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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Τού επαγγελματικού ςωματείου "Εργαζομένων Αρεταιείου Νοςοκομείου"
Άρθρο 1ο
Ιδρύεται επαγγελματικό ςωματεύο με την επωνυμύα "ωματεύο Εργαζομϋνων Αρεταιεύου Νοςοκομεύου" μ' ϋδρα την Αθόνα.

Άρθρο 2ο
Σο ςωματεύο υπεραςπύζεται ςαν βαςικϋσ αρχϋσ την ενότητα του ςυνδικαλιςτικού
κινόματοσ, την ανεξαρτηςύα του από τουσ εργοδότεσ και το κρϊτοσ και την οικονομικό
του Αυτοδυναμύα.
Άρθρο 3ο
ΚΟΠΟΙ του ωματεύου εύναι η διαφύλαξη και προαγωγό των εργαςιακών, οικονομικών, αςφαλιςτικών, ςυνδικαλιςτικών
και κοινωνικών ςυμφερόντων των εργαζομϋνων.
Η ανϊπτυξη του μορφωτικού τουσ επιπϋδου και η ςυνϋνωςη όλων των εργαζομϋνων του Ιδρύματοσ με ςτενούσ δεςμούσ
αλληλεγγύησ και ςυναδελφικότητασ και η ϋνωςη του για την από κοινού διεκδύκηςη των αιτημϊτων. Η αλληλεγγύη
και ο ςυνδυαςμόσ των προςπαθειών με ϊλλεσ εργαςιακϋσ ςυνδικαλιςτικϋσ οργανώςεισ και τούσ εργϊτεσ όλησ τησ
Ελλϊδασ και όλου του κόςμου για την υπερϊςπιςη των δύκαιων αιτημϊτων.
Η διεκδύκηςη, η κατοχύρωςη και η υπερϊςπιςη των ςυνδικαλιςτικών και δημοκρατικών ελευθεριών, καθώσ και η ενεργόσ
ςυμμϋτοχη ςτουσ αγώνεσ για Ειρόνη, Εθνικό Ανεξαρτηςύα και για τα κοινϊ ςυμφϋροντα τησ εργατικόσ τϊξησ και
γενικότερα όλων των εργαζομϋνων, για την κατϊργηςη τησ εκμετϊλλευςησ ανθρώπου από ϊνθρωπο.
Η ςυμβολό ςτην εκπλόρωςη τησ αποςτολόσ και τον εκδημοκρατιςμό του Ιδρύματοσ με την ουςιαςτικό ςυνδικαλιςτικό
εκπροςώπηςη των εργαζομϋνων ςτα όργανα που παύρνουν αποφϊςεισ.
Άρθρο 4ο
ΜΕΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΩΝ ΚΟΠΩΝ
Η επύτευξη των ςκοπών του ςωματεύου θα επιδιωχθεύ κύρια:
α) Με την ςυςπεύρωςη και δραςτηριοπούηςη όλων των εργαζομϋνων του Νοςοκομεύου
ςτο ωματεύο.
β) Με το δικαύωμα υπογραφόσ ςυλλογικών ςυμβϊςεων.
γ) Με την ςυνεχό ενημϋρωςη των μελών του, με την κυκλοφορύα εντύπων, με την οργϊνωςη διαλϋξεων, ςεμιναρύων, λϋςχησ,
αναγνωςτηρύου, βιβλιοθόκησ ό ό,τι ϊλλου θα ςυμβϊλει ςτην ανύψωςη του μορφωτικού και πολιτιςτικού επιπϋδου των
μελών και ςτην ανϊπτυξη τησ ταξικόσ, ςυνειδητοπούηςησ τουσ.
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δ) Με τη ςυμμετοχό τουσ ςε κϊθε μορφόσ ςυνδικαλιςτικό πϊλη και γενικότερα, ςτουσ αγώνεσ του λαού για την
βελτύωςη τησ θϋςησ τουσ ό ςαν ϋκφραςη αλληλεγγύησ ςτουσ αγώνεσ όλων των εργαζομϋνων.
ε) Με την ύδρυςη και λειτουργύα Παιδικού ταθμού
ζ) Με τη θϋςπιςη καταναλωτικού η πιςτωτικού υνεταιριςμού. Με την δημιουργύα ειδικού κεφαλαύου για την
εξυπηρϋτηςη ςκοπών αλληλεγγύησ και αλληλοβοόθειασ.
Άρθρο 5ο
ΜΕΛΗ ΩΜΑΣΕΙΟΤ
Κϊθε εργαζόμενοσ ςτο Αρεταύειο Νοςοκομεύο που κατϋχει οργανικό θϋςη ανεξϊρτητα από κλϊδο, βαθμό, ειδικότητα,
ηλικύα και εθνικότητα που ϋχει ςυμπληρώςει τισ νόμιμεσ χρονικϋσ προϋποθϋςεισ ςτη δουλειϊ του ϋχει δικαύωμα να
γύνει μϋλοσ του ςωματεύου. Επιτρϋπεται η ςυμμετοχό του μϋλουσ ςε ςωματεύο του κλϊδου του ό τησ ειδικότητϊσ του.
Σο υποψόφιο μϋλοσ εγγρϊφεται ςτο ςωματεύο μετϊ από αύτηςη που υποβϊλλει ςτο Δ.., το πούο υποχρεούται να
αποφαςύςει ςτην πρώτη μετϊ την υποβολό τησ αύτηςησ ςυνεδρύαςό του. 'Εϊν το Δ.. απορρύψει την αύτηςη ό μϋςα ς'
ϋνα μόνα από την υποβολό τησ δεν γνωςτοποιηθεύ απόφαςη του Δ.. για αποδοχό ό απόρριψη τησ αύτηςησ ςτον αιτούντα,
αυτόσ ϋχει δικαύωμα, ανεξϊρτητα από τη δυνατότητα δικαςτηριακόσ προςφυγόσ, να προςφύγει ςτην πρώτη τακτικό ό
ϋκτακτη Γενικό υνϋλευςη που αποφαςύζει ςχετικϊ. Η προςφυγό ςτη Γ.. δεν αναςτϋλλει τισ ςυνϋπειεσ τησ απόφαςησ
τοΟ Δ.. μϋχρι την ανϊκληςό τησ από τη Γενικό υνϋλευςη ό απ' το Δικαςτόριο. Μϋλη ΔΕΝ μπορούν να γύνουν διευθυντικϊ
ςτελϋχη του Ιδρύματοσ.
Άρθρο 6ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΜΕΛΩΝ
Σα μϋλη του ςωματεύου εύναι μεταξύ τουσ ιςότιμα, ϋχουν δικαύωμα να εκλϋγουν και να εκλϋγονται ς' όλα τα όργανα,
εφόςον εύναι ταμειακϊ τακτοποιημϋνα. Έχουν το δικαύωμα του λόγου, του ελϋγχου, τησ κριτικόσ ςτισ Γενικϋσ
υνελεύςεισ. Επύςησ ϋχουν το δικαύωμα τακτικόσ ενημϋρωςησ για όλη την πορεύα των υποθϋςεων του ςωματεύου, να
λαμβϊνουν γνώςη και να παύρνουν αντύγραφα των βιβλύων του ςωματεύου.
Κϊθε μϋλοσ μπορεύ να υποβϊλλει ϋγγραφεσ και προφορικϋσ προτϊςεισ προσ το Δ. . Τποχρεούνται με δικό τουσ
φροντύδα να πληρώνουν τακτικϊ τη ςυνδρομό τουσ ςτο ςωματεύο καθώσ και κϊθε ϊλλο ϋκτακτο χρηματικό ποςό που
ορύζεται κατϊ τισ διατϊξεισ του Καταςτατικού.
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Άρθρο 7ο
ΠΟΙΝΕ - Διαγραφό -μελών
Μϋλοσ που η ςυμπεριφορϊ του εύναι αςυμβύβαςτη με τισ διατϊξεισ του καταςτατικού και του νόμου, που οι πρϊξεισ
του μπορούν να επιφϋρουν βλϊβη ςτα ςυμφϋροντα των μελών του ςωματεύου, που δεν πειθαρχούν ςτισ αποφϊςεισ των
οργϊνων του ςωματεύου ελϋγχεται από το Δ..
τη ςυνϋχεια προειδοποιεύται με ϋγγραφο του Δ., και τϋλοσ διαγρϊφεται με απόφαςό του, που ιςχύει μϋχρι τυχόν
αντύθετη απόφαςη τησ Γεν. υνϋλευςησ ό του δικαςτηρύου. Σο Δ., τουλϊχιςτον 15 μϋρεσ πριν να εκδώςει απόφαςη
διαγραφόσ μϋλουσ, υποχρεούται να καλϋςει το μϋλοσ που δικαιούται να εκθϋςει τισ απόψεισ του.
ε περύπτωςη που το μϋλοσ αν και κλόθηκε αποδεδειγμϋνα δεν ϋλθει για να υπεραςπύςει εαυτό του το Δ. υμβούλιο
προχωρεύ ςτη λόψη απόφαςησ.
Σο διαγραμμϋνο μϋλοσ ϋχει δικαύωμα να προςφύγει κατϊ τησ απόφαςησ του Δ.. ςτην Γεν. υνϋλευςη με ϋγγραφό του.
Σο Δ.. εύναι υποχρεωμϋνο να φϋρει την προςφυγό του διαγραμμϋνου μϋλουσ ςτην πρώτη Γεν. υνϋλευςη ςαν πρώτο θϋμα
ημερόςιασ διϊταξησ.
Σο διαγραμμϋνο μϋλοσ καλεύται να παραςταθεύ ς' αυτό τη Γενικό υνϋλευςη και να εκθϋςει ςύντομα τισ απόψεισ του.
Ία παραπϊνω ιςχύουν ανεξϊρτητα από το δικαύωμα που ϋχει το μϋλοσ να προςφύγει ςτο Δικαςτόριο.
Μϋλοσ που απολύθηκε από την επιχεύρηςη δεν διαγρϊφεται μϋχρι να εκδοθεύ αμετϊκλητη δικαςτικό απόφαςη.
Διαγραμμϋνο μϋλοσ επανεγγρϊφεται μετϊ την ϊρςη των λόγων που επϋβαλαν την διαγραφό του.
Άλλεσ ποινϋσ που μπορούν να επιβληθούν εύναι : α) Η επύπληξη β) η καταγγελύα μϋςω του τύπου.
Άρθρο 8ο
ΒΙΒΛΙΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ
Σο ςωματεύο τηρεύ τα ακόλουθα βιβλύα, που αριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματϋα του Πρωτοδικεύου τησ ϋδρασ
του πριν αρχύςουν να χρηςιμοποιούνται, α) Μητρώου μελών, β) πρακτικών ςυνεδριϊςεων Δ.., γ) Σαμεύου, δ) Πρακτικών
ςυνεδριϊςεων Γενικών υνελεύςεων.
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ε) περιουςύασ. Σηρεύ επύςησ γραμμϊτια ειςπρϊξεων και εντϊλματα πληρωμών που αριθμούνται και θεωρούνται από την
ελεγκτικό επιτροπό πριν από τη χρηςιμοπούηςη τουσ.
Άρθρο 9ο
ΠΟΡΟΙ
Πόροι του ςωματεύου εύναι :
α) Σο δικαύωμα εγγραφόσ και τησ μηνιαύασ ςυνδρομόσ των τακτικών μελών , οι υποχρεωτικϋσ ϋκτακτεσ ειςφορϋσ των
τακτικών μελών, οι προαιρετικϋσ ειςφορϋσ των μελών. Δικαύωμα εγγραφόσ εύναι 50 δρχ. και η μηνιαύα ςυνδρομό
ορύζεται ςε 30 δρχ. Σα. ποςϊ αυτϊ αυμομεινονται με απόφαςη τησ Γενικόσ υνϋλευςησ,
β) Σα ειςοδόματα από την αξιοπούηςη τησ περιουςύασ του ςωματεύου.
γ) Σα ϋςοδα από δωρεϋσ, κληρονομιϋσ, κληροδοςύεσ, όπωσ και από διϊφορεσ εκδηλώςεισ και
εορτϋσ, ςε καμιϊ όμωσ περύπτωςη από πολιτικϊ κόμματα.
δ) Οι νόμιμεσ επιχορηγόςεισ από ιδρύματα, υπηρεςύεσ και λοιπούσ οργανιςμούσ.
Η εύςπραξη των ειςφορών των μελών του ςωματεύου δεν γύνεται με ςύςτημα παρακρϊτηςησ και απόδοςησ από τον εργοδότη.
Σο ςωματεύο δικαιούται να ειςπρϊττει τισ ειςφορϋσ των μελών του και μϋςα ςτο χώρο εργαςύασ. Η περιουςύα του
ςωματεύου η απαραύτητη για την ςτοιχειώδη λειτουργύα του εύναι κατϊ νόμο ακατϊςχετη.
Άρθρο 10ο
Σο ωματεύο μπορεύ να ςυμμετϋχει με απόφαςη τησ Γ., ςε μια δευτεροβϊθμια οργϊνωςη με εκλεγμϋνουσ αντιπροςώπουσ.
Σο δικαύωμα επιλογόσ του ωματεύου, για την εκπροςώπηςό τουσ ςτη δευτεροβϊθμια οργϊνωςη, ανόκει ςτο κϊθε μϋλοσ
του υλλόγου.
Σο ωματεύο αντιπροςωπεύεται ςτην τριτοβϊθμια ςυνδικαλιςτικό οργϊνωςη μϋςα από μια μόνο δευτεροβϊθμια οργϊνωςη.
Άρθρο 11ο
Σα όργανα του ωματεύου εύναι :
Γενικϊ όργανα:
1. Η Γενικό υνϋλευςη (Γ..)
2. Σο Διοικητικό υμβούλιο (Δ..), 3. Η ελεγκτικό επιτροπό ( Ε .Ε.) 4. 0ι αντιπρόςωποι ςτη δευτεροβϊθμια
ςυνδικαλιςτικό οργϊνωςη 5. Οι αντιπρόςωποι ςε ϊλλα όργανα.
Ειδικϊ όργανα :
I. Σο Σριμελϋσ Προεδρεύο τησ Γ.. ( Π.Γ..). 2) Η τριμελόσ Εφορ. Επιτρ. Εκλογών και
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3) Οποιαδόποτε Επιτροπό για ςυγκεκριμϋνο θϋμα, οριζόμενη τη Γ.. ό το Δ..

Άρθρο 12ο
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Σο ςωματεύο διοικεύται από επταμελϋσ Δ.., του οπούου η θητεύα εύναι Διετόσ. Σο επταμελϋσ Δ.. ϋχει ιςϊριθμα
αναπληρωματικϊ μϋλη από τουσ κατϊ ςειρϊ επιλαχόντεσ κϊθε ςυνδυαςμού κατ' αναλογύα τησ δυνϊμεωσ του ό ςε
περύπτωςη ενιαύου ψηφοδελτύου τούσ κατϊ ςειρϊ επιτυχύασ. ε περύπτωςη κενώςεωσ ϋδρασ αυτό καλύπτεται από
αναπληρωματικό του αντύςτοιχου ςυνδυαςμού. Εφόςον δεν υπϊρχει αναπληρωματικό μϋλοσ αυτού του ςυνδυαςμού
διενεργούνται το ταχύτερο δυνατόν ςυμπληρωματικϋσ αρχαιρεςύεσ για το\ υπόλοιπο μϋχρι λόξεωσ τησ θητεύασ
χρόνο. Μϋχρι τη διεξαγωγό των ςυμπληρωματικών αρχαιρεςιών το Δ.. λειτουργεύ με την απαιτούμενη καταςτατικό
απαρτύα. Σο νεοεκλεγϋν Δ.. ςυνϋρχεται ςε πρώτη ςυνεδρύαςη μϋςα ςε οκτώ μϋρεσ από την, λόξη των εκλογών
και εκλϋγει απο τα μϋλη του με μυςτικό ψηφοφορύα τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματϋα, τον
Αναπλ. Γεν. Γραμματϋα και τον Σαμύα. Η πρώτη αυτό ςυνεδρύαςη του Δ.. ςυγκαλεύται με ευθύνη του
πλειοψηφύςαντοσ ςυνδυαςμού και εϊν δεν υπϊρχουν ςυνδυαςμού του πλειοψηφούντοσ ςυμβούλου. Προεδρεύει ς'
αυτό ο ςύμβουλοσ του πλειοψηφούντοσ ςυνδυαςμού που πόρε τουσ περιςςότερουσ ςταυρούσ προτύμηςησ. Μετϊ τη
ςυγκρότηςη του ςε ςώμα, ςυνϋρχεται ςε κοινό ςυνεδρύαςη με το προηγούμενο Δ.. και παραλαμβϊνει τα ϋγγραφα
και τα περιουςιακϊ ςτοιχεύα του ςωματεύου. Μετϊ την παρϊδοςη υπογρϊφεται πρακτικό παραλαβόσ και παρϊδοςησ.
Μετϊ την πρϊξη αυτό λόγει οριςτικϊ η θητεύα του παλαιού Δ..
Άρθρο 13ο
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
Σο Δ.. ςυνεδριϊζει τακτικϊ δύο φορϋσ τον μόνα, ϋκτακτα δε όταν κριθεύ αναγκαύο ό το ζητόςουν ϋγγραφα
τουλϊχιςτον 4 ςύμβουλοι αναφϋροντεσ και τα θϋματα ημερόςιασ διϊταξησ. ' αυτό τη περύπτωςη ο Πρόεδροσ
υποχρεούται να ςυγκαλϋςει το Δ.. μϋςα ςε δυο μϋρεσ, εκτόσ εϊν λόγω κατεπεύγοντοσ υπϊρχει ϊλλο αύτημα. Οι
τακτικϋσ ςυνεδριϊςεισ του Δ.. γύνονται με πρόςκληςη του Προϋδρου. τισ προςκλόςεισ αναφϋρονται, ο χρόνοσ,
ο τόποσ και τα θϋματα τησ ημερόςιασ διϊταξησ και γνωςτοποιούνται 48 τουλϊχιςτον ώρεσ νωρύτερα.
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ε κατεπεύγουςεσ περιπτώςεισ η ςυνεδρύαςη του Δ. μπορεύ να γύνει, μϋςα ςτην ύδια μϋρα, ύςτερα από βϋβαιη
πρόςκληςη του Προϋδρου του προσ τα μϋλη.
θϋματα ημερηςύασ διϊταξησ για την επομϋνη ςυνεδρύαςη μπορούν να προτεύνουν όλα τα μϋλη του Δ..
Σο υμβούλιο βρύςκεται ςε απαρτύα όταν εύναι παρόντεσ οι μιςού και ϋνασ, ςυμπεριλαμβανομϋνου του Προϋδρου
ό του Αντιπροϋδρου.
Εϊν δεν υπϊρχει ο απαιτούμενοσ για την απαρτύα αριθμόσ μελών, δηλαδό 4 μϋλη, ύςτερα και από τρύτη πρόςκληςη
των μελών του Δ., ςε ςυνεδρύαςη, το Δ.. πρϋπει να προκηρύξει αρχαιρεςύεσ, αν προηγούμενα ϋχει εξαντληθεύ
ο αριθμόσ, των αναπληρωματικών διοικ. ςυμβούλων. Οι αποφϊςεισ του Δ.. παύρνονται με φανερό ψηφοφορύα, εφ'
όςον δεν προβλϋπεται αλλιώσ από το καταςτατικό ό τον νόμο, και με απόλυτη πλειοψηφύα των μελών που παραβρύςκονται. Η ψόφοσ του Προϋδρου ό προεδρεύοντοσ δεν εύναι διπλό. Θϋματα εκτόσ ημερόςιασ διϊταξησ μπορούν
να ςυζητηθούν αν το ζητόςουν 4 τουλϊχιςτον μϋλη. Οι αποφϊςεισ του Δ.. καταχωρούνται ςτα πρακτικϊ και
υπογρϊφονται από τον Πρόεδρο και τουσ ςυμβούλουσ που ςυμμετεύχαν ςτη ςυνεδρύαςη, αφού διαβαςτούν ςτην αρχό
τησ επόμενησ ςυνεδρύαςησ.
Σα μϋλη του Δ.. εύναι υπεύθυνα, προςωπικϊ και αλληλϋγγυα, απϋναντι ςτο ςωματεύο και μπορούν να ανακληθούν
από την (τακτικό ό ϋκτακτη) Γενικό υνϋλευςη. Σο 1/10 των ταμειακϊ εντϊξει μελών του ςωματεύου μπορεύ
να υποβϊλλει ςτη Γεν. υνϋλευςη θϋμα για ημερόςια διϊταξη, πρόταςη μομφόσ ό ανϊκληςη μϋλουσ ό μελών του
Δ.: ε περύπτωςη, που θα καθαιρεθεύ ολόκληρο το Δ. η τόςοι ύμβουλοι που ο υπόλοιποσ αριθμόσ δεν αποτελεύ
απαρτύα για τισ ςυνεδριϊςεισ του Δ.., ςτην ύδια Γεν. υνϋλευςη εκλϋγεται εφορευτικό επιτροπό για την
ανϊδειξη νϋου Δ.. ό για ςυμπλόρωςη των κενών θϋςεων, ςύμφωνα με το κεφϊλαιο περύ αρχαιρεςιών.
Tο Δ.. ϋχει αποφαςιςτικό χαρακτόρα. Διοικεύ το ςωματεύο με βϊςη τον νόμο και το καταςτατικό. Διαχειρύζεται
την περιουςύα του ςωματεύου, εκτελεύ τισ αποφϊςεισ τησ Γ.. Προγραμματύζει και ςυντονύζει την δουλειϊ του
ςωματεύου, βοηθούμενο από βοηθητικϋσ επιτροπϋσ που ϋχουν ςυμβουλευτικό χαρακτόρα.
Άρθρο 14ο
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΕΔΡΟΤ - ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟΤ
Ο Πρόεδροσ του Δ.. μαζύ με τον Αντιπρόεδρο και τον Γεν. Γραμματϋα εκπροςωπεύ το ςωματεύο ςτα δικαςτόρια
και ς' όλεσ γενικϊ τισ
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κρατικϋσ Αρχϋσ, ςυγκαλεύ, προεδρεύει και διευθύνει, τισ ςυνεδριϊςεισ του Δ.., καταρτύζει με την βοόθεια του
Γεν. Γραμματϋα την ημερόςια διϊταξη. Ελϋγχει για την πιςτό εκτϋλεςη των αποφϊςεων του Δ.. και των Γ..
Τπογρϊφει με τον Γ.Γ. όλα τα ϋγγραφα, τα πρακτικϊ του Δ.. και προςυπογρϊφει με τον ταμύα τα εντϊλματα πληρωμών.
υντϊςςει τον απολογιςμό του Δ.. Μετϊ από κϊθε ςυνεδρύαςη του Δ.. κατανϋμει τισ εργαςύεσ ςτα μϋλη και ελϋγχει
την πορεύα των εργαςιών. Σον Πρόεδρο, εφ' όςον απουςιϊζει για οποιοδόποτε λόγο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδροσ.
Αν κωλύεται ο αντιπρόεδροσ αποφαςύζουν για την αναπλόρωςη του τα παρόντα μϋλη του Δ.. Ο Αντιπρόεδροσ βοηθϊ
τον Πρόεδρο ςτην εκτϋλεςη των καθηκόντων του.
Άρθρο 15ο
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ Γ.Γ.
Ο Γεν. Γραμματϋασ διευθύνει το Γραφεύο από την ϊποψη του υπηρεςιακού μηχανιςμού του ωματεύου, φυλϊει τα αρχεύα
και την ςφραγύδα, ευθύνεται για την τόρηςη του Μητρώου των μελών και την τακτικό ενημϋρωςό του.
Ευθύνεται για την ςύνταξη των πρακτικών του Δ.., διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφύα, προςυπογρϊφει με τον
πρόεδρο κϊθε ϋγγραφο του Δ. υμβουλύου, επιβλϋπει την τόρηςη του Πρωτοκόλλου των ειςερχομϋνων και εξερχομϋνων
εγγρϊφων.
Καταρτύζει με τον Πρόεδρο την ημερόςια διϊταξη κϊθε ςυνεδρύαςησ, φροντύζει για την ςυγκϋντρωςη ςτοιχεύων για
τα θϋματα που θα ςυζητηθούν.
υνυπογρϊφει με τον Πρόεδρο τον απολογιςμό του Δ..
Σον Γεν. Γραμματϋα απόντα ό κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αναπληρωτόσ Γ.Γ. ο οπούοσ ςυνεργϊζεται και βοηθϊ τον Γ.Γ
ςτην εκπλόρωςη των καθηκόντων του.
Άρθρο 16ο
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΑΜΙΑ
Ο Σαμύασ εύναι υπεύθυνοσ για την χρηματικό περιουςύα του ωματεύου και την υπόλοιπη κινητό περιουςύα.
Ειςπρϊττει απ' ευθεύασ ο ύδιοσ τα χρόματα από τα μϋλη του ςωματεύου χρόματα που διατύθενται υπϋρ του ςωματεύου,
Καταθϋτει ςτην Σρϊπεζα όλεσ τισ ειςπρϊξεισ , ςτο όνομα του ςωματεύου, μπορεύ όμωσ να κρατϊει για τισ τρϋχουςεσ
δαπϊνεσ μϋχρι 10,000 δραχμϋσ.
Για κϊθε ανϊληψη από την Σρϊπεζα απαιτεύται επιταγό που υπογρϊφεται από τον Πρόεδρο.
Ενεργεύ τισ πληρωμϋσ για τισ ανϊγκεσ του ςωματεύου με εντϊλματα που ϋχουν και την υπογραφό του Προϋδρου, με
βϊςη τισ αποφϊςεισ του Δ.. Όλα τα ςχετικϊ αποδεικτικϊ ϋγγραφα ϋχουν την ςφραγύδα, του ςωματεύου, εύναι
αριθμημϋνα με αύξοντα αριθμό και υπογρϊφονται από τον Πρόεδρο.
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Τποβϊλλει ςτο Δ.. ό όταν ζητηθεύ ϋκθεςη για την κατϊςταςη του Σαμεύου. υντϊςςει τον ιςολογιςμό τησ
διαχεύριςησ και τον προϋπολογιςμό του επόμενου ϋτουσ, τούσ οπούουσ υποβϊλλει για επικύρωςη ςτο Δ.. και ςτην
Γ.. η οπούα και αποφαςύζει τελικϊ.
Ο Σαμύασ εύναι υπεύθυνοσ για την ορθό τόρηςη και ενημϋρωςη του βιβλύου ειςπρϊξεων - πληρωμών και του βιβλύου
κινητόσ και ακύνητησ περιουςύασ.
Σϋλοσ ελϋγχεται από την εξελεγκτικό επιτροπό για την καλό διαχεύριςη τησ περιουςύασ του ςωματεύου.
Άρθρο 17ο
ΒΟΗΘΗΣΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ
Σο Διοικητικό υμβούλιο με πρωτοβουλύα δικό του ό μετϊ από αύτηςη των μελών του ςωματεύου δημιουργεύ
βοηθητικϋσ επιτροπϋσ.
Οι επιτροπϋσ αυτϋσ εύναι ολιγομελεύσ και δρουν πλϊι ςτο Δ.. ςαν βοηθητικϊ όργανα. ' αυτϋσ ςυμμετϋχει
ελεύθερα κϊθε μϋλοσ του ςωματεύου, που μπορεύ να βοηθόςει με τον προβληματιςμό του και την πρακτικό δουλειϊ.
Σο Δ.. καθορύζει τα ειδικότερα καθόκοντα των βοηθητικών επιτροπών,
Άρθρο 18ο
ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Η Γενικό υνϋλευςη του ςωματεύου ταυτόχρονα με την εκλογό του Δ., με το ύδιο εκλογικό ςύςτημα και για τον
ύδιο χρόνο, εκλϋγει την ελεγκτικό επιτροπό, που αποτελεύται από τρύα τακτικϊ και δύο αναπληρωματικϊ μϋλη.
Η Ε.Ε. ςτην πρώτη ςυνεδρύαςη μετϊ την εκλογό τησ εκλϋγει μεταξύ των μελών τησ τον Πρόεδρο που διευθύνει τισ
εργαςύεσ τησ. Επιβλϋπει και εποπτεύει τισ διαχειριςτικϋσ πρϊξεισ του Δ., και ιδιαύτερα του Σαμύα, και
ελϋγχει την νομιμότητα τουσ.
Ερευνϊ αν οι πληρωμϋσ και οι ειςπρϊξεισ ϋγιναν κανονικϊ και αν τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ υπϊρχουν.
Δικαιούται να εξετϊζει ςχετικϊ με την οικονομικό κατϊςταςη ϋγγραφα και βιβλύα του ςωματεύου και να ελϋγχει
το υπόλοιπο του ταμεύου.
το τϋλοσ του ελϋγχου κϊθε διαχειριςτικού ϋτουσ ςυντϊςςεται ϋκθεςη για την διαχεύριςη του Δ.. και υπογρϊφεται,
από όλα τα μϋλη αυτόσ. Σην ϋκθεςη υποβϊλλει ο Πρόεδροσ τησ Ε.Ε. ςτην Γ..
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Επύςησ τηρεύ βιβλύα πρακτικών ςτο οπούο καταχωρούνται όλεσ οι εκθϋςεισ τησ, που υποβϊλλονται ςτισ Γ.., και
οι ςυνεδριϊςεισ τησ.
Η Ε.Ε. ϋχει δικαύωμα να καλϋςει ϋκτακτο Δ.. για θϋματα τησ αρμοδιότητασ τησ.
Άρθρο 19ο
ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
Η Γενικό υνϋλευςη εύναι το ανώτερο και κυρύαρχο όργανο, αρμόδιο ν' αποφαςύςει για όλα τα θϋματα που αφορούν
το ςωματεύο, εκτόσ εϊν το παρόν καταςτατικό ορύζει ότι υπϊγονται ςτην αρμοδιότητα ϊλλου οργϊνου.
ΣΑΚΣΙΚΗ Γεν. υνϋλευςη γύνεται μια φορϊ το χρόνο, ΕΚΣΑΚΣΗ όταν το κρύνει αναγκαύο το Δ.. ό το ζητόςει το 1/10
των ταμειακώσ εντϊξει μελών, με ϋγγραφη αύτηςη τουσ προσ το Δ.., όπου θα αναφϋρονται τα θϋματα που προτεύνονται
για ςυζότηςη. την τελευταύα αυτό περύπτωςη το Δ.. εύναι υποχρεωμϋνο να ςυγκαλϋςει Γ.. μϋςα ςε 15 μϋρεσ.
ε περύπτωςη που το Δ.. αδρανόςει τα μϋλη ενεργούν ςύμφωνα με το νόμο.
Η ςύγκληςη, ο χρόνοσ, ο τόποσ και τα θϋματα των τακτικών Γ.. γνωςτοποιούνται ςτα μϋλη του ςωματεύου με
τοιχοκολλόςεισ ανακοινώςεων ςτα γρϊφε ύα του ςωματεύου, ςτουσ πύνακεσ ανακοινώςεων και γενικϊ ςτουσ χώρουσ
δουλειϊσ, τουλϊχιςτον (8) οκτώ μϋρεσ ενωρύτερα. Η πιο πϊνω γνωςτοπούηςη, χωρύσ τον χρονικό περιοριςμό, απαιτεύται και για την ϋκτακτη Γεν. υνϋλευςη.
Η ςυμμετοχό ςτισ Γεν, υνελεύςεισ και ςτισ ψηφοφορύεσ γύνεται πϊντοτε αυτοπρόςωπα. Αποκλεύεται κϊθε ϊλλοσ
τρόποσ. Σισ εργαςύεσ τησ Γ.. διευθύνει 3μελϋσ Προεδρεύο, που εκλϋγεται με ανϊταςη των χεριών κατϊ την ϋναρξη
τησ Γ.. αμϋςωσ μόλισ διαπιςτωθεύ η απαρτύα από τον Πρόεδρο του Δ.. ό με μυςτικό ψηφοφορύα αν ϋτςι αποφαςύςει
η Γ..
Για να γύνει ςυζότηςη και να ληφθεύ. απόφαςη κατϊ τισ υνελεύςεισ, απαιτεύται εφ' όςον δεν προβλϋπεται ειδικό
απαρτύα, να εύναι παρόν ςτην Γεν. υνϋλευςη το 1/3 του όλου αριθμού των Σαμειακϊ εντϊξει μελών.
Σαμειακϊ εντϊξει θεωρούνται τα μϋλη που ϋχουν εκπληρώςει τισ οικονομικϋσ τουσ υποχρεώςεισ μϋχρι τον προηγούμενο
μόνα πριν το μόνα ϋναρξησ τησ οποιαδόποτε Γεν. υνϋλευςησ.
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Αν δεν υπϊρχει απαρτύα ςτην πρώτη Γ.. ορύζεται νϋα ςε 8-15 μϋρεσ. ΄ αυτόν χρειϊζεται να βρύςκεται το
1/4 των ταμειακϊ εντϊξει μελών.
Αν και ς΄ αυτό δεν υπϊρχει απαρτύα γύνεται νϋα μϋςα ςε 5 μϋρεσ ςτην οπούα υπϊρχει απαρτύα αν ς΄ αυτόν
βρύςκεται το 1/5 των ταμειακϊ εντϊξει μελών. ε επαναληπτικό Γ.. δεν εύναι δυνατόν να προςτεθούν νϋα
θϋματα ςτην ημερόςια διϊταξη. Για τροποπούηςη του Καταςτατικού ό διϊλυςη του ωματεύου απαιτεύται η
παρουςύα των μιςών ςυν ϋνα ταμειακϊ εντϊξει μελών και η πλειοψηφύα των 3/4 των παρόντων. Για μεταβολό
του ςκοπού του ωματεύου απαιτεύται ομοφωνύα τησ Γ.. που βρύςκεται ςε απαρτύα τησ τροποπούηςησ του
καταςτατικού.
Οι αρχαιρεςύεσ για την εκλογό των οργϊνων και των αντιπροςώπων για τισ δευτεροβϊθμιεσ οργανώςεισ γύνονται
με την ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ, ςε κϊθε ϊλλη περύπτωςη που δεν προβλϋπεται από το Καταςτατικό οι αποφϊςεισ τησ Γ..
παύρνονται με απόλυτη πλειοψηφύα των παρόντων μελών.
Κϊθε ψηφοφορύα ςε Γ.. που αναφϋρεται ςε εκλογϋσ Γενικών οργϊνων του ωματεύου, και ςτην εκλογό εφορευτικόσ
επιτροπόσ, θϋματα εμπιςτοςύνησ προσ την Διούκηςη, ϋγκριςη λογοδοςύασ, προςωπικϊ ζητόματα, κόρυξη απεργύασ
ό όποιο ϊλλο ζότημα αποφαςύςει η Γ.. εύναι ϊκυρα, αν δεν γύνει μυςτικϊ.
Απόφαςη τησ Γ.. αντύθετη με τον Νόμο η το Καταςτατικό ακυρώνεται μετϊ από αύτηςη μελών που εύναι
τουλϊχιςτον το 1/50 των οικονομικϊ τακτοποιημϋνων μελών του ςωματεύου. Η αύτηςη γύνεται μϋςα ςε
αποκλειςτικό προθεςμύα 30 ημερών από την λόξη τησ ςυνϋλευςησ, ςτο Ειρηνοδικεύο τησ περιφϋρειασ τησ ϋδρασ
του ωματεύου.
την τακτικό Γ.., που γύνεται κϊθε χρόνο, γύνεται ο απολογιςμόσ του Δ.. και τησ εφορευτικόσ Επιτροπόσ,
ακολουθεύ ςυζότηςη και η υνϋλευςη κλεύνει με μυςτικό ψηφοφορύα για την ϋγκριςη ό όχι των απολογιςμών.
Η Γενικό υνϋλευςη αποφαςύζει πϊντοτε με μυςτικό ψηφοφορύα ό με ανϊταςη του χεριού, ποτϋ δια βοόσ.
Άρθρο 20ο
ΕΥΟΡΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
την εκλογοαπολςγιςτικό Γενικό υνϋλευςη εκλϋγεται 3μελόσ Εφορευτικό Επιτροπό με ιςϊριθμα αναπληρωματικϊ
μϋλη για την διεξαγωγό των αρχαιρεςιών. Η εκλογό τησ Εφορευτικόσ Επιτροπόσ με το ςύςτημα τησ απλόσ αναλογικόσ
και μυςτικϊ καθώσ και η διαλογό των ψηφοδελτύων, γύνεται από το προεδρεύο τησ Γεν. υνϋλευςησ, παρουςύα
των υποψηφύων μελών τησ Εφορευτικόσ Επιτροπόσ.
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Η Εφορευτικό Επιτροπό, αναλαμβϊνει τα καθόκοντα τησ από την εκλογό τησ. Παραλαμβϊνει τα μητρώα, ςφραγύδεσ και
καταρτύζει τουσ εκλογικούσ καταλόγουσ. Εκδύδει ανακούνωςη αμϋςωσ μετϊ την εκλογό τησ και γνωςτοποιεύ τον χρόνο
υποβολόσ των υποψηφιοτότων, ο οπούοσ λόγει (3) τρεισ μϋρεσ πριν τισ αρχαιρεςύεσ και καλεύ όςουσ από τα μϋλη
θϋλουν να υποβϊλουν υποψηφιότητα για το Δ.., την Ελεγκτικό Επιτροπό για Αντιπροςώπουσ τησ δευτεροβϊθμιασ
οργϊνωςησ και για αντιπροςώπουσ ςε κϊθε ϊλλο όργανο ςυνδικαλιςτικό ό μη, αποφαςύςει η Γ..
Η υποψηφιότητα υποβϊλλεται το αργότερο τρεισ μϋρεσ πριν την ημερομηνύα των αρχαιρεςιών, με ϋγγραφο και κοινό
δόλωςη, αν πρόκειται για ςυνδυαςμό και με ατομικό δόλωςη αν πρόκειται για μεμονωμϋνο υποψόφιο.
Τποψηφιότητα δεν μπορούν να υποβϊλουν τα μϋλη τησ Εφορευτικόσ.
Σουλϊχιςτον (24) εύκοςι τϋςςερισ ώρεσ πριν τισ αρχαιρεςύεσ η Εφορευτικό Επιτροπό ανακοινώνει επύςημα με
τοιχοκόλληςη ςτα γραφεύα του ωματεύου ό ςε πύνακεσ ανακοινώςεων ςτο χώρο δουλειϊσ τουσ ςυνδυαςμούσ των
υποψηφύων και τουσ τυχόν ανεξϊρτητουσ υποψηφύουσ και τυπώνει τα ψηφοδϋλτια.
Ο αριθμόσ των υποψηφύων του κϊθε ςυνδυαςμού για το Δ.; δεν μπορεύ να υπερβαύνει το διπλϊςιο του αριθμού των
μελών του Δ.. Σο ύδιο ιςχύει και για την Εξελεγκτικό Επιτροπό. Ο αριθμόσ των υποψηφύων για τουσ αντιπροςώπουσ
δεν μπορεύ να ξεπερνϊει τουσ αντιπροςώπουσ που εύναι δυνατόν να εκλεγούν βϊςει του αριθμού των μελών του ςωματεύου. ε περύπτωςη ενιαύου ψηφοδελτύου ο αριθμόσ των υποψηφύων εύναι απεριόριςτοσ. Η Εφορευτικό Επιτροπό την
ημϋρα των αρχαιρεςιών, προεδρευόμενη από δικαςτικό αντιπρόςωπο , φροντύζει για την τόρηςη τησ τϊξησ, διεξϊγει
τισ αρχαιρεςύεσ βϊςει των νόμων, του καταςτατικού και του βιβλύου μητρώου των μελών, αποφαύνεται προςωρινϊ
για κϊθε αμφιςβότηςη που προκύπτει ό ϋνςταςη που υποβϊλλεται.
Μετϊ το τϋλοσ τησ ψηφοφορύασ κϊνει τη διαλογό των ψόφων και ανακοινώνει τα αποτελϋςματα , αφού αποφανθεύ επύ
των ενςτϊςεων και ςυντϊςςει το πρακτικό των αρχαιρεςιών που υπογρϊφεται από όλα τα μϋλη τησ και ςτο οπούο
επιςυνϊπτονται τα ονόματα των ψηφιςϊντων μελών.
΄ όλη τη διϊρκεια τησ διεξαγωγόσ των εκλογών μϋχρι και την ανακόρυξη των επιτυχόντων μπορεύ να παραβρύςκεται
ανϊ ϋνασ αντιπρόςωποσ κϊδε ςυνδυαςμού ό μεμονωμϋνου.

-12-

Άρθρο 21ο
Ε Κ Λ Ο Γ Ε 
Σα μϋλη του ωματεύου εκλϋγουν και εκλϋγονται, εφ' όςον ϋχουν εκπληρώςει τισ ταμειακϋσ τουσ υποχρεώςεισ, κατϊ
το ϊρθρο 19 του παρόντοσ.
Η εκλογό των οργϊνων του ςωματεύου γύνεται με το ςύςτημα τησ απλόσ αναλογικόσ.
Η ψηφοφορύα γύνεται πϊντοτε με την επύδειξη τησ αςτυνομικόσ ταυτότητασ ό ϊλλου
Δημοςύου ϋγγραφου και του εκλογικού ςυνδικαλιςτικού βιβλιαρύου.
Μϋχρι εκδόςεωσ του εκλογικού ςυνδικαλιςτικού βιβλιαρύου, το μϋλοσ του ςωματεύου
χρηςιμοποιεύ το αςφαλιςτικό βιβλιϊριο υγεύασ.
Σα ςυνδικαλιςτικϊ ςτελϋχη προςτατεύονται ςύμφωνα με τον νόμο
Άρθρο 22ο
ΑΠΕΡΓΙΑ
Η απεργύα αποτελεύ δικαύωμα των εργαζομϋνων που αςκεύται από τισ ςυνδικαλιςτικϋσ οργανώςεισ ωσ μϋςο για την
εκπλόρωςη των ςκοτών του ςωματεύου.
Για την ϊςκηςη του δικαιώματοσ τησ απεργύασ απαιτεύται προειδοπούηςη του εργοδότη όπωσ ο Νόμοσ ορύζει (ό τησ
ςυνδικαλιςτικόσ του οργϊνωςησ 24 τουλϊχιςτον ώρεσ πριν από την πραγματοπούηςη τησ).
Η απεργύα ςτο ςωματεύο κηρύςςεται με απόφαςη τησ Γενικόσ υνϋλευςησ (βλ. αρθρ. 19) Για ολιγόωρεσ ςτϊςεισ,
εφ'οςον δεν πραγματοποιούνται την ύδια μϋρα ό μϋςα ςτην ύδια εβδομϊδα, αρκεύ απόφαςη του διοικητικού ςυμβουλύου.
τισ περιπτώςεισ που η απόφαςη για απεργύα ό ςτϊςεισ εργαςύασ λαμβϊνονται από τη Γενικό υνϋλευςη, αυτό μπορεύ
να καθορύςει τισ μορφϋσ και τη χρονικό διϊρκεια ϊςκηςησ των παραπϊνω δικαιωμϊτων και να εξουςιοδοτόςει ςχετικϊ
το Δ. για την υλοπούηςη με δικό του απόφαςη.
Εργαζόμενοι ςτο ύδρυμα που δεν εύναι μϋλη τησ ςυνδικαλιςτικόσ οργϊνωςησ που κόρυξε την απεργύα μπορούν να
λϊβουν μϋροσ ς΄ αυτό.
Η απεργύα δεν μπορεύ να αφορϊ αιτόματα διϊφορα από εκεύνα που γνωςτοποιόθηκαν.
Άρθρο 23ο
ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ (ΕΚΛ)
Σο πρώτο Διοικητικό υμβούλιο που θα εκλεγεύ μετϊ την ϋγκριςη του παρόντοσ καταςτατικού εύναι υποχρεωμϋνο
να ςυντϊξει και να υποβϊλει ςτη Γ.. για ψόφιςη τον Ε.Κ.Λ. μϋςα ςτο χρόνο τησ θητεύασ του.
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Άpθpο 24ο
To ωματεύο γιορτϊζει ταξικϊ την 1η Μϊη, γιορτό τησ εργατικόσ τϊξησ.
Άρθρο 25ο
Σο ωματεύο ϋχει ςφραγύδα κυκλικό, με την επωνυμύα του ςωματεύου ςτην περιφϋρεια και ςτο κϋντρο το ϋτοσ
ύδρυςησ 1983.
Άρθρο 26ο
Κϊθε τι που δεν προβλϋπεται από το παρόν καταςτατικό καθορύζεται από τη Γ.. ςύμφωνα με το πνεύμα του
παρόντοσ και τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του Αςτικού Κώδικα των ςχετικών νόμων και του Ε.Κ.Λ.
Άρθρο 27ο
ε περύπτωςη. διϊλυςησ του ςωματεύου η περιουςύα του μεταβιβϊζεται ςε ϊλλο ομοειδϋσ ςωματεύο τησ περιοχόσ
ό ςτη δευτεροβϊθμια οργϊνωςη που ανόκει το ςωματεύο με απόφαςη τησ Γ..

Άρθρο 28ο

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ
To προςωρινό Διοικητικό υμβούλιο υποχρεούται να διενεργόςει αρχαιρεςύεσ για την εκλογό οργϊνων
διοικόςεωσ εντόσ 4 μηνών από την εγγραφό ςτα βιβλύα ςωματεύων του Πρωτοδικεύου.

Αθόνα 15 - 4 – 1983
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