ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Α.Ε.Ε.
Π.Ο.Σ. Ο.Α.Ε.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1ο
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Η κατά το έτος 1950 ιδρυθείσα Δευτεροβάθμια Ομοσπονδία με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Β.Ε. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με έδρα την Αθήνα, αναγνωρίστηκε με την
υπ’ αριθ. 9986/18-11-1950 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθήνας και μετονομάστηκε σε «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Β.Ε.» και της οποίας η μετονομασία αυτή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.
2525/1965 απόφαση του ιδίου Πρωτοδικείου. Κατά τη Γεν. Συνέλευση της 18-19/5/96 τροποποίησε και
πάλι το καταστατικό της, τροποποίηση που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. καταχώρηση 301- Ειδ. 2791/3-1296 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και λειτουργεί έκτοτε με την επωνυμία
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Β.Ε.» (ΠΟΣ-ΤΕΒΕ). Κατά την ειδικά προς τούτο
συγκληθείσα Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων των Σωματείων - Μελών της, της 23 ης και 24ης Μαΐου
2003, τροποποίησε και πάλι το καταστατικό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1712/87 και του Ν. 2081/92
με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Άρθρου 4 παρ. 1 & 2 του Καταστατικού της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και
συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και την νέα επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Β.Ε. – Ο.Α.Ε.Ε.» (Π.Ο.Σ. Τ.Ε.Β.Ε. – Ο.Α.Ε.Ε.). Κατά τη γενική
συνέλευση των Αντιπροσώπων των Σωματείων - Μελών της, της 17 ης Μαρτίου 2007, μεταξύ άλλων
τροποποιήσεων, τροποποίησε και την επωνυμία, η οποία έχει πλέον ως εξής: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Α.Ε.Ε.», τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθμόν
6665/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Διέπεται στο εξής και λειτουργεί βάση του παρόντος Καταστατικού, όπως αυτό ακολουθεί, που
τροποποίησε, προσάρμοσε, αναμόρφωσε και κωδικοποίησε η ειδικά προς τούτο συγκληθείσα Γενική
Συνέλευση των Αντιπροσώπων των Σωματείων - Μελών της, της 8 Ιουλίου 2013».

Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΙ
Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Α.Ε.Ε.» που αποτελεί τον ανώτατο συνδικαλιστικό
φορέα των συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε. σκοπούς έχει:
1. Την υπεράσπιση και διαφύλαξη των συνταξιοδοτικών και ιατροφαρμακευτικών – νοσηλευτικών
δικαιωμάτων και κατακτήσεων των μελών των Σωματείων-Μελών της, τη διεκδίκηση βελτιώσεων και
ουσιαστικών λύσεων σε αυτά, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, της Δημόσιας
Υγείας και οικονομικής ευεξίας του.
2. Τη συνεπή, συστηματική – επιστημονική μελέτη, προβολή και προώθηση των ανοικτών προβλημάτων
των μελών των Σωματείων-Μελών της για την καλύτερη συλλογική διεκδίκηση των ενδεδειγμένων λύσεων
και ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου.
3. Την παρακολούθηση ζητημάτων γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως είναι: η ακρίβεια της
ζωής, η προστασία του περιβάλλοντος, η αποτροπή του πολέμου, η εξύψωση και υπεράσπιση των
ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της
ειρήνης, καθώς και της καταπολέμησης των συνεπειών των πολέμων, των ναρκωτικών, κ.ά.
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Άρθρο 3ο
ΜΕΣΑ
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Π.Ο.Σ. - Ο.Α.Ε.Ε. :
1. Απευθύνεται στις δημόσιες διοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική διοίκηση, τις συνδικαλιστικές και
συνεταιριστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και στους εκπροσώπους πολιτικών και
κοινωνικών φορέων και ομάδων.
2. Φροντίζει σε καθημερινή βάση, για την καλύτερη οργάνωση και αξιοποίηση των υπαρχόντων στις
διάφορες πόλεις της χώρας Σωματείων - Μελών της, και την ίδρυση νέων στους Νομούς που δεν
υπάρχουν.
3. Επιδιώκει να συμμετέχει με αντιπροσώπους της, αιρετούς στη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Ε., να παρακολουθεί
και ενισχύει το έργο αυτής, όπως επίσης επιδιώκει τη συμμετοχή εκπροσώπων της στις κατά τόπους
επιτροπές του Ο.Α.Ε.Ε. και γενικά την αποφασιστική συμβολή στην πρόοδο του Ο.Α.Ε.Ε. για

την

ουσιαστική βελτίωση της εν γένει ιατροφαρμακευτικής – νοσοκομειακής περίθαλψης και συνταξιοδοτικής
κατάστασης των μελών των Σωματείων-Μελών της.
4. Συμμετέχει σε συνταξιουχικές ή και ευρύτερης σημασίας, Συντονιστικές Επιτροπές, κεντρικού ή και
τοπικού επιπέδου, μέσω των Σωματείων - Μελών της,

συμπράττοντας και συνεργαζόμενη με

συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς εσωτερικού και εξωτερικού σε κοινούς στόχους και επιδιώξεις.
5. Διεξάγει ή και συμμετέχει σε κάθε μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες για την διεκδίκηση και
επίλυση των γενικών και ειδικών προβλημάτων που απασχολούν τους συνταξιούχους του Ο.Α.Ε.Ε.
6. Εκδίδει μηνιαίο έντυπο, καθώς και κάθε άλλο, περιστασιακά, έντυπο ή και βιβλίο συνταξιουχικού και
ευρύτερα επιμορφωτικού ενδιαφέροντος τόσο για εξυπηρέτηση των σκοπών της, όσο και για την
υπεύθυνη ενημέρωση των Μελών της και της κοινής γνώμης.
7. Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό της Π.Ο.Σ. - Ο.Α.Ε.Ε. και πλουτίζει
αυτόν με το απαραίτητο προσωπικό και μέσα.
8. Συγκροτεί κάθε βοηθητική του έργου της Επιτροπή από μέλη του Διοικ. Συμβουλίου της ή και στελεχών
των Σωματείων - Μελών της για τη μελέτη, προπαρασκευή, επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων, προς
τελική έγκριση από το Δ.Σ. ή την Γεν. Συνέλευση της.
Άρθρο 4ο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Η

Π.ΟΣ.

-

Ο.Α.Ε.Ε.

ανήκει

στη

δύναμη

της

τριτοβάθμιας

«ΓΕΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

σύμφωνα με τους όρους και

προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδαφ. 1 & 2 του Καταστατικού της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
Άρθρο 5Ο
ΕΔΡΑ
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Έδρα της Π.Ο.Σ.- Ο.Α.Ε.Ε. είναι η Αθήνα με την ευρύτερη έννοιά της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 6ο
ΜΕΛΗ
1. Μέλη της Π.Ο.Σ – Ο.Α.Ε.Ε είναι τα ήδη ενταγμένα σε αυτήν και νόμιμα λειτουργούντα Σωματεία
Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. Μπορούν επίσης να γίνουν Μέλη της, νομίμως αναγνωρισμένα Σωματεία
Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε, καθώς επίσης και όλα τα Σωματεία που ήταν ή είναι μέχρι σήμερα μέλη των
δευτεροβάθμιων οργανώσεων με τις επωνυμίες: «Π.Ο.Σ. Τ.Ε.Β.Ε.», «Π.Ο.Σ. Τ.Α.Ε.» και «Π.Ο.Σ. Τ.Σ.Α.»,
με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων αυτών.
2. Τα καταστατικά των Σωματείων-Μελών καθώς και των υποψήφιων μελών της Π.Ο.Σ- Ο.Α.Ε.Ε. πρέπει
να είναι προσαρμοσμένα και να συμβαδίζουν με το Καταστατικό της, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη θητεία του
Δ.Σ. και των αντιπροσώπων τους σε αυτήν, την αποδοχή των σκοπών και επιδιώξεών της, τη συμμετοχή
τους στα όργανα Διοίκησής της, τη συμμετοχή τους στους αγώνες και τις εν γένει ενέργειες και
δραστηριότητές της γενικά και τοπικά.
3. Διευκρινίζεται πως ο χαρακτηρισμός «Σωματεία- Μέλη της Π.Ο.Σ.-Ο.Α.Ε.Ε.» περιλαμβάνει
αποκλειστικά και μόνον τα Σωματεία Συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε..
Άρθρο 7ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
1. Για να γίνει Μέλος της Π.Ο.Σ.- Ο.Α.Ε.Ε. ένα Σωματείο Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε., πρέπει να υποβάλλει
-και εφ΄ όσον συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου 6 του παρόντος- αίτηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του, νόμιμα υπογεγραμμένη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ. - Ο.Α.Ε.Ε.,
στην οποία αίτηση πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η πλήρης επωνυμία, η έδρα και η πλήρης
ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνσή του.
2. Μαζί με την αίτηση του Δ.Σ. του, το σωματείο υποβάλλει και το πλήρες πρακτικό της Γενικής
Συνέλευσης των μελών του, σε επικυρωμένο αντίγραφο, στο οποίο πρακτικό της Γ.Σ. εμφαίνεται καθαρά
αυτό που αποφάσισε, την εγγραφή δηλαδή στην Π.Ο.Σ. - Ο.Α.Ε.Ε.
3. Υποβάλλει επίσης : α) Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού του, β) Πίνακα των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου του αιτούντος Σωματείου με τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, οδό,
αριθμό, ταχυδρ. κώδικα, πόλη, αριθ. τηλεφώνου)
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4. Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.- Ο.Α.Ε.Ε. στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή του αποφασίζει
την εγγραφή του (του σωματείου), εάν το Σωματείο ανταποκρίνεται στις παραπάνω προϋποθέσεις και
υποχρεώσεις του.
5. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής, το Σωματείο μπορεί με την Διοίκησή του, να
προσφύγει κατά της απόφασης αυτής στη Γεν. Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε. και
εάν και αυτή απορρίψει την αίτηση εγγραφής, η Διοίκηση του αιτούντος Σωματείου μπορεί να προσφύγει
εντός 30 ημερών στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
6. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε. για
έγκριση της αίτησης εγγραφής, ή από της τελεσιδικίας που διατάζει την εγγραφή.

Άρθρο 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Όλα τα Σωματεία - μέλη της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε. έχουν τα ίδια και ίσα δικαιώματα.
Έτσι, κάθε Σωματείο - μέλος, δικαιούται:
1. Να συμμετέχει με τους νόμιμα εκλεγμένους Αντιπροσώπους του στις Γενικές Συνελεύσεις της
Ομοσπονδίας και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανομένη απόφαση.
2. Να εκλέγονται οι Αντιπρόσωποί του στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα της Ομοσπονδίας και
επιτροπές αυτής καθώς και αντιπρόσωποι στην ανώτατη Τριτοβάθμια Οργάνωση – Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. της
οποίας είναι μέλος η Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε.
3. Να λαμβάνει με τους νόμιμους εκπροσώπους του γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από τη
Γεν. Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανά της αποφάσεων, να ζητάει και να παίρνει αντίγραφα των
πρακτικών αυτών, εγγράφων που το αφορούν και να ενημερώνεται επί της πορείας των προβλημάτων
γενικών και ειδικών των συνταξιούχων και για όλες τις ενέργειες και δραστηριότητές της.
4. Να έχει πρόσβαση στο μηνιαίο έντυπο της Π.Ο.Σ.

– Ο.Α.Ε.Ε. με ειδήσεις και κείμενά του που

προάγουν και ενισχύουν τους κοινούς (Ομοσπονδίας και Σωματείου) στόχους και αποφάσεις της, καθώς
και τις αποφάσεις των Σωματείων – Μελών της, υπό την έγκριση βεβαίως της Συντακτικής Επιτροπής.
Κείμενα που αναφέρονται σε προσωπικά θέματα ή είναι υβριστικά ή αποτελούν καταγγελία χωρίς επαρκή
τεκμηρίωση δεν δημοσιεύονται.
Άρθρο 9ο
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Κάθε Σωματείο – Μέλος της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε. έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
1. Να τηρεί το παρόν καταστατικό και να συμμορφώνεται με συνέπεια προς τις αποφάσεις και οδηγίες της
Γεν. Συνέλευσης, του Διοικ. Συμβουλίου και των λοιπών Οργάνων της. Να συμμορφώνεται επίσης με τις
κάθε φορά γραπτές, λόγω επικαιρότητας, οδηγίες και υποδείξεις του Εκτελεστικού Προεδρείου της Π.Ο.Σ.
– Ο.Α.Ε.Ε. για κατεπείγοντα θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους του Ο.Α.Ε.Ε., ιδιαίτερα δε τον
τρόπο προβολής και επίλυσής τους, οδηγίες και υποδείξεις που εδράζονται βεβαίως σε σχετικές
αποφάσεις των πιο πάνω Οργάνων και στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
2. Να συμμετέχει στις Γεν. Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα της Ομοσπονδίας και να
συμπαρίσταται ενεργά στα όργανα Διοίκησής της για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική άσκηση των
καθηκόντων και επιδιώξεών της. Να μην αντιστρατεύεται δε, σε κάθε περίπτωση, των αποφάσεων των
Οργάνων της και των προσπαθειών και δραστηριοτήτων για υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.
3. Να ενημερώνει εγγράφως την Ομοσπονδία, μέσα σε 15 ημέρες το πολύ, για κάθε αλλαγή - μεταβολή
που επέρχεται στη Διοίκηση του Σωματείου, στους Αντιπροσώπους του, στην δύναμη των μελών του και
για κάθε τυχούσα μεταβολή στην καταστατική - νομική υπόστασή του.
4. Να ενημερώνει αμέσως τα μέλη του επί των αποφάσεών των οργάνων της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε. με βάση
τα υλικά - ντοκουμέντα που λαμβάνει από τη Διοίκηση της.
5. Να εκπληρώνει τακτικά και εγκαίρως τις τυχούσες οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Π.Ο.Σ. –
Ο.Α.Ε.Ε.
6. Να ενημερώνει την Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε. για τα ειδικά του, τοπικά προβλήματα και τις δραστηριότητές του
και να προσκαλεί έγκαιρα, γραπτά κατά προτίμηση ή και τηλεφωνικά, εκπρόσωπό της στις Γενικές
Συνελεύσεις – συσκέψεις - συγκεντρώσεις του, στον οποίον εκπρόσωπο δίνουν το δικαίωμα γνώμης και
λόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου φυσικά.
7. Υποχρεούνται να προσκαλούν έγκαιρα γραπτά εκπρόσωπο της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε. στις αρχαιρεσιακές
Γενικές Συνελεύσεις, στον οποίο εκπρόσωπο υποχρεούνται να δίνουν το δικαίωμα γνώμης και λόγου
χωρίς δικαίωμα ψήφου φυσικά.
8. Να αποστέλλει εγκαίρως στη Διοίκηση της Π.Ο.Σ.

– Ο.Α.Ε.Ε. ακριβές αντίγραφο του ετήσιου

οικονομικού απολογισμού του, την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής του καθώς και τα αποτελέσματα,
αποφάσεις, ψηφίσματα κ.λ.π. της ετήσιας Γεν. Συνέλευσης ή και των τυχόν εκτάκτων.
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9. Να τροποποιεί - αναπροσαρμόζει το καταστατικό προς το ισχύον κάθε φορά καταστατικό της Π.Ο.Σ. –
Ο.Α.Ε.Ε. και τις απαιτήσεις των σχετικών νόμων, εντός των χρονικών ορίων που νομίμως αποφασίζονται,
επί ποινή αποκλεισμού από Γεν. Συνέλευση ή και διαγραφής του.
10. Τα Σωματεία – Μέλη διατηρούν τη διοικητική και οικονομική τους αυτοτέλεια.

Άρθρο 10ο
ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
1. Το Διοικ. Συμβούλιο της Π.Ο.Σ. - Ο.Α.Ε.Ε. μπορεί να αποφασίσει αιτιολογημένα και η Γεν. Συνέλευση
να επικυρώσει για την αποβολή Σωματείου – Μέλους της, εφόσον :
α. Έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής, που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7 του παρόντος
καταστατικού.
β. Συμπεριφέρεται αντίθετα, κατά σύστημα, προς τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και τις αποφάσεις,
ομόφωνες ή κατά πλειοψηφία, της Γεν. Συνέλευσης και των άλλων Διοικητικών Οργάνων της.
γ. Αν στερείται Διοίκησης επί ένα (1) έτος από τη λήξη της θητείας της απερχόμενης Διοίκησης και εφόσον
δεν έχει υποβληθεί αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο για διορισμό προσωρινής διοίκησης ή δεν έχει εκλέξει
Αντιπροσώπους για την Γεν. Συνέλευση της Ομοσπονδίας.
δ. Αν καθυστερεί αδικαιολόγητα, περισσότερο από δύο συνεχή έτη, την τυχούσα υποχρεωτική συνδρομή
του, και τις εν γένει οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Ομοσπονδία.
ε. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.
2. Την αποβολή του Σωματείου – Μέλους εισηγείται στο Διοικ. Συμβούλιο της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε., μέλος
αυτού ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των αντιπροσώπων των νομίμως και καταστατικά εντάξει
εκπροσωπουμένων Σωματείων – Μελών της.
3. Το Διοικ. Συμβούλιο, όπως και η Γεν. Συνέλευση, καλούν προηγουμένως εγγράφως το Σωματείο –
Μέλος σε ακρόαση, για τις αποδιδόμενες σε αυτό παραβάσεις.
4. Σε περίπτωση αποβολής του το Σωματείο – Μέλος δικαιούται να προσφύγει, μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την επίδοση σε αυτό, της περί διαγραφής του αποφάσεως, στο Μονομελές Πρωτοδικείο της
έδρας της Ομοσπονδίας. Μέχρι τελεσιδικίας δε της περί διαγραφής απόφασης, το Σωματείο – Μέλος
διατηρεί όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του.

6

5. Κάθε Σωματείο – Μέλος της Π.Ο.Σ.

– Ο.Α.Ε.Ε. μπορεί να αποχωρήσει από αυτήν ύστερα από

αιτιολογημένη απόφαση της Γεν. Συνέλευσής του. Η δε αποχώρησή του τίθεται σε εφαρμογή από της
λήψεως στην Ομοσπονδία των σχετικών εγγράφων του Διοικ. Συμβουλίου του αποχωρούντος Σωματείου
- Μέλους με τα οποία κοινοποιούνται - κατατίθενται τα υλικά - ντοκουμέντα (πρακτικά) της συγκεκριμένης
Γεν. Συνέλευσής του που έλαβε την απόφαση. Κατά την αποχώρησή του το Σωματείο υποχρεούται σε
εξόφληση όλων των τυχόν οφειλών του προς την Ομοσπονδία, μέχρι και του τέλους του έτους της
αποχώρησής του.
6. Το κατά τα ανωτέρω αποχωρήσαν Σωματείο – Μέλος δύναται μετά ένα (1) έτος από την αποχώρησή
του να επαναιτηθεί και πάλι την εγγραφή του βάσει των όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 7 του
παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 11ο
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε.
Όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας είναι : α) η Γενική Συνέλευση, των Αντιπροσώπων των Σωματείων –
Μελών, β) το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) το Εκτελεστικό Προεδρείο και δ) η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 12ο
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1. Η Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Σ. - Ο.Α.Ε.Ε. που την αποτελούν οι Αντιπρόσωποι των καταστατικά και
ταμειακά εντάξει Σωματείων-Μελών της, είναι το κυρίαρχο Σώμα αυτής και επιλαμβάνεται και αποφασίζει
επί όλων των θεμάτων - προβλημάτων που περιλαμβάνονται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις της και οι
αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για τα Σωματεία -Μέλη της, που οφείλουν να τις σέβονται και να τις
εφαρμόζουν απαρέγκλιτα.
2. Ο αριθμός των Αντιπροσώπων κάθε Σωματείου - Μέλους στη Γεν. Συνέλευση της Ομοσπονδίας, είναι
ανάλογος με το συνολικό αριθμό των μελών που ψήφισαν για την εκλογή τους, κατά τις αρχαιρεσίες του,
με μέτρο ένας (1) Αντιπρόσωπος για κάθε πενήντα (50) ψηφίσαντες. Για κλάσμα ψηφισάντων που
ξεπερνά το μισό (1/2) του μέτρου αυτού, εκλέγεται ένας επιπλέον ή και ο μοναδικός Αντιπρόσωπος.
α. Έναν μοναδικό Αντιπρόσωπο μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να εκλέξουν και τα πολύ μικρά Σωματεία-Μέλη
εφόσον στις Αρχαιρεσίες τους ψήφισαν είκοσι ένα (21) τουλάχιστον μέλη τους. Όσος είναι δηλαδή ο
αριθμός - όριο Μελών της Καταστατικής τους υπόστασης και ύπαρξης.
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3. Η εκλογή των Αντιπροσώπων γίνεται από την Γεν. Συνέλευση του Σωματείου - Μέλους ταυτόχρονα με
την εκλογή του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής και η θητεία τους είναι τριετής (3ετής), ίση δηλαδή με
αυτήν των Διοικητικών του Οργάνων.
4. Η εκλογή των Σωματείων - Μελών για ανάδειξη Διοικητικών Οργάνων και Αντιπροσώπων τους,
πραγματοποιείται δύο (2) μήνες το αργότερο πριν από την αντίστοιχη Γεν. Συνέλευση - Συνέδριο μετά
αρχαιρεσιών της Π.Ο.Σ.- Ο.Α.Ε.Ε.
α. Τα Σωματεία-Μέλη υποχρεώνονται να αποστέλλουν τα υλικά -ντοκουμέντα της Γεν. Συνέλευσης και των
αρχαιρεσιών τους δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα, πριν από τη Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες της
Π.Ο.Σ. - Ο.Α.Ε.Ε. το αργότερο, επί ποινή αποκλεισμού.
5. Οι Αντιπρόσωποι για να συμμετέχουν στη Γεν. Συνέλευση της Ομοσπονδίας πρέπει να είναι
συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού και νόμιμα
και καταστατικά εκλεγμένοι με το σύστημα της απλής αναλογικής όπως προβλέπει το παρόν Καταστατικό.
Κάθε Αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα μιας και μόνον, ανά ψηφοφορία, ψήφου.
6. Τα Σωματεία-Μέλη οφείλουν να γνωστοποιούν το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από τις αρχαιρεσίες
τους, και ακριβώς για την νομιμοποίηση των Αντιπροσώπων τους στη Γεν. Συνέλευση της Ομοσπονδίας,
τα παρακάτω υλικά - ντοκουμέντα τους:
α. Φωτοαντίγραφο πλήρους πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής νομίμως υπογεγραμμένο από αυτήν,
που διενήργησε τις αρχαιρεσίες του Σωματείου - Μέλους.
β. Φωτοαντίγραφο κατάστασης με τα πλήρη στοιχεία των Αντιπροσώπων του (όνομα, επώνυμο, πλήρη
ταχυδρ. δ/νση, τηλέφωνο)
7. Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων, αποτελούσα το κυρίαρχο διοικητικό όργανο, αποφασίζει για
κάθε θέμα που υπάγεται σύμφωνα με το νόμο και το παρόν Καταστατικό στις αρμοδιότητες, τους
σκοπούς, και επιδιώξεις της Π.Ο.Σ..- Ο.Α.Ε.Ε.
Ειδικότερα η Γεν. Συνέλευση:
α. Εκλέγει και ανακαλεί οποτεδήποτε το Διοικ. Συμβούλιο ή μέλη αυτού, την Ελεγκτική Επιτροπή και
τους Αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας στην Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και ελέγχει τη δράση όλων των πιο πάνω.
β. Αποφασίζει για την επιλογή της Συνομοσπονδίας στην οποία εγγράφεται μέλος ή τη διαγραφή της από
αυτήν, και εκλέγει τους Αντιπροσώπους της στη Συνομοσπονδία.
γ. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικ. Συμβουλίου και τους ετήσιους
οικονομικούς απολογισμούς – ισολογισμούς.
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δ. Εγκρίνει, τροποποιεί ή και συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς εσόδων - εξόδων.
ε.

Εγκρίνει ή απορρίπτει προτάσεις - εισηγήσεις του Διοικ. Συμβουλίου για αύξηση των από τον

Ο.Α.Ε.Ε. παρακρατουμένων ποσών και των τυχόν εισφορών των Σωματείων-Μελών.
στ. Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ της Ομοσπονδίας.
ζ.

Αποφασίζει για την απονομή τιμητικών διακρίσεων και τίτλων ύστερα από απόφαση - πρόταση του

Διοικ. Συμβουλίου.
η.

Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση με σκοπό την αύξηση ή και βελτίωση των ακινήτων της

Ομοσπονδίας προς στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεων της και περί όλων των συναφών
εμπραγμάτων δικαιωμάτων των ακινήτων της.
θ.

Εγκρίνει την περί αποβολής Σωματείου - Μέλους απόφαση του Δ.Σ. για παραλήψεις ή παραβάσεις

που προβλέπονται στα άρθρα 9 παρ. 8 και 10 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.
ι.

Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού της Ομοσπονδίας σε Ειδική Καταστατική Γεν.

Συνέλευση.
ια. Αποφασίζει για τη διάλυση της Ομοσπονδίας τηρώντας την οριζόμενη από το νόμο διαδικασία και
πλειοψηφία.
ιβ. Στις Γεν. Συνελεύσεις μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές και με δυνατότητα, αναλόγως των
συνθηκών και των χρονικών ορίων, λόγου εντελώς συμβουλευτικά, οι Πρόεδροι και οι Γεν. Γραμματείς των
Σωματείων - Μελών που δεν έχουν εκλεγεί Αντιπρόσωποι.

Άρθρο 13ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε. συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο στην έδρα της και
μέσα στο πρώτο εξάμηνο εκάστου έτους εκτός εξαιρετικά εκτάκτων γεγονότων όπου μπορεί να υπάρξει
παράταση.
α. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, το οποίο ορίζει
και τα θέματα που θα συζητηθούν, ύστερα από πρόσκληση που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γεν.
Γραμματέας, ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, και η οποία στέλνεται στα Σωματεία - Μέλη και στους
Αντιπροσώπους δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον νωρίτερα.
β. Έκτακτα η Γεν. Συνέλευση συγκαλείται όταν κρίνει αυτήν αναγκαία το Διοικ. Συμβούλιο ή το ζητήσουν
με γραπτή αίτησή τους, Αντιπρόσωποι που αποτελούν το ένα πέμπτο (1/5) του συνόλου των μελών, στην
οποία αίτηση θα περιέχονται και τα προς συζήτηση θέματα στην έκτακτη Γεν. Συνέλευση.
2. Με απόφαση της Γ.Σ. και του Δ.Σ. η ετήσια τακτική Γεν. Συνέλευση δύναται να πραγματοποιείται και
στην έδρα κάθε σωματείου – μέλους της.
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α. Οι αιτήσεις των Σωματείων - Μελών για την διεξαγωγή στην έδρα τους της ετήσιας Τακτικής Γεν.
Συνέλευσης της Π.Ο.Σ. - Ο.Α.Ε.Ε. υποβάλλονται ένα (1) έτος πριν τουλάχιστον προς το

Διοικητικό

Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε.
β.

Το Δ.Σ. αξιολογεί και ιεραρχεί αιτιολογημένα τις αιτήσεις των Σωματείων - Μελών και εισάγει την

πρότασή του προς έγκριση στην πρώτη που θα συνέλθει Γεν. Συνέλευση της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε.
3. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα:
α. Τον τόπο, το χώρο, την ημερομηνία και την ώρα της Γεν. Συνέλευσης καθώς και το αν αυτή είναι:
Τακτική, Έκτακτη, Ειδική Καταστατική και να αναγράφουν με σαφήνεια και την πρέπουσα σειρά, τα θέματα
που θα συζητηθούν.
β. Η εκλογοαπολογιστική τακτική Γεν. Συνέλευση, αποτελεί και αποκαλείται ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ο.Σ.
– Ο.Α.Ε.Ε., υπό την έννοια ότι αναδεικνύει την νέα Διοίκηση και χαράζει με τις αποφάσεις της την πορεία
της για την επόμενη τριετία.
4. Για να έχει απαρτία και εγκυρότητα στη λήψη αποφάσεων η πρώτη Γεν. Συνέλευση, απαιτείται η
παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των Αντιπροσώπων, των νομικά, καταστατικά και ταμειακά
εντάξει Σωματείων - Μελών.
α. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση, επαναληπτική
Γεν. Συνέλευση, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας κατά την οποία απαιτείται η παρουσία
του ενός τετάρτου (1/4) των Αντιπροσώπων των ως άνω Σωματείων - Μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία και
κατά την δεύτερη αυτή σύγκληση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, οριστικά η Γεν. Συνέλευση, την ίδια
μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα αυτά πάντοτε θέματα, κατά την οποία υπάρχει απαρτία
οποιοσδήποτε αριθμός Αντιπροσώπων, των ως άνω Σωματείων - Μελών, παρίσταται.
β.

Η προσθήκη θεμάτων επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, μόνον για

εξαιρετικά επίκαιρα και κατεπείγοντα ζητήματα, που συζητούνται, εφόσον εγκριθούν, στο θέμα
«ανακοινώσεις –προτάσεις - λήψη αποφάσεων».
Άρθρο 14ο
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Οι αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
Αντιπροσώπων δηλαδή το ήμισυ (1/2) συν έναν.
2. Για την τροποποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός
δευτέρου (1/2) των Αντιπροσώπων, των νομικά, καταστατικά και ταμειακά εντάξει Σωματείων - Μελών και
πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.
α. Για την τυχόν μεταβολή των σκοπών της Ομοσπονδίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100
του Α.Κ. που απαιτεί συναίνεση όλων των μελών και την έγγραφη συναίνεση των απόντων μελών.
β. Τα της τυχόν διάλυσης της Ομοσπονδίας προβλέπονται στο άρθρο 38 του παρόντος καταστατικού.
3. Οι ψηφοφορίες στις Γεν. Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές ή μυστικές. Οι φανερές μπορούν να
γίνουν με ανάταση του χεριού, ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως διά βοής.
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4. Η ψηφοφορία είναι οπωσδήποτε μυστική όταν πρόκειται:
α. Για τις εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής και
Αντιπροσώπων στην τριτοβάθμια Συνομοσπονδία που είναι μέλος η Ομοσπονδία, καθώς επίσης και των
Εκπροσώπων της Ομοσπονδίας στο Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε.
β. σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση.
γ. σε ζητήματα ομαλής λειτουργίας των Σωματείων.
δ. στο Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό.
Με φανερή ψηφοφορία εγκρίνεται ο ετήσιος προϋπολογισμός και οι τυχόν τροποποιήσεις του. Με φανερή
ψηφοφορία επίσης μπορεί να γίνει η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής σε περίπτωση που το
ψηφοδέλτιο είναι ένα (1) και ενιαίο ή και στην περίπτωση που συμφωνούν οι συνδυασμοί, και εγκρίνει η
Γεν. Συνέλευση.
5. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση και με κανέναν τρόπο η εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση
Αντιπροσώπου από άλλον Αντιπρόσωπο.
6. Στη Γεν. Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά και μέχρι της εκλογής του Προεδρείου της, ο Πρόεδρος του
Διοικ. Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
α. Πρώτο θέμα της Γεν. Συνέλευσης είναι η εκλογή τριμελούς (3μελούς) Προεδρείου, πλαισιωμένου από
Γραμματέα και ψηφολέκτη. Μέλος του Προεδρείου της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης δεν
μπορεί να είναι υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται οι αρχαιρεσίες.
β. Η εκλογή του Προεδρείου γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων (το ½ + ένας).
γ. Σε περίπτωση δύο επαναληπτικών ψηφοφοριών που δεν πραγματοποιηθεί απόλυτη πλειοψηφία,
εκλέγονται οι σχετικά πλειοψηφίσαντες.
δ. Σε περίπτωση συμφωνίας των συνδυασμών ή ενιαίου ψηφοδελτίου, η εκλογή του Προεδρείου μπορεί
να γίνει με φανερή ψηφοφορία.
ε. Μετά την εκλογή του το Προεδρείο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρό του - Πρόεδρο της Γεν.
Συνέλευσης.
7. Κατά τις ψηφοφορίες, εκτός των νομίμων Αντιπροσώπων, απαγορεύεται να παρευρίσκονται στη Γεν.
Συνέλευση, τρίτα πρόσωπα, εκτός του αναγκαίου υπαλληλικού ή άλλου προσωπικού. Διαφορετικά οι
ψηφοφορίες είναι άκυρες.
8. Καμία απόφαση δεν είναι έγκυρη επί θέματος που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της Γεν.
Συνέλευσης εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 13ο παρ. 3, εδαφ. β΄, του παρόντος Καταστατικού.
9. Για τις συζητήσεις στη Γεν. Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις,
τηρούνται πρακτικά με φροντίδα του Γραμματέα του Προεδρείου, που καταχωρούνται στο ειδικό Βιβλίο και
υπογράφονται από το Προεδρείο, τον ψηφολέκτη. Τα πρακτικά φυλάσσονται στο αρχείο της
Ομοσπονδίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 15ο
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1. Οι εκλογές - αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Σ. - Ο.Α.Ε.Ε., της
Ελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων της στην Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε καθώς
και των Εκπροσώπων στο Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια με το σύστημα της απλής
αναλογικής. Οι εκλογές προκηρύσσονται από το Διοικ. Συμβούλιο και πραγματοποιούνται στα πλαίσια της
Γεν. Συνέλευσης - ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, όπως το παρόν Καταστατικό ορίζει στο
άρθρο 13 παρ. 1, και διενεργούνται αμέσως μετά την λήξη των εργασιών του.
2. Στις εκλογές παίρνουν μέρος μόνον οι εκλεγμένοι νόμιμοι αντιπρόσωποι των νομικά και καταστατικά
εντάξει Σωματείων - Μελών.
α. Όσοι από τους Αντιπροσώπους θέλουν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή και
Αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας στην Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας
προς το Διοικ. Συμβούλιο δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Γεν. Συνέλευση. Στην αίτησή τους δε,
να δηλώνουν σαφώς το όργανο στο οποίο επιθυμούν να εκλεγούν.
β. Οι αιτούντες Αντιπρόσωποι, εφόσον κριθούν εκλόγιμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού, ανακηρύσσονται υποψήφιοι από το Εκτελεστικό Προεδρείο.
3. Τα ψηφοδέλτια ή το ψηφοδέλτιο σε περίπτωση ενιαίου, τα καταρτίζει το Διοικ. Συμβούλιο βάσει των
αιτήσεων των υποψηφίων και είναι πανομοιότυπα για τους υποψήφιους συνδυασμών ή μεμονωμένων
υποψηφίων και κοινό για το ενιαίο, αναγράφονται δε σε αυτά, και κάτω από τους τίτλους της Ομοσπονδίας
οι ενδείξεις: «Διοικητικό Συμβούλιο», «Ελεγκτική Επιτροπή», «Αντιπρόσωποι στην Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.»,
«Εκπρόσωποι στο Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε.» και, αμέσως μετά ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα (με πρώτο κατά
σειρά το επώνυμο και κατόπιν το όνομα του υποψηφίου) των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά.
α. Κατ’ εξαίρεση, όποιος συνδυασμός θέλει, έχει το δικαίωμα αφού εγγράφως έχει δηλώσει τουλάχιστον
τρεις (3) ημέρες νωρίτερα ότι δεν επιθυμεί σταυρούς προτίμησης, να μην ακολουθήσει το «κατ’
αλφαβητική σειρά» στο ψηφοδέλτιό του, αλλά την αναγραφή των ονοματεπωνύμων των υποψηφίων του,
κατά σειρά προτεραιότητας όπως ο συνδυασμός αυτός την προσδιορίζει. Στην περίπτωση αυτή οι
επιτυχόντες που αναλογούν στον συνδυασμό εκλέγονται κατά σειρά αναγραφής τους.
β. Η προτίμηση των ψηφοφόρων δηλώνεται με σταυρό (+) προτίμησης δίπλα από το όνομα του ή των
υποψηφίων που επιλέγει. Το χρώμα του σταυρού πρέπει να είναι από στυλό μπλε ή μαύρο, αλλιώς το
ψηφοδέλτιο ακυρώνεται.
γ. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των εκλεγομένων
στο κάθε όργανο, αλλά και αν τα υπερβαίνουν, οι μεν σταυροί δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση, το δε
ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και μετράει υπέρ του συνδυασμού.
4. Όλα τα ψηφοδέλτια σε επαρκή αριθμό παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή.
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5. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι έλαβαν τη σχετική κατά σειρά επιτυχίας πλειοψηφία, 31 (τριάντα ένα)
πρώτοι για το Διοικ. Συμβούλιο και 3 (τρεις) πρώτοι για την Ελεγκ. Επιτροπή, και οι αντίστοιχοι πρώτοι
που αναλογούν στην Ομοσπονδία μας, Αντιπρόσωποι στην Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., και Εκπρόσωποί μας στο Δ.Σ.
του Ο.Α.Ε.Ε. των οποίων ο αριθμός εκλόγιμων αναγράφεται κάτω από τα ονόματα των υποψηφίων στο
ψηφοδέλτιο, όσον αφορά την περίπτωση του ενιαίου ψηφοδελτίου.
α. Σε περίπτωση συνδυασμών ισχύει το ίδιο με την διαφορά πως ο αριθμός των επιτυχόντων κάθε
συνδυασμού είναι ανάλογος με το ποσοστό που πήρε αυτός σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν
Καταστατικό και το Νόμο.
β.

Οι τρεις πρώτοι επιλαχόντες, ενιαίου ψηφοδελτίου ή συνδυασμών κατά περίπτωση, θεωρούνται

αναπληρωματικοί.
γ. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 16ο
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει το Διοικ. Συμβούλιο, την Ελεγκ. Επιτροπή, τους
Αντιπροσώπους της Π.Ο.Σ. - Ο.Α.Ε.Ε. στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., τους Εκπροσώπους στο Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., να
αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, να εγκρίνει τη λογοδοσία αυτής, να
τροποποιήσει το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, να αποφασίσει για τη διάλυση αυτής και για κάθε άλλη
περίπτωση που σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό απαιτείται μυστική ψηφοφορία, αυτή
γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γεν. Συνέλευση, πριν από
κάθε ψηφοφορία για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου και για την εκλογή της εφαρμόζεται
ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις των άρθρων 15 και 17 (Αρχαιρεσίες - Εκλογή Δ.Σ.), δηλαδή είτε με
ενιαίο ψηφοδέλτιο, είτε με συνδυασμούς ή και μεμονωμένους υποψηφίους, και με μυστική ψηφοφορία.
3. Μαζί με τα τρία (3) τακτικά μέλη εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά που αντικαθιστούν το
οποιοδήποτε κωλυόμενο ή αποσυρόμενο από την Εφορευτική Επιτροπή μέλος. Αμέσως μετά την εκλογή
της η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της, τον Πρόεδρο αυτής.
4. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες σε συνδυασμούς, οι υποψήφιοι για την Εφορευτική
Επιτροπή μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με
αλφαβητική σειρά. Τότε εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης, τρία (3) τακτικά και δύο (2)
αναπληρωματικά. Οι σταυροί προτίμησης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μέχρι τρεις (3).
5. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον έτσι αποφασίσει η Γεν. Συνέλευση, η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής,
δύναται να γίνει με φανερή ψηφοφορία για όλες τις άλλες περιπτώσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου
16.
6. Στην Εφορευτική Επιτροπή, δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται
εκλογές.
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7. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει, πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, τη γνησιότητα και εγκυρότητα του
πίνακα των νόμιμα συμμετεχόντων Αντιπροσώπων, βάσει του οποίου γίνεται η ψηφοφορία, και τον οποίο
υποχρεώνεται να της παραδώσει το Διοικ. Συμβούλιο. Η Εφορευτική Επιτροπή δύναται να ελέγξει και τα
σωματειακά πληρεξούσια των Αντιπροσώπων.
8. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου,
από τα οποία και προκύπτουν η ταυτοπροσωπία του Αντιπροσώπου και η ιδιότητά του, ως συνταξιούχου
του Ο.Α.Ε.Ε.
9. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο καταχωρούνται κατ΄ αύξοντα
αριθμό, το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου εκάστου ψηφοφόρου
και τίθεται σε αυτό η υπογραφή του.
Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας, το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται
από την Εφορευτική Επιτροπή.
10. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε
αυτή να γίνεται κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο.
α. Να εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας με την εξασφάλιση του ή και των κατάλληλων
παραβάν.
β. Να απομακρύνει εκτός του χώρου ψηφοφορίας οποιονδήποτε μη ψηφοφόρο.
γ. Φροντίζει να αναρτηθούν σε εμφανή σημεία, που όμως να μην παρεμποδίζουν την ψηφοφορία, τα
αναγκαία ψηφοδέλτια για ενημέρωση των ψηφοφόρων.
δ. Φροντίζει για την επάρκεια των ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων.
ε. Φροντίζει όπως ο φάκελος που παίρνει από αυτήν ο κάθε ψηφοφόρος να είναι σφραγισμένος από
αυτήν και υπογεγραμμένος από τον Πρόεδρό της. Φάκελος που φέρει -εκτός της σφραγίδας της Π.Ο.Σ. –
Ο.Α.Ε.Ε. και την υπογραφή του Προέδρου της- κάθε άλλο σημάδι, είναι άκυρος και αφού μετρηθεί
καταστρέφεται χωρίς να ανοιχτεί.
11. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εκλογών και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να
παρευρίσκεται στο χώρο της ψηφοφορίας ένας αντιπρόσωπος – παρατηρητής από κάθε συνδυασμό ή
μεμονωμένο υποψήφιο. Οι αντιπρόσωποι – παρατηρητές ορίζονται εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους.
α. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί επίσης να επιτρέψει την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων της
Ομοσπονδίας, για την υποβοήθηση του έργου της.
12. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος
ψηφοφόρος, ανοίγει την ψηφοδόχο και κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων, τηρώντας πίνακα διαλογής και
ανακηρύσσει τους εκλεγέντες κατά σειρά επιτυχίας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, για τα αντίστοιχα
αξιώματα, καθώς και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας η Εφορευτική
Επιτροπή διενεργεί κλήρωση.
13.

Για να είναι έγκυρη η διαλογή, μετρούνται στην αρχή όπως είναι κλειστοί οι φάκελοι για να

διαπιστωθεί η συμφωνία αριθμού ψηφισάντων και φακέλων και αν μεν οι φάκελοι είναι περισσότεροι του
αριθμού ψηφισάντων, η Εφορ. Επιτροπή αφαιρεί στην τύχη τους πλεονάζοντες κλειστούς ακόμα φακέλους
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και τους καταστρέφει, εάν δε υπολείπονται, αναγράφει τον αριθμό των ελλειπόντων φακέλων στο
πρακτικό της θεωρώντας λευκά τα αντίστοιχα ελλείποντα ψηφοδέλτια.
α. Στη συνέχεια ανοίγονται οι φάκελοι και ένα-ένα αριθμούνται τα Ψηφοδέλτια κατ’ αύξοντα αριθμό, από
τον Πρόεδρο της Εφορ. Επιτροπής και μονογράφονται κάτωθεν ακριβώς του αριθμού του ψηφοδελτίου.
Ταυτόχρονα τα ψηφοδέλτια κατανέμονται και καταχωρούνται στον κάθε Συνδυασμό ή μεμονωμένο
υποψήφιο.
β. Στη συνέχεια προχωράει στην καταχώρηση και απόδοση των σταυρών προτίμησης ανά υποψήφιο.
14. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει για κάθε ένσταση ή αμφισβήτηση που τυχόν προκύψει κατά την
ψηφοφορία, σχετικά με συναφή προς αυτήν θέματα.
15. Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων,
τις υποβληθείσες ενστάσεις και τις αποφάσεις της για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές,
συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. Τα πρακτικά αυτά,
μαζί με το αντίγραφο μητρώου και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές,
παραδίδονται στον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα της Ομοσπονδίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Άρθρο 17ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΛΟΓΗ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε. αποτελείται από 31 (τριάντα ένα) μέλη που εκλέγονται
από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων των Σωματείων – Μελών της, με μυστική ψηφοφορία και
θητεία μιας τριετίας (3ετίας), κατά τις παρακάτω διατάξεις.
α. Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων - Μελών της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε. που έχουν εκλεγεί μέλη του Διοικ.
Συμβουλίου ή της Ελεγκ. Επιτροπής της δεν ανακαλούνται από τα Σωματεία τους όσο διαρκεί η θητεία
των οργάνων που είναι και θητεία των Αντιπροσώπων.
2. Οι έδρες του Διοικ. Συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων
υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
3. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικ. Συμβουλίου,
αυξανόμενο κατά μία μονάδα (συν ένας).
4. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες
έδρες στο Διοικ. Συμβούλιο, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων
που έλαβε.
5. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο,
καταλαμβάνει μία (1) έδρα στο Διοικ. Συμβούλιο.
6. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει
τόσες έδρες, όσοι είναι οι υποψήφιοί του.
7. Έδρες που δεν έχουν καταληφθεί, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, κατανέμονται ανά μία, κατά
σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία
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έδρα, ή έχουν λάβει περισσότερα από το μισό εκλογικό μέτρο, όπως αυτό ορίζεται στην παραπάνω παρ. 3
του παρόντος άρθρου.
8. Ο συνδυασμός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία προηγείται στην κατανομή των εδρών από
τους άλλους συνδυασμούς ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.
9. Οι έδρες που κατά την ανακατανομή έμειναν αδιάθετες, κατανέμονται ανά μία, κατά σειρά μεγέθους των
υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς ή τους μεμονωμένους υποψηφίους που τα υπόλοιπά τους δεν
χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.
10. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί και οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο
ψηφοδέλτιο, εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά σειρά πλειοψηφίσαντες, βάσει των σταυρών προτίμησης, οι δε
λοιποί, κατά σειρά επιλαχόντες, θεωρούνται αναπληρωματικοί.
11. Οι αναπληρωματικοί Σύμβουλοι του κάθε συνδυασμού, καλούνται κατά σειρά εκλογής τους σε
αντικατάσταση, αντίστοιχα, τακτικού μέλους του Διοικ. Συμβουλίου, σε περιπτώσεις παραίτησης,
ασθένειας, θανάτου, ή έκπτωσης αυτού. Στην περίπτωση δε ενιαίου ψηφοδελτίου, αντικαθιστούν τους
τακτικούς, οι κατά σειρά επιλαχόντες.
α. Σε περίπτωση που παραιτηθεί, εκπέσει ή πεθάνει μέλος Διοικητικού Οργάνου της Ομοσπονδίας που
εκλέχτηκε με ορισμένο συνδυασμό, αναπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος του ιδίου συνδυασμού.
β. Αν όμως, και για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού αυτού, θα
καλυφθεί η κενή θέση από αναπληρωματικό άλλου συνδυασμού, αυτού που συγκέντρωσε τις
περισσότερες ψήφους.
γ. Αυτά πάντα στην περίπτωση που δεν έχει παραιτηθεί η απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών, εάν
δε συμβεί να παραιτηθεί η απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών και δεν υπάρχουν ισάριθμοι
αναπληρωματικοί, συγκαλείται έκτακτα η Γεν. Συνέλευση για διενέργεια αρχαιρεσιών.
12. Η σειρά επιτυχίας των εκλεγμένων θεωρείται κατά ψηφοδέλτιο ή κατάταξη. Δηλαδή πρώτοι
θεωρούνται οι επιτυχόντες του πρώτου (1 ου) σε ψήφους ψηφοδελτίου και μεταξύ τους, κατά σειρά
σταυρών προτίμησης, ή προτεραιότητας αναγραφής στο ψηφοδέλτιο, εάν έτσι έχει δηλωθεί από τον
συνδυασμό προ της ψηφοφορίας. Ακολουθούν οι επιτυχόντες του δευτέρου (2 ου) συνδυασμού και ούτω
καθεξής.
α.

Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως αμέσως πιο πάνω γίνεται και η σειρά κατάταξης των

αναπληρωματικών.
Άρθρο 18ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1. Οι νεοεκλεγέντες Διοικητικοί Σύμβουλοι, συνέρχονται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες το αργότερο από
της εκλογής τους με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα συμβούλου και υπό την προεδρεία του, μέχρι της
εκλογής του νέου Προέδρου και συγκροτούνται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και αναλογικά,
το 11μελές Εκτελεστικό Προεδρείο που το αποτελούν ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου, ο Α΄
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Αντιπρόεδρος, οι Β΄, Γ΄, Δ΄ Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Έφορος, ο Οργανωτικός Β΄
Γεν. Γραμματέας και 2 (δύο) μέλη.
α. Οι εκλεγμένοι, Πρόεδρος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αντιπρόεδροι, Γεν. Γραμματέας, Ταμίας, Έφορος,
Οργανωτικός Β΄ Γεν. Γραμματέας, από την ημέρα της εκλογής τους οφείλουν και σε συλλογικό και σε
ατομικό επίπεδο να ανταποκρίνονται επαρκώς στα καθήκοντά τους.
β. Οι ιδιότητες των παραπάνω έντεκα (11) μελών του Εκτελεστικού Προεδρείου δεν συμπίπτουν ποτέ στο
ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού, έστω και προσωρινά.
2. Για την εκλογή του Εκτελεστικού Προεδρείου:
α. Γίνεται ψηφοφορία στην αρχή για την κατ’ αρχήν εκλογή των 11 (έντεκα) μελών του συνολικά, με την
απλή αναλογική, σε περίπτωση συνδυασμών, και σύμφωνα με τις προτάσεις τους. Σε περίπτωση ενιαίου
ψηφοδελτίου εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας.
β. Στην περίπτωση συνδυασμών και απλής αναλογικής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του
προηγούμενου άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού.
3. Στη συνέχεια γίνεται ψηφοφορία για την εκλογή, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Διοικ.
Συμβούλων από τα αρχικώς εκλεγέντα 11 (έντεκα)

μέλη του Εκτελεστικού Προεδρείου, δηλαδή για

Πρόεδρο, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αντιπροέδρους, Γεν. Γραμματέα, Ταμία, Έφορο και Οργανωτικό Β΄ Γεν.
Γραμματέα.
4. Αμέσως μετά την συγκρότησή του σε Σώμα ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος, καταλαμβάνει τη θέση του,
διευθύνει τη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά: τρεις (3) φορές το χρόνο και έκτακτα όποτε κριθεί
αναγκαίο από το Εκτελεστικό Προεδρείο ή ύστερα από έγγραφη αίτηση δέκα (10) τουλάχιστον μελών του.
α. Το Διοικ. Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εάν παρευρίσκεται σ’ αυτό το μισό (1/2) συν ένα (1) από τα
μέλη του, δηλαδή δεκαέξι (16) από τα μέλη του.
β. Οι αποφάσεις που λαμβάνει είναι έγκυρες όταν συγκεντρώνουν την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων, δηλαδή το μισό (1/2) συν ένα (1) των παρόντων μελών του.
γ. Στην τακτική συνεδρίαση κάθε χρόνου γίνεται και η λογοδοσία του Εκτελεστικού Προεδρείου στο Διοικ.
Συμβούλιο για το έργο του προηγούμενου χρόνου ή και του κάθε προηγούμενου τετραμήνου αντίστοιχα,
και θέτει στην διάθεσή του όλα τα σχετικά ντοκουμέντα.
δ.

Το Εκτελεστικό Προεδρείο υποχρεώνεται να αποστέλλει στα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου, όλα τα

απολογιστικά στοιχεία και πρακτικά, προς ενημέρωσή τους και μελέτη δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον
προ της ετήσιας τακτικής συνεδρίασής του.
ε. Στις συνεδριάσεις του Διοικ. Συμβουλίου δύνανται να

συμμετέχουν συμβουλευτικά και εφόσον οι

συνθήκες και ο χρόνος το επιτρέπουν, τα τρία (3) πρώτα αναπληρωματικά μέλη του.
στ.

Οι συνεδριάσεις του Διοικ. Συμβουλίου είναι ανοικτές. Μπορούν δηλαδή να τις

παρακολουθούν, τηρώντας απόλυτη τάξη και σεβόμενα την σοβαρότητα του έργου που επιτελεί αυτό, τα
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μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων-Μελών της Ομοσπονδίας καθώς και απλά μέλη τους,
εφόσον, φυσικά, ο χώρος το επιτρέπει.
ζ.

Με απόφαση του Εκτελεστικού Προεδρείου οι συνεδριάσεις του Διοικ. Συμβουλίου γίνονται χωρίς

ακροατήριο – κλειστές, όταν αυτό επιβάλλουν η ιδιαιτερότητα των θεμάτων ή ειδικοί λόγοι.
6. Οι προσκλήσεις για τη συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου στέλνονται στα μέλη του, τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν, και αναφέρονται σε αυτές τα θέματα της ημερησίας διάταξηςς, η ημέρα, η
ώρα και ο τόπος πραγματοποίησης της συνεδρίασης.
α. Των συνεδριάσεων του Διοικ. Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τα μέλη
που πήραν μέρος στη συνεδρίαση.
β. Μέλη του Διοικ. Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις, που πάρθηκαν σε συνεδρίαση που δεν
παρευρέθηκαν ή που παρευρέθηκαν μεν, αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή είναι γραμμένη στα
πρακτικά του Δ.Σ.
γ. Σημειώνεται πως κάθε ψηφοφορία για θέματα προσωπικά,
εμπιστοσύνης προς το Διοικ. Συμβούλιο και το Εκτελεστικό Προεδρείο, είναι μυστική.
δ. Μέλος του Δ.Σ. χάνει το αξίωμά του, με απόφαση του Δ.Σ., αν απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις
συνεχείς τακτικές ή και έκτακτες συνυπολογισμένες, συνεδριάσεις από το Διοικ. Συμβούλιο.
ε. Μέλος του Διοικ. Συμβουλίου που έχει υποβάλλει την παραίτησή του προς αυτό, παραμένει στη θέση
του μέχρι να αποφασίσει οριστικά αυτό.

Άρθρο 19ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικ. Συμβούλιο της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε. εποπτεύει ανελλιπώς, διοικεί, διαχειρίζεται και προωθεί τους
αναφερόμενους στο άρθρο 2 του παρόντος Καταστατικού σκοπούς και επιδιώξεις της, κατευθύνοντας σε
πανελλαδική κλίμακα την εν γένει δράση της.
2. Ελέγχει και συμμετέχει υπεύθυνα στην εκτέλεση - υλοποίηση των αποφάσεων της Γεν. Συνέλευσης.
3. Συσκέπτεται, συνεδριάζει, αποφασίζει και ενεργεί για όλα τα ζητήματα-προβλήματα που αφορούν το
γενικότερο και ειδικότερο συμφέρον των συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε. καθώς και για κάθε θέμα που
εισηγούνται προς αυτό τα Σωματεία - Μέλη της Ομοσπονδίας.
4. Μελετά, επεξεργάζεται και εισηγείται ενώπιον της Γεν. Συνέλευσης τα γενικά και ειδικά θέματα του
κλάδου. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης των Τακτικών,
Έκτακτων και Ειδικών Γεν. Συνελεύσεων.
5. Λαμβάνει γνώση της ετήσιας Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.
6. Εγκρίνει τον Ετήσιο Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό του Εκτελεστικού Προεδρείου.
7. Λαμβάνει γνώση του Προϋπολογισμού κάθε έτους, που καταρτίζει και εισηγείται το Εκτελεστικό
Προεδρείο και τον οποίο μπορεί να τροποποιεί κατάλληλα, και τον εγκρίνει με ψηφοφορία φανερή ή και
μυστική σε περίπτωση ριζικής ή έντονης διαφωνίας.
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8. Ο ετήσιος Προϋπολογισμός μετά την έγκρισή του από το Διοικ. Συμβούλιο, υποβάλλεται στη Γεν.
Συνέλευση με φροντίδα και ευθύνη του Εκτελεστικού Προεδρείου για έγκριση.
9. Με πρόταση του Εκτελεστικού Προεδρείου βάσει αιτιολογημένης απόφασής του, το Διοικ. Συμβούλιο
μπορεί να αναμορφώσει, εγκεκριμένο από τη Γεν. Συνέλευση των Αντιπροσώπων, προϋπολογισμό σε
συγκεκριμένα κονδύλια του ή και γενικά, όταν συγκεκριμένες ανάγκες ή μεταβολή των οικονομικών
συνθηκών επιβάλλουν αυτό, για την ομαλή λειτουργία της Ομοσπονδίας και καλύτερη εξυπηρέτηση των
σκοπών της, και σε ποσοστό μέχρι 15% -δεκαπέντε τοις εκατό- ανά κονδύλιο ή συνολικά.
α. Κατ’ εξαίρεση ο προϋπολογισμός μπορεί να αναμορφωθεί μέχρι και του αναγκαίου ύψους κονδυλίου
για αγορά π.χ. ακινήτου ή ειδικού εξοπλισμού.
10. Η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, ισχύει και τίθεται σε εφαρμογή από τη λήψη της σχετικής
απόφασης από το Διοικ. Συμβούλιο και υποβάλλεται υποχρεωτικά για έγκριση στην πρώτη Τακτική Γενική
Συνέλευση, με ευθύνη και φροντίδα του Εκτελεστικού Προεδρείου.
11. Το Διοικ. Συμβούλιο της Ομοσπονδίας επιμελείται και διαχειρίζεται με κατάλληλες αποφάσεις του
περιουσιακές υποθέσεις της και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίησή της.
α. Ενοικιάζει κατάλληλους χώρους για τη στέγαση των γραφείων της Ομοσπονδίας και την καλή άσκηση
των λειτουργιών της.
β. Προσλαμβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και το απολύει, καθώς και τους ενδεδειγμένους
νομικούς, οικονομικούς και άλλους ειδικούς, κατά περίπτωση συμβούλους και συνεργάτες και αποφασίζει
τις αποδοχές και αντιμισθίες αυτών.
γ. Αποφασίζει για τη βελτίωση και συμπλήρωση της μηχανοργάνωσης της Ομοσπονδίας με στόχο
τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών και των υποδομών της.
12. Αποφασίζει για την άσκηση αγωγών και προσφυγών σχετικών με την περιφρούρηση των
συμφερόντων της Ομοσπονδίας ή για την απόκρουση αγωγών στρεφομένων κατ’ αυτής καθώς και για
κάθε ένδικο μέσο ή παραίτηση από αυτό και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά τα συμφέροντά της.
13. Το Διοικ. Συμβούλιο συγκροτεί με συγκεκριμένη κάθε φορά απόφασή του τις απαραίτητεςυποβοηθητικές του έργου της Ομοσπονδίας, Επιτροπές με αντικείμενο την υπεύθυνη μελέτη, επεξεργασία
και υποβολή προτάσεων προς αυτό, επί ειδικών και γενικών προβλημάτων-θεμάτων που αφορούν τους
Συνταξιούχους του Ο.Α.Ε.Ε.
α. Στις Επιτροπές αυτές μπορούν να συμμετέχουν με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου, τόσο μέλη και
στελέχη του, όσο και Διοικητικά στελέχη των Σωματείων - Μελών και ακόμα απλά μέλη αυτών, ανάλογα με
τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους.
β. Οι εν λόγω επιτροπές μπορεί να είναι Κεντρικές, Τοπικές ή και ευρύτερης σημασίας.
14. Οι υπηρεσίες κάθε μέλους του Διοικ. Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Προεδρείου και Επιτροπών
επεξεργασίας, είναι τιμητικές, εθελοντικές και παρέχονται χωρίς αμοιβή.
α. Δικαιολογούνται μόνον έξοδα κινήσεως, παραστάσεως και
οδοιπορικά που αποφασίζονται από το Διοικ. Συμβούλιο, βάσει του ετήσιου Προϋπολογισμού της Γεν.
Συνέλευσης.
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β.

Τα ακριβή ποσά, για την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση καθορίζονται με απόφαση του Διοικ.

Συμβουλίου και εφόσον τα οικονομικά της Ομοσπονδίας το επιτρέπουν.
15. Τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Προεδρείου της Ομοσπονδίας, μπορούν και
οφείλουν, ιδιαίτερα όταν έχουν προσκληθεί, να παρευρίσκονται στις Γεν. Συνελεύσεις των ΣωματείωνΜελών της, και να παίρνουν το λόγο επί των συζητούμενων θεμάτων, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 20ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
1. Το Εκτελεστικό Προεδρείο είναι το κατ’ εξοχήν εκτελεστικό, των αποφάσεων των Γεν. Συνελεύσεων και
του Διοικ. Συμβουλίου, όργανο της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε.., έχει τριετή (3ετή) θητεία και συγκροτείται και
απαρτίζεται από ένδεκα (11) μέλη όπως καθορίζεται στο άρθρο 18ο παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.
2. Το ενδεκαμελές (11μελές) Εκτελεστικό Προεδρείο συνέρχεται σε ολομέλεια και αναλόγως των
συνθηκών, α) προ ή και μετά τις Γεν. Συνελεύσεις και β) προ ή και μετά των συνεδριάσεων του Διοικ.
Συμβουλίου ή και εκτάκτως εάν αυτό απαιτούν οι συνθήκες ή ζητηθεί η σύγκλησή του εγγράφως από
τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του, που οφείλουν να αναφέρουν και τους λόγους ή τα θέματα.
α. Για τις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Προεδρείου, τακτικές ή έκτακτες, αποστέλλεται πρόσκληση προς
τα μέλη του, τουλάχιστον προ 15νθημέρου, στην οποία αναγράφονται τα θέματα, η ημερομηνία και η ώρα.
β. Οι συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Προεδρείου πραγματοποιούνται κατά κανόνα στα γραφεία της
Π.Ο.Σ.- Ο.Α.Ε.Ε. ή και εκτός αυτών εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν, και είναι ανοικτές με τους ίδιους όρους
και περιορισμούς που περιγράφονται στο άρθρο 18ο παρ. 5, εδαφ. στ. του παρόντος Καταστατικού.
3. Τη σύγκληση των τακτικών ή εκτάκτων συνεδριάσεων, του Εκτελεστικού Προεδρείου καθώς και τα
θέματα που θα συζητηθούν, καθορίζουν σε συνεργασία μεταξύ τους ο Πρόεδρος, ο Α΄ ή ο Β΄
Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας και ο Ταμίας.
α. Οι προσκλήσεις σε συνεδρίαση των μελών του Εκτελεστικού Προεδρείου μπορεί να γίνονται
και τηλεφωνικά.
β.

Ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού Προεδρείου μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις του, τους

Προέδρους των πλησιέστερων ή ενδιαφερόμενων ή παρευρισκόμενων στην Αθήνα, τους Προέδρους των
Σωματείων-Μελών, με δυνατότητα συμβουλευτικού λόγου, αλλά όχι ψήφου.
4. Το Εκτελεστικό Προεδρείο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα έξι (6) μέλη του.
α. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.
β. Κατά τις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Προεδρείου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο προς
τούτο βιβλίο, που διαβάζονται και εγκρίνονται ενυπόγραφα από τα παρόντα στις συνεδριάσεις μέλη του.
5. Το Εκτελεστικό Προεδρείο επαγρυπνεί, επιλαμβάνεται και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στους
σκοπούς της Ομοσπονδίας και τα συμφέροντα των Συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε.
α. Εκτελεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης και του Διοικ. Συμβουλίου.
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β. Μελετάει και επεξεργάζεται προτάσεις και αποφάσεις προς έγκριση, για κάθε νέο θέμα - πρόβλημα που
τυχόν προκύψει, καθώς και σε σχέση με τα υπάρχοντα, προς το Διοικ. Συμβούλιο και τη Γεν. Συνέλευση.
6. Συντάσσει τη Διοικητική και Οικονομική λογοδοσία για τα πεπραγμένα κάθε έτους και τον Ετήσιο
Προϋπολογισμό που τον υποβάλλει έγκαιρα στο Διοικ. Συμβούλιο για τα περαιτέρω.
7. Το Εκτελεστικό Προεδρείο επικοινωνεί με τα μέλη του, τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου και ακόμα με τα
Σωματεία – Μέλη της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε. με Εγκυκλίους, Έγγραφα ενημερωτικά, Δελτία τύπου κ.λ.π.,
τηλεγραφικά και με ΦΑΞ και βεβαίως τηλεφωνικά όταν αυτό οι συνθήκες απαιτούν.
α. Στα Σωματεία-Μέλη της Ομοσπονδίας δίνει τις κατευθύνσεις για το συντονισμό των ενεργειών και της
δράσης, για τα σοβαρότατα θέματα των Συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε., με τις οποίες οφείλουν να
συμμορφώνονται απαραίτητα οι Διοικήσεις των Σωματείων-Μελών.
8. Σε ειδικές και πολύ επείγουσες περιπτώσεις το Εκτελεστικό Προεδρείο μπορεί να ζητήσει τηλεφωνικά ή
μέσω φαξ την έγκριση των μελών του Διοικ. Συμβουλίου για συγκεκριμένες ενέργειές του.
9. Το Εκτελεστικό Προεδρείο διαπραγματεύεται και πραγματοποιεί, ύστερα από σχετικές αποφάσεις του
Διοικ. Συμβουλίου, τις προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού, ειδικών ή νομικών συμβούλων και
συνεργατών της Ομοσπονδίας και καθορίζει τους μισθούς, ή τις αμοιβές και τις αρμοδιότητες ενός
εκάστου.
10. Το Εκτελεστικό Προεδρείο ορίζει από τα μέλη του, τους εκπροσώπους του στην Κεντρική Συντονιστική
Επιτροπή Αγώνα των Συνταξιουχικών Ομοσπονδιών.
α. Ορίζει επίσης από το σύνολο των μελών του Διοικ. Συμβουλίου εκπροσώπους του σε άλλες, γενικού
ενδιαφέροντος, Συντονιστικές ή άλλες Επιτροπές, Κεντρικού ή και τοπικού χαρακτήρα.
β. Ορίζει από τα μέλη του και τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου τους εκπροσώπους του, οι οποίοι
υποχρεούνται να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους αυτά πλην ανυπέρβλητου κωλύματος, στις
περιφερειακές συσκέψεις-συγκεντρώσεις των τοπικών Συντονιστικών Επιτροπών Αγώνα ή των
Σωματείων Μελών της Ομοσπονδίας.
γ. Οι αποφάσεις αυτές του Εκτελεστικού Προεδρείου, έρχονται προς επικύρωση στο Διοικ. Συμβούλιο.
11. Το Εκτελεστικό Προεδρείο μπορεί να καταρτίζει από τα μέλη του και άλλους υπηρεσιακούς
παράγοντες ή και τρίτους επιστήμονες, Επιτροπές για μελέτη και επεξεργασία θεμάτων που αφορούν τους
Συνταξιούχους του Ο.Α.Ε.Ε., και να εισηγείται την έγκρισή τους από το Διοικ. Συμβούλιο σύμφωνα προς
τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 19ο παρ. 13 του παρόντος Καταστατικού.
12. Το Εκτελεστικό Προεδρείο μπορεί να συμμετέχει σε εκδηλώσεις άλλων ασφαλιστικών και κοινωνικών
φορέων με θέματα γενικού ή ειδικού κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως: η ακρίβεια της ζωής, η προστασία
του περιβάλλοντος, η καταπολέμηση της βίας και των ναρκωτικών, οι προσπάθειες για τη διαφύλαξη της
ειρήνης και αφοπλισμό κ.ά.

Άρθρο 21ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
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1. ΠΡΟΕΔΡΟΥ
1. Ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού Προεδρείου και Πρόεδρος της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε.

συγκαλεί σε

συνεδρίαση :
α. Το Διοικ. Συμβούλιο όπως και το Εκτελεστικό Προεδρείο, υπογράφοντας μαζί με τον Γεν. Γραμματέα
τις σχετικές προσκλήσεις.
β. Προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις τους και υπογράφει τα πρακτικά τους.
γ. Εισηγείται, σε συνεργασία με τον Γεν Γραμματέα, τα προς

συζήτηση

θέματα

και

προΐσταται

γενικά της Ομοσπονδίας.
2. Εκτελεί, σε συνεργασία με τα μέλη του Εκτελεστικού Προεδρείου και κατά περίπτωση και με τα μέλη του
Διοικ. Συμβουλίου, με σεβασμό και συνέπεια τις αποφάσεις του και της Γεν Συνέλευσης.
3. Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε κάθε αρχή Κρατική, Δημοτική, Κοινοτική, τις Τράπεζες και κάθε φύσης
Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή φυσικά πρόσωπα, στις μεταξύ της
Ομοσπονδίας και αυτών πάσης φύσεως σχέσεις.
α. Εκπροσωπεί επίσης την Ομοσπονδία σε συνέδρια στο εσωτερικό και το εξωτερικό εφόσον τα
οικονομικά της Ομοσπονδίας το επιτρέπουν και έχει προς τούτο προσκληθεί.
4. Συνάπτει μετά του Γεν. Γραμματέα, έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες, στο όνομα της Ομοσπονδίας, σε
εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Διοικ. Συμβουλίου.
5. Δέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από τέτοια ένδικα μέσα, ύστερα από
απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου, για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα της Ομοσπονδίας την
οποία και εκπροσωπεί μόνος αυτός, και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.
6. Υπογράφει, μαζί με τον Γεν. Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της Ομοσπονδίας και κάθε εντολή
προς πληρωμή, τα χρηματικά εντάλματα ή επιταγή.
7. Επιβλέπει και ελέγχει την πιστή τήρηση και εφαρμογή του Καταστατικού, την Οργάνωση και την καλή
λειτουργία της Ομοσπονδίας, ασκεί επίσης έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανά της και τον Ταμία στη
διαχείρισή του, με τον οποίο και συνυπογράφει τις αποδείξεις είσπραξης.
8. Ο Πρόεδρος δύναται να συμμετέχει και παρακολουθεί εντελώς συμβουλευτικά τις συνεδριάσεις των
βοηθητικών Επιτροπών.
9. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλα του τα πιο πάνω
καθήκοντα από τον Α΄ Αντιπρόεδρο και κωλυομένου ή απουσιάζοντος αυτού, από τον Β΄ Αντιπρόεδρο και
κωλυομένου ή απουσιάζοντος και του τελευταίου από τους Γ΄ και Δ΄ Αντιπροέδρους και κωλυομένων ή
απόντων και τούτων από τον Γεν. Γραμματέα.
Άρθρο 22
2. Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον κωλυόμενο ή απόντα Πρόεδρο σε όλες αυτού τις αρμοδιότητες εκτός
της περίπτωσης που κωλυομένου του Προέδρου να παραστεί σε ευρεία σύσκεψη ή συνέδριο στο
εσωτερικό ή το εξωτερικό, ο ίδιος ο Πρόεδρος υποδείχνει από τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου, το μέλος
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εκείνο που δύναται να ανταποκριθεί σε αυτές, των ειδικών απαιτήσεων, περιπτώσεις και το εγκρίνει το
Διοικ. Συμβούλιο.
Άρθρο 23ο
3. Β΄, Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ
1. Ο Β΄ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τόσο τον Α΄ Αντιπρόεδρο όσο και τον Πρόεδρο κωλυομένων ή
απόντων στα καθήκοντά τους ή και σε ειδικές περιπτώσεις.
2. Ομοίως οι Γ΄ και Δ΄ Αντιπρόεδροι αναπληρώνουν κατά σειρά στα καθήκοντά τους, τους ανωτέρω Β΄
και Α΄ Αντιπροέδρους κωλυομένων ή απόντων.
Άρθρο 24ο
4. ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1. Ο Γεν. Γραμματέας έχει την ευθύνη να παρακολουθεί και ελέγχει την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία
των γραφείων και υπηρεσιών της Ομοσπονδίας, να διεκπεραιώνει κανονικά και έγκαιρα την διεξαγωγή της
αλληλογραφίας, ενημερώνοντας ανελλιπώς το πρωτόκολλο εισερχομένων - εξερχομένων, την τήρηση και
επικύρωση των πρακτικών των Διοικητικών και Εκτελεστικών Οργάνων της Ομοσπονδίας.
α. Επιμελείται την ταξινόμηση και διαφύλαξη του Αρχείου της Ομοσπονδίας και γενικώς προΐσταται του
γραφειακού μηχανισμού της.
β. Συμπαρίσταται στον Πρόεδρο του Διοικ. Συμβουλίου στα διαβήματα και παραστάσεις του προς τις
αρχές και φορείς, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και επιδιώξεις της Ομοσπονδίας.
γ. Φροντίζει για την έγκαιρη και υπεύθυνη μετάφραση, τυχόντων εγγράφων από το εξωτερικό, σχετικών με
τα προβλήματα των Συνταξιούχων, της τρίτης ηλικίας γενικά, και τους σκοπούς της Ομοσπονδίας.
2. Ο Γεν. Γραμματέας κρατάει και διαβάζει τα πρακτικά Συνεδριάσεων των Διοικητικών Οργάνων της
Ομοσπονδίας και φροντίζει για την νομότυπη και καταστατικά προβλεπόμενη, επικύρωση και φύλαξη
τους.
α. Φυλάσσει και την σφραγίδα της Ομοσπονδίας.
3. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις των Διοικητικών Οργάνων
της Ομοσπονδίας, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής, τις εντολές και επιταγές.
α. Ομοίως μαζί με τον Πρόεδρο συνεργαζόμενος συμβάλλει στη σύνταξη της έκθεσης για τη δράση –
Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό της Διοίκησης, που την εισάγει για έγκριση στο Διοικ. Συμβούλιο και
στη συνέχεια εισηγείται το μέρος της έκθεσης αυτής, που του αναλογεί στη Γεν. Συνέλευση.
4. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Γεν. Γραμματέας αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από
τον Οργανωτικό Β΄ Γεν Γραμματέα.
5. Ο Γεν Γραμματέας αναπληρώνει τέλος, τους ταυτοχρόνως τυχόν απόντες ή κωλυόμενους Β΄, Γ΄ και Δ΄
Αντιπροέδρους, σε όλα τους τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις.
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Άρθρο 25ο
5. ΤΑΜΙΑ
1. Ο Ταμίας έχει την ευθύνη και φροντίζει για την έγκαιρη, καλή και ομαλή τακτοποίηση, εξέλιξη και
ανάπτυξη των οικονομικών θεμάτων της Ομοσπονδίας. Παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων
και εποπτεύει για τη σωστή και υπεύθυνη λειτουργία των τυχόν λογιστικών υπηρεσιών, την ενημερότητα
του Βιβλίου Ταμείου της Ομοσπονδίας και των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων καθώς και για την
εγκυρότητα - πληρότητα των παραστατικών εγγράφων των εισπράξεων και πληρωμών.
α. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης. Πραγματοποιεί κάθε πληρωμή που
αποφάσισε το Διοικ. Συμβούλιο και το Εκτελεστικό Προεδρείο βάσει των εντολών και ενταλμάτων που
φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου και του Γεν Γραμματέα.
β. Τα γραμμάτια είσπραξης καθώς και εντάλματα πληρωμής ελέγχονται, αριθμούνται και θεωρούνται από
την Ελεγκ. Επιτροπή ή τον Πρόεδρό της, πριν από τη χρησιμοποίησή τους.
2. Φροντίζει για την άμεση κατάθεση των χρημάτων της Ομοσπονδίας σε τοκοφόρο λογαριασμό Τράπεζας
σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Διοικ. Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Προεδρείου.
α. Η ανάληψη των χρημάτων γίνεται βάσει των νόμιμων παραστατικών που απαιτεί η Τράπεζα και που
υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας, στο όνομα του Ταμία για εξόφληση και κάλυψη
τρεχουσών οικονομικών υποχρεώσεων και αναγκών της Ομοσπονδίας.
β. Ο Ταμίας δύναται να κρατάει στα χέρια ποσόν όχι πέραν αυτού που αναλογεί στην κάλυψη των
αναγκών της Ομοσπονδίας ενός δεκαημέρου (10ημέρου) το πολύ.
3. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για κάθε οικονομικό έλλειμμα.
α.

Υποβάλλει κάθε τρίμηνο στο Εκτελεστικό Προεδρείο αναλυτικό Οικονομικό Απολογισμό τριμήνου

Εσόδων- Εξόδων.
β. Συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα τον ετήσιο Προϋπολογισμό προς το
Διοικ. Συμβούλιο και τη Γεν. Συνέλευση.
γ. Συγκαλεί σε συμφωνία με τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα εγκαίρως την Ελεγκτική Επιτροπή για
τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και τη σύνταξη και υπογραφή της προς την Γεν. Συνέλευση,
Έκθεσής της.
δ. Συντάσσει τον ετήσιο Οικονομικό Απολογισμό Εσόδων-Εξόδων που μετά την έγκρισή του από την
Ελεγκ. Επιτροπή υποβάλλει στο Διοικ. Συμβούλιο και τη Γεν. Συνέλευση. Ο ετήσιος Οικον. Απολογισμός
είναι ταυτόσημος του ημερολογιακού έτους δηλαδή από 1η Ιανουαρίου έως και 31η Δεκεμβρίου εκάστου
έτους.
4. Σε περίπτωση καθιέρωσης οικονομικής συνδρομής των Σωματείων-Μελών προς την Ομοσπονδία,
παρακολουθεί την ταμειακή ενημέρωση των Σωματείων–Μελών της ανελλιπώς και ενημερώνει σχετικώς
έγκαιρα το Εκτελεστικό Προεδρείο για τα Σωματεία που καθυστερούν τις συνδρομές τους.
α. Το ύψος αυτών των συνδρομών και κάθε αυξομείωσή τους αποφασίζει το Διοικ. Συμβούλιο.
Ειδικότερα ο Ταμίας :

24

5. Υποχρεώνεται να αποδίδει το ταχύτερο δυνατόν, στα νόμιμα και καταστατικά εντάξει λειτουργούντα
Σωματεία-Μέλη της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε., τα μερίδια που τους αναλογούν από τις παρακρατήσεις του
Ο.Α.Ε.Ε., όπως προβλέπει ο Νόμος 3863/2010, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την με αριθμό
Φ.40035/οικ.2370/190/28 Φεβρουαρίου 2011 Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης.
α. Τα μερίδια που αναλογούν στο κάθε Σωματείο-Μέλος προκύπτουν από τον αριθμό των Συνταξιούχων
Ο.Α.Ε.Ε. που είναι καταχωρημένοι στα κατά τόπους Περιφερειακά Υποκαταστήματα του Ο.Α.Ε.Ε. και
βρίσκονται εντός των ορίων που καλύπτει το κάθε συγκεκριμένο Σωματείο-Μέλος.
β. Από το αναλογούν στο κάθε Σωματείο-Μέλος ποσό, παρακρατείται ποσοστό 20% ως συνδρομή προς
την Ομοσπονδία, ποσοστό 3% ως συμμετοχή του Σωματείου – Μέλους στα έξοδα έκδοσης της
εφημερίδας «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ» και ποσοστό 3% ως συμμετοχή του Σωματείου – Μέλους στα
έξοδα μετακίνησης των αντιπροσώπων στις Γενικές Συνελεύσεις – Συνέδρια της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε.
γ.

Ποσά που κατά τα παραπάνω αναλογούν σε Σωματεία-Μέλη τα οποία έχουν αποδεδειγμένα

αδρανοποιηθεί για περισσότερο από ένα (1) έτος από τη λήξη της θητείας της απερχόμενης Διοίκησης
τους και εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο για διορισμό προσωρινής διοίκησης,
με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, διατίθενται για τους σκοπούς της Ομοσπονδίας,
ιδίως τους οργανωτικούς, δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 1 εδαφ. γ΄ του 10 ου άρθρου του παρόντος
Καταστατικού, τα κατά τα παραπάνω αδρανοποιημένα Σωματεία-Μέλη θεωρούνται Σωματεία προς
αποβολή.
δ. Σωματεία που επαναδραστηριοποιούνται αποδεδειγμένα με εκλογή νέου Διοικ. Συμβουλίου καθόλα
νομότυπη και καταστατικά σύμφωνη ενισχύονται οικονομικά από την Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε. με το μισό (1/2)
του ποσού του έτους της αδράνειάς τους, που δικαιούνται από τις παρακρατήσεις του Ο.Α.Ε.Ε.
6. Όταν κωλύεται ή απουσιάζει ο Ταμίας αναπληρώνεται από τον Β΄ Αντιπρόεδρο.
Άρθρο 26ο
6. ΕΦΟΡΟΥ
1. Ο Έφορος επιμελείται για την καλή και ευπρεπή εμφάνιση των γραφείων της Ομοσπονδίας και
προτείνει στο Εκτελεστικό Προεδρείο την αγορά των απαραίτητων σκευών και επίπλων και επιμελείται για
την καλή κατάσταση και φύλαξή τους και επιμελείται επίσης για τη δημιουργία Βιβλιοθήκης.
α. Τηρεί και ενημερώνει το Βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε.
β. Τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο Επετηρίδας.
2. Φυλάσσει και είναι υπεύθυνος για την καλή διατήρησή τους τη Σημαία – Λάβαρο και το έμβλημα της
Ομοσπονδίας και επίσης τα διάφορα αναμνηστικά, πλακέτες, μετάλλια, διπλώματα που έχουν απονεμηθεί
στην Ομοσπονδία καθώς και τα τυχόν αποθέματα μεταλλίων, διπλωμάτων κ.λ.π. της Ομοσπονδίας που
προορίζονται να απονεμηθούν από αυτήν, τηρώντας ενήμερα τα παραπάνω βιβλία.
α. Στις Γεν. Συνελεύσεις και στις συνεδριάσεις των Διοικ. Οργάνων, σε συνεργασία με τον Γεν. Γραμματέα
φροντίζει για την επάρκεια και την διάθεση γραφικής ύλης στους συμμετέχοντες.
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β. Τέλος φυλάσσει τους ατομικούς φακέλους (ντοσιέ) των μελών των Διοικ. Οργάνων, φροντίζοντας να
είναι πάντα επαρκή με την αναγκαία γραφική ύλη.
Άρθρο 27ο
7. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ Β΄ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1. Ο Οργανωτικός Β΄ Γεν. Γραμματέας αντικαθιστά τον κωλυόμενο ή απόντα Γεν. Γραμματέα σε όλα του
τα καθήκοντα και υποχρεώσεις.
2. Επιλαμβάνεται, ειδικότερα, και σε συνεχή βάση να συντονίζει τις ενέργειες των Σωματείων-Μελών της
Ομοσπονδίας, συνεργαζόμενος στενά με τους Προέδρους και άλλα στελέχη της Διοίκησης των Σωματείων
- Μελών στην κατεύθυνση της καλύτερης οργανωτικά ανάπτυξής τους και στην ανταπόκρισή τους σε
τοπικό επίπεδο, στην υλοποίηση των αποφάσεων της Γεν Συνέλευσης, του Διοικ. Συμβουλίου και του
Εκτελεστικού Προεδρείου της Ομοσπονδίας, με την πραγματοποίηση τοπικών επαφών, συσκέψεων και
παραστάσεων, κ.λ.π. ενημερώνοντας επαρκώς το Εκτελεστικό Προεδρείο.
3. Εφοδιάζει με τα απαραίτητα υλικά, ντοκουμέντα και βοηθήματα τα Σωματεία - Μέλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Άρθρο 28ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Οι οικονομικοί πόροι της Π.Ο.Σ. - Ο.Α.Ε.Ε. προέρχονται:
1. Από τις παρακρατήσεις του Ο.Α.Ε.Ε., που γίνονται ως οικονομική ενίσχυση – εισφορά υπέρ του
συνδικαλιστικού κινήματος των Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε., όπως προβλέπεται στο άρθρο 69 παράγραφος 5
του Νόμου 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄115) και στη με αριθμό Φ.40035/οικ.2370/190/28 Φεβρουαρίου 2011
Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
α. Το ποσόν που συγκεντρώνεται από την κάθε κράτηση κατατίθεται από τον Ο.Α.Ε.Ε. σε λογαριασμό της
Ομοσπονδίας και διανέμεται από αυτήν στα Σωματεία - Μέλη της, βάσει του αριθμού Συνταξιούχων
Ο.Α.Ε.Ε. που ανήκουν στα κατά τόπους Περιφερειακά Υποκαταστήματα του Ο.Α.Ε.Ε., στην περιοχή που
καλύπτει και δραστηριοποιείται το κάθε Σωματείο – Μέλος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 25
παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού.
β. Τα Σωματεία-Μέλη που εισπράττουν τα αναλογούντα παραπάνω μερίδια των παρακρατήσεων του
Ο.Α.Ε.Ε. θεωρούνται και είναι, αυτομάτως, ταμειακά εντάξει.
2. Από τα δικαιώματα εγγραφής των Σωματείων - Μελών και από τις ετήσιες συνδρομές τους.
α. Το ύψος του ποσού εγγραφής και ετήσιας συνδρομής των Σωματείων-Μελών, αυξομειώνεται κάθε
φορά με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου που επικυρώνει η Γεν. Συνέλευση.
3. Από δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομίες.
4. Από κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα μπαίνει στο Ταμείο της Ομοσπονδίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Άρθρο 29ο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την εκλογοαπολογιστική Γεν. Συνέλευση των αρχαιρεσιών μαζί με
το Δ.Σ. και αποτελείται από τρία (3) μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά και η θητεία της είναι τριετής
(3ετής), και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα, κατά τις συνεδριάσεις της, δύο (2) τουλάχιστον από
τα τακτικά μέλη της.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή, μόλις εκλεγεί, εκλέγει μεταξύ των μελών της με μυστική ψηφοφορία τον
Πρόεδρό της, ο οποίος και διευθύνει τις συνεδριάσεις και το όλο έργο της.
3. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο τακτικός και συστηματικός έλεγχος της διαχείρισης των
οικονομικών της Ομοσπονδίας.
4. Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της, έχει την
απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Το Διοικ. Συμβούλιο, το Εκτελεστικό Προεδρείο, ο Πρόεδρος,
ο Γεν. Γραμματέας, ο Ταμίας και όλα τα όργανα της Ομοσπονδίας, θέτουν στη διάθεση της Ελεγκτικής
Επιτροπής όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία που τηρούνται, σύμφωνα με το
νόμο και το παρόν Καταστατικό, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο που η Ελεγκτική
Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.
5. Ένα (1) μήνα το αργότερο, προ της σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης, η Ελεγκτική
Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της Διοικητικής και Οικονομικής διαχείρισης
του χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλλει την Έκθεσή της προς το Εκτελεστικό Προεδρείο,
υπεύθυνο να την εισαγάγει στο Διοικ. Συμβούλιο και την Γεν. Συνέλευση.
6. Την Έκθεσή της η Ελεγκτική Επιτροπή με βάση τα παραπάνω στοιχεία, τον ισολογισμό και
απολογισμό, συντάσσει επαρκώς και σαφώς αιτιολογημένη και εμπλουτισμένη με παρατηρήσεις,
πορίσματα και προτάσεις και την υποβάλλει και διαβάζει δια του Προέδρου ή άλλου μέλους της στην Γεν.
Συνέλευση.
7. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή δύο από τα μέλη
της, ή το ζητήσουν εγγράφως το Δ.Σ. ή το Εκτελεστικό Προεδρείο της Ομοσπονδίας. Η αίτηση
υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ελεγκ. Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα θέματα που
θα την απασχολήσουν. Ο Πρόεδρος της Ελεγκ. Επιτροπής την συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση μέσα σε
πέντε (5) μέρες από την υποβολή της αίτησης και με θέματα συζήτησης αυτά που σε αυτήν αναφέρονται.
Αν ο Πρόεδρος της Ελεγκ. Επιτροπής δεν την συγκαλέσει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, τότε
συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Ελεγκ. Επιτροπής, το
Δ.Σ. και το Εκτελεστικό Προεδρείο υποχρεώνονται να παρέχουν κάθε στοιχείο που θα τους ζητηθεί, όπως
και κατά την τακτική σύγκληση της Ελεγκ. Επιτροπής.
8. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκ. Επιτροπή εντός των γραφείων της
Ομοσπονδίας και απαγορεύεται ρητά η εξαγωγή ή απομάκρυνση τους, εκτός των γραφείων της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Άρθρο 30Ο
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
1. Από τη Διοίκηση της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε. και για την άρτια Διοικητική και Οικονομική διαχείρισή της,
τηρούνται τα παρακάτω βιβλία που αριθμούνται και θεωρούνται πριν από τη χρήση τους, όλα όσα από
αυτά επιβάλλει ο νόμος να είναι θεωρημένα, από το οικείο Πρωτοδικείο, τα δε υπόλοιπα αριθμούνται και
θεωρούνται πριν από τη χρήση τους από την Ελεγκ. Επιτροπή :
α. Μητρώο Σωματείων - Μελών στο οποίο εμφαίνεται η πλήρης επωνυμία του κάθε Σωματείου - Μέλους
και η καταστατική και νομική του αρτιότητα.
β. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Αντιπροσώπων των Σωματείων Μελών της Ομοσπονδίας.
γ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικ. Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
δ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Εκτελεστικού Προεδρείου.
ε. Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
στ. Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων (καθολικό ταμείο).
ζ. Βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε.
η. Βιβλίο Επετηρίδας στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά τα Διοικ. Συμβούλια της
Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε., οι επίτιμοι Πρόεδροί της, οι τιμηθέντες από αυτήν καθώς και οι τιμητικές διακρίσεις που
η ίδια έλαβε.
θ. Κάθε άλλο βιβλίο που το Διοικ. Συμβούλιο και το Εκτελεστικό Προεδρείο κρίνουν απαραίτητο.
Κάθε Σωματείο - Μέλος έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων
μετά από έγγραφη αίτησή του προς το Εκτελεστικό Προεδρείο της Π.Ο.Σ. - Ο.Α.Ε.Ε. και μετά από
εγκριτική απόφασή της.
Άρθρο 31ο
ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε. προς τις Αρχές, τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα Σωματεία Μέλη της και γενικά προς τρίτους και πάσα κατεύθυνση πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφουν τον πλήρη
και ακριβή τίτλο της, όπως αυτός απορρέει από το παρόν Καταστατικό, το έτος ίδρυσης, την πλήρη
διεύθυνσή της, τον Α.Φ.Μ. και την οικεία Δ.Ο.Υ., και τον αριθμό εγγραφής στο ειδικό βιβλίο του οικείου
Πρωτοδικείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Άρθρο 32ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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1. Στα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Προεδρείου και της Ελεγκτικής Επιτροπής για την
κάθε συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Οργάνων που είναι μέλη και για την κάλυψη ακριβώς του
όλου ή μέρους των δαπανών τους μετακίνησης και παραμονής στην Αθήνα, όπου πραγματοποιούνται οι
συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων, καταβάλλεται χρηματικό ποσό που καθορίζεται με αποφάσεις του
Εκτελεστικού Προεδρείου και του Διοικ. Συμβουλίου, αποφάσεις που εισάγονται προς επικύρωση στην
πρώτη Γεν. Συνέλευση που μέλλει να συγκληθεί.
2. Στα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου της Ομοσπονδίας που στέλνονται με απόφασή του στις επαρχιακές
κινητοποιήσεις, συσκέψεις, συνέδρια κ.ά., εκδηλώσεις των Σωματείων - Μελών καταβάλλονται τα
οδοιπορικά έξοδα και τα έξοδα διανυκτέρευσης και διαμονής σύμφωνα με πάγια απόφαση της Γεν.
Συνέλευσης.
3. Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης των Αντιπροσώπων των Σωματείων -Μελών της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε.
και ύστερα από πρόταση του Εκτελεστικού Προεδρείου, ορίζονται τα έξοδα παραστάσεως και συμβολικής
αποζημιώσεως, για τις υποθέσεις της Ομοσπονδίας μόνιμης ή περιοδικής μορφής, του Προέδρου, του
Γεν. Γραμματέα και του Ταμία.
4. Τα ποσά όλων των άνω περιπτώσεων είναι καταχωρημένα στον εγκεκριμένο από την Γεν. Συνέλευση
ετήσιο Προϋπολογισμό και δύνανται με απόφαση του Εκτελεστικού Προεδρείου να αυξομειώνονται
ανάλογα με την όλη οικονομική δυνατότητα της Π.Ο.Σ. - Ο.Α.Ε.Ε.
Άρθρο 33ο
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΜΕΛΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
1. Σε περιπτώσεις διαφορών ή διαφωνιών ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα Σωματεία - Μέλη της Π.Ο.Σ. –
Ο.Α.Ε.Ε., το Εκτελεστικό Προεδρείο και το Διοικ. Συμβούλιο, ύστερα από έγγραφη αίτηση-αναφορά ενός
από αυτά, ή και με πρωτοβουλία τους αναλαμβάνουν να επιλύσουν την ή τις διαφορές τους, καλώντας σε
κοινή σύσκεψη τα Διοικητικά Συμβούλια των διαφωνούντων Σωματείων – Μελών. Η κοινή αυτή σύσκεψη
μπορεί να γίνει τόσο επί τόπου, όσο και στα γραφεία της Ομοσπονδίας, ανάλογα προς την επιθυμία ή την
απόφαση των φιλονικούντων Σωματείων – μελών και αφού στο μεταξύ προκληθεί η κατάλληλη
προετοιμασία.
α. Η απόφαση ή και οι αποφάσεις της κοινής αυτής σύσκεψης είναι υποχρεωτικές για τα Σωματεία-Μέλη
που δύνανται φυσικά να προσφύγουν στην πρώτη που θα συνέλθει τακτική Γεν. Συνέλευση της
Ομοσπονδίας, ζητώντας εγγράφως την ανάκλησή της ή ανάκλησή τους.
β. Νοείται ότι η απόφαση της άνω Γενικής Συνέλευσης είναι οριστική και αμετάκλητα εφαρμοστέα, τα δε
Σωματεία - Μέλη που τα αφορά, οφείλουν να την σεβαστούν και εφαρμόσουν αδιαμαρτύρητα και με
συνέπεια.
γ. Στις κοινές αυτές συσκέψεις κρατούνται πρακτικά μαγνητοφωνημένα και γραπτά.
2. Όταν σε Νομό εκτός του κυρίου και μεγαλύτερου Σωματείου - Μέλους που εδρεύει στην πρωτεύουσα
του Νομού ή στην πόλη – έδρα του σωματείου, υπάρχουν και λειτουργούν ή και υπολειτουργούν
μικρότερο ή μικρότερα Σωματεία - Μέλη ήδη, το Εκτελεστικό Προεδρείο στο πνεύμα εφαρμογής των
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διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, άρθρα 6 παρ. 1 και 9 παρ. 8, για ένα ισχυρό και δραστήριο
Σωματείο -Μέλος σε κάθε Νομό, προσφέρεται και πάλι να διαθέσει τις καλές του υπηρεσίες, διαιτησίας, με
την πιο πάνω διαδικασία, ώστε να επέλθει συνένωση-συγχώνευση στο κύριο Σωματείο του Νομού που
υποχρεώνεται, εάν αυτό επιβάλλουν οι τοπικές συνθήκες και είναι επιθυμητό, να δημιουργήσει παράρτημα
στην έδρα του πρώην μικρού και συγχωνευθέντος σωματείου, ή και παραρτήματα σταδιακά σε κάθε
Επαρχιακό Διαμέρισμα του Νομού και στην πόλη - έδρα αυτού.
3. Τον αυτό διαιτητικό ρόλο οφείλει και υποχρεώνεται να διαδραματίσει το Εκτελεστικό Προεδρείο της
Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε., με τις πιο πάνω προδιαγραφές και διαδικασίες της παρ. 1 του άρθρου αυτού και στις
περιπτώσεις που:
α. Επιχειρείται η δημιουργία ομοειδούς σωματείου συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. σε Νομό ή πόλη Νομού που
ήδη υπάρχει και λειτουργεί τέτοιο και είναι μέλος μας.
β.

Όταν εσωτερικές σωματειακές διαμάχες απειλούν

με διάσπαση Σωματείο - Μέλος μας ή έχουν

ανασταλτικά αποτελέσματα στην καλή και αποδοτική λειτουργικότητα του διοικητικού έργου και στη ζωή
του σωματείου αυτού και των μελών του γενικότερα.
Άρθρο 34ο
ΕΠΙΤΙΜΑ ΣΤΕΛΕΧΗ – ΜΕΛΗ - ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε. δύναται να προτείνει και η Γεν. Συνέλευση της
Ομοσπονδίας αποφασίζει να αναγορεύσει σε:
α. Επίτιμα Μέλη της, συνδικαλιστικές προσωπικότητες του χώρου των Συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε. ή και
του ευρύτερου συνταξιουχικού, κοινωνικού και πνευματικού χώρου, που έχουν επιτελέσει διακεκριμένη
δράση και πορεία και έχουν συμβάλλει θετικά στο συνδικαλιστικό μας κίνημα ειδικά και γενικά.
β. Επίτιμους Προέδρους της, προσωπικότητες όπως αμέσως πιο πάνω, που έχουν διατελέσει επί μακρό
χρονικό διάστημα στελέχη της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε., ή και έχουν επιτελέσει συγκεκριμένο και ιδιαίτερο
ευεργετικό έργο.
γ. Οι τιμητικές αυτές διακρίσεις προς προσωπικότητες εκτός του συνταξιουχικού χώρου αποδίδονται
ανεξαρτήτως του εάν βρίσκονται στην ενεργό επαγγελματική δράση ή την απομαχεία.
δ.

Επίτιμα μέλη δεν γίνονται εν ενεργεία πολιτικά πρόσωπα.

2. Το Διοικ. Συμβούλιο προτείνει επίσης και η Γεν. Συνέλευση της Ομοσπονδίας αποφασίζει να απονείμει,
με τα ως άνω κριτήρια και κατά περίπτωση σε φυσικά πρόσωπα ή και στα Σωματεία - Μέλη της και
άλλους συνδικαλιστικούς ή κοινωνικούς φορείς:
α. Χάλκινο μετάλλιο ή πλακέτα μετά αναμνηστικού Διπλώματος.
β. Αργυρό μετάλλιο ή πλακέτα μετά αναμνηστικού Διπλώματος και
γ. Χρυσό μετάλλιο ή πλακέτα μετά αναμνηστικού Διπλώματος
δ. Τα άνω μετάλλια καλό είναι να σχεδιαστούν και κοπούν από την ίδια την Π.Ο.Σ – Ο.Α.Ε.Ε. και να
φέρουν τους τίτλους και το έμβλημά της.
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3. Την απόδοση και απονομή των παραπάνω διακρίσεων του άρθρου αυτού μπορούν να προτείνουν στο
Διοικ. Συμβούλιο, με αιτιολογημένη γραπτή αίτηση -αναφορά τους και την κατάθεση των σχετικών
βιογραφικών στοιχείων, το Εκτελεστικό Προεδρείο, τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου και τα Διοικητικά
Συμβούλια των Σωματείων-Μελών και τέλος οι Αντιπρόσωποί τους.
Άρθρο 35ο
ΔΩΡΗΤΕΣ- ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
1. Το Διοικ. Συμβούλιο προτείνει και η Γεν. Συνέλευση αποφασίζει να ανακηρύξει σε:
α. Δωρητές φυσικά πρόσωπα ή φορείς που προσφέρουν σημαντικό ποσό σε χρήματα ή είδη.
β. Ευεργέτες φυσικά πρόσωπα ή φορείς που προσφέρουν διακεκριμένο χρηματικό ποσό ή είδη και
γ. Σε Μεγάλους Ευεργέτες, φυσικά πρόσωπα ή φορείς που προσφέρουν ή κληροδοτούν ακίνητο ή ισάξιο
χρηματικό ποσό.
2. Οι δωρητές και Ευεργέτες καταχωρούνται στο βιβλίο επετηρίδας.
3. Στους δωρητές και Ευεργέτες, απονέμονται ειδικές και εξαιρετικά διακεκριμένες τιμές και αναγνωρίσεις
με αποφάσεις του Διοικ. Συμβουλίου και της Γεν. Συνέλευσης της Ομοσπονδίας.
4. Δεν γίνονται δεκτές δωρεές και ευεργεσίες γενόμενες ανωνύμως καθώς και από εν ενεργεία πολιτικούς,
εκτός και αν είναι επαγγελματοβιοτέχνες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
Άρθρο 36ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Για παράβαση ή και παραβάσεις του παρόντος Καταστατικού που στην ουσία είναι παραβάσεις των
Νόμων και του Αστ. Κώδικα που το καλύπτουν και επικαλύπτουν, όπως αυτοί αναφέρονται συγκεκριμένα
στο άρθρο 1 του παρόντος Καταστατικού, παράβαση αποφάσεων του Διοικ. Συμβουλίου, του
Εκτελεστικού Προεδρείου και της Γεν. Συνέλευσης, είτε:
α. Από μέλος του Διοικ. Συμβουλίου.
β. Από μέλος του Εκτελεστικού Προεδρείου
γ. Από Σωματείο - Μέλος και
δ. Από Αντιπρόσωπο Σωματείου – Μέλους.
Το Διοικ. Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει επαρκώς τεκμηριωμένα, τις ακόλουθες, κατά περίπτωση,
πειθαρχικές ποινές:
i. Της προφορικής Επίπληξης.
ii. Της γραπτής Επίπληξης η οποία δύναται και να δημοσιευθεί
iii. Της προσωρινής Αποβολής
iv. Της οριστικής Αποβολής και
v. Της οριστικής Διαγραφής.
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2. Αναγκαία προϋπόθεση για λήψη νόμιμης και έγκυρης απόφασης επιβολής πειθαρχικής ποινής, είναι η
προ δεκαημέρου (10ημέρου) τουλάχιστον πρόσκληση του πειθαρχικά παραπεμπομένου να παρουσιαστεί
ενώπιον του Διοικ. Συμβουλίου προς παροχή εξηγήσεων, διευκρινήσεων ή και απολογίας.
α. Στην πρόσκληση αναφέρεται με σαφήνεια το πειθαρχικό παράπτωμα ή παραπτώματα που αποδίδονται
στον εγκαλούμενο.
β. Εάν προσκληθείς όπως πιο πάνω ο εγκαλούμενος δεν προσέλθει, το Διοικ. Συμβούλιο αποφασίζει εν
απουσία του, εκτός εάν η αδυναμία του να παρουσιαστεί είναι επαρκώς δικαιολογημένη και έχει
ενημερώσει εγκαίρως το Διοικ. Συμβούλιο, οπότε το τελευταίο αποφασίζει οριστικά στην επόμενη
συνεδρίασή του.
3. Κατά των Πειθαρχικών Ποινών που επέβαλε με αιτιολογημένη απόφασή του το Διοικ. Συμβούλιο,
μπορεί να προσφύγει εγγράφως ο τιμωρηθείς, στην πρώτη (1η) Τακτική Γεν. Συνέλευση.
α. Τη γραπτή αίτησή του επανεξέτασης ο Τιμωρημένος μπορεί να υποβάλλει στο Εκτελεστικό Προεδρείο,
μέσα σ’ ένα (1) μήνα το αργότερο από της επιβολής της ποινής. Διαφορετικά η ποινή εφαρμόζεται αμέσως
μετά την εκπνοή του άνω χρονικού διαστήματος.
β. Η όποια απόφαση της Γεν. Συνέλευσης είναι οριστική και αμετάκλητη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
Άρθρο 37ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
1. Για την τροποποίηση του Καταστατικού αυτού, αποφασίζει η Γεν. Συνέλευση της Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε. που
συνέρχεται ειδικά για το σκοπό αυτόν και μόνον.
2. Τις προτεινόμενες τροποποιήσεις-αναμορφώσεις εισάγει με απόφασή του το Διοικ. Συμβούλιο, το οποίο
στέλνει τα σχετικά υλικά-ντοκουμέντα έγκαιρα, στα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων - Μελών της
Ομοσπονδίας και στους Αντιπροσώπους τους.
3. Για τη λήψη της απόφασης απαιτείται απαρτία του μισού (1/2) τουλάχιστον του συνόλου των
Αντιπροσώπων και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρευρισκομένων και δικαιουμένων ψήφου
Αντιπροσώπων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 38ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1. Η Ομοσπονδία διαλύεται όταν:
α. Ο αριθμός των Σωματείων - Μελών μειωθεί κάτω των δύο (2).
β. Κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως ορίζει ο νόμος.
γ. Ύστερα από απόφαση της Γεν. Συνέλευσης των Αντιπροσώπων της, που συνέρχεται ειδικά προς το
σκοπό αυτόν κατά την οποία απαιτείται απαρτία του μισού (1/2) τουλάχιστον των νομίμων Αντιπροσώπων
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και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων, σύμφωνα

με τις διατάξεις των

προαναφερομένων νόμων.
2. Διαλυομένης της Ομοσπονδίας, ολόκληρη η κινητή και ακίνητη περιουσία της παραδίδεται, με τήρηση
όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και διασφαλίσεων, στη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών και
Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), με σαφή δέσμευση και σκοπό, να περιέλθει αυτή στη νέα
και ίδια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. που ήθελε τυχόν ιδρυθεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
Άρθρο 39ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΛΑΒΑΡΟ – ΕΜΒΛΗΜΑ - ΕΟΡΤΗ
Η Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε. έχει δική της σφραγίδα, λάβαρο και έμβλημα:
α. Η Σφραγίδα της είναι κυκλική και στο κέντρο της τα αρχικά «Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1950
ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ» και περιφερειακά τις λέξεις «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Α.Ε.Ε.»
β. Το Λάβαρό της είναι γαλάζιο και φέρει τους ίδιους τίτλους όπως και η σφραγίδα.
γ. Το έμβλημα είναι κονκάρδα στρογγυλή από λευκό μέταλλο, που έχει στη μέση τον τίτλο της
Ομοσπονδίας.
Άρθρο 40ο
ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ. – Ο.Α.Ε.Ε.
Η Ομοσπονδία γιορτάζει κάθε έτος.
α. Το περιεχόμενο, το είδος και τον τρόπο του ετήσιου εορτασμού της, που μπορεί να γίνεται στην έδρα
της Ομοσπονδίας όσο και εκτός αυτής, καθορίζει με απόφασή του κάθε χρόνο το Διοικ. Συμβούλιο ύστερα
από σχετική εισήγηση-πρόταση του Εκτελεστικού Προεδρείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
Άρθρο 41ο
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ
1. Για οτιδήποτε προκύψει και που τυχόν δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, αποφασίζει
εμπεριστατωμένα το Διοικ. Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, του Αστικού
Κώδικα, της συσσωρευμένης συνδικαλιστικής εμπειρίας και πρακτικής και στο πνεύμα της συνδικαλιστικής
- συναδελφικής αλληλεγγύης και ενότητας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο και Το Εκτελεστικό Προεδρείο επαγρυπνούν για την πιστή εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, με πνεύμα προσήλωσης στην πραγματοποίηση των σκοπών και
επιδιώξεων της Ομοσπονδίας, της περιφρούρησης και προαγωγής των συμφερόντων των Συνταξιούχων
Ο.Α.Ε.Ε. και των Σωματείων-Μελών της.
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Άρθρο 42ο
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από 42, με το τελευταίο τούτο άρθρα, εγκρίθηκε με τη νόμιμη
απαρτία και πλειοψηφία, που προβλέπουν αυτό, και η νομοθεσία από τη Γενική Συνέλευση των
Αντιπροσώπων των καταστατικά και νομικά εν τάξει, Σωματείων – Μελών της Ομοσπονδίας που συνήλθε
ειδικά για το σκοπό αυτόν στην Αθήνα του Νομού Αττικής, σήμερα, την 8 η Ιουλίου 2013, η οποία Γενική
Συνέλευση και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, να ζητήσει την έγκρισή του από το αρμόδιο
δικαστήριο όπως ο νόμος ορίζει.
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