ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ
Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ
ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ"

Άρθρο 1ο
ΗΓΟΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ - ΔΓΟΑ
Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ. 1813/1927 ηνπ
Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο απνθάζεηο αξηζ. 7922/45, 8742/51,
16294/55,3208/68,904/69 θαη 3219/72 ηνπ ίδηνπ Ξξσηνδηθείνπ, θέξεη ηελ επσλπκία
"ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" έρεη έδξα ηελ πφιε ηεο Αζήλαο θαη ιεηηνπξγεί βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο Θαηαζηαηηθνχ.

Άρθρο 2ο
ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ
Ζ ΞΝΔΔ-ΡΔ ζπγθξνηείηαη ζαλ αλψηεξε νκνηνεπαγγεικαηηθή Ξαλειιαδηθή Έλσζε θαη πεξηιακβάλεη
ζηελ δχλακε ηεο ηα ζσκαηεία:
1. παιιήισλ θαη εξγαηψλ Μελνδνρείσλ Ύπλνπ.
2. παιιήισλ Ρνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ.
3. Μελαγψλ.
4. παιιήισλ θαθελείσλ, Εαραξνπιαζηείσλ, Γαιαθηνπσιείσλ θαη κηθηψλ ζπλαθψλ
επηρεηξήζεσλ.
5. παιιήισλ Δζηηαηνξίσλ θαη κηθηψλ ζπλαθψλ επηρεηξήζεσλ.
6. παιιήισλ θαη εξγαηνηερληηψλ Επζνπνηίαο- Τπγείσλ πάγνπ.
7. Δξγαηνηερληηψλ Θνλζεξβνπνηίαο θαη Αιηπάζησλ.
8. παιιήισλ θαη εξγαηνηερληηψλ Εαραξνπιαζηείσλ θαη πάζεο θχζεσο επηρεηξήζεσλ
Εαραξσδψλ πξντφλησλ θαη κπηζθνηνπνηίαο.
9. Δξγαδνκέλσλ ζε Ηακαηηθά Ινπηξά θαη θάζε θιάδν πνπ ήζειε δεκηνπξγεζεί θαη έρεη ζρέζε
κε ηνλ Ρνπξηζκφ θαη Δπηζηηηζκφ θαη Ρνπξηζηηθά θαη Δπηζηηηζηηθά Δπαγγέικαηα.

Άρθρο 3ο
ΠΘΝΞΝΗ
1. Λα ζπλελψζεη ηα νκνεηδή εξγαζηαθά επαγγεικαηηθά Πσκαηεία ηνπ θιάδνπ φιεο ηεο ρψξαο
γηα ηελ εληαία θαη ζπιινγηθή κειέηε, πξνζηαζία θαη παξαγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ
επαγγεικαηηθψλ, εζηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπο.
2. Λα εληζρχζεη ηελ πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή αλχςσζε ησλ εξγαηψλ ή ππαιιήισλ ηεο
πεξηθέξεηαο ηεο θαη λα ππνβνεζάεη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εηδίθεπζε ηνπο. Λα
αγσλίδεηαη γηα ηελ πξνάζπηζε θαη δηεχξπλζε ησλ αξρψλ ηεο Γεκνθξαηίαο, ηεο Διεπζεξίαο
Δηξήλεο, Δζληθήο Αλεμαξηεζίαο θαη Θνηλσληθήο Γηθαηνζχλεο.
3. Λα θξνληίδεη γηα ηελ επέθηαζε ηεο εξγαηηθήο θαη θνηλσληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ επίβιεςε
θαη ηελ εθαξκνγή ηεο. Λα βειηηψλεη θαη λα εμαζθαιίδεη θαιχηεξνπο φξνπο ακνηβήο θαη
εξγαζίαο ζηνπο κηζζσηνχο ηνπ θιάδνπ.
4. Ρελ αλάπηπμε ζε Δζληθφ θαη Γηεζλέο επίπεδν ηνπ Ρνπξηζκνχ ηεο ρψξαο θαζψο θαη ε
δεκηνπξγία ηνπξηζηηθήο ζπλείδεζεο γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηα Ρνπξηζηηθά θαη
Δπηζηηηζηηθά επαγγέικαηα, πνπ ζα σθειήζεη ηελ Δζληθή Νηθνλνκία θαη γεληθά ην θνηλσληθφ
ζχλνιν.
5. Ζ εμαζθάιηζε πιήξνπο απαζρφιεζεο ησλ εξγαηνυπαιιήισλ Ρνπξηζκνχ θαη Δπηζηηηζκνχ,
νινθιεξσκέλεο, θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ειεχζεξεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ φξσλ εξγαζίαο
θαη θιαδηθψλ Ππκβάζεσλ.
6. Ζ Νκνζπνλδία βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Ππλδηθαιηζκνχ δηαζθαιίδεη ηελ
πιήξε απηνλνκία θαη ειεπζεξία ησλ νξγαλψζεσλ ηεο.
7. Ζ νκνζπνλδία δηνηθείηαη θαη απνθαζίδεη γηα ηελ δξάζε ηεο ζε απφιπηε αλεμαξηεζία απφ
ηνπο εξγνδφηεο θαη ηελ Θπβέξλεζε.
8. Λα ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο ησλ ηκεκάησλ ηεο Νκνζπνλδίαο γηα πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
θαη επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αγσληζηηθέο θαη απεξγηαθέο
εθδειψζεηο.
9. Λα εθπξνζσπεί θαη λα ελεκεξψλεη ηηο νξγαλψζεηο-κέιε ηεο ζε φια ηα νηθνλνκηθά γεληθά,
αζθαιηζηηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηα Δπηζηηηζηηθά θαη Ρνπξηζηηθά Δπαγγέικαηα.
10. Λα αληηπξνζσπεχεη ζε φιεο ηηο νξγαλψζεηο - κέιε ηεο φπσο αλαθέξνληαη ζηα άξζξν 2 ζηελ
ζχλαςε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, θαη λα πξνηείλεη εθπξνζψπνπο ηεο ζηα θιαδηθά,
αζθαιηζηηθά θαη επηθνπξηθά ηακεία, ΠΠΔ θαη γεληθά λα βνεζά ηηο νξγαλψζεηο - κέιε ηεο γηα
ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπο.

Άρθρο 4ο
ΚΔΠΑ
Ρελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ ε Νκνζπνλδία επηδηψθεη:
1. Κε ηελ νξγάλσζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ ζηα ζσκαηεία ηεο πεξηθέξεηαο ηεο
δηθαηνδνζίαο ηεο.
2. Κε ηελ βνήζεηα πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εξγαηηθψλ λφκσλ, ησλ
ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ Γηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ.
3. Κε ηελ ίδξπζε πξνκεζεπηηθψλ, θαηαλαισηηθψλ, παξαγσγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ
ζπλεηαηξηζκψλ γηα ηα κέιε ηεο.
4. Κε ηελ παξνρή κεηεξγαζηαθήο ςπραγσγίαο ζηα κέιε ηεο, νξγαλψλνληαο εθδξνκέο,
ζεαηξηθέο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο, θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο θάζε κνξθήο
ηέρλεο, γηνξηέο θ.ι.π.
5. Κε ηελ δεκηνπξγία εξγαηηθψλ αλαγλσζηεξίσλ, βηβιηνζεθψλ, εληεπθηεξίσλ, ιεζρψλ θαη κε
ηελ έθδνζε δηθήο ηεο εθεκεξίδαο.
6. Ξαίξλνληαο θάζε κέηξν πνπ ζα θξηζεί θαηάιιειν, ζθφπηκν θαη πξφζθνξν ππφ ηελ δηνίθεζε
γηα ηελ ζπλδηθαιηζηηθή νηθνλνκηθή, ζπλεηαηξηζηηθή, επαγγεικαηηθή, θνηλσληθή θαη
πλεπκαηηθή εμχςσζε ησλ κειψλ ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θαζψο θαη γηα ηελ ζσκαηηθή θαη
αζιεηηθή αγσγή ησλ ηδίσλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο.
7. Δθπξνζσπψληαο ηα κέιε ηεο, εξγαηηθέο θαη ππαιιειηθέο νξγαλψζεηο ζε φια ηα ζπιινγηθά
φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο, ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηα Γηαηηεηηθά
θαη αζθαιηζηηθά Γηθαζηήξηα, ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή ζπιινγηθψλ
ζπκβάζεσλ ηνπ θιάδνπ.
8. Κε ηελ κειέηε ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο πείξαο ησλ Γηεζλψλ ζπλδηθαιηζηηθψλ
νξγαλψζεσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ νξγαλψζεσλ Ρνπξηζηηθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ
Δπαγγεικάησλ.

Άρθρο 5ο
ΞΔΟΘΔΗΚΔΛΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖ
Ζ νκνζπνλδία απνηειεί ηκήκα ηεο Γενικής Πσνομοζπονδίας Δργαηών Δλλάδας απνδέρεηαη κε
ην παξφλ Θαηαζηαηηθφ,

ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο, εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαη ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο εληνιέο θαη
απνθάζεηο ησλ Ξαλειιαδηθψλ Ππλεδξίσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο.
Θαιεί εγγξάθσο ηελ ΓΠΔΔ φπσο νξίδεη θάζε θνξά ηνλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
Θαηαζηαηηθνχ, αληηπξφζσπν ηεο ζηα ζπλεξρφκελα Ππλέδξηα θαη Γεληθά Ππκβνχιηα απηήο.
Ζ ΞΝΔΔ-ΡΔ έρεη δηθαίσκα ηεο θξηηηθήο θαη ηεο ελαληηάζεσο ζηηο απνθάζεηο ηεο ΓΠΔΔ φηαλ απηέο
είλαη αληίζεηεο ζηα ζπκθέξνληα ησλ Θιαδηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ.

Άρθρο 6ο
ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ – ΞΟΝΠΣΥΟΖΠΖ – ΑΞΝΣΥΟΖΠΖ - ΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
Ζ Νκνζπνλδία ζπγθξνηείηαη απφ ηα εξγαζηαθά Πσκαηεία ηνπ θιάδνπ ηνπξηζηηθψλ θαη επηζηηηζηηθψλ
Δπαγγεικάησλ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη απφ άιια πνπ
ζα ήζειαλ λα πξνζρσξήζνπλ ζηελ δχλακε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο.
Ρα παξαπάλσ ζσκαηεία - κέιε ηεο απνδέρνληαη πιήξσο ηηο αξρέο ηεο θαη αλαιακβάλνπλ ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην Θαηαζηαηηθφ απηφ.

Άρθρο 7ο
ΞΟΝΠΣΥΟΖΠΖ
1. Γηα ηελ πξνζρψξεζε ησλ ζσκαηείσλ ζηελ Νκνζπνλδία απαηηνχληαη:
o

Έγγξαθε αίηεζε πνπ ζα αλαθέξεη απαξαίηεηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ γξακκέλσλ
κειψλ ηνπ ζηα κεηξψα ηνπ θαη ησλ ηακεηαθά εληάμεη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο.

o

Αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ Πσκαηείνπ θαηά ηελ νπνία
δηαβάζηεθε ην παξφλ Θαηαζηαηηθφ θαη ε Γ.Π. κε βάζε απηφ απνθάζηζε λα
πξνζρσξήζεη ζηελ νκνζπνλδία κε κπζηηθή ςεθνθνξία.

o

Θαηάζηαζε πνπ ζα αλαθέξεη ηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηνπ Πσκαηείνπ θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπο.

o

Αληίγξαθν ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηνπ Πσκαηείνπ, εγθξηκέλν απφ ην Ξξσηνδηθείν.

2. Ρν Δθηειεζηηθφ Ππκβνχιην εγθξίλεη ή απνξξίπηεη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ, ηελ
γλσζηνπνηεί έγγξαθα ζην ελδηαθεξφκελν ζσκαηείν, κέζα ζ' έλα κήλα απφ ηελ ιήςε ηεο

απφθαζεο. Ζ απφθαζε ηίζεηαη ππ φςε ηεο Α' Νινκέιεηαο ηνπ Γ.Π. θαη ηνπ Ππλεδξίνπ ην
νπνίν θαη απνθαίλεηαη νξηζηηθά πάλσ ζην ζέκα.
3. Πσκαηείν πνπ δελ έγηλε δεθηφ γηα εγγξαθή απφ ην Δθηειεζηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα
επαλέιζεη κε λέα αίηεζε θαη λα πξνζθχγεη ζην πξψην ηαθηηθφ, ή έθηαθην ζπλέδξην, πνπ
απνθαζίδεη ηειηθά γηαπηφ.

Άρθρο 8ο
ΑΞΝΣΥΟΖΠΖ
Ζ απνρψξεζε θάζε ζσκαηείνπ-κέινπο απφ ηελ δχλακε ηεο νκνζπνλδίαο είλαη ειεχζεξε θαη
απνθαζίδεηαη απφ ηελ Γ.Π. ησλ κειψλ ηνπ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ έγηλε θαη ε πξνζρψξεζε. Ρελ
απφθαζε απηή ηελ γλσζηνπνηεί ην Γ.Π. ηνπ Πσκαηείνπ ζηελ Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο κε
έγγξαθν ηνπ ζπλνδεπφκελν απφ έγγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γ.Π.
Ζ Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο κφιηο παξαιάβεη ηα παξαπάλσ (απφθαζε θαη Ξξαθηηθφ) είλαη
ππνρξεσκέλε λα πξνρσξήζεη ζηελ δηαγξαθή ηνπ ζσκαηείνπ απφ ηελ Νκνζπνλδία αθνχ ηνπ
δεηήζεη λα ηαθηνπνηήζεη ηηο κέρξη ηφηε νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.
Ζ Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο έρεη ην δηθαίσκα λα εμεηάζεη ηελ λνκηκφηεηα θαη εγθπξφηεηα ηεο
απφθαζεο ηεο Γ.Π. ζε πεξίπησζε δε ακθηζβήηεζεο ηεο λα πξνρσξήζεη ζηελ άζθεζε ησλ λφκηκσλ
έλδηθσλ κέζσλ.
Κε ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο Γ.Π. ηνπ Πσκαηείνπ ζηελ Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο
ηζρχεη θαη ε απνρψξεζε ηνπ.

Άρθρο 9ο
ΞΔΗΘΑΟΣΗΘΔΠ ΘΟΥΠΔΗΠ
Ζ Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο κπνξεί λα επηβάιεη κε απφθαζε ηεο ζηηο Γηνηθήζεηο ζσκαηείσλ-κειψλ
ηεο ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο ζχζηαζεο ή επίπιεμεο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:


Όηαλ αδηθαηνιφγεηα θαζπζηεξεί ηηο κεληάηηθεο ζπλδξνκέο ηνπ.



Όηαλ θαζπζηεξεί ηελ θάζε έηνο ππνβνιή έθζεζεο ηεο Γηνηθεηηθήο θαη Ρακεηαθήο
θαηάζηαζεο.

Άρθρο 10ο
ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΚΔΙΥΛ
1. Γηαγξάθνληαη κεηά απφ απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Νκνζπνλδίαο νη νξγαλψζεηο εθείλεο
πνπ νη Γηνηθήζεηο ηνπο:
o

Θαζπζηεξνχλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ηελ νκνζπνλδία πεξηζζφηεξν
απφ έλα ρξφλν αδηθαηνιφγεηα.

o

Όηαλ απεηζαξρνχλ ζην παξφλ Θαηαζηαηηθφ θαη πξνβαίλνπλ ζε πξάμεηο πνπ
αληηβαίλνπλ ζην ζθνπφ θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ.

2. Ζ νξγάλσζε πνπ δηαγξάθεηαη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο κπνξεί λα επαλεγγξαθεί αθνχ
πξνεγνπκέλσο πιεξψζεη ηηο νθεηιφκελεο ζπλδξνκέο ηεο.
3. Νη νξγαλψζεηο πνπ δηαγξάθηεθαλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 εδάθ β
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ κε αίηεζε ηνπο ζην πξψην ηαθηηθφ ή
έθηαθην ζπλέδξην(Γ.Π.) δεηψληαο ηελ αλάθιεζε ηεο δηαγξαθήο ηνπο. Ρν Ππλέδξην (Γ.Π.)
εμεηάδνληαο ηελ αίηεζε θαη φια ηα ζηνηρεία απνθαζίδεη νξηζηηθά γηαπηφ.
4. Ξξηλ πξνρσξήζεη ε Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο ζε δηαγξαθή νξγάλσζεο γηα ηνπο ιφγνπο ηεο
παξ. 1 εδάθ. β ηνπ άξζξνπ 10 πξέπεη λα θάλεη έγγξαθε ζχζηαζε ζηελ Γηνίθεζε ηνπ
ζσκαηείνπ γηα λα ζηακαηήζεη ηηο παξαβηάζεηο.
Όιεο αλεμαίξεηα νη παξαπάλσ απνθάζεηο γηα δηαγξαθή πξέπεη απαξαίηεηα λα εγθξηζνχλ
ζην πξψην κεηά ηελ δηαγξαθή ηαθηηθφ ή έθηαθην ζπλέδξην (Γ.Π.) ησλ κειψλ. Δάλ ην
Ππλέδξην (Γ.Π.) δελ ιάβεη γλψζε ή δελ εγθξίλεη ηηο δηαγξαθέο απνξξίπηνληαη ή ζεσξνχληαη
άθπξεο.

Άρθρο 11ο
ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΚΔΙΥΛ
Νη νξγαλψζεηο πνπ απαξηίδνπλ ηελ Νκνζπνλδία είλαη ππνρξεσκέλεο:
1. Λα ζπκκνξθνχληαη απφιπηα θαη λα ηεξνχλ ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Νκνζπνλδίαο.
2. Λα εθηεινχλ ηηο απνθάζεηο ηνπ Ππλεδξίνπ (Γ.Π.) θαη ηεο Γηνίθεζεο.
3. Λα εθπιεξψλνπλ αλειιηπψο θαη έγθαηξα ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ηελ
νκνζπνλδία ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα είζπξαμεο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο
Νκνζπνλδίαο.

Ζ θαζπζηέξεζε ησλ ζπλδξνκψλ πέξα απφ έλα ρξφλν ζηεξεί ην Πσκαηείν απφ ηα
δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην παξφλ Θαηαζηαηηθφ.
4. Λα ππνβάιινπλ θάζε ρξφλν ζηε Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο έγγξαθε έθζεζε ηεο
Γηνηθεηηθήο θαη Ρακεηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη αξηζκεηηθήο ηνπο δχλακεο.
5. Λα θαινχλ θαη λα ελεκεξψλνπλ αληηπξφζσπν ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΞΝΔΔ-ΡΔ ζηηο Γεληθέο
Ππλειεχζεηο ηνπο.

Άρθρο 12ο
ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΚΔΙΥΛ
Νη νξγαλψζεηο πνπ απαξηίδνπλ ηελ Νκνζπνλδία έρνπλ ην δηθαίσκα, εθ΄ φζνλ ηεξνχλ ην παξφλ
Θαηαζηαηηθφ θαη είλαη νηθνλνκηθά εληάμεη κε ηηο ζπλδξνκέο ηνπο:
1. Λα ζπκκεηέρνπλ κε ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ζην Ππλέδξην (Γ.Π.) εθθξάδνληαο ειεχζεξα
ηηο απφςεηο ηνπο, λα αζθνχλ θξηηηθή θαη ηνλ έιεγρν ηεο Γηνίθεζεο θαη λα αμηψλνπλ ηελ
εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ησλ ζπλεδξίσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηεο Νκνζπνλδίαο.
2. Λα εθιέγνπλ κε ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ηα φξγαλα ηεο Νκνζπνλδίαο θαη λα εθιέγνληαη
ζ΄ απηά.

Άρθρο 13ο
ΞΝΟΝΗ
1. Ξφξνη ηεο νκνζπνλδίαο είλαη:
o

Ρν δηθαίσκα ηεο εγγξαθήο ηνπ κέινπο πνπ νξίδεηαη ζε 200 δξρ.

o

Ζ κεληάηηθε ζπλδξνκή ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ πνπ νξίδεηαη ζε 3 δξρ γηα θάζε
κέινο πνπ ςήθηζε.

o

Ζ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο Δξγαηηθήο Δζηίαο.

o

Ρα έζνδα (ηφθνη-πξφζνδνη) απφ ηελ πεξηνπζία ηεο Νκνζπνλδίαο.

o

Ρπρφλ δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο ή άιιεο νηθνλνκηθέο παξνρέο πνπ γίλνληαη
πξνο ηελ Νκνζπνλδία ρσξίο πξνυπφζεζε δέζκεπζεο ηνπο.

o

Ζ νκνζπνλδία δηεθδηθεί ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο απφ νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ
εληζρχεηαη κε ρξήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ π.ρ. Δξγαηηθή Δζηία θ.ι.π. θαη φζν δηαξθεί
απηή ε ρξεκαηνδφηεζε.

2. Κε απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο κπνξεί λα απμνκεηψλεηαη ε ζπλδξνκή θαη ην δηθαίσκα ησλ
ζσκαηείσλ - κειψλ ηεο Νκνζπνλδίαο.
3. Ζ Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηα ζσκαηεία - κέιε ηεο έθηαθηε
ζπλδξνκή, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο.

Άρθρο 14ο
ΝΟΓΑΛΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ
Όξγαλα ηεο Νκνζπνλδίαο είλαη:
1. Ρν Ππλέδξην (Γ.Π.) ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ ηεο πνπ απνηειεί ην
θπξίαξρν θαη απνθαζηζηηθφ ζψκα ηεο.
2. Ζ 19κειήο Γηνίθεζε ηεο.
3. Ρν Δπηακειέο Δθηειεζηηθφ Ππκβνχιην.
4. Ρελ 3κειή Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, ζαλ φξγαλν ειέγρνπ κε 3 αλαπιεξσκαηηθνχο.

Άρθρο 15ο
ΠΛΔΓΟΗΝ (Γ.Π.) ΑΛΡΗΞΟΝΠΥΞΥΛ
1. Ρν Ππλέδξην (Γ.Π.) απαξηίδεηαη απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ Πσκαηείσλ - κειψλ ηεο
Νκνζπνλδίαο, ε δε αληηπξνζψπεπζε γίλεηαη κε βάζε ηνπο ςεθίζαληεο απφ ηα νηθνλνκηθά
εληάμεη κέιε ηεο.
2. Θάζε ζσκαηείν εθπξνζσπείηαη θαη δηαζέηεη αξηζκφ ςήθσλ αλάινγν κε ηνλ αξηζκφ ησλ
ςεθηζάλησλ κειψλ ηνπ θαηά ηελ εθινγή αληηπξνζψπσλ(απφ φζνπο έρνπλ ηαθηνπνηεζεί
νηθνλνκηθά) ζε αλαινγία θάζε 100 ςεθίζαληα κέιε αληηζηνηρεί έλαο αληηπξφζσπνο.
Ρν κέηξν θάζε 100 κέιε ηζρχεη γηα φιν ηνλ αξηζκφ ηεο δχλακεο ησλ ςεθηζάλησλ, ζε
πεξίπησζε δε θιάζκαηνο πνπ ππεξβαίλεη ην ½ ππνινγίδεηαη ζαλ νιφθιεξε κνλάδα.
3. γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηα Ππλέδξηα (Γ.Π.)πξέπεη ην ζσκαηείν λα έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο
νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο πξνο ηελ νκνζπνλδία πνπ αλαθέξνληαη ζηα Θαηαζηαηηθφ.

Άρθρο 16ο
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΛΝΚΗΚΝΞΝΗΖΠΖΠ ΑΛΡΗΞΟΝΠΥΞΥΛ
1. Νη αληηπξφζσπνη ησλ Πσκαηείσλ - θαη ηζάξηζκνη αλαπιεξσκαηηθνί εθιέγνληαη απφ ηηο
Ππλειεχζεηο ησλ κειψλ ησλ ζσκαηείσλ κε ςεθνδέιηηα θαη κπζηηθή ςεθνθνξία θαηά ηηο
αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ νξγάλσλ ηνπ ζσκαηείνπ, κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο
αλαινγηθήο φπσο ν λφκνο νξίδεη.
Ζ ζεηεία ηνπο δηαξθεί κέρξη ηηο επφκελεο αξραηξεζίεο ηνπ ζσκαηείνπ
2. Κεηά ηηο αξραηξεζίεο ησλ ζσκαηείσλ ππνβάιινληαη ζηελ Γηνίθεζε ηεο νκνζπνλδίαο ηα
πξαθηηθά εθινγήο επηθπξσκέλα απφ ηνλ Γηθαζηηθφ αληηπξφζσπν ή θαη άιιν ζηνηρείν πνπ ζα
απνθαζίζεη ε Γηνίθεζε λα δεηήζεη.
3. Δθπίπηνπλ απφ ην αμίσκα θαη δηαγξάθνληαη απηνδίθαηα απφ ην κεηξψν ησλ αληηπξνζψπσλ
απηνί, πνπ ην ζσκαηείν πνπ εθπξνζσπνχλ έρεη ράζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο
Νκνζπνλδίαο. Δθπίπηνπλ επίζεο θαη δηαγξάθνληαη απηνδίθαηα απφ ην κεηξψν ησλ
αληηπξνζψπσλ εθείλνη πνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ θαη ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηνπ
Πσκαηείνπ ηνπο έραζαλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ ζσκαηείνπ πνπ εθπξνζσπνχλ γηαηί
έγηλαλ εξγνδφηεο ή άιιαμαλ επάγγεικα ή ζπληαμηνδνηήζεθαλ απφ θχξην αζθαιηζηηθφ
θνξέα.
4. Γελ κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζην Ππλέδξην ηεο Νκνζπνλδίαο ζσκαηεία ζπληαμηνχρσλ ηνπ
θιάδνπ.
5. Αληηπξφζσπνη πνπ εθπίπηνπλ ή δηαγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ έρνπλ ην δηθαίσκα
λα πξνζθχγνπλ γηα αλάθιεζε ζην πξψην ζπλέδξην(Γ.Π.) κε αίηεζε ηνπο ε νπνία θαη
απνθαζίδεη νξηζηηθά γηα ην ζέκα.
6. Όζνη δηαγξάθνληαη θαηά ηα αλσηέξσ ή δηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απνπζηάδνπλ λφκηκα,
αληηθαζίζηαληαη απφ ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο ηνπο.
Αλ εμαληιεζνχλ θαη νη αλαπιεξσκαηηθνί, γίλεηαη εθινγή λέσλ αληηπξνζψπσλ απφ ηα ζσκαηεία γηα
ηνλ ππφινηπν ρξφλν ηεο ζεηείαο ηνπο.

Άρθρο 17ο
ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΠΛΔΓΟΗΝ
1. Ρν Ππλέδξην(Γ.Π.) ησλ αληηπξνζψπσλ είλαη αλψηεξν φξγαλν ηεο Νκνζπνλδίαο
επηιακβάλεηαη δε φισλ ησλ δεηεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
ηεο Νκνζπνλδίαο δειαδή:

o

Δγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηνλ απνινγηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ ρξφλνπ θαη
ςεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ.

o

Γηελεξγεί έιεγρν ησλ Γηνηθεηηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ηνπ Γ.Π.

o

Δθιέγεη απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο 19κειή Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο θαη
αληηπξνζψπνπο γηα ην Ππλέδξην ηεο Αλψηεξεο Ππλδηθαιηζηηθήο Νξγάλσζεο.

o

Ρξνπνπνηεί ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο, ην παξφλ Θαηαζηαηηθφ.

o

Απνθαζίδεη γηα φια γεληθά ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ζσκαηεία ηεο δχλακεο ηεο
Νκνζπνλδίαο.

o

Απνθαζίδεη γηα φια γεληθά ηα δεηήκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφλ
Θαηαζηαηηθφ.

2. Ρν ηαθηηθφ Ππλέδξην ησλ αληηπξνζψπσλ (Γ.Π.) ζπγθαιείηαη θάζε ρξφλν ην πνιχ κέζα ζην
πξψην ηξίκελν απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, κε έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο Γ/Π
πξνο ηνπο αληηπξφζσπνπο ηνπιάρηζηνλ 30 κέξεο πξηλ ηελ ζχγθιεζε ηνπ. Θαηά ην Ππλέδξην
απηφ(Γ.Π.) κπαίλνπλ γηα έγθξηζε θαη έιεγρν ησλ κειψλ:
o

Γηνηθεηηθφο απνινγηζκφο(Γ.Π.)

o

Νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ θαη ν Ξξνυπνινγηζκφο ηνπ
επφκελνπ.

o

Ζ έθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Νηθνλνκηθή δηαρείξηζε.

o

Θάζε άιιν ζέκα πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε.

3. Έθηαθην Ππλέδξην(Γ.Π.) ζπγθαιείηαη, φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν ή αλαγθαίν ε Γ/Π ηεο
νκνζπνλδίαο κε απφθαζε ηεο ή φηαλ δεηήζνπλ ηελ ζχγθιεζε ην 1/5 ηνπιάρηζηνλ ησλ
ηακεηαθά εληάμεη ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο, κε έγγξαθε αίηεζε πξνο ην Γ/Π πνπ ζα νξίδεη θαη
ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε. Ζ Γ/Π είλαη ππνρξεσκέλε ηφηε λα ζπγθαιέζεη ην Ππλέδξην (Γ.Π.)
κέζα ζ΄ έλα κήλα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
4. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηαθηηθψλ ή έθηαθησλ Ππλεδξίσλ(Γ.Π.) θαη κε εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο
Γηνίθεζεο ηα παξεπξηζθφκελα κέιε κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ εθιέγνπλ Ξξφεδξν, Αληηπξφεδξν
θαη Γξακκαηέα πνπ απνηεινχλ θαη ην Ξξνεδξείν ησλ Γ.Π. Κε ηνλ ίδην ηξφπν εθιέγνπλ θαη
ηξηκειή επηηξνπή(ςεθνιέθηεο)κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσκαηηθνχο ππεχζπλνπο γηα φιεο ηηο
ςεθνθνξίεο πνπ ζα παίξλνληαη ζην ρψξν απηφ.
5. Ρα έμνδα άθημεο θαη παξακνλήο ησλ αληηπξνζψπσλ βαξχλνπλ ηηο νξγαλψζεηο ηνπο εθηφο
αλ δηαθνξεηηθά απνθαζίζεη ε Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο.
6. Πηηο Γεληθέο Ππλειεχζεηο ησλ αληηπξνζψπσλ(ηαθηηθέο-ή έθηαθηεο) ζπκκεηέρεη
πξνζθαινχκελνο απφ ηελ Γηνίθεζε θαη έλαο αληηπξφζσπνο ηεο ΓΠΔΔ πνπ νξίδεηαη έγγξαθα
απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.

Άρθρο 18ο
ΑΞΑΟΡΗΑ
1. Ρν Ππλέδξην βξίζθεηαη ζε απαξηία:
o

Θαηά ην Ππλέδξην (Γ.Π.) φηαλ παξαβξίζθνληαη ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ
αξηζκνχ ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ πνπ είλαη νηθνλνκηθά εληάμεη πξνο ηελ
Νκνζπνλδία θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.

o

Αλ θαηά ην 1ν Ππλέδξην δελ ππάξμεη απαξηία ζπγθαιείηαη λέν κε ηα ίδηα ζέκαηα απφ
3 κέρξη 15 κέξεο απφ ην πξψην Ππλέδξην. Π’ απηφ ην Ππλέδξην γηα λα ππάξρεη
απαξηία πξέπεη λα παξαβξίζθνληαη ην 1/4 ηνπιάρηζηνλ ησλ νηθνλνκηθά
ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ.

o

Αλ θαη ζην 2ν Ππλέδξην δελ ππάξμεη απαξηία ζπγθαιείηαη κέζα ζε 3 κέρξη 15 ην
πνιχ εκέξεο ηξίην Ππλέδξην. Θαη΄ απηφ πξέπεη λα παξαβξίζθνληαη ην 1/5
ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ έρνπλ θαη΄ αλσηέξσ
δηθαίσκα ςήθνπ.

o

Αλ θαη ζην ηξίην Ππλέδξην δελ ππάξμεη απαξηία δελ κπνξεί λα ζπγθιεζεί γηα ην ίδην
ζέκα λέν Ππλέδξην πξηλ πεξάζεη έλαο κήλαο απφ ην ηξίην θαηά ζεηξά. Αλ κεηά ηελ
παξέιεπζε κήλα ζπγθιεζεί λέν Ππλέδξην κε ηα ίδηα ζέκαηα, ηφηε απηφ ζεσξείηαη
ζαλ πξψην θαη ππφθεηηαη ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία γηα ηελ χπαξμε απαξηίαο.

2. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε απνθαζίδεη πάληνηε κε ςεθνθνξία, πνηέ φκσο δηα βνήο.
Δίλαη κπζηηθή θάζε ςεθνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζε εθινγέο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
ειεγθηηθήο θαη εθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαη αληηπξνζψπσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα νξγάλσζε,
ζέκαηα εκπηζηνζχλεο, γεληθά δεηήκαηα, πξνζσπηθά δεηήκαηα, έγθξηζε ινγνδνζίαο, θήξπμε
απεξγίαο, επηβνιή εθηάθησλ εηζθνξψλ, αιιαγή επσλπκίαο, ζπγρψλεπζε, θαζψο θαη ίδξπζε
Έλσζεο, πξνζρψξεζε ή απνρψξεζε απφ απηή.
3. Απνθιείνληαη απφ ηα Ππλέδξηα νη αληηπξφζσπνη Πσκαηείσλ –κειψλ πνπ θαζπζηεξνχλ ηηο
ζπλδξνκέο ηνπο θαη δελ ηαθηνπνηνχληαη νηθνλνκηθά κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε κέξα απφ ην
Ππλέδξην.
4. Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλειεχζεηο θαη ζηηο ςεθνθνξίεο κε νπνηνλδήπνηε είδνπο
εμνπζηνδφηεζε αληηπξνζψπσλ.
5. Αλ πξφθεηηαη γηα δηάιπζε ηεο Νκνζπνλδίαο ή ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ζπγθαιείηαη
εηδηθφ Ππλέδξην πνπ βξίζθεηαη ζε απαξηία κε παξφληεο ηνπο κηζνχο(1/2) ζπλ έλα
ηνπιάρηζηνλ αληηπξνζψπνπο ησλ ζσκαηείσλ-κειψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, νη
απνθάζεηο παίξλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ ¾ ησλ παξφλησλ κειψλ.
6. Ζ πεξηνπζία ηεο Νκνζπνλδίαο ζε πεξίπησζε δηάιπζεο πεξηέξρεηαη ζηελ ΓΠΔΔ.

Άρθρο 19ο
ΔΦΝΟΔΡΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ- ΑΟΣΑΗΟΔΠΗΔΠ
Νη αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε Γηνίθεζεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο αληηπξνζψπσλ γηα ην Ππλέδξην
ηεο ΓΠΔΔ θαη αληηπξνζψπσλ γηα ηα δηάθνξα άιια φξγαλα γίλνληαη θάζε ηξία ρξφληα, κε κπζηηθή
ςεθνθνξία θαη ςεθνθνξία θαη ςεθνθνξία θαη ςεθνδέιηηα θαη κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο
αλαινγηθήο σο ν λφκνο νξίδεη.
1. Πην αξραηξεζηαθφ Ππλέδξην εθιέγεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία εθνξεπηηθή Δπηηξνπή απφ 3
κέιε ηαθηηθά θαη 3 κέιε αλαπιεξσκαηηθά. πνςήθηνο γηα νπνηνδήπνηε φξγαλν δελ κπνξεί
λα είλαη κέινο ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο.
2. Νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο αξραηξεζίεο κε ζπλδπαζκνχο ηεο πξνηίκεζεο ηνπο.
Κεκνλσκέλνη ππνςήθηνη γίλνληαη δεθηνί.
3. Ν ζπλδπαζκφο ππνβάιιεηαη ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηεο Γ.Π. κε
έγγξαθε θνηλή αίηεζε – δήισζε ππνγεγξακκέλε απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο πνπ
παίξλνπλ κέξνο ζ΄ απηφλ.
Ζ αίηεζε – δήισζε πεξηέρεη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπο, ην Πσκαηείν απφ ην νπνίν
πξνέξρνληαη θαη ην ζπιινγηθφ φξγαλν γηα ην νπνίν είλαη ππνςήθην.
Θάζε κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο ππνβάιιεη ζηελ Δ.Δ. αίηεζε θαηά ηνλ ίδην ηξφπν.
Ζ Δ.Δ. αλαθνηλψλεη ηνπο ππνςήθηνπο θαη θάλεη γλσζηνχο ηνπο ζπλδπαζκνχο κε πξαθηηθφ
πνπ ηνηρνθνιιάεη ζηνλ ηφπν πνπ γίλνληαη νη αξραηξεζίεο.
4. Ζ Δ.Δ. θξνληίδεη γηα ην ηχπσκα ησλ ςεθνδειηίσλ, γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη γηα ηελ
δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ Θαηαζηαηηθνχ, κε
βάζε ην κεηξψν ησλ κειψλ, απνθαίλεηαη δε πξνζσξηλά γηα θάζε αλαθχπηνπζα
ακθηζβήηεζε ή ππνβαιιφκελε έλζηαζε.
5. Θαηά ηηο αξραηξεζίεο ή θαηά ηελ αξραηξεζηαθή Γ.Π. - Ππλέδξην φπνπ εθιέγεηαη ε
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πξέπεη λα παξεπξίζθεηαη επί πνηλή αθπξφηεηαο, έλαο Ξξσηνδίθεο πνπ
νξίδεηαη κεηά απφ αίηεζε ηεο Γ/Π απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Ξξσηνδηθείνπ ηεο Έδξαο ηεο
Νκνζπνλδίαο.

Άρθρο 20ο
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΑΟΣΑΗΟΔΠΗΥΛ
1. Ζ ςεθνθνξία επηηξέπεηαη κε ηελ επίδεημε ηεο Αζηπλνκηθήο Ραπηφηεηαο ηνπ ςεθίζαληνο,
ην Ππλδηθαιηζηηθφ βηβιηάξην θαη ηελ θάξηα πνπ ηππψλεη ε Δ.Δ. Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή
θξαηάεη Ξξσηφθνιιν ςεθνθνξίαο ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ην νλνκαηεπψλπκν, ην
ζσκαηείν απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη, ν αξηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ, ν αξηζκφο ηνπ
ζπλδηθαιηζηηθνχ βηβιηαξίνπ, ε δηεχζπλζε θαη πηζαλά ζηνηρεία πνπ ζα ζεσξήζεη αλαγθαία ε
Δ.Δ. Ρν Ξξσηφθνιιν ςεθνθνξίαο θιείλεη ζην ηέινο απηήο κε πξαθηηθφ πνπ ππνγξάθεηαη
απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Δ. θαη ηνπο παξηζηάκελνπο αληηπξνζψπνπο ησλ
ππνςεθίσλ.
2. Θαηά ηελ ςεθνθνξία θαη ηελ δηαινγή δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη έλαο εθπξφζσπνο θάζε
ζπλδπαζκνχ, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ θαη εθπξφζσπνη ησλ κεκνλσκέλσλ
ππνςεθίσλ.
3. Κεηά ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο γίλεηαη ε θαηακέηξεζε θαη ην άλνηγκα ησλ θαθέισλ θαη
αθνινπζεί ε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ θαηά ζπλδπαζκνχο θαη κεκνλσκέλνπο ππνςήθηνπο.
Ζ αθπξφηεηα θξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Δ.Δ.
4. Νη έδξεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ν αξηζκφο ησλ
αληηπξνζψπσλ θαηαλέκνληαη κεηαμχ σλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ρσξηζηψλ ππνςεθίσλ
αλάινγα κε ηελ εθινγηθή ηνπο δχλακε.
Ρν ζχλνιν ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ή ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο, ή κε ηνλ αξηζκφ ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ
εθιέγνληαη.
Ρν πειίθν απηήο ηεο δηαίξεζεο παξαιεηπνκέλνπ ηνπ θιάζκαηνο απνηειεί ην εθινγηθφ κέηξν.
Θάζε ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ή ηελ ειεγθηηθή
επηηξνπή θαη εθιέγεη ηφζνπο αληηπξνζψπνπο φζεο θνξέο ρσξεί ην εθινγηθφ κέηξν ζηνλ
αξηζκφ ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε.
5. Σσξηζηφο ππνςήθηνο πνπ έιαβε ην ίδην ή κεγαιχηεξν αξηζκφ ςήθσλ απφ ην εθινγηθφ
κέηξν θαηαιακβάλεη κία έδξα ζην φξγαλν γηα ην νπνίν είρε ζέζεη ππνςεθηφηεηα ή
εθιέγεηαη αληηπξφζσπνο εθ΄ φζνλ ήηαλ ππνςήθηνο γηα ηελ ζέζε απηή.
6. Ππλδπαζκφο πνπ πεξηιακβάλεη ιηγφηεξνπο ππνςεθίνπο απφ ηηο έδξεο πνπ ηνπ αλήθνπλ,
θαηαιακβάλεη ηφζεο κφλν έδξεο ή εθιέγεη ηφζνπο κφλν αληηπξνζψπνπο, φζνη είλαη νη
ππνςήθηνη ηνπ.
7. Νη έδξεο πνπ κέλνπλ αδηάζεηεο θαη ν αξηζκφο ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ δελ θαιχπηεηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ θαηαλέκνληαη απφ κηα ζηνπο
ζπλδπαζκνχο εθείλνπο πνπ έρνπλ θαηαιάβεη ηνπιάρηζηνλ κία έδξα ή έρνπλ εθιέμεη έλα

αληηπξφζσπν θαη νη νπνίνη ζπγθεληξψλνπλ ππφινηπν ςεθνδειηίσλ κεγαιχηεξν απφ ην 1/3
ηνπ εθινγηθνχ κέηξνπ θαη πνπ πιεζηάδνπλ πεξηζζφηεξν ην εθινγηθφ κέηξν.
8. Νη έδξεο πνπ κέλνπλ αδηάζεηεο ή ν αξηζκφο ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ δελ θαιχπηεηαη θαη
κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαηαλέκνληαη κεηαμχ
ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ έρνπλ ην κεγαιχηεξν ππφινηπν ςεθνδειηίσλ απφ κία έδξα ή απφ
έλα αληηπξφζσπν. Πε πεξίπησζε ηζνδπλακίαο γίλεηαη θιήξσζε.
9. Απφ θάζε ζπλδπαζκφ εθιέγνληαη γηα ηηο έδξεο ή ζαλ αληηπξφζσπνη θαηά ζεηξά επηηπρίαο,
φζνη έρνπλ πάξεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο, πξνηίκεζεο.

Άρθρο 21ο
ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΔΘΙΝΓΖΠ
Γηθαίσκα λα εθιέγνληαη θαη λα εθιέγνπλ έρνπλ φια ηα κέιε θάησ απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ.

Άρθρο 22ο
ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΠΡΖ ΛΔΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ
Ρα παιηφ Γ/Π παξαδίδεη κέζα ζε 8 κέξεο ζην λέν φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Νκνζπνλδίαο.
Γηα ηελ παξάδνζε ππνγξάθεηαη ζρεηηθφ Ξξσηφθνιιν παξαιαβήο κέρξη ηελ παξάδνζε ζηε λέα
δηνίθεζε ή παιηά δηνίθεζε ρεηξίδεηαη ηα επεηγνχζεο θχζεο ζέκαηα ηεο ΞΝΔΔ-ΡΔ.

Άρθρο 23ο
ΓΗΝΗΘΖΠΖ
1. Ζ νκνζπνλδία δηνηθείηαη απφ 19κειή Γηνίθεζε, πνπ εθιέγεηαη θάζε ηξία ρξφληα κε κπζηηθή
ςεθνθνξία θαη κε ςεθνδέιηηα απφ ην Ππλέδξην (Γ.Π.) ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ.
2. Ζ Γ/Π ζπγθαιείηαη, κέζα ζε 8 εκέξεο απφ ηελ εθινγή εο, απφ ηνλ πιεηνςεθίζαληα
ζχκβνπιν θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα, εθιέγεη δε κεηαμχ ησλ ζπκβνχισλ ηνλ Ξξφεδξν, έλα
Αληηπξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ Ρακία, ηνλ
Νξγαλσηηθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ έθνξν.
Νη αλσηέξσ 7 εθιεγέληεο απνηεινχλ θαη ην Δθηειεζηηθφ Ππκβνχιην ηεο Νκνζπνλδίαο.

3. Ρα κέιε ηεο Γηνίθεζεο είλαη αιιειέγγπα ππεχζπλα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ
ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ην Θαηαζηαηηθφ θαη ηηο Γεληθέο Ππλειεχζεηο.
4. Ζ δηνίθεζε ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κελ αλά εμάκελν, έθηαθηα δε φηαλ παξαζηεί αλάγθε κε
πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ή ήζειαλ δεηήζεη απηφ έγγξαθα νθηψ (8) απφ ηνπο ζπκβνχινπο
νη νπνίνη ζα γξάθνπλ θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, νπφηε απηή θαιείηαη εληφο ην
πνιχ 15 εκεξψλ. Απφ ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο
ηεξνχληαη ζπλνπηηθά πξαθηηθά θαη ππνγξάθνληαη απφ ηα παξφληα κέιε.
5. Ζ Γηνίθεζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ νη παξφληεο είλαη νη κηζνί ζπλ έλαο απφ ηνπο
ζπκβνχινπο, παξαβξίζθνληαη δε απαξαίηεηα ν Ξξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο. Νη απνθάζεηο
ηεο παίξλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ.

Άρθρο 24ο
ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ
Ζ Γ/Π είλαη ην Δθηειεζηηθφ φξγαλν ηεο Νκνζπνλδίαο θαη έρεη ηα παξαθάησ θαζήθνληα θαη
δηθαηψκαηα, εθηφο απφ ηα εηδηθφηεξα πνπ αλαθέξνληαη ζε άιιεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
Θαηαζηαηηθνχ.

1. Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ησλ Γ.Π. -ζπλεδξίσλ- ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ
ηεο δχλακεο ηεο Νκνζπνλδίαο.
2. Ξαξαθνινπζεί ηελ δξάζε ησλ ζσκαηείσλ ηεο δχλακεο ηεο θαη ηηο Γ.Π. ηνπο, νξίδνληαο απφ
ηα κέιε ηεο αληηπξνζψπνπο πνπ ζα παξαβξεζνχλ ζ΄ απηέο κε δηθαίσκα ιφγνπ.
3. Ππγθαιεί ζε θνηλέο ζπζθέςεηο ην Γ.Π. ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ ηεο φισλ ή θαη κέξνπο ηνπο
φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν.
4. Γηαρεηξίδεηαη κεηά ηνπ απεξγνχληνο ζσκαηείνπ-κέινπο ηεο θάζε θεξπζφκελε απεξγία ε
νπνία ήζειε εγθξηζεί απφ απηή ηελ επίιπζε ησλ δεηεκάησλ ηνπ Πσκαηείνπ.
5. Θεξχζζεη Ξαλειιαδηθή Απεξγία θαη ζηάζεηο εξγαζίαο φισλ ησλ ζσκαηείσλ κειψλ ηεο
πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο.
6. πνβάιιεη ζπλνπηηθή έθζεζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο ζε θάζε Γ.Π. ησλ αληηπξνζψπσλ θαη
ινγνδνηεί γηα φιεο ηηο πξάμεηο θαη ελέξγεηεο ηεο.
7. Δλεξγεί κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ θαη ηνπ Θαηαζηαηηθνχ, κε ηνλ θαηά ηελ θξίζε ηεο
ελδεδεηγκέλν ηξφπν, γηα ηελ ιχζε ησλ δηαθφξσλ δεηεκάησλ ησλ ζσκαηείσλ- κειψλ θαη γηα
ηελ δηεθδίθεζε θαη ηελ πξναγσγή ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ.

8. Ζ Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί ην Δθηειεζηηθφ Ππκβνχιην γηα λα
πινπνηεί απνθάζεηο ηεο θαη λα ηνπ κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζ’ απηή.
9. Αλ κέινο ηεο Γηνίθεζεο παξαηηεζεί ή απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα ζε πεξηζζφηεξεο απφ 3 θαηά
ζεηξά ζπλεδξηάζεηο ηεο Γ/Π εθπίπηεη απφ ην αμίσκα ηνπ θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ
αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ θαηά ην αλαθεξφκελν ζην άξζξν 20 πεξί αξραηξεζηψλ ηνπ παξφληνο
Θαηαζηαηηθνχ.

Πην κεηαμχ δηάζηεκα δχν Νινκειεηψλ ηεο Γηνίθεζεο ε Νκνζπνλδία δηνηθείηαη απφ 7κειέο
Δθηειεζηηθφ Ππκβνχιην πνπ ζπλέξρεηαη ηαθηηθά θάζε κήλα θαη έθηαθηα φηαλ ρξεηαζηεί.

Άρθρο 25ο
ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
Ρν Δθηειεζηηθφ Ππκβνχιην:
1. Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ησλ Ππλεδξίσλ θαη ηεο Νινκέιεηαο ηεο Γηνίθεζεο.
2. Νξίδεη ηνπο αληηπξνζψπνπο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηηο Γεληθέο Ππλειεχζεηο ησλ Πσκαηείσλ–
κειψλ ηεο.
3. Απνθαζίδεη γηα ηελ εγγξαθή λέσλ νξγαλψζεσλ ζηελ δχλακε ηεο Νκνζπνλδίαο.
4. Δηνηκάδεη ηηο εηζεγήζεηο γηα ηα ζέκαηα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο ηεο Γηνίθεζεο.
5. Δθδίδεη εγθπθιίνπο, δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα, Δθεκεξίδα, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Νκνζπνλδίαο
θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ, νξγαλψλεη δηαιέμεηο θαη δηαζθέςεηο ησλ
αληηπξνζψπσλ κειψλ ηεο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν.
6. Γηνηθεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Νκνζπνλδίαο απνθαζίδεη γηα ηελ
δηάζεζε ησλ πφξσλ θαη ησλ εζφδσλ απηήο, γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ κε ζηφρν ηελ
πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ κέζα απφ ηνλ εγθξηζέληα απφ ηελ Γ.Π. θαη ηελ Γηνίθεζε
πξνυπνινγηζκφ.
7. Θαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη ζηελ Γηνίθεζε ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ Δζφδσλ θαη Δμφδσλ.
8. Δθαξκφδεη ην Θαηαζηαηηθφ, παχεη θαη δηνξίδεη ηνπο έκκηζζνπο ππαιιήινπο θαη ζπλεξγάηεο
ηεο Νκνζπνλδίαο θαζνξίδνληαο θαη ηελ απνδεκίσζε ηνπο.
9. Δπηιακβάλεηαη γηα θάζε ζέκα κε δηθαίσκα ηειηθήο απφθαζεο ζην κεηαμχ δηάζηεκα δχν
νινκειεηψλ ην νπνίν θέξεη γηα ηειηθή έγθξηζε ζηελ Νινκέιεηα.
10. Αλαπηχζζεη θάζε πξσηνβνπιία ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηεο πνπ επηηξέπεηαη απφ ην
γξάκκα θαη ην πλεχκα ηνπ παξφληνο Θαηαζηαηηθνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζρεηηθέο
θαηεπζχλζεηο ηεο Γηνίθεζεο.

11. Ρν Δθηειεζηηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά θάζε κήλα, έθηαθηα δε κεηά απφ πξφζθιεζε
ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ή φηαλ δεηεζεί απφ 3 κέιε απηνχ, θαη βξίζθεηαη
ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα 5 κέιε παξεπξίζθεηαη δε απαξαίηεηα ν Ξξφεδξνο ή ν
Αληηπξφεδξνο.

Άρθρο 26ο
ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΞΟΝΔΓΟΝ
Ν Ξξφεδξνο εθπξνζσπεί ηελ Νκνζπνλδία ζε θάζε Γηνηθεηηθή ή Γηθαζηηθή Αξρή, θάζε βαζκνχ θαη
δηθαηνδνζίαο φπσο θαη απέλαληη ηξίησλ, πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δ.Π. θαη ηνπ Γ.Π. ζηηο
Ξαλειιαδηθέο θαη Ρνπηθέο ζπζθέςεηο, ζπγθαιεί ηε Γ.Π. ζε ζπλεδξηάζεηο, δηεπζχλεη ηηο ζπδεηήζεηο,
θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζηα παξαπάλσ ππνγξάθεη κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηα έγγξαθα
ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ Γ.Π. θαη ησλ Γ.Π. θαζψο θαη άιιν έγγξαθν πνπ έρεη ζρέζε κε
ηελ Γ.Π. ππνγξάθεη ηα εληάικαηα πιεξσκψλ θαη εηζπξάμεσλ ησλ Γ.Π. θαη ησλ Γ.Π.
Πε πεξίπησζε ρήξεπζεο ηεο ζέζεο ηνπ Ξξνέδξνπ ζπλέξρεηαη έθηαθηα ε Γ.Π. κέζα ζε 8 κέξεο
ζπγθαινχκελε απφ ηνλ Αληηπξφεδξν θαη εθιέγεη απφ ηα κέιε ηνλ λέν Ξξφεδξν, πνπ ε ζεηεία ηνπ
ιήγεη κε ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο Γηνίθεζεο.

Άρθρο 27ο
ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝ
Ν Αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη ηνλ Ξξφεδξν φηαλ απνπζηάδεη ή εκπνδίδεηαη απφ νπνηνλδήπνηε ιφγν,
ζε φια γεληθά ηα θαζήθνληα θαη δηθαηψκαηα.

Άρθρο 28ο
ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΓΔΛΗΘΝ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ
Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο δηεπζχλεη ην γξαθείν ηεο Νκνζπνλδίαο, θαηαξηίδεη κε ηνλ Ξξφεδξν ηελ
εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γ/Π θαη ησλ Γ.Π. Δπηκειείηαη ηα πξαθηηθά ηνπο, δηεμάγεη
ηελ αιιεινγξαθία, θξαηάεη ηελ ζθξαγίδα, ην αξρείν, ην Ξξσηφθνιιν, ην κεηξψν θαη

ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Ξξφεδξν, φια ηα έγγξαθα, ηα εληάικαηα πιεξσκψλ θαη εηζπξάμεσλ θαη ηα
πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γ.Π. θαη ησλ Γ.Π.
Αλ ν Γ.Γ. απνπζηάδεη ή εκπνδίδεηαη δηθαηνινγεκέλα, ηνλ αλαπιεξψλεη ν αλαπιεξσηήο Γ.Γ.

Άρθρο 29ο
ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΑΛΑΞΙΖΟΥΡΖ ΓΔΛΗΘΝ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ
Ν αλαπιεξσηήο Γ.Γ. θξαηάεη ην Κεηξψν ησλ κειψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ.Γ. ηνλ βνεζάεη εηο ηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηνλ αλαπιεξψλεη αλ απνπζηάδεη ή εκπνδίδεηαη

Άρθρο 30ο
ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΝ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ
Ν Γξακκαηέαο νξγαλσηηθνχ θξαηάεη ην Κεηξψν ησλ κειψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλαπιεξσηή
γξακκαηέα, αζρνιείηαη κε ηελ νξγάλσζε ησλ επηηξνπψλ κεηαβηβάδεη ζ΄ απηέο ηηο απνθάζεηο ηνπ
Γ.Π. παξαθνινπζεί θαηεπζχλεη, ζπληνλίδεη κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηνλ Ξξφεδξν ηελ
δξαζηεξηφηεηα ηνπο, πξνπαξαζθεπάδεη θαη νξγαλψλεη κε ηνλ έθνξν ηηο ζπγθεληξψζεηο θάζε
κνξθήο θαη ηηο Γ.Π. Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. κπνξεί λα ηνπ αλαηεζνχλ θαη άιια θαζήθνληα.

Άρθρο 31ο
ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΡΑΚΗΑ
Ν ηακίαο ελεξγεί θάζε είζπξαμε θαη πιεξσκή, εθδίδνληαο δηπιφηππεο ή ηξηπιφηππεο απνδείμεηο, κε
βάζε εληάικαηα ππνγξακκέλα απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ην Γ.Π.
Φπιάεη ηελ πεξηνπζία ηεο Νκνζπνλδίαο, θαη δε κπνξεί λα θξαηάεη ζηα ρέξηα ηνπ πεξηζζφηεξα απφ
50.000δξρ. Ρν δε ππφινηπν ην θαηαζέηεη ζηελ Δζληθή Ρξάπεδα ή Ραρπδξνκηθφ Ρακηεπηήξην κε
απφθαζε ηνπ Γ.Π. Κπνξεί λα απνζχξεη κέξνο ή θαη νιφθιεξν ην θεθάιαην κε έγγξαθν
ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Ξξφεδξν, Γελ. Γξακκαηέα θαη ηνλ Ρακία θαη πνπ ζα ζπλνδεχεηαη κε
ζρεηηθφ απφζπαζκα ηεο απφθαζεο ηεο Γ.Π.

Ν ηακίαο θάζε εμάκελν θαη έθηαθηα φηαλ ην δεηήζεη ε Γ.Π. ζπληάζζεη ιεπηνκεξή απνινγηζκφ ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ πνπ ηελ ππνβάιιεη ζηελ Γηνίθεζε.
Ν ηακίαο είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνο γηα θάζε απψιεηα ρξεκάησλ θαη θάζε αλσκαιία ζηελ
δηαρείξηζε ηνπ. Ν ηακίαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξαηάεη ηα βηβιία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν
δει. Βηβιίν εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ, θαζψο θαη ην βηβιίν πεξηνπζίαο θηλεηήο θαη αθίλεηεο. Θάζε
ρξφλν θαη κέζα ζ' έλα ηξίκελν απφ ηελ ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ ρξφλνπ ν ηακίαο ππνβάιιεη
ππνρξεσηηθά ζηε Γ.Π. ησλ κειψλ ηνλ απνινγηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ έηνπο κε ηελ έθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο γηα έγθξηζε.
Όηαλ ν Ρακίαο θσιχεηαη αλαπιεξψλεηαη απφ έλα κέινο ηεο Γ.Π. κε απφθαζε ηεο Γ.Π. είλαη
ππεχζπλνο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα έρεη νξηζηεί.

Άρθρο 32ο
ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΔΦΝΟΝ
Ν έθνξαο θξνληίδεη γηα ηελ πεξηνπζία ηεο Νκνζπνλδίαο γηα ηηο δηαιέμεηο ςπραγσγηθέο εθδειψζεη,
ηηο εθδξνκέο ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γ.Π. Δίλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκφζηα εθδήισζε ηεο
Νκνζπνλδίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνλ Γ.Γ. γηα ηνλ ηφπν(πξεο θφκθεξαλο) θξνληίδεη
κε ηνλ Ξξφεδξν γηα ηελ δηαλνκή ησλ αλαθνηλψζεσλ ζηα κέιε, ησλ δηακαξηπξηψλ ηεο Νκνζπνλδίαο
πξνο ηνλ Ζκεξήζην Ρχπν θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ηελ απνζηνιή ηειεγξαθεκάησλ θαη
εγγξάθσλ πξνο ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξείο. Φξνληίδεη επίζεο θαη ηελ εθηχπσζε θαη
θπθινθνξία ησλ εληχπσλ.

Άρθρο 33ο
ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΔΗΠ
Πηνλ Ξξφεδξν , ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ζηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο είλαη δπλαηφλ λα ρνξεγνχληαη
κεληαίεο απνδεκηψζεηο ή εκεξαξγίεο, έμνδα παξαζηάζεσο θαη θηλήζεσο ηα νπνία νξίδνληαη κε
απφθαζε ηνπ Δθηειεζηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη απφ ηα ινηπά κέιε φζνη απαζρνινχληαη θαη σο εθ
ηνχηνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο.
Όζνη ηπρφλ απαζρνιεζνχλ έθηαθηα γηα ππνζέζεηο ηεο Νκνζπνλδίαο ζα απνδεκηψλνληαη κε
εκεξαξγίεο θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηνπ Ξξνέδξνπ θαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Δθηειεζηηθνχ

Ππκβνπιίνπ. Ρν χςνο δε απηψλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ εγθξηλνκέλνπ κε
απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ αληηπξνζψπσλ.

Άρθρο 34ο
ΔΙΔΓΘΡΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ
Ν έιεγρνο θαη ε επνπηεία ηεο Γ/Π αζθείηαη απφ 3κειή Δ.Δ. πνπ εθιέγεηαη καδί κε ηελ Γηνίθεζε απφ
ηελ Γ.Π. Ζ ειεγθηηθή επηηξνπή επνπηεχεη ειέγρεη θάζε ρξφλν ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο
Νκνζπνλδίαο ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έζνδα, ηηο πεγέο ηνπο θαη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ θαη ζηελ
ζπλέρεηα ππνβάιιεη ηηο εθζέζεηο ηεο ζηελ Γ.Π. (Ππλέδξην).
Πηε δηάζεζε ηεο ηίζεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ηα βηβιία Γηαρείξηζεο θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά. Πε
πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δηαρεηξηζηηθέο αλσκαιίεο ε Δ.Δ. ζπγθαιεί έθηαθηα ηελ Γηνίθεζε νξίδνληαο
θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηα νπνία θαη εηζεγείηαη.
Ζ Δ.Δ. βξίζθεηαη ζε απαξηία κε παξφληα δχν απφ ηα κέιε ηεο. Δθηφο απφ ηνπο ηαθηηθνχο ειεγθηέο
εθιέγνληαη θαη ηζάξηζκνη αλαπιεξσκαηηθνί θαηά ηηο αξραηξεζίεο, πνπ θαινχληαη ζε πεξίπησζε
ρήξεπζεο ηεο ζέζεο ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο.

Άρθρο 35ο
ΠΛΓΗΑΠΘΔΤΔΗΠ
1. Ζ Γηνίθεζε ηεο Νκνζπνλδίαο κπνξεί φηαλ θξίλεη ζθφπηκν λα ζπγθαιέζεη ηνπηθέο
ζπλδηαζθέςεηο ησλ Γ.Π. ησλ ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο γηα δηαθψηηζε πξνπαγάλδα, ελεκέξσζε
θαη πξνβιεκαηηζκφ πάλσ ζε δηάθνξα εξγαηνθνηλσληθά δεηήκαηα κεγάιεο ζεκαζίαο.
2. Νη απνθάζεηο ηεο Ρνπηθήο Ππλδηάζθεςεο ησλ Γ.Π. έρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ
δεζκεχνπλ ηελ Γηνίθεζε.

Άρθρο 36ο
ΠΦΟΑΓΗΓΑ – ΙΑΒΑΟΝ
1. Ζ νκνζπνλδία έρεη ζθξαγίδα ζηξνγγπιή πνπ θέξλεη θπθιηθά ηελ επσλπκία ηεο ζηελ
Διιεληθή θαη Γαιιηθή γιψζζα, ηνλ ρξφλν ίδξπζεο ηεο θαη ζην θέληξν ζήκα κε ηνλ θηιφμελν
Γία.
2. Ζ Νκνζπνλδία έρεη ιάβαξν κε ηα εζληθά ρξψκαηα θαη ζηε κέζε ην ζήκα ηεο.

Άρθρο 37ο
ΞΟΥΡΝΚΑΓΗΑ
Ζ Νκνζπνλδία ηηκάεη αγσληζηηθά ηελ 1η ηοσ ΚΑΖ, γηνξηή φισλ ησλ εξγαηνυπαιιήισλ ηεο
δχλακεο ηεο θαη κε απφθαζε ηεο Νινκέιεηαο θεξχζζεη 24ωρη Ξανελλαδική απεργία θαη άιιεο
κνξθήο αγσληζηηθέο εθδειψζεηο.

Άρθρο 38ο
ΚΔΡΑΒΑΡΗΘΖ ΓΗΑΡΑΜΖ
Κεηά ηελ λφκηκε έγθξηζε θαη δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ζε δηάζηεκα κέρξη ην
επφκελν ζπλέδξην γηα εθινγή λέαο Γηνίθεζεο ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ κέηξνπ γηα ηελ εθινγή ησλ
αληηπξνζψπσλ γηα ηελ Γ.Π. (ΠΛΔΓΟΗΝ) νη νξγαλψζεηο κέιε ηεο ΞΝΔΔ-ΡΔ ππνρξενχληαη λα
πξνθεξχμνπλ αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή αληηπξνζψπσλ γηα ηελ Γ.Π. (ΠΛΔΓΟΗΝ) κε ην ζχζηεκα
ηεο ΑΞΙΖΠ ΑΛΑΙΝΓΗΘΖΠ.
Νξγαλψζεηο πνπ δελ έρνπλ εθιέμεη αληηπξφζσπν κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο θαη ην
θαηλνχξγην κέηξν απνθιείνληαη νη αληηπξφζσπνη ηνπο απφ ηελ Γ.Π.(ΠΛΔΓΟΗΝ) ηεο ΞΝΔΔ-ΡΔ. Ρν
παξφλ άξζξν ηζρχεη θαη γηα θάζε λέα Ξξσηνβάζκηα νξγάλσζε πνπ ζα ήζειε λα γίλεη κέινο ηεο
ΞΝΔΔ-ΡΔ.

Άρθρο 39ο
ΑΟΘΟΝ ΡΔΙΔΡΑΗΝ
Ρν παξφλ Θαηαζηαηηθφ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 1983 θαη
απνηεινχκελνλ απφ 39 άξζξα ζα ηζρχζεη ζ΄ φιεο ηνπ ηηο δηαηάμεηο κφιηο εγθξηζεί απφ ην
Ξνιπκειέο Ξξσηνδηθείν Αζελψλ θαη θαηαρσξεζεί ε ηξνπνπνηεηηθή απφθαζε ζην βηβιίν
Αλαγλσξηζκέλσλ Πσκαηείσλ.

