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Πρoζ

oμooπovδiεq Mθλη

τηq, ΓΣΕBEE

Τo Διoικητικo ΣυμBo0λιo τηζ Συvoμoorτovδiαq καrd τηv τελευταiα
ουvεδρlαoη τoU ατιq 9-5-09 απoφαoιoε oτι για τη voμιμoπo[ηoη oυμμετoxηq,
τωv αvtιπρooιi:πωv τωv μελιbv μαζ ατo Συv€δριo τηζ Συvoμooπovδiαq Θα

πρiπει εκτoq τωv αλλαlv vα πληρoιjrlται και oι παρακ&τω με τo oυvημμ6vo
6γγραφo πρoijπoΘfoειg.

E[vαι, oυvεπωg, αυτovoητo, oτι Yια τη voμιμoπoiηoη στo επoμεvo
οuvεδριo, Θα πρεπει vα ταΚτoπoιηΘoιiv oι 6πoιεq εκκρεμoτητεq υπαρxoυv
με voμιμεq διαδικαο1εq, ( π.X. διoριoμ6 πρoσωριvηg διoiκησηζ για τη
διεv€ργεια αρXαιρεoιιilv, επαvαληψη τηξ εκλoγικηq διαδικαoΙαξ για τηv
εκλoγη αvτιπρoσιilπιυv, αvrικαrdσταση τωY ouYταξιoυxωv απ6 τoUζ
επιλαxovτεζ ).

AΠoΦAΣEtΣ ΔlolKHTlκoY ΣYMBoYΛloY THΣ ΓΣEBEE

1. Γ)g ευλoγoq xρovoζ για τη διεvεργεια εκλoγιbv αvαδειξηq τωv

oργαvωv τooo αrιq πριυτoBαΘμιεζ oρYαvιiroειq oοo και orιq oμooπovδ(εq

i-l απαιτo0μεvη απoφαoη περ( διεv€ργειαζ αρXαιρεοιιbv για τηv αvαδειξη

τωv oργαvωv πρiπει vα ixει ληφθεi πριv απo τn ληξη τηg Θητεiαζ τoUζ.

ορ[ζεται ηατ, αvιbταιo (



Ι-ι..*lκl Ι ΣYΝoM()ΣιΙOΝΔI,,\ Ε'tΙ,ηΓΓEΛMΑTΙΩN. BΙOTEXNΩN' EMΠoΡΩN E,ΛΛΑΔ,\Σ

2. Συμφιυvα με τιg διcπαξειζ τoU αρ.7 παρ. 2ο, 15 τoυ Υ.171711987

οε oυνδυαoμo με τιg διαrαξειζ τoυ αρ. 11 παρ. 3, 4, 5 και 6 τoυ v. 1264182

..or εκλoγεg για τα oργαvα τωr επαγγελμσrικ(bv oργαvιiloεωv διεξαγovται

απo εφoρεUτικη επιτρoπη-, *σtηv εφoρεUτικη επιτρoπη πρoεδρειjει

δικααrηg,,. Συvεπcbq, απαραiτητη πρoUπoΘεoη για τη διεvεργεια

αρΧαιρεσιcbv για τηv αvαδειξη τcυv oργαvιυv τooo τιοv πριυτoBdΘμιωv ooo

και τωv δευτερoBαΘμιιοv oργανιboειυv, ε[vαι o διoριoμoq δικαoτικo0

αvrιπρooιbπoυ, πoU UττoXρεωτιKα εivαι δικαατηg Kαι oρ(ζεται απo τo

Πρωτoδικεio τηζ iδραq τηζ oυvδικαλιoτικηq oργ&vωoηq.

αvτιπρδoωπoq. δεν μπoρεi γα εivαι δικnγoρoc.

Δικααrικoc

3. oι ovoμαoτικθq καrαorαoειq τωv ψηφιoαlπωv (πρωτoκoλλα

ψηφoφoρiαg), καΘιbg Kαι τo πρακτικo τηζ εφoρευτικηq, επιτρoπηq, πoυ

διεvηργηoε τιζ αρXαιρεo(εq πρ€πεl vα φdρoυv υπoxρεοrτtκd τηv υπoγραφη

τou δικαoτικoυ αvτιπρoσιirπoυ.

4. oι αvτιπρooωπoι KαΘε πρωτοBαΘμιαq, oργαvωσηζ (Σωμcπε(oυ) για

καθε δευτερoBαΘμια (oμooπovδ[α), εκλ€γovrαι με τo εκλoγικo μiτρo πoυ

oρiζει τo Kατασrατικo τηg oικε[αq, oμoοπovδ(αq (αρΘρ.6,παρ.9 N' 1717187'

αvεξαρτητα απo τηv πρoΒλεψη τoυ KατασtCtτιKoιl τoU oωμcrιε(oυ, δηλαδη με

εγιαio μiτρο ( π.x' αv oρiζεται σto Kατασtctτικo τηq oμooπovδiαq oτι

εκλεγεται iναg αντιπρooωπog αvα 5 η αvα 10 η ανα 20 ψηφioαvrεg, αυτo

ισΧUει για oλα τα πρωτoBαθμια oωμcπε(α μiλη τηζ oμooπovδiαq,

ανεξαρτητωζ αv oρ(ζει διαφoρετικo μiτρo τo Kcttαστcπικo τoυ Σωμcπε[oυ ).

5. Σ0μφωVα με τo αρΘρo 4 παρ.5, περ. δ, εδαφlo Β τoυ ν.1717/1987

: . τo μiλoq,, oτaν oυντoξιoδoτηΘεi, διαγρoφετoι-. Tα μ6λη, oταν

oυvταξιoδoτoιivrαι, ατερoυrπαι τoU δικαιιirμαroq, τoU εκλiγειv σε

oττoιαδηπoτε εκλoγικη διαδικαoiα Kαι τoU εκλεγεoΘαι oε oπoιoδηπoτε

αξiωμα. Τα αvωτiρω ιox0ouv και για τov προεδρo, διευθ0νovτα oιiμBoυλo

Kαι μiλl.1 τωv διοικητικδν ουμBουλiων τωv AE Kαι τοv πρδεδρo, γενικo

γραμματiα και διαxειριαriq τωv ΕΠΕ. H oυvταξιoδoτηoη ouvεπαγεται και τηv

αυτoδiκαιη απιbλεια τηg ιδι6τηταζ τoU μiλoυq,, καθιi:q Kαι τωv αξιωματωv

πoυ κατixει αuτo oε oπoιαδηπoτε Bαθμ(δα τoυ Συvδικαλιαιικoυ Kιvημαιog.

Αvτ(Θετη ρυθμιοη K(rαστατικoi εivαι αvioxυρη, ωq αvr(Θετη στo voμo.
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6. oι oμooπovδiεq - μ€λη τηq ΓΣEBEE πρiπει Yα γνω(πδπbιo0v ατη

Συνoμooπovδiα τoUξ α\πιπρooιbπoυξ τoυs, τo αργατερo εwξ 2 μηvιbv απ6

τηv ημ€ρα τηg εκλoγηg τouq.

Mε oυvαδελφικo0q xαιρετιoμoυ q,
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