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KATAΣTATIKO 
ΠANEΛΛHNIAΣ  OMOΣΠON∆IAΣ  ΣΩMATEIΩN  TAXY∆POMIKΩN 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  11οο  
Ιδρύεται δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση των επαγγελµατικών σωµατείων των 
εργαζοµένων στον Οργανισµό «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ» και στις άλλες Ταχυδροµικές 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ» (Π.Ο.Σ.Τ.) µε έδρα την Αθήνα και λειτουργεί 
µε βάση το παρόν καταστατικό. 
 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  22οο  
ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ 

 1. Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονοµικών, ηθικών, ασφαλιστικών, 
συνδικαλιστικών, κοινωνικών και ταξικών συµφερόντων των Εργαζοµένων στα Ελληνικά 
Ταχυδροµεία και στις Ταχυδροµικές Επιχειρήσεις. 
 2. Η ενιαία εκπροσώπηση των πρωτοβάθµιων Συλλόγων Εργαζοµένων. 
 3. Η προάσπιση της ανεξαρτησίας του Συνδικαλιστικού κινήµατος. 
 4. Η ανάπτυξη αλληλεγγύης ανάµεσα στους εργαζόµενους παράλληλα µε τη συνεχή 
αναβάθµιση του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος για ένα µαζικό συνδικαλιστικό κίνηµα. 
 5. Η συµπαράσταση και η αλληλεγγύη στους αγώνες των εργαζόµενων της χώρας και η 
προώθηση αλληλεγγύης και κοινής δράσης µε τα Συνδικαλιστικά όργανα και τους 
εργαζόµενους άλλων χωρών. 
 6. Η συµβολή στη διαφύλαξη και την προαγωγή των δηµοκρατικών θεσµών της χώρας. 
 7. Η συµβολή στη βελτίωση της εργατικής, κοινωνικής και συνδικαλιστικής Νοµοθεσίας. 
 8. Η εκπαίδευση και επιµόρφωση για την καλύτερη και ταχύτερη προώθηση και κατάκτηση 
των στόχων του εργατικού κινήµατος καθώς και για την ανάπτυξη του ταχυδροµείου, µε 
αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών των προσφεροµένων υπηρεσιών προς τον 
Ελληνικό λαό και την Παγκόσµια Ταχυδροµική επικοινωνία. 
 9. Η προστασία των εργαζοµένων από παραβιάσεις νόµων και κανονισµών από τα διάφορα 
επίπεδα διεύθυνσης της επιχείρησης και η αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων 
από κοινού ενώπιον κάθε ∆ιοικητικής και ∆ικαστικής αρχής του Κράτους καθώς και στο ∆ιεθνή 
χώρο. 
10. Η ανάπτυξη πολιτιστικών ενδιαφερόντων των µελών και η οργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 
11. H συµβολή στην αυτοδύναµη οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, στην εθνική ανεξαρτησία, 
στην κοινωνική δικαιοσύνη και απελευθέρωση των εργαζοµένων καθώς και στην ειρήνη, την 
ύφεση, τον αφοπλισµό και την αλληλεγγύη σ’ όλους τους λαούς του κόσµου που αγωνίζονται 
για αυτοδιάθεση, δηµοκρατία και προκοπή. 
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ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  33οο  
Για την πραγµατοποίηση των σκοπών της η Οµοσπονδία χρησιµοποιεί όλα τα νόµιµα µέσα και 
ειδικότερα : 
 
 α) ∆ιαπραγµατεύεται και µεριµνά για την επίλυση των προβληµάτων των µελών της.   
 β) Μεριµνά για την υπογραφή Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και την έκδοση 
διαµεσολαβητικών και διαιτητικών αποφάσεων για τη βελτίωση των όρων εργασίας των 
εργαζοµένων και την επίλυση συλλογικών διαφορών. 
 γ) Συµµετέχει ενεργά µε τους εκπροσώπους της σε συλλογικά όργανα του ΕΛΤΑ, σε 
συλλογικά όργανα των ασφαλιστικών ταµείων, σε Εθνικές και ∆ιεθνείς Επιτροπές και όπου 
αλλού επιτύχει εκπροσώπηση. 
 δ) Προβαίνει σε κάθε είδους κινητοποιήσεις, απεργίες, συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις 
σύµφωνα πάντα µε τις νόµιµες και καταστατικές διαδικασίες. 
 ε) Συµµετέχει στο Συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε.  µε εκπροσώπους της. 
στ) Συνεργάζεται µε κάθε βαθµού συνδικαλιστικές, πολιτιστικές, συνεταιριστικές οργανώσεις 
και τοπική αυτοδιοίκηση.  
 ζ) Ιδρύει σχολές Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο και διοργανώνει 
συνδικαλιστικά σεµινάρια για την εξειδίκευση και τεκµηρίωση θεµάτων, προβληµάτων που 
απασχολούν τους εργαζόµενους και για την αναβάθµιση της κατάρτισης και επιµόρφωσης των 
συνδικαλιστικών στελεχών. 
 η) ∆ιοργανώνει και συµµετέχει σε διεθνή σεµινάρια, συνέδρια και συνδιασκέψεις στο 
εσωτερικό και εξωτερικό για συνδικαλιστικούς, επαγγελµατικούς, εθνικούς, κοινωνικούς και 
οικονοµικούς λόγους. 
 θ) Εκδίδει εφηµερίδα, ανακοινώσεις και άλλα ενηµερωτικά έντυπα ή φυλλάδια για την 
καλύτερη πληροφόρηση των συλλόγων µελών και των εργαζόµενων καθώς και την ανάπτυξη 
θεµάτων που κρίνονται χρήσιµα και ωφέλιµα για κάθε εργαζόµενο. 
 ι) Προωθεί µε κάθε δυνατότητα την ίδρυση ενίσχυση και συµµετοχή της σε συνεταιρισµούς 
που ωφελούν µε τον καλλίτερο τρόπο τους εργαζόµενους µέλη και το σύνολο των 
εργαζόµενων και της εργατικής τάξης της χώρας. 
ια) Επιδιώκει την εγγραφή όλων των εργαζόµενων στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ» και 
στις ιδιωτικές ταχυδροµικές εταιρείες, σε συλλόγους εργαζοµένων σύµφωνα µε τις αποφάσεις 
– κατευθύνσεις των οργάνων της Οµοσπονδίας και τις  προϋποθέσεις του καταστατικού. 
ιβ) Προωθεί µε κάθε δυνατότητα την µετεργατική ψυχαγωγία των εργαζοµένων σε 
συνεργασία µε το Κ.Ε.Σ. και τους πολιτιστικούς φορείς του χώρου µας, µε κάθε είδους 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και τη λειτουργία λεσχών και βιβλιοθηκών και κάθε άλλο µέτρο 
που αποσκοπεί στην πραγµατοποίηση των σκοπών του καταστατικού. 
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ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  44οο  
Με απόφαση του Πανελλαδικού Συνεδρίου αποφασίζεται η εγγραφή της Οµοσπονδίας σε 

διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις. 
 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  55οο  
1. Μέλη της Οµοσπονδίας δύναται να εγγραφούν τα Συνδικαλιστικά Σωµατεία που 

σύµφωνα µε την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας, εκπροσωπούν ενιαία, όλο το 
προσωπικό που εργάζεται στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ». 

       α)  Στον ίδιο Νοµό. 
       β)  Σε δύο ή περισσότερους Νοµούς της ίδιας Περιφέρειας (ως Περιφέρεια νοείται   
       αυτή που προβλέπεται από την εκάστοτε Περιφερειακή διάρθρωση των   
       Υπηρεσιών του ΕΛΤΑ). 
       γ)   Στην ίδια Περιφέρεια. 
       δ)   Συνδικαλιστικά Σωµατεία που έχουν προέλθει από ενοποίηση (συνένωση)    
      υπαρχόντων Σωµατείων, εφόσον η έδρα τους είναι στον ίδιο Νοµό και εφόσον το   
      Σωµατείο που θα προκύψει από την ενοποίηση, εκπροσωπεί εργαζόµενους του   
      ίδιου Νοµού. 
2. Μέλος της ΠΟΣΤ επίσης δύναται να εγγραφεί. Η αντιπροσωπευτικότερη κατά την   
      έννοια του Ν. 1976/90 άρθρο 6 παρ. 2 επιχειρησιακή συνδικαλιστική οργάνωση   
      των εργαζόµενων στις θυγατρικές εταιρίες του ΕΛΤΑ και στις λοιπές (Ιδιωτικές)   
      Ταχυδροµικές επιχειρήσεις που εκτελούν αµιγώς Ταχυδροµικό έργο. 
3. ∆εν εγγράφονται  στη δύναµη της ΠΟΣΤ νέα Σωµατεία που δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις των παραγράφων 1 & 2 αυτού του άρθρου. Τα ήδη υπάρχοντα 
Σωµατεία οφείλουν µέχρι το εκλογικό Συνέδριο του 2011 (Νοέµβριος ή ∆εκέµβριος) 
να εναρµονιστούν µε το παρόν Καταστατικό. 

4. Για την εγγραφή τους αποφασίζει το ∆. Σ. της ΠΟΣΤ σύµφωνα µε το επόµενο 
άρθρο και τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  66οο  
Για την εγγραφή των συλλόγων απαιτούνται : 

 α) Έγγραφη αίτηση στην οποία να αναφέρεται απαραίτητα ο ακριβής αριθµός των 
εγγεγραµµένων και ταµειακά εντάξει µέλη του στα µητρώα κατά την ηµέρα της υποβολής της 
αίτησης εγγραφής. 
 β) Αντίγραφο πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου στο οποίο να φαίνεται ότι τα 
µέλη του γνωρίζουν το παρόν καταστατικό και µε βάση αυτό αποφάσισαν την εγγραφή µετά 
από µυστική ψηφοφορία. 
 γ) Ονοµαστικό πίνακα των µελών του ∆. Σ. 
 δ) Αντίγραφο του καταστατικού του συλλόγου επικυρωµένο από το αρµόδιο Πρωτοδικείο της 
πόλης που εδρεύει ο σύλλογος µαζί µε το πιστοποιητικό του ίδιου Πρωτοδικείου για την 
καταχώρηση του συλλόγου στο βιβλίο των Σωµατείων και για τη µη διάλυση του. 
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 ε) Πληρωµή του δικαιώµατος εγγραφής που καθορίζεται στο άρθρο 13 του καταστατικού 
αυτού. 
στ) Αντίγραφο µητρώου µελών (µε όλα τα στοιχεία που προβλέπει η ισχύουσα Νοµοθεσία). 
 ζ) Αντίγραφο πρακτικού της τελευταίας εκλογής διοίκησης και λοιπών οργάνων µαζί µε 
Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας (κατάσταση ψηφισάντων µελών). 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  77οο  
Η αποχώρηση κάθε συλλόγου µέλους από τη δύναµη της Οµοσπονδίας είναι ελεύθερη και 

αποφασίζεται από τη συνέλευση των µελών του µε τον ίδιο τρόπο που γίνεται και η εγγραφή 
του.  
Γνωστοποιείται δε στη ∆ιοίκηση της Οµοσπονδίας µε έγγραφο στο οποίο επισυνάπτονται τα 

αντίγραφα των Πρακτικών της Συνέλευσης. 
Η ∆ιοίκηση της Οµοσπονδίας είναι υποχρεωµένη µόλις λάβει τα ανωτέρω να διαγράψει το 

σύλλογο από τα µητρώα της. 
Η ∆ιοίκηση της Οµοσπονδίας έχει το δικαίωµα να εξετάσει τη νοµιµότητα και την εγκυρότητα 

της απόφασης της συνέλευσης αν υπάρχει αµφιβολία για την εγκυρότητα της απόφασης 
µπορεί να ασκήσει όλα τα νόµιµα ένδικα µέσα. 
Η αποχώρηση του συλλόγου ισχύει από τη στιγµή της γνωστοποίησης στη ∆ιοίκηση της 

Οµοσπονδίας δηλαδή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  88οο  
Οι σύλλογοι που είναι µέλη της Οµοσπονδίας υποχρεούνται: 

 α) Να συµµορφώνονται απόλυτα και να τηρούν το καταστατικό της Οµοσπονδίας. 
 β) Να δέχονται τη διαµεσολάβηση της Οµοσπονδίας για κάθε ζήτηµα που ανακύπτει µεταξύ 
των διοικήσεων των συλλόγων – µελών της εφ’όσον ζητηθεί από τον ένα ενδιαφερόµενο 
σύλλογο. 
 γ) Να εκτελούν τις αποφάσεις των συνεδρίων της διοίκησης και των οργάνων της 
Οµοσπονδίας. 
 δ) Να εκπληρώνουν τακτικά και έγκαιρα τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς την 
Οµοσπονδία, συµµορφούµενοι υποχρεωτικά µε το σύστηµα είσπραξης που υποδεικνύει κάθε 
φορά το συνέδριο της Οµοσπονδίας. Η καθυστέρηση των συνδροµών αδικαιολόγητα 
περισσότερο από 3 µήνες στερεί τον καθυστερούντα σύλλογο από τα δικαιώµατα που του δίνει 
το παρόν καταστατικό. 
 ε) Να υποβάλλουν τακτικά κατ’ έτος αντίγραφο µητρώου µελών και τις τυχόν µεταβολές 
οργάνων και αντιπροσώπων τους, εκτάκτως δε αµέσως µόλις υπάρξουν µεταβολές στα 
ανωτέρω. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  99οο  
Οι σύλλογοι που απαρτίζουν την Οµοσπονδία δικαιούνται εφ’όσον τηρούν τις διατάξεις του 

άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού : 
 1. Να παρίστανται µε τους εκπροσώπους τους στα συγκαλούµενα τακτικά και έκτακτα 
συνέδρια της Οµοσπονδίας και να ασκούν έλεγχο στη διοίκηση αυτής. 
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 2. Να εκλέγουν δια των αντιπροσώπων τους τη διοίκηση της Οµοσπονδίας και τα άλλα 
όργανα της. 
 3. Να ζητούν την ηθική και υλική ενίσχυση της Οµοσπονδίας για την πραγµατοποίηση των 
σκοπών τους. 
 4. Να προτείνουν την εγγραφή στην Ηµερήσια ∆ιάταξη του Πανελλαδικού Συνεδρίου και της 
Περ. Συνδιάσκεψης, θέµατα που αφορούν σοβαρά γενικά προβλήµατα. 
Η πρόταση για την εγγραφή των θεµάτων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 1 µήνα πριν την 

ηµεροµηνία έναρξης. 
Το ∆. Σ. διατηρεί το δικαίωµα να κρίνει τη σοβαρότητα και τη γενικότητα των θεµάτων. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1100οο  
Με απόφαση του ∆. Σ. της Οµοσπονδίας επιβάλλεται στις διοικήσεις των µελών – συλλόγων 

της εφόσον παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή τις αποφάσεις των 
οργάνων της Οµοσπονδίας : 
 α) Σύσταση 
 β) Έγγραφη επίπληξη 
Οι ανωτέρω πειθαρχικές ποινές και για τους ίδιους λόγους επιβάλλονται και στα µέλη των 

οργάνων της Οµοσπονδίας. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1111οο  
Η διαγραφή µέλους της Οµοσπονδίας γίνεται εφ’όσον παραβαίνει η διοίκηση τις διατάξεις του 

παρόντος καταστατικού µε αποφάσεις των οργάνων της Οµοσπονδίας και εγκρίνεται από το 
Πανελλαδικό Συνέδριο της Οµοσπονδίας µε πλειοψηφία 3/4 των παρόντων συνέδρων. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1122οο  
 
ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  
 1. Πόροι της Οµοσπονδίας είναι : 
  α) Το δικαίωµα εγγραφής µέλους είναι πενήντα (50) Ευρώ. 
  Αυτό δεν ισχύει όταν πρόκειται για σωµατεία που προκύπτουν από συγχώνευση παλιών 
σωµατείων – µελών της Οµοσπονδίας. 
  β) Τα έσοδα από συνδροµές µελών, δωρεές, κληρονοµιές κ.λ.π. 
  γ) Τα εκ της περιουσίας της Οµοσπονδίας (τόκοι, πρόσοδοι κ.λ.π.) 
  δ) Οικονοµικές ενισχύσεις από κρατικούς φορείς. 
 2. Το ύψος και η κατανοµή της µηνιάτικης συνδροµής κάθε φυσικού µέλους καθορίζεται µε 
απόφαση του Πανελλαδικού Συνεδρίου. 
 3. Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις προς την Οµοσπονδία γίνονται πάντοτε επώνυµα. 
1. Με απόφαση του ∆. Σ. µπορεί να επιβληθεί έκτακτη υποχρεωτική ή εθελοντική εισφορά 

στα µέλη για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, την εξασφάλιση οικονοµικών 
προϋποθέσεων για επίτευξη των σκοπών της Οµοσπονδίας. 

2. Απαγορεύεται η παρά της Οµοσπονδίας και των οργάνων της, λήψη προµήθειας κατά τη 
διενέργεια πράξεων εκµετάλλευσης της περιουσίας της. 
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3. Η περιουσία της Οµοσπονδίας δηµιουργείται από αγορές, δωρεές ή άλλο νόµιµο τρόπο. 
Οι πρόσοδοι και τα έσοδα απ’ αυτήν διατίθενται για τους σκοπούς της Οµοσπονδίας. 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1133οο  
Όργανα της Οµοσπονδίας είναι : 

 1. Το Πανελλαδικό Συνέδριο των αντιπροσώπων των µελών της Οµοσπονδίας που αποτελεί 
κυρίαρχο και ανώτατο αποφασιστικό όργανο της. 
 2. Το 35µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 3. Η 13µελής Εκτελεστική Επιτροπή. 
 4. Η 5µελής Εξελεγκτική Επιτροπή. 
5. Η 7µελής ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Λογαριασµού Αλληλεγγύης. 
6. Η 5µελής Εξελεγκτική Επιτροπή του Λογαριασµού Αλληλεγγύης 
7.    Η 7µελής ∆ιαχειριστική Επιτροπή Παραθεριστικών Κέντρων. 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1144οο  
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 
 1. Το Συνέδριο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των συλλόγων που ανήκουν στη δύναµη 
της Οµοσπονδίας βάσει των ψηφισάντων οικονοµικώς εντάξει µελών της. 
 2. Κάθε σύλλογος εκπροσωπείται στο Πανελλαδικό Συνέδριο µε αντιπροσώπους που 
εκλέγονται από τα µέλη του.  
  Ο αριθµός των αντιπροσώπων του κάθε συλλόγου είναι ανάλογος µε τον αριθµό των 
µελών του, που ψήφισαν για την εκλογή τους. 
  Η αναλογία αυτή ορίζεται «Ένας αντιπρόσωπος ανά 40 µέλη». Η αναλογία µπορεί να 
τροποποιηθεί µε απόφαση του συνεδρίου και µε πλειοψηφία που χρειάζεται και για την 
τροποποίηση του καταστατικού. 
  Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσµα µεγαλύτερο από το µισό του αριθµού που αποτελεί 
το µέτρο, προστίθεται ένας ακόµη αντιπρόσωπος. 
  Σύλλογος στον οποίο ψήφισαν τουλάχιστον 21 µέλη αντιπροσωπεύεται στο Συνέδριο ή 
αναλογία αυτή θα ισχύσει µετά το συνέδριο του 2000. 
 3. Για τη συµµετοχή στο Συνέδριο απαιτείται όπως ο Σύλλογος έχει εκπληρώσει όλες τις 
οικονοµικές και άλλες νόµιµες υποχρεώσεις του που απορρέουν από το καταστατικό. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1155οο  
 1. Οι αντιπρόσωποι των συλλόγων µαζί µε ισάριθµους αναπληρωµατικούς εκλέγονται από 
τα µέλη των συλλόγων µε µυστική και δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Μετά από κάθε εκλογή 
αντιπροσώπων υποβάλλονται προς τη ∆ιοίκηση της Οµοσπονδίας τα πρακτικά εκλογής αυτών 
µαζί µε τα απαραίτητα άλλα στοιχεία που καθορίζονται µε απόφαση της διοίκησης της 
Οµοσπονδίας. 
 2. Κάθε σύλλογος µέλος της Οµοσπονδίας πρέπει να έχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
του, η οποία παίρνεται µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων και µυστική ψηφοφορία, 
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προκειµένου η αντιπροσώπευση του στην τριτοβάθµια οργάνωση ΓΣΕΕ να εκφραστεί µέσω 
Οµοσπονδίας.  
  Χωρίς τέτοια απόφαση οι αντιπρόσωποι δεν έχουν δικαίωµα ψήφου για εκλογή 
αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΓΣΕΕ. 
 3. Οι αντιπρόσωποι κάθε συλλόγου που νόµιµα συµµετέχουν στο Συνέδριο της 
Οµοσπονδίας έχουν δικαίωµα ισότιµης εκλογής σe όλα τα όργανα της Οµοσπονδίας. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1166οο  
1. Το συνέδριο των αντιπροσώπων είναι το ανώτατο όργανο της Οµοσπονδίας, συγκροτείται    
      από τους αντιπροσώπους των συλλόγων – µελών της που είναι ταµειακά τακτοποιηµένα   
      και αποφασίζει για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε αυτήν. 
Ειδικότερα : 

 α) Ελέγχει τις οικονοµικές και διοικητικές πράξεις της διοίκησης. 
 β) Εγκρίνει τον απολογισµό της χρήσης που έληξε και ψηφίζει τον προϋπολογισµό της   
        επόµενης χρήσης. 
 γ) Εκλέγει τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τους  αντιπρο-     
        σώπους της Οµοσπονδίας στη ΓΣΕΕ, στη ∆ιοίκηση των Aσφαλιστικών Ταµείων, τη   
        ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Λογαριασµού Αλληλεγγύης της οµοσπονδίας, τη 
∆ιαχειριστική   
        Επιτροπή των Παραθεριστικών Κέντρων, σε συλλογικά όργανα του ΕΛΤΑ και σε όποιο   
        άλλο όργανο αποφασίσει. 

2. Το Πανελλαδικό Συνέδριο καλείται φορά κάθε τρία (3) χρόνια µέσα στον Νοέµβριο ή   
      ∆εκέµβριο του τρίτου έτους της θητείας µε έγγραφη πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβου-  
      λίου ύστερα από απόφαση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον  Γραµµατέα. 
      Ο τόπος σύγκλισης του Πανελλαδικού Συνεδρίου µπορεί να ορισθεί και σε κάθε άλλη     
      πόλη εκτός από την έδρα της Οµοσπονδίας κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.   
      Στην πρόσκληση ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και   
      ανακοινώνεται στα µέλη τριάντα µέρες πριν την ηµεροµηνία που ορίστηκε. 
      Στο Συνέδριο αυτό συζητούνται υποχρεωτικά τα παρακάτω θέµατα : 

         α. Ο ∆ιοικητικός Απολογισµός. 
         β. Ο Οικονοµικός Απολογισµός του χρονικού διαστήµατος που έληξε και ο Προϋπολο- 
             γισµός του χρονικού διαστήµατος που άρχισε. 
         γ. Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονοµική διαχείριση του περασµένου   
             χρονικού διαστήµατος καθώς και τη διαχείριση του Ταµείου Αλληλεγγύης. 
         δ. Κάθε άλλο θέµα που θα προταθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
         ε. Προτάσεις συλλόγων και των Περιφερειακών Συνδιασκέψεων ύστερα από απόφαση    
του συνεδρίου που θέτει υποχρεωτικά σε ψηφοφορία το Προεδρείο του συνεδρίου. 

  3. Το έκτακτο Πανελλαδικό Συνέδριο καλείται όταν κρίνει αναγκαίο το ∆. Σ. µε απόφασή του   
      ή όταν τα ζητήσει το 1/5 των  οικονοµικά τακτοποιηµένων σωµατείων µελών, µε έγγραφη   
      αίτησή του, στο ∆. Σ. στην οποία ορίζονται και τα θέµατα που θα συζητηθούν. Το ∆. Σ.   
      της Π. Ο. Σ. Τ. έχει υποχρέωση να καλέσει το Πανελλαδικό Συνέδριο µέσα σε 40 ηµέρες   
      από την υποβολή της αίτησής. 
   4.Τα έξοδα των αντιπροσώπων πληρώνονται από τους συλλόγους που έχουν εκλεγεί, είναι   



 8

      δυνατόν όµως να πληρωθούν από το Ταµείο της Οµοσπονδίας µε απόφαση του ∆ιοικητι 
κού Συµβουλίου ύστερα από πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1177οο  
Σε διάστηµα τριών ηµερών πριν από την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου µερίµνη της 

∆ιοίκησης γίνεται έλεγχος της νοµιµοποίησης των εκλεγµένων αντιπροσώπων των συλλόγων 
– µελών για να διαπιστωθεί αν αυτοί έχουν εκλεγεί νόµιµα και αν ο σύλλογος τον οποίο 
εκπροσωπούν είναι ταµειακά εντάξει, αποκλείονται δε εκείνοι που δεν συγκεντρώνουν τις δυο 
αυτές προϋποθέσεις. 
Κατά την έναρξη του Συνεδρίου ο Γ. Γραµµατέας αναφέρει τους εγκριθέντες και τους 

αποκλεισθέντες συνέδρους. Το Πανελλαδικό Συνέδριο αποφασίζει για οποιαδήποτε διαφωνία 
επ’ αυτού. 
Στη συνέχεια εκλέγεται από τους παριστάµενους συνέδρους τριµελές Προεδρείο που 

διευθύνει τις εργασίες του Συνεδρίου. 
Το Προεδρείο αποτελείται από τους εξής : 

 1. Τον Πρόεδρο που έχει την ευθύνη για την τήρηση της ηµερήσιας διάταξης, τη σειρά των 
οµιλητών και της ησυχίας και ευταξίας στην αίθουσα. 
 2. Τον Αντιπρόεδρο που βοηθά και εν ανάγκη αντικαθιστά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των 
καθηκόντων του. 
 3. Το Γραµµατέα που µεριµνά για τα πρακτικά της συνεδρίασης. Ο τρόπος εκλογής γίνεται 
από την πλειοψηφία των παρόντων µε ανάταση της χειρός ή δια µυστικής ψηφοφορίας. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1188οο  
 1. Το συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες το 1/3 τουλάχιστον του όλου 
αριθµού των αντιπροσώπων των οικονοµικά εντάξει και εχόντων δικαίωµα ψήφου συλλόγων. 
  Μη υπαρχούσης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται νέα εντός 15θηµέρου 
κατά την οποία απαιτείται παρουσία του 1/4  τουλάχιστον του όλου αριθµού των 
αντιπροσώπων – που έχουν δικαίωµα ψήφου – µελών.  
  Μη επιτυγχανοµένης κατά τη δεύτερη συνεδρίαση απαρτίας συγκαλείται εντός 15θηµέρου 
τρίτη συνεδρίαση κατά την οποία αρκεί η παρουσία του 1/5 του όλου αριθµού των 
αντιπροσώπων – που έχουν δικαίωµα ψήφου – µελών. 
 2. Μέλη της Ε. Ε. και του ∆. Σ. δικαιούνται να λαµβάνουν το λόγο και να εκφράζουν τη 
γνώµη τους στα υπό συζήτηση θέµατα, δεν έχουν το δικαίωµα να ψηφίζουν, εκτός αν 
παρίστανται και ως εκπρόσωποι των συλλόγων τους. 
  Κάθε ψηφοφορία στο συνέδριο που αναφέρεται σε εκλογές συλλογικών οργάνων και 
αντιπροσώπων σε τριτοβάθµια ένωση, θέµατα εµπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση 
λογοδοσίας, προσωπικά εν γένει ζητήµατα και κήρυξη απεργίας   διεξάγεται µε µυστική 
ψηφοφορία. 
 3. Για κάθε άλλο θέµα εκτός των ανωτέρω, οι αποφάσεις του συνεδρίου λαµβάνονται µε 
φανερή ψηφοφορία, η οποία πρέπει να γίνεται είτε δια ανάτασης της χειρός είτε δια 
ονοµαστικής κλήσης των συνέδρων, ουδέποτε δια βοής. 
 4. Οι αποφάσεις του συνεδρίου επί πάσης φύσης εκλογών λαµβάνονται δια της απλής 
πλειοψηφίας  των παρόντων. 
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 5. Προκειµένου περί διάλυσης της Οµοσπονδίας ή περί τροποποίησης του παρόντος 
καταστατικού, καλείται για τον σκοπό αυτό το συνέδριο και ευρίσκεται σε απαρτία εφ’όσον είναι 
παρόντες το  1/2 του όλου αριθµού των αντιπροσώπων µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου, ή 
σχετική απόφαση λαµβάνεται δια της πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων συνέδρων. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1199οο  
1.Εκλογές για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή, την ∆ιαχειριστική Επιτροπή 
του Ταµείου Αλληλεγγύης,  την Εξελεγκτική Επιτροπή του Λογαριασµού Αλληλεγγύης, 
∆ιαχειριστική Επιτροπή Παραθεριστικών Κέντρων, αντιπροσώπους της Οµοσπονδίας στη Γ. 
Σ. Ε. Ε, Ασφαλιστικά Ταµεία, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κέντρου Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης ΕΛΤΑ (ΚΕΚ-ΕΛΤΑ), συλλογικά όργανα του ΕΛΤΑ κ. λ. π., γίνονται κάθε  τρίτο 
χρόνο στην τακτική συνεδρίαση του Πανελλαδικού Συνεδρίου. Για το σκοπό αυτό εκλέγεται 
από τους παριστάµενους Εφορευτική Επιτροπή από τέσσερα (4) µέλη µε µυστική ψηφοφορία 
και δια ψηφοδελτίων µε το εκλογικό σύστηµα της απλής αναλογικής του Νόµου 1264/ 82 αφού 
δηλώσουν υποψηφιότητα στο Προεδρείο όσοι ενδιαφέρονται. 
  Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο δικαστικός αντιπρόσωπος σύµφωνα µε το 
νόµο. 
2.∆ικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται ύστερα από αίτηση στον Προϊστάµενο του Πρωτοδικείου  
του Νοµού που πραγµατοποιείται το συνέδριο. 
3.Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης και για την διεξαγωγή των 
εκλογών σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και του καταστατικού αυτού και αποφασίζει 
προσωρινά για κάθε αµφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται. 
4.  Οι αντιπρόσωποι της Οµοσπονδίας εκλέγονται µόνο για µία τριτοβάθµια οργάνωση. 
 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  2200οο  
  
   1. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας ο ∆ικαστικός Αντιπρόσωπος ελέγχει τις βεβαιώσεις 
για την εκλογή του κάθε αντιπροσώπου και επικυρώνει το αντίγραφο µητρώου, την 
γνησιότητα του οποίου βεβαιώνει  η Εκτελεστική Επιτροπή. 

 2. Το αντίγραφο µητρώου πρέπει να περιλαµβάνει τον τίτλο κάθε σωµατείου, τα 
ονοµατεπώνυµα των αντιπροσώπων του, τον αριθµό των µελών του που εκπλήρωσαν τις 
υποχρεώσεις τους, τον αριθµό αυτών που ψήφισαν στις εκλογές του σωµατείου και την 
µονογραφή του δικαστικού για κάθε αντιπρόσωπο που ψήφισε στο περιθώριο του ονόµατος 
του. 

 3. Στους αντιπροσώπους που εκλέγονται για τριτοβάθµια οργάνωση, ο δικαστικός δίνει 
βεβαίωση µε βάση τα στοιχεία που προβλέπει η νοµοθεσία. 

 4. Η διοίκηση της Οµοσπονδίας έχει την υποχρέωση να δίνει στον δικαστικό όλα τα στοιχεία 
και να τον βοηθά στην εκτέλεση των εργασιών αυτών. 

 5. Όσοι θέλουν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην 
οποία να ορίζουν και το όργανο για το οποίο θέτουν υποψηφιότητα µέσα στην προθεσµία 
που ορίζει η  Εφορευτική Επιτροπή στην πρόσκληση της. Αν γίνουν συνδυασµοί, τότε ο 
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συνδυασµός υποβάλλει κοινή αίτηση για όλους τους υποψήφιους του χωριστά για κάθε 
όργανο. 

 6. Στα όργανα της Οµοσπονδίας έχουν δικαίωµα να εκλεγούν όλοι οι σύνεδροι. 
 7. Με βάση τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασµού 
σε χαρτί του αυτού σχήµατος και χρώµατος. Στα ψηφοδέλτια οι υποψήφιοι γράφονται µε 
αλφαβητική σειρά του επωνύµου τους χωριστά για κάθε όργανο και αµέσως µετά την 
εκτύπωση των ψηφοδελτίων δίδεται ικανός αριθµός ψηφοδελτίων στους εκπροσώπους κάθε 
συνδυασµού. 

 8. Σε όλη την διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής των ψήφων µέχρι και την 
ανακήρυξη των επιτυχόντων, µπορεί να παρευρίσκεται ανά ένας αντιπρόσωπος κάθε 
συνδυασµού. 

 9. Η εκλογή γίνεται µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. Για το σκοπό αυτό οι έδρες του 
∆.Σ., της Εξελεγκτικής και ο αριθµός των αντιπροσώπων κατανέµονται µεταξύ των 
συνδυασµών και των χωριστών ψηφοδελτίων ανάλογα µε την εκλογική τους δύναµη. Το 
σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή τον αριθµό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. 

  Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης παραλειπόµενου του κλάσµατος αποτελεί το εκλογικό 
µέτρο. Σε περίπτωση όµως που προκύπτουν περισσότερες έδρες απ’ όσες προβλέπει το κάθε 
όργανο, τότε υπολογίζεται και το κλάσµα. Κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες 
φορές χωράει το εκλογικό µέτρο στον αριθµό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. 
  Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή µεγαλύτερο αριθµό ψήφων από το εκλογικό 
µέτρο καταλαµβάνει µια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται 
αντιπρόσωπος εφ’ όσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. 
  Συνδυασµός που περιλαµβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν 
καταλαµβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσοι είναι οι υποψήφιοι του. Οι 
έδρες που µένουν αδιάθετες και ο αριθµός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων κατανέµονται από µια στους συνδυασµούς 
εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον µια έδρα ή έχουν εκλέξει ένα αντιπρόσωπο και οι 
οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων µεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού µέτρου 
και που πλησιάζουν περισσότερο στο εκλογικό µέτρο. 
  Οι έδρες που µένουν αδιάθετες ή ο αριθµός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται και 
µετά την παραπάνω κατανοµή, µοιράζονται µεταξύ των συνδυασµών που έχουν µεγαλύτερο 
υπόλοιπο ψηφοδελτίων από µια έδρα ένα αντιπρόσωπο, σε περίπτωση ισοδυναµίας γίνεται 
κλήρωση. 
10. Η προτίµηση του ψηφοφόρου σε κάποιον υποψήφιο (ψήφος) γίνεται µε σταυρό και 

µπαίνει στο πλάι µπροστά ή πίσω από το όνοµα του. Η σειρά επιτυχίας ανάµεσα στους 
υποψήφιους καθορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό προτίµησης που πήρε ο καθένας, σε 
περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση και εκείνος που θα κληρωθεί προηγείται στη σειρά. 

11. Η ψηφοφορία γίνεται µε την επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου δηµόσιου 
εγγράφου και του Βιβλιαρίου υγείας.  Στο βιβλιάριο σηµειώνεται από τον δικαστικό 
αντιπρόσωπο η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος του µέλους, η διάρκεια της 
θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε καθώς και η διάρκεια των οργάνων που θα ψηφίσουν 
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οι αντιπρόσωποι του. Το γνήσιο των εγγράφων αυτών βεβαιώνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος 
µε την υπογραφή του και την σφραγίδα της οργάνωσης. 
 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  2211οο  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΕΙΣ 
1. Οι περιφερειακές συνδιασκέψεις πραγµατοποιούνται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου τακτικά µια φορά το χρόνο  και πριν από τη διαµόρφωση του ∆ιεκδικητικού 
Πλαισίου για την υπογραφή της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και έκτακτα όταν 
αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας. 
Στο διάστηµα της τριετούς θητείας της ∆ιοίκησης της ΠΟΣΤ πραγµατοποιούνται τρεις (3) 
Περιφερειακές Συνδιασκέψεις και η τελευταία δηλαδή η τρίτη γίνεται πριν από το 
Πανελλαδικό Συνέδριο σε χρόνο που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του τριµήνου από 
την ηµεροµηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου. 

2. Η περιφερειακή συνδιάσκεψη είναι προπαρασκευαστική διαδικασία του συνεδρίου και 
συµβουλευτικό όργανο της Οµοσπονδίας. 

 3. Οι περιφερειακές συνδιασκέψεις πραγµατοποιούνται σε κάθε µια από τις παρακάτω 
περιφέρειες. 

 
 Ϊ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 Ϊ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 Ϊ ΚΡΗΤΗΣ 
 Ϊ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 Ϊ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 Ϊ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  
 Ϊ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 Ϊ ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 Ϊ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 Ϊ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 Ϊ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 
Σε κάθε περιφέρεια ανήκουν οι Νοµοί που αντίστοιχα ανήκουν οργανωτικά στις 

Περιφερειακές ∆/νσεις του ΕΛΤΑ. 
 4. Η περιφερειακή συνδιάσκεψη απαρτίζεται : 
  α) Από ένα µέλος της Ε. Ε. που προεδρεύει της Π.Σ. 
  β) Από διαπαραταξιακό κλιµάκιο του ∆.Σ., ο αριθµός και η σύνθεση του οποίου 
καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας. 
  γ) Από τους εκλεγµένους αντιπροσώπους των κατά περιφέρεια συλλόγων – µελών της 
Οµοσπονδίας και ειδικότερα :  Μέλη των ∆. Σ., εξελεγκτικές επιτροπές, αντιπρόσωποι στο 
Πανελλαδικό Συνέδριο και στα Εργατικά Κέντρα. 
  δ) Οι κατά νοµούς εκλεγµένοι στα όργανα της Κοινωνικοποίησης. 
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  Οι παραπάνω εκπρόσωποι νοµιµοποιούνται µε απόφαση της Ε.Ε. ύστερα από εισήγηση 
του Γραµµατέα Οργανωτικού, που συντάσσει κατάσταση µε τα στοιχεία των τελευταίων 
αρχαιρεσιών που διαθέτει.    
  ε) Σαν παρατηρητές µπορούν να συµµετέχουν και εργαζόµενοι µέλη των Συλλόγων. 
 5. Οι αποφάσεις και τα αποτελέσµατα των περιφερειακών συνδιασκέψεων λαµβάνονται υπ’ 
όψιν από το Πανελλαδικό Συνέδριο και από το ∆. Σ. και αναφέρονται. 

 - Σε διαµόρφωση κοινής συνδικαλιστικής τακτικής και δράσης στην περιφέρεια. 
 - Εκτίµηση και προώθηση θέσεων ή απόψεων που αναφέρονται στην περιφέρεια ή 
γενικότερα στην επιχείρηση. 
 - Επεξεργασία προεπιλεγµένων θεµάτων που θα αποτελούν πορίσµατα και εισηγήσεις στο 
Πανελλαδικό Συνέδριο. 
 - Οτιδήποτε άλλο θέµα αποφασισθεί. 
 6. Τα συµπεράσµατα και οι αποφάσεις των εργασιών των περιφερειακών συνδιασκέψεων 
κοινοποιούνται µέσω της εφηµερίδας της Οµοσπονδίας. 

 7. Τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης, ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των περιφερειακών 
συνδιασκέψεων καθορίζονται από την Ε. Ε. σε συνεργασία µε τους συλλόγους που ανήκουν 
στη δύναµη της περιφέρειας και ανακοινώνεται στους συµµετέχοντες 30 ηµέρες πριν την 
έναρξή των. 

 8. Ο τόπος σύγκλησης µπορεί να είναι σε διαφορετική πόλη κάθε φορά εντός των ορίων της 
περιφέρειας. 

 9. Τα έξοδα των αντιπροσώπων βαρύνουν αποκλειστικά τα σωµατεία. Μπορεί όµως µε 
απόφαση του ∆. Σ. να καλυφθούν από το ταµείο της Οµοσπονδίας. Τα έξοδα για την 
διοργάνωση της συνδιάσκεψης βαρύνουν την Οµοσπονδία και εγκρίνονται µε απόφαση του 
∆. Σ. 
10. Αναβολή πραγµατοποίησης της περιφερειακής συνδιάσκεψης µπορεί να αποφασισθεί 
µόνο από το ∆. Σ. της Οµοσπονδίας και ύστερα από εισήγηση της Ε. Ε. για σοβαρούς 
λόγους. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  2222οο  
 
 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ 
 1. Η Συνέλευση των Προέδρων είναι συµβουλευτικό – εισηγητικό όργανο της ∆ιοίκησης και 
αποτελείται : 
  Α. Από το ∆. Σ. της Οµοσπονδίας 
  Β. Από τους Προέδρους των συλλόγων που ανήκουν στη δύναµη της Οµοσπονδίας, οι 
οποίοι σε περίπτωση κωλύµατος αναπληρούται από τον Γ. Γραµµατέα ή άλλο µέλος του ∆. Σ. 
που εξουσιοδοτείται ειδικά γι αυτό µε απόφαση του Σωµατείου. 
 2. Η Συνέλευση συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον µια φορά στη διάρκεια της θητείας του ∆. Σ.
 3. Για τη συµµετοχή στη Συνέλευση απαιτείται το σωµατείο να έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν καταστατικό. 
 4. Οι αποφάσεις που παίρνονται από τη Συνέλευση των Προέδρων έχουν εισηγητικό 
χαρακτήρα και εισάγονται για συζήτηση στο ∆. Σ. της Οµοσπονδίας. 
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 5. Ο χρόνος και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ορίζονται, µε εισήγηση της Ε. Ε., από το 
∆. Σ. και ως τόπος ορίζεται η έδρα της Οµοσπονδίας. 
 6. Στη Συνέλευση προεδρεύει το προεδρείο της Ε. Ε. 
 7. Η Συνέλευση µπορεί να αποφασίζει την προσθήκη θέµατος στην ηµερήσια διάταξη. 
 8. Η δικαιοδοσία της Σ.Π. είναι να διαµορφώνει, να προτείνει και να εισηγείται  για : 
 - Σχέδια Σ.Σ.Ε. 
 - Προτάσεις για την πορεία της επιχείρησης. 
 - Θέσεις  για τη δράση του συνδικάτου. 
9. Τα έξοδα για τη σύγκληση της Συνέλευσης βαρύνουν την Οµοσπονδία, τα δε έξοδα των 

µελών της Συνέλευσης βαρύνουν τα σωµατεία τους, µπορούν όµως να καταβάλλονται και 
από το ταµείο της Οµοσπονδίας µετά από απόφαση του ∆. Σ. 

 
 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  2233οο  
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει 35 µέλη που εκλέγονται από το Πανελλαδικό Συνέδριο κάθε 
τρίτο χρόνο µε το σύστηµα της απλής αναλογικής του Ν. 1264. 
 2. Η θητεία των µελών του ∆. Σ. είναι τρία χρόνια.  
 3. Εκτός από τα τακτικά µέλη του ∆. Σ. εκλέγονται και ισάριθµα αναπληρωµατικά. 
 4. Η επόµενη διοίκηση αναλαµβάνει από την εκλογή της, ύστερα από τη συγκρότηση του ∆. 
Σ. σε σώµα. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  2244οο  
 
 1. Τα µέλη του ∆. Σ. µέσα σε δέκα (10) ηµέρες µετά την ανακήρυξη τους συνέρχονται για να 
συγκροτηθούν σε σώµα. Την πρόσκληση κάνει ο πρώτος σε σταυρούς σύµβουλος από το 
ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε και σε περίπτωση ισοψηφίας ο µεγαλύτερος σε ηλικία. Αν δεν 
το πράξει στην παραπάνω προθεσµία παίρνει τη θέση του προσκαλούντος ο δεύτερος σε 
σταυρούς σύµβουλος από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε. Αν πάλι περάσουν άπρακτες 
πέντε ηµέρες και δεν ενεργήσει για τις προσκλήσεις τότε αναλαµβάνει ο τρίτος, τέταρτος κλπ. 
του πλειοψηφίσαντος ψηφοδελτίου, που καλεί σε συνεδρίαση για συγκρότηση σε σώµα εντός 
έξι ηµερών.  Στη συνέχεια τα µέλη του ∆. Σ . εκλέγουν τριµελές Προεδρείο (Πρόεδρο, 
Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα) µε µυστική ψηφοφορία και µε το σύστηµα της απλής αναλογικής.   
 2. Αµέσως µετά εκλέγονται µεταξύ των µελών του ∆. Σ., µε µυστική ψηφοφορία και µε το 
σύστηµα της απλής αναλογικής του άρθρου 20 παρ. 9 του παρόντος καταστατικού τα 13 
µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Στη συνέχεια η Ε. Ε. εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία και µε 
πλειοψηφία των παρόντων, µεταξύ των αναδειχθέντων µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής 
κατά σειρά αξιώµατος : 
  ® Πρόεδρο 
  ® Αναπληρωτή Πρόεδρο 
  ® Γενικό Γραµµατέα 
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  ® Γραµµατέα Οικονοµικού 
  ® Β’ Αναπληρωτή Πρόεδρο 
  ® Αναπληρωτή Γραµµατέα 
  ® Γραµµατέα Οργανωτικού 
  ® Γραµµατέα ∆ιεθνών Σχέσεων & Υποθέσεων 
  ® Γραµµατέα Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων 
  ® Γραµµατέα Εκπαίδευσης – Τεκµηρίωσης  
  ® Αναπληρωτή Γραµµατέα Οικονοµικού 
  ® Γραµµατέα Πολιτισµού & Παραθεριστικών κέντρων 
  ® Γραµµατέα Ασφαλιστικού – Αλληλεγγύης - Κοινωνικών Υποθέσεων  
 3. Το ∆. Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 18 τουλάχιστον από τα µέλη του µαζί 
µε τον Πρόεδρο ή τον νόµιµο αναπληρωτή του. Οι αποφάσεις του παίρνονται µε πλειοψηφία 
των παρόντων και καταχωρούνται στα βιβλία πρακτικών.  
 4. Το ∆. Σ. συνεδριάζει τακτικά µια φορά ανά 45 ηµέρες και έκτακτα όταν είναι ανάγκη, 
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση που την υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας, στην 
οποία αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η έκτακτη σύγκλιση του 
∆. Σ. γίνεται µέσα σε 72 ώρες από τότε που θα ζητηθεί από την Ε. Ε. ή από 9 µέλη του, µε 
αίτηση στην οποία αναφέρονται και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε γραπτή εισήγηση 
που υποβάλλεται µαζί µε την αίτηση. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  2255οο  
 
 1. Τα µέλη του ∆. Σ.  υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις αυτού. Το 
αδικαιολογήτως απουσιάζων σε τρεις κατά σειρά συνεδριάσεις µέλος αντικαθίσταται µερίµνη 
του Προέδρου και µε απόφαση του ∆. Σ. από τον πρώτο κατά σειρά επιτυχίας 
αναπληρωµατικό. Σε κάθε περίπτωση παραίτησης κάποιου µέλους καλείται προς 
αναπλήρωση µερίµνη του Προέδρου ο επόµενος κατά σειρά αναπληρωµατικός, στην επόµενη 
συνεδρίαση. 
 2. Αν λείπουν τα απαιτούµενα πρόσωπα για τη ∆ιοίκηση, τα υπόλοιπα µέλη της, εφόσον 
αρκούν για τη συγκρότηση απαρτίας, οφείλουν να συγκαλέσουν το Π. Σ. προς διεξαγωγή 
αρχαιρεσιών για την πλήρωση των κενών θέσεων. Εφόσον όµως οι εναποµείναντες 
σύµβουλοι αποτελούν τα 2/3 του όλου αριθµού του ∆. Σ., το ∆. Σ. µπορεί να ασκεί όλα τα 
καθήκοντα και αρµοδιότητες του µέχρι την εξάντληση της θητείας του. Αν λείπουν όλα τα µέλη 
ή όσα απαιτούνται για τη συγκρότηση απαρτίας, κάθε µέλος της Οµοσπονδίας δικαιούται να 
ζητήσει από το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών το διορισµό προσωρινής διοίκησης, η οποία 
υποχρεούται να διεξάγει αρχαιρεσίες για την εκλογή αιρετής διοίκησης εντός της προθεσµίας 
που ορίζεται από το δικαστήριο. Μέχρι διορισµού ή εκλογής του νέου ∆. Σ., και ανάληψης των 
καθηκόντων του, το παλιό ∆. Σ, εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Οµοσπονδίας. 
 3. Μέλη του ∆. Σ. δεν µπορούν να παρέχουν εξαρτηµένη εργασία επ’ αµοιβή ή να 
συνάπτουν µετά της Οµοσπονδίας συµβάσεις συνεπαγόµενες τη λήψη αµοιβής για προσφορά 
πάσης φύσης άλλων υπηρεσιών ή αποβλέπουσες στην επίτευξη κέρδους δια ανάληψη έργου, 
προµήθειες, ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς αυτήν. 
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 4. Μέλος του ∆. Σ. δεν δικαιούται να ψηφίσει αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση 
δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης µεταξύ της Οµοσπονδίας αφ’ ενός και του 
µέλους αφετέρου ή της συζύγου ή συγγενούς αυτού εξ αίµατος µέχρι τέταρτου βαθµού.  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  2266οο  
 
 1. Το ∆. Σ. εφαρµόζει το καταστατικό και αναθέτει στην Ε. Ε. την εκτέλεση των αποφάσεων. 
Παρέχει την εµπιστοσύνη του ή αρνείται αυτή στην Ε. Ε. ή και αντικαθιστά αυτή µόνο επί 
παρουσία 18 µελών του. 
  Ο Πρόεδρος συγκαλεί τούτο σε συνεδριάσεις, διευθύνει αυτές και θέτει τα θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Γ. Γραµµατέας µεριµνά για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων.  
 2. Μέλος του ∆. Σ. ή σύλλογος µέλος της Οµοσπονδίας δύναται να  θέσει εγγράφως υπόψη 
του Προέδρου  οποιοδήποτε θέµα µε ανάλογη λεπτοµερή εισήγηση. Το ∆. Σ. στην πρώτη 
συνεδρίαση του αποφασίζει αν και πότε θα το συµπεριλάβει στην ηµερήσια διάταξη.  
 3. Κανένα µέλος του ∆. Σ. δεν ασκεί διοίκηση ή αναλαµβάνει υποστήριξη θέµατος χωρίς 
απόφαση του ∆. Σ. 
 4. Οι εκλεγµένοι εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας στα συµµετοχικά όργανα, καλούνται από το 
∆. Σ. και απολογούνται σε αυτό για θέµατα αρµοδιότητάς τους. 
Με αυξηµένη πλειοψηφία 3/4 των παρόντων µελών, µπορεί να γίνει ανάκληση των 

εκπροσώπων αυτών που αποδεδειγµένα παραβιάζουν τις αποφάσεις του Συνεδρίου και του 
∆ιοικητικού  Συµβουλίου. 
Η απόφαση ανάκλησης του εκπροσώπου από το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο έρχεται προς 

έγκριση στο πρώτο συνέδριο το οποίο εφ’ όσον εγκρίνει την απόφαση, προβαίνει στην 
αντικατάσταση του εκπροσώπου από τον πρώτο αναπληρωµατικό του. 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  2277οο  
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Στην αρµοδιότητα του ∆. Σ. υπάγονται όλα τα ζητήµατα που ενδιαφέρουν τους εργαζόµενους 

στα Ελληνικά Ταχυδροµεία και στις ταχυδροµικές επιχειρήσεις, η οργανωτική δοµή της 
Οµοσπονδίας και ιδιαίτερα : 
 1. Προγράµµατα δράσης για την επιτυχία των σκοπών του Καταστατικού. 
 2. Οργάνωση και κοινή δράση της Οµοσπονδίας και των µελών της. 
 3. Εκπαίδευση, µόρφωση και διαπαιδαγώγηση των συνδικαλιστικών στελεχών και των 
εργαζοµένων. 
 4. Σύγκλιση τακτικού και έκτακτου Πανελλαδικού Συνεδρίου, Περιφερειακών Συνδιασκέψεων 
και Συγκέντρωσης των Προέδρων. 
 5. Κατάρτιση ηµερήσιας διάταξης και συγκρότησης εισηγήσεων στα παραπάνω όργανα 
 6. Εκτέλεση αποφάσεων των παραπάνω οργάνων. 
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 7. Αποφάσεις για παρεµβάσεις, αγωνιστικές κινητοποιήσεις και κάθε ενέργεια για τις 
επιδιώξεις των σκοπών της Οµοσπονδίας. 
 8. Εγκρίνει τον Προϋπολογισµό και τους Απολογισµούς που εισάγονται για έγκριση από την 
Ε. Ε. 
 9. Συνάπτει Σ.Σ.Ε. 
10. Θεσπίζει και τροποποιεί τον κανονισµό λειτουργίας του. 
11. Συνιστά Γραµµατείες – Τοµείς για αρτιότερη εκτέλεση του έργου της Οµοσπονδίας µε τη 
συµµετοχή σε αυτές µελών του ∆. Σ. ή άλλων συνδικαλιστικών στελεχών και µε επικεφαλείς 
τους αντίστοιχους Γραµµατείς που ορίζονται στο άρθρο 29 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. 
12. Εγκρίνει τις αποφάσεις και τις ενέργειες της Εκτελεστικής Επιτροπής όπου προβλέπεται. 
13. Εποπτεύει τη λειτουργία των Παραθεριστικών Κέντρων και του Λογαριασµού Αλληλεγγύης.  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  2288οο  
 
 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 1. Η  Ε.Ε.  αποτελείται από 13 µέλη του ∆. Σ. που εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από το 
∆. Σ. µε το σύστηµα απλής αναλογικής όπως ορίζεται στο άρθρο 25 παρ. 9 του παρόντος 
καταστατικού. 
  Η  Ε. Ε. έχει την επιµέλεια της εκτέλεσης των αποφάσεων του ∆. Σ. κατευθύνει και 
διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Οµοσπονδίας, προσλαµβάνει το αναγκαίο προσωπικό και τους  
Συµβούλους της, καθορίζει την αντιµισθία τους . 
 2. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας εκπροσωπούν την Οµοσπονδία στα δικαστήρια 
και σε άλλη αρχή φυσικό ή νοµικό πρόσωπο κ. λ. π. και υπογράφουν όλα τα έγγραφα. 
 3. Η Ε. Ε. υποχρεούται να τηρεί τα κάτωθι βιβλία : 
 ® Μητρώο µελών συλλόγων που να γράφονται κατ’ αυξάνοντα αριθµό ή επωνυµία κάθε 
συλλόγου, η έδρα του, η ηµεροµηνία εγγραφής του και διαγραφής του και ο αριθµός των 
εγγεγραµµένων µελών του. 

 ® Βιβλίο εισπράξεων και πληρωµών στο οποίο να καταχωρούνται τακτικά οι εισπράξεις και 
οι πληρωµές της Οµοσπονδίας και 

 ® Πρακτικό συνεδριάσεων του Πανελλαδικού Συνεδρίου. 
 ® Πρακτικό συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 ® Πρακτικό συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
 ® Πρακτικό ταµείου που καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και 
πληρωµές. 

 ® Βιβλίο περιουσίας όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 
της Οµοσπονδίας. 

 ® Πρακτικό συνεδριάσεων της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του Ταµείου Αλληλοβοηθείας. 
 ® Πρακτικό συνεδριάσεων της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής Παραθεριστικών Κέντρων. 
  Τα γραµµάτια εισπράξεων αριθµούνται και θεωρούνται από την Εξελεγκτική 
Επιτροπή πριν τη χρησιµοποίηση τους. 
Η Ε. Ε. ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων τουλάχιστον 7 µελών της. Οι αποφάσεις λαµβάνονται 
κατά πλειοψηφία και καταχωρούνται στο βιβλίο των πρακτικών.  
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ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  2299οο  
 
 1. Η  Ε. Ε. συνεδριάζει τουλάχιστον µια φορά κάθε 21 ηµέρες τακτικά ή έκτακτα όσες φορές 
κριθεί απαραίτητο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα. 
 2. Ο Πρόεδρος της Ε. Ε. συγκαλεί αυτή σε συνεδρίαση, θέτει τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης 
και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τούτου απόντα ή κωλυόµενου αναπληρώνει ο   Αναπληρωτής 
πρόεδρος. 
 3. Τουλάχιστον 6 µέλη της Ε. Ε. µπορούν µε γραπτή τους αίτηση να ζητήσουν τη σύγκληση 
της Ε. Ε. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης µε γραπτή 
εισήγηση που υποβάλλεται µαζί µε την αίτηση. Ο Πρόεδρος εντός 3 ηµερών από την υποβολή 
της αίτησης υποχρεούται να συγκαλέσει την Ε. Ε. 
 4. Η  Ε. Ε. συγκαλεί το ∆. Σ. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  3300οο  
 1. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ εκπροσωπεί από κοινού µε τον Γραµµατέα την Οµοσπονδία σε όλες τις 
σχέσεις της έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου. 
 2. Συγκαλεί την Ε. Ε. σε συνεδρίαση, θέτει τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης και διευθύνει τις 
συνεδριάσεις τούτου απόντα ή κωλυοµένου αναπληρώνει ο  Αναπληρωτής Πρόεδρος. 
 3. Υπογράφει µαζί µε τον Γ. Γραµµατέα κάθε εξερχόµενο έγγραφο. Μαζί µε τον Γ. 
Γραµµατέα και τον Ταµία υπογράφει τα εντάλµατα πληρωµής και τα γραµµάτια είσπραξης. 
 4. Προίσταται  των εσωτερικών λειτουργιών της Οµοσπονδίας και κατανέµει αρµοδιότητες σε 
κάθε επιτροπή, οµάδα εργασίας ή τοµέα που συστήνεται. 
 5. Μπορεί να εκχωρεί αρµοδιότητες του στους Αναπληρωτές Προέδρους ακόµα κι όταν δεν 
απέχει από τα καθήκοντα του. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  3311οο    
 1. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ εκπροσωπεί από κοινού µε τον Πρόεδρο την Οµοσπονδία σε 
όλες της τις σχέσεις. 
 2. Υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο κάθε εξερχόµενο έγγραφο και µαζί µε τον Πρόεδρο και 
τον Ταµία τα εντάλµατα πληρωµής και τα γραµµάτια είσπραξης. 
 3. Επιµελείται για την τήρηση του αρχείου πρακτικών των συνεδριάσεων καθώς και για τη 
διεξαγωγή πάσης γραφικής λειτουργίας και σύνταξης εγγράφων της Οµοσπονδίας και 
φυλάσσει τη σφραγίδα και το αρχείο. Τον Γ. Γραµµατέα απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο 
Αναπληρωτής Γραµµατέας ο οποίος τον βοηθά επί πάσης γραφικής υπηρεσίας. 
 4. Μπορεί να εκχωρεί αρµοδιότητες του στον Αναπληρωτή Γραµµατέα ακόµα κι όταν δεν 
απέχει από τα καθήκοντα του. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  3322οο  
 
 1. Ο Γραµµατέας Οικονοµικού τηρεί βιβλίο εσόδων και δαπανών, ενεργεί τις εισπράξεις 
βάσει των διπλοτύπων γραµµατίων είσπραξης και τις πληρωµές βάσει διπλοτύπων 
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ενταλµάτων πληρωµών υπογεγραµµένων από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα 
της Ε. Ε. Τηρεί επίσης βιβλίο της περιουσίας της Οµοσπονδίας και επιµελείται των πάσης 
φύσης οικονοµικών και διαχειριστικών υποθέσεων της. Συντάσσει τέλος σε συνεργασία µετά 
του Προέδρου τον οικονοµικό και διαχειριστικό απολογισµό και προϋπολογισµό της 
Οµοσπονδίας, οι οποίοι εισάγονται προς έγκριση στο ∆. Σ.  Τον Ταµία απόντα ή κωλυόµενο 
αναπληρώνει ο αναπληρωτής Ταµίας. 
 2. Θέτει στη διάθεση των µελών του ∆. Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε ταµιακό 
στοιχείο οποτεδήποτε κι αν ζητηθεί από αυτούς. Στο τέλος κάθε µήνα υποβάλλει οικονοµική 
έκθεση και ταµειακή κατάσταση στην Ε. Ε. και εισηγείται την έγκριση των δαπανών που 
πραγµατοποιήθηκαν. Καταθέτει τα χρήµατα του ταµείου σε τραπεζικούς λογαριασµούς της 
Οµοσπονδίας και δεν δικαιούται να κρατάει στο ταµείο ποσό µεγαλύτερο από το ανώτατο όριο 
που ορίζει το καταστατικό. 
 3. Όλα τα παραστατικά στοιχεία τηρούνται επί τριετία. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  3333οο  
 
 1. Ο Γραµµατέας ∆ιεθνών Σχέσεων και υποθέσεων είναι υπεύθυνος για την 
παρακολούθηση των διεθνών υποχρεώσεων της Οµοσπονδίας. 
 2. Ο Γραµµατέας Τύπου και ∆ηµοσίων σχέσεων είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση κάθε 
εκδήλωσης της Οµοσπονδίας, την έκδοση και κυκλοφορία της εφηµερίδας και των 
ανακοινώσεων και την κλήση συνάντηση εκπροσώπων του τύπου και άλλων µέσων 
ενηµέρωσης µε την Ε. Ε. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  3344οο  
 
 1. Ο Γραµµατέας Οργανωτικού είναι υπεύθυνος για τη µελέτη και την εφαρµογή κάθε 
οργανωτικού θέµατος της Οµοσπονδίας και την τήρηση πλήρων στοιχείων για κάθε Σύλλογο 
µέλος της Οµοσπονδίας. Παρέχει κάθε πληροφορία που του ζητεί κάθε σύλλογος µέλος σε ότι 
αφορά οργανωτικά συνδικαλιστικά θέµατα. 
 2. Επιµελείται την οργάνωση του Πανελλαδικού Συνεδρίου, των περιφερειακών 
συνδιασκέψεων και της συνέλευσης των Προέδρων. 
 3. Είναι υπεύθυνος για τη σύνδεση και επικοινωνία µεταξύ της Οµοσπονδίας και των 
συλλόγων – µελών της. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  3355οο  
 
 1. Ο Γραµµατέας εκπαίδευσης – τεκµηρίωσης είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση 
προγραµµάτων εκπαίδευσης των µελών της Οµοσπονδίας. 
 2. Μεριµνά για τη συµµετοχή της Οµοσπονδίας σε εθνικά σεµινάρια και από κοινού µε τον 
Γραµµατέα ∆ιεθνών σχέσεων σε διεθνή. 
 3. Φροντίζει τη σύσταση και τήρηση ιστορικού αρχείου της Οµοσπονδίας καθώς και την 
ίδρυση βιβλιοθηκών. 
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 4. Επιµελείται κάθε θέµατος επιµόρφωσης του προσωπικού και τεκµηρίωσης των θέσεων 
της Οµοσπονδίας. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  3366οο  
 
 1. Ο Αναπληρωτής Γραµµατέας Οικονοµικού  συνδράµει στο έργο του τον Γραµµατέα 
Οικονοµικού και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος. 
 2. Είναι υπεύθυνος για τις στατιστικές µελέτες και οικονοµικές αναλύσεις που διενεργούνται 
για λογαριασµό της Οµοσπονδίας. 
 3. Έχει την ευθύνη εποπτείας, ελέγχου και διαχείρισης του Λογαριασµού Αλληλοβοηθείας. 
 4. Είναι υπεύθυνος για τα περιουσιακά στοιχεία της Οµοσπονδίας. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  3377οο  
 
   1. Ο Γραµµατέας Πολιτισµού είναι υπεύθυνος για την προώθηση και εφαρµογή 

πολιτιστικών προγραµµάτων. Επιµελείται κάθε θέµατος που έχει σχέση µε το περιβάλλον 
και τον Αθλητισµό. 

  2. Ο Γραµµατέας Ασφαλιστικών – Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι υπεύθυνος 
για τις σχέσεις της Οµοσπονδίας µε τον ασφαλιστικό φορέα και για κάθε θέµα που αφορά  
την σύνταξη, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια. 

  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  3388οο  
 
 1. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραµµατέα και έχει την 
ευθύνη έγγραφης απάντησης – ενηµέρωσης ύστερα από απόφαση της Ε. Ε. για θέµατα – 
υποµνήµατα έγγραφα που υποβάλλουν στην Οµοσπονδία οι σύλλογοι – µέλη της. 
Ταυτόχρονα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και αναπαραγωγή αντιγράφων των εισηγήσεων 
της Ε. Ε. προς το ∆. Σ. της Οµοσπονδίας. Είναι υπεύθυνος για το υλικό της Οµοσπονδίας. 
 2. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. 
 3. Ο Β’ Αναπληρωτής Πρόεδρος εποπτεύει για την έκδοση της εφηµερίδας και αναπληρώνει 
τον  Αναπληρωτή Πρόεδρο.  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  3399οο  
 
Οι ιδιότητες του Προέδρου, Γενικού Γραµµατέα και Ταµία δεν επιτρέπεται να συµπίπτουν µε 

το αυτό πρόσωπο καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 
 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  4400οο  
 

 1. Η διαχείριση των οικονοµικών της Οµοσπονδίας γίνεται από ολόκληρη την Ε. Ε. που 
ενηµερώνει το ∆. Σ. και λογοδοτεί στο Πανελλαδικό Συνέδριο. 
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 2. Κάθε δαπάνη είναι έγκυρη εφόσον περιλαµβάνεται στα ποσά του προϋπολογισµού που 
εγκρίθηκε, εξαιρετικά για δαπάνη που δεν προβλέπεται στον προϋπολογισµό εφ’ όσον είναι 
αναγκαίο µπορεί να αποφασίσει το ∆. Σ. 
 3. Για δαπάνη µέχρι χίλια πεντακόσια (1.500,00) € και εφ’ όσον είναι έκτακτη και αναγκαία 
µπορεί να αποφασίσουν ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας και ο Ταµίας, αλλά έχουν την 
υποχρέωση να τη φέρουν για έγκριση στην πρώτη συνεδρίαση της Ε. Ε. µετά την 
πραγµατοποίηση της. 
 4. Για δαπάνη µέχρι έξι χιλιάδες (6.000,00) € πρέπει να αποφασίσει η Ε. Ε. και για δαπάνη 
άνω των 2.000.000 δρχ. αποφασίζει το ∆.Σ. της Π. Ο. Σ. Τ. 
 5. Για τρέχουσες ανάγκες ο Γραµµατέας Οικονοµικού κρατάει στα χέρια του µέχρι τρεις 
χιλιάδες  (3.000,00) € και όλα τα άλλα χρήµατα της Οµοσπονδίας τα καταθέτει στο Ταχ/κό 
Ταµιευτήριο ή στη Τράπεζα. Οι αναλήψεις γίνονται µε απόφαση της Ε. Ε.  
6. Με απόφαση του ∆. Σ., αναπροσαρµόζονται τα ανωτέρω ποσά. Οι πληρωµές της 
Οµοσπονδίας δύναται να γίνονται και µε επιταγές από Τραπεζικό Λογαριασµό 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  4411οο  
 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Τα µέλη της Ε. Ε. του ∆. Σ., των παρ’ αυτών συνιστωµένων επιτροπών, τα µέλη των 

∆ιοικητικών Συµβουλίων των συλλόγων της δύναµης της Οµοσπονδίας καθώς και τα µέλη των 
συλλόγων διωκόµενα τυχόν για συνδικαλιστική τους δραστηριότητα προστατεύονται  από την 
Οµοσπονδία µέχρι πλήρους αποκατάστασης τους. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  4422οο  

Κάθε µέλος της διοίκησης θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από 
αναπληρωµατικό : α) αν υποβάλλει παραίτηση, β) αν απουσιάζει αδικαιολογήτως σε 
τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, εκτός αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή ασθένειας και 
γ) αν πάψει να είναι υπάλληλος του ΕΛΤΑ µε τη βούληση του. 
Για τις περιπτώσεις αυτές αποφασίζει το ∆. Σ. µε µυστική ψηφοφορία και µε απόλυτη 

πλειοψηφία. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  4433οο  
 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει πέντε µέλη που εκλέγονται από το Πανελλαδικό Συνέδριο µε 
το προβλεπόµενο σύστηµα εκλογής του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού ταυτόχρονα µε 
το ∆. Σ. µε το οποίο έχει την ίδια θητεία. 
 2. Αρµοδιότητα της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της 
οικονοµικής διαχείρισης από την Ε. Ε. για την οποία συντάσσει σχετική έκθεση που υποβάλλει 
κάθε 18 µήνες στο τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο. Για το σκοπό αυτό έχει το δικαίωµα να 
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λαµβάνει γνώση όλων των βιβλίων και των δικαιολογητικών των εξόδων και εσόδων. Η 
Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία από τα µέλη της. 
 3. Εκτός από τα τακτικά µέλη εκλέγονται και πέντε αναπληρωµατικά από τους επόµενους 
κατά σειρά επιτυχίας υποψήφιους που καλούνται να καταλάβουν τη θέση που κενώθηκε σε 
περίπτωση παραίτησης ενός τακτικού µέλους. 
 4.  Σε περίπτωση που η Εξελεγκτική Επιτροπή διαπιστώνει ανωµαλίες στην οικονοµική 
διαχείριση, έχει το δικαίωµα να αναφερθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και να ζητήσει λήψη 
µέτρων και τον καταλογισµό ευθυνών από τα µέλη της Ε. Ε. 
 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  4444οο  
 
ΓΕΝΙΚΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 1. Στα µέλη του ∆. Σ., της Ε. Ε. και των ειδικών επιτροπών µπορεί να χορηγηθεί 
αποζηµίωση εξόδων κινήσεως και παραστάσεως τους για διεκπεραίωση των υποθέσεων της 
Οµοσπονδίας και ενηµέρωσης εργαζοµένων, ύστερα από απόφαση της Ε. Ε. Για το σκοπό 
αυτό προβλέπεται ιδιαίτερο ποσό στον ετήσιο προϋπολογισµό που εγκρίνεται από το 
Πανελλαδικό Συνέδριο. 
 2. Όλα τα έγγραφα που απευθύνονται σε τρίτους πρέπει να περιέχουν : 
  ® Την επωνυµία της Οµοσπονδίας 
  ® Την έδρα και τη διεύθυνση των γραφείων της 
  ® Τον αριθµό εγγραφής στο βιβλίο επαγγελµατικών σωµατείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  4455οο  
 
Η Οµοσπονδία έχει στρογγυλή σφραγίδα στην περιφέρεια της οποίας είναι η επωνυµία της 

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ» και στο κέντρο είναι το 
κεφάλι του Ερµή σαν έµβληµα. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  4466οο  
 
Η Οµοσπονδία εκδίδει εφηµερίδα για την κάλυψη της πληροφόρησης των φυσικών µελών 

των συλλόγων της για τα θέµατα και τους σκοπούς που ορίζει το παρόν καταστατικό και οι 
αποφάσεις των οργάνων της Οµοσπονδίας. Ο τίτλος της εφηµερίδας είναι «Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 
ΤΩΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ» και καθήκοντα διαχειριστού αυτής από έσοδα και έξοδα ασκεί ο 
Γραµµατέας Οικονοµικού της Οµοσπονδίας.  

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  4477οο  
 
Η Οµοσπονδία  τιµά την 1η Μάη ως ∆ιεθνή ηµέρα πάλης και αλληλεγγύης της εργατικής 

τάξης µε απεργία και συγκέντρωση των εργαζοµένων και των ∆. Σ. συλλόγων – µελών της 
που έχουν την ίδια έδρα µαζί µε τη ΓΣΕΕ. 
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ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  4488οο  
∆ΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
 1. Η Οµοσπονδία διαλύεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόµος και µε 
απόφαση του Π.Σ., επί τούτω συγκαλούµενου και απαρτιζόµενου από το 1/2 του όλου αριθµού 
των αντιπροσώπων – µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου και λαµβανοµένης δια µυστικής 
ψηφοφορίας και πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων. 
 2. Αντίγραφο της απόφασης αυτής κατατίθεται στη Γραµµατεία του Πρωτοδικείου Αθηνών 
για να εγγραφεί στο αρµόδιο βιβλίο.  
 3. Μετά την κατ’ οποιοδήποτε τρόπο διάλυση της, η Οµοσπονδία τελεί υπό εκκαθάριση, 
διορίζεται δε προς τούτο τριµελής επιτροπή εκκαθαριστών µε απόφαση του Πανελλαδικού 
Συνεδρίου στην οποία πρέπει να συµµετέχουν ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας Οικονοµικού, εφ’ 
όσον υπάρχουν αυτοί κατά το χρόνο διάλυσης. Για την τύχη της περιουσίας της Οµοσπονδίας 
αποφασίζει το Πανελλαδικό Συνέδριο, αφού εξοφληθούν τυχόν υπάρχοντα χρέη της, πάντως 
σε καµία περίπτωση δεν µοιράζεται το υπόλοιπο αυτής µεταξύ των µελών της. 

ΑΡΘΡΟ 49ο 

Κατόπιν εισήγησης της Ε. Ε., η οποία εγκρίνεται από ∆. Σ. και αποφασίζεται από το Π. Σ. 
µπορεί να θεσπιστεί κανονισµός εσωτερικής υπηρεσίας που θα ρυθµίζει θέµατα που 
αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών της Οµοσπονδίας και των διαφόρων 
οργάνων της.  

® Θεσπίζεται Λογαριασµός Κοινωνικών Πόρων – Απεργιακό Ταµείο. 
® Ο τρόπος, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του, οι πόροι και κάθε θέµα που θα ρυθµίζει την 

οργάνωση, τους σκοπούς και τη λειτουργία του, θα κωδικοποιηθεί σε κανονισµό µε απόφαση 
του ∆. Σ. που θα εγκριθεί από το Πανελλαδικό Συνέδριο. 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  5500οο  
 
Φυσικά µέλη Πρωτοβάθµιων οργανώσεων – µελών της ΠOΣT, που κατέχουν θέση στάθµης 

∆/ντού, την οποία έχουν καταλάβει κατόπιν σχετικής αιτήσεως τους, δεν έχουν δικαίωµα σε 
περίπτωση που εκλεγούν ως αντιπρόσωποι για το Συνέδριο της ΠΟΣΤ να θέσουν 
υποψηφιότητα για την κατάληψη θέσεων σε όλα τα όργανα της Οµοσπονδίας πλην αν έχουν 
παραιτηθεί 6 µήνες πριν την ηµεροχρονολογία διενέργειας του εκλογικού συνεδρίου της ΠΟΣΤ 

 
 
 
 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  5511οο  

  Κάθε άλλο θέµα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθµίζεται σύµφωνα µε την 
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία περί επαγγελµατικών σωµατείων καθώς και τις διατάξεις του 
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Αστικού Κώδικα ή µε απόφαση του ∆. Σ. ή µε απόφαση του Πανελλαδικού Συνεδρίου αν 
εισαχθεί σε αυτό το θέµα σύµφωνα µε το καταστατικό. 

Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας δύναται να παρίσταται µε δικαίωµα λόγου 
εκπρόσωπος των συνταξιούχων όταν συζητούνται θέµατα που τους αφορούν. 
 

ΑΡΘΡΟ  52ο  
 

Κατ’ εξαίρεση του άρθρου 16 παρ. 2 το Μάϊο του 2007 θα πραγµατοποιηθεί Απολογιστικό 
Πανελλαδικό Συνέδριο.  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  5533οο  
 
Το καταστατικό αυτό εγκρίθηκε αρχικά µε την υπ’ αριθ. 3974/ 1973 απόφαση του 

Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθ. 1956/ 1977 και 3280/ 
1989, 6101/2000 & 3751/2005 αποφάσεις του αυτού ∆ικαστηρίου. 
Αφού συντάχθηκε το καταστατικό αυτό και κωδικοποιήθηκε µε όλες τις τροποποιήσεις 

αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως παρακάτω. 
 

Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2005 
 

                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                            Η ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ 
 
 

 
       ΣΑΒΒΑΣ  ΓΙΑΝΝΟΣΠΥΡΟΣ                                          ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ. 


