ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Της "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ - ΤΟΥΡΙΣΜΟ"

Άρθρο 1ο
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
Η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση που ιδρύθηκε με την απόφαση αριθ. 1813/1927 του
Πρωτοδικείου Αθηνών και τροποποιήθηκε το καταστατικό της με τις αποφάσεις υπ’ αριθ. 7922/1979,
8742/1951, 16294/1955, 3208/1968, 904/1969, 3219/1972 και 337/1984 του ίδιου Πρωτοδικείου, φέρει
την επωνυμία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ - ΤΟΥΡΙΣΜΟ" έχει έδρα
την πόλη της Αθήνας και λειτουργεί βάσει των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.
Άρθρο 2ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Η ΠΟΕΕΤ συγκροτείται σαν δευτεροβάθμια Πανελλαδική συνδικαλιστική Οργάνωση και περιλαμβάνει στην
δύναμη της τα σωματεία:
1.

Υπαλλήλων και εργατών Εστιατορίων και μικτών συναφών επιχειρήσεων,

2.

Υπαλλήλων και εργατών Ξενοδοχείων Ύπνου,

3.

Υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών εργαστηρίων Ζαχαροπλαστικής και πάσης φύσεως επιχειρήσεων
Ζαχαρωδών προϊόντων και μπισκοτοποιίας,

4.

Υπαλλήλων καφενείων, Γαλακτοπωλείων και μικτών συναφών επιχειρήσεων,

5.

Υπαλλήλων Τουριστικών Γραφείων,

6.

Ξεναγών,

7.

Εργαζομένων σε Ιαματικά Λουτρά, Καζίνο και κάθε κλάδο που ήθελε δημιουργηθεί και έχει σχέση με
τον Τουρισμό και Επισιτισμό και τα Τουριστικά και Επισιτιστικά Επαγγέλματα.

Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΙ
1. Να συνενώσει τα ομοειδή εργασιακά επαγγελματικά Σωματεία του κλάδου όλης της χώρας για την
ενιαία και συλλογική μελέτη, προστασία και παραγωγή των οικονομικών επαγγελματικών, ηθικών και
κοινωνικών συμφερόντων των μελών τους.
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2. Να ενισχύσει την πνευματική και κοινωνική ανύψωση των εργατών ή υπαλλήλων της περιφέρειας
της και να υποβοηθάει την επαγγελματική κατάρτιση και ειδίκευση τους. Να αγωνίζεται για την
προάσπιση και διεύρυνση των αρχών της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας Ειρήνης, Εθνικής
Ανεξαρτησίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης.
3. Να φροντίζει για την επέκταση της εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας για την επίβλεψη και την
εφαρμογή της. Να βελτιώνει και να εξασφαλίζει καλύτερους όρους αμοιβής και εργασίας στους
μισθωτούς του κλάδου.
4. Την ανάπτυξη σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο του Τουρισμού της χώρας καθώς και η δημιουργία
τουριστικής συνείδησης για τους απασχολούμενους στα Τουριστικά και Επισιτιστικά επαγγέλματα,
που θα ωφελήσει την Εθνική Οικονομία και γενικά το κοινωνικό σύνολο.
5. Η εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης των εργατοϋπαλλήλων Τουρισμού και Επισιτισμού,
ολοκληρωμένης, κοινωνικής ασφάλισης, ελεύθερης διαπραγμάτευσης των όρων εργασίας και
κλαδικών Συμβάσεων.
6. Η Ομοσπονδία βασισμένη στις αρχές του Δημοκρατικού Συνδικαλισμού διασφαλίζει την πλήρη
αυτονομία και ελευθερία των οργανώσεων της.
7. Η ομοσπονδία διοικείται και αποφασίζει για την δράση της σε απόλυτη ανεξαρτησία από τους
εργοδότες και την Κυβέρνηση.
8. Να συντονίζει τις εργασίες των τμημάτων της Ομοσπονδίας για προστασία των οικονομικών και
επαγγελματικών συμφερόντων των εργαζομένων με αγωνιστικές και απεργιακές εκδηλώσεις.
9. Να εκπροσωπεί και να ενημερώνει τις οργανώσεις-μέλη της σε όλα τα οικονομικά γενικά,
ασφαλιστικά και κοινωνικά ζητήματα που αφορούν την βελτίωση της θέσης των εργαζομένων στα
Επισιτιστικά και Τουριστικά Επαγγέλματα.
10. Να αντιπροσωπεύει σε όλες τις οργανώσεις - μέλη της όπως αναφέρονται στα άρθρο 2 στην σύναψη
συλλογικών συμβάσεων, και να προτείνει εκπροσώπους της στα κλαδικά, ασφαλιστικά και
επικουρικά ταμεία, ΣΣΕ και γενικά να βοηθά τις οργανώσεις - μέλη της για την εκπλήρωση των
σκοπών τους.
Άρθρο 4ο
ΜΕΣΑ
Την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών η Ομοσπονδία επιδιώκει:
1. Με την οργάνωση όλων των εργαζομένων του κλάδου στα σωματεία της περιφέρειας της
δικαιοδοσίας της.
2. Με την βοήθεια προς τα αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των εργατικών νόμων, των συλλογικών
συμβάσεων και των Διαιτητικών αποφάσεων.
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3. Με την ίδρυση προμηθευτικών, καταναλωτικών, παραγωγικών και οικονομικών συνεταιρισμών για
τα μέλη της.
4. Με την παροχή μετεργασιακής ψυχαγωγίας στα μέλη της, οργανώνοντας εκδρομές, θεατρικές και
κινηματογραφικές παραστάσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κάθε μορφής τέχνης, γιορτές κ.λ.π.
5. Με την δημιουργία εργατικών αναγνωστηρίων, βιβλιοθηκών, εντευκτηρίων, λεσχών και με την
έκδοση δικής της εφημερίδας.
6. Παίρνοντας κάθε μέτρο που θα κριθεί κατάλληλο, σκόπιμο και πρόσφορο υπό την διοίκηση για την
συνδικαλιστική οικονομική, συνεταιριστική, επαγγελματική, κοινωνική και πνευματική εξύψωση των
μελών των οργανώσεων της καθώς και για την σωματική και αθλητική αγωγή των ιδίων και των
παιδιών τους.
7. Εκπροσωπώντας τα μέλη της, εργατικές και υπαλληλικές οργανώσεις σε όλα τα συλλογικά όργανα
της Διοίκησης, της κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ασφάλισης, στα Διαιτητικά και ασφαλιστικά
Δικαστήρια, συμμετέχει στην κατάρτιση και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων του κλάδου.
8. Με την μελέτη την συνεργασία και την αξιοποίηση της πείρας των Διεθνών συνδικαλιστικών
οργανώσεων και ειδικότερα των οργανώσεων Τουριστικών και Επισιτιστικών Επαγγελμάτων.
Άρθρο 5ο
ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η ομοσπονδία αποτελεί τμήμα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας αποδέχεται με το παρόν
Καταστατικό,
το ισχύον καταστατικό της, εφαρμόζει τις διατάξεις του και συμμορφώνεται με τις εντολές και αποφάσεις
των Πανελλαδικών Συνεδρίων της Διοίκησης και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Καλεί εγγράφως την ΓΣΕΕ όπως ορίζει κάθε φορά τον, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού, αντιπρόσωπο της στα συνερχόμενα Συνέδρια και Γενικά Συμβούλια αυτής.
Η ΠΟΕΕΤ έχει δικαίωμα της κριτικής και της εναντιάσεως στις αποφάσεις της ΓΣΕΕ όταν αυτές είναι
αντίθετες στα συμφέροντα των Κλαδικών οργανώσεων που την απαρτίζουν.
Άρθρο 6ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η Ομοσπονδία συγκροτείται από τα εργασιακά Σωματεία του κλάδου τουριστικών και επισιτιστικών
Επαγγελμάτων της χώρας, καθώς και από άλλα που θα ήθελαν να προσχωρήσουν στην δύναμη της,
σύμφωνα με τις σχετικές καταστατικές διατάξεις.
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Τα παραπάνω σωματεία - μέλη της αποδέχονται πλήρως τις αρχές της και αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από το Καταστατικό αυτό.
Άρθρο 7ο
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ
1. Για την προσχώρηση των σωματείων στην Ομοσπονδία απαιτούνται:
o

Έγγραφη αίτηση που θα αναφέρει απαραίτητα τον ακριβή αριθμό των γραμμένων μελών του
στα μητρώα του και των ταμειακά εντάξει μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης.

o

Αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου κατά την οποία
διαβάστηκε το παρόν Καταστατικό και η Γ.Σ. με βάση αυτό αποφάσισε να προσχωρήσει στην
ομοσπονδία με μυστική ψηφοφορία.

o

Κατάσταση που θα αναφέρει τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου και τις ιδιότητες τους.

o

Αντίγραφο του Καταστατικού του Σωματείου, εγκριμένο από το Πρωτοδικείο.

2. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει με αιτιολογημένη απόφαση του, την γνωστοποιεί
έγγραφα στο ενδιαφερόμενο σωματείο, μέσα σ' ένα μήνα από την λήψη της απόφασης. Η απόφαση
τίθεται υπ όψη της Α' Ολομέλειας του Δ.Σ. και του Συνεδρίου το οποίο και αποφαίνεται οριστικά
πάνω στο θέμα.
3. Σωματείο που δεν έγινε δεκτό για εγγραφή από το Εκτελεστικό Συμβούλιο μπορεί να επανέλθει με
νέα αίτηση και να προσφύγει στο πρώτο τακτικό, ή έκτακτο συνέδριο, που αποφασίζει τελικά
γιαυτό.
Άρθρο 8ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Η αποχώρηση κάθε σωματείου-μέλους από την δύναμη της ομοσπονδίας είναι ελεύθερη και αποφασίζεται
από την Γ.Σ. των μελών του κατά τον ίδιο τρόπο που έγινε και η προσχώρηση. Την απόφαση αυτή την
γνωστοποιεί το Δ.Σ. του Σωματείου στην Διοίκηση της Ομοσπονδίας με έγγραφο του συνοδευόμενο από
έγγραφο των πρακτικών της Γ.Σ.
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μόλις παραλάβει τα παραπάνω (απόφαση και Πρακτικό) είναι υποχρεωμένη να
προχωρήσει στην διαγραφή του σωματείου από την Ομοσπονδία αφού του ζητήσει να τακτοποιήσει τις
μέχρι τότε οικονομικές του υποχρεώσεις.
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα να εξετάσει την νομιμότητα και εγκυρότητα της απόφασης
της Γ.Σ. σε περίπτωση δε αμφισβήτησης της να προχωρήσει στην άσκηση των νόμιμων ένδικων μέσων.
Με την γνωστοποίηση της απόφασης της Γ.Σ. του Σωματείου στην Διοίκηση της Ομοσπονδίας ισχύει και η
αποχώρηση του.
Με την γνωστοποίηση της απόφασης της απόφασης της Γ.Σ. του Σωματείου στην Διοίκηση της
Ομοσπονδίας ισχύει και η αποχώρηση του.
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Άρθρο 9ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μπορεί να επιβάλει με απόφαση της στις Διοικήσεις σωματείων-μελών της την
πειθαρχική ποινή της σύστασης ή επίπληξης στις παρακάτω περιπτώσεις:


Όταν αδικαιολόγητα καθυστερεί τις μηνιάτικες συνδρομές του.



Όταν καθυστερεί την κάθε έτος υποβολή έκθεσης της Διοικητικής και Ταμειακής κατάστασης.

Άρθρο 10ο
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
1. Διαγράφονται μετά από απόφαση της Διοίκησης της Ομοσπονδίας οι οργανώσεις εκείνες που οι
Διοικήσεις τους:
o

Καθυστερούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ομοσπονδία περισσότερο από ένα
χρόνο αδικαιολόγητα.

o

Όταν απειθαρχούν στο παρόν Καταστατικό και προβαίνουν σε πράξεις που αντιβαίνουν στο
σκοπό και τα συμφέροντα των εργαζομένων.

2. Η οργάνωση που διαγράφεται για οικονομικούς λόγους μπορεί να επανεγγραφεί αφού
προηγουμένως πληρώσει τις οφειλόμενες συνδρομές της.
3. Οι οργανώσεις που διαγράφτηκαν για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 εδάφ β του
παρόντος άρθρου, μπορούν να προσφύγουν με αίτηση τους στο πρώτο τακτικό ή έκτακτο
συνέδριο(Γ.Σ.) ζητώντας την ανάκληση της διαγραφής τους. Το Συνέδριο (Γ.Σ.) εξετάζοντας την
αίτηση και όλα τα στοιχεία αποφασίζει οριστικά γιαυτό.
4. Πριν προχωρήσει η Διοίκηση της Ομοσπονδίας σε διαγραφή οργάνωσης για τους λόγους της παρ. 1
εδάφ. β του άρθρου 10 πρέπει να κάνει έγγραφη σύσταση στην Διοίκηση του σωματείου για να
σταματήσει τις παραβιάσεις.
Όλες ανεξαίρετα οι παραπάνω αποφάσεις για διαγραφή πρέπει απαραίτητα να εγκριθούν στο πρώτο
μετά την διαγραφή τακτικό ή έκτακτο συνέδριο (Γ.Σ.) των μελών. Εάν το Συνέδριο (Γ.Σ.) δεν λάβει
γνώση ή δεν εγκρίνει τις διαγραφές απορρίπτονται ή θεωρούνται άκυρες.
Άρθρο 11ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Οι οργανώσεις που απαρτίζουν την Ομοσπονδία είναι υποχρεωμένες:
1. Να συμμορφούνται απόλυτα και να τηρούν το Καταστατικό της Ομοσπονδίας.
2. Να εκτελούν τις αποφάσεις του Συνεδρίου (Γ.Σ.) και της Διοίκησης.
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3. Να εκπληρώνουν ανελλιπώς και έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ομοσπονδία
σύμφωνα με το σύστημα είσπραξης που υποδεικνύεται από την Διοίκηση της Ομοσπονδίας.
Η καθυστέρηση των συνδρομών πέρα από ένα χρόνο στερεί το Σωματείο από τα δικαιώματα που
απορρέουν από το παρόν Καταστατικό.
4. Να υποβάλλουν κάθε χρόνο στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας έγγραφη έκθεση της Διοικητικής και
Ταμειακής τους κατάστασης και αριθμητικής τους δύναμης.
5. Να καλούν και να ενημερώνουν αντιπρόσωπο της Διοίκησης της ΠΟΕΕΤ στις Γενικές Συνελεύσεις
τους.
Άρθρο 12ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Οι οργανώσεις που απαρτίζουν την Ομοσπονδία έχουν το δικαίωμα, εφ΄ όσον τηρούν το παρόν
Καταστατικό και είναι οικονομικά εντάξει με τις συνδρομές τους:
1. Να συμμετέχουν με τους αντιπροσώπους τους στο Συνέδριο (Γ.Σ.) εκφράζοντας ελεύθερα τις
απόψεις τους, να ασκούν κριτική και τον έλεγχο της Διοίκησης και να αξιώνουν την εφαρμογή των
αποφάσεων των συνεδρίων και των σκοπών της Ομοσπονδίας.
2. Να εκλέγουν με τους αντιπροσώπους τους τα όργανα της Ομοσπονδίας και να εκλέγονται σ΄ αυτά.
Άρθρο 13ο
ΠΟΡΟΙ
1. Πόροι της ομοσπονδίας είναι:
o Το δικαίωμα της εγγραφής του μέλους και η ετήσια συνδρομή των σωματείων - μελών για κάθε

μέλος που ψήφισε, θα καθορίζεται μετά από απόφαση του συνεδρίου
o Η οικονομική ενίσχυση από το Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του Ενιαίου Λογαριασμού για

την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) του ΟΑΕΔ.
o Τα έσοδα (τόκοι-πρόσοδοι) από την περιουσία της Ομοσπονδίας.
o Τυχόν δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή άλλες οικονομικές παροχές που γίνονται προς την

Ομοσπονδία χωρίς προϋπόθεση δέσμευσης τους.
o Η ομοσπονδία διεκδικεί την χρηματοδότηση της από οποιονδήποτε οργανισμό ενισχύεται με

εισφορές των εργαζομένων π.χ. ΟΑΕΔ κ.λπ. και όσο διαρκεί αυτή η χρηματοδότηση
2. Με απόφαση της Διοίκησης μπορεί να αυξομειώνεται η συνδρομή και το δικαίωμα των σωματείων μελών της Ομοσπονδίας.
3. Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας, μπορεί να ζητήσει από τα σωματεία - μέλη της έκτακτη συνδρομή, με
αιτιολογημένη απόφαση της.
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Άρθρο 14ο
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Όργανα της Ομοσπονδίας είναι:
1. Το Συνέδριο (Γ.Σ.) των αντιπροσώπων των σωματείων - μελών της που αποτελεί το κυρίαρχο και
αποφασιστικό σώμα της.
2. Η 19μελής Διοίκηση της.
3. Το Επταμελές Εκτελεστικό Συμβούλιο.
4. Η 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή, σαν όργανο ελέγχου με 3 αναπληρωματικούς.
Άρθρο 15ο
ΣΥΝΕΔΡΙΟ (Γ.Σ.) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
1. Το Συνέδριο (Γ.Σ.) απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των Σωματείων - μελών της Ομοσπονδίας,
η δε αντιπροσώπευση γίνεται με βάση τους ψηφίσαντες από τα οικονομικά εντάξει μέλη της.
2. Κάθε σωματείο εκπροσωπείται και διαθέτει αριθμό ψήφων ανάλογο με τον αριθμό των ψηφισάντων
μελών του κατά την εκλογή αντιπροσώπων(από όσους έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά) σε αναλογία
κάθε 100 ψηφίσαντα μέλη αντιστοιχεί ένας αντιπρόσωπος.
Το μέτρο κάθε 100 μέλη ισχύει για όλο τον αριθμό της δύναμης των ψηφισάντων, σε περίπτωση δε
κλάσματος που υπερβαίνει το ½ υπολογίζεται σαν ολόκληρη μονάδα.
3. για την συμμετοχή στα Συνέδρια (Γ.Σ.)πρέπει το σωματείο να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές
του υποχρεώσεις προς την ομοσπονδία που αναφέρονται στα Καταστατικό.
Άρθρο 16ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
1. Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων - και ισάριθμοι αναπληρωματικοί εκλέγονται από τις Συνελεύσεις
των μελών των σωματείων με ψηφοδέλτια και μυστική ψηφοφορία κατά τις αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη των οργάνων του σωματείου, με το σύστημα της απλής αναλογικής όπως ο νόμος ορίζει.
Η θητεία τους διαρκεί μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες του σωματείου
2. Μετά τις αρχαιρεσίες των σωματείων υποβάλλονται στην Διοίκηση της ομοσπονδίας τα πρακτικά
εκλογής επικυρωμένα από τον Δικαστικό αντιπρόσωπο ή και άλλο στοιχείο που θα αποφασίσει η
Διοίκηση να ζητήσει.
3. Εκπίπτουν από το αξίωμα και διαγράφονται αυτοδίκαια από το μητρώο των αντιπροσώπων αυτοί,
που το σωματείο που εκπροσωπούν έχει χάσει την ιδιότητα του μέλους της Ομοσπονδίας. Εκπίπτουν
επίσης και διαγράφονται αυτοδίκαια από το μητρώο των αντιπροσώπων εκείνοι που κατά τις
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διατάξεις των νόμων και του Καταστατικού του Σωματείου τους έχασαν την ιδιότητα του μέλους
του

σωματείου

που

εκπροσωπούν

γιατί

έγιναν

εργοδότες

ή

άλλαξαν

επάγγελμα

ή

συνταξιοδοτήθηκαν από κύριο ασφαλιστικό φορέα.
4. Δεν μπορούν να πάρουν μέρος στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας σωματεία συνταξιούχων του κλάδου.
5. Αντιπρόσωποι που εκπίπτουν ή διαγράφονται σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν το δικαίωμα να
προσφύγουν για ανάκληση στο πρώτο συνέδριο(Γ.Σ.) με αίτηση τους η οποία και αποφασίζει
οριστικά για το θέμα.
6. Όσοι

διαγράφονται

κατά

τα

ανωτέρω

ή

δια

οποιονδήποτε

λόγο

απουσιάζουν

νόμιμα,

αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς τους.
Αν εξαντληθούν και οι αναπληρωματικοί, γίνεται εκλογή νέων αντιπροσώπων από τα σωματεία για τον
υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους.
Άρθρο 17ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
1. Το Συνέδριο(Γ.Σ.) των αντιπροσώπων είναι ανώτερο όργανο της Ομοσπονδίας επιλαμβάνεται δε
όλων των ζητημάτων που έχουν σχέση με την οργάνωση και λειτουργία της Ομοσπονδίας δηλαδή:
o

Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του προηγούμενου οικονομικού χρόνου και ψηφίζει
τον προϋπολογισμό του επόμενου.

o

Διενεργεί έλεγχο των Διοικητικών και Οικονομικών πράξεων του Δ.Σ.

o

Εκλέγει από τους αντιπροσώπους 19μελή Διοίκηση της Ομοσπονδίας και αντιπροσώπους για
το Συνέδριο της Ανώτερης Συνδικαλιστικής Οργάνωσης.

o

Τροποποιεί σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, το παρόν Καταστατικό.

o

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν τα σωματεία της δύναμης της
Ομοσπονδίας.

o

Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που δεν προβλέπονται από τον παρόν Καταστατικό.

2. Το τακτικό Συνέδριο των αντιπροσώπων (Γ.Σ.) συγκαλείται κάθε χρόνο το πολύ μέσα στο πρώτο
τρίμηνο από την έναρξη του οικονομικού έτους, με έγγραφη πρόσκληση της Δ/Σ προς τους
αντιπρόσωπους τουλάχιστον 30 μέρες πριν την σύγκληση του. Κατά το Συνέδριο αυτό(Γ.Σ.)
μπαίνουν για έγκριση και έλεγχο των μελών:
o

Διοικητικός απολογισμός(Δ.Σ.)

o

Οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου χρόνου και ο Προϋπολογισμός του επόμενου.

o

Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την Οικονομική διαχείριση.

o

Κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται από την Διοίκηση.
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3. Έκτακτο Συνέδριο(Γ.Σ.) συγκαλείται, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο η Δ/Σ της ομοσπονδίας με
απόφαση της ή όταν ζητήσουν την σύγκληση το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει σωματείωνμελών της, με έγγραφη αίτηση προς το Δ/Σ που θα ορίζει και τα θέματα για συζήτηση. Η Δ/Σ είναι
υποχρεωμένη τότε να συγκαλέσει το Συνέδριο (Γ.Σ.) μέσα σ΄ ένα μήνα από την υποβολή της
αίτησης.
4. Κατά την διάρκεια τακτικών ή έκτακτων Συνεδρίων(Γ.Σ.) και με εισήγηση του Προέδρου της
Διοίκησης τα παρευρισκόμενα μέλη με ανάταση του χεριού εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και
Γραμματέα που αποτελούν και το Προεδρείο των Γ.Σ. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγουν και τριμελή
επιτροπή(ψηφολέκτες)με ισάριθμους αναπληρωματικούς υπεύθυνους για όλες τις ψηφοφορίες που
θα παίρνονται στο χώρο αυτό.
5. Τα έξοδα άφιξης και παραμονής των αντιπροσώπων βαρύνουν τις οργανώσεις τους εκτός αν
διαφορετικά αποφασίσει η Διοίκηση της Ομοσπονδίας.
6. Στις Γενικές Συνελεύσεις των αντιπροσώπων(τακτικές-ή έκτακτες) συμμετέχει προσκαλούμενος από
την Διοίκηση και ένας αντιπρόσωπος της ΓΣΕΕ που ορίζεται έγγραφα από την Διοίκηση της, χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 18ο
ΑΠΑΡΤΙΑ
1. Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία:
o

Κατά το Συνέδριο (Γ.Σ.) όταν παραβρίσκονται το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού
των αντιπροσώπων των σωματείων που είναι οικονομικά εντάξει προς την Ομοσπονδία και
έχουν δικαίωμα ψήφου.

o

Αν κατά το 1ο Συνέδριο δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται νέο με τα ίδια θέματα από 3 μέχρι
15 μέρες από το πρώτο Συνέδριο. Σ’ αυτό το Συνέδριο για να υπάρχει απαρτία πρέπει να
παραβρίσκονται το 1/4 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

o

Αν και στο 2ο Συνέδριο δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται μέσα σε 3 μέχρι 15 το πολύ ημέρες
τρίτο Συνέδριο. Κατ΄ αυτό πρέπει να παραβρίσκονται το 1/5 τουλάχιστον του συνολικού
αριθμού των αντιπροσώπων που έχουν κατ΄ ανωτέρω δικαίωμα ψήφου.

o

Αν και στο τρίτο Συνέδριο δεν υπάρξει απαρτία δεν μπορεί να συγκληθεί για το ίδιο θέμα νέο
Συνέδριο πριν περάσει ένας μήνας από το τρίτο κατά σειρά. Αν μετά την παρέλευση μήνα
συγκληθεί νέο Συνέδριο με τα ίδια θέματα, τότε αυτό θεωρείται σαν πρώτο και υπόκειται
στην παραπάνω διαδικασία για την ύπαρξη απαρτίας.

2. Η

Γενική

Συνέλευση

αποφασίζει

πάντοτε

με

ψηφοφορία,

ποτέ

όμως

δια

βοής.

Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου ελεγκτικής και
εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων στην τριτοβάθμια οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης,
γενικά ζητήματα, προσωπικά ζητήματα, έγκριση λογοδοσίας, κήρυξη απεργίας, επιβολή εκτάκτων
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εισφορών, αλλαγή επωνυμίας, συγχώνευση, καθώς και ίδρυση Ένωσης, προσχώρηση ή αποχώρηση
από αυτή.
3. Αποκλείονται από τα Συνέδρια οι αντιπρόσωποι Σωματείων –μελών που καθυστερούν τις συνδρομές
τους και δεν τακτοποιούνται οικονομικά μέχρι και την προηγούμενη μέρα από το Συνέδριο.
4. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιονδήποτε είδους
εξουσιοδότηση αντιπροσώπων.
5. Αν πρόκειται για διάλυση της Ομοσπονδίας ή τροποποίηση του Καταστατικού συγκαλείται ειδικό
Συνέδριο που βρίσκεται σε απαρτία με παρόντες τους μισούς (1/2) συν ένα τουλάχιστον
αντιπροσώπους των σωματείων-μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, οι αποφάσεις παίρνονται με
πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.
6. Η περιουσία της Ομοσπονδίας σε περίπτωση διάλυσης περιέρχεται στην ΓΣΕΕ.
Άρθρο 19ο
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοίκησης Εξελεγκτικής Επιτροπής αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΓΣΕΕ
και αντιπροσώπων για τα διάφορα άλλα όργανα γίνονται κάθε τρία χρόνια, με μυστική ψηφοφορία και
ψηφοφορία και ψηφοφορία και ψηφοδέλτια και με το σύστημα της απλής αναλογικής ως ο νόμος ορίζει.
1. Στο αρχαιρεσιακό Συνέδριο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία εφορευτική Επιτροπή από 3 μέλη
τακτικά και 3 μέλη αναπληρωματικά. Υποψήφιος για οποιοδήποτε όργανο δεν μπορεί να είναι μέλος
της Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες με συνδυασμούς της προτίμησης τους. Μεμονωμένοι
υποψήφιοι γίνονται δεκτοί.
3. Ο συνδυασμός υποβάλλεται στην Εφορευτική Επιτροπή στο τέλος των εργασιών της Γ.Σ. με
έγγραφη κοινή αίτηση – δήλωση υπογεγραμμένη από όλους τους υποψήφιους που παίρνουν μέρος
σ΄ αυτόν.
Η αίτηση – δήλωση περιέχει το ονοματεπώνυμο τους, το Σωματείο από το οποίο προέρχονται και το
συλλογικό όργανο για το οποίο είναι υποψήφιο.
Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος υποβάλλει στην Ε.Ε. αίτηση κατά τον ίδιο τρόπο.
Η Ε.Ε. ανακοινώνει τους υποψήφιους και κάνει γνωστούς τους συνδυασμούς με πρακτικό που
τοιχοκολλάει στον τόπο που γίνονται οι αρχαιρεσίες.
4. Η Ε.Ε. φροντίζει για το τύπωμα των ψηφοδελτίων, για την τήρηση της τάξης και για την διεξαγωγή
των εκλογών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού, με βάση το μητρώο των
μελών, αποφαίνεται δε προσωρινά για κάθε ανακύπτουσα αμφισβήτηση ή υποβαλλόμενη ένσταση.
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5. Κατά τις αρχαιρεσίες ή κατά την αρχαιρεσιακή

Γ.Σ. - Συνέδριο όπου εκλέγεται η Εφορευτική

Επιτροπή πρέπει να παρευρίσκεται επί ποινή ακυρότητας, ένας Πρωτοδίκης που ορίζεται μετά από
αίτηση της Δ/Σ από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της Έδρας της Ομοσπονδίας.
Άρθρο 20ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
1. Η ψηφοφορία επιτρέπεται με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας του ψηφίσαντος, το
Συνδικαλιστικό βιβλιάριο και την κάρτα που τυπώνει η Ε.Ε. Η Εφορευτική Επιτροπή κρατάει
Πρωτόκολλο ψηφοφορίας στο οποίο καταγράφονται το ονοματεπώνυμο, το σωματείο από το οποίο
προέρχεται, ο αριθμός της ταυτότητας του, ο αριθμός του συνδικαλιστικού βιβλιαρίου, η διεύθυνση
και πιθανά στοιχεία που θα θεωρήσει αναγκαία η Ε.Ε. Το Πρωτόκολλο ψηφοφορίας κλείνει στο
τέλος αυτής με πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Ε. και τους
παριστάμενους αντιπροσώπους των υποψηφίων.
2. Κατά την ψηφοφορία και την διαλογή δικαιούται να παρίσταται ένας εκπρόσωπος κάθε συνδυασμού,
που ορίζεται από τον συνδυασμό και εκπρόσωποι των μεμονωμένων υποψηφίων.
3. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η καταμέτρηση και το άνοιγμα των φακέλων και ακολουθεί η
διαλογή των ψηφοδελτίων κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψήφιους. Η ακυρότητα
κρίνεται με απόφαση της Ε.Ε.
4. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων
κατανέμονται μεταξύ ων συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους
δύναμη.
Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού
Συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής, ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται.
Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης παραλειπομένου του κλάσματος αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε
συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και
εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων
ψηφοδελτίων που έλαβε.
5. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο
καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος
εφ΄ όσον ήταν υποψήφιος για την θέση αυτή.
6. Συνδυασμός που περιλαμβάνει λιγότερους υποψηφίους από τις έδρες που του ανήκουν,
καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι οι υποψήφιοι του.
7. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με
τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς εκείνους
που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει ένα αντιπρόσωπο και οι οποίοι
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συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που
πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
8. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την
εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών
που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από ένα αντιπρόσωπο. Σε
περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.
9. Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται για τις έδρες ή σαν αντιπρόσωποι κατά σειρά επιτυχίας, όσοι έχουν
πάρει τους περισσότερους σταυρούς, προτίμησης.
Άρθρο 21ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
Δικαίωμα να εκλέγονται και να εκλέγουν έχουν όλα τα μέλη κάτω από τις προϋποθέσεις του νόμου.
Άρθρο 22ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τα παλιό Δ/Σ παραδίδει μέσα σε 8 μέρες στο νέο όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Ομοσπονδίας. Για την
παράδοση υπογράφεται σχετικό Πρωτόκολλο παραλαβής μέχρι την παράδοση στη νέα διοίκηση ή παλιά
διοίκηση χειρίζεται τα επειγούσης φύσης θέματα της ΠΟΕΕΤ.
Άρθρο 23ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Η ομοσπονδία διοικείται από 19μελή Διοίκηση, που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια με μυστική
ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια από το Συνέδριο (Γ.Σ.) των αντιπροσώπων των σωματείων.
2. Η Δ/Σ συγκαλείται, μέσα σε 8 ημέρες από την εκλογή ης, από τον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο και
συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε μεταξύ των συμβούλων τον Πρόεδρο, ένα Αντιπρόεδρο, τον
Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Οργανωτικό Γραμματέα και
τον έφορο. Οι ανωτέρω 7 εκλεγέντες αποτελούν και το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
3. Τα μέλη της Διοίκησης είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που
απορρέουν από το Καταστατικό και τις Γενικές Συνελεύσεις.
4. Η διοίκηση συνεδριάζει τακτικά μεν ανά εξάμηνο, έκτακτα δε όταν παραστεί ανάγκη με πρόσκληση
του Προέδρου ή ήθελαν ζητήσει αυτό έγγραφα οκτώ (8) από τους συμβούλους οι οποίοι θα
γράφουν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οπότε αυτή καλείται εντός το πολύ 15 ημερών. Από
τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνεδριάσεων της Διοίκησης τηρούνται συνοπτικά πρακτικά
και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.
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5. Η Διοίκηση βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες είναι οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους,
παραβρίσκονται δε απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις της παίρνονται με
πλειοψηφία των παρόντων.
Άρθρο 24ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η Δ/Σ είναι το Εκτελεστικό όργανο της Ομοσπονδίας και έχει τα παρακάτω καθήκοντα και δικαιώματα,
εκτός από τα ειδικότερα που αναφέρονται σε άλλες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
1. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γ.Σ. -συνεδρίων- των αντιπροσώπων των σωματείων - μελών της
δύναμης της Ομοσπονδίας.
2. Παρακολουθεί την δράση των σωματείων της δύναμης της και τις Γ.Σ. τους, ορίζοντας από τα μέλη
της αντιπροσώπους που θα παραβρεθούν σ΄ αυτές με δικαίωμα λόγου.
3. Συγκαλεί σε κοινές συσκέψεις το Δ.Σ. των σωματείων - μελών της όλων ή και μέρους τους όταν το
κρίνει σκόπιμο.
4. Διαχειρίζεται μετά του απεργούντος σωματείου-μέλους της κάθε κηρυσόμενη απεργία η οποία ήθελε
εγκριθεί από αυτή την επίλυση των ζητημάτων του Σωματείου.
5. Κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία και στάσεις εργασίας όλων των σωματείων μελών της περιφερειακές
ή τοπικές.
6. Υποβάλλει συνοπτική έκθεση των ενεργειών της σε κάθε Γ.Σ. των αντιπροσώπων και λογοδοτεί για
όλες τις πράξεις και ενέργειες της.
7. Ενεργεί μέσα στα πλαίσια του νόμου και του Καταστατικού, με τον κατά την κρίση της ενδεδειγμένο
τρόπο, για την λύση των διαφόρων ζητημάτων των σωματείων- μελών και για την διεκδίκηση και
την προαγωγή των επαγγελματικών τους συμφερόντων.
8. Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μπορεί να εξουσιοδοτεί το Εκτελεστικό Συμβούλιο για να υλοποιεί
αποφάσεις της και να του μεταβιβάζει αρμοδιότητες που ανήκουν σ’ αυτή.
9. Αν μέλος της Διοίκησης παραιτηθεί ή απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από 3 κατά σειρά
συνεδριάσεις της Δ/Σ εκπίπτει από το αξίωμα του και αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό του
κατά το αναφερόμενο στο άρθρο 20 περί αρχαιρεσιών του παρόντος Καταστατικού.
Στο μεταξύ διάστημα δύο Ολομελειών της Διοίκησης η Ομοσπονδία διοικείται από 7μελές
Εκτελεστικό Συμβούλιο που συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όταν χρειαστεί.
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Άρθρο 25ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Εκτελεί τις αποφάσεις των Συνεδρίων και της Ολομέλειας της Διοίκησης.
2. Ορίζει τους αντιπροσώπους που θα λάβουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων – μελών
της.
3. Αποφασίζει για την εγγραφή νέων οργανώσεων στην δύναμη της Ομοσπονδίας.
4. Ετοιμάζει τις εισηγήσεις για τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Διοίκησης.
5. Εκδίδει εγκυκλίους, διαφημιστικά φυλλάδια, Εφημερίδα, για τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και τα
συμφέροντα των εργαζομένων του κλάδου, οργανώνει διαλέξεις και διασκέψεις των αντιπροσώπων
μελών της για ζητήματα που αφορούν τον κλάδο.
6. Διοικεί και διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της Ομοσπονδίας αποφασίζει για την διάθεση των
πόρων και των εσόδων αυτής, για οποιοδήποτε σκοπό με στόχο την υλοποίηση των σκοπών μέσα
από τον εγκριθέντα από την Γ.Σ. και την Διοίκηση προϋπολογισμό.
7. Καταρτίζει και υποβάλλει στην Διοίκηση τον Προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων.
8. Ζητεί από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες την έκδοση εγγυητικών επιστολών για την συμμετοχή σε
διαγωνισμούς ενοικίασης των γραφείων του.
9. Εφαρμόζει το Καταστατικό, παύει και διορίζει τους έμμισθους υπαλλήλους και συνεργάτες της
Ομοσπονδίας καθορίζοντας και την αποζημίωση τους.
10. Επιλαμβάνεται για κάθε θέμα με δικαίωμα τελικής απόφασης στο μεταξύ διάστημα δύο ολομελειών
το οποίο φέρει για τελική έγκριση στην Ολομέλεια.
11. Αναπτύσσει κάθε πρωτοβουλία στα πλαίσια των καθηκόντων της που επιτρέπεται από το γράμμα και
το πνεύμα του παρόντος Καταστατικού σε συνάρτηση με τις σχετικές κατευθύνσεις της Διοίκησης.
12. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, έκτακτα δε μετά από πρόσκληση του
Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή όταν ζητηθεί από 3 μέλη αυτού, και βρίσκεται σε απαρτία
όταν είναι παρόντα 5 μέλη παρευρίσκεται δε απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.
Άρθρο 26ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε κάθε Διοικητική ή Δικαστική Αρχή, κάθε βαθμού και
δικαιοδοσίας όπως και απέναντι τρίτων, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Ε.Σ. και του Δ.Σ. στις
Πανελλαδικές και Τοπικές συσκέψεις, συγκαλεί τη Δ.Σ. σε συνεδριάσεις, διευθύνει τις συζητήσεις, καταρτίζει
την ημερήσια διάταξη στα παραπάνω υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα τα πρακτικά των
συνεδριάσεων των Γ.Σ. και των Δ.Σ. καθώς και άλλο έγγραφο που έχει σχέση με την Δ.Σ. υπογράφει τα
εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων των Γ.Σ. και των Δ.Σ.
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Σε περίπτωση χήρευσης της θέσης του Προέδρου συνέρχεται έκτακτα η Δ.Σ. μέσα σε 8 μέρες
συγκαλούμενη από τον Αντιπρόεδρο και εκλέγει από τα μέλη τον νέο Πρόεδρο, που η θητεία του λήγει με
την λήξη της θητείας της Διοίκησης.
Άρθρο 27ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται από οποιονδήποτε λόγο, σε όλα
γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματα.
Άρθρο 28ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο της Ομοσπονδίας, καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια
διάταξη των συνεδριάσεων της Δ/Σ και των Γ.Σ. Επιμελείται τα πρακτικά τους, διεξάγει την αλληλογραφία,
κρατάει την σφραγίδα, το αρχείο, το Πρωτόκολλο, το μητρώο και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, όλα τα
έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Δ.Σ. και των Γ.Σ.
Αν ο Γ.Γ. απουσιάζει ή εμποδίζεται δικαιολογημένα, τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γ.Γ.
Άρθρο 29ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο αναπληρωτής Γ.Γ. κρατάει το Μητρώο των μελών σε συνεργασία με τον Γ.Γ. τον βοηθάει εις την
εκτέλεση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει αν απουσιάζει ή εμποδίζεται
Άρθρο 30ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Γραμματέας οργανωτικού κρατάει το Μητρώο των μελών σε συνεργασία με τον αναπληρωτή γραμματέα,
ασχολείται με την οργάνωση των επιτροπών μεταβιβάζει σ΄ αυτές τις αποφάσεις του Δ.Σ. παρακολουθεί
κατευθύνει, συντονίζει μετά από συνεργασία με τον Πρόεδρο την δραστηριότητα τους, προπαρασκευάζει
και οργανώνει με τον έφορο τις συγκεντρώσεις κάθε μορφής και τις Γ.Σ. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να
του ανατεθούν και άλλα καθήκοντα.
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Άρθρο 31ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
Ο ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή, εκδίδοντας διπλότυπες ή τριπλότυπες αποδείξεις, με βάση
εντάλματα υπογραμμένα από τον Πρόεδρο και το Δ.Σ.
Φυλάει την περιουσία της Ομοσπονδίας και δε μπορεί να κρατάει στα χέρια του περισσότερα από 1.000€.
Το δε υπόλοιπο το καταθέτει στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας με απόφαση του Δ.Σ. Μπορεί να
αποσύρει μέρος ή και ολόκληρο το κεφάλαιο με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο, Γεν.
Γραμματέα και τον Ταμία και που θα συνοδεύεται με σχετικό απόσπασμα της απόφασης της Δ.Σ.
Ο ταμίας κάθε εξάμηνο και έκτακτα όταν το ζητήσει η Δ.Σ. συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της
διαχείρισης του που την υποβάλλει στην Διοίκηση.
Ο ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και κάθε ανωμαλία στην διαχείριση του.
Ο ταμίας είναι υποχρεωμένος να κρατάει τα βιβλία που προβλέπονται από τον νόμο δηλ. Βιβλίο εισπράξεων
και πληρωμών, καθώς και το βιβλίο περιουσίας κινητής και ακίνητης. Κάθε χρόνο και μέσα σ' ένα τρίμηνο
από την λήξη του οικονομικού χρόνου ο ταμίας υποβάλλει υποχρεωτικά στη Γ.Σ. των μελών τον
απολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους με την
έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για έγκριση.
Όταν ο Ταμίας κωλύεται αναπληρώνεται από ένα μέλος της Δ.Σ. με απόφαση της Δ.Σ. είναι υπεύθυνος για
όσο χρονικό διάστημα έχει οριστεί.

Άρθρο 32ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ
Ο έφορος είναι υπεύθυνος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και φροντίζει για τον τόπο κάθε δημόσιας
εκδήλωσης (πρες κόμφερανς) της Ομοσπονδίας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ., για την
διανομή των ανακοινώσεων στα μέλη, την αποστολή δελτίων τύπου και εγγράφων προς τους αρμόδιους
κρατικούς φορείς, τον Ημερήσιο Τύπο και τα μέσα ενημέρωσης. Φροντίζει επίσης για την εκτύπωση και
κυκλοφορία των εντύπων.
Άρθρο 33ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Στον Πρόεδρο , τον Γενικό Γραμματέα και στα μέλη της Διοίκησης είναι δυνατόν να χορηγούνται μηνιαίες
αποζημιώσεις ή ημεραργίες, έξοδα παραστάσεως και κινήσεως τα οποία ορίζονται με απόφαση του
Εκτελεστικού Συμβουλίου και από τα λοιπά μέλη όσοι απασχολούνται και ως εκ τούτου απομακρύνονται
από την εργασία τους.
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Όσοι τυχόν απασχοληθούν έκτακτα για υποθέσεις της Ομοσπονδίας θα αποζημιώνονται με ημεραργίες
κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου και κατόπιν αποφάσεως του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Το ύψος δε
αυτών καθορίζεται από τον προϋπολογισμό του εγκρινομένου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
αντιπροσώπων.
Άρθρο 34ο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο έλεγχος και η εποπτεία της Δ/Σ ασκείται από 3μελή Ε.Ε. που εκλέγεται μαζί με την Διοίκηση από την Γ.Σ.
Η ελεγκτική επιτροπή εποπτεύει ελέγχει κάθε χρόνο την οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας τα
πραγματοποιηθέντα έσοδα, τις πηγές τους και τις δαπάνες που έγιναν και στην συνέχεια υποβάλλει τις
εκθέσεις της στην Γ.Σ. (Συνέδριο).
Στη διάθεση της τίθεται από την Διοίκηση τα βιβλία Διαχείρισης και όλα τα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση
που υπάρχουν διαχειριστικές ανωμαλίες η Ε.Ε. συγκαλεί έκτακτα την Διοίκηση ορίζοντας και τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης τα οποία και εισηγείται.
Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα δύο από τα μέλη της. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές
εκλέγονται και ισάριθμοι αναπληρωματικοί κατά τις αρχαιρεσίες, που καλούνται σε περίπτωση χήρευσης της
θέσης του τακτικού μέλους.
Άρθρο 35ο
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
1. Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μπορεί όταν κρίνει σκόπιμο να συγκαλέσει τοπικές συνδιασκέψεις των
Δ.Σ. των σωματείων-μελών της για διαφώτιση προπαγάνδα, ενημέρωση και προβληματισμό πάνω σε
διάφορα εργατοκοινωνικά ζητήματα μεγάλης σημασίας.
2. Οι αποφάσεις της Τοπικής Συνδιάσκεψης των Δ.Σ. έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν
δεσμεύουν την Διοίκηση.
Άρθρο 36ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΛΑΒΑΡΟ
1. Η ομοσπονδία έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρνει κυκλικά την επωνυμία της στην Ελληνική και
Αγγλική γλώσσα, τον χρόνο ίδρυσης της και στο κέντρο σήμα με τον φιλόξενο Δία.
2. Η Ομοσπονδία έχει λάβαρο με τα εθνικά χρώματα και στη μέση το σήμα της.
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Άρθρο 37ο
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Η Ομοσπονδία τιμάει αγωνιστικά την 1η του ΜΑΗ, γιορτή όλων των εργατοϋπαλλήλων της δύναμης της
και με απόφαση της Ολομέλειας κηρύσσει 24ωρη Πανελλαδική απεργία και άλλης μορφής αγωνιστικές
εκδηλώσεις.
Άρθρο 38ο
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Μετά την νόμιμη έγκριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού και σε διάστημα μέχρι το επόμενο
συνέδριο για εκλογή νέας Διοίκησης λόγω της μείωσης του μέτρου για την εκλογή των αντιπροσώπων για
την Γ.Σ. (ΣΥΝΕΔΡΙΟ) οι οργανώσεις μέλη της ΠΟΕΕΤ υποχρεούνται να προκηρύξουν αρχαιρεσίες για την
εκλογή αντιπροσώπων για την Γ.Σ. (ΣΥΝΕΔΡΙΟ) με το σύστημα της ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ.
Οργανώσεις που δεν έχουν εκλέξει αντιπρόσωπο με το σύστημα της απλής αναλογικής και το καινούργιο
μέτρο αποκλείονται οι αντιπρόσωποι τους από την Γ.Σ.(ΣΥΝΕΔΡΙΟ) της ΠΟΕΕΤ. Το παρόν άρθρο ισχύει και
για κάθε νέα Πρωτοβάθμια οργάνωση που θα ήθελε να γίνει μέλος της ΠΟΕΕΤ.
Άρθρο 39ο
ΑΡΘΡΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
Το παρόν Καταστατικό χρησιμοποιείται από την Γενική Συνέλευση της 17ης Δεκεμβρίου 1983 και
αποτελούμενον από 39 άρθρα θα ισχύσει σ΄ όλες του τις διατάξεις μόλις εγκριθεί από το Πολυμελές
Πρωτοδικείο Αθηνών και καταχωρηθεί η τροποποιητική απόφαση στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων.
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