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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥ 
 
ΑΡΘΡΟ 1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ – Ε∆ΡΑ 

Ιδρύεται ένωση σωµατείων των εργατών και υπαλλήλων βιοµηχανιών και βιοτεχνιών 

µετάλλου, των χειριστών µεταλλουργικών µηχανών βιοµηχανίας και εκσκαπτικών 

 µηχανηµάτων, των ηλεκτροτεχνιτών, των πρακτικών µηχανικών, των συνεργείων 

 αυτοκινήτων και λοιπών µεταλλουργικών επιχειρήσεων, µε την ονοµασία 

"ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ" µε έδρα την 

πόλη του Πειραιά. 

 

ΑΡΘΡΟ 2.ΣΚΟΠΟΣ 

Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου έχει σκοπό :  

1) Να συνενώσει τα επαγγελµατικά (κλαδικά-εργοστασιακά) Σωµατεία των ανά την  

χώρα εργατών και υπαλλήλων των βιοµηχανιών, βιοτεχνιών µετάλλου, χειριστών 

 µηχανών βιοµηχανίας, εκσκαπτικών µηχανηµάτων, ηλεκτροτεχνιτών, πρακτικών 

 µηχανικών, συνεργείων αυτοκινήτων, λοιπών µεταλλουργικών επιχειρήσεων. 

2) Να συντονίζει τις ενέργειες των οργανώσεων – µελών για την προστασία των 

ηθικών, οικονοµικών και επαγγελµατικών συµφερόντων και να κατευθύνει ενιαία 

 τους αγώνες για την επίλυσή τους 

3) Να ενισχύει την εθνική, πνευµατική και κοινωνική ανύψωση των εργατών και 

υπαλλήλων µετάλλου και να υποβοηθεί την επαγγελµατική κατάρτιση και ειδίκευσή 

τους και γενικά να ενεργεί για την διασφάλιση και βελτίωση της οικονοµικής, 

επαγγελµατικής και κοινωνικής ζωής τους. 

4) Να εξασφαλίζει πλήρη απασχόληση των εργατοϋπαλλήλων µετάλλου, ελεύθερη 

εκλογή εργασίας, προσωπική ασφάλεια, ολοκληρωµένη κοινωνική ασφάλεια, 

ελεύθερη διαπραγµάτευση των όρων εργασίας για την προσέγγιση του ιδανικού της 

κοινωνικής δικαιοσύνης 

5) Η ΠΟΕΜ και οι οργανώσεις-µέλη της, αποφασίζουν µέσα στα όρια του 

Καταστατικού και του Νόµου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΜΕΣΑ 

Η ΠΟΕΜ επιδιώκει την πραγµατοποίηση των σκοπών της: 

1) Με την οργάνωση όλων των εργατών µετάλλου στα Σωµατεία της περιοχής και την 

ανάπτυξη σ΄αυτούς επαγγελµατικής συνείδησης για τους σκοπούς που επιδιώκει Η 

ΠΟΕΜ 

2) Με τη βοήθεια προς τα εντεταλµένα όργανα για την εφαρµογή των εργατικών 

νόµων και των συλλογικών συµβάσεων και των διαιτητικών αποφάσεων. 
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3) Με τη διοργάνωση και συµµετοχή στις συνδιασκέψεις κ.λ.π. κοινωνικού, 

οικονοµικού, επαγγελµατικού και συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος». 

4) Με τη µελέτη και την αξιοποίηση της πείρας των ελληνικών και διεθνών 

συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

5) Με τη δηµιουργία προµηθευτικών, καταναλωτικών, παραγωγικών και οικοδοµικών 

συνεταιρισµών για  τα µέλη της.  Καθώς και µε τη δηµιουργία περιφερειακών 

γραφείων για την καλύτερη λειτουργία της ΠΟΕΜ και για την ενηµέρωση των 

εργατοϋπαλλήλων µετάλλου. 

6) Με την παροχή ηθικής και οικονοµικής βοήθειας στις οργανώσεις-µέλη, όπως και 

σε µέλη των οργανώσεών της που λόγω εκτάκτων συνθηκών   εργασίας ή 

οικονοµικών δυσχερειών έχουν ανάγκη τη βοήθειά της και εφόσον τα οικονοµικά της 

ΠΟΕΜ το επιτρέπουν. 

7) Με τη δηµιουργία εργατικών αναγνωστηρίων, βιβλιοθηκών και λεσχών όπως και µε 

την έκδοση εφηµερίδας της ΠΟΕΜ. 

 8) Παίρνοντας κάθε µέτρο που θα κριθεί κατάλληλο, σκόπιµο και πρόσφορο από τη 

διοίκηση   για συνδικαλιστική, οικονοµική, επαγγελµατική, συνεταιριστική, κοινωνική 

και πνευµατική  εξύψωση των µελών των οργανώσεων της, καθώς και τη σωµατική 

και αθλητική αγωγή των ίδιων και των παιδιών τους. 

 9)Εκπροσωπώντας τα µέλη της σε όλα τα συλλογικά όργανα της διοίκησης, της 

κοινωνικής ασφάλισης, και ακόµα στα διαιτητικά και ασφαλιστικά δικαστήρια, 

καταρτίζοντας και υπογράφοντας συλλογικές συµβάσεις του κλάδου, µε την 

γνωµοδότηση των σωµατείων µελών της στη διαµόρφωση των σχεδίων. 

10) Με την ίδρυση και λειτουργία θερινών κατασκηνώσεων, βρεφικών και παιδικών 

σταθµών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. 

1) Η Οµοσπονδία είναι µέλος της ΓΣΕΕ, εφαρµόζει τις διατάξεις του καταστατικού της 

και παλεύει για την υλοποίηση των αποφάσεων των πανεργατικών-πανελλαδικών 

συνεδρίων. 

2) Η Οµοσπονδία είναι µέλος της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Συνδικάτων Μετάλλου και 

της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Μετάλλου. Μπορεί να αποχωρήσει από τις δύο πιο 

πάνω οργανώσεις µε απόφαση Συνεδρίου (τακτικού ή έκτακτου). 

3) Η Οµοσπονδία µπορεί να διατηρεί σχέσεις και να συνεργάζεται µε όλες τις διεθνείς  

συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ-∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 

Η ΠΟΕΜ συγκροτείται: 

1) Από τα  σωµατεία  που γράφονται στο  άρθρο 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

του παρόντος καταστατικού. 
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2) Μέλη της Οµοσπονδίας µπορούν να γίνουν εκείνα τα σωµατεία που πληρούν τις  

προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
 

1) Για την εγγραφή σωµατείου στην ΠΟΕΜ απαιτείται: 

α)  ΄Εγγραφη αίτηση στην Εκτελεστική Επιτροπή που θα αναφέρει απαραίτητα τον 

ακριβή αριθµό των µελών που είναι γραµµένα στα µητρώα και των µελών που είναι 

ταµειακά εντάξει κατά την ηµέρα που υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής, όπως και 

πλήρες  µητρώο  µελών όπου θα αναγράφεται ονοµατεπώνυµο-πατρώνυµο-

διεύθυνση κατοικίας-αριθµός αστυνοµικής ταυτότητας-αριθµός ασφαλιστικού 

βιβλιαρίου (ή συνδικαλιστικού βιβλιαρίου). 

β) Αντίγραφο πρακτικού Γενικής Συνέλευσης από το οποίο να προκύπτει ότι τα µέλη 

έλαβαν   γνώση  του παρόντος καταστατικού, και βάση αυτού αποφάσισαν την 

εγγραφή τους στην ΠΟΕΜ 

γ) Ονοµαστικό πίνακα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

δ) Αντίγραφο εγκεκριµένου καταστατικού. 

Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από τον Πρόεδρο και τον 

Γραµµατέα του Σωµατείου. 

 2) Η Ε.Ε. της Οµοσπονδίας εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση στην πρώτη τακτική 

συνεδρίασή της από την υποβολή της αίτησης και την απόφαση γνωστοποιεί 

εγγράφως στο ενδιαφερόµενο σωµατείο µέσα σε ένα µήνα.  

Σε περίπτωση άρνησης εγγραφής σωµατείου χρειάζεται αιτιολογηµένη απόφαση που 

κοινοποιείται στο Σωµατείο. 

3) Σωµατείο του οποίου η αίτηση εγγραφής δεν έγινε δεκτή από την Ε.Ε. για 

συγκεκριµένους λόγους, µπορεί µε νέα αίτησή του να ζητήσει να γίνει µέλος αν έχουν 

εκλείψει οι λόγοι µη εγγραφής του. 

4) Σωµατείο που δεν πείθεται για τους λόγους της µη εγγραφής του από την Ε.Ε. έχει 

την δυνατότητα να προσφύγει στον πρώτο τακτικό ή έκτακτο συνέδριο, που θα 

πραγµατοποιηθεί αφού 10 µέρες τουλάχιστον πριν από τη σύγκληση του Συνεδρίου 

έχει ζητήσει από την Ε.Ε. να µπει το θέµα στην ηµερήσια διάταξη. Το Συνέδριο 

αποφασίζει θετικά ή αρνητικά µε την πλειοψηφία του ½ + 1 των παρόντων συνεδρίων, 

εφ΄ όσον υπάρχει η νόµιµη απαρτία κατά το παρόν Καταστατικό. 

 Ακόµη, το σωµατείο που δεν έγινε δεκτή η αίτηση εγγραφής του από την Ε.Ε., έχει 

την δυνατότητα πριν προσφύγει στο τακτικό ή έκτακτο συνέδριο να προσφύγει στην 

πρώτη τακτική συνεδρίαση της ∆ιοίκησης 

5) Η Ε.Ε. έχει υποχρέωση: α)να ενηµερώνει έγκαιρα το σωµατείου του οποίου 

απέρριψε την αίτηση εγγραφής για την ακριβή ηµεροµηνία σύγκλισης του συνεδρίου 
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προκειµένου να ασκήσει τα δικαιώµατά του που απορρέουν από το παρόν 

καταστατικό.  

β) Να φέρει την αρνητική της απόφαση στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της  

∆ιοίκησης για να αποφασίσει σχετικά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

Οι  οργανώσεις που απαρτίζουν την Οµοσπονδία είναι υποχρεωµένες: 

1)Να συµµορφώνονται και να τηρούν το καταστατικό της Οµοσπονδίας. 

 2)Να υλοποιούν τις αποφάσεις των Συνεδρίων, της ∆ιοίκησης και της Ε.Ε. 

 3)Να εκπληρώνουν ανελλιπώς και έγκαιρα τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς 

την Οµοσπονδία. 

4)Να υποβάλλουν κάθε χρόνο στην ΠΟΕΜ έγγραφη έκθεση της ∆ιοικητικής 

κατάστασης και της αριθµητικής δύναµης, καθώς και τα πρακτικά των αρχαιρεσιών και 

τη βεβαίωση του δικαστικού αντιπροσώπου για τους αντιπροσώπους που εκλέγονται 

για την ΠΟΕΜ κάθε φορά που κάνουν εκλογές. 

5)Να καλούν στις Γενικές Συνελεύσεις τους, τακτικές ή έκτακτες, τη διοίκηση της 

ΠΟΕΜ µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό της. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8.ΠΟΡΟΙ 
 

1) Οι πόροι της Οµοσπονδίας είναι : 

Α) Η µηνιάτικη συνδροµή που ορίζεται σε 0.15 ΕΥΡΩ το µήνα για κάθε µέλος του 

σωµατείου, που ψήφισε στις τελευταίες αρχαιρεσίες. 

Με πρόταση της Ε.Ε. και απόφαση της ∆ιοίκησης µπορεί να αυξοµειώνεται η 

συνδροµή των σωµατείων µελών. 

Β)Η ∆ιοίκηση µπορεί µε πρόταση της Ε.Ε. να απαλλάξει εργοστασιακό ή κλαδικό  

σωµατείο µέλος της ΠΟΕΜ από µέρος ή το σύνολο των συνδροµών, όταν 

τεκµηριωµένα αποδεικνύεται, ότι συντρέχουν περιπτώσεις, όπως κλείσιµο 

εργοστασίου, διαθεσιµότητες, επίσχεση κ.λ.π. 

 γ) Τα έσοδα από την περιουσία της Οµοσπονδίας. 

 δ) Τυχόν δωρεές (εκτός της εργοδοσίας), κληρονοµιές, κληροδοσίες, ή άλλες 

οικονοµικές παροχές που γίνονται στην Οµοσπονδία χωρίς προϋπόθεση 

δέσµευσής της. 

2)Η Οµοσπονδία διεκδικεί τη χρηµατοδότησή της από: α)οποιονδήποτε οργανισµό 

που ενισχύεται µε χρήµατα των εργαζοµένων, β)την Εργατική Εστία και για όσο 

διαρκεί αυτή η χρηµατοδότησή της, µέχρι την οριστική της κατάργηση κ.λ.π. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

 

Οι οργανώσεις που απαρτίζουν την ΠΟΕΜ εφ΄όσον τηρούν το καταστατικό και είναι  

οικονοµικά εντάξει δικαιούνται: 

1)Να παίρνουν µέρος µε τους εκλεγµένους αντιπροσώπους τους στα τακτικά ή 

έκτακτα Πανελλαδικά Συνέδρια της ΠΟΕΜ και να ασκούν έλεγχο στα πεπραγµένα της 

∆ιοίκησης. 

2) Οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποί τους να εκλέγουν και να εκλέγονται στα παρακάτω 

όργανα της ΠΟΕΜ: 

α) Στη ∆ιοίκηση της ΠΟΕΜ 

β) Στην Εποπτική Επιτροπή 

γ) Στους αντιπροσώπους της ΠΟΕΜ για τα Συνέδρια, τακτικά ή έκτακτα της ΓΣΕΕ. 

3) Να ζητούν την ηθική και υλική βοήθεια της ΠΟΕΜ (εφ΄όσον τα οικονοµικά της το 

επιτρέπουν) για την εξύψωση των οικονοµικών και επαγγελµατικών τους 

συµφερόντων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ-∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

1) ∆ιαγράφονται από τη δύναµη της ΠΟΕΜ οι οργανώσεις εκείνες: 

α) Που  οι διοικήσεις  τους  καθυστερούν   την  καταβολή   των συνδροµών προς   την   

ΠΟΕΜ  πάνω από  ένα  χρόνο  αδικαιολόγητα. Η  διαγραφή γίνεται µε απόφαση της 

∆ιοίκησης της ΠΟΕΜ. Η οργάνωση επανεγγράφεται αφού πληρώσει τις οφειλόµενες 

συνδροµές της και υποβάλλει νέα αίτηση εγγραφής. 

β) Απειθαρχούν στο παρόν καταστατικό.  

Πριν προχωρήσει η ∆ιοίκηση της Οµοσπονδίας σε διαγραφή οργάνωσης, πρέπει η 

Ε.Ε. εγγράφως να καλέσει τη ∆ιοίκηση της οργάνωσης, να αιτιολογήσει έγκαιρα τις 

πράξεις της και να σταµατήσει τις παραβάσεις.  

΄Ολες οι παραπάνω αποφάσεις για διαγραφές, πρέπει απαραίτητα να εγκριθούν κατά 

το πρώτο µετά τη διαγραφή τακτικό ή έκτακτο συνέδριο.  

Σε αυτό καλούνται υποχρεωτικά και οι οργανώσεις που διαγράφηκαν σύµφωνα µε τις 

διαδικασίες του άρθρου 6. Αν το συνέδριο δεν εγκρίνει τις διαγραφές αυτές, 

θεωρούνται ότι δεν έγιναν  ποτέ και οι οργανώσεις που διαγράφηκαν συµµετέχουν 

στις εργασίες του Συνεδρίου, εφ΄όσον πληρούν κατά τα λοιπά τις προϋποθέσεις του 

παρόντος Καταστατικού. 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ: 

Η ∆ιοίκηση της ΠΟΕΜ µπορεί να επιβάλλει µε απόφαση της στις ∆ιοικήσεις των 

σωµατείων –µελών της την πειθαρχική ποινή της σύστασης ή επίπληξης στις 

παρακάτω περιπτώσεις: 
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1)΄Οταν αδικαιολόγητα καθυστερούν τις µηνιάτικες συνδροµές τους πέραν του 

6µήνου. 

2)΄Οταν καθυστερούν την υποβολή της ετήσιας έκθεσης της διοικητικής και ταµειακής  

κατάστασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11.ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΟΕΜ 

1)΄Οργανα της ΠΟΕΜ είναι τα ακόλουθα: 

 α) Το Πανελλαδικό Συνέδριο των αντιπροσώπων των σωµατείων µελών της που 

αποτελεί το κυρίαρχο και αποφασιστικό σώµα της. 

β) Η 25µελής ∆ιοίκηση της 

γ) Η 11µελής Εκτελεστική Επιτροπή 

δ) Η 3µελής Εποπτική Επιτροπή που αποτελεί όργανο ελέγχου της οικονοµικής 

διαχείρισης. 

 2) Η θητεία των οργάνων διαρκεί όσο και η θητεία της διοίκησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12.ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 

1)Κυρίαρχο σώµα στην ΠΟΕΜ είναι το Πανελλαδικό της Συνέδριο. Αυτό αποφασίζει 

για κάθε θέµα που δεν συµπεριλαµβάνεται αλλά και δεν είναι αντίθετο µε το 

Καταστατικό της. 

 2)∆ιενεργεί διοικητικό και οικονοµικό έλεγχο της απερχόµενης διοίκησης (της θητείας 

της)και εγκρίνει τον διοικητικό και οικονοµικό απολογισµό καθώς και τον οικονοµικό 

προϋπολογισµό της επόµενης θητείας. 

 3)Εκλέγει µεταξύ των εκλεγµένων αντιπροσώπων των σωµατείων µελών της ΠΟΕΜ 

την 25µελή διοίκηση, τους αντιπροσώπους για το Συνέδριο της ΓΣΕΕ, την 3µελή 

Εποπτική Επιτροπή. 

 4)Τροποποιεί τηρώντας τους σχετικούς νόµους το παρόν καταστατικό, σε ειδικό 

καταστατικό συνέδριο.   Στα καταστατικά συνέδρια αποκλείεται η συζήτηση κάθε 

άλλου θέµατος. 

 5)Το τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο συνέρχεται κάθε τρία χρόνια, συγκαλείται µε 

απόφαση της ∆ιοίκησης και οι προσκλήσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον 

Γ. Γραµµατέα. 

΄Εκτακτο συνέδριο συγκαλείται όταν το αποφασίσει η ∆ιοίκηση ή όταν το ζητήσει µε 

αίτηση που θα αναγράφει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης το 1/3 των οικονοµικά 

εντάξει µελών-οργανώσεων της ΠΟΕΜ. Στην περίπτωση αυτή η ∆ιοίκηση οφείλει να 

πραγµατοποιήσει το Συνέδριο µέσα σε 40 µέρες από την υποβολή της σχετικής 

αίτησης. 
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6)Το Συνέδριο απαρτίζεται από τους εκλεγµένους αντιπροσώπους των σωµατείων 

που ανήκουν στη δύναµη της ΠΟΕΜ. Κάθε σωµατείο εκπροσωπείται και διαθέτει 

αριθµό ψήφων ανάλογο µε τον αριθµό των µελών του που ψήφισαν στις αρχαιρεσίες 

του σωµατείου για την εκλογή αντιπροσώπων στην ΠΟΕΜ, σύµφωνα µε το πρακτικό 

των αρχαιρεσιών και τη βεβαίωση του δικαστικού αντιπροσώπου. Η αναλογία αυτή 

ορίζεται σε έναν αντιπρόσωπο για κάθε 100 µέλη που ψήφισαν για την εκλογή 

αντιπροσώπων στην ΠΟΕΜ.  

Αν ο αριθµός των ψηφισάντων αφήνει υπόλοιπο που είναι κάτω του 100 αλλά 

συµπληρώνει τουλάχιστο το µισό του µέτρου δηλ. 50, εκλέγεται ένας ακόµα 

αντιπρόσωπος. Επίσης έναν αντιπρόσωπο εκλέγουν και τα σωµατεία που έχουν 

ψηφίσαντα µέλη για αντιπροσώπους στην ΠΟΕΜ από 50 έως 100. 

 7)Οι αντιπρόσωποι των σωµατείων για την ΠΟΕΜ και οι αναπληρωµατικοί τους 

εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία και µε ψηφοδέλτια και η θητεία τους διαρκεί όσο 

ορίζει το καταστατικό του σωµατείου και πάντως όχι περισσότερο από την ανώτερη 

χρονική διάρκεια της θητείας της διοίκησης της ΠΟΕΜ που καθορίζεται από το 

καταστατικό της Οµοσπονδίας.  

Προϋπόθεση για την νοµιµότητα των αρχαιρεσιών του κάθε σωµατείου είναι η 

παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. 

 8)Στα έκτακτα πανελλαδικά συνέδρια καλούνται και µετέχουν οι αντιπρόσωποι που 

πήραν µέρος στο προηγούµενο συνέδριο, εφ΄όσον στο µεταξύ δεν έχουν εκλεγεί άλλοι 

σε πρόσφατες αρχαιρεσίες των σωµατείων. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

1)Το τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο προκηρύσσεται τουλάχιστον 40 ηµέρες πριν από 

την ηµεροµηνία της σύγκλησής του. 

2)Το έκτακτο πανελλαδικό   συνέδριο προκηρύσσεται   20 ηµέρες τουλάχιστον πριν 

από την ηµεροµηνία της σύγκλησής του. 

 3)Η ηµερήσια διάταξη και ο τρόπος διεξαγωγής του συνεδρίου κοινοποιείται στις 

οργανώσεις µέλη 20 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της σύγκλησής εφ΄όσον 

πρόκειται για τακτικό συνέδριο και 15 ηµέρες εφ΄όσον πρόκειται για έκτακτο. 

4)Τα έξοδα των τακτικών ή εκτάκτων συνεδρίων βαραίνουν την Οµοσπονδία, εφ΄όσον 

όµως της το επιτρέπουν τα οικονοµικά της. Σε περίπτωση οικονοµικής αδυναµίας της 

ΠΟΕΜ, τα έξοδα των αντιπροσώπων βαραίνουν τα σωµατεία από τα οποία έχουν 

εκλεγεί, αφού ειδοποιηθούν έγκαιρα γι αυτό. 

 5)15 ηµέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη του Συνεδρίου, υποβάλλονται στην 

Ε.Ε. της ΠΟΕΜ τα πρακτικά εκλογής αντιπροσώπων των σωµατείων µελών για το 

συνέδριο, κατάσταση ψηφισάντων για αντιπροσώπους στην ΠΟΕΜ, βεβαίωση του  
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δικαστικού αντιπροσώπου και ό,τι άλλο προβλέπεται από το Νόµο και από το παρόν 

Καταστατικό. Η ∆ιοίκηση της ΠΟΕΜ µπορεί µε απόφασή της να περιορίσει την 

προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών µέχρι 7 ηµέρες πριν από την έναρξη του 

Συνεδρίου. Σωµατεία-µέλη που πραγµατοποιούν αρχαιρεσίες µέσα στις τελευταίες 15 

µέρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου έως και την ηµέρα της έναρξης του 

συνεδρίου, µπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους έως και την ώρα 

συνεδρίασης της Επιτροπής Πληρεξουσίων του Συνεδρίου.  

Επίσης στα τακτικά ή έκτακτα συνέδρια της ΠΟΕΜ λαµβάνουν µέρος τα σωµατεία 

µέλη που έχουν τακτοποιηθεί οικονοµικά έως ένα µήνα πριν από τη διεξαγωγή του 

Συνεδρίου. 

 6)Το Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΕΜ εκπροσωπείται από την 25µελή  ∆ιοίκησή 

της. ΄Οσοι δεν έχουν εκλεγεί Σύνεδροι από τα µέλη της ∆ιοίκησης, µετέχουν στο 

Συνέδριο µε δικαίωµα λόγου αλλά χωρίς  δικαίωµα ψήφου, ώσπου να ληφθεί 

απόφαση για τον διοικητικό απολογισµό, οπότε και αποχωρούν. 

 7)Η Ε.Ε. της ΠΟΕΜ ελέγχει τα έγγραφα της νοµιµοποίησης και αν βρεθούν εντάξει, 

εφοδιάζει τους αντιπροσώπους µε κάρτα συνέδρου.  

Η καθυστέρηση της υποβολής εγγράφων νοµιµοποίησης των αντιπροσώπων πέρα 

από τα συγκεκριµένα χρονικά όρια που αναφέρονται πιο πάνω, στερεί το δικαίωµα 

συµµετοχής στο Συνέδριο. 

Κάθε υποψήφιος για την εκλογή της διοίκησης και της Εποπτικής Επιτροπής, και 

αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΓΣΕΕ, πρέπει να υποβάλλει αίτηση 

υποψηφιότητας στην Ε.Ε. µέχρι και την ηµεροµηνία που θα έχει οριστεί µε απόφαση 

της Ε.Ε. Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να είναι µικρότερη   από 5 ηµέρες πριν από 

την έναρξη του Συνεδρίου. Οι υποψήφιοι  µπορούν να καταθέσουν  υποψηφιότητα 

σαν ανεξάρτητοι ή µέσω συνδυασµών. Η ηµεροµηνία αυτή πρέπει να γνωστοποιείται 

στα σωµατεία έγκαιρα, µε σχετική εγκύκλιο.   Η Εκτελεστική Επιτροπή µετά τη λήξη 

της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων ανακηρύσσει τους υποψηφίους, εφ΄όσον 

έχουν τα προσόντα εκλογιµότητας κατά τον νόµο και το καταστατικό, διαφορετικά 

απορρίπτει την αίτηση υποψηφιότητάς τους. Η Ε.Ε. έχει υποχρέωση να καταρτίσει το 

ψηφοδέλτιο ή τα ψηφοδέλτια, να τα εκτυπώσει κατά αλφαβητική σειρά των 

υποψηφίων και να τα παραδώσει κατά την ηµέρα των αρχαιρεσιών στην 5µελή 

εκλεγµένη Εφορευτική  Επιτροπή. Επίσης η Ε.Ε. είναι υποχρεωµένη να παραδώσει 

σε κάθε συνδυασµό, ικανό αριθµό ψηφοδελτίων για τις ανάγκες τους. 

9)Οι αντιπρόσωποι που έχουν εκλεγεί στην 5µελή Εφορευτική Επιτροπή, δεν έχουν 

δικαίωµα να θέσουν υποψηφιότητα για κανένα άλλο αξίωµα. Επίσης οι υποψήφιοι για 

την Εποπτική Επιτροπή δεν έχουν δικαίωµα να θέσουν υποψηφιότητα για την 

∆ιοίκηση. 
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10)Οι υποψήφιοι για όλα τα όργανα και τα αξιώµατα (µέλη ∆ιοίκησης και Εποπτικής 

Επιτροπής, αντιπρόσωποι στη ΓΣΕΕ,   και µέλη της τακτικής Εφορευτικής 

Επιτροπής), εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία και µε ψηφοδέλτια πάντα µε την 

παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.  

Η εκλογή των µελών της ∆ιοίκησης και της Εποπτικής Επιτροπής, και των 

αντιπροσώπων στη ΓΣΕΕ , γίνεται την τελευταία ηµέρα του Συνεδρίου και είναι το 

τελευταίο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

 11)Σύστηµα Εκλογών – Κατανοµή εδρών:  

Η εκλογή των οργάνων της ΠΟΕΜ γίνεται µε το σύστηµα της απλής αναλογικής και 

ως εξής:  

Οι έδρες του ∆.Σ. της Εποπτικής Επιτροπής  και ο αριθµός των αντιπροσώπων για 

την ΓΣΕΕ, κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών και των χωριστών υποψηφίων, 

ανάλογα µε την εκλογική τους δύναµη.  

Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών του ∆.Σ. ή 

της Εποπτικής Επιτροπής, ή µε τον αριθµό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το 

πηλίκο αυτής της διαίρεσης παραλειποµένου του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό 

µέτρο. Κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες στο ∆.Σ. ή την Εποπτική 

Επιτροπή ή στους αντιπροσώπους για ΓΣΕΕ ή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους 

όσες φορές χωρεί το εκλογικό µέτρο στον αριθµό των εγκύρων ψηφοδελτίων που 

έλαβε.  

Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή µεγαλύτερο αριθµό ψήφων από το 

εκλογικό µέτρο καταλαµβάνει µία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει 

υποψηφιότητα ή εκλέγεται   αντιπρόσωπος εφ΄όσον ήταν υποψήφιος για τη θέση 

αυτή.  

Συνδυασµός που περιλαµβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του 

ανήκουν, καταλαµβάνει τόσες µόνον έδρες ή εκλέγει τόσους µόνο αντιπροσώπους 

όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.  

Οι έδρες που µένουν αδιάθετες  και ο αριθµός των αντιπροσώπων που δεν 

καλύπτεται σύµφωνα   µε τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων, 

κατανέµονται από µία στους συνδυασµούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστο 

µία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο 

ψηφοδελτίων µεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού µέτρου και που πλησιάζουν 

περισσότερο το εκλογικό µέτρο.  

Οι έδρες που µένουν αδιάθετες ή ο αριθµός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται 

και µετά την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου κατανέµονται 

µεταξύ των συνδυασµών που έχουν το µεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από µία 

έδρα ή από έναν 
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αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναµίας γίνεται κλήρωση. 

 12)Το Συνέδριο συγκροτείται σε σώµα µε την εκλογή από τους συνέδρους µε 

ανάταση χειρός 4 συνέδρων, που µαζί µε τον απερχόµενο πρόεδρο ή το νόµιµο 

αναπληρωτή του που προεδρεύει του προεδρείου αποτελούν το 5µελές Προεδρείο 

του Συνεδρίου. 

 Πριν από την εκλογή του Προεδρείου εκλέγεται µε ανάταση χειρός η 3µελής 

προσωρινή ψηφοελεγκτική επιτροπή που µέχρι την εκλογή της Εφορευτικής 

Επιτροπής έχει την ευθύνη για την καταµέτρηση των ψήφων κατά τις ψηφοφορίες. 

Την εκλογή της παραπάνω επιτροπής εποπτεύει επιτροπή που αποτελείται από 1 

εκπρόσωπο κάθε συνδυασµού. 

13)Η προσωρινή 3µελής ψηφοελεγκτική επιτροπή διεξάγει µε µυστική ψηφοφορία µε 

ψηφοδέλτια τη διαδικασία εκλογής της 5µελούς Τακτικής Εφορευτικής Επιτροπής του 

Πανελλαδικού Συνεδρίου παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου και µε το σύστηµα της 

απλής αναλογικής που ορίζει το παρόν καταστατικό. 

 14)Η Τριµελής Επιτροπή Ελέγχου  Πληρεξουσίων εκλέγεται δια ανατάσεως χειρός 

στο Συνέδριο µε το σύστηµα της απλής αναλογικής, ελέγχει τα πληρεξούσια των 

αντιπροσώπων που κατά τον έλεγχο της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν βρέθηκαν 

εντάξει όπως και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων για τα οποία έχουν υποβληθεί 

ενστάσεις και αποφασίζει τελεσίδικα αν θα συµµετέχουν ή όχι στις παραπέρα 

διαδικασίες του Συνεδρίου. 

 15)Η εκλεγείσα 5µελής Εφορευτική Επιτροπή του Πανελλαδικού Συνεδρίου διεξάγει 

µε µυστική ψηφοφορία και µε το σύστηµα που ορίζει το καταστατικό τις αρχαιρεσίες 

για την ανάδειξη της 25µελούς ∆ιοίκησης, της 3µελούς Εποπτικής Επιτροπής και των 

αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΓΣΕΕ,  εποπτεύει για την καλή διεξαγωγή των 

αρχαιρεσιών βάση των διατάξεων του νόµου µαζί µε τον δικαστικό αντιπρόσωπο, 

φροντίζει για την τάξη και αποφασίζει για κάθε πρόβληµα που θα ανακύψει ή ακόµα 

και για την υποβολή ενστάσεων κατά την διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. 

 Μετά το τέλος των αρχαιρεσιών και των αποτελεσµάτων συντάσσεται πρακτικό µε τα 

αποτελέσµατα και ανακηρύσσει τους εκλεγµένους µε τη σειρά επιτυχίας και µε τη 

σειρά της εκλογής τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού και της ισχύουσας 

νοµοθεσίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14.ΑΠΑΡΤΙΑ 

1)Το Πανελλαδικό Συνέδριο  βρίσκεται σε  απαρτία όταν είναι παρόν  το ένα τρίτο 

(1/3) τουλάχιστον των αντιπροσώπων που εκλέχθηκαν νόµιµα και που έχουν        

δικαίωµα συµµετοχής στο Συνέδριο της ΠΟΕΜ, των οικονοµικά τακτοποιηµένων 

οργανώσεων µελών της. 



 11 

  

 

Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται µέσα σε 15 ηµέρες 

νέα, κατά την οποία απαιτείται παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον των 

αντιπροσώπων που εκλέχθηκαν νόµιµα και που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο 

Συνέδριο της ΠΟΕΜ, των οικονοµικά τακτοποιηµένων οργανώσεων µελών της. 

 Αν κατά τη δεύτερη σύγκληση του Συνεδρίου δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, το 

Συνέδριο συγκαλείται µέσα σε 15 ηµέρες για τρίτη φορά, οπότε αρκεί η παρουσία του 

ενός πέµπτου (1/5) των αντιπροσώπων που εκλέχθηκαν νόµιµα και που έχουν        

δικαίωµα συµµετοχής στο Συνέδριο της ΠΟΕΜ, των οικονοµικά τακτοποιηµένων 

οργανώσεων µελών της. 

Αν κατά την τρίτη σύγκληση δεν υπάρξει απαρτία του 1/5,  το συνέδριο µαταιώνεται 

και δεν µπορεί να κληθεί συνέδριο µε τα ίδια θέµατα πριν από την παρέλευση 

εξαµήνου.  

2)Για να υπάρξει απαρτία στην περίπτωση τροποποίησης ή αλλαγής του 

καταστατικού ή για θέµα διάλυσής της στο  Συνέδριο, πρέπει να παρευρίσκεται το 

½+1 των αντιπροσώπων που εκλέχθηκαν νόµιµα  και που έχουν δικαίωµα 

συµµετοχής στο Συνέδριο της ΠΟΕΜ των οικονοµικά τακτοποιηµένων οργανώσεων 

µελών της. Οποιαδήποτε απόφαση παίρνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των ¾+1 

των παρόντων συνέδρων.  

΄Ολες οι άλλες αποφάσεις του συνεδρίου  των  αντιπροσώπων λαµβάνονται µε 

σχετική πλειοψηφία των παρόντων συνέδρων. 

 3)Οι αποφάσεις είναι έγκυρες µόνο όταν λαµβάνονται κατά τον τρόπο που ορίζει το 

καταστατικό, ποτέ όµως δια βοής.  

΄Ολες οι ψηφοφορίες του Συνεδρίου για εκλογές συλλογικών οργάνων, 

αντιπροσώπων στη ΓΣΕΕ κ.λ.π. καθώς και για θέµατα εµπιστοσύνης στη διοίκηση, 

έγκριση διοικητικού και οικονοµικού απολογισµού της  3ετίας, προσωπικά ζητήµατα 

και κήρυξη απεργίας είναι άκυρες αν δεν γίνονται µε µυστική ψηφοφορία. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

1)Η ∆ιοίκηση της ΠΟΕΜ αποτελείται από 25 µέλη. 

2)Από το Πανελλαδικό Συνέδριο εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία τα 25 µέλη της 

∆ιοίκησης, η 3µελής Εποπτική Επιτροπή, και οι αντιπρόσωποι για την ΓΣΕΕ. 

 Η εκλογή γίνεται µε το σύστηµα της απλής αναλογικής και σύµφωνα µε το άρθρο 13 

παρ.12 του παρόντος καταστατικού. Η θητεία της  ∆ιοίκησης είναι 3ετής και δεν 

µπορεί να παραταθεί πέραν του µηνός από  τη λήξη της. ΄Εναρξη της θητείας της 

∆ιοίκησης θεωρείται η ηµέρα συγκρότησής της σε σώµα.  

3)Μέσα σε 8 εργάσιµες ηµέρες από την εκλογή της ∆ιοίκησης, ο πρώτος κατά τη 

σειρά της     εκλογής   σύµβουλος  του   συνδυασµού  που   πλειοψήφησε   ή     άλλος  
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εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του ίδιου συνδυασµού, συγκαλεί τα εκλεγµένα µέλη 

της ∆ιοίκησης σε πρώτη συνεδρίαση για να συγκροτηθεί η ∆ιοίκηση σε σώµα. 

Αν   αυτοί δεν καλέσουν σε πρώτη συνεδρίαση, οφείλει να συγκαλέσει τη συνεδρίαση 

ο πρώτος κατά τη σειρά  της εκλογής σύµβουλος ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος 

του δεύτερου συνδυασµού µέσα σε 8 ηµέρες από τη λήξη της  προηγούµενης  

προθεσµίας  

Αν και αυτοί δεν καλέσουν σε πρώτη συνεδρίαση, αναλαµβάνει την υποχρέωση αυτή 

ο τρίτος κατά σειρά συνδυασµός κ.ο.κ. Αν δεν υπάρχει άλλος συνδυασµός µε 

εκλεγµένα µέλη του στη ∆ιοίκηση, η διαδικασία σύγκλησης της πρώτης συνεδρίασης, 

ξεκινά από την αρχή.  

Κατά την συνεδρίαση για την συγκρότηση σε σώµα, η ∆ιοίκηση εκλέγει µε µυστική 

ψηφοφορία µεταξύ των µελών της τον Πρόεδρο, τους Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρους, τον 

Γενικό     Γραµµατέα,    τον Αναπληρωτή     Γενικό     Γραµµατέα, τον Ταµία, και    

αναπληρωτή Ταµία , τρεις (3) Γραµµατείς Οργανωτικού, και  τον Γραµµατέα ∆ηµοσίων 

και ∆ιεθνών Σχέσεων, οι οποίοι αποτελούν και την 11µελή Εκτελεστική Επιτροπή. 

 4)Για τη λήψη των αποφάσεων της ∆ιοίκησης για την κατανοµή των αξιωµάτων, 

απαιτείται η παρουσία των ¾ τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών της 

διοίκησης και σχετική πλειοψηφία των παρόντων.  

5)Αν χηρεύσει οριστικά θέση µέλους της διοίκησης, αυτή καταλαµβάνεται εκ των κατά 

τη σειρά επιλαχόντων του συνδυασµού του µέλους που αποχώρησε. Η Ολοµέλεια της 

∆ιοίκησης µπορεί και πριν από τη λήξη της θητείας της Εκτελεστικής Επιτροπής, µε 

απόφαση που λαµβάνει µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και για λόγους 

καλύτερης εσωτερικής λειτουργίας και εξυπηρέτησης των σκοπών της ΠΟΕΜ, να 

αντικαθιστά µέλη της Εκτελεστικής  Επιτροπής της ΠΟΕΜ µε άλλα µέλη της 

∆ιοίκησης.  

Σε περίπτωση ανασύνθεσης της ∆ιοίκησης για οποιοδήποτε λόγο, οι φορείς των 

αξιωµάτων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, γίνονται αυτοδικαίως µέλη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 6)Η ∆ιοίκηση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 13 τουλάχιστον µέλη της, 

µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας ή οι αναπληρωτές τους. 

 7)Οι αποφάσεις της ∆ιοίκησης για όλα τα θέµατα παίρνονται µε σχετική πλειοψηφία 

των παρόντων µελών.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, στις ψηφοφορίες µε ανάταση 

χεριού, νικάει η ψήφος του Προέδρου. 

 8)Η ∆ιοίκηση συνέρχεται τακτικώς κάθε τρίµηνο (3µηνο), και έκτακτα όταν το κρίνει 

αναγκαίο η Εκτελεστική Επιτροπή ή αν ζητηθεί τουλάχιστον από δέκα (10) µέλη της µε 

έγγραφη αίτησή τους προς την Εκτελεστική Επιτροπή. Η αίτηση θα αναγράφει και τα 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.  
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Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι υποχρεωµένη να συγκαλέσει τη ∆ιοίκηση µέσα σε οκτώ 

(8) µέρες µε τα θέµατα που προτείνονται στην αίτηση. 

 9)Την ηµερήσια διάταξη της ∆ιοίκησης καθορίζουν ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραµµατέας. 

 10)Στις συζητήσεις και στις αποφάσεις των συνεδριάσεων της ∆ιοίκησης τηρούνται 

από τον Γ. Γραµµατέα συνοπτικά πρακτικά που   υπογράφονται από τα παρόντα 

µέλη. 

 11)Αν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψουν µέλη της ∆ιοίκησης και δεν υπάρχουν 

αναπληρωµατικά µέλη, η ∆ιοίκηση λειτουργεί µε τα υπόλοιπα µέλη της εφ όσον αυτά 

αρκούν για να σχηµατίσουν απαρτία.  

Αν τα µέλη που απέµειναν δεν αρκούν για να σχηµατίσουν απαρτία, συγκαλούν µέσα 

σε τρεις µήνες Συνέδριο για την εκλογή νέας ∆ιοίκησης. 

 Για το διάστηµα αυτό αποτελούν την προσωρινή διοίκηση της  ΠΟΕΜ και ασκούν 

όλες τις αρµοδιότητες της τακτικής διοίκησης, εκτός του δικαιώµατος διαγραφής 

σωµατείων. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1)Στην αρµοδιότητα της ∆ιοίκησης υπάγονται όλα τα ζητήµατα που αφορούν τους 

 εργατοϋπαλλήλους του µετάλλου και ειδικότερα η κατάστρωση προγραµµάτων 

δράσης για την επιτυχία των σκοπών που επιδιώκει η ΠΟΕΜ:  

• Η κατάστρωση προγραµµάτων για την οργάνωση και διαπαιδαγώγηση των 

εργατοϋπαλλήλων για την απόκτηση συνείδησης των σκοπών και επιδιώξεων της 

ΠΟΕΜ εντός των αποφάσεων που λαµβάνονται στα Πανελλαδικά Συνέδρια. 

• Η εφαρµογή του Καταστατικού για την ολοκλήρωση της αποστολής της ΠΟΕΜ.  

• Η σύγκληση του τακτικού ή έκτακτου Πανελλαδικού Συνεδρίου. 

•  Η έγκριση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης του Συνεδρίου και όλων των 

εισηγήσεων για τα θέµατα αυτά,  

• Η µεθόδευση των απεργιών από κοινού µε τα σωµατεία µέλη αν αυτά το 

ζητήσουν. 

• Η διοργάνωση µορφωτικών διαλέξεων για τα µέλη των σωµατείων, θεατρικών 

παραστάσεων, εκδροµών, εορτών, εκπαιδευτικών σεµιναρίων, και η έκδοση 

εφηµερίδας για την διαφώτιση των εργαζοµένων και την προάσπιση των 

συµφερόντων τους, καθώς και η έγκριση των σχετικών δαπανών για τα 

παραπάνω.  

• Η ∆ιοίκηση µπορεί να τροποποιήσει τον οικονοµικό προϋπολογισµό της ΠΟΕΜ 

και να εφαρµόζει την τροποποίηση αυτή µε ευθύνη της, υποχρεούται όµως να 

την υποβάλλει για έγκριση στο πρώτο Τακτικό Συνέδριο.  
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• Η υποβολή έκθεσης δράσης στο Πανελλαδικό Συνέδριο και η λογοδοσία της για 

όλες τις πράξεις και τις ενέργειές της.  

• Η καταγγελία και η σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας. 

•  Η προκήρυξη κάθε µορφής απεργιακής κινητοποίησης.  

• Η διοίκηση της Οµοσπονδίας επικυρώνει τις εγγραφές νέων µελών. 

 2)Η ∆ιοίκηση µπορεί να αποφασίσει για την προστασία της ζωής και της υγείας των 

εργαζοµένων του κλάδου, την ίδρυση ειδικού φορέα για την υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζοµένων µε άξονες την πρόληψη, την εφαρµοσµένη έρευνα και την ενηµέρωση-

εκπαίδευση των εργαζοµένων καθώς και την εξασφάλιση των υπηρεσιών  

ιατρικής της εργασίας για τους εργαζόµενους στον κλάδο του µετάλλου.  

Ειδικότερα η ∆ιοίκηση µπορεί να δηµιουργήσει υπηρεσιακή υποδοµή και ιδιαίτερο 

κεφάλαιο του προϋπολογισµού της ΠΟΕΜ, να συνεργασθεί µε άλλες συνδικαλιστικές 

οργανώσεις οποιουδήποτε βαθµού σε άτυπη συνένωση ή µε την ίδρυση και τη 

λειτουργία των σχετικών φορέων και υπηρεσιών, να συνάπτει συµφωνίες µε νοµικά 

πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και µεµονωµένους εργοδότες, να 

συµβάλλεται µε το αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών, να 

καταρτίζει ή να συµφωνεί τους καταστατικούς όρους για την ίδρυση και τη λειτουργία 

τέτοιων φορέων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17.ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1)Η εκτέλεση των αποφάσεων της ∆ιοίκησης για όλα τα ζητήµατα της αρµοδιότητάς 

της όπως και κάθε σχετική προπαρασκευαστική ενέργεια ανήκει στην Εκτελεστική 

Επιτροπή.  

2)Η Ε.Ε. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µετά από πρόσκληση του Προέδρου και 

του Γ. Γραµµατέα κάθε µήνα, και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο. Ακόµη, αν το 

ζητήσουν γραπτώς 5 µέλη της. Σε αυτή την περίπτωση η Ε.Ε. πρέπει να συνεδριάσει 

µέσα σε 4 µέρες από την υποβολή της γραπτής αίτησης.  

Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 6 µέλη της. Οι αποφάσεις της 

παίρνονται µε σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις ψηφοφορίες µε 

ανάταση χεριού νικάει η ψήφος του Προέδρου. 

3)Η Ε. Ε. αναπτύσσει πρωτοβουλία µέσα στα όρια του καταστατικού και των 

κατευθύνσεων της ∆ιοίκησης της ΠΟΕΜ.  

4)Παρακολουθεί τη δράση των σωµατείων της δύναµης της ΠΟΕΜ και τις γενικές 

 συνελεύσεις τους ορίζοντας τους εκπροσώπους της που θα λάβουν µέρος σε αυτές 

µε δικαίωµα οµιλίας.  
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5)Είναι υποχρεωµένη να επισκέπτεται µε εκπρόσωπό της κάθε σωµατείο για την 

επίλυση τοπικών ζητηµάτων όταν κληθεί από αυτά. Η επίσκεψη γίνεται µε έξοδα της 

ΠΟΕΜ εφ΄όσον το επιτρέπουν τα οικονοµικά της. 

 6)∆ιορίζει και παύει έµµισθους υπαλλήλους της ΠΟΕΜ, καθορίζει την µισθοδοσία 

τους και µεριµνά για όλα τα ζητήµατά τους. 

 7)∆ιαχειρίζεται τα προβλήµατα του κλάδου που προκύπτουν και υποβάλλει έκθεση 

της δράσης της ∆ιοίκησης. 

 8)Συγκαλεί σε κοινές συσκέψεις τα διοικητικά συµβούλια των σωµατείων µελών της 

όλων µαζί ή και µερικών από αυτά όταν το κρίνει αναγκαίο. 

9)Αν το σωµατείο που απεργεί εγκρίνει την από κοινού µεθόδευση της απεργίας µε 

την Οµοσπονδία, η Ε.Ε. συµµετέχει και βοηθάει για την επίλυση των προβληµάτων. 

10)Αποφασίζει την εγγραφή νέων σωµατείων µελών όπως και τη διαγραφή όσων 

παραβαίνουν τις διατάξεις του καταστατικού. Η απόφαση διαγραφής ή άρνηση 

εγγραφής σωµατείων πρέπει απαραίτητα να µπει σαν θέµα στο πρώτο τακτικό 

∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

΄Οπως και στο συνέδριο που αυτό µόνον έχει το δικαίωµα της τελικής κρίσης. 

11)Κατά τις συνεδριάσεις της Ε.Ε. τηρούνται πρακτικά µε ευθύνη του Γ. Γραµµατέα ή 

του νόµιµου αναπληρωτή του που υπογράφονται από τα παρόντα µέλη. 

 12)Η Ε.Ε. της ΠΟΕΜ µπορεί µόνον µετά από εξουσιοδότηση της διοίκησης να 

προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις για τις οποίες αποφάσισε η ∆ιοίκηση σε 

τοπικό, περιφερειακό, εργοστασιακό, κλαδικό ή πανελλαδικό επίπεδο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

1)Κάθε δαπάνη γίνεται µε εντολή του Προέδρου και του Γ. Γραµµατέα βάσει του 

 εγκεκριµένου από τη ∆ιοίκηση προϋπολογισµού, εκτελείται από τον Ταµία και 

εγκρίνεται από την Ε.Ε. στην τακτική συνεδρίαση του επόµενου µήνα. Αν δεν έχει 

εγκριθεί ο νέος ετήσιος προϋπολογισµός οι δαπάνες πραγµατοποιούνται βάσει 

αποφάσεων της Ε.Ε. που τις θέτει για έγκριση στη ∆ιοίκηση κατά την πρώτη 

συνεδρίαση µετά τη δαπάνη.  

2)Για την πραγµατοποίηση περιοδικών ή τακτικών δαπανών της ΠΟΕΜ όπως: 

α)Ενοίκιο, β)Μισθοί υπαλλήλων, γ)Αποζηµιώσεις λόγω απασχόλησης για εργασίες 

της ΠΟΕΜ στα µέλη της ∆ιοίκησης, της Ε.Ε. και της Εποπτικής Επιτροπής, δ)΄Εξοδα 

παράστασης στα µέλη της ∆ιοίκησης, της Ε.Ε. και της Εποπτικής Επιτροπής, 

ε)΄Εξοδα κίνησης στα µέλη της ∆ιοίκησης, της Ε.Ε. και της Εποπτικής Επιτροπής, 

ζ)Αποζηµιώσεις εκτός έδρας για συνεδριάσεις ή εντεταλµένη εργασία των µελών της 

∆ιοίκησης της Ε.Ε.: µπορεί η ∆ιοίκηση να παίρνει εφάπαξ απόφαση που την εκτελεί   

ο Ταµίας ή  ο   Αναπληρωτής     Ταµίας  µετά από   εντολή του Προέδρου και του Γ.          
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Γραµµατέα. Οι εφάπαξ αποφάσεις µπορούν να ανακληθούν µε νεότερη απόφαση της 

∆ιοίκησης. 

3)Με απόφαση της Ε.Ε. µπορούν να χορηγούνται οικονοµικές ενισχύσεις προς 

σωµατεία-µέλη για την κάλυψη εξόδων συνδικαλιστικής δραστηριότητας, εφ΄όσον 

υπάρχει οικονοµική ευχέρεια. Επίσης µπορεί να χορηγούνται οικονοµικές ενισχύσεις 

σε αναξιοπαθούντα µέλη Σωµατείων. 

 

ΑΡΘΡΟ 19.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την ΠΟΕΜ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή, κάθε 

βαθµού και δικαιοδοσίας και απέναντι τρίτων. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις της 

∆ιοίκησης και της Ε.Ε. και στις τοπικές συσκέψεις.  

Συγκαλεί τη διοίκηση σε συνεδριάσεις µαζί µε τον Γ. Γραµµατέα.  

∆ιευθύνει τις συζητήσεις, καταρτίζει µε τον Γ. Γραµµατέα την ηµερήσια διάταξη των 

θεµάτων των συνεδριάσεων των οργάνων της ΠΟΕΜ.  

Υπογράφει µαζί µε τον Γ.  Γραµµατέα έγγραφα  καθώς και τα εντάλµατα πληρωµών 

και εισπράξεων και φροντίζει για την πιστή εφαρµογή του Καταστατικού και των 

αποφάσεων των Συνεδρίων της ∆ιοίκησης και της Ε.Ε. Προΐσταται όλων των 

υπηρεσιών της ΠΟΕΜ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΩΝ 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή εµποδίζεται από 

οποιοδήποτε λόγο σε όλα   γενικά τα καθήκοντα και δικαιώµατα. Αν ο Α΄ 

Αντιπρόεδρος έχει κώλυµα, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Β΄ Αντιπρόεδρος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

Ο Γ. Γραµµατέας καταρτίζει µε τον Πρόεδρο την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων 

της ∆ιοίκησης, της Ε.Ε. και των Συνεδρίων, επιµελείται τα πρακτικά τους, 

διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, φυλάει την  σφραγίδα, το αρχείο,  το πρωτόκολλο, 

το µητρώο και συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τα εντάλµατα 

πληρωµών και εισπράξεων, κρατά συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων της 

∆ιοίκησης και της Ε.Ε. και των συνεδρίων. 

 Ο Γ. Γραµµατέας σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας, αναπληρώνεται από τον 

Αναπληρωτή Γ. Γραµµατέα σε όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 22.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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Ο Αναπληρωτής Γ. Γραµµατέας βοηθάει τον Γ. Γραµµατέα στην εκτέλεση των 

καθηκόντων του, συνεργάζεται µαζί του και τον αναπληρώνει αν απουσιάζει ή 

εµποδίζεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 23.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΑΜΙΑ 

Ο Ταµίας ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωµή εκδίδοντας διπλότυπες ή τριπλότυπες 

αποδείξεις µε βάση εντάλµατα υπογεγραµµένα από τον Πρόεδρο και τον Γ. 

Γραµµατέα.  

∆εν µπορεί να κάνει καµµία πληρωµή χωρίς απόφαση της ∆ιοίκησης ή της Ε.Ε. και 

εντολή του Προέδρου και του Γ. Γραµµατέα. Φυλάει την περιουσία της ΠΟΕΜ και δεν 

µπορεί να κρατάει στα χέρια του  περισσότερες από 1000 €., το δε υπόλοιπο 

καταθέτει σε Τράπεζα ή Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, µε απόφαση της ∆ιοίκησης ή της 

Ε.Ε. 

 Τις καταθέσεις και τις αναλήψεις τις πραγµατοποιεί ο Ταµίας προσωπικά και µετά 

από απόφαση της Ε.Ε. ή της ∆ιοίκησης. 

Ο Ταµίας κάθε µήνα συντάσσει λεπτοµερή απολογισµό της διαχείρισης του που την 

υποβάλλει στην Ε.Ε. για έγκριση. 

Ο Ταµίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρηµάτων και κάθε 

ανωµαλία στη διαχείρισή τους. Είναι υποχρεωµένος να κρατάει τα βιβλία που 

προβλέπονται από το νόµο, δηλαδή, βιβλίο εισπράξεων και πληρωµών.  

Κάθε χρόνο ο Ταµίας υποβάλλει στη ∆ιοίκηση εγκεκριµένο από την Ε.Ε. απολογισµό 

του προηγούµενου οικονοµικού έτους και τον προϋπολογισµό του εποµένου, µε την 

έκθεση της Εποπτικής Επιτροπής για έγκριση.  

΄Οταν ο Ταµίας κωλύεται, αναπληρώνεται από  τον Αναπληρωτή Ταµία.  

 

ΑΡΘΡΟ 24.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

Οι οργανωτικοί γραµµατείς έχουν τις πιο κάτω αρµοδιότητες: 

 1)Επιµελούνται για την οργάνωση των Συνεδρίων και των συσκέψεων των 

∆ιοικητικών Συµβουλίων και Προέδρων, Γ. Γραµµατέων και Οργανώσεων-Μελών της 

Οµοσπονδίας. 

 2)Παρακολουθούν την πορεία δράσης και οργάνωσης των οργανώσεων-µελών της 

οµοσπονδίας και υποβάλλουν προς την Ε.Ε. ή το ∆.Σ. εκθέσεις για την καλύτερη και 

αποδοτικότερη λειτουργία τους. 

 3)∆ιαχειρίζονται όλα τα οργανωτικά θέµατα της Οµοσπονδίας µετά από σχετικές 

εισηγήσεις τους και αντίστοιχες αποφάσεις της ∆ιοίκησης ή της Ε.Ε. ή του Προέδρου 

και του Γ. Γραµµατέα. 
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ΑΡΘΡΟ 25.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

1.Ο Γραµµατέας ∆ηµοσίων Και ∆ιεθνών Σχέσεων φροντίζει για τις διαλέξεις, τις 

ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις εκδροµές, σύµφωνα µε τις αποφάσεις 

της ∆ιοίκησης ή της Εκτελεστικής Επιτροπής και σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο και 

τον Γενικό Γραµµατέα. 

Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της λέσχης ή των   άλλων  ψυχαγωγικών, 

αθλητικών, πολιτιστικών ή νεολαιίστικων κέντρων που λειτουργούν µε ευθύνη της 

Οµοσπονδίας και ενηµερώνει για κάθε πρόβληµα τα αρµόδια όργανα της ΠΟΕΜ. 

Ακόµα είναι υπεύθυνος για την προµήθεια, συντήρηση και καλή  λειτουργία των 

µέσων επικοινωνίας της Οµοσπονδίας (διαδίκτυο, ηλεκτρονική σελίδα,fax,e-mail  .). 

Τέλος, διατηρεί βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας της Οµοσπονδίας.  

2.Ο Γραµµατέας δηµοσίων και διεθνών σχέσεων φροντίζει για την υλοποίηση των 

αποφάσεων της διοίκησης στον τοµέα των δηµοσίων και διεθνών σχέσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 26.ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο έλεγχος και η εποπτεία των οικονοµικών ασκείται από 3µελή Εποπτική Επιτροπή 

που εκλέγεται µαζί µε τη ∆ιοίκηση από το Συνέδριο των αντιπροσώπων. Η θητεία της 

είναι τριετής. Η Εποπτική Επιτροπή εποπτεύει, ελέγχει τουλάχιστο µία φορά το 

εξάµηνο την   οικονοµική διαχείριση της   ΠΟΕΜ, τα πραγµατοποιθέντα έσοδα, τις 

πηγές τους και τις δαπάνες που έγιναν και στη συνέχεια υποβάλλει τις εκθέσεις της 

στη ∆ιοίκηση. Στη διάθεση της ο Ταµίας θέτει τα βιβλία διαχείρισης και όλα τα 

δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαχειριστικές ανωµαλίες, η Εποπτική 

Επιτροπή συγκαλεί έκτακτα τη ∆ιοίκηση, στην οποία και αναφέρει τις ανωµαλίες που 

διαπιστώθηκαν. 

 Η Εποπτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο της και βρίσκεται σε απαρτία µε παρόντα 

2 από τα 3 µέλη της. Εκτός από τους τακτικούς της Εποπτικής Επιτροπής εκλέγονται 

και αναπληρωµατικοί κατά τις αρχαιρεσίες, που καλούνται σε περίπτωση χήρευσης 

της θέσης του τακτικού µέλους. 

Τα 3 µέλη που εκλέχθηκαν από το Συνέδριο µέσα σε 10 µέρες το αργότερο 

συνέρχονται σε συνεδρίαση που συγκαλεί το µέλος της Εποπτικής Επιτροπής που 

πλειοψήφισε και εκλέγουν τον Πρόεδρο της εποπτικής επιτροπής. 

Με την εκλογή του Προέδρου η Εποπτική Επιτροπή συγκροτείται σε σώµα. 

 

ΑΡΘΡΟ 27ΓΡΑΦΕΙΑ ∆ΟΥΛΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

α)Η Ε.Ε. της ΠΟΕΜ µε απόφαση της µπορεί να συστήσει γραφεία  δουλειάς 

(Νεολαίας, Γυναίκας, Ατυχηµάτων, Συντάξεων κ.λ.π.). 
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Τα γραφεία αυτά λειτουργούν κάτω από την ευθύνη και καθοδήγηση της Ε.Ε. Μέλη 

των γραφείων µπορούν να ορίζονται και συνάδελφοι εκτός ∆ιοίκησης και συνάδελφοι 

που ανήκουν στα σωµατεία της περιοχής. 

 β)Με απόφαση της ∆ιοίκησης µπορούν να συσταθούν και να λειτουργήσουν 

Περιφερειακά Γραφεία κατά νοµό ή νοµούς. 

 Τα Περιφερειακά Γραφεία έχουν σκοπό να βοηθήσουν το έργο της Οµοσπονδίας 

στον νοµό ή στους νοµούς τους και να υπάρχει συχνή επαφή και ενηµέρωση. 

Τα Περιφερειακά Γραφεία  λειτουργούν κάτω από την καθοδήγηση της Ε.Ε.  της 

ΠΟΕΜ και στελεχώνονται από τοπικά συνδικαλιστικά στελέχη που ορίζει η ∆ιοίκηση 

της ΠΟΕΜ. 

 

ΑΡΘΡΟ 28.ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΕΙΣ – ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ 

1)Η ∆ιοίκηση ή η Ε.Ε. µπορούν, αν το κρίνουν σκόπιµο, να συγκαλέσουν τοπικές ή 

κλαδικές συνδιασκέψεις ή συσκέψεις των ∆.Σ. των Σωµατείων –  Μελών της ΠΟΕΜ 

για διαφώτιση, ενηµέρωση και προβληµατισµό πάνω σε διάφορα θέµατα. 

2)Οι αποφάσεις των τοπικών συνδιασκέψεων ή συσκέψεων των ∆.Σ. έχουν 

συµβουλευτικό χαρακτήρα και δεν δεσµεύουν τη ∆ιοίκηση ή την Ε.Ε. 

 

ΑΡΘΡΟ 29ΓΙΟΡΤΗ 

H  ΠΟΕΜ γιορτάζει την 1η του Μάη κάθε χρόνο, διεθνή µέρα πάλης και αλληλεγγύης 

της εργατικής τάξης µε 24ωρη απεργία όλων των εργατοϋπαλλήλων µετάλλου και 

συγκέντρωση.  

Ακόµα γιορτάζει την 1η του Σεπτέµβρη κάθε χρόνο, µέρα πάλης της Εργατικής Τάξης 

για την Παγκόσµια Ειρήνη. 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

Η ΠΟΕΜ έχει σφραγίδα στρογγυλή  που φέρει  γύρω τις λέξεις:  «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ», έδρα Πειραιάς 1945. 

 Εσωτερικά δε, τις λέξεις: «Τµήµα ΓΣΕΕ και E.Ο.Μ». Στη µέση φέρει παραστατικό 

σύµβολο τον ΗΦΑΙΣΤΟ. 

Η σηµαία της ΠΟΕΜ είναι η Εθνική Σηµαία µε την επωνυµία της ΠΟΕΜ σε ηµικύκλιο 

και το παραστατικό σύµβολο του ΗΦΑΙΣΤΟΥ. 
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ΑΡΘΡΟ 31 

Το παρόν  καταστατικό που αποτελείται από  31 άρθρα, εγκρίθηκε αρχικά µε την 

απόφαση 674/1946 του Πρωτοδικείου Πειραιώς και καταχωρίσθηκε στις 28-5-1952 

στο Βιβλίο Σωµατείων του Πρωτοδικείου Πειραιώς µε τον αριθµό µητρώου 1999. 

     Μεταγενέστερες τροποποιήσεις εγκρίθηκαν µε τις αποφάσεις 160/1952 και 

3902/1962 του Πρωτοδικείου Πειραιώς που καταχωρήθηκαν στο ίδιο βιβλίο µε τον ίδιο 

αριθµό.  

      Το Καταστατικό τροποποιήθηκε πάλι στο Συνέδριο της 10 του Μάρτη 1974 και η 

τροποποίηση εγκρίθηκε µε την απόφαση 309/1974 του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 

Πειραιώς και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Ενώσεων του Πρωτοδικείου Πειραιώς µε τον 

αριθµό µητρώου 3. 

     Τροποποιήθηκε και πάλι  από το  13ο Συνέδριο Η τροποποίηση εγκρίθηκε µε την 

απόφαση 98/1979 του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και καταχωρήθηκε στο 

Βιβλίο Ενώσεων του Πρωτοδικείου Πειραιώς µε τον ίδιο αριθµό µητρώου. 

     Τροποποιήθηκε πάλι από το 16ο Συνέδριο που έγινε στον Πειραιά στις 12 του 

Σεπτέµβρη 1986 . Η τροποποίηση εγκρίθηκε µε την απόφαση 92/1988 του 

Πολυµελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Ενώσεων του 

Πρωτοδικείου Πειραιώς µε τον ίδιο αριθµό. 

     Τροποποιήθηκε  εκ νέου από το 18ο Συνέδριο της 13 του Οκτώβρη 1989 , Η 

τροποποίηση εγκρίθηκε µε την απόφαση 530/89   του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 

Πειραιώς και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Ενώσεων του Πρωτοδικείου Πειραιώς µε τον 

ίδιο αριθµό  

      Τέλος , το καταστατικό τροποποιήθηκε και  πάλι, λαµβάνοντας την παραπάνω 

µορφή  και περιεχόµενο από το 27ο Συνέδριο της 3ης  του ∆εκέµβρη  2010 και θα 

ισχύσει από την εγγραφή της τροποποίησης στο οικείο Βιβλίο Ενώσεων του 

Πρωτοδικείου Πειραιώς. 

Πειραιάς 3 ∆εκεµβρίου 2010 

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΤΑ ΜΕΛΗ: ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 

                   

                  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  


