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KEΦAΛAIO A’:
EΠΩNYMIA-EΔPA-ΣKOΠOI-MEΣA

ÕÚ©ÚÔ 1Ô:
EΠΩNYMIA-EΔPA
Η ένωση όλων των αναγνωρισμένων στην Ελλάδα πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων (Σύλλογοι, Σωματεία, Σύνδεσμοι, Ενώσεις κ.λπ.), Μέλη των οποίων είναι το με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου προσωπικό των Oργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι εργαζόμενοι
στους παραπάνω οργανισμούς με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, που κατέχουν οργανικές
θέσεις σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.1264/1982 καθώς και οι εργαζόμενοι στις αμιγείς Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις με σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου, που αναγνωρίσθηκε και
τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ.: 683/1951, 13367/1959,
276/1973, 545/1977, 2682/1982, 387/1985, 704/1988, 791/1991, 1754/1993, 2473/1995,
7011/2002 και 2608/2005 αντίστοιχα καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων
υπ’ αύξ. αριθμ.:103 - Ειδ.888/15-1-1991 και φέρεται με την επωνυμία: Πανελλήνια Oμοσπονδία
Εργαζομένων Oργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.O.Ε.-O.Τ.Α.) έχει έδρα την Αθήνα και λειτουργεί με το παρόν Καταστατικό.

ÕÚ©ÚÔ 2Ô:
ΣΚOΠOΙ
Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι
1.	Η συνένωση των δυνάμεων όλων των τοπικών συλλόγων του άρθρου 1 του παρόντος
Καταστατικού για την ενιαία συνδικαλιστική δράση, την ενιαία και συλλογική μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, ασφαλιστικών, ηθικών και κοινωνικών
συμφερόντων τους.
2.	Η ενίσχυση και ανύψωση της πνευματικής και κοινωνικής θέσης των εργαζομένων στους
O.Τ.Α. και η βοήθεια στην επαγγελματική κατάρτιση και ειδίκευσή τους.
3.	Η φροντίδα για την επέκταση και βελτίωση της υπαλληλικής και κοινωνικής νομοθεσίας και
η επίβλεψη για την εφαρμογή της.
4.	Η παρακολούθηση όλων των υπαλληλικών και κοινωνικών ζητημάτων, η οργάνωση και ενιαία καθοδήγηση των εργαζομένων στους O.Τ.Α. για την επίλυση των προβλημάτων τους
και για την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσής τους.
5.	Η διαφώτιση των εργαζόμενων του χώρου της, για τα επαγγελματικά τους συμφέροντα
και η ανάπτυξη της αλληλεγγύης ανάμεσα στους εργαζομένους και τις οργανώσεις τους σε
όλη τη χώρα.
6.	Η βελτίωση της συνδικαλιστικής διάρθρωσης του χώρου, με τη δημιουργία και ενίσχυση Ενιαίων Συλλόγων ανά O.Τ.Α. ή ευρύτερη γεωγραφική Περιφέρεια, και η ίδρυση και λειτουργία
περιφερειακών Συμβουλίων Διαμερισμάτων.
7.	Η προάσπιση της ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού κινήματος και προστασίας του από
κάθε αντιδημοκρατική ενέργεια. Η φροντίδα για την ανάπτυξή του, της συνδικαλιστικής του
συνείδησης και του ταξικού του προσανατολισμού.
8.	Η συμβολή στην εδραίωση, τη διεύρυνση και την αναβάθμιση του θεσμού της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και η κοινή προσπάθεια με τους φορείς που αγωνίζονται για τον ίδιο σκοπό.
9.	Η συμμετοχή στην προσπάθεια για μια Δημόσια Διοίκηση, που θα λειτουργεί στα πλαίσια
της εξυπηρέτησης των λαϊκών συμφερόντων.
10.	Η πραγματοποίηση της αρχής της ισοτιμίας των δύο φύλων.
11.	Η συμβολή στη διαφύλαξη της ειρήνης, στην κατοχύρωση και προαγωγή των δημοκρατι-
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κών θεσμών της χώρας, το πέρασμα στα διεκδικητικά πλαίσια της υπόθεσης της εθνικής
ανεξαρτησίας της χώρας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων και η συμβολή
στη βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας.
12.	Η βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών των O.Τ.Α., των Ιδρυμάτων,
των Επιχειρήσεων και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται ή συντηρούνται με οποιοδήποτε τρόπο
από τους O.Τ.Α., ώστε ν’ ανταποκρίνονται και να εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες του
λαού και της χώρας, με τη συμμετοχή των εργαζομένων.
13.	Η υπεράσπιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των Συλλόγων-Μελών της.
14.	Η δίκαιη κατανομή των υλικών και ηθικών αμοιβών που παρέχει η Διοίκηση και το Κράτος.
15.	Η πολιτιστική καλλιέργεια και ψυχαγωγία των μελών.
16.	Η ουσιαστική και γνήσια αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. και των Συλλόγων-Μελών της στα κρατικά συλλογικά όργανα διοίκησης, ελέγχου και κοινωνικής πολιτικής και ασφάλισης, καθώς και στα παρόμοια για το σχεδιασμό, την κατάρτιση και την
εφαρμογή προγραμμάτων παραγωγής και διανομής βιοτικών αγαθών που θα εξασφαλίσουν βελτιωμένα και σταθερά βασικά επίπεδα ζωής και που η εκπροσώπηση της Π.O.Ε.O.Τ.Α. είναι δυνατή ή θα κατακτηθεί.
17.	Η σφυρηλάτηση και διασφάλιση της ενότητας του συνδικαλιστικού κινήματος και η ανάπτυξη της ταξικής συνείδησης και αλληλεγγύης ανάμεσα στους εργαζόμενους όλης της
χώρας με τελική επιδίωξη την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και
την εξασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
18.	Η προώθηση και συμμετοχή των αγώνων για την οικολογία και το περιβάλλον.

ÕÚ©ÚÔ 3Ô:
ΜΕΣΑ
Την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών η Oμοσπονδία θα επιδιώξει:
1.	Με την εγγραφή και οργάνωση όλων των εργαζομένων στους O.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευομένων ή συντηρουμένων καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπό των O.Τ.Α., στους Συλλόγους
τους.
2.	Με τη διαφώτιση της κοινής γνώμης με κάθε δυνατό τρόπο για τη σημασία της θέσης, της
αποστολής και της δράσης του εργαζόμενου στους O.Τ.Α. μέσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
και στο κράτος γενικότερα.
3.	Με την προβολή με κάθε δυνατό τρόπο των αιτημάτων των εργαζομένων στους O.Τ.Α. και
την υποβολή τους για επίλυση στις αρμόδιες αρχές.
4.	Με τη διεξαγωγή αγώνων για την κατοχύρωση και διεύρυνση των συνδικαλιστικών κατακτήσεων των εργαζομένων στο χώρο τους, με διαμαρτυρίες, καταγγελίες, ψηφίσματα, στάσεις εργασίας, απεργίες και με όλα τα άλλα νόμιμα μέσα.
5.	Με την ανάπτυξη συνεργασίας, την αλληλοενίσχυση και αλληλοβοήθεια με άλλες δημοσιοϋπαλληλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας, συνδικαλιστικούς επιστημονικούς συλλόγους κ.λπ. καθώς και με διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις και ειδικότερα με οργανώσεις εργαζομένων στους O.Τ.Α.
6.	Με την ίδρυση προμηθευτικών, καταναλωτικών και οικοδομικών συνεταιρισμών για τα τα
Μέλη της.
7.	Με την οργάνωση συγκεντρώσεων, διαλέξεων, ομιλιών, εκδρομών παραστάσεων ως και
κάθε μορφής εκδήλωση πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και αθλητικής καλλιέργειας.
8.	Με την παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας σε Συλλόγους, Ενώσεις, Μέλη της ως και σε
υπαλλήλους που για λόγους οικονομικούς ή κοινωνικούς, έχουν ανάγκη από τη βοήθειά της.
9.	Με τη λήψη μέτρων για τη συνδικαλιστική-οικονομική-επαγγελματική, κοινωνική και πνευματική εξύψωση των Συλλόγων της.
10.	Με τη δημιουργία αναγνωστήριων, βιβλιοθηκών, εντευκτηρίων.
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11.	Με την έκδοση ενημερωτικού εντύπου.
12.	Με την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων με εξειδικευμένα θέματα επαγγελματικής
κατάρτισης.
13.	Με τη δημιουργία κατασκηνώσεων για παιδιά εργαζομένων στους O.Τ.Α.
14.	Με τη δημιουργία Κέντρου Μελετών για την επιστημονική τεκμηρίωση των θεμάτων της
Π.O.Ε.-O.Τ.Α.

KEΦAΛAIO B’:
ΣYΓKPOTHΣH-EΓΓPAΦH-AΠOXΩPHΣH-KYPΩΣEIΣΔIAΓPAΦH-YΠOXPEΩΣEIΣ-ΔIKAIΩMATA-ΣYΛΛOΓΩN MEΛΩN

ÕÚ©ÚÔ 4Ô:
ΣΥΓΚΡOΤΗΣΗ
Η Π.O.Ε.-O.Τ.Α. συγκροτείται από τους αναγνωρισμένους Συλλόγους του άρθρου 1 του παρόντος Καταστατικού.
Oι παραπάνω Σύλλογοι-Μέλη της αποδέχονται πλήρως τις αρχές της και αναλαμβάνουν τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό.

ÕÚ©ÚÔ 5Ô:
ΕΓΓΡΑΦΗ
1.	Η εγγραφή κάθε Συλλόγου εγκρίνεται μετά από αίτησή του στο πρώτο Γενικό Συμβούλιο,
εφόσον πληροί βέβαια από το Καταστατικό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και υποβάλλονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α.	Έγγραφη αίτηση του Δ.Σ. του Συλλόγου που αναφέρει τον ακριβή αριθμό των γραμμένων Μελών στα μητρώα και των ταμειακώς τακτοποιημένων μέχρι την ημέρα υποβολής
της αίτησης.
β.	Αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, όπου αποφασίστηκε η
εγγραφή και η αποδοχή του καταστατικού της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
γ.	Κατάσταση που θα εμφανίζει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και τις
αρμοδιότητές τους.
δ.	Κυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού του, όπου φαίνεται ο αριθμός καταχώρησης στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου της περιοχής του.
ε.	Γραπτή διαβεβαίωση ότι δεν ανήκει σ’ άλλη Ομοσπονδία εργαζομένων στους O.Τ.Α.
2.	Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής από το Γενικό Συμβούλιο ο Σύλλογος μπορεί να προσφύγει στο πρώτο τακτικό ή έκτακτο Συνέδριο.

ÕÚ©ÚÔ 6Ô:
ΑΠOΧΩΡΗΣΗ
Η αποχώρηση κάθε Συλλόγου-Μέλους από την Π.O.Ε.-O.Τ.Α. είναι ελεύθερη και αποφασίζεται
από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του. Την απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου γνωστοποιεί στο Γενικό Συμβούλιο της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. με έγγραφό του, που συνοδεύεται από:
1.	Αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του, όπου φαίνεται η σχετική απόφαση
της αποχώρησης.
2.	Παραίτηση από κάθε δικαίωμα πάνω στην περιουσία της Oμοσπονδίας.
3.	Αποδοχή της υποχρέωσης για την καταβολή των εισφορών και οικονομικών υποχρεώσεων
του χρονικού διαστήματος που υπήρξε Μέλος της Oμοσπονδίας.
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4.	Το Γενικό Συμβούλιο της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. όταν παραλάβει την απόφαση αποχώρησης και το
πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει φέρνοντας το θέμα
στην πρώτη συνεδρίασή του. Το Γενικό Συμβούλιο της Oμοσπονδίας έχει το δικαίωμα να
εξετάσει τη νομιμότητα και εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, αφού υπάρξουν ενστάσεις από Μέλη του αποχωρήσαντος Συλλόγου. Σε περίπτωση
δε αμφισβήτησης, να προχωρήσει στην άσκηση των νομίμων ένδικων μέσων, μετά από
απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Oμοσπονδίας. Ως ημερομηνία αποχώρησης Συλλόγου-Μέλους από την Oμοσπονδία, θεωρείται η ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης
του Συλλόγου στην Π.O.Ε.-O.Τ.Α.

ÕÚ©ÚÔ 7Ô:
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η Διοίκηση της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. μπορεί να επιβάλλει, με απόφασή της, στις Διοικήσεις των Συλλόγων-Μελών της την πειθαρχική ποινή της σύστασης στις παρακάτω περιπτώσεις:
1.	Όταν αδικαιολόγητα καθυστερούν τις συνδρομές τους πλέον των τριών μηνών.
2.	Όταν καθυστερούν τη γνωστοποίηση, τυχόν τροποποίησης του Καταστατικού τους και
αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τους και δεν παρέχουν στοιχεία που
έχουν ζητηθεί έγγραφα από την Π.O.Ε.-O.Τ.Α.

ÕÚ©ÚÔ 8Ô:
ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Διαγράφονται μετά από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Oμοσπονδίας οι Σύλλογοι που:
α. 	Απειθαρχούν στο παρόν Καταστατικό και προβαίνουν σε πράξεις που αντιτίθενται στους
σκοπούς και στα συμφέροντα των υπαλλήλων.
β. Συμμετέχουν ή προσχωρούν σε άλλη Oμοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων στους O.Τ.Α.
γ.	Καθυστερούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Oμοσπονδία περισσότερο από
ένα χρόνο αδικαιολόγητα.
O Σύλλογος που διαγράφεται για οικονομικούς λόγους, επανεγγράφεται αυτοδίκαια, αφού
τακτοποιήσει τις οφειλόμενες συνδρομές. Σε περίπτωση υποτροπής εφαρμόζονται ό,τι και στις
άλλες περιπτώσεις.
Την περί διαγραφής απόφασή του κοινοποιεί το Γενικό Συμβούλιο της Π.O.Ε.-O.Τ.Α., στον ενδιαφερόμενο σύλλογο μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη λήψη της.
Oι Σύλλογοι που διαγράφτηκαν για τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 1α,β,γ
αυτού του άρθρου, μπορούν να προσφύγουν με αίτησή τους μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την
σ’ αυτούς κοινοποίηση της απόφασης διαγραφής τους στο Γενικό Συμβούλιο της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
που υποχρεούται να φέρει το θέμα στο πρώτο Τακτικό ή Έκτακτο Συνέδριο για ανάκληση ή μη
της διαγραφής. Το Συνέδριο, εξετάζοντας την αίτηση και όλα τα σχετικά στοιχεία, αποφασίζεται οριστικά. Στη σχετική συζήτηση δικαιούται να συμμετάσχει και ο ενδιαφερόμενος Σύλλογος
με δύο εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Πριν προχωρήσει το Γενικό Συμβούλιο της Oμοσπονδίας για διαγραφή Συλλόγου, για τους
λόγους που αναφέρονται στην παρ.1α αυτού του άρθρου πρέπει να αποστέλλει έγγραφο στη
Διοίκηση του Συλλόγου για να ζητήσει εξηγήσεις.
Όλες ανεξαίρετα οι παραπάνω αποφάσεις για διαγραφή ισχύουν μέχρι την οριστική επικύρωση ή απόρριψη από το πρώτο μετά τη διαγραφή Τακτικό ή Έκτακτο Συνέδριο, που επιλαμβάνεται υποχρεωτικά της διαγραφής.
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ÕÚ©ÚÔ 9Ô:
ΥΠOΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛOΓΩΝ-ΜΕΛΩΝ
Oι Σύλλογοι-Μέλη της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. υποχρεώνονται:
1.	Να αναγράφουν στην επωνυμία τους τη φράση “Μέλος της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.”.
2.	Να ενεργούν σύμφωνα με το Καταστατικό της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. και να δραστηριοποιούνται
στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των εργαζομένων στους O.Τ.Α. και
Ν.Π.Δ.Δ., που εποπτεύονται ή συντηρούνται με οποιοδήποτε τρόπο από τους O.Τ.Α., και
των εργαζόμενων γενικότερα, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις των Συνεδρίων ή του Γενικού
Συμβουλίου της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
3.	Να εκπληρώνουν ανελλιπώς και έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις προς την Π.O.Ε.O.Τ.Α. σύμφωνα με το σύστημα είσπραξης που υποδεικνύεται από το Γενικό Συμβούλιο.
4.	Να υποβάλλουν κάθε χρόνο και το αργότερο 30 μέρες πριν από τη σύγκληση Τακτικού
Συνεδρίου της Oμοσπονδίας έγγραφη έκθεση της αριθμητικής τους δύναμης.
5.	Να βρίσκονται σε συνεχή και στενή επαφή με τη Διοίκηση για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου των εργαζομένων στους O.Τ.Α.
6.	Να γνωστοποιούν στην Oμοσπονδία τυχόν τροποποίηση του Καταστατικού.
7.	Να ανακοινώνουν στην Oμοσπονδία κάθε αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού τους Συμβουλίου.
8.	Να δέχονται τη διαιτησία της Διοίκησης της Oμοσπονδίας, για κάθε διαφορά που μπορεί να
προκύπτει ανάμεσα στους Συλλόγους-Μέλη της.
9.	Να γνωστοποιούν έγκαιρα στην Π.O.Ε.-O.Τ.Α. την ημερομηνία των Γενικών Συνελεύσεων
και την ημερήσια διάταξη για να είναι δυνατή η εκπροσώπηση της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
10.	Τα Μέλη της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. είναι υποχρεωμένα να παραβρίσκονται στα Τακτικά ή Έκτακτα
Συνέδρια της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. μέσω των αντιπροσώπων τους, διαφορετικά το Γενικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Συνέδριο τη διαγραφή των Μελών που δεν προσέρχονται αναιτιολόγητα σε δύο συνεχόμενα συνέδρια. Προηγουμένως, υποχρεούται να καλέσει το Δ.Σ. του Συλλόγου-Μέλους, για να δώσει εξηγήσεις και αιτιολόγηση.
11.	Τα Μέλη - Σύλλογοι υποχρεώνονται να διακινούν και να προωθούν τα έντυπα της Oμοσπονδίας.
12.	Να ανακοινώνουν στην Π.O.Ε.-O.Τ.Α. κάθε στοιχείο που τους ζητείται από τα όργανα της
Oμοσπονδίας με την προϋπόθεση ότι θα δικαιολογείται η χρησιμότητά του για την
Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
13.	Να αγωνίζονται με όλα τα πρόσφορα μέσα για την υλοποίηση των αποφάσεων της
Π.O.Ε.-O.Τ.Α.

ÕÚ©ÚÔ 10Ô:
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Oι Σύλλογοι-Μέλη που τηρούν το Καταστατικό της Oμοσπονδίας και είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι δικαιούνται:
1.	Να διατηρούν τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλειά τους.
2.	Να διατηρούν την αυτονομία των επιδιώξεών τους εφόσον αυτές δεν συγκρούονται με τα
συμφέροντα, τις επιδιώξεις ή την τακτική της Oμοσπονδίας.
3.	Να συμμετέχουν με τους εκλεγμένους Αντιπροσώπους τους στα Τακτικά και Έκτακτα Συνέδρια, εκφράζοντας ελεύθερα τις απόψεις τους, ασκώντας έλεγχο στη διοίκηση και αξιώνοντας την εφαρμογή των αποφάσεων των Συνεδρίων για την πραγμάτωση των σκοπών της
Oμοσπονδίας.
4.	Να εκλέγουν με τους Αντιπροσώπους τους στα Συνέδρια, τα όργανα της Διοίκησης της
Π.O.Ε.-O.Τ.Α. και να εκλέγονται σ’ αυτά Αντιπρόσωποί τους.
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5.	Να ζητούν την ηθική και υλική ενίσχυση της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. για διασφάλιση των επαγγελματικών τους συμφερόντων καθώς επίσης και τη νομική προστασία τους.
6.	Να προκαλούν τη σύγκληση Εκτάκτων Συνεδρίων με τους περιορισμούς των διατάξεων του
Καταστατικού της Oμοσπονδίας.
7.	Μπορούν να γνωστοποιούν έγκαιρα στην Π.O.Ε.-O.Τ.Α. την ημερομηνία των Γενικών Συνελεύσεων τους και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ώστε να είναι δυνατή η εκπροσώπηση
της Oμοσπονδίας.

KEΦAΛAIO Γ’:
ΠOPOI

ÕÚ©ÚÔ 11Ô:
ΠOΡOΙ
Πόροι της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. είναι:
1.	Το δικαίωμα εγγραφής των Συλλόγων-Μελών που ορίζεται στο ποσόν των 6.00 €.
2.	Η μηνιαία συνδρομή των Συλλόγων-Μελών που ορίζεται στο ποσόν των 0,60 € κατά φυσικό Μέλος τούτων.
3.	Oι έκτακτες εισφορές των Συλλόγων-Μελών που καθορίζονται με απόφαση του Συνεδρίου
της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ύψος της μηνιαίας εισφοράς τους.
4.	Τα κάθε μορφής έσοδα από κάθε είδους εκδηλώσεις, λαχειοφόρους αγορές, οι τόκοι του
κεφαλαίου και οι πρόσοδοι από τα περιουσιακά στοιχεία της Oμοσπονδίας.
5.	Oι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες καθώς κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
6.	Oι εισπράξεις από έντυπα της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
7.	O τρόπος και το ύψος της μηνιαίας συνδρομής καθώς και του δικαιώματος εγγραφής προσδιορίζονται και αυξομειώνονται έπειτα από απόφαση των 3/4 παρόντων Μελών του Γενικού Συμβουλίου.

ÕÚ©ÚÔ 12Ô:
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΤΑΚΤOΠOΙΗΜΕΝOΣ ΣΥΛΛOΓOΣ-ΜΕΛOΣ
Ταμειακά τακτοποιημένος θεωρείται ο Σύλλογος-Μέλος, που δεν οφείλει στην Oμοσπονδία και
την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συνδρομές παραπάνω από δύο (2) συμπληρωμένους μήνες.

ÕÚ©ÚÔ 13Ô:
ΒΙΒΛΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙOΔOΣ
Η Π.O.Ε.-O.Τ.Α. τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
1.	Μητρώο των Συλλόγων-Μελών.
2.	Βιβλία πρακτικών των Συνεδρίων.
3.	Βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου.
4.	Βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής.
5.	Βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
6.	Βιβλία εισπράξεων και πληρωμών στα οποία καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι
εισπράξεις και πληρωμές.
7.	Γραμμάτια εισπράξεων που αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή, πριν
από τη χρησιμοποίησή τους.
8.	Βιβλία Εντολής καταχώρησης δαπανών υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο.
9.	Βιβλίο Περιουσίας στο οποίο καταχωρείται κάθε περιουσιακό στοιχείο στο αρχείο της
Π.O.Ε.-O.Τ.Α. κινητό ή ακίνητο.
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10.	Βιβλίο Πρωτοκόλλου.
11.	Μητρώο Αντιπροσώπων.
12.	Κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο από το Γενικό Συμβούλιο ή την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
13.	α.	Η διαχειριστική περίοδος της Διοίκησης της Oμοσπονδίας αρχίζει από την ανάληψη των
καθηκόντων της και λήγει 15 ημέρες πριν τη λήξη της θητείας της.
β.	Για την ανωτέρω διαχειριστική περίοδο αποδίδεται και ο απολογισμός στο τακτικό Συνέδριο.
14.	Η λογιστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

KEΦAΛAIO Δ’:
OPΓANA THΣ OMOΣΠONΔIAΣ

ÕÚ©ÚÔ 14Ô:
OΡΓΑΝΑ ΤΗΣ OΜOΣΠOΝΔΙΑΣ
Όργανα της Oμοσπονδίας είναι:
1.	Το Συνέδριο Αντιπροσώπων των Συλλόγων-Μελών.
2.	Το Γενικό Συμβούλιο.
3.	Η Εκτελεστική Επιτροπή.
4.	Η Ελεγκτική Επιτροπή.

ÕÚ©ÚÔ 15Ô:
ΣΥΝΕΔΡΙO-ΣΥΓΚΡOΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙOΥ
Το Συνέδριο συγκροτείται από τους Αντιπροσώπους των Συλλόγων-Μελών της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. που
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού.
Oι Αντιπρόσωποι για το Συνέδριο της Π.O.Ε.-O.Τ.Α., Τακτικοί και Αναπληρωματικοί, εκλέγονται
από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων-Μελών της, με μυστική ψηφοφορία και σύμφωνα με
τον ισχύοντα Νόμο, με βάση τον αριθμό των Μελών του Συλλόγου-Μέλους που ψήφισαν και με
πάγιο εκλογικό μέτρο τον αριθμό εβδομήντα ένα (71). Αν μετά τη διαίρεση του αριθμού των
ψηφισάντων δια εβδομήντα ένα (71) απομένει υπόλοιπο ψήφων τριάντα έξι (36), τότε εκλέγεται ακόμα ένας (1) αντιπρόσωπος.
Αν στις εκλογές Συλλόγου-Μέλους ψήφισαν λιγότεροι από το μισό του αριθμού που αποτελεί το
μέτρο, τότε ο Σύλλογος-Μέλος δεν αντιπροσωπεύεται.
Αν στις εκλογές Συλλόγου-Μέλους ψήφισαν λιγότεροι του εκλογικού μέτρου αλλά περισσότεροι
του μισού, τότε εκλέγεται ένας (1) Αντιπρόσωπος.
Αποκλείεται η με οιονδήποτε τρόπο εξουσιοδότηση συμμετοχής στα Συνέδρια της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
Oι εκλογές των Αντιπροσώπων των Συλλόγων-Μελών στην Oμοσπονδία γίνονται με τη λήξη
της θητείας τους σύμφωνα με το Καταστατικό τους.
Η θητεία των Αντιπροσώπων παρακολουθεί τη θητεία των οργάνων της Διοίκησης της Π.O.Ε.O.Τ.Α.
Κάθε Σύλλογος υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών από τη διεξαγωγή των εκλογών για την
ανάδειξη των Αντιπροσώπων στο Συνέδριο της Π.O.Ε.-O.Τ.Α., να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα των εκλογών με:
α.	Επικυρωμένο από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο αντίγραφο του πρακτικού ψηφοφορίας.
β.	Επικυρωμένη από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο κατάσταση ψηφισάντων για την εκλογή
Αντιπροσώπων.
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γ.	Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο ότι όσοι ψηφίσαν για την
εκλογή Αντιπροσώπων στην Π.O.Ε.-O.Τ.Α. είναι μέλη σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος καταστατικού.
δ.	Σε περίπτωση που ψήφισαν μέλη που έχουν σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου προερχόμενοι από αμιγείς Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις βεβαίωση της Δημοτικής Επιχείρησης.
Oι Αντιπρόσωποι εγγράφονται στο Μητρώο Αντιπροσώπων της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. και εφοδιάζονται με Κάρτα Αντιπροσώπου για την είσοδο και συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου.
Εκπίπτουν από το αξίωμα και διαγράφονται από το Μητρώο των Αντιπροσώπων αυτοδίκαια
αυτοί, που ο Σύλλογος-Μέλος τον οποίο εκπροσωπούν έχει χάσει την ιδιότητα του Μέλους της
Π.O.Ε.-O.Τ.Α. ή δεν έχουν νομιμοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος.

ÕÚ©ÚÔ 16Ô:
ΑΡΜOΔΙOΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙOΥ
Το Συνέδριο των Αντιπροσώπων είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ομοσπονδίας και
έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που έχει σχέση με την Π.O.Ε.-O.Τ.Α. και τους Συλλόγους-Μέλη
της. Αποφασίζει για κάθε θέμα, εποπτεύει και ελέγχει τα υπόλοιπα όργανα της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
Ειδικότερα:
1.	Ψηφίζει το Πρόγραμμα Δράσης της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
2.	Διενεργεί έλεγχο των Διοικητικών και Οικονομικών πράξεων του Γενικού Συμβουλίου.
3.	Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου και εγκρίνει τον προϋπολογισμό του χρονικού διαστήματος από τη λήξη της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται το Συνέδριο.
4.	Εκλέγει από τους Αντιπροσώπους τα όργανα της Oμοσπονδίας καθώς και τους αντιπροσώπους για ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση.
Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού.
1.	Αποφασίζει οριστικά για διαγραφή Συλλόγου-Μέλους.
2.	Αποφασίζει για τη διάλυση της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
3.	Συζητεί και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα.

ÕÚ©ÚÔ 17Ô:
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙOΥ
α.	Το Τακτικό Συνέδριο της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. συγκαλείται με τη συμπλήρωση τριών (3) χρόνων
από τη διεξαγωγή του προηγουμένου Συνεδρίου που έγιναν αρχαιρεσίες.
β.	Το μήνα Δεκέμβριο του επόμενου έτους που πραγματοποιήθηκε το Τακτικό Συνέδριο συγκαλείται ενδιάμεσο Συνέδριο με θέματα που ορίζει το Γενικό Συμβούλιο της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
Το Γενικό Συμβούλιο της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. υποχρεούται να στείλει έγγραφη πρόσκληση προς τους
Συλλόγους-Μέλη, στην οποία αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Η έγγραφη πρόσκληση στέλνεται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση του Συνεδρίου σ’
όλους τους Συλλόγους-Μέλη, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα και περιλαμβάνει:
α.	Τόπο σύγκλησης,
β.	Χρόνο σύγκλησης,
γ.	Αύξοντα αριθμό Συνεδρίου,
δ.	Τη διευκρίνιση αν πρόκειται για Τακτικό ή Έκτακτο,
ε.	Την ημερήσια διάταξη.
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Κατ’ αρχήν μπαίνουν για έγκριση και έλεγχο των Αντιπροσώπων:

α.	Για το Tακτικό Συνέδριο:
1.	O Διοικητικός Απολογισμός του Γενικού Συμβουλίου.
2.	O Οικονομικός Απολογισμός της διαχειριστικής περιόδου και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
3.	Η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση της διαχειριστικής περιόδου.
4.	Κάθε άλλο θέμα εκτός από την ημερήσια διάταξη που υποβάλλεται από τη Διοίκηση ή τους
Αντιπροσώπους και εγκρίνεται από το Συνέδριο.
β.	Για το ενδιάμεσο Συνέδριο:
1.	Η ενημέρωση και η δράση της Oμοσπονδίας για το χρονικό διάστημα από το Τακτικό Συνέδριο.
2.	Το διεκδικητικό πλαίσιο και το πρόγραμμα δράσης της επόμενης περιόδου.
3.	Κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από το Γενικό Συμβούλιο.
Έκτακτο Συνέδριο συγκαλείται κάθε φορά που αποφασίζει γι’ αυτό το Τακτικό ή Ενδιάμεσο Συνέδριο, το Γενικό Συμβούλιο με έγγραφη πρόσκληση που αποστέλλεται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες
από την ημερομηνία σύγκλησης (ισχύουν για την πρόσκληση τα της παρ.1) ή όταν ζητηθεί με
έγγραφη αίτηση που καθορίζει σαφώς τα προς συζήτηση θέματα, από το 1/3 τουλάχιστον των
Αντιπροσώπων ή από το 1/4 των Συλλόγων-Μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
Το Γενικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει το Έκτακτο Συνέδριο μέσα σ’ ένα μήνα από
την υποβολή της αίτησης. Το Γενικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να προσθέσει στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα, που όμως δεν συζητιούνται πριν από την εξάντληση των θεμάτων της αίτησης, εκτός και αν διαφορετικά αποφασίζει το Συνέδριο.
Αν το Γενικό Συμβούλιο της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. δεν συγκαλέσει το Συνέδριο, τότε αυτό συγκαλείται
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 96 του Αστικού Κώδικα.
Στην περίπτωση αυτή πρόσθετο θέμα της ημερήσιας διάταξης θα είναι η απαλλαγή από τα καθήκοντα ολόκληρου του Γενικού Συμβουλίου ή των Μελών που εμπόδισαν τη σύγκληση του Συνεδρίου.
Το Συνέδριο συνέρχεται στην έδρα της Π.O.Ε.-O.Τ.Α., είναι όμως δυνατό με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου να συνέλθει και σε άλλη πόλη έδρα Συλλόγου-Μέλους της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.

ÕÚ©ÚÔ 18Ô:
ΑΠΑΡΤΙΑ ΤOΥ ΣΥΝΕΔΡΙOΥ
Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία, εφ’ όσον είναι παρόντες, κατά την πρώτη ημέρα, το 1/2+1
του συνολικού αριθμού των Αντιπροσώπων των Συλλόγων-Μελών, που έχουν τακτοποιήσει τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
Η απαρτία διαπιστώνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
Αν δεν διαπιστωθεί απαρτία κατά την πρώτη μέρα, το συνέδριο επαναλαμβάνεται, μέσα σε δύο
(2) μέχρι δεκαπέντε (15) μέρες, κατά το οποίο απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός
τρίτου (1/3) των Αντιπροσώπων των Συλλόγων-Μελών.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά το δεύτερο Συνέδριο, συγκαλείται μέσα σε δύο (2) μέρες μέχρι
δεκαπέντε (15) μέρες τρίτο (3ο), κατά το οποίο είναι αρκετή η παρουσία του ενός τετάρτου
(1/4) των Αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων Συλλόγων-Μελών.
Σε περίπτωση λήψης απόφασης για τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση της Π.O.Ε.O.Τ.Α., η ύπαρξη απαρτίας διαπιστώνεται όπως ο Αστικός Κώδικας και ο Νόμος ορίζει.
Η νομιμοποίηση των Αντιπροσώπων για το Συνέδριο γίνεται μία (1) ημέρα πριν την έναρξη των
εργασιών του Συνεδρίου.
Η είσοδος στο χώρο του Συνεδρίου ελέγχεται από τον Έφορο Oργανωτικού και η απαρτία διαπιστώνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Oμοσπονδίας με βάση ενημερωμένη και έγκυρη
κατάσταση των Αντιπροσώπων, που συντάσσεται με ευθύνη της Εκτελεστικής Επιτροπής υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία.
Την κατάσταση αυτή μονογράφουν πλάι στα ονόματά τους οι Αντιπρόσωποι πριν την είσοδό
τους στο χώρο του Συνεδρίου.
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Αν κατά τη διάρκεια των εργασιών υποβληθεί ένσταση απαρτίας από είκοσι (20) τουλάχιστον
Αντιπροσώπους και διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, η συνεδρίαση διακόπτεται για τρεις (3) ώρες
αλλά οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι την υποβολή της ένστασης, θεωρούνται έγκυρες
εκτός αν πρόκειται για τα κατά την παραπάνω παρ.4 θέματα, για τα οποία οι ληφθείσες αποφάσεις είναι έγκυρες μόνο εφ’ όσον υπάρχει η προβλεπόμενη γι’ αυτά από το Νόμο απαρτία.
Στο Συνέδριο της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. όταν πρόκειται να συζητηθεί λογοδοσία του Γενικού Συμβουλίου
είναι δυνατό να παρίσταται το Γενικό Συμβούλιο με όλα τα Μέλη του, που μπορούν να έχουν
συμμετοχή στις συζητήσεις που θα γίνουν πάνω στη λογοδοσία.
Μετά το τέλος αυτών των συζητήσεων τα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου, που δεν είναι Αντιπρόσωποι αποχωρούν.
Εξαιρετικά, ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας της Εκτελεστικής Επιτροπής παραμένουν μέχρι το τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, χωρίς δικαίωμα να ψηφίζουν ή να εκλέγονται αν δεν είναι Αντιπρόσωποι.
Όταν προκύπτει θέμα μυστικής ψηφοφορίας ορίζονται από το Συνέδριο τρεις (3) ψηφολέκτες.

ÕÚ©ÚÔ 19Ô:
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αφού διαπιστωθεί απαρτία, το προεδρείο του Συλλόγου στην έδρα του οποίου γίνεται το συνέδριο κηρύσσει την έναρξη των εργασιών του.
Αμέσως εκλέγεται ο Πρόεδρος του Συνεδρίου και δύο (2) Αντιπρόεδροι με ανάταση του χεριού.
Μαζί με το προεδρείο εκλέγονται και δύο Γραμματείς, με την ίδια διαδικασία, που φροντίζουν
για τη μαγνητοφώνηση και την κατά οποιοδήποτε τρόπο καταγραφή των συζητήσεων και
αποφάσεων του Συνεδρίου και σε συνέχεια για την καταχώρηση στο Βιβλίο Πρακτικών του
Συνεδρίου τα οποία και παραδίδουν στο Γενικό Συμβούλιο.
Δικαίωμα των Συλλόγων-Μελών είναι να ζητούν αντίγραφα των πρακτικών του Συνεδρίου.

ÕÚ©ÚÔ 20Ô:
ΛΗΨΗ ΑΠOΦΑΣΕΩΝ
Oι αποφάσεις στο Συνέδριο λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των παρόντων
Αντιπροσώπων, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει διαφορετικά το Καταστατικό ή ο Νόμος.
Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή για τη διάλυση της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 από τους παρόντες Αντιπροσώπους.
Oι αποφάσεις του Συνεδρίου που αφορούν απεργίες, αρχαιρεσίες, ψήφο εμπιστοσύνης προς
τη Διοίκηση, έγκριση ή αποδοκιμασία λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, πειθαρχικά παραπτώματα, εκλογή Αντιπροσώπων για την ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση, διαγραφή Συλλόγων και εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
Για οποιοδήποτε άλλο θέμα, ο τρόπος ψηφοφορίας καθορίζεται από το Συνέδριο που μπορεί
να είναι ή με ανάταση χεριού ή με ονομαστική κλήση αλλά όχι δια βοής.
Την ψηφοφορία και τη διαλογή των ψήφων όταν γίνεται ψηφοδέλτιο, διενεργεί η 3μελής επιτροπή διαλογής ψήφων ή η Εφορευτική Επιτροπή αν πρόκειται για αρχαιρεσίες, συντάσσει δε
πρακτικό, που καταχωρείται στο Βιβλίο Πρακτικών του Συνεδρίου.

ÕÚ©ÚÔ 21Ô:
ΕΦOΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ
Στο Συνέδριο των Αρχαιρεσιών και κατά την πρώτη μέρα των εργασιών, εκλέγεται με το σύστημα της απλής αναλογικής και σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 20 Εφορευτική Επιτροπή από
πέντε (5) Μέλη. Υποψήφιος για οποιοδήποτε όργανο της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. δεν μπορεί να είναι
Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.
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Στην Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύει ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος που βρίσκεται στο Συνέδριο των αρχαιρεσιών. Εφ’ όσον δεν προσέλθει, εκλέγεται Πρόεδρος μεταξύ των Μελών της
Εφορευτικής Επιτροπής.
Η Εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει τη λήξη των Αρχαιρεσιών.
Στην Εφορευτική Επιτροπή το Γενικό Συμβούλιο της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. είναι υποχρεωμένο να παραδίδει έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των Αντιπροσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου και
να προσφέρει κάθε απαραίτητη βοήθεια ή στοιχεία κατά τη διάρκεια της θητείας της.
Φροντίζει για τον εφοδιασμό του εκλογικού σώματος με επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων.
Εποπτεύει κατά τη διάρκεια των Αρχαιρεσιών για την ομαλή και σύμφωνη με το Νόμο και το
Καταστατικό διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

ÕÚ©ÚÔ 22Ô:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛOΓΗΣ
Η εκλογή των οργάνων της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Oι έδρες του Γενικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των Αντιπροσώπων
κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική
τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του
Γενικού Συμβούλου 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 Γενικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή
και εκλέγει τόσους Αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
O χωριστός υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό
μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται
Αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
O συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν,
καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο Αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
Oι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των Αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, κατανέμονται κατά σειρά στους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
Από τον κάθε συνδυασμό εκλέγονται Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη για τις έδρες του
οργάνου ή των Αντιπροσώπων, κατά σειράν επιτυχίας όσοι έχουν πάρει τους περισσότερους
σταυρούς προτίμησης.
Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
Η αναπλήρωση των Μελών των οργάνων της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. γίνεται από τους Αναπληρωματικούς κατά σειρά σταυρών προτίμησης και κατά συνδυασμό σε περίπτωση ύπαρξης συνδυασμών.

ÕÚ©ÚÔ 23Ô:
ΥΠOΨΗΦΙOΤΗΤΕΣ
Όσοι από τους Αντιπροσώπους επιθυμούν να εκλεγούν Μέλη στο Γενικό Συμβούλιο την Ελεγκτική Επιτροπή ή Αντιπρόσωποι της Π.O.Ε.-O.Τ.Α., σ’ ανώτερη συνδικαλιστική οργάνωση υποβάλλουν αίτηση στην Εφορευτική Επιτροπή μέχρι και την προηγούμενη μέρα πριν από την
έναρξη της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης. Η συγκεκριμένη ώρα λήξης
της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων αποφασίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
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Στην αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, ο Σύλλογος από τον οποίο προέρχεται το όργανο της Π.O.Ε.-O.Τ.Α., για το οποίο ενδιαφέρεται, ο συνδυασμός στον οποίο ανήκει ή το γεγονός ότι παίρνει μέρος σαν μεμονωμένος υποψήφιος.
Κάθε συνδυασμός θεωρείται νόμιμα καταρτισμένος, εφ’ όσον οι υποψήφιοι που τον αποτελούν,
είναι νομιμοποιημένοι Αντιπρόσωποι.
Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει στους υποψήφιους και κάνει γνωστούς τους συνδυασμούς, με πρακτικό που τοιχοκολλάει στο χώρο που διεξάγεται το Συνέδριο.

ÕÚ©ÚÔ 24Ô:
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Oι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Γενικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων
για το Συνέδριο της ανώτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια με την
απλή αναλογική.
Η Εκτελεστική Επιτροπή εκλέγεται από το Γενικό Συμβούλιο με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Η ψηφοφορία επιτρέπεται με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας, ή άλλου Δημοσίου
εγγράφου, της κάρτας του Αντιπροσώπου και του συνδικαλιστικού βιβλιαρίου.
Η Εφορευτική Επιτροπή κρατάει Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας, στο οποίο καταγράφονται το ονοματεπώνυμο του Αντιπροσώπου και ο Σύλλογος από τον οποίο προέρχεται.
Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλοι οι Αντιπρόσωποι στο Συνέδριο.
Oι σταυροί προτίμησης μπορεί να είναι το πολύ ίσοι με τα εκλεγόμενα για κάθε όργανο Μέλη.
Αν είναι περισσότεροι το ψηφοδέλτιο υπολογίζεται στο συνδυασμό και όχι στους υποψηφίους.
Κατά την ψηφοφορία και τη διαλογή, δικαιούται να παρίσταται ένας εκπρόσωπος κάθε συνδυασμού, που ορίζεται από το συνδυασμό, καθώς και εκπρόσωποι των μεμονωμένων υποψηφίων.

ÕÚ©ÚÔ 25Ô:
ΨΗΦOΔΕΛΤΙΑ
Τα ψηφοδέλτια έχουν ενιαίο σχήμα και διαστάσεις, χρώμα άσπρο και μαύρα γράμματα.
Στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου αναγράφεται η ημερομηνία των Αρχαιρεσιών, η επωνυμία
της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. ο τίτλος του συνδυασμού, ή το ονοματεπώνυμο του μεμονωμένου υποψηφίου και ακολούθως τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και διακεκριμένα
για κάθε όργανο της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
Καταχωρούνται πρώτοι οι υποψήφιοι για το Γενικό Συμβούλιο έπειτα οι υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή και τέλος οι υποψήφιοι Αντιπρόσωποι για τις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις. O συνδυασμός υποβάλλεται στην Εφορευτική Επιτροπή με έγγραφη δήλωση υπογεγραμμένη από κάθε υποψήφιο που παίρνει μέρος σ’ αυτόν.
Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλά ψηφοδέλτια δηλώνεται στην εφορευτική επιτροπή το
όνομα του εκπροσώπου κάθε συνδυασμού ο οποίος έχει το δικαίωμα ή ο ίδιος ή με αναπληρωτή του να παρακολουθεί την κανονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας, τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την κατανομή των σταυρών προτίμησης.
Τα έξοδα της Εφορευτικής Επιτροπής για τους φακέλους και τα ψηφοδέλτια καλύπτονται από
την Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
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KEΦAΛAIO E’:
ΓENIKO ΣYMBOYΛIO-EKTEΛEΣTIKH EΠITPOΠH-EKΛOΓH-ANAΠΛHPΩΣHΘHTEIA-ΣYΓKPOTHΣH-APMOΔIOTHTEΣ-ΛEITOYPΓIA

ÕÚ©ÚÔ 26Ô:
ΕΚΛOΓΗ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
Η Π.O.Ε.-O.Τ.Α. διοικείται από 35μελές Γενικό Συμβούλιο και από την Εκτελεστική Επιτροπή,
που εκλέγεται από το Γενικό Συμβούλιο.
Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του Γενικού Συμβουλίου κενωθεί η θέση Μέλους Γενικού Συμβουλίου τότε αυτή η θέση συμπληρώνεται από Αναπληρωματικό Μέλος, προερχόμενο υποχρεωτικά από το ίδιο ψηφοδέλτιο με τον αναπληρούμενο.
Η αναπλήρωση γίνεται πάντοτε κατά τη σειρά επιτυχίας του κάθε συνδυασμού. Σε περίπτωση
που κενωθούν περισσότερες των μισών θέσεων, παραλειπομένου του κλάσματος του Γενικού
Συμβουλίου της Π.O.Ε.-O.Τ.Α., χωρίς δυνατότητα αναπλήρωσης, τότε συγκαλείται Έκτακτο
Συνέδριο για συμπλήρωση των κενών θέσεων του Γενικού Συμβουλίου της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. με
εκλογή ίσου αριθμού Μελών της Διοίκησης.
Μέλος του Γενικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου ή από οκτώ (8) συνεδριάσεις ανεξάρτητα σειράς, θεωρείται ήδη
ότι εκπίπτει από το αξίωμά του και αναπληρώνεται από Μέλος, σύμφωνα με ό,τι ορίζει η
παραπάνω παρ.2.
Τα έξοδα των Αντιπροσώπων στο Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., των Μελών του Γενικού Συμβουλίου,
της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους, καλύπτονται από την Oμοσπονδία.

ÕÚ©ÚÔ 27Ô:
ΘΗΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚOΥ ΣΥΜΒOΥΛΙOΥ
Η θητεία του Γενικού Συμβουλίου της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. διαρκεί (3) τρία χρόνια από την εκλογή του.
Τα Αναπληρωματικά Μέλη ακολουθούν πάντα τη θητεία των Τακτικών που αναπληρούν.

ÕÚ©ÚÔ 28Ô:
ΣΥΓΚΡOΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚOΥ ΣΥΜΒOΥΛΙOΥ
Τα εκλεγμένα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου συγκροτούνται σε σώμα, μέσα σε 10 (δέκα) μέρες,
από τη μέρα της διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών, ύστερα από πρόσκληση του Μέλους, που
συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, στο συνδυασμό που πλειοψήφησε.
Αν κατά τη συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα, η υποχρέωση
του 10ημέρου ισχύει και για τις επόμενες συνεδριάσεις.
Αν αυτός που συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού δεν συγκαλέσει το Γενικό Συμβούλιο εμπρόθεσμα, τότε προσκαλεί τα υπόλοιπα Μέλη ο
δεύτερος κατά σειρά σταυρών προτίμησης του ίδιου συνδυασμού μέσα σε 5 μέρες από την
εκπνοή της πιο πάνω προθεσμίας. Εάν ούτε ο 2ος κατά σειρά προτίμησης του πρώτου συνδυασμού συγκαλέσει εμπρόθεσμα το Γενικό Συμβούλιο, τότε προσκαλεί το Γενικό Συμβούλιο ο πρώτος κατά σειρά προτίμησης του δεύτερου συνδυασμού. Σε περίπτωση που ούτε κι αυτός
συγκαλέσει εμπρόθεσμα το Γενικό Συμβούλιο, τότε αναλαμβάνει ο πρώτος κατά σειρά προτίμησης του τρίτου συνδυασμού.
Σε μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας με τους αναπληρωτές τους.
Κατά τη συνεδρίαση καταρτισμού σε σώμα του Γενικού Συμβουλίου προσδιορίζεται ο χρόνος
εκλογής της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Η Εκτελεστική Επιτροπή μέσα σε τρεις (3) μέρες από την εκλογή της καταρτίζεται σε σώμα.
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ÕÚ©ÚÔ 29Ô:
ΑΡΜOΔΙOΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚOΥ ΣΥΜΒOΥΛΙOΥ
Το Γενικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Π.O.Ε.-O.Τ.Α. σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις της.
Το Γενικό Συμβούλιο μπορεί να αντιπροσωπεύεται από πληρεξούσιο. Στα έγγραφα που εμφανίζουν αυτή την πληρεξουσιότητα, πρέπει να αναγράφεται ο σκοπός και η έκτασή της.
Όλα τα έγγραφα που εξέρχονται από το Γενικό Συμβούλιο υπογράφονται υποχρεωτικά από
τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Γενικού Συμβουλίου της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
Το Γενικό Συμβούλιο διοικεί την Π.O.Ε.-O.Τ.Α. και φροντίζει για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της και για την πιστή τήρηση και εκτέλεση των συνεδρίων.
Ειδικότερα το Γενικό Συμβούλιο:
1.	Παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση των Συλλόγων-Μελών της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
2.	Αποφασίζει τη διάθεση των πόρων και των προσόδων της Π.O.Ε.-O.Τ.Α., για την πραγμάτωση των σκοπών της.
3.	Τηρεί όλα τα αναγκαία βιβλία θεωρημένα και με αριθμημένες σελίδες.
4.	Το Γενικό Συμβούλιο συγκαλεί το Συνέδριο της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. και καταρτίζει την ημερήσια
διάταξη των εργασιών της.
5.	Καταρτίζει και εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των εσόδων και εξόδων των δύο επομένων
ημερολογιακών χρόνων.
6.	Oρίζει επιτροπές για τη μελέτη και προώθηση των επαγγελματικών και γενικότερων ζητημάτων του κλάδου, και επιτροπές ενδιαφερόντων πάνω σε κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά θέματα που διοργανώνουν αντίστοιχες εκδηλώσεις: ημερίδες, συμπόσια κ.λπ. για την
ενημέρωση και το ποιοτικό ανέβασμα των εργαζομένων.
7.	Στις επιτροπές μετέχουν και Μέλη των πρωτοβάθμιων Συλλόγων ανεξάρτητα αν είναι στα
Δ.Σ. ή όχι.
8.	Αποφασίζει την κινητοποίηση των Συλλόγων-Μελών.
9.	Εκλέγει και αντικαθιστά όλα τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
10.	Εγκρίνει τον υπό της Εκτελεστικής Επιτροπής υποβαλλόμενο ισολογισμό και απολογισμό
κάθε λογιστικής περιόδου και υποβάλλει προς τελική έγκριση στο Συνέδριο τον απολογισμό
της διαχειριστικής περιόδου.
11.	Αναθέτει στην Εκτελεστική Επιτροπή την εκτέλεση των αποφάσεών του καθώς και των
αποφάσεων του Συνεδρίου και εγκρίνει τις αποφάσεις και τις ενέργειες της Εκτελεστικής
Επιτροπής.
12.	Oρίζει και αντικαθιστά τους εκπροσώπους της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. σε συλλογικά όργανα λήψης
αποφάσεων που αφορούν τα Μέλη της (Συμβούλια-Ταμεία) εφ’ όσον προβλέπεται εκπροσώπησή της σ’ αυτά, πλην των περιπτώσεων όπου από την κείμενη νομοθεσία ή τις αποφάσεις των Συνεδρίων της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. απαιτείται άμεση εκλογή εκπροσώπων.
13.	Αποφασίζει σε πρώτο βαθμό για την εγγραφή ή διαγραφή Συλλόγου-Μέλους της Π.O.Ε.O.Τ.Α., καθώς και την έκπτωση από την ιδιότητα του Μέλους του Γενικού Συμβουλίου ύστερα
από σχετική εισήγηση του Εφόρου Oργανωτικού και σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό.
14.	Εκχωρεί αρμοδιότητες και δικαιοδοσία έγκρισης δαπανών στην Εκτελεστική Επιτροπή.
15.	Εγκρίνει τον αριθμό του υπαλληλικού προσωπικού και των συμβούλων της Oμοσπονδίας
καθώς και το ύψος της αμοιβής τους.
16.	Τα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου είναι αλληλέγγυα σε συνυπεύθυνα για κάθε ζημία της
Oμοσπονδίας που μπορεί να προέλθει από απόφαση ή αμέλειά του. Ευθύνη τους δεν
υπάρχει για αποφάσεις που παίρνονται όταν απουσιάζουν ή με διαφωνία τους που καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
17.	Το Γενικό Συμβούλιο έχει πάντα γνώμονα της πολιτικής του, την αταλάντευτη και ανυποχώρητη προσπάθεια για πραγμάτωση των σκοπών της Π.O.Ε.-O.Τ.Α., με μεθόδους και τρόπους αγωνιστικούς και με στόχο την προώθηση και επίλυση των επαγγελματικών ζητημάτων.
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ÕÚ©ÚÔ 30Ô:
ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚOΥ ΣΥΜΒOΥΛΙOΥ
Το Γενικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες, έπειτα από έγγραφη ή τηλεγραφική πρόσκληση του Προέδρου, που κοινοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν από την
πρώτη ημέρα της συνεδρίασης.
Στην πρόσκληση αναγράφονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος συνεδρίασης, ως και τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Το Γενικό Συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα στις πιο κάτω περιπτώσεις:
1.	Όταν ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία την έκτακτη συνεδρίαση.
2.	Όποτε ζητηθεί με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή της Ελεγκτικής Επιτροπής.
3.	Όταν το ζητήσουν έγγραφα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του με αίτηση που εμφανίζονται
και τα υπό συζήτηση θέματα.
Η αίτηση δίνεται στον Πρόεδρο, που υποχρεώνεται να συγκαλέσει το Γενικό Συμβούλιο μέσα σε
δέκα (10) μέρες από την υποβολή της αίτησης.
Στην ημερήσια διάταξη αυτής της συνεδρίασης μπορούν να προστεθούν και άλλα θέματα, που
συζητούνται όμως μετά την εξάντληση της συζήτησης των θεμάτων της αίτησης.
Στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής
του.
Για να υπάρξει απαρτία στις συνεδριάσεις, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του μισού συν
ένα των μελών του.
Oι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών.
Το Γενικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίσει και να ψηφίσει Κανονισμό Λειτουργίας του.

ÕÚ©ÚÔ 31Ô:
ΚΑΘΗΚOΝΤΑ ΑΡΜOΔΙOΤΗΤΕΣ ΠΡOΕΔΡOΥ Γ.Σ.
O Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου καλεί το Γενικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις και διευθύνει
αυτές. O Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Γενικού Συμβουλίου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο
της Εκτελεστικής Επιτροπής ορίζουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Συνυπογράφει μετά του Γραμματέα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου.

ÕÚ©ÚÔ 32Ô:
ΚΑΘΗΚOΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡOΕΔΡOΥ
Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απουσιάζοντα αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα, ο Αναπληρωτής του.
Σε περίπτωση που κωλύεται ή απουσιάζει και αυτός καθήκοντα Πρόεδρου στη συγκεκριμένη συνεδρίαση ασκεί ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Συγκαλεί σε τακτική συνεδρίαση το Γενικό Συμβούλιο της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. αν ο Πρόεδρός του αδρανήσει για χρονικό διάστημα διπλάσιο του κανονικού.

ÕÚ©ÚÔ 33Ô:
ΚΑΘΗΚOΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ TOY Γ.Σ.
O Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου και εκτελεί κάθε
γραφική εργασία του Γενικού Συμβουλίου.
Το Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γραμματέας.
Σε περίπτωση που κωλύεται ή απουσιάζει και αυτός καθήκοντα γραμματέα στη συγκεκριμένη
συνεδρίαση ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής.
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ÕÚ©ÚÔ 34Ô:
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ ΕΚΛOΓΗ–ΑΡΜOΔΙOΤΗΤΕΣ-ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ
Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι 11μελής και εκλέγεται από το Γενικό Συμβούλιο με το σύστημα
της απλής αναλογικής.
Με την πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέγονται μεταξύ των Μελών της, ο
Πρόεδρος, δύο (2) Αντιπρόεδροι (Α’ και Β’), ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Αναπληρωτής Ταμίας, ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων και ο Έφορος Oργανωτικού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή οφείλει:
1.	Να εκτελεί τις αποφάσεις των Συνεδρίων και του Γενικού Συμβουλίου και να εφαρμόζει το
Καταστατικό.
2.	Να προετοιμάζει την έκθεση πεπραγμένων, τον απολογισμό και προϋπολογισμό και να
θέτει στην έγκριση του Γενικού Συμβουλίου τις αποφάσεις της.
3.	Να καλεί έκτακτα το Γενικό Συμβούλιο δια του Προέδρου του, όποτε διαπιστώνεται ανάγκη.
Να συντονίζει την οργάνωση συνδικαλιστικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και κάθε
είδους μαζικών εκδηλώσεων για τα Μέλη-Συλλόγους.
Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει δύο (2) φορές το μήνα, έκτακτα δε όποτε παραστεί ανάγκη.
Η Εκτελεστική Επιτροπή τηρεί όλα τα αναγκαία βιβλία, θεωρημένα και με αριθμημένες σελίδες.
Η Εκτελεστική Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες, στα όρια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού μέχρι
ανωτάτου ορίου που καθορίζεται από το Γενικό Συμβούλιο.
Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει έκτακτα, όταν το ζητήσουν:
1.	O Πρόεδρός της.
2.	Τρία (3) Μέλη της.
3.	Η Ελεγκτική Επιτροπή για θέματα ευθύνης της.
Η έκτακτη συνεδρίαση προκαλείται έπειτα από έγγραφη αίτηση, που αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεώνεται να τη συγκαλέσει μέσα σε τρεις (3) μέρες.
Η Εκτελεστική Επιτροπή θεωρείται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα των μελών
της.
Τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν απουσιάζουν αδικαιολόγητα σε (2) συνεχόμενες
συνεδριάσεις ή σε έξι (6) σε όλο το χρόνο, εκπίπτουν από το αξίωμά τους.

ÕÚ©ÚÔ 35Ô:
ΚΑΘΗΚOΝΤΑ ΠΡOΕΔΡOΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡOΕΔΡΩΝ Ε.Ε.
O Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής εκπροσωπεί την Π.O.Ε.-O.Τ.Α. μπροστά σε κάθε δικαστήριο και αρχή και σε όλες τις σχέσεις και διαφορές, ύστερα από παροχή πληρεξουσιότητας
από το Γενικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ.2 του παρόντος Καταστατικού.
O Πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής επιμελείται
μετά του Γενικού Γραμματέα για την εκτέλεση των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου και των
συνεδρίων και υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Καταρτίζει μαζί με το Γενικό Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη την οποία κοινοποιεί τρεις (3)
μέρες πριν από τη συνεδρίαση και εισηγείται τα σχετικά θέματα.
Επιβλέπει την ταμειακή και λογιστική υπηρεσία, εκδίδει τις εντολές προς τον Ταμία για είσπραξη ή πληρωμή. Συντάσσει, σε συνεργασία με τον Ταμία, τον Οικονομικό Απολογισμό και τον
Προϋπολογισμό και τους θέτει στην έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα ο Α’ Αντιπρόεδρος και
αυτόν ο Β’ Αντιπρόεδρος.
Εποπτεύει και παρακολουθεί το έμμισθο προσωπικό της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.

20

Συνυπογράφει με τον Ταμία και το Γενικό Γραμματέα, όλα τα εντάλματα πληρωμής δαπανών,
γραμμάτια είσπραξης, συναλλαγματικές και επιταγές. Επίσης συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα σχετικά με τη διαχείριση έγγραφα.

ÕÚ©ÚÔ 36Ô:
ΚΑΘΗΚOΝΤΑ Γ.Γ. ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Γ.Γ. ΤΗΣ Ε.Ε.
O Γενικός Γραμματέας συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Τηρεί το αρχείο και κρατάει τη σφραγίδα της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
Τηρεί το Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, ενεργεί την αλληλογραφία και είναι υπεύθυνος για το υλικό του γραφείου.
Το Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνει με τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

ÕÚ©ÚÔ 37Ô:
ΚΑΘΗΚOΝΤΑ ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΑΜΙΑ Ε.Ε.
O Ταμίας τηρεί το βιβλίο Ταμείου.
Καταρτίζει με τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής τον απολογισμό της διαχειριστικής
περιόδου, τον Οικονομικό Απολογισμό της λογιστικής περιόδου και τον Προϋπολογισμό και
τους θέτει στην κρίση της Εκτελεστικής Επιτροπής και στο Γενικό Συμβούλιο και της διαχειριστικής περιόδου και στο Συνέδριο.
Εκτελεί τη λογιστική και ταμειακή υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού, τις αποφάσεις των Συνεδρίων, του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές με τα αντίστοιχα γραμμάτια και εντάλματα, που υπογράφονται από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Υποβάλλει κάθε τρίμηνο στην Εκτελεστική Επιτροπή κατάσταση Εσόδων-Εξόδων για έγκριση,
που καταχωρείται στα πρακτικά.
Κρατάει τα μετρητά του ταμείου, τα χρηματόγραφα, τα αποδεικτικά των εισπράξεων και πληρωμών και καταθέτει στο όνομα της Π.O.Ε.-O.Τ.Α., σε μία από τις αναγνωρισμένες τράπεζες ή
σε Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, κάθε ποσό που ξεπερνάει τα 2.000ευρώ. Το ποσό των μετρητών
που κρατάει ο Ταμίας, μπορεί να αυξομειωθεί έπειτα από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Αποσύρει από τις τραπεζικές ή ταχυδρομικές καταστάσεις, κάθε χρηματικό ποσό, ύστερα από
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που εκδίδεται μία φορά και που μπορεί να ανακληθεί.
Για κάθε ανάληψη απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το
Γενικό Γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής.
O Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για κάθε ανωμαλία στη
διαχείρισή τους.
Σε περίπτωση διαχείρισης χρημάτων από άλλο Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής πλην του
Ταμία, αυτό μπορεί να γίνει μόνο ύστερα από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Στην
περίπτωση αυτή το εξουσιοδοτημένο Μέλος έχει προσωπική ευθύνη για τη διαχείριση των χρημάτων μέχρι την απόδοσή τους στον ταμία, που θα γίνεται με σχετικό πρωτόκολλο ή με ενυπόγραφη απόδειξη.
Τον Ταμία απουσιάζοντα ή κωλυόμενο για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνει με τα ίδια δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις ο Αναπληρωτής Ταμίας. Η αναπλήρωση γίνεται με υπογραφή πρωτοκόλλου μεταξύ Ταμία και Αναπληρωτή.
O Αναπληρωτής Ταμίας υποβοηθά τον Ταμία, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
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ÕÚ©ÚÔ 38Ô:
ΚΑΘΗΚOΝΤΑ ΕΦOΡOΥ ΔΗΜOΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Έχει την αρμοδιότητα για κάθε δημόσια εκδήλωση της Π.O.Ε.-O.Τ.Α., σε συνεργασία με τον Πρόεδρο
και το Γενικό Γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Φροντίζει για τη διανομή των ανακοινώσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
στους Συλλόγους-Μέλη, στον ημερήσιο Τύπο και τα μέσα ενημέρωσης και την αποστολή των
εγγράφων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. προς τους αρμόδιους κρατικούς
φορείς.
Φροντίζει για την εκτύπωση και κυκλοφορία των εντύπων της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. Είναι υπεύθυνος
για τη σύνταξη της εφημερίδας της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
Τηρεί αρχείο των δημοσιευμάτων σχετικών με την Π.O.Ε.-O.Τ.Α. και τα Μέλη της, τα συνδικαλιστικά θέματα και κάθε τι που αφορά τους εργαζόμενους στους O.Τ.Α. και γενικότερα.
Ενημερώνει το Γενικό Συμβούλιο την Εκτελεστική Επιτροπή και το συνέδριο σχετικά με τα παραπάνω.

ÕÚ©ÚÔ 39Ô:
ΚΑΘΗΚOΝΤΑ ΕΦOΡOΥ OΡΓΑΝΩΤΙΚOΥ
O Έφορος Oργανωτικού φροντίζει για όλα τα θέματα καλής οργάνωσης της λειτουργίας της
Oμοσπονδίας.
Τηρεί το Μητρώο Μελών και Συνέδρων.
Ασκεί έλεγχο της δύναμης των Μελών των Συλλόγων-Μελών και εισηγείται στο Γενικό Συμβούλιο τη διαγραφή ενός Συλλόγου από τα Μέλη της Oμοσπονδίας, αν ο Σύλλογος χάσει την πλειοψηφία των εργαζομένων που έχουν δικαίωμα να είναι Μέλη του. Αντίστροφα, εισηγείται την
επανεγγραφή του, όταν εκλείψει ο παραπάνω λόγος.
Είναι υπεύθυνος των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
Φροντίζει, μαζί με τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων, για την οργάνωση των συγκεντρώσεων, σεμιναρίων, εορτών, εκδηλώσεων που κάνει η Π.O.Ε.-O.Τ.Α. σε συνεργασία με τα Μέλη της.
Διαχειρίζεται και συντηρεί τα έπιπλα και τα σκεύη της Oμοσπονδίας καθώς και την ακίνητη
περιουσία της.
Τηρεί τα Βιβλία Μητρώου και Απογραφής, καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας κάθε περιουσιακού στοιχείου.
Εισηγείται στο Γενικό Συμβούλιο την αντικατάσταση Μέλους του.

KEΦAΛAIO ΣT’:
EΛEΓKTIKH EΠITPOΠH-ΣYΓKPOTHΣH-APMOΔIOTHTEΣ

ÕÚ©ÚÔ 40Ô:
ΣΥΓΚΡOΤΗΣΗ
O οικονομικός έλεγχος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. ανήκει στην Ελεγκτική
Επιτροπή.
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) Τακτικά Μέλη, που εκλέγονται μαζί με τα
άλλα όργανα της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. από το συνέδριο των αρχαιρεσιών της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
Μαζί με τα Τακτικά Μέλη εκλέγονται και τα αναπληρωματικά.
Η θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής συμπίπτει απόλυτα με τη θητεία του Γενικού Συμβουλίου.
Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται σε σώμα, μέσα στις ίδιες προθεσμίες που συνέρχεται το Γενικό Συμβούλιο και κατά τον ίδιο τρόπο μ’ αυτό και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το
Γενικό Γραμματέα.
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Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει δύο (2) τουλάχιστον φορές το χρόνο, με πρόσκληση του
Προέδρου ή του νομίμου Αναπληρωτή του.
Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει έκτακτα όταν ζητηθεί:
1.	Από τον Πρόεδρό της.
2.	Από την Εκτελεστική Επιτροπή.
3.	Από δύο (2) Μέλη της.
Η Ελεγκτική Επιτροπή θεωρείται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται τρία (3) Μέλη της.

ÕÚ©ÚÔ 41Ô:
ΑΡΜOΔΙOΤΗΤΕΣ
Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα της παρακολούθησης και του ελέγχου της Εκτελεστικής Επιτροπής ως προς την οικονομική διαχείριση.
Εξετάζει τα λογιστικά βιβλία της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. και ζητάει την επίδειξη του περιεχομένου του
Ταμείου καθώς και κάθε άλλη εξήγηση ή πληροφορία, οικονομικού περιεχομένου.
Έχει υποχρέωση να ελέγχει τον ετήσιο ισολογισμό, τον Οικονομικό Απολογισμό και να υποβάλει
γι’ αυτά ολοκληρωμένη έκθεση της διαχειριστικής περιόδου στο Συνέδριο της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
Έχει υποχρέωση να ελέγχει τη διαχείριση της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. δύο (2) τουλάχιστον φορές το χρόνο
και να συντάσσει σχετικό πρακτικό.
Η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής κοινοποιείται στους Συλλόγους-Μέλη.

KEΦAΛAIO Z’:
ANTIΠPOΣΩΠOI THΣ Π.O.E.-O.T.A.

ÕÚ©ÚÔ 42Ô:
ΑΝΤΙΠΡOΣΩΠOΙ ΤΗΣ Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
Oι Αντιπρόσωποι της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. στην τριτοβάθμια οργάνωση εκλέγονται κατά την αναλογία
που ορίζει το Καταστατικό της τριτοβάθμιας οργάνωσης.
Για την εκλογή τους εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι περί των Αρχαιρεσιών διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
Oι Αντιπρόσωποι της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. σε κρατικά αρμόδια όργανα που προβλέπονται από Νόμο,
εκλέγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής από το Συνέδριο της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. και ανακαλούνται με απόφαση του Συνεδρίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση ορίζονται από το Γενικό Συμβούλιο με δυνατότητα ανάκλησης από αυτό.
Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια θητείας των Αντιπροσώπων της Π.O.Ε.-O.Τ.Α., ισχύουν οι διατάξεις
του Καταστατικού της υπερκείμενης οργάνωσης.

KEΦAΛAIO H’:
TPOΠOΠOIHΣH KATAΣTATIKOY-ΔIAΛYΣH

ÕÚ©ÚÔ 43Ô:
ΤΡOΠOΠOΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚOΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ
Κάθε τροποποίηση, συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού ή διάλυση της
Π.O.Ε.-O.Τ.Α., αποφασίζεται μόνο από το Συνέδριο.
Απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. λαμβάνεται
σε Συνέδριο για την απαρτία του οποίου απαιτείται η παρουσία των μισών συν ένα (1/2+1)
τουλάχιστον για τους Αντιπροσώπους των Συλλόγων-Μελών.
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Για να ληφθεί απόφαση απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) από τους παρόντες
Αντιπροσώπους.
Το Συνέδριο που αποφασίζει για τη διάλυση της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. αποφασίζει και για τη διάθεση
της περιουσίας της.

KEΦAΛAIO Θ’:
ΣΦPAΓIΔA-ΓIOPTH-ΣHMAIA

ÕÚ©ÚÔ 44Ô:
ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΓΙOΡΤΗ-ΣΗΜΑΙΑ
Η Π.O.Ε.-O.Τ.Α., έχει σφραγίδα στρογγυλή και γράφει κυκλικά τις λέξεις «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
OΜOΣΠOΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΝ OΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤOΠΙΚΗΣ ΑΥΤOΔΙOΙΚΗΣΗΣ» το έτος 1950,
χρόνο ίδρυσης της Oμοσπονδίας, και στο κέντρο του κύκλου υπάρχει η κεφαλή του Κλεισθένη.
Η Π.O.Ε.-O.Τ.Α. γιορτάζει κάθε χρόνο την Πρωτομαγιά, ημέρα γιορτής και διεθνιστικής
αλληλεγγύης των εργαζομένων όλου του κόσμου. O τρόπος εορτασμού ορίζεται πάντοτε με
απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
Σημαία της Π.O.Ε.-O.Τ.Α., ορίζεται η Ελληνική, που αναγράφει την επωνυμία της Oμοσπονδίας.

KEΦAΛAIO I’:

ÕÚ©ÚÔ 45Ô:
ΓPAMMATEIA ΓYNAIKΩN
Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου συγκροτείται επταμελής (7) Γραμματεία Γυναικών των
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Αντικείμενο λειτουργίας της Γραμματείας είναι η προώθηση των γενικότερων αλλά και των ειδικότερων προβλημάτων που αφορούν τις εργαζόμενες γυναίκες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και
στη Δημόσια Διοίκηση.
Στη Γραμματεία Γυναικών της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. συμμετέχουν εκλεγμένες γυναίκες στα όργανα της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Π.O.Ε.-O.Τ.Α. και τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους.
Συντονίζει τη δράση της με τη Γραμματεία Γυναικών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και με αντίστοιχες Γραμματείες του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

ÕÚ©ÚÔ 46Ô:
ΓPAMMATEIA YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ
Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου συγκροτείται επταμελής (7) Γραμματεία Υγιεινής και
Ασφάλειας.
Αντικείμενο λειτουργίας της Γραμματείας είναι η δημιουργία υποδομής και εργαλείων για την
ουσιαστική εφαρμογή της Νομοθεσίας από τους O.Τ.Α.
Η συγκρότηση Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζόμενων σε κάθε O.Τ.Α.
Η ενημέρωση, πληροφόρηση του ανθρώπινου δυναμικού και η συγκρότηση Πανελλαδικού
δικτύου για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η εξασφάλιση οργανωτικών, οικονομικών, νομοθετικών και λοιπών προϋποθέσεων για τη διαρκή υποστήριξη του δικτύου και τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας των
Εργαζομένων στους O.Τ.Α.
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ÕÚ©ÚÔ 47Ô:
EΠITPOΠH NOMIMOΠOIHΣHΣ ANTIΠPOΣΩΠΩN
Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου συγκροτείται πενταμελής (5) διαπαραταξιακή Επιτροπή
Νομιμοποίησης των Αντιπροσώπων της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. για τη συμμετοχή τους στα Συνέδρια της
Oμοσπονδίας.
Η Επιτροπή Νομιμοποίησης ελέγχει και εισηγείται στα όργανα της Oμοσπονδίας τη νομιμοποίηση των Αντιπροσώπων για τη συμμετοχή τους στα Συνέδρια της Oμοσπονδίας.
Η Επιτροπή Νομιμοποίησης εποπτεύει και ελέγχει τις σχετικές διαδικασίες, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία Δικαστικού, τη λειτουργία Εφορευτικής Επιτροπής, τον έλεγχο για την εφαρμογή του Καταστατικού της Oμοσπονδίας (άρθρο 1), τον έλεγχο για την αποφυγή διπλοψηφιών, τον έλεγχο διαδικασιών ψήφου δια αλληλογραφίας και φροντίζει με ιδιαίτερη επιμέλεια για την ορθή σύνταξη των δικαιολογητικών που είναι αναγκαία για
τη νομιμοποίηση των Αντιπροσώπων (άρθρο 15).

KEΦAΛAIO K’:

ÕÚ©ÚÔ 48Ô:
METABATIKH ΔIATAΞH
Για τη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας και τη γνήσια αποτύπωση της
πραγματικότητας, η εκλογή για τη συγκρότηση των σωμάτων των οργανώσεων που εκλέγουν
Αντιπροσώπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. διενεργείται στο χρονικό κύκλο λειτουργίας των οργάνων
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με βάση τα Τακτικά της Συνέδρια.
Η εκλογή των Αντιπροσώπων-Συνέδρων της Oμοσπονδίας πραγματοποιείται την χρονική
περίοδο από το Δεκέμβριο του έτους που προηγείται της διεξαγωγής του Τακτικού Συνεδρίου
μέχρι δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών του Τακτικού Συνεδρίου της
Π.O.Ε.-O.Τ.Α.
Η θητεία των Αντιπροσώπων-Συνέδρων που συμμετείχαν στον 37ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO-OΡΓΑΝΩ
ΤΙΚO και 38ο ΤΑΚΤΙΚO ΣΥΝΕΔΡΙO ΤΗΣ Π.O.Ε.-O.Τ.Α. παρατείνεται μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙOΥ του
2010.
Aθήνα, 9 Nοεμβρίου 2009
Για την Eκτελεστική Eπιτροπή της Π.O.E.-O.T.A.
O Πρόεδρος

O Γεν. Γραμματέας

					
Θέμης Μπαλασόπουλος
Γεώργιος Kαταχανάς
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Aκριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου τροποποιημένου καταστατικού σωματείου, εγκριθέντος δια
της υπ’ αριθμ. 430/2010 αποφάσεως του Mονομελούς Πρωτοδικείου Aθηνών υπό την έμπροσθεν
επωνυμία, αναγνωρισθέντος δια της υπ’ αριθμ. 683/1951 αποφάσεως του αυτού Δικαστηρίου και καταχωρηθέντος εις την οικεία στήλη του βιβλίου αναγνωρισμένων σωματείων υπ’ αυξ. αρ. 103
Eιδ. 888.

Aθήνα, 29 Mαρτίου 2010
H Γραμματέας
XPYΣANΘH BAPBAPEΣOY

ΘEΩPHΘHKE
Για τη νόμιμη σήμανση και την έκδοσή του κατά την σειρά της παραγγελίας.

Aθήνα, 29 Mαρτίου 2010
H Προϊσταμένη του Tμήματος
XPYΣANΘH BAPBAPEΣOY
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