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¶ρθρο Ι"
Επωνυμßα -¸δρο - Σφραγßδα

l. lδρýεται δευτεροβÜθμια συνδικqλιòττικÞ οργÜνωση των
πρωτοβüθμιων συνδικαλιστικþν οργανþσεων των εργαζομÝγων στο
Υπουργεßο ΕθνικÞò ¶μυναò και τα ΝΠΔΔ, που εποπτεýονται οπü αυτü με
την επωνυμßα «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΤltΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΤ,ΙΕΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ( Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α )", με Ýδρα την ΑθÞνο.

2. Η Ομοοτπογδßα Ýχει στρογγυλÞ σφραγßδα και κυκλικÜ εßγοι γραμμÝνεò
οι λÝξειò "ΠΑΝΕΛΛΗΝtΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ" και στο κÝντρο το Ýτοò ßδρυσηò (Ι98ü}.

¶οθρο 2ο

Σκοποß τηò Ομοσπον6ßαò
.l. 

Ο συντονισμüò και η ενιοßα ανüπτυξη τηò δρÜσηò των μελþν τηò, για
τηγ προòττασßα και προþθηση τωγ επογγελματικþν, οικονομικþν,
οσφαλιστικþν, ηθικþν και κοινωνικþν συμφερüντων των εργαζομÝνων.

2. Η ονÜπτυξη ταξικÞò συνεßδησηò, πνεýματοò αλληλεγγýηò και
συνδικαλιστκοý ενδιαφÝρογτοò των εργαζομÝνων,

3. Η προÜσπιση και διερεýνηση των συνδικαλιστικþν και δημοκρατικþν
ελευθεριþν, η ανüπτυξη των αρχþν του συνδικαλισμοý, ο σεβασμüò
των Διεθγþγ Συμβüσεων Εργασßαò, η ενüτητα του συνδικαλισπκοý
κινÞματοò και η εμπÝδωση κοινωνικÞò δικοιοσýνηò.

4. Η πÜλη για τη Δημοκρατßο, την ΕθνικÞ Ανεξαρτησßο, τη ΛαΤκÞ

Κυραρχßα. την ΚοινωνικÞ ΑπελευθÝρωση και τηγ ΕιρÞνη.
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5. Η προÜσπ¼η και επÝκταση του δικαιþματοò
ουσιαστκÞ συμμετοχÞ των εργαζομÝνων στα
αποφüσεων.

¾ια εγερΥο,
ΚενΤρα

6- Η Ýκφραση γνþμηò γα θÝματα γενικüτερου ενδιαφÝροντοò, καθþò
καß η συμμετοχÞ σπò κοινÝò προòτπÜθειεò γßα την ανπμετþπισÞ τουò.

7. Δýγαται να υλοποιεß ΕυρωπακÜ και Ε€νικÜ ΚοιγοπκÜ ΠρογρÜμματα
και να lδρýα ΚÝντρα ΕπαμμελματικÞò ΚατÜρτισηò για υλσποßηση των
προγραμμÜτων αυτþν.

¶ρθρο 3ο

ßßÝσα για τηγ πραγματοποßηση τωγ σκοπþν

l. Η οργüγωση και κοτεýθυνση των αγþνωγ üλωγ των εργαζομÝντον
στο χþρο του Υπουργεßου ΕΘΝΙΚΗΣ Αf\ΛΥΝΑΣ με διαμαρτυρßεò,
καταγγελßεò, òττÜσαò εργασßαò, απεργßεò και üλα τα πρüσφορα μÝσα.

2. Η ενημφωση των μελþν τηò Ομο<τπονδßαò, τηò κοινÞò γνþμηò, τηò
πολτκÞò ηγεσßαò του Υπουργεßου ΕΟΝΙΚΗΣ ΑtýΥΝΑΣ. τηò ΚυβÝρνησηò,
καθþò επßσηò και τηò ποfuτικlò ηγεσßαò του τüπου, για τα προβλÞματα
των μελþν τηò Ομοòτπονδßαò üλων των εργαζομÝνων.

3- Η 1φησιμοποßηση των μÝσων μαζικÞò ενημÝρωσηò και του Τýπου για
την προþθηση των αιτημÜτων. η Ýκδοση και κυκλοφορßα Ýντýπüυ
υλικοý. ανακοιγþσεων, φυλλαδßωγ, εφημερßδων και βιβλΙων.

4. Η δημηυργßα εππροπþν μελÝτηò προβλημÜτωγ και επφργασßαò
θÝσεωγ, δημιουργßα αρχεßου νüμων, βιβλιοθÞκηò και γενικÜ αρχεßου
τεκμηρßωσηò-

5. Η ουσιαστκτj συμμετοχÞ στα κÝντρα λÞψηò αποφÜσεων, που
αφοροýγ τουò εργαζüμενουò, η συγκÝντρωση και επφργασßα των
αποφüσεων και προτÜσεωγ των μελþν. η εισÞγηση και η συζÞτησÞ
τουò στο üργανα, η οργüνωση συγκεντρþσεων, συνεδρßων, διαλÝξεων,
σεμιναρßωγ, συνδικαλισπκÞò Þ γενικüτερηò επμüρφωσηò, περιοδειþν
και αποστολþν στιò Ýδρεò των οργανþσεωγ - μελþν, καθþò κα üλλων
εκδηλþσεων.

ü. Η επικοινωνßο και η συγεργασßα με Üλλεò δημοσιοýπαλληλικÝò -
εργατοýπαλληλικÝò οργανþσαò, για την προþθηση των ταξικþν μαò
συμφερüντωγ-
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ß6ρυση Ταμεßου ΑλληλοβοÞθειαò για την ενßσχυση απεργιακþν
ß*Q/òbνων κοι για ανπμπþπιση προβλημÜτων υγεßαò φυσικþν μελþν των
¸1

] -j-€τßρωτοβαθμßων συγδικαλισπκþγ οργανþσεωγ τηò ομοστονδßαò που

εγκρßνεται απü το ΣυνÝδριο.

¶οθοο 4ο

ΜÝλη

l. ΜÝλη τηò ΠανελλÞνιαò ομοσπονδßαò ΕργαζομÝνων Υ.ΕΘ.Α yivovraι
οι πρωτοβüθμιεò συγδικαλσηκò οργονþσεò Των εργαζομÝγων στο
Υ.ΕΘ.Α και τωγ Ν.Π.Δ.Δ, που εποτπεýονται απü αυτü και που
αποδÝχονται το Κατασταπκü τηò. Ειδικüτερα:

α. Τα υφιστÜμενα ΠαγελλαÜκÝ Σωματεßα Σýλλογοι. Εφεξιιò 5εγ
υπÜρχα 6υνατüτητα δημιουργßαò και εγγραφÞò γÝου ΠανελλαÜκοý
Σωματεßου - Συλλüγοο Φò μÝλοò στηγ Π.Ο.Ε-Υ-ΕΟ.λ
β. Δοκλαδικü Σωματεßο σε επßπεδο Νομοý Þ ΠεριφÝρεσò
γ. Σωματεßα - Σýλλογοι που τα μÝλη τουò εργÜζογται σε υπηρεσßεò που
βρΙσκοντατ σε πÜνατ απü μια περιφφαα. παραμÝγοον ý)ò Ýχουι χΦρßò
να υπÜρχει δονατüτητα επÝκτασÞò τοοò πφαιτÝρω σε Üλλη περιφÝρεια
απü την ψÞφση του παρüντοò.
Ειδικüτερα και εφεξÞò δεγ υπÜρχει δυνατüτητα δημιουργßαò και
εγγραφÞò νÝοο διαπεριφερσακοü σωματεßου- σιτλλüγου.
δ. ΕργασιακÜ Στομοτεßα - Σüλλογοι , σε επßπεδο νομοü.
ε. ΕργοστασιακÜ - ΝοσοκομειακÜ Στοματεßα - Σýλλογο|, σε επßπεδο
γομοü.
σι ΚλαÜκÜ Σοτματεßα μüνο, εφüσον δεγ πληροýγται οι üροι κοι οι
τρο6τοθÝσαò τ(rν παρατÜγω παραγρÜφι.rγ

¶οθρο 5ο
ΞγγραφÞ - &αγραφÞ - Ατοχþρηση

Τ - ΕγγρÜφεται στη δýναμη τηò Π.Ο.Ε - Υ.Εθ.Α. κÜθε ΠρωτοβÜθμια
Συγ&καλιστικÞ Οργüνωση εργαζομÝνων στο γΠ-ΕΘ-Α και τα
εποτπευüμεγα Ν.Π.Δ.Δ, ýστερα απü Ýγγραφη αßτησÞ τουò που θα
συνοδεýεται απü:

α} ΑντΙγραφο απüφασηò τηò ΓενικÞò ΣυνÝτ\ευσηò των μελþν τηò Þ
του οργÜνου που προβλÝπα το Κατασταπκü τηò.



β}Αwßγραφο μητρþου μελþν τηò πρωτοβÜθμιαò συν

οργÜνωσηò.
γ} Αντßγραφο εγκεκριμÝνου Καταστατικοý_

δ} ΚαταβολÞ του δικαιþματοò εγγραφÞò üπωò ορßζε
παρ.l -

το üρθρο 7

2_ Η Ε.Ε. τηò Ομοòτπονδßσò στην πρþτη συνεδρßαστι τηò και το αργüτερο

Ýνα {ι } μÞγα οπü την υποβολÞ τηò αßτησηò αποφασßζει για την εγγραφÞ

Þ üΧ τηò πρωτοβÜθμιοò συγδικαλισηκÞò οργÜνωσηò Και κοινοποιd την

απüφασÞ τηò αυτÞ {1} Ýνα μÞγα το αργüτφο απü τη λÞψη τηò, πλÞρωò
αmολογημÝγη.

3_ Αγ η απüφοση εßγαι αρνητικÞ η πρωτοβÜθμια συνδικολισΠκÞ

οργÜγωση μπορεß να επανÝλθεl με νÝα αßτηση εγγραφÞò, Γιο την

εγΥραφÞ Þ üΧ αποφασßζει το ΓJ_ με σιπολογημÝγη απüφαση που

κοινοποιεß στηγ ενδιαφερüμενη οργÜνωση Ýνα μÞγα το αργüτερο μετü

τη λÞψη απüφασηò.

4. Αν και πÜfu η απüφαση εßναι αρνητικÞ το ενδιαφερüμενο μÝλοò για
εγγροφÞ προσφεýγε στο πρþτο τακτικü Þ Ýkrakro συνÝδριο τηò

Ομοσπονδßαò που αποφασßζα τελεσßδικα γα την εγγραφÞ Þ üκ,

5. ΚÜθε μÝßσò τηò Π_Ο_Ε _ Υ_ΕΘ.Α, που δεν εκπλÞρωσε πò οικονομικÝò

Του υπο;òρεþσαò γα,Ýξη {ü} μÞγεò στερεßται κÜθε δικαιþμοτοò με
απüφαση του Γ.Σ. ýστερα απü πρüταση τηò Ε-Ε-

ΕπαναδρασΤηριοποιεßται ουτοδßκαια μüfuò καταβÜλα üλεò τò
προηγοýμεγεò οφειλÝò του.

ü. ΚÜθε μÝλοò διαγρÜφεται εÜν ατιτιτßθεται στουò σκοποýò του

Καταστατικοý τηò Π.Ο.Ε _ Υ.ΕΘ.Α, τιò αποφüσαò των συγεδρßων, του Γ,Σ,

και τηò Ε.Ε. και γευκüτερα τα συμφÝρογτα τωγ εργαζομÝνων. Επßσηò,

εÜν ανηδρÜ και αγτιστρατεýεται συστηματικü στηγ εκπλÞρωση τωγ

υποχτεþσεþν του που περιγρÜφονΤαι crro Üρθρο ü του παρüντοò

κατασταπκσý.
Οι διαγραφÝò και η διÜρκειü Τουò ενεργοýνται μσÜ απü πρüτοση

τηò Ε.Ε. Þ του ι /3 τωγ μελþν του Γ.Σ. Και με απüφαση του Γ.Σ. με

πλαοψηφßα του μισοý συν {Ι } τòον μελþν του-

ΔογραφÝò mßσηò, αποφασßζονται απü το ΣυνÝδρο μετÜ απü

πρüταση του Γ.Σ. Þ ι /3 τωγ συγÝδρωγ, η δε σχπικÞ απüφαση απαιτεß

ΤηΥ πλαοψηφßα Του μισοý συΥ tι } των νομιμοποιοýμενων

αντιπροσþπων.

-ι γ-

τ
ß
ιj
ßj
:t
?,
:']

ß
t

:ß

1

ι
Ý
Þ
,.]

-Ι



ΟργÜνωση στηγ οποßα Ýχει επβληθεß ποινÞ διαγραφÞò &καιοýται

Η αßτηση ακýρωσηò τηò ποινÞò εξετÜζεται πριν απü κÜθε Üλλο
θÝμα, και πÜντωò ýστερα απü την εξÝταση τυχüν αιτÞσεων εγγραφÞò,
υποχ|3εωπκÜ και σε περßτπωση αποδοχÞò τηò, η οργÜνωση συμμετÝχε
crrιò διαδικασßεò με üλα τα δικqιþματο κqι πò υποχρεþσεlò. Πριν τη
διαγραφÞ καλεßται το μÝλοò σ[ην σχfiκη συζÞτηση και απολογεΙτα με
οντπρüσωπü του.

Η επανεγγροφÞ μÝλουò γßνεται μετÜ τη λÞξη του χρüνου τηò
δογραφÞò αυτοδßκαια.

Αν το καλοýμενο μÝλοò γα διαγροφÞ δεν προσÝλθει γο
απολογηθεß, το ορμüδια üργανα αποφασßζουν, γα τη δισγραφÞ του Þ
üχι.

ΑνÜκληση τηò διαγραφÞò σε συντομüτερο χρüνο απü τηγ
ορσθεßσα χρουκÞ ποινÞ, μπορεß γα κÜνει το üργανο που επÝβαλε την
ποινÞ.

7. Η ιδιüτητα του μÝλουò χÜνεται σε κÜθε περßπτωση που για
οποιοδÞποτε λüγο παýεl να υφßστατοι σαγ συνÜκαλισπκÞ οργüνωση.

8. ΚÜθε μÝλοò τηò Π.Ο-Ε - Υ.ΕΘ.Α μπορεß γα αποχωρÞσει απü τη δýγαμÞ
τηò, ýστερα απü απüφαση των οργÜγων που προβλÝποιτται απü το
καταστατικü του.

α. Η αßτηση αποχþρησηò πρÝπθ γα συγοδεýεται. απü ανrßγραφο
τηò απüφασηò για τηγ αποχþρηση κοι τιò συνδρομÝò τηò προò την
Ομοσπονδßα μÝχρι το χρüνο που ζητεßται η διαγραφÞ.

β. Η σποχþρηση ιτρογματοποιεßται με απüφαση του Γ.Σ. τηò
Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α, που λαμβÜνεται μÝσα σε Ýνα {Ι} μÞνα απü την υποβολÞ
τηò αßτησηò γα αποχþρηση.

9- Η ΟργÜνωση που διαγρÜφεται Þ αποχωρεß, ευθýνετα και μετÜ τη
διαγραφÞ τηò γα üλεò τιò οικογομικÝò υποχρεþσεlò που ανÝ:λαβε η
Ομοòτπονδßο μÝχρι τη ÜαγραφÞ τηò Þ τη μÝρα που υπÝβαλε την αßτηση
αποχþρησÞò τηò. στεροýμενη αυτοδßκαια κüθε Üκαιþματοò σε
περιουσιακÜ σrοιχεßα τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α, που αποκτÞθηκαν κατÜ τη

ÜÜρκεα που Þτον μÝΑοò τηò.



¶ρθρο üο

Δικαιòßομοτα - Υποχτε«ßισεò

ι. Τα μÝ:λη δικαιοýγται Και υτοχτεοýνται να εκλÝγουν αwlπροσþπουò,

ναμετÝχουνσταΣυνÝδριατηòΟμοσπονδßοòμεδικαßωμαλüγου'ελÝγΧου
στα θÝματα ημερÞσιαò ÜÜταξηò και ψÞφου σßò αποφüσεò που

απαιτοýν ψηφοφορßα, σε συνδυασμü με πò διατÜξειò του Üρθρου 9 του

παρüντοò-

2. Να μεταφÝρουν τιò απüψεlò, τιò αποφÜσειò και πò προτÜσδò τουò

προò την Ε.Ε. και το Γ-Σ. τηò Π,Ο,Ε-Υ,ΕΘ,Α, σχετικÜ με τα θÝματα που

απασχολοýγ το χþρο τουò και τουò εργαζüμενουò γενικüτερα,

3.ΝαÝχουνεκπληρþσεtτtòοικονομικÝòυποχρεòbσειòπουπροκýτπουν
μÝχρι τη μÝρα σýγκλησηò του τακτικοý Þ Ýκτακτου ΣυνÝδριου,

διαφορετκÜ δεγ μετÝχουν σπò δοδικασßεò του,

4. Να εναρμονßζουν τη δρüση τουò σýμφωνα με τιò αποφÜσαò του

ΣυνεδρßουτουΓ.Σ.ΚαιτηòΕ.Ε.τηòΠ.ο.Ε.-.Υ.ΕΘ.ΑΚαινακαταβÜλλουν
κÜθεπροòτπÜθειαγιατηγπραγματοποßησητωναποφüσεþγτουò.

5. Να κοινοποιοýν òττην Ε.Ε. τηò Π.ο.Ε.-.γ.ΕΘ.Α αμÝσωò μεΤÜ αΠü ΚÜθε

εκλογÞ οργÜνων Κα| αντιπροσþπων, αιτπ¾ραφο εκλογÞò τουò

ετπκφρωμÝγο απü το Üκαστκü ανππρüσωπο,

Να ενημερþνουγ επßσηò την Ε,Ε, ψα τη σýγκληση τωγ τακηκþν Þ

Ýισακτων Γεν. Συνελεýσεωγ με τα θÝματσ τηò ΗμερÞσιαò ΔιÜταξηò (Η,Δ,},

¶ρ9οο 7ο

Πüροß - &αχαρισπκÞ τερßοδοò η,Ο,Ε - Υ,ΕΘ,Α

Πüροι τηò εßναι:

l. Το δικαßωμα εγγραφÞò του μÝ:λουò

οργÜνωση} που ορßζεται στο ποσü των

οργÜνωση.

(πρωτοβÜθμια συνδικαλιστκÞ
πενÞντα ß50} Ευρþ Üπαξ ανÜ

2.ΗμηνιαßασυγδρομÞΤωνοργαγþσεωγμελþνπουορßζεταιστοποσü
τωγ ι,5 Ευρþ για κÜθε φυσικü μÝ:λοò τουò. ΤΟ ýψΟò Τηò ΤαΚΤΙΚÞò

συνδρομÞò μπορεß γα αναπροσαρμüζετσι με απüφαση του Συνεδρßου Þ

του {Γ.Σ.}.

3. ¸κτακτεò εισφορÝò μετÜ απü απüφαση του Γ.Σ_, το οποßο ορßζει και το

ýψοò τουò.



εκδüσειò, εκποßηση υλικοý Þ üλλεò νüμιμεò οικονομικÝò παροχÝò, που
γßνονται προò την Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α χωρßò δεσμεýσαò Þ Ýρχονται σε
αντßθεση με τουò σκοποýò του Κατασταπκοý τηò.

ü. Η διαχειρσηκÞ περßοδοò εßναι πÞσια. αρχßζει απü την Ι η ΓενÜρη και
λÞγει 3Ι ΔεκÝμβρη κÜθε χτüνου. Ο Οικογομικüò Απολογισμüò και ο
προýπολογισμüò συιττÜσσεται κÜθε τριετßα και υποβÜλλεται γα Ýγκριση
στο τακπκü ΣυνÝδριο.

7 - Ια Ýσοδα τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α διατßθενται για μισθοýò υπαλληλικοý
προσωπικοý, γιο Ýξοδα των γραφεßων, για εκδüσεlò, για Ýξοδα κßνησηò
και παρüστασηò, για πò περοδεßεò και αποστολÝò, ψα συνδρομÝò σε
υπερκεßμενεò οργσνþσαò, για τηγ υλοποßηση τωγ σκοπþγ του
παρüτττοò καταστατικοý και ψα την κÜλυψη κÜθε Üλληò δαπÜνηò τηò
Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α, που περιλαμβÜνεται στον πρσýπολογισμü.

¶οθοο 8ο
¼ργαγα τηò Π-Ο.Ε - γ.ΕΘ.Α

l. Το ΣυνÝδριο.
2. Το Γεγικü Συμβοιßλιο {Γ.Σ.}.

3. Η ΕκτελεσηκÞ ΕτητροπÞ {Ε-Ε-}.

4. Η ΕλεγκπκÞ ΕπτροπÞ.ßΕλ.Ε}
5- Η ΕπτροπÞ Πιστοτοßησηò Νομιμοποßησηò {Επ.Πι.Νο}

¶ρθρο Ρ
ΣυγÝδρα

Το ΣυνÝδριο εßγαι το αγþτατο και κυρßαρχο üργανο τηò Π.Ο.Ε-
Υ-ΕΘ.Α που αποφασßζα γα κÜθε ζÞτημα rrou δεν προβλÝττεται απü το
καταστατικü κσθορßζει τουò στüχουò του συνδικαλισπκοý κνÞματοò στο
ΥΠ.ΕΘ.Α {Υτουργdο Εθυ#lò Αμυναò| κοι ελÝγχει üλα τα üργανα.

Α. Σογκρüτηση Σονεφßου

l. Το συνÝδριο συγκροτεßται απü αιρετοýò αντιπροσþπουò των
οικονομικÜ τακτοτο|ημÝνων μελþν - οργαντbσεωγ, που Ýχουγ εκλεγεß με
τον Ν-] 2ü4Ι82-



2. Για κÜθε {3οΙ τριÜΥτα ψηφßσαντα φυσικÜ μÝλη τý)γ π

συγδικαλιστικþν οργανþσεωτ, με τουò üρουò και προüποθÝσειò

Üρθρων 4 και 6 του παρüντοò εκλÝΥεταt Και Ýναò (ι} αντιπρüσωπσò με

το σýστημα τηò απλÞò αναλογικÞò (Ν.ι2ü4lò2ι. σε περßπτωση που

προκýτττει κλÜσμα μεγαλýτερο απü το μισü{ι/2} του οριθμοý που

οποτελεß το μÝτρο, προστßθεται Ýναò ακüμη αντιπρüσωποò.
ΠρωτοβÜθμιεò συνδικαfuσηκÝò οργανþσαò που δεν ÝΧουν

τουλüχι<ττον {30) τριÜγτα ψηφßσαντα μÝj\η κατÜ πò τελευταßεò

αρχοιρεσßεò δεν μποροýν να εκλÝξουν ανππρüσωπο γα Το ΣυνÝδριο τηò

ΠΟΕ/ΥΕΘΑ. μποροýν üμòοò να συμμετÜσχουν σ 'αυτü χΦρßò &καßωμα

ψÞφσυ-

4. Για Τηγ γομιμοποßηση και τη συμμποχÞ των αντιπροσþπωγ σΤο

ΣυνÝδριο απαιτεßται:

α.ΘεωρημÝνοφωτοαντΙγραφοπρακτικοýαρχαιρεσιþνΤηò
πρωτοβÜθμιαò συγδικαλιστικÞò οργÜνωσηò που εκλÝμηκε απü τογ

Δκαòττικü αντπρüσωπο Þ το Δ-Σ-

β. Βεβαßωση οικονομικÞò τακτοποßησηò τηò πρωτοβüθμιαò

συγδικαλιòττικÞò οργüνωσηò απü την Π,Ο,Ε - Υ,ΕΘ,Α,

γ. Βφαßωση δικαστικοý ανππροσþπαυ ταιακþν και

αναπληρωμαπκþν αντιπροσþπων.

δ. Βεβαßωση τΟυ Δ.Σ. Τηò πρωτοβÜθμιαò συγδικαλιστικÞò

οργÜνωσηò για την νüμιμη εκπροσþπησÞ του,

ε. ΘεωρημÝνη κατüσιαση ψηφισÜντων απü τηγ εφορευτικÞ

επιτροπÞ και τογ Δικασπκü ανππρüσωπο,

στ. λÝητρþο Μελþν-
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παραπÜνω νομιμοποιηπκÜ στοιχεßα απαιτεßται
.,ò:,ßß,';"ξffiγ ΕπιτροπÞ Πιστοποßησηò -Νομιμοποßησ

.'' ßτß,ßF

'--"_4'#* Ýγκαιρα και εντüò διμÞνου απü τιò αρχαιρεσßεò.=%€.,-ß

,., '+

ΕπιτροπÞ Πιστοποßησηò -Νομιμοποßησηò τηò

ζ. Παραßτηση αγππροσþπου γßνετσι :

. Αυτοπροσþπωò στο ΣυνÝδρο εγγρüφωò.

. ΜÝσω τηò πρωτοβÜθμιαò συνδικαλιστκÞò οργÜνωσηò εφüσον
υπÜρχει Ýγγραφη παραßτηση.

Τον παραιτηθÝντα avτιkaθιcrrÜ ο ομÝσωò επüμενοò του συνδυασμοý με

τογ οποßο εκλÝχθηκε.

η. ΚÜθε γομιμοποιημÝγοò σýνεδροò Ýχα δικαßωμα λüγου, μιαò
ψÞφου και του δικαιþματοò του εκλÝγειν και του εκλÝγεσθαι

αυτοπροσþπωò-

θ. Στο συνÝδρο συμμετÝχουν και τα απερχüμεγα μÝλη του Γ-Σ- με
δικοßωμα μüνο λüγου ον δεγ Ýχουν εκλεγεß ανππρüσωποι.

Β. ΔιαÜκασßα Συνεδρßου

t. ΧρÝη Προσωρινοý Προεδρεßου εισελεΙ το Προεδρεßο του Γ _Συμβουλßου

μÝχρι την εκλογÞò του μüνιμου Προεδρεßου του Συνεδρßου.

2- Η επιτροπÞ Πιστοποßησηò * Νομιμοποßησηò τηò Π-Ο-Ε - Υ-ΕΘ.Α του

Üρθρου 20 του παρüντοò για τον Ýλεγχο των γομιμοποιητικþν στοιχεßων

τωγ αγππροσþπων υποβÜλα σχεπκü πρακτικü crro συγÝδρο-

3_ ΜετÜ την διαπßστωση τηò νομιμοποßησηò των αγτιπροσþπο:ν και τηò

απαρτßαò του συγεδρßου γßνεται η εκλογÞ πενταμελοýò {5} Προεδρεßου,

που αποτελεßται απü τον Πρüεδρο, που διευθýγεl πò εργασßεò του, δυο
(2} ΑντιπροÝδρουò που τογ αναπληρþνουγ και δυο {2} γραμματεßò-

4. Με την επφýλαξη τωγ διατÜξεων που απαιτοýν αυξημÝνη απαρτßα. τα

συνÝδρο, βρßσκεται σε οπαρτßα αγ παρευρßσκογται σ' αυτü το μισü {%)

συν Ýγα ßΙ } τουλüχιòιτον τωγ δικαιουμÝνων αγτιπροσþπωγ τωγ

ταμαακþò τακrοποιημÝνων μελþγ οργανþσεων-
Σε περßτπωση που δεν υπüρξει απαρτßα το συνÝδριο συγκαλεßται

με τα ßδια ακριβþò θÝματα εγτüò οκτþ {Sl ημερþγ και βρßσκετοι σε
απαρτßα εφüσογ παρßσταταt το ι /3 τωγ δικαιουμÝγωγ αγτιπροσþπωγ
τ6)ν ταμετακþò τακτοποιημÝνòον μελþν - οργανþσε(δν-

Στηγ περßτπωση που δεγ υπÜρξει πÜfu απαρτßα συγκαλεßται

απαρχÞò νÝο συνÝδριο.



5. Η πρüσκληση για τη σýγκληση Συνεδρßου κοιγοποιεßται σ'
σργανþσαò - μÝJη τηò Π-Ο.Ε - Υ ΕΘ Α απü την Ε.Ε. Ýνα
τουλÜχιστον πριν τηγ πραγματοποßηση.

üλεò

ßι }

Στην πρüσκληση αναγρÜφεται ο τüποò, ο χρüνοò σýγκλησηò, τα
θÝματα ΗΔ. και ο χρüνοò σýγκλησηò του επαναληττπκοý Συγεδρßου. σε
περßτπωση που το πρþτο δεν Ýχα απαρτßα.

6. Το συνÝδρο αποφοσßζει για κÜθε θÝμα που αναγρüφεται στηγ
ημερησßα διÜταξη Þ προτεßνεται ψα συζÞτηση πριν απü την Ýναρξη τηò
ημερÞσιαò διÜταξηò, ýòττερα απü πρüταση του ενüò ογδüου (ΙΙ8} των
νομιμοποιηθÝντων συνÝδρων.

7. Or αποφüσαò του Συνεδρßου παßρνονται με απüλυτη πλεοψηφßα των
παρüντων συνÝδρων με φανερÞ ψηφοφορßα. εκτüò απü περτπþσειò
üπου, σýμφωνα με το καταστοπκü κα το νüμο, ορßζονται δυφορεπκÜ.

8. Για θÝμοτα ψπιστοσýνηò προò τη διοßκηση Þ προσωπκÜ για μÝλη
τηò Δοßκησηò, απαιτεhσι μυσπκÞ καß απüλυτη πλειοψηφΙα των
νομ ι μοποι ηθÝντατν συνÝδρων-

?. Οι αποφüσαò του συνεδρßου καταχωροýνται crro βιβλΙο πρακτικþν
των συγεδριÜσεων τωγ Συνεδρßων και υπογρÜφονται απü το Προεδρεßσ.

ß\οθοο ΙΦ
Τακπκü ΣυνÝδριο

l. Κüθε τρßα {3Ι χιüνια πραγματοποιdτα το τακτικü συνÝδριο τωγ
αγππροσþπωγ-

2. Τακτικü ΣυνÝδρο
fa} ΔιεξÜγεται 45 ημÝρεò τουλÜχιστον μετÜ την προκÞρυξÞ του

απü το Γ.Σ.

{β} ΕλÝ1χει τη δρÜση και πò οικονομ|κÝò πρÜξειò τηò Ε.Ε. κσι του
Γ.Σ., εγκρßνει Þ απορρßτττει τα πεπραγμÝνα, τογ οικογομικü απολοψσμü
και προýπολογισμü.

{γ} Καθορßζα το διεκδικηπκü πλαßσιο και τη δρÜση γα τηγ επüμενη
τριετßα.

{δ} Απσφασßζα σýμφωνα με το νüμο σε θψατα μομφÞò, εκλÝγε
τριμελÞ εφορευτικÞ επιτροπÞ με μυσηκÞ ψηφοφορßα και με το σýστημα
τηò απλÞò οναλοψκÞò.

{ε} ΕκλÝγει με μυστικÞ ψηφοφορΙα και με το σýστημα τηò απλÞò
αναλογικÞò, σýμφωγα με τα Ν-1264/82 το Γεγικü Συμβοýfuο την ΕλεγκπκÞ



την ΕπßτροπÞ Πιστοποßησηò - Νομιμοποßησηò και τουò
ροσþπουò για την ΑΔΕΔΥ.
Η κατοστατικÞ ρýθμιση για τηγ εκλογÞ τηò ΕπτροπÞò

απü το Τακτικü ΣυνÝδριο ιqχýει ÜμεσαΠιστοποßησηò - Νομιμοποßησηò
απü το Ι Ιο ΣυνÝδρο

{στ} Το Τακτικü ΣυνÝδριο συζητÜ και κÜθε Üλλο θÝμα που
περλαμβÜγετοι στηγ ΗμερÞσια ΔÜταξη.

{ζ} Η θητεßο των αντιπροσþπων διαρκεßτρßα(3} χρüγια.

¶οθρο ΙΙο
¸κτακτο ΣυνÝδρο

l. Τα Ýκτακτα ΣυνÝδρια προκηρýσσογται και συγκαλοýιτται οποτεδÞποτε
απü το Γ.Σ. ýστερα απü απüφαση του Υι συν Ι των μελþν του Þ μετü
οπü αßτηση του 1Ι3 τωγ οικονομικü τοκτοποιημÝνων μελþν-
οργανþσεωγ τηò Π.Ο.Ε.-.Υ.ΕΘ-Α.

2. Σε περßτπωση υποβολÞò οßτησηò τc.)ν οργαγþσεων - μελþν, το Γ.Σ.

εßναι υποχ|3εωμÝνο γα συγκαλÝσει Ýκτακτο ΣυνÝδριο εγτüò {Ι Ι ενüò
μηγüò.

Η πρüσκληση προò τιò οργανòbσαò μÝλη κοινοποιεΚαι
δεκαπÝιττε {Ι5Ι ημÝρεò τουλÜχιστογ πρ|γ.

3. Στο Ýκτακτο ΣυνÝδριο προτÜσσονται και συζητοýνται πÜντα τα
θÝματα. γισ τα οποßα συγκλÞθηκε.

4. ΚατÜ τG λοιπÜ εφαρμüζοντοι οι διατÜξαò του Üρθρου 9 τοý
παρüντοò.

5. Το Ýκτακτο ΣυνÝδριο συγκροτεßται απü τουò συνÝδρουò
ανππροσþπουò των μελþγ τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α, που γομιμοποιÞθηκαν
στο τÜευταßο τακτικü ΣυνÝδριο.

¶ρθρο Ι2ο
Αρχαιρεσßεò

I. Στο τÝλοò των εργασιþγ του ταftικοý Συνεδρßου Þ του Ýκτακτου, ττου
Ýχει λÜβε απüφαση να εκλÝξει νÝο üργανο, διεξÜγονται οι αρχαιρεσßεò
γιο τηγ ανÜδειξη του γÝου Γ.Σ. τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α, τηò ΕλεγσικÞò
ΕπιτροτÞò, τηò ΕπιτροπÞò Πιστοποßησηò - Νομιμοποßησηò
Αντπροσþπων και τωγ Αντιπροσþπωγ του Συνεδρßου τηò ΑΔΕΔΥ.



2. Την ευθýνη για τη διενÝργεια των αρχαιρεσιþν Ýχει η Εφορευτß
ΕπιτροπÞ.

3. Τα μßη τηò ΕφορευτκÞò ΕπιτροτÞò, τακπκÜ κοι αγαπληρωματικÜ, δεγ

μποροýν να εßγαι υποψÞφιοι για το üργανο που δεξÜγεται η

ψηφοφορßα.

4. Οι υποψηφιüτητεò καταθÝτογται στηγ ΕφορευτκÞ ΕπιτροπÞ, σε χρüνο
που αποφασßζει το ΣυνÝδρο.

5. Οι υποψÞφιοι μποροýν γα κατÝρχονται μεμονωμÝνα Þ γα
συμμετÝχουγ σε συνδυασμοýò.

6. Οι αρχαιρεσßεò γßνονται με το σýστημο τηò απλÞò αναλογικÞò του
Ν.l2υιΒ2.

{α} ΚÜθε συνδυασμüò καταρτßζε ψηφοδÝλπο που πφιλαμβÜνα με
αλφαβητικÞ σειρÜ üλουò τσυò υποψÞφιουò του συνδυασμοý. Ο
αρθμüò του εßγαι απερüριστοò. ΚÜθε μψογωμÝγοò υποψÞφιοò
αποτελεß συγδυασμü και γρÜφεται σε ξεχωριστü ψηφοδÝτ\τιο.

{β} Η ΕφορευπκÞ ΞπτροπÞ παραλαμβÜνει τα ψηφοδÝλπα στο

χτüνο που üρισε το ΣυνÝδριο σε συγεργασßο με την απερχüμενη Ε.Ε., να
τυπþσε, ψηφοδÝλτια με τιò ß&εò διαστÜσαò σε λευκü χαρτß και να

φροντßσει επßσηò για φακÝλουò λευκοýò. üπου θα κλdγογτοι τα

ψηφοδÝλπα πριγ pιxroýy στην κüλπη.
{γ} Τα ψηφοδÝλπα γρÜφουν στο επÜγω μÝροò με κεφαλαßα

γρüμμοτα την επωνυμßα του συνδυασμοý, εφüσον υπÜρχει και στη
συνÝχαα τηγ επωγυμΙα ττ,:ν οργÜνων γο τα οποßα yivovraι αρχαιρεσßεò-
ΚÜτω απü την επωνυμßα κÜθε οργÜνου ακολουθοýν με αλφαβητικÞ
σειρÜ τα ονüματα των υποψηφßων.

{δ} Η ψηφοφορßα γßνεται με τηγ Ýνδειξη του εκλογικοý

συνÜκαλιστικοý βιβλιαρßου Þ του βιβλιαρßου υγεßαò. Η Εφορευτικη

ΕπτροπÞ διατηρεß σχεπκü πρωτüκο}ιλο ψηφοφορßαò με τα στοιμßα κÜθε

ψηφοφüρου- Στο πρωτüκολλο ψηφοφορßαò υπογρÜφα üποιοò ψηφßζει
και στο τßοò υπογρÜφε ο δικα<ττικüò αντιπρüσωποò και τα μÝλη τηò
ΕφορευτικÞò ΕπιτροπÞò.

(ε} ΚÜθε ψηφοφüροò δικαιοýται γα σημαþσει κατ' ανþτατο üριο
τüσουò òιταυροýò üσοò εßγαι και ο αριθμüò τωγ μελþν που εκλÝγοτται

στο üργαγο για το οποßο ψηφßζει.
{στ) Τιò Ýδρεò που ανπστοιχοýν σε κÜθε ψηφοδÝλτιο

καταλσμβÜνουν οι υποψÞφιοι του ψηφοδελτßου που πÞραν τουò
περισσüτερουò σταυρσýò προτßμησηò. Οι υπüλοιποι υποψÞφια κüθε



θεωροýνται αναπληρωμαπκοß με τη σειρÜ των ψÞφατν

¶οθρο Ι3ο
Γενικü Συμβοüfuο {Γ-Σ.}

Α ΕΚΛΟΤΗ - ΣΥΤΚΡΟΤΗΣΗ

l. Η Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α διοικεßται απü Γενικü Συμβοýλιο τριÜγτα τριòßον (3ß}}

μελþγ που εκλÝγογται απü το ΣυνÝδριο με το σýστημα τηò απλÞò
αναλογικßò, σýμφωγο με το Ν. 1264t82.

2. Τα εκλεγμÝνα μÝλη του Γ.Σ. συγκροτοýνται σε σþμα μÝσα σε Ι0 ημÝρεò
απü την εκλογÞ τουò, ýστερα απü πρüσκληση του πλειονοψηφÞσαντοò
συμβοýλου του πλαονοψηφÞσαιττοò συνδυασμοý.

Αγ ο πλαοψηφÞσαò σýμβουλοò δεν συγκαλÝσει εμπρüθεσμα το
Γ.Σ., τüτε την ευθýνη τηò σýγκλησηò Ýχει ο πλειοψηφÞσαò σýμβουλοò
του δεýτερου κατÜ σαρü συνδυασμοý, που το συγκαλεß μÝσα σε [5}

ημÝρεò απü τη λÞξη τηò παραπÜγω προθεσμßαò, αν και αυτüò δεγ το
συγκαλÝσα, τüτε την ευθýνη Ýχουν οι επüμενοι πλαοψηφÞσαντεò.

Σε περßτττωση Ýλλειψηò απαρτßαò του Γ,Σ., κατÜ τηγ πρþτη
συνεδρßαση. ο Γενικüò Σýμβουλοò που το συγκÜλεσε το συγκαλεß και
πÜλι, την ßδη þρα και ημÝρο τηò επüμεγηò φδομÜδαò στα γραφεßα τηò
Π-ο.Ε _ Υ.ΕΘ.Α.

3. Στην πρþτη συνεδρßασÞ του, το Γ.Σ. εκλÝγει το ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ,
αποτελοýμεγο απü τουò Πρüεδρο, Ανππρüεδρο, ΓραμμοτÝα σαγ
τακτικÜ μÝλη και δýο {2} ανατληρωτÝò. Η εκλογÞ γßνεται με μυ<τπκÞ
ψηφοφορßα και χωρστÜ γα κÜθε θÝση. Την ευθýνη τηò δηδικασßαò
μÝχρι την εκλογÞ του ΠροÝδρου Ýχα ο Σýμβουλοò που συγκüλεσε το Γ.Σ.,

συγεπικουροýμενοò απü τριμελÞ ΕφορευτικÞ ΕπτροπÞ, που εκλÝγπαι με
φανερÞ ψηφοφορßα.

Τα μÝλη τηò τριμελοýò ΕφορευτικÞò ΕπιτροπÞò δεν μπορεß να εßνσι
υποψÞφη ψα τιò παραπÜνω θÝσειò. Ο Σýμβουλοò που εκλÝγεται
Πρüεδροò αναλαμβÜνει την ευθýνη τηò συνÝχισηò τηò διαδικασßαò μαζ|
με τη\f τριμελτ\ ΕφορευπκÞ ΕπιτροπÞ.

Πα την εκλογÞ στιò θÝσειò του Προεδρεßου απαßτεßται πλειοψηφßα
του μισοý συγ Ýνα τωγ μελþν του Γ.Σ. Σε περßτπωση που αυτü δεγ
επιτυγχÜνετοι σε δýο αλλεπÜλληλεò ψηφοφορßεò, στην τρßτη απαιτεßται
σχετκÞ πλειοψηφßα.



4. Το Γ.Σ. αναλαμβÜνει τα καθÞκοντü τσυ αμÝσωò μετÜ τη

του σε Σþμα_

5. Το Προεδρεßο του απερχüμενου Γ.Σ. ποραδßδει στο γÝο Προεδρεßο

μÝσα σε Ι0 ημÝρεò απü την εκλογÞ τουò üλα τα τηροýμενα απü αυτü

βιβλßα. με πρωτüκολλο παραλαβÞò και παρÜδοσηò.

Β. ΑΡλΛοΔιοΤtΙΤΕΣ - ΔικΑιοΔοΣιΑ

l. Φροντßζει για την ανÜτπυξη τηò δραστηριüτηταò τηò Π.Ο.Ε-Υ.ΕΘ.Α και

ψα τηγ τπστÞ τÞρηση και εκτÝλεση των δητÜξεων του Κσταστατικοý και
τωγ αποφüσεων τωγ Συγεδρßων.

2. ΕκλÝγα τα μÝλη τηò Ε.Ε. τηò Π.Ο-Ε - Υ.ΕΘ.Α.

3. Αποφοσßζα γα ÜεκÜκÞσειò, κινητοποιÞσειò και απεργßεò για την

προþθηση των συμφερüγτωγ τωγ εργαζομÝνων που εκπροσωπεΙ.

4. Εγκρßνει ετÞσιο απολογισμü εσüδωγ και εξüδων, καθþò και τον
προýπολογισμü του δτομÝνου Ýτουò που υποβÜλλεται απü την Ε.Ε.

5- Συγκαλεß το ΣυγÝδρα τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α.

ü. Αποφσσßζα ψα Ýκτακτη προαιρετικÞ Þ υποχρεωτικη ασφορÜ.

7. Συγκροτεß σε συνεργασßα μετηγ Ε.Ε. ετπτροπÝò απü τα μÝλη του και
τουò αντιπροσþπουò των Σωματεßων για τη μελÝτη διαφüρωγ ειδικþγ

θεμÜτων, τηγ παρακολοýθηση τηò εξÝλιξÞò τουò και την εσÞγηση για
θÝματα τοπικοý Þ περιφερειακοý ενδιαφÝρογτοò, καθþò επßσηò και για
την υλοποßηση τωγ αποφÜσεþν του. ΑυτÝò οι μελÝτεò. üταν κατατεθοýγ,
το Γ.Σ. εßναι υποχρεωμÝνο να τιò συζητÞσει òΓτην πρþτη συνεδρßασÞ του.

8_ Εγκρßνα και εισηγεßται στα τακτικÜ ΣυνÝδρια το Διοικητικü και

Οικονομικü Απολογισμü.

Ι ΙΙΕΙΤΟΥΡΠΑ Γ.L

l. Το ΓΣ. τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α συνεδρÜζει τακικÜ κüθε δýο {2} μÞνεò
Ýπειτα απü πρüσκληση του ΠροÝδρου του Γ_Σ., που κοιγοποιεßται crra

μÝλη τηλεφωνικÜ Þ με επιαßΙ, fax , sms τουλÜχστον μßα
νωρßτερο απü την ημερομηγßα συνεδρßασηò. Σε περßτπωση κωλýματοò

Þ Üρνησηò του ΠροÝδρου του Γ_Σ. η πρüσκληση αποστÝτ\λεται απü τον
Αιτππρüεδρσ Þ απü την Ε.Ε. Στην πρüσκληση αγαγρÜφοντσι η ημÝρα. η
þρα. ο τüποò τηò συνεδρßασηò, καθþò και τα θÝματα τηò Η-Δ-



Γ.Σ. συγκαλεßται Ýκτακτα, üταγ το ζητÞσουν: ,
α. Η ΕκτελεστικÞ ΕπιτροπÞ {Ε.Ε} δια μÝσου του ΠροÝδρου του Γ.Σ.

β. ¸γτεκα {tl) τουλÜχιστογ μÝ:λη του με Ýγγραφη αßτηση που
υποβüλλεται στηγ Ε.Ε. και αναφÝρει τα υπü συζÞτηση θÝματα. Η Ε.Ε.,

μÝσω του ΠροÝδρου του Γ.Σ., υποχρεþνεται γα συγκαλÝσει το Γ.Σ. μÝσα
σε δεκαπÝντε (Ι5} μÝρεò απü την υποβολÞ τηò αßτησηò.

3. Στιò συνεδριüσαò του Γ.Σ. Προεδρεýει ο Πρüεδροò του Γ.Σ. Þ ο
Αντιπρüεδροò.
Βρßσκεται σε απαρτßα με παρüντα δεκαεπτÜ (ΙΠ τοολÜκστογ υÝJ\η. Σε
περßτπωση απουσßαò του ΠροÝδρου του Γ.Σ. και του ΑιτππροÝδρου, òιτη
συνεδρßαση προεδρεýα ο Πρüεδροò Þ ο Ανππρüεδροò τηò Ε.Ε.

4. Για üσα δεγ προβλÝπονται òιτο παρüν Üρθρο Ýχει qχý ο Κανονισμüò
του Γ.Σ. που καταρτßζεται και εγκρßνεται με απüφασÞ του, εντüò ενüò {lJ
Ýτουò απü την Ýγκριση του παρü\ττοò Καταòττατκοý.

Δ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΠΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑßΙΙßßΑΤΕΑ ΤΟΥ Γ.L

Ο Πρüεδροò καλεΙ το Γ.Σ. σε τακτικÝò κοι Ýκτακτεò συνεδριüσδò,
üπου διευθýγει τη διαδικασßα. Καταρτßζει σε συνεργασßα με τηγ Ε.Ε. την
ΗμερÞσια ΔÜταξη και συγυπογρÜφεl με το ΓραμματÝα τα πρακπκÜ των
συνεδριÜσεων του Γ.Σ. Τον Πρüεδρο απüιττα αναπληρþνει ο
Ανηπρüεδροò. Ο ΓραμματÝαò τηρεß το βιβλßο των πρακπκþν των
συνεδριüσεωγ του Γ.Σ. Οι δýο αναπληρωτÝò αγτικαθιστοýγ τογ
Αντιπρüεδρο και ΓραμματÝα üταν εßγαι απüντεò, þ<ττε να υπÜρχει
τριμελÝò Προεδρεßο.

Ε. ΑΝτΙκΑτΑΕΑΣ}t rΙ,ιΕΛΩ}.t Γ.L

l. ΜÝλοò του Γ.Σ. θεωρεßται παραιτημÝνο και ayTιkaθIcrraτaι:

{α} Αν υποβÜλει Ýγγραφη παραßτηση.
{β} Αν απουσÝζει αδικαιολüγητα επß τρειò {3Ι συνεχεßò
συνεδριÜσεò του Γ.Σ.

{γΙ Αν χÜσει την ιδιüτητα του Δημοσßου ΥπαλλÞλου.
{δ} Αν απολυθεß απü τηγ υπηρεσßα του, εκτüò αν η απüλυσÞ του
οφdλεται σε συνδικαλιστκÞ δρÜση.

2- Σε üλεò τιò παραπüνιο περιτττòοσεò, το μÝλοò του Γ.Σ. αιττικαθßσταται:

{α} Απü το πρþτο αναπληρωματικü σιη σερÜ. μÝλοò του
συνδυασμοý με τον οποΙο εκλÝχτηκε.



fußι\,,\,.,Ι%,
η η {β} ΕÜγ Þταν μεμονωμÝνοò υποψÞφ¼ò Þ ο συνδυασμüò μξ,fο}$ß_
οποßο εκλÝμηκε δεν Ýχει αναπληρωμαπκοýò Þ τουò Ýχει εξαντλÞ'ει Þξζ",,__::3,
αυτοß που υπüρχουν αρνοýντοι γα τογ αναπληρþσουγ τüτε η
αναπλÞρ(ýση γßνεται απü τουò αναπληρωμαπκοýò τωγ üλλωγ
συγδυασμþν σýμφωνα με το σýòττημα τηò απλÞò αναλογικιßò γιο την

κστανομÞ τωγ αÜαθÝτωγ εδρþν, üπωò το σýστημσ συτü
κατοχυρþγεται τουλÜχòττογ στο νüμο 12ü4Ι82.

(γ} Αγ το μÝλοò του Γενικοý Συμβουλßου που αντικαθßσταται κατεßχε

θÝση του Προεδρεßου του Γ.Σ., το Γευκü Συμβοýλο μετÜ την
ανηκατüστασÞ του εκλÝγει Ýνα (t } οπü τα μÝλη του για την κενÞ θÝση.

3. ΚÜθε παραßτηση μßουò του Γευκοý Συμβουλßου απü αξωμο Þ απü
μÝλοò υποβÜλλεται εγγρÜφωò στο ΠροεδρεΙο του Γ.Σ. και θεωρεßται
αυτοδßκαια αποδεκτÞ, αν μÝσα σε {Ι5} δεκαπÝντε ημÝρεò δεν υπÜρξα
òτχετικÞ απüφαση του Γευκοý Συμβουλßου.

4. Οι διòττÜξαò του Üρθρου t 5 παρ. 3 ισlòýουν και γα το προεδρεΙο του
Γ-Σ.

5. Το Γενικü Συμβοýλιο:

{α) Αν εξαπßαò παραßτησηò Þ ανüκλησηò μελþγ του που για
οποιονδÞποτε λüγο δεγ καθßσταται δυνατÞ η ανπκατÜòττασÞ τουò,
ποραμÝνει με εßκοσι τοßα (23Ι τοολÜχιστογ υÝλη του εßναι σε θÝση να
εξαντλÞσει τηγ προβλεπüμεγη θητεßα του εφüσον το υπüλοπο χlσονικü
ÜÜòττημα που πρüκεlται γα διαγυθεß δεγ εßναι μεγαλýτερο του Ι/3 τηò
συνολικÞò θητεßαò του.
Στην περßπτωση αυτÞ σχýει η διÜταξη τηò επüμενηò παραγρÜφου.

ßβ} Αν απομεßνει, για οποοδÞποτε λüγο, υε λτüτεοο απü εßκοσι
τρßα ß23l. α}ιλÜ τουλü-ιστογ δεκαεπτÜ (ΙΠ υÝΛη του, υπο3qòεοýται μÝσα
σε τÝσσεριò μÞνεò να διενεργÞσει ΣυνÝδριο αρχαιρεσºþν για ανÜδειξη
νÝωγ οργÜνων τηò Π"Ο.Ε - Υ.ΕΘ-Α-

(γ) Αγ απομεßνει, για οποιοδÞποτε λüγο, με λιγüτερα απü
δεκαετττÜ ßΙΠ uij\n, τüτε τα μÝλη που απομÝνουν μαζ με üσουò
ΠροÝδρουò οργανþσεων - μελþν τηò Π.Ο.Ε _ Υ.ΕΘ.Α αποδÝχονται γο
συμμετüσχουγ συγι(ροτοýν Γεγ:κü Συμβοýfuο που υπο;qτεþνεται μÝσα
σε τÝσσεριò μÞνεò να διενεργÞσει ΣυνÝδριο αρχαιρεσιþν για ανÜδειξη
γÝωγ οργÜνων τηò Π-Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α. Η αποδοχÞ Þ η Üργηση τηò

συμμετοχÞò τωγ ΠροÝδρων δηλþνεται με Ýγγραφü τουò που
καταθÝτουν στο πρωτüκσλλο τηò Π-Ο.Ε - Υ.ΕΘΑ.



ß\

$β
*ψ$_-/§//^òψ Στην πφßmωση αυτÞ την ευθýνη σýγκλησηò του Γευκοý

Ξ;1 Σφβουλßου Ýχει ο Πρüεδροò τηò οργÜνωσηò - μÝλουò τηò Π.Ο.Ε -
Υ-ΕΘ.Α του μεγαλýτερου κλüδου {Γδ-ΓΕΑ-ΓΕΝ} που Ýχα τα πφισσüτερα
μÝλη, οικονομικþò τακτοποιημÝνα.

Σε περßτπωση ÜρνησÞò του {Ýγγροφηò που κατòττßθεται στο
πρωτüκολλο τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.ΑΙ, την ευθýνη σýγκλησηò Ýχουγ κατÜ
σαρÜ οι Πρüε6ροι τωγ σμÝσωò επüμενων σε κλÜδο ßΓΠ-ΓΕΑ-ΓΕΝ} και σε
πλÞθοò οργανþσεων.

Ωò προò το χρüνο, τρüπο και διαδικασßα σýγκλησηò, ισχýουν οι
γενικÝò διατüξαò του καταστατικοý αυτοý.

6. (α} Στην περßτπωση τηò παραγρüφου 5{αΙ του παρüντοò
Üρθρου, το Γεγικü Συμβοýλιο Ýχει üλα τα δικαιþματα και πò υποχι3εþσαò
που απορρÝουν απü το παρüν Καταστατικü.

{βΙ Σπò περιτπþσειò 5(β} και 5{γ) του παρüγτοò Üρθρου το Γευκü
Συμβοýλιο επÝχα θÝση πρCIσωρινÞò διοßκησηò τηò οποΙαò οι ενÝργειεò
περιορßζονται στιò εντελþò απαροßτητεò πρÜξειò μÝσα στα πλαßσια τωγ
αποφÜσεωγ του Συνεδρßου.

ΚατÜ τα λοιπÜ και στιò τρειò παραπÜνω περιτπòbσαò ιετχýουν οι
διοτÜξειò του Κοταστατικοý.

¶ρθρο Ι4"
ΕκΤΕΛΕΣπκΗ ΕΠιΤΡοΠΗ (Ε.Ε.)

Α ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

I. Η Ε.Ε αποτελεßτα ατü Ýγτεκα (tlr υÝJtιη και εκλÝγεται απü το
Γευκü Συμβοýλιο κατÜ τηγ πρþτη συνεδρßοσÞ του και μεΓü τη
συγκρüτησÞ του σε σþμα- Την ευθýνη στò διαδικασßεò για τηγ εκλογÞ
τηò Ε.Ε. Ýχει το Προεδρεßο του Γ.Σ. Η δε ψηφοφορßα εßναι μυσηκÞ και η
εκλογÞ γßνεται με το σýòττημα τηò απλÞò αναλοψκÞò του Ν.12ü4ΙΒ2.

2- }νtÝσα σε τρειò ημÝρεò απü την εκλογÞ τουò τα μÝ:λη τηò Ε.Ε.
συνÝρχονται και συγκροτοýγται σε σþμα, εκλÝγονταò κατÜ σερÜ τουò:
Πρüεδρο, Αγπποüεδοο. Γευκü ΓραμματÝα. Ταμßα, καθþò και
Οργüνωτικü ΓραμματÝα, που ατοτελοýγ το Προεδρεßο τηò Ε.Ε καθþò
Και:



β. Ξιδικü ΓραυματÝα Ποfuτισπκοý-Αθλητικοý - Σονεταιριστικοý και
Σüγδεσπò υε τα ΚαταγαλοτικÜ Κνþυατα. Α}ιλπλεγγüηò κατ

Εθελογτισμοý.

γ. ΕιÜκü ΓοαυυατÝα YyιgyÞc ΑσοÜλειαò και Ασφαfuστικοý -
Συγταξτο6οπκοý.

Την ευθýνη σýγκλησηò τηò Ε.Ε. σε πρþτη συνεδρßαση Ýχα ο
πλειοψηφþν σýμβουλοò του πλειονοψηφÞσαντοò συνδυασμοý των
εκλογþν ψα την ανÜδειξη των μελþγ τηò Ε.Ε_, η δε συνεδρßαση γßνετσι
στο γροφεßα τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α.

Αν ο πλαοψηφÞσαò Σýμβουλοò δεν συγκαλÝσα εμπρüθεσμα τηγ

Ε.Ε. τüτε την ευθýγη σýγκλησηò Ýχε, ο πλαψοφÞσαò Σýμβουλοò του
δεýτερου κατÜ σειρÜ συγδυασμοý, που τη συγκαλεΙ μÝσα σε δýο {2}

ημÝρεò απü τη Ιrτιξη τηò παραπüγω προθεσμßαò. Η Üαδικασßα αυτÞ

επαναλαμβÜνεται με τουò υπüλοmουò κατÜ τη σειρÜ ψÞφωγ
συνδυασμοýò-

3. Η συγκρüτηση σε Σþμα γßνπαι με μυστικÞ ψηφοφορßα και για
κüθε θÝση ξεχωριστü. Η εκλογÞ γα πò θÝσειò τηò παραγρüφου 2 του

Üρθρου αυτοý απαιτεß την απüλυτη πλειοψηφßα τÜ)γ παρüντωγ μελþγ
τηò Ε.Ε_ ¼ταγ σε δýο συνεχüμενεò ψηφοφορßεò δεν ετπτυγχÜνεταß η
απüλυτη πλειοψηφΙα ψα τηγ εκλογÞ σε οποιαδÞποτε θÝση
προγματοποιεßται κοι τρßτη οπüτε απαιτεßτοι σχετικÞ πλειοψηφßα τò>γ

παρüντων μελþν τηò Ε-Ε-

4. ΜετÜ τη συγκρüτηση σε Σþμα τηò νÝαò Ε-Ε-, γßνεται η
παρüδοση τηò Δοßκησηò απü τηγ προηγοýμεγη Ε-Ε- στη γÝα, με
σýνταξη πρωτοκüλλου παρÜδοσηò-παραλαβÞò γα το Ταμεßο και το
υλικü τηò. Η παρÜδοση γΙνεται σε Β ημÝρεò το αργüτερο απü τη

συγκρüτηση τηò νÝαò Ε.Ε.

5. Η Ε.Ε. συνεδριÜζει τατrικÜ μßα φορÜ το μÞγα και Ýκτακτα üταγ

το κρßνε ανσγκαßο ο Πρüεδροò Þ το ζητÞσουγ με Ýγγραφη αßτηση του j
(τÝσσεοα) υÝjιη, òΓτην οποßο αναγρÜφογται τα θÝματα ημερÞσιαò
ÜÜταξηò Þ η ΕλεγκτικÞ ΕτητροπÞ για θÝματα τηò αρμοδιüτητÜò τηò-

Αν ο Πρüεδροò μÝσα σε πÝντε ημÝρεò δεν συγκαλÝσει την Ε.Ε. σε

συνεδρßαση, τüτε την καλσýν τα μÝ:λη που υπÝγραψαν1η σχfiκÞ αßτηση.



ü. Την ημερÞσια διÜταξη καταρτßζα ο Πρüεδροò. σε συνεργασßα με
Γεγικü ΓραμματÝα, τηγ οποßα κοινοποιεß στα μÝλη δýο τουλÜχιστον

ημÝρεò πρ|γ τη συνεδρßαση- Πα τιò Ýκτακτεò συνεδριÜσαò αυτü δεγ εßγαι
αποραßτητο.

7. Η Ε.Ε. βρßσκπαι σε απαρτßα εÜν παραβρßσκονται στη
συνεδρßαση τοολÜτστογ Ýθ (üΙ υÝλπ και οι οποφÜσαò ποßργονται με
απüλυτη πλειοψηφßα τωγ παρüντων.

Σε περßτπωση ισοψηφßαò η ψÞφοò του προÝδρου υπολογßζεται δmλÞ.

Β. ΑΡΜοΔΙοτ}|τΕ - κΑΘΗκο],lτΑ

l. Η Ε-Ε. τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ-Α Ýχε τηγ ευθýνη τηò εκτÝλεσηò των
αποφÜσεωγ του Γεγικοý Συμβουλßου.

2. Προβοßνε σε οποιαδÞποτε νüμιμη ενÝργεισ που συμβÜλλει σΓηγ
υλοποßηση των καταστατικþγ σκοπþν τηò Π.Ο.Ε - Υ-ΕΘ.Α και των
αποφÜσεων τωγ Συνεδρßων, του Γ.Σ. και τòογ δικþν τηò αποφüσεων-

3. ΠαρÝχει στα μÝΑη τηò Π.Ο.Ε - Υ-ΕΘ,Α. σΓηγ ΕλεγκπκÞ ΕτπτροπÞ. καθþò
και στο Γ.Σ. τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α κÜθε πληροφορßα που ζητοýν και
αλληλογραφεß μαζß τουò.

4. Συγκροτεß ετπτροπÝò απü μÝλη τωγ πρωτοβÜθμιωγ με ειδικÝò γντbσειò
και πεßρα σε αδικÜ θÝματα για μελÝτη και παρακολοýθηση ειδικþν
θεμÜτων.

5. Παρακολουθεß την εξÝλξη κα εκτÝλεση του προýπολογσμοý και
εγκρßνει τιò μηνιαßεò δαπÜνεò τηò Π-Ο-Ε - Υ.ΕΘ-Α.

6. Καθορßζα την ομοιβÞ του μüνιμου και του Ýκτακτου προσωπικοý των

γραφεßωγ, τηγ αποζημßωση του νομικοý συμβοýλου, οικογομοτεlòνικþν
συμβοýλων Þ Üλληò εντεταλμÝνηò περιοδικÞò εργασßαò.

7.Αποφασßζει για Ýκτακτεò δαπüνεò απρüβλετπεò απü τογ
προýπολογσμü κα τò υποβÜλει γα Ýγκριση ιγτο Γ.Σ.

8.ΑποφασΙζε γα αποστολÝò στο εσοττερικü και το εξòοτερικü που
εξυπηρετοýν τουò σκοποýò τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ Α.



)|

9. ΠροσλαμβÜνα και απολýει το μüνιμο και Ýκτακτο προσωπκü
γραφεßων τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α καß μεριμνÜ για την κινητÞ και ακßνητÞ
περιουσßα τηò Π.Ο-Ε - Υ-ΕΘ-Α.

Ι Ο. Καταρτßζει και τροπσποιεß Κανονισμü ΞσωτερικÞò Λατουργßαò τηò
Ε.Ε., πσυ εγκρßνεται οπü το Γ.Σ.. Κανονισμü ¸κδοσηò του
δημοσιογραφικοý οργÜνου Þ Üλλων εκδüσεωγ και ρυθμßζα την ýλη, τη

μορφÞ και το πρüγραμμü τουò.

Ι l. Αποφασßζει και πραγματοποιd συγκεντρþσαò εργαζσμÝνων στην
Ýδρα τουò Þ σπò Ýδρεò των μελþγ τηò Þ σε οποιαδÞποτε πüλη τηò
ΕλλÜδαò για την εξυπηρÝτησηò τωγ σκοπþγ τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α

Ι 2. ΑποφασΙζει ψα πò διεκ&κÞσειò τωγ εργσζομÝνων που εκπροσωπεß
για αγωυσηκÝò εκδηλþσαò και κγητοποιÞσεlò, στα πλαßσια τωγ
αποφÜσεων του Γεγικοý Συμβουλßου.

Ι 3. Συγκαλεß τα μÝλη τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α σε συσκÝψε,ò.

Ι 4.ΣυντÜσσει την ημερÞσια διüταξη τωγ τακτικþν και εκτüκτωγ
συνεδρßων, συντÜσσα και υποβÜλλα τηγ Ýκθεση πεΕραγμÝνωγ,
λογοδοτεΙ κα ελÝγχπαι γισ την üσκηση τηò ΔηΙκησηò. μετÜ σπü Ýγκριση
του Γεψκοý συμβουλßου,

Ι5. ΓευκÜ κρßνα. αποφασßζει και προβαßνει σιò Üπαραßτητεò ενÝργαεξ

ψα κÜθε θφα που αφορÜ τη Δοßκηση τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α και τα
συμφÝροντα των εργαζομÝνων που Εκπροσωπεß στα πλαßσια τωγ
αποφÜσεωγ του Συνεδρßου και του Γ.Σ.

Ι ü- Η κατασταπκÞ ρýθμση ψα την λατουργßα - αρμοδιüτητεò και

καθÞκοντα τηò Ε.Ε. ισχýει για τηγ εκλογÞ κοι συγκρüτηση Üμεσα απü το
ΙΦ ΣυνÝδρο.

ßξοθρο Ι5σ
Υποχlαετßτσαò μελþγ Ε.Ε. ΑγÜιÜηση - Παραßτηση

1. Τα μÝλη τηò Ε.Ε. δεν επιτρÝππαι να ενεργοýν αντßθετα με τιò διατÜξειò
του καταστατικοý τηò Π_Ο.Ε - Υ.Εθ_Α. με πò απσφÜσαò των ΣυνεδρΙων

και του Γ.Σ., γα προβαßνουν εγσυνεßδητα σε πρÜξειò Þ παραλεßψειò που
αποβλÝπουν Þ απολÞγουν σΓηγ αναστολÞ, τογ περιορισμü, τηγ

εξουδπÝρωση Þ ματαßωση τωγ σκοπþγ και ετηδιþξεων τηò Π_Ο.Ε _

Υ-ΕΘ.Α-



μßα απü πò προηγοýμενεò παραβÜσειò αποτελd λüγο για
του υπαßπου απü το αξßωμα που τυχüν κατÝχει.

3. Μπü απü εγυπüγραφη καταγγελßα εναγτßογ μÝλουò τηò Ε.Ε. γα
παραβÜσειò τηò παρ. l του Üρθρου ουτοý. ο Πρüεδροò κοινοποιd την

καταγγελßα στον ενδιαφερüμενο και θÝτει το θÝμα στο Γ.Σ., προκειμÝνου
γα αποφασßσει σχετικÜ. ΚατÜ τη συζÞτηση, ο ενδηφερüμενοò
συμμπÝχει, αν το επιθυμεß, χωρßò δικαßωμα ψÞφου σε ενδεχüμενη

ψηφοφορßα.
Για γα επβληθεß η ποινÞ τηò ανÜκλησηò πρÝπει γα εßναι

διαπστωμÝγη σοβαρÞ παρÜβαση και η απüφαση απαιτεß απüλυτη
πλειοψηφßα του συνοfuκοý αριθμοý τòον μελþν του Γ.Σ. Η ποινÞ που
επιβÜλλπαι εßναι : ανÜκληση απü το α§ωμα.

4. ΜÝλοò τηò Ε.Ε- που για οποοδÞποτε λüγο χÜνα την lδιüτητü του αυπß,
ογτικαθßστοτοι οπü τον πρþτο αγαπληρωμαflκü του συνδυασμοý με
τογ οποßο εκλÝχθηκε.

5. Αγ τα ανοπληρωματκÜ μÝλη ενüò òτυγδυασμοý δεν επαρκοýν ψα τηγ

αντικατÜσταση των μελþν του ßδιου συνδυασμοý, η αναπλÞρωση
γßνεται με συμπληρεοματικÞ εκλογÞ απü το Γ.Σ. με υποψηφßουò απü τον
ßÜο συγδυασμü κοι με σχεπκÞ πλειοψηφßα. Αν δεν υπüρξουν υποψÞφιοι
του ßδιου συνδυασμοý, η εκλογÞ γßνεται μεταξý üλωγ των μελþγ του Γ.Σ.

σýμφτονα με τιò διατÜξειò του καταστατικοý-
Αν πρüκαται ψα αναπλÞρωση μεμογωμÝγου υποψηφΙου Þ μÝλουò
συγδυασμοý που δεγ εßναι δυνατÞ η ανπκòττÜστασÞ του απü τον ßδιο

συγδυασμü, η αναπλÞρωση γßνποι με συμπληρωματικÞ εκλογÞ απü το
Γ.Σ. σýμφωνα με τιò διατÜξειò του παρüντοò.

6. Σε περßτπωση που ψο οποιοδÞποτε λüγο μεßνε κενÞ η θÝση του

ΠροÝδρου, γßνεται συνολικÞ ανασυγκρüτηση τηò Ε.Ε. Σε κÜθε Üλλη
περßτπωση. γßνπαι εκλογÞ μüνο για τη συγκεκριμÝνη θÝση.

¶οθρο Ιüο
ΚαθÞκογτα ΠροÝδρου - ΑγτπροÝδροο Ε.Ε.

l. Ο Πρüεδροò τηò Ε-Ε. εκπροσωπεß τηγ Π.Ο_Ξ - Υ.ΕΘ.Α σε κÜθε
δικαστικÞ Þ γενικüτερα δημüσια αρχÞ γα üλεò τιò σχÝσαò και τιò
διαφορÝò τηò.



σχεπκÜ θÝματα. 
-

3. ΣυγυπογρÜφεl με το Γεγικü ΓραμματÝα üλα τα Ýγγραφο, καθþò και τα
πρακτικÜ τηò Ε.Ε.

4. Ασκεß γενικÞ εποτπεßα σε üλεò τιò υπηρεσßεò τηò Π.Ο-Ε - ΥΕΘΑ και
συντονßζει το Ýργο των μελþγ τηò Ε.Ε., στην üσκηση των καθηκüγτωγ
τουò ωò πρþτοò μεταξý ßσòιγ.

5. ΣυνυπογρÜφει με τον Γενικü ΓραμματÝα και τον ΤαμΙα üλο τα
εντÜλματα πληρωμÞò δαπαγþν, αποδεßξειò, γραμμÜτια.
συγαλλαγματικÝò, επιταγÝò, παραστατικü δαπανþν και üλα τα Ýγγραφα
που Ýχουν σχÝση με την οικονομικÞ Üαχεßριση,

6. Τογ Πρüεδρο κωλυüμενο Þ απüντα αγαπληρþγα ο Αντιπρüεδροò.

7. Αγ ο Πρüεδροò τηò Ε.Ε. τηò Π.Ο.Ε Υ.ΕΘ.Α αδρανÞσει, για
οποιοδÞποτε λüγο, να συγκαλÝσει την Ε-Ε. ψα χρονικü διÜστημα
δmλüσιο του καγονικοý, αυτÞν καλεß ο Αγπτρüεδροò .

¶ρθρο Τ7ο

ΚαθÞκοντα Γευκοý ΓραμμοτÝο

t. Ασκεß τη δεýθυγση και την fiτοπτεßα στα γραφεßα τηò Π-Ο.Ε-Υ.ΕΘ-Α και
στο προσωmκü τηò, σýμφωνα με τιò γενικÝò κατευθýνσειò που
χαρüσσει η Ε.Ε.

2. Εßγαι υπεýθυνοò ψα την α}ýηλογραφßα, φυλÜα το αρχεΙο και τη
σφραγßδσ και υπογρÜφει μσζ με τον Πρüεδρο üλα τα Ýγγραφα κα, τα

χρηματικÜ εντÜλματα.

3. ΣυντÜσσει τα πρακπκÜ τωγ συγεδριÜσεων τηò Ε.Ε. και υποβÜλλει στην
Ε-Ε. γα Ýγκριση την ετÞσια Ýκθεση τΓατραγμÝγωγ.

4. Εισηγεßται στηγ Ε.Ε. ψα θÝματα ειτικοιγωνßαò με πò οργανþσΒò - μÝλη
τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α και υλοποιεß σχετικÝò αποφÜσειò τηò Ε.Ε-

5. Προγραμματßζα απü κοινοý με τογ Οργανωτικü ΓραμματÝο ιò
ÜÜφορεò εκδηλþσfiò τηò Π.Ο.Ε - Υ-ΕΘ.Α {συγκεντρþσειò, συνελεýσειò,
διολÝξεò, συνÝδρια, αποστολÝò κλπ.}, συντονΙζα ιò οργαγωτικÝò επαφÝò
και σχÝσεò με Üλλεò συνδικαfuσπκÝò οργανιßτσαò.

τq



Υ.ΕΘ.Α.

μαζ, με
τογ Οργαγωπκü ΓραμμοτÝα.

7- Διατηρεß σε εlδικü φÜκελο το εκλογικü υλικü που του παραδüθηκε
απü την ΕφορευτικÞ ΕπιτροπÞ μÝχρι την λÞξη τηò θητεßαò του.

8. Υποχρεοýται να παρÝχα αντßγροφο πρσκΓικþγ συγεδρÜσεων τηò Ε.Ε.,
üταν Ýγγραφα ζητηθεß απü οργÜνωση μÝ:λοò και μεΓü απü
συνεwüηση με το Προεδρεßο.

9. Το Γεψκü ΓραμματÝα κωλυüμενο Þ απüγτα αναπληρþνει ο
Οργανωτικüò ΓραμματÝαò.

¶οθρο Ι8ο
ΚαθÞκοντα Ταμßα

l. Ενεργεß τιò εισπρÜξαò και τιò πληρωμÝò τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α με τα
αντßστοιχα γραμμÜτια και εντÜλματα που υπογρÜφονται απü τον ßδιο,
τον Πρüεδρο και τον Γεν, ΓραμματÝα.

Τηρεß τα αταραßτητα βιβλßα:

α} Βιβλßο περιουσΙαò òΓΓο οποßο καταγρÜφεται με κüθε λετπομÝρεια
η κινητÞ και ακßνητη περιουσßα τηò Π.Ο.Ε * Υ.ΕΘ.Α.

βΙ ΒιβλΙο εσπρÜξεων πληρωμþν üπου καταγρÜφοντοι τακτικÜ
κατÜ χαονολογικÞ σαρÜ üλεò οι εισπρÜξαò και πληρωμÝò.

2. Ευθýνεται για τη χρηματικÞ περιουσßα τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α.

3. Αναλαμβüνει τιò καταθÝσειò τηò Π.ο.Ε Υ-ΕΘ.Α, ýòττερα απü
απüφοση τηò Ε.Ε. και ενεργεß καταθÝσειò για λογαριασμü τηò Π.Ο.Ε -
Υ.ΕΘ.Α στο Ταχυδρομικü ΤαμιευτÞριο Þ σε üλλη ελληνικÞ τρÜπεζα. Η Ε.Ε.

μπορεß με εφÜπαξ α&κÞ εξουσοδοτικÞ απüφαση να εξουσιοδοτÞσει τον
Ταμßα και δýο μÝλη τηò Ε.Ε. να ενφγοýν τιò καταθÝσειò και τιò αναλÞψειò
απü το Ταχυδρομικü ΤαΗευτQριο Þ πò ΤρÜπεζεò-

4. Συιττüσσει και υποβÜλλεl γα Ýγκριση òΓτηγ Ε.Ε- τογ προýπολογσμü
τηò επüμενηò διαχαριòττικηò περιüδου και τον απολογισμü του
προηγουμÝνου Ýτουò τηò θητεßαò τηò Ε-Ε.

5. ΠροΤστατα| τωγ υπαλλÞλòον του λογστηρßου.



ü. Επιμελεßται ψα τη διαφýλαξη και Üαχεßριση τηò περιουσßαò

- Υ.ΕΘ-Α μÝσα στα πλαßσια των αποφÜσεων τωγ οργÜνων τηò Π-

Υ.ΕΘ.Α και εßγαι προσωπικÜ υπεýθυγοò για κüθε απþλειο χρημÜτωγ κ¸Lξ#='
για κÜθε ανòομαλßο στη διαχεßρισÞ τουò.

7 _ Ο Ταμßαò συντÜσσα τρßμηνη απολοψστκÞ Ýκθεση δαπανþν και

εσüδωγ, την οποßα υποβüλλε προò Ýγκριση cΣτηγ Ε.Ε- τηò Π.Ο-Ξ -
γ.ΕΘ.Α, την Ýκθεση αυτÞ υποβÜλλει επßσηò γσ Ýγκριση στην ΕλεγκηκÞ

ΕπτροπÞ.

Ο Ταμßαò εΙναι υποχρεωμÝνοò μÝσα σε χιDονικü διÜστημα πÝντε {5)

ημερþν εφüσον του ζητηθεΙ γα ενημερþσει γα τηγ ταμειοκÞ κατÜσταση
τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α την Ε.Ε. Þ τηγ ΕλsγκπκÞ ΕτπτροπÞ.

8. Ο Ταμßαò μπορεß να κρατÜει μπρητÜ χρÞματα γιο την εξυπηρÝτηση

Üμεσων αναγκþν και μÝχρι ποσοý που αποφασßζεται απü την Ε-Ε.

9. Τον Ταμßα κωλυüμενο Þ απüντα αναπληρþνει με απüφαση τηò Ε-Ε-

Ýνα μÝ:λοò τηò.

¶ρθρο ΙΡ
Οργανωτικüò ΓραμμστÝαò κσι Ειδικοß Γραμμστεßò

l. Ο Οργανωπκüò ΓραμματÝαò φροντßζει γενικÜ γα τα θÝματα καλÞò
οργÜνωσηò και λατουργßαò τηò Π-Ο-Ε - JEΘ-A.
Παρακολουθεß τιò αυξομειþσαò τηò δýναμηò τωγ οργανþσεων - μελþν
τηò Π.Ο.Ε _ γ.ΕΘ.Α καθτßη και üλεò πò q(εflκÝò μπαβολÝò και ενημερþνει

μαζt με το Γεγικü ΓραμματÝα το μητρþο οργανþσεων _ μελþν καθþò
και το μητρþο ανππροσþπων.

εορτþν, εκδηλþσεων που προγραμματßζονται με το Γενικü

ΓραμματÝα, Ýπεlτα απü αποφÜσειò τηò Ε.Ε-

επικουρεß τον Γευκü ΓραμμòττÝα σε ζητÞμοτα οργαγωτικÜ-

τωγ γραφdων τηò Π.Ο-Ε - Υ.ΕΘ.Α.

Νομιμοποßησηò.

üταν κωλýεται Þ απσυσιÜζε-



Ει6ικüò ΓραμματÝαò Τüπου Δημοσßατγ και Διεθνþν ΣχÝσεωγ κα|

{α} Εßναι υπειβυγοò για ßò δημüσιεò Και διεθνεßò σχÝσειò τηò Π_Ο_Ε

- Υ.ΕΘ.Α.

{β} Εßναι υπεýθυγοò γα παρακολουθεß καθημερινÜ τογ Ýπυπο κατ

ηλεκτοονικü Τýπο και να εισηγεßται απαντÞσαò σε σχüλια του τýπου και

Ýκδοση δελτßων Τýπου τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ-Α-

ßγΙ Εσηγεßται καß δ¼ργαγþγει συγαγτÞσαò με παρÜγοντεò τηò

πολιτικÞò και κοινωνικÞò ζωÞò.

{δ} φροντßζει για τη διανομÞ και αποστολÞ των ανακοιγþσεωγ Τηò

Π.Ο.Ε _ Υ.ΕΘ_Α σπò οργανþσειò _ μÝ,λη, στον ημερÞσιο Τýπο και τα μÝσα
ενημÝρωσηò και την αποστολÞ των τηλεγραφημÜτων._9gß_§m3 κα!

emaiι και των εγγρÜφωγ τηò Π.ο.Ε _ Υ.ΕΘ Α προò τΟυò αρμüδηυò
κρατικοýò φορεßò.

{ε} Τηρεß αρχεßο δημοσιευμÜτων σχετικþν με την Π.ο.Ε _ Υ.ΕΘ.Α και

τα μÝλη τηò. για συνδικαλιòττικü θqιατα και κüθε ι που αφορÜ τουò

εργαζüμεγουò.

(στι φροντßζει Υια τη δημηυργßα Και ανÜτπυξη_ των διεθγþγ

σχÝσεων τηò ΠΟΕ-γΕΘΑ-

{ζι Ενημερþνει Την Ξ.Ε_, το Γ_Σ_ και το ΣυγÝδριο σΧgßκÜ με τα
παραπÜνω.

{η}

{Q} Ιttε απüοαση τηò Ε.Ε., υποοεß γα του αγατεθοýγ επιπλÝογ

καθÞκογτα.

3- Ο Ει&κüò ΓραμματÝαò Ποfuτιστικοý - Αθλητικοý,
σýνδεσηò με τα ΚqταγαλαττικÜ ΚινÞματα,

Εθελογπσροý.

Συνεταιριστικοý και

4λληλεγγýηò και



{α} Εßναι υπεýθυγοò για την καλÞ οργüνωση και επτχÞ εκτÝλεσÞ
των διαφüρων εκδηλþσεων πολιπσηκÞò κσλλιÝργειαò και ψυχαγεογßαò
τωγ εργαζομÝνων στο ΥΠ.ΕΘ.Α, με τηγ εποιτΓεßα τηò Ε.Ε.

{β} ΣυγεργÜζεται με εκπροσþπουò των μελþγ τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ-Α

ψσ τη διοργÜνωση εκδηλþσεων, με τιò οποßεò προÜγοιττα η
αλληλεγγýη, ο εθελογπσυüò και η κοινωνικÞ συνÝνωση τωγ
εργαζομÝνων.

{γ} Εßναι υττεýθυνοò ψα την προþθηση τηò ιδÝαò του αθλητισμοý,
τοο εθελογτισυοý την ανüττυξη του μαζικοý - λαΤκοý οθλητισμοý, την
οργÜνωση εκδηλþσεωγ, καθ<bò και επαφþν Þ συναντÞσεωγ αθλητικοý
χαρακτÞρα.

(δ} Φροιττßζα, παρακολουθεß και ασηγdται òιτην Ε.Ε, μεθüδουò και
τρüπουò γα την ανÜτττξη του συγεΓαιρισπκοý κσ εθÞογτικοý
ττνεýματοò των εργαζομÝνωγ στο Υ.ΕΘ.Α. καθþò και τηγ ανüτπυξη
μορφþν οργÜνωσηò συνεΓαιρισπκοý κα εθελογπκοü χαρακτÞρα.

{ε) Φροντßζει, παρακολουθεß και εσηγdτα στηγ Ε-Ε- μεθüδουò και
τρüπουò προστασßαò τωγ Οργανþσεωγ - μελþν τηò Π.Ο-Ε - Υ-ΕΘ.Α
καθþò και τωγ φυσικþν μελþν των πρωτοβαθμßων οργανþσεωγ μελþν
τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α σýμφωνα με τουò σκοποýò και πò mιδιþξειò των
καταναλωπκþγ οργανþσεων.

(στ} Δοργανþνε, με απüφαση τηò Ε.Ε απü κοινοý με λοmÝò
οργανþσεlò του κοταγαλωτικοý κνÞμοτοò ταραòττüσειò - διαμαρτυρßεò

αγωγÝò κλπ εντüò τωγ νüμιμων πλοισßωγ, πÜγτα στο πλαßσιο
προστασßαò των φυσικþν μελþγ κòιταναλωτþγ τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α-

(Ο ßΙε αττüοαση τη< Ε.Ε.. μττορεß γα του αγατεθοýν επιπλÝογ
καθÞκοντα.

4. ΕιÜκüò ΓραμματÝαò
Συιτταδοδοπκοü

ΥγιgγÞò ΑσφÜλααò, Ασοαλτòττκοý-

{α} Εßναι υπεýθυγοò ψα
Π.ο.Ε-Υ.ΕΘ.Α.

{βΙ Φροντßζει να τηρεß
ΑσφÜλααò {ΕΑΥΕ} üλων των

τα θÝματα υψενÞò και ασφÜλειαò τηò

αρχεßο με τιò ΕπιτροπÝò ΥγιανÞò και

χþρòον του ΥΠ.ΕΘ-Α. στουò οποßσυò



πολιπκοß υπÜλληλοι, οι οποΙοι ανÞκουν σε οργανþσειò
τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α.

{γ} Παρακολουθεß τη σχεπκÞ με την υγιενÞ και ασφÜλεια
νομοθεσßα και ασηγεßται cΣτην Ε.Ε. τηò Π-Ο.Ε - Υ-ΕΘ.Α.

{δ) Παρακολουθεß τιò δρασιηριüτητεò των φορÝων για θÝματα
υγιεινÞò και ασφÜλειαò, ενημερþνεl τηγ Ε.Ε- τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α και
διατηρεΙ αλληλογροφßα με τιò ΕΥΑΕ.

{ε) Εισηγεßται γ|α τη διοργÜνωση ημερßδων - σεμιναρΙων σε
κεντρικü επßπεδο και εκπαιδευπκþγ δηλÝξεων στουò χþρουò εργοσßαò.

ßστΙ Ξßγαι υπεüθονοò υα την πλÜρη ατηυÝοωση τωγ μελþγ
Οογανþσεων καθþò κοι τωγ ουσικþγ μελþν τουò υÝσω αυτþγ
σχεπκÜ υε τα ασοαfuστικÜ - συγταξιοδοπκÜ ßητÞυατα ποο τουò
α<ροοοüν.

ßΟ Συγεργü(εται υε τιò οογανþσαò των σονταÜοý-ωγ
συγαδÝτ\ιυτογ υαò του ΥΠΕΘΑ κα τrε τηγ ουοσπογδßα σογταýοý-(ογ και
διοογανþγουγ απü κοιγοý υετÜ απü Ýγκριση τηò Ξ.Ε. σονκεγτρþσειò -
δυυαρτοοßεò - ειτηυερ<bσειò ιÜπ.

(FΙ Εσηγεßτα τηγ Ýκδοση ειτπυερτ.ττικτßτγ ουλλαδΙτογ ü λοιτþγ
αγακοιγþσεωγ και επιυελεßται την σχετικÞ στÞλη στü δηυοσιογοαοικü
üργανο {εοημερßδαΙ ßηò ΠοΕ- ΥΕΘΑ σ-επκÜ με ÜιτÞυατα ασοαfuστικÜ
- συγτα&οδοτικÜ

{θΙ ßΙΙε απüοαση τηò Ε.Ε.. υποοεß να του αγατεθοüγ επιπλÝον
καθÝκοwα.

5- ΤßÝλη Ει<τÜεσπκÞò ΕπτροπÞò-

Στα λοιπÜ μÝλη τηò Ξ.Ε. μποροýν με αποφÜσαò τηò Ε.Ε. να
ανατεθοýγ ειδικÜ καθÞκοντα. Κüθε μÝλοò τηò Ε.Ε. μπορεß να αναλÜβει
περισσüτερα του ενüò καθÞκοντα τωγ θÝσεωγ. οι οποßεò αναφÝρονται
στιò προηγοýμενεò παραγρÜφουò και μüνο εÜν υπÜρχουν μÝλη τηò Ε.Ε.

τα οποΙα δεν δÝχονται καμßα θÝση.



" }ßρθρο 2Φ

Α.Ελεγι<τικÞ ΕπιτροπÞ

l. Τον οικονομικü Ýλεγχο τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α ασκεß 5μελÞò ΕλεγκτικÞ

ΕπιτροπÞ, που εκλÝγεται απü το ΣυνÝδριο σε κοινü ψηφοδÝλτιο με το
Γεγικü Συμβοýλιο γο τρßα {3} χρüγια θητεßα και αποτελεßται απü τογ
Πρüεδρο, τον Αντιπρüεδρο, το ΓραμματÝα και δýο μÝλη.

2. Τα μÝλη τηò ΕλεγκτικÞò ΕπιτροπÞò συγκροτοýιτται σε σþμα στα
γραφεßα τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ-Α, με μυσπκÞ ψηφοφορßα σε Ι 5 το πολý μÝρεò
απü την εκλογÞ τουò και ýòττερα απü πρüσκληση του πρþτου μÝλουò
του συγδυασμοý που πλειοψÞφησε. Αν αυτüò αμελÞσα, η σýγκληση

γßνεται οπü οποιοδÞποτε üλλο μÝλοò που εκλÝχθηκε για την ΕλεγκτικÞ

ΕπιτροπÞ-

3. ΜÝλοò τηò ΕλεγκηκÞò ΕπτροπÞò, που αποχωρεΙ γα οποιοδÞποτε
λüγο, οναπληρþγεται απü το πρþτο αναπληρωματικü μÝλοò του
avricrroιχou συγδυασμοý.

Αν πρüκαται γα μεμονωμÝνο υποψÞφιο, η αναπλÞρωση γßνπαι απü
το ψηφοδÝ:λπο που πλεισψÞφησε. Αγ πρüκαται για απσχþρηση
ΠροÝδρου, γßνεται αγασυγκρüτηση σε Σþμα τηò ΕλεγκτικÞò ΕπιτροπÞò

μετÜ την αναπλÞρωση.

Β. ΕmτροπÞ Πιστοποßησηò-Νομιμοποßησ]Ε Αντιπρσòbπωγ.

l - Για τη γνησιüτερη πραγματοποßηση τωγ Συγεδρßων τηò Π.Ο.Ε-Υ.ΕΘ.Α
εκλÝγεται απü το ΣυνÝδριο σε κοιγü ψηφοδÝλτιο με το Γεγικü Συμβοýλιο,
την ΕλεγιακÞ ΕπιτροπÞ και τουò Αιτππροσþπουò ψα την ΑΔΕΔΥ,
πενταιιελÞò (5 gελÞòΙ ΕπιτροπÞ Πιòττοποßησηò-Νομιμοποßησηò των
διαÜκασιþν συγκρüτησηò του σþματοò τωγ Συνεδρßωγ, με τρπÞ θητεßα
και αποτελεßται απü τον Πρüεδρο, τογ Ανππρüεδρο, τον ΓραμματÝα κοι
(2} δυο μελß

2. Η ΕπιτροπÞ Πιστοποßησηò - Νομιμοποßησηò ελÝlχα και ασηγdται crra

üργανα τηò Ομοσπονδßαò τη νομιμοποßηση των αντιπροσþπωγ για τη
συμμετοχÞ τουò στα συνÝδρια τηò Ομοσπονδßαò. Σπò εποττπκÝò,

ελεγκτικÝò τηò Üαδικασßεò η ΕπιτροπÞ Πιστοποßησηò Ýχει την υποχρÝωση
πρüσκλησηò εκττροσþπου ψηφοδελτßου που εκιτροσωπεßται με εκλογÞ

μÝλουò στο Γεγικü Συμβοýλιο τηò Π.Ο.Ε Υ-ΕΘ.Α, αλλÜ δεν

εκπροσωπεßται με εκλογÞ μÝλουò σιην ΕττττροττÞ Πιστσποßησηò-



εγγρÜοωò τηγ Δοßκηση τηò. προκαυÝγοο γα παοßσταγται υÝΛ,η τηò
επιτροπÞò Πιστοποßησηò - Νουιυοποßησηò στιò αογαιοεσßεò. Η

παροüσα παρÜγοαοοò ισχüα απü την υÞοιση του παοüντοò.

3. Τα μÝλη τηò ΕπτροπÞò Πιστοποßησηò Νομιμοποßησηò
συγκροτοýγται σε σþμα στα γραφεßα τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α, με μυσηκÞ
ψηφοφορßα σε δεκαπÝγτε {Ι 5Ι το πολý ημÝρεò απü την εκλογÞ τουò και
ýστερα απü πρþτου σε ψÞφουò μÝλουò του συνδυοσμοý που
πλειοψÞφησε. Αν αυτüò αμελÞσει η σýγκληση γßνεται οπü οποιοδÞποτε
Üλλο μÝλοò που εκλÝχτηκε για την ΕπιτροπÞ Πιστοποßησηò

ΜÝλοò τηò ΕπιτροπÞò Πιστοποßησηò - Νομιμοποßησηò, που
αποχωρεß ψα οποιονδÞποτε λüγο, αναπληρþγεται απü το πρþτο
αναπληρωμ ατι κü μ ÝΛοò του aιrriσroιχou συνδυα σμ οý.

Αν πρüκεται για μεμογωμÝνο υποψÞφιο, η αναπλÞρωση γßνεται
απü το ψηφοδÝλτιο που πλαοψÞφησε. Αν πρüκειται για αποχþρηση
ΠροÝδρου, γßνπαι αγασυγκρüτηση σε Σþμα τηò ΕmτροπÞò
Πιστοποßησηò μετü την αναπλÞρωση.

Τηò ΕτττροπÞò αυτÞò προεδρεýει ο εκüστοτε Οργανωτικüò
ΓραμματÝαò, οι αποφÜσειò λαμβüνογται με πλειοψηφßα των μελþγ και
σε περßmωση ισοψηφßοò η ψÞφοò του ΠροÝδρου υπολογΙζεται διπλÞ.

4. Η ΕπιτροπÞ αυτÞ ορßζσα στο πρþτο Γ,Σ. μετü την εκλογÞ προεδρεßου
και Ε.Ε.

5- Η ΕπιτροττÞ γομιμοποΙησηò εποτπεýει και ελÝlχα πò σχετικÝò
διαδικασßεò, με βÜση τιò ισχýουσεò διατÜξειò, με ýιαßτερη Ýμφαση στηγ
παρουσßα δικασπκοý, τη λειτουργßα ΕφορευηκÞò ΕπτροπÞò, τον Ýλεγχο

για την εφαρμογÞ του Καταστατικοý τηò Ομοσπονδßαò, τον Ýλεγχο για
τηγ αποφυγÞ διπλοψηφιþν. τογ Ýλεγχο διαδικασιþγ ψÞφου δια
αλληλογραφßοò και φρονdζει με lδιαßτερη επιμÝλαα γα τηγ ορθÞ
σýνταξη των δικαιολογηικþν που εßναι αναγκαßα για τη γομιμοποßηση
τωγ αγτιπροσþπωγ των πρωτοβαθμßων οργανþσεων μελþν τηò Π.Ο. Ε
_ Υ.ΕΘ.Α.



}1ρθρο 2Ιι
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ,ΑΡJΙΑΟ§ΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΞΠΠΡΟfßΗΣ

l. Η ΕλεγκτικÞ ΕπιτροπÞ συνÝρχεται στην ΑθÞνα στα γραφεßα τηò Π.Ο.Ε -
Υ.ΕΘ_Α.
(α) ΤακπκÜ αγÜ Ýτοò για τον Ýλεγχο τηò οικονομικÞò διαχεßρισηò τηò
Π-Ο.Ε - Υ.ΕΘ-Α. Τηρεß &κü τηò ββλßο πρακπκþν- ΛαμβÜνει γνþση üλων
τωγ στοιχεßων τηò οικονομιισιò κατÜεττασηò τηò Π.Ο.Ε - γ.ΕΘ-Α- Ο
Τσμßαò ειδοπαεΙται εγγρüφωò κσ, οφεßλει μÝσα σε τρειò ημÝρεò νσ Ýχει

òττη διüθεση τηò ΕλεγκπκÞò ΕππροπÞò üλα τα στοιχεßα.

Εντüò τριþν μηνþν απü τη ΧÞξη του οικονομικοý Ýτουò υποβÜλει crro
Γ.Σ. την ÝκθεσÞ τηò. ¼ταν üμωò λÞξει η τρετÞò οικονομικÞ περßοδοò, η
ΕλεγκπκÞ ΕπιτροπÞ υποβÜλλα στο ΣυγÝδρο Ýκθεση τηò οικονομικÞò
διαχdρισηò τηò Π.Ο.Ε - Υ-ΕΘ.Α και τη γενικÞ οικογομικÞ κστüσταση.

(β} ¸κτακτα, üταν καλεΙται απü την Ε.Ε. τηò Π.Ο.Ε - Υ"ΕΘ.Α Þ σπü τρßα

μÝ:λη τηò Ελ-Ε. μÝσω του ΠροÝδρου τηò.

2. Η ΤακτικÞ συνεδρßαση τηò ΕλεγκτικÞò ΕπιτροπÞò γßνεται ýστερα απü
πρüσκληση του ΠροÝδρου, στηγ οποΙα αναγρüφοντοι και τα θÝματα
συζÞτησηò που ανακοινþνονται òιτα μιßλη τηò, πÝντε {5} ημÝρεò ττριγ

απü τη συνεδρßαση. Πα επdγοντα θÝματα δεγ εßναι αναγκαßα η
προειδοποßηση τωγ πιhττε {5} ημερþν.

3. Η Ελ. Ε. βρßσκπαι σε απαρτßα αγ παραβρßσκονται τουλÜχιòττογ τρßα {3]

απü τα μÝλη τηò μαζß με τογ Πρüεδρο απαραßτητα, εκτüò αν αυτüò
εμποδßζπα Þ κωλýεται, οπüτε υπÜρχει απαρτßα- Αυτü φαßνεται με
δÞλωση του ΠροÝδρου. Οι αποφÜσαò παßρνονται με απüλυτη
πλειοψηφßα τωγ παρüντωγ, üταγ Ýχει ισοψηφßα, η ψÞφοò του ΠροÝδρου
υπολογßζεται διπλÞ.

4. Τα Ýξοδα κßνησηò και παρÜòττασηò τωγ μελþν τηò ΕλεγκηκÞò
ΕπιτροπÞò που μπακνοýγτοι στηγ ΑθÞνα για συνεδρßαση και Üσκηση
των καθηκüντωγ τουò, βαρýνουν εξ ολοκλÞρου το ταμεßο τηò Π.Ο.Ε -
Υ.ΕΘ_Α.

5. Η Υπηρεσßα των μελþν των οργÜνωγ τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α {ΣυνÝδρο,
Γ.Σ., Ε,Ε., ΕλεγκπκÞ ΕττττροπÞ κλπΙ εßγαι Üμισθεò. Εßναι δυνοτüν το

¼ργανα τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α με αποφüσαò τουò να εγκρßνουν Ýξοδα

κßνησηò και παρÜστασηò σε μÝλη τουò-



Ý.,,λ 1 ¶ρθρο 22ο
ΟλομÝλειεò ΔιοκÞσεcrν

l. Στο υÝσογ τηò τριετþò θητεßαò τωγ οργÜγωγ τηò Π.ο.Ε-Υ.ΞΘ.Α
πραγματοποιεßται τακτικη ΟλομÝ:λεη ΔιοικÞσεωγ, με τη συμμετοχÞ των
μελþν του Γ.Σ., τηò ΕλεγκτικÞò ΕπττροπÞò και δýο {2} μελþν τωγ Δ.Σ. τωγ
οργανþσεωγ - μελþγ τηò Π.Ο-Ε - Υ.ΕΘ.Α.

2. Η ΟλομÝλεια ΔοικÞσεων qποτελεß εισηγητικü üργανο για τα θÝματα
που απασχολοýν τουò εργαζüμενουò στο ΥΠ.ΕΘ.Α προò το Γ.Σ. και το
ΣυνÝδριο.

3. ¸κτακτεò ΟλομÝλειεò ΔιοικÞσεων συγκαλοýνται ýστερα απü απüφαση
τηò Ε.Ε. Þ του Γ.Σ. Þ αγ το ζητÞσα το Ι/3 τωγ οργανþσεωγ - μελþν τηò
ΠΟΕ-ΥΕΘΑ για θÝματα μεßζονοò σημασßαò.

4. Για üσα δεγ προβλÝπογται στο παρüν Üρθρο Ýχει ισχý ο Κανονισμüò
των Ολομελειþν ΔοικÞσεωγ, ο οποßοò καταρτßζεται και εγκρßνεται με
απüφαση του Γ-Σ. τηò Π.Ο.Ε - Υ,ΕΘ.Α.

ßξοθοο 23ο
Δημοσιογραφικü ¼ργανο

Η Π.Ο.Ξ - Υ.ΕΘ.Α δßγεται γα εκδßδει Ýγητπο $Ýσο, γα Üαπρqß
ιστοσελßδα. γα οογαγþγα την παοουσßα και τηγ παρÝυSαση στα μÝσα
κοινωγικþò δικτüωσηò καθτΙτò και να αÞοποιεß κÜθε σýγ-ρονη υοροÞ
επικοιγωγßαò. του οτοΙατ τπγ ευ9ýγη Ý-ετ η Ξ.Ε.

¶οθρο 24ο

3ιβλßα που τηροýγται εßγαι:

l. lν{ητρþο Μελþγ. üπου αναγρÜφονται üλα τα στοιχεΙα που ορßζα ο
νüμοò.

2. Πρακτικü Συνεδριüσεωγ - Συνεδρßων.

3. Πρακτικü ΣυνεδριÜσεων Γ-Σ-

4. Πρακτικü ΣυνεδριÜσεωγ Ε.Ε.

5. Πρακηκü ΣυνεδριÜσεωγ ΕλεγκτκÞò ΕπιτροπÞò.

6- Βιβλßα Ταμεßου.

Ζ. ΒιβΝα Περουσßαò_



¶ρθοο 25ο

Η Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α εßναι μÝλοò τηò ΑΔΕΔΥ.

ßλοθρο 2üο

Η Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α γιορτÜζει:

(αΙ Την Πρωτομαγιü, παγκüσμια ημÝρα τηò εργαπκÞò τÜξηò.

{β} Την t2η Απριλßου, ημÝρα τηò πρ<ßττηò ΠανελλαδικÞò.
Πανευρωπα','κÞò ανηφασισπκÞò απεργßαò στην κατεχüμενη
Ευρþπη.

ßtοθρο 27ο

Η τροποποßηση του παρüγτοò Κατασταπκοý γßνεται με απüφαση
του Πανελληνßου Συγεδρßου, που αποφαßνεται με πλαοψηφßα 3Ι4 τωγ
παρüντων μελþν. Η πρüταση τηò τροποποßησηò υπσβÜλλεται στο
ΣυνÝδρο απü το Γ.Σ. δια τηò Ε.Ε. Þ μετü απü αßτηση του Ι/3 τουλüχιστογ
των τομδακþò τακτοποιημÝνων οργανþσεων - μελþν-

¶ρθοο 28ο

Η διÜλυση τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘΑ γßνεται, σýμφωνα με τηγ ισχýουσα
νομοθεσßα, με απüφαση 3Ι4τωγ μελþν του Συγεδρßου, που ταυτüχρονα
εκφρÜζουγ τα 2Ι3 τωγ οργαντbσεων - μελþν τηò Π.Ο-Ε - Υ.ΕΘ.Α. Τα

περιουσιακÜ στοιχεßα τηò Π.Ο.Ε _ γ.ΕΘ.Α περιÝχονται αυτοδßκαια στην
τρποβüθμια συνδικαλισπκÞ οργüνωση {ΑΔΕΔΥ}.

¶ρθοο 29σ

ΟπδÞποτε δεγ προβλÝπεται απü το παρüν Καταστατικü ρυθμßζεται
ανÜλογα απü τογ Εσωτερικü Κανονισμü τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ-Α, ο οποßοò
θο επικυρωθεß απü το Γεγικü Συμβοýλιο, σýμφωγα με τουò ισχýοντεò

νüμσυò περßσωματεΙων.

¶ρθρο 3tΡ

fulÝχρι 31Ι3Ι2ΟΙ3, οι οργανòbσεlò - μÝλη τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α
προσαρμüζουν τα καταστατκÜ τουò στιò διατÜξαò του τταρüντοò-



¶οθοο 3Ι"

Το παρüν Καταστατικü, που αποτελεßται απü 3Ι Üρθρα,
συντÜχθηκε αρχικÜ απü τουò ιδρυτÝò του, εγκρßθηκε νüμιμα με την υπ'
αρθμü 3406/8ü απüφαση του Πολυμελοýò Πρωτοδικεßου Αθηνþν,
τροποποιÞθηκε στη συνÝχεια απü το Ι ο ΚΑΤΑΠΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ τηò
ΠΟΕ-ΥΕΘΑ και οι τροποποιÞσειò αυτÝò εγκρßθηκαν με την υπ'
αρßθμ.2üΒ9/88 απüφαση του αυτοý òýò üγω Δικαστηρßου και
καταχωρÞθηκε ειò τηγ οικεßα στÞJ\η του βιβλßου ανεγνωρισμÝνων
οργανþσεων υπ' αýξ. αριθ. 4Ι5 ειδ. 4226Ι29-9€Β, τροποποιÞθηκε και
πÜλ απü τα 2ο κΑτΑπΑτ|κο ΣγΝΕΔΡιο τηò π.ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α τηò 22
ΓενÜρη 199Ι και αποτελοýμενο απü 3Ι Üρθρα, θα ισχýσει απü την
ÝγκρισÞ του απü το ΠολυμελÝò Πρωτο&κεßο Αθηνþν και απü τηγ
καταχþρησÞ του στο αδικü βιβλο αναγγ(ýρισμÝνων οργανòbσεοτν.

Το παρüν καταστατικü τροποποιÞθηκε και πÜλι απü το Jo
Κστασταπκü ΣυνÝδρ¼ τηò Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α τηò 9ns ΜαρτΙου 20Ι Ι και
αποτελοýμενο απü 3Ι üρθρα θα σχýσα απü την Ýγκριση του απü το
ΠολυμελÝò Πρωτοδικεßο Αθηνþν και απü την κοταχþρηση του στο ΕÜκü
βιβλßο αγεγγωρισμÝνòον Οργανþσεων.

fΒτn«, Q9-ΙL_9Οι6
ßßΕ ΕΝτοΛΗ τοΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤιΚοΥ ΣΥΝΕΑΡιοΥ ΤΗΣ Π.ο.Ε_Υ.ΕΘ.Α

Ο ΠΡΟΕΑΡΟΣ ο ΓΕΝΚοΣ ΓΡΑηßßfrΑΤΕΑΣ# %
Wy

ΧΡΗΣΤΟΣ $ΟΥΣΤΑΚΑΣ

Εκικυρþτεται
σýμφι*να με

το παρüν καταετατικü
το Üρ$ρο θ1 αδ, β' τευ

ΒΑΣΙΛΕ¼Σ ΣΙΑΕΡΗΣ

Αστκοý
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Το παρüν καταστατικü του/τηò ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ με την επωwμßα
ΠΑΝΕ^ΛΗΝ!Α ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
(Π.Ο.Ε.- Υ.Ε.Θ.Α.) κατατÝθηκε σ' εμÜò στιò º 9-12-2017 και καταχωρÞθηκε στα βιβλßα του

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με Αριθμü Μητριßιου Α.Μ. 4'Ι5 και με την υπ' αριθμ.
506/º º -º ο-2ο17 ΔιÜταξη στο ΕΙΡΗΝΘ+ΙΚΕßρ}ΘΗ.Ι{ΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΘΗΝΑ, 19ι12ι2017

ΡΟΒΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ




