ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1 - ΙΔΡΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ - ΕΔΡΑ
Ιδρύεται Ομοσπονδία των Συλλόγων των Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας με τον τίτλο
"Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας (Ο.Σ.ΥΠ.Ε.), με έδρα την Αθήνα.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της Ο.Σ.ΥΠ.Ε. είναι η εξύψωση του πνευματικού, ηθικού και υλικού επιπέδου των
υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών
συμφερόντων τους.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΜΕΣΑ
Μέσα για την επιδίωση του πιο πάνω σκοπού είναι: 1) η ανάπτυξη του πνεύματος της
αλληλεγγύης και συναδέλφωσης μεταξύ των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και της
ενότητας των Οργανώσεων τους και της συνεργασίας τους με τις ανώτερές τους Συνδικαλιστικές
Οργανώσεις, 2) η ένταξη όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας σε Συνδικαλιστικές
Οργανώσεις και των Οργανώσεων αυτών στην Ο.Σ.ΥΠ.Ε., 3) η διαφώτιση των υπαλλήλων του
Υπουργείου Εργασίας με διαλέξεις, συγκεντρώσεις, γιορτές, εκδρομές, έκδοση εφημερίδων,
βιβλίων κ.λπ εντύπων, 4) η χρησιμοποίηση των πνευματικών, ηθικών και υλικών δυνάμεων των
υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου, 5) Τέλος, μέσο για
την υλοποίηση των σκοπών της Ομοσπονδίας είναι και η κάθε μορφής κινητοποίηση και
απεργία.
ΑΡΘΡΟ 4 - ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο.Σ.ΥΠ.Ε.
Μέλη της Ο.Σ.ΥΠ.Ε. είναι: 1) Οι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι των Υπαλλήλων του Υπουργείου
Εργασίας, 2) Οι Πρωτοβάθμιοι κλαδικοί Σύλλογοι των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας
και 3) Οι Πρωτοβάθμιοι τοπικοί Σύλλογοι των Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
Για να γίνει δεκτή Οργάνωση σαν μέλος της Ο.Σ.ΥΠ.Ε., έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην
Διοίκηση της: 1) σχετική αίτηση, 2) απόφαση Γεν. Συνέλευσης των μελών της, περί
προσχώρησης στην Ο.Σ.ΥΠ.Ε. που αποδέχονται το καταστατικό της, 3) αντίγραφο του
καταστατικού της, 4) ονομαστική κατάσταση των μελών της και 5) να καταβάλλει το δικαίωμα
εγγραφής. Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. Το Δ.Σ. της Ο.Σ.ΥΠ.Ε. στην πρώτη
Συνεδρίασή του και το αργότερο 1 μήνα μετά την υποβολή της αίτησης αποφασίζει για την
εγγραφή ή όχι του πρωτοβάθμιου συλλόγου. Κοινοποιεί την απόφασή του ένα μήνα το αργότερο
μετά τη λήψη της, πλήρως αιτιολογημένη. Σε κάθε περίπτωση για την εγγραφή πρέπει να
τηρούνται οι διατάξεις του Ν.1264/82.
ΑΡΘΡΟ 6
Το Δ.Σ. σε περίπτωση άρνησή του να εγγράψει κάποια Οργάνωση σαν μέλος, έχει υποχρέωση
να εκδόσει απόφαση αιτιολογημένη για τη μη εγγραφή, και να τη θέσει σε κρίση του 1ου
Συνεδρίου. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης από το Συνέδριο, το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να
προχωρήσει στην εγγραφή της Οργάνωσης. Οργάνωση που δεν γράφτηκε στην Ο.Σ.ΥΠ.Ε. για
κάποιο βασικό λόγο μπορεί να επανέλθει με νέα αίτησή της, μόλις εκλείψουν οι λόγοι που είχαν
απορρίψει την αίτηση.
ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος της Ο.Σ.ΥΠ.Ε. έχει δικαίωμα: 1) να παίρνει μέρος με αντιπρόσωπο ή
αντιπροσώπους του, στα γενικά τακτικά και έκτακτα συνέδρια της Ο.Σ.ΥΠ.Ε. απ' όπου μπορεί
να ελεγχει τη Διοίκηση, και να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του σε κάθε θέμα που έχει σχέση με
τα συμφέροντα των μελών και τους σκοπούς της Ο.Σ.ΥΠ.Ε., 2) να εκλέγει και να εκλέγεται με

τους όρους αυτού του καταστατικού, 3) να ζητά την υποστήριξη της Ο.Σ.ΥΠ.Ε. για κάθε ζήτημα
που περιλαμβάνεται στους σκοπούς της. Να ζητά δημοσίευση αποφάσεών του στο
Δημοσιογραφικό Όργανο της Ο.Σ.ΥΠ.Ε., με τον όρο όμως, ότι αυτές δεν θα αντιστρατεύονται
τους σκοπούς και τις κατευθύνσεις της Ο.Σ. ΥΠ.Ε.
ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη της Ο.Σ.ΥΠ.Ε. έχουν υποχρέωση: 1) Να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις και τις
εντολές των Συνεδρίων και της Διοίκησης της Ο.Σ.ΥΠ.Ε., 2) Να προσαρμόζουν τα
καταστατικά τους προς το καταστατικό της Ο.Σ.ΥΠ.Ε., 3) Να φροντίζουν για την ένταξη
των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας στις οικείες πρωτοβάθμιες Οργανώσεις τους, 4) Να
εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στην Ο.Σ.ΥΠ.Ε., 5) Να διαδίδουν τα έντυπα και
τα δημοσιεύματα της Ο.Σ.ΥΠ.Ε., 6) Να δέχονται την διαιτητική μεσολάβηση της Ο.Σ.ΥΠ.Ε., σε
ζητήματα που παρουσίαζονται μεταξύ των Οργανώσεων, 7) Να στέλνουν κάθε εξάμηνο έκθεση
της όλης δράσης και κατάστασής τους και να κάνουν γνωστή κάθε μεταβολή της Διοίκησής τους
και την εγγραφή ή διαγραφή των μελών τους.
ΑΡΘΡΟ 9 - ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Κάθε μέλος που καθυστερεί επί 1 εξάμηνο τις συνδρομές του, χάνει τα δικαιώματά του. Για να
επανεκτήσει τα δικαιώματά του πρέπει να καταβάλλει τις προηγούμενες οφειλές
από καθυστέρηση συνδρομών.
ΑΡΘΡΟ 10 - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος διαγράφεται: 1) Αν είναι αντίθετο στους σκοπούς της Ο.Σ.ΥΠ.Ε., 2) Αν παραβεί
αυτό το καταστατικό ή τις αποφάσεις των συνεδρίων. Οι διαγραφές και η διάρκειά τους
καθορίζονται με απόφαση του αμέσως επόμενου Συνεδρίου. Πρίν γίνει οποιαδήποτε διαγραφή
μέλους, καλείται το μέλος στη σχετική συζήτηση και απολογείται με αντιπρόσωπό του.
Η επανεγγραφή μέλους που διαγράφτηκε έτσι, γίνεται μετά τη λήξη του χρόνου διαγραφής ή και
πριν απ' αυτή, μετά από πρόταση του 1/3 των μελών του Δ.Σ. ή του 1/3 των μελών του
Συνεδρίου, από το Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 11
Η Ο.Σ.ΥΠ.Ε. διοικείται από 9μελές Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 12 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)
Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από το Συνέδριο μεταξύ των συνέδρων που έχουν τα νόμιμα
προσόντα για τρία (3) χρόνια και αδιάφορα από το σε ποια οργάνωση ανήκουν. Το Δ.Σ. στο
πρώτο του Συμβούλιο, εκλέγει από τα μέλη του, τον Πρόεδρο, 2 Αντιπροέδρους, το Γεν.
Γραμματέα και τον αναπληρωτή του, τον Ταμία και τον Έφορο ειδικών εκδηλώσεων. Στο Δ.Σ.
κάθε μέλος διαθέτει μόνο την ψήφο του. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν κάθε μήνα, έκτακτα
δε όταν κληθεί από τον Πρόεδρο ή το ζητήσει έγγραφα το 1/3 των μελών του. Το Δ.Σ. βρίσκεται
σε απαρτία αν παρευρίσκονται το 1/2 των μελών του συν ένα. Το Δ.Σ. οφείλει:
1) Να υλοποιεί τις αποφάσεις των συνεδρίων και να εφαρμόζει το καταστατικό.
2) Να κατευθύνει και να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Ο.Σ.ΥΠ.Ε.
3) Να προετοιμάζει την ύλη των συνεδρίων, δηλαδή έκθεση οργανωτική και στατιστική,
απολογισμό και προϋπολογισμό, την ημερήσια διάταξη των θεμάτων κ.λ.π.
4) Να επιλύνει τις διαφορές μεταξύ των Οργανώσεων μελών σε περίπτωση διαφωνίας τους.
5) Να καλεί το Γενικό Συνέδριο, όταν υπάρχει ανάγκη.
6) Να επιμελείται και να αποφασίζει σε κάθε θέμα που προκύπτει πάντοτε μέσα στις
κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζει το Γενικό Συνέδριο. Το Συνέδριο εκλέγει ακόμα τα
αιρετά μέλη για τη συμμετοχή τους στα ασφαλιστικά Ταμεία, ομάδες εργασίας κ.λ.π. και τους

αντιπροσώπους της Ο.Σ.ΥΠ.Ε. σε Διεθνή και Τοπικά Δημοσιοϋπαλληλικά Συνέδρια. Κάθε άλλη
λεπτομέρεια που δεν προβλέπεται στο καταστατικό, ρυθμίζεται με απόφαση του συνεδρίου. Η
συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, γίνεται με μυστική ψηφοφορία, σε διάστημα 8 ημερών.
ΑΡΘΡΟ 13 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο Πρόεδρος καλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, τις διευθύνει και καθορίζει τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης, φροντίζει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα για την υλοποίηση των
αποφάσεων και εκπροσωπεί την Ο.Σ.ΥΠ.Ε. στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη άρχή ή κάθε άλλο
τρίτο υπογράφοντας με τον Γεν. Γραμματέα τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα. Ο
Πρόεδρος όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται αναπληρώνεται από τον πρώτο ή σε κώλυμα αυτού
από τον δεύτερο Αντιπρόεδρο.
ΑΡΘΡΟ 14 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Γεν. Γραμματέας εισηγείται, μετά από συνενόηση με τον Πρόεδρο τα θέματα στις
Συνεδριάσεις του Δ.Σ., τηρεί τα Πρακτικά, το Αρχείο, την σφραγίδα και το Μητρώο μελών της
Ο.Σ.ΥΠ.Ε., φροντίζει για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, συνηπογράφει όλα τα έγγραφα
και τα χρηματικά εντάλματα και κάνει γενικά όλη τη γραφική εργασία του Δ.Σ. Σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματός του, το Γεν. Γραμματέα αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας.
ΑΡΘΡΟ 15 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΕΦΟΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Ο Ταμίας τηρεί το Ταμείο. Κάνει τις εισπράξεις με διπλότυπα εισπράξεων και τις πληρωμές,
σύμφωνα με τα εντάλματα πληρωμών, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα.
Κρατάει τα διαχειριστικά βιβλία, αριθμημένα και υπογραμμένα στην τελευταία τους σελίδα από
τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα. Φροντίζει για τη διαφύλαξη και διαχείρηση της περιουσίας
της ΟΣΥΠΕ και είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε λογιστική ανωμαλία. Φτιάχνει και
υποβάλλει τον ισολογισμό και τον απολογισμό κάθε οικονομικού χρόνου και τον υποβάλλει στο
Δ.Σ. Μέσα σ' ένα τρίμηνο από το τέλος και στο τέλος κάθε οικονομικής περιόδου υποβάλλει τον
ισολογισμό και τον απολογισμό της στο Συνέδριο.
Ενημερώνει κάθε μήνα το Δ.Σ. και την εξελεκτική Επιτροπή για την ταμειακή κατάσταση της
ΟΣΥΠΕ, θέτοντας στη διάθεσή τους όλα τα βιβλία και τους λογαριασμούς του, εάν τα
ζητήσουν, παρακολουθεί την κανονική αποστολή από τις Οργανώσεις - Μέλη των συνδρομών
που οφείλονται, αναφέροντας στο ΔΣ κάθε καθηστέρηση. Δεν μπορεί να κρατήσει στα χέρια του
χρήματα περισσότερα από 20.000 είκοσι χιλιάδες Δρχ. καταθέτει δε το επιπλέον ποσόν του
ταμείου σε μια Τράπεζα στ' όνομα της ΟΣΥΠΕ. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται
αναπληρώνει ένα από τα μέλη του ΔΣ που υποδεικνύεται από το ΔΣ. Αν η απουσία του Ταμία
παραταθεί πάνω από τρεις μήνες, το ΔΣ εκλέγει άλλον Ταμία.
Ο Έφορος ειδικών εκδηλώσεων οργανώνει όλες τις ειδικές εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, όπως
διαλέξεις, εκδρομές, χορούς, κλπ.
ΑΡΘΡΟ 16
Η υπηρεσία των μελών του Δ.Σ. καθώς και όλων των άλλων Οργάνων της ΟΣΥΠΕ είναι άμισθη.
Μπορεί όμως, με απόφαση του Δ.Σ. να δίνονται έξοδα κίνησης και παράστασης σ' αυτά. Επίσης,
με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προσληφθεί έμμισθο υπαλληλικό προσωπικό.
ΑΡΘΡΟ 17 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κάθε μέλος του Δ.Σ. θεωρείται ότι παρετήθηκε και αντικαθίσταται από τον πρώτο
αναπληρωματικό: 1) Αν υποβάλλει έγγραφα την παραίτησή του, 2) Αν απουσιάσει
αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, 3) Αν δείχνει συνέχεια αδιαφορία και αμέλεια
στην εκπλήρωση των καθηκόντων του ή αποφεύγει να συμμορφωθεί στις αποφάσεις του Δ.Σ. ή
του συνεδρίου ή αντιστρατεύεται τους σκοπούς του καταστατικού, 4) Αν για οποιοδήποτε λόγο
χάσει την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου και 5) Αν του επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της

οριστικής αποβολής από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΟΣΥΠΕ. Στις περιπτώσεις 2, 3 και 3
απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρια μέλη που εκλέγονται από το Συνέδριο, με
ισάρυθμα αναπληρωματικά. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα μέσα σε οκτώ (8)
μέρες από την εκλογή της , μετά από προσκληση του πλειοψηφίσαντα από τα τακτικά μέλη της,
εκλέγει τον Πρόεδρό της και τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών. Η Ε.Ε. συνεδριάζει τακτικά κάθε
χρόνο και έκτακτα όποτε υπάρχει ανάγκη και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα
μέλη της. Τα τακτικά και αναπληρωματική μέλη της Ε.Ε. μπορούν να παρακολουθούν τις
συνεδριάσεις του Δ.Σ., με δικαίωμα λόγου.
ΑΡΘΡΟ 19
Η Ε.Ε. παρακολουθεί τη διαχείρηση της περιουσίας της ΟΣΥΠΕ και ενημερώνεται για όλα τα
στοιχεία της οικονομικής κατάστασής της, που ο Ταμίας αφού ειδοποιηθεί έγγραφα, πρέπει μέσα
σε τρεις μέρες να τους δώσει. Πριν από τη σύγκληση του συνεδρίου για την εκλογή των
οργάνων της ΟΣΥΠΕ (Δ.Σ. κ.λ.π.) η Ε.Ε. υποβάλλει έκθεση για την οικονομική διαχείρηση της
ΟΣΥΠΕ και τη γενική οικονομική κατάστασή της.
ΑΡΘΡΟ 20
Η ΟΣΥΠΕ μπορεί να εκδόσει εφημερίδα, που θα διευθύνεται από το Δ.Σ. Τα της έκδοσης
Δημοσιογραφικού Οργάνου ρυθμίζονται από το Δ.Σ. με έκδοση κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 21 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Πόροι της ΟΣΥΠΕ είναι: 1) Τακτικοί και 2) Έκτακτοι.
Τακτικοί πόροι είναι: α) Το εφ' άπαξ δικαίωμα εγγραφής κάθε Οργάνωσης, β) Η συνδρομή κάθε
Οργάνωσης μέλους, που υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των μελών που είναι γραμμέαν στα
Μητρώα της. Το ποσό των πόρων αυτών καθορίζεται από το Συνέδριο, γ) Προαιρετική εισφαρά
των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας που το ύψος της και ο τρόπος είσπραξής της θα
καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Έκτακτοι πόροι είναι : α) Οι έκτακτες εισπράξεις των μελών
Οργανώσεων, που επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΟΣΥΠΕ, β) Κάθε είδους δωρεές ,
κληρονομιές ή κληροδοσίες που θα γίνουν δεκτές όπως ορίζει ο νόμος, γ) Το 10% από τα
καθαρά έσοδα από την οργάνωση γιορτών, χορών, λαχειοφόρων αγορών κ.λ.π. των
Οργανώσεων μελών της ΟΣΥΠΕ και δ) Οι τόκοι των κεφαλαίων και τα μερίσματα χρεωγράφων.
ΑΡΘΡΟ 22 - ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Κάθε γ' χρόνο συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικό Συνέδριο των αντιπροσώπων των Οργανώσεων
του Υπουργείου Εργασίας - μελών της ΟΣΥΠΕ, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις σ' αυτή. Τα μέλη του Δ.Σ. μετά τη λογοδοσία τους, παίρνουν μέρος στο συνέδριο
με δικαίωμα ψήφου, εφ' όσον είναι αντιπρόσωποι Οργανώσεων που μετέχουν στο συνέδριο με
δικαίωμα ψήφου, εφ' όσον είναι αντιπρόσωποι Οργανώσεων που μετέχουν στο Συνέδριο, σε
αντίθετη δεν περίπτωση μόνο με δικαίωμα γνώμης και λόγου.
ΑΡΘΡΟ 23 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Καθήκοντα του Συνεδρίου είναι: 1) Να γνωρίζει τις ανακοινώσεις του Δ.Σ. σχετικά με την
δραστηριότητά του, 2) Να ελεγχει και να εγκρίνει το ισολογισμό και απολογισμό της ετήσιας
οικονομικής περιόδου και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διαχείρηση αυτή της
περιόδου και να ψηφίζει τον οικονομικό προϋπολογισμό, 3) Να εκλέγει το νέο Δ.Σ., 4) Να
συζητά και να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν τις Οργανώσεις που ανήκουν στην
ΟΣΥΠΕ, και να λύνει τις μεταξύ τους διαφορές, 5) Να μελετάει τους τρόπους και τα μέσα λύσης
των προβλημάτων του προσωπικού του Υπουργείου Εργασίας και να προσδιορίζει τις γενικές
κατευθυντήριες γραμμές για την μελλοντική δράση της ΟΣΥΠΕ, 6) Να αποφασίζει και να ορίζει

τον τόπο και το χρόνο της σύγκλησης του επόμενου Συνεδρίου, 7) Να εγκρίνει την κτήση από
την ΟΣΥΠΕ ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία ή κινητής σημαντικής αξίας, 8) Να
αποφασίζει διακδικητικό πλαίσιο, 9) Να ελέγχει τις αποφάσεις του Π.Σ.
ΑΡΘΡΟ 24
Η πρόσκληση για τη σύγκληση του Συνεδρίου κοινοποιείται σ' όλες τις Οργανώσεις μέλη της
ΟΣΥΠΕ από το Δ.Σ. πριν από ένα (1) τουλάχιστον μήνα και αναφέρει τον τόπο και το χρόνο της
σύγκλησης του συνεδρίου καθώς και τα θέματα της ημερίσιας διάταξης. Επίσης το Δ.Σ.
φροντίζει για την έκγαιρη κοινοποίηση στα μέλη του οικονομικού απολογισμού και της έκθεσης
της Ε.Ε.
ΑΡΘΡΟ 25 - ΕΚΛΟΓΕΣ
Οι Οργανώσεις Μέλη της ΟΣΥΠΕ εκπροσωπούνται στο συνέδριο με αντιπροσώπους κατά την
πιο κάτω αναλογία: Για κάθε είκοσι ψηφίσαντα μέλη εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος. Σε
περίπτωση υπόλοιπου μεγαλύτερου ή ίσου προς τον αριθμό 10 θα βγαίνει άλλος ένας
αντιπρόσωπος. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών την έχει η Εφορευτική Επιτροπή. Τα
μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής τακτικά και αναπληρωματικά δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι
για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και για αντιπρόσωποι στο Τριτοβάθμιο. Οι υποψηφιόητητες καταθέτονται
στην Εφορευτική Επιτροπή σε χρόνο που αποφασίζει το Συνέδριο όχι όμως λιγότερο από 24
ώρες πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Οι υποψήφιοι μπορούν να κατέρχονται μεμονομένοι ή
με συνδιασμούς. Οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Συνδιασμός που
περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, παίρνει τόσες μόνο έδρες
ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους όσοι είναι οι υποψήφιοί του. Οι έδρες του Δ.Σ. και της
Ε.Ε. και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδιασμών και των χειριστών
υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Κάθε συνδιασμός παίρνει τόσες έδρες στο
Δ.Σ. στην Ε.Ε. και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον
αριθμό των έκγυρων ψηφοδελτίων που πήρε. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες συμφωνα με τις
διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται από μια στους συνδιασμούς εκείνους
που έχουν πάρει τουλάχιστον μια έδρα.
Αν και πάλι μένουν έδρες αδιάθετες, κατανέμονται μεταξύ των συνδιασμών που έχουν το
μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μια έδρα. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.
Για όλα τα σχετικά με τη διαδικασία ψηφοφορίας και καταμέτρησης ισχύουν οι διατάξεις του
Ν.1264/82.
ΑΡΘΡΟ 26 - ΕΚΤΑΚΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Εκτός από τα τακτικά συνέδρια, συγκαλούνται και έκτακτα συνέδρια όταν υπάρχει ανάγκη να
παρθούν αποφάσεις σε επείγοντα και σημαντικά θέματα μετά από απόφαση του Δ.Σ., που πρέπει
να παρθεί με απόλυτη πλειοψηφία ή μετά από υποβολή έγγραφης αίτησης προς το Δ.Σ.
οποιουδήποτε αριθμού Οργανώσεων που ανήκουν στην ΟΣΥΠΕ, εφ' όσον διαθέτουν το 1/3
τουλάχιστον του συνόλου των ψήφων και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Στην αίτηση αυτή γράφονται με λεπτομέρεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το έκτακτο
Συνέδριο, η δε αίτηση στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ. Το έκτακτο Συνέδριο
που συγκαλείται από τις Οργανώσεις, συνεδριάζει μέσα σ' ένα μήνα από την υποβολή της
αίτησης προς το Δ.Σ. της ΟΣΥΠΕ.
ΑΡΘΡΟ 27
Μέχρι να συγκροτηθεί το Συνέδριο (τακτικό ή έκτακτο) σε σώμα, με την εκλογή οριστικού
Προεδρίου της Συνεδρίασης, προεδρεύει το Προεδρία του Δ.Σ. Κατ' αρχήν εκλέγεται με κοινή
συμφωνία ή με συγκατάθεση της πλειοψηφίας των παρόντων Τριμελής Επιτροπή των
πληρεξουσίων που μετά τον έλεγχο υποβάλλει γραπτώς ή και προφορικά την έκθεσή της στο

Συνέδριο. Μετά από αυτό, το Συνέδριο εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον
Γραμματέα με μυστική ψηφοφορία. Το Συνέδριο θεωρείται σε απαρτία όταν είναι παρόντες το
1/2 συν 1, τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των ταμειακά εν τάξει
μελών.
Αν δεν συμπληρωθεί απαρτία, καλειται νέο συνέδριο με τα ίδια ακριβώς θέματα μέσα σε 8
ημέρες, το πολύ από την πρώτη. Θεωρείται δε το δεύτερο συνέδριο σε απαρτία, εάν
παρευρίσκεται το 1/3 των αντιπροσώπων. Για συζητήσεις και αποφάσεις γενικά, κρατούνται
λεπτομερή πρακτικά που υπογράφονται απο τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του
Συνεδρίου.
ΑΡΘΡΟ 28
Οι αποφάσεις των συνεδρίων παιρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων
των Οργανώσεων μελών, που είναι ταμειακά εν τάξει. Οι ψηφοφορίες για προσωπικά ζητήματα
και για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. είναι μυστικές. Μυστικές ψηφοφορίες επίσης γίνονται σε
κάθε θέμα, εφ' όσον αυτό προταθεί από το 1/5 των συνέδρων.
ΑΡΘΡΟ 29
Οι αντιπρόσωποι των Οργανώσεων - μελών στα συνέδρια της ΟΣΥΠΕ πρέπει απαραιτήτως να
είναι εφοδιασμένοι με αποσπάσματα των πρακτικών της Συνέλευσης που τους εξέλεξε,
επικυρωμένο από την Διοίκηση της Οργάνωσης. Κανείς δεν γίνεται δεκτός στο συνέδριο σαν
αντιπρόσωπος αν δεν είναι τακτικό μέλος της Οργάνωσης που αντιπροσωπεύει.
ΑΡΘΡΟ 30 - ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η ΟΣΥΠΕ μπορεί να εγγραφεί σε τριτοβάθμια δημοσιοϋπαλληλική Οργάνωση, οπότε η σχετική
απόφαση εγγραφής της θα παρθεί από το συνέδριο της ΟΣΥΠΕ και θα τηρηθούν οι σχετικές
διατάξεις του καταστατικού της τριτοβάθμιας Οργάνωσης.
ΑΡΘΡΟ 31 - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Π.Σ.)
Σε κάθε μέλος της Διοίκησης της ΟΣΥΠΕ (Δ.Σ. και Ε.Ε.), όταν παραβαίνει υπαίτια τη
νομοθεσία περί Σωματείων, τις διατάξεις του καταστατικού της και τις αποφάσεις των
συνεδρίων ή παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο την ομαλή διεξαγωγή του έργου της ΟΣΥΠΕ,
διαπράττει πειθαρχικό παράμπτωμα που τιμωρείται από 5μελές Πειθ. Συμβούλιο. το Π.Σ.
απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Α' Αντιπρόεδρο, το Γεν. Γραμματέα, ένα Σύμβουλο
και τον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και σε
κώλυμά του από τον Α' Αντιπρόεδρο. Οι συνεδριάσεις του Π.Σ. είναι μυστικές, καλείται δε
πάντοτε να παρευρίσκεται ο υπό κατηγορία αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο. Ο υπό κατηγορία
εισάγεται σε δίκη, αφού προηγουμένως κληθεί να απολογηθεί έγγραφ για την κατηγορία.
Οι ποινές που επιβάλλει το Π.Σ. είναι: 1)επίπληξη, 2)πρόστιμο μέχρι ποσού 2.000 δρχ. 3)
προσωρινή αποβολή μέχρι έξι (6) μηνών και 4) οριστική αποβολή. Κάθε μέλος της Διοίκησης
της ΟΣΥΠΕ υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία του Π.Σ. της και αναστέλλεται η εξουσία
αυτή στο Σωματείο που ανήκει κατά το χρόνο της συμμετοχής του στο Δ.Σ. της ΟΣΥΠΕ. Κατά
της απόφασης του Π.Σ. που επέβαλε ποινή οριστικής αποβολής, γίνεται προσφυγή στο Συνέδριο,
σύμφωνα με το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα.
ΑΡΘΡΟ 32
Μέσα σε ένα το πολύ χρόνο από την έγκριση του παρόντος, οι ιδρυτικές και λοιπές Οργανώσεις
πρέπει να προσαρμόσουν το καταστατικό τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, εφ' όσον είναι
αντίθετα προς το καταστατικό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 33
Η τροποποίηση αυτού του καταστατικού γίνεται με απόφαση του Συνεδρίου, που αποφαίνεται
με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Η πρόταση τροποποίησης υποβάλλεται στο

συνέδριο από το Δ.Σ. ή μετά παό αίτηση του 1/20, τουλάχιστον, των ταμειακών εν τάξει
Οργανώσεων - μελών.
ΑΡΘΡΟ 34
Η ΟΣΥΠΕ, δεν διαλύεται, εφ' όσον δύο Οργανώσεις εξακολουθούν να ανήκουν στη δύναμή της.
Η τυχόν απόφαση για διάλυση παίρνεται από το Συνέδριο των αντιπροσώπων των Οργανώσεων
- μελών που απόμειναν με πλειοψηφία 3/4 αυτών, η δε περιουσία της στην περίπτωση αυτή
πηγαίνει στις Οργανώσεις που ανήκουν κατά τη στιγμή της διάλυσης στη δύναμή της κατά την
αναλογία των ψήφων τους στο Συνέδριο, σύμφωνα με το νόμο.
ΑΡΘΡΟ 35
Η σφραγίδα της ΟΣΥΠΕ είναι στρογγυλή και έχει στη μέση, μέσα σε δύο παράλληλες γραμμές
τα στοιχεία της ΟΣΥΠΕ και κυκλικά τον τίτλο "ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1983".
ΑΡΘΡΟ 36
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται απ' αυτό το καταστατικό, ρυθμίζεται ανάλογα από το Συνέδριο.
.

