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6νομα τοý ΣυνδÝσμου ΟÜ εΤναι ΣÞlΔΙΣμοΣ ΙrΕΤΙΔ^οΥffτΙò.)τ
BΤOtcx',NiIo]] ].:πΡaε. π16 ιÜ.ω θý, ßιναφÝρεααL dÜν ''ü Σ,6νδεσμοòΙ'.

2. Ξ4Ξò

'τß εδρα τοη ΣυνδÝdμο! θÜ εßν«. Þ ,ι.υι.σß",
λεωφ6ροζ fρßβÜ ΔιγενÞ, 6τον Þ' Þ Ýδρα
τδν & ΒιομηΙrνων ;ßýτρο!.

'Αιßνη@

Χαραλαμτßδη]

τÞò .ομοΦονδßαξ 'Εργοδο-

"ολεò οß Ýργαdßεq κß συνελε6dε!ò θÜ ¾ßνονται dτÞν Ýδρα το'
ΣυνδÝσμου ι3ß στÞν üτοßα θÜ Üτ.υ€ýγογται 6λεζ οß &γÜηοιγþσεLζ
,,"ß.ßßο.-.ι]ß.ε,ξ,
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Ξ!gτ!]

οß .r..τ.i ;ßß

',,]ßÝýιιου

Ια) 'j] aý"ßtdη τß]ν dτaσεων ηαß δτdιj.τß! l.ταξý 'ξοτοδ.τþν Ι!.λδν
ti Ýργ.δ.τουμÝνιjν το!ζ ß μ.ταΙý ] εΤ.þν riιi ]-ετßν,
Ι|]] ':: l.ξ]!υτι:τ.!..]

Ι

€Ü €ßναι:

τ-]]ν

ýννβηιß! ιαß il.ιrν Ýξrdιι.ση: -ο ;""ψ9l«-Ιδ

(γ) ',: üτγ]νωòη Ζß σ!ντονισμüζ τþν ].l.ßωυ γιÜ συλλογιιß 5ρÜσj]
yLÜ ßß],ßτJ.τ
ÝζιdφÜλιη τþν Ýßßl¾ελιαττιþν λßß οßιονομτιßν
συμ..ß,δντων τουò.

ßδ) ':το]ο:,ß Εßτι]ιΙσε!ν γιÜ εßσατιτß Þ τε)..hση ν6μν ιιß
ßßνοrισμþ! ξοß ÝτÞρεßζοι! θμεdα ß Ýß.ιεdα τ5ν Σýνδ.σμα
a

ß,

.!,, ::.ξ)'..1

..,J.

(ε) ']! σ!ν..γιdßα μÝ δτοLονδÞτοτε Σßνδ.σμο ß .ομοστονδßα
γLÜ
τÞν τ2οlστιοη Þß τροþeldη τþν @λ6ò νοονμÝνων συμφεο6ντων

(ζ) 'τß σ!λλο¾f ιαß

τ,αρüχÞ τληροφοριδν τρ6ζ τÜ !,lÝλη.

(η) 'ιß Ýßυ]ßηρÝττ6η ι]εl.þν στÞν Üντιμετþτιοη τροβλημÜτων τοý
προιýπτουν Üτ6 τÞν ÜοιηÞ το! ÝταγγÝλματοò τουò, Ýναντι
-' or )6ο,. 4ι 0.Ý,, , .ß ßμ]τÜ" j .

2/,.,

- 2,
γ, ':, .Ι" , ,, pl/Þ,j,.,(
λ.ιτc!ργßα

(r) 'ri

1ο ,,, ο ßα.,ο ηß

,,t ,ß

τοß ΣυνδÝdμο!.

δ!αχεßρηση τεφαλßßων γ!Ü τραγμ.ßßοτοrηση τδν σßοπδν τοη

(ΙQ 'ßß μÝ δηοrονδßτοτε Üλλο ν6μιμο τρ6το

τροαγΦ¾Þ τþν σ!μφε-

ρ6ντων τß]ν :!.λþν τοý ΣυνδÝσμοý.

4. LΞ4Ξ
(ß) Διχαιοýrα! νÜ γßνει μÝλοζ τοß ΣυνδÝσμο! üποLονδßποτε
ιρ6dωτο τοý ουμπτ.ÞρωσÝ τü τ6ο Ýτοò τjßζ Þλιιßαò του, Þ
Ýταιρε ßα σινεταιρ ισμüò ji üτο !οσδÞιοτε θιιοò ß,ργανισμ6ò

τοý δποß.υ τü ιýριο ÝπÜγγελμα τòριλ:ßμß]ÜrεταL dτÞν Ýννο!α
τοθ Ý)α.ßο! (ι?) τοη ταοüντòò 4ρθρου-

aθ) 'ßηÜγγ.λμα τιd σ"οτοýò τοß ταρüντοτ, ].αταστO,τ!ιοý, τερι-

λαιιFlνει τ6

ο.J.γü , Σ!6ηρονργü, ],:ßτηι
οι.τü
'Υδρßν.ιιrlü Þ ü,:ο!..Þτ... ":,l}.ν
ßßß.\ο τοý :τει .τÝ.η μß
'Þ'
ÝτεΙ,ετ¾ασßα ιαß αατασιε!Þ üτ6 μÝταλλι λυß liιασχολεΤ
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ßlΙ

ßß]τ.!

]

ß.Ι.

τα}.l

' ,;. ]!:

Ι

ß,ιl. ι.ß,,r,,, ,.' ιß!.]! -aλ. μßιο ι:l:ιτ: ,ιßß Ýτ3ιρ.ßε,,
π.η ;.ΡΦ;ν τß ÝτÜγιεt,ι,ι Ýντüò .Þη Ý]|ßτρÜτ.!αζ tÞq ::ντρτα.τj!
rιrj:] ]'. Jò,l.:ι!-ß]ß ,,:ß ι,ßνιι ιßνιμι Ýlι].εJ.ιτýξν.ι

(6) 'Φοι.dδÞ.οτε 1ο' Ý!δκιφÝρ.ται νÜ γßνεj! μÝλοò τοσ Σνν6εαμò! ιτο.εß

ß' ý,-ß3r'.ι

τÞν δτοßα ü ΙρομματÝαò
:ρ6ι: τü;"ýL,.ττßü:ιß,òοßλrο τ6 üτοτο DJι τÞν
νÜ σ!!.lλßρý5.τ

ßßτÞσÞ

aγτßjß!ει jj eÝ τßν ßιορ;Ιψει.

ßε) ß.ιÝλο; jιοý Ýßοβ\6θl.,. ß,:ü τ6
ιÝλοò

μδ!ο Ýßν τßßν ßßτfση

τßν Ýβρßνει,ια'
το! 'ýν5.σßτο

,, ,ο ü,οß ß :, ü ,οß,
0 βr,, rpo ,ß,Ý,6,,οοη

d

,, 6ο

Ýχει τÞν

μτορ.τ ν; γßrε! ξανß
Þ τ.ντιÞ

,, ,Ü ',,οι, irJ,'ειοº

,ο

Ýγτραφη ýτοdτÞρτξη 2 (δýο) ftιτοτοιημÝνω!
μελþν τοτ Σ!νδÝσμον.

&φοß θÝ

(η)

αναλαμβÜνει
Þ Ýταιρεßα τοý εγLνε δεχτ6 στ6ν
'ýνδεομο τοΟ Σνν,Þν ιßτοτΓ:οση νÜ σιμμορφ6νεrαι μÝ τ6 Ι,ßαταdτιτÞιü
δÝσμου, τßò Üποφßdειò .Þξ τ.Σ. ιαß τüß Διο!ηητι!οs Σνμβcυλrον τοσ ΣννδÝσμο!.
πρüσωτο

\

το! ]:Ýλονò συοτλη(ß) ':τ Ýlιραφß ic
ριßν.ται μüνο μΕηj rÞJ τ'1 )μÞ τ.ý 'òOορ

οι πüροι τω ΣινδÝσμου

ε(νοι:

Το δικαßωμα ειγροφÞò a5.- το üßοßο ηληýν€τοι
αßτηστκ οπü το Διοικητικü Σ!μβοýλιο,

με την Ýγκριση τm

Ε.Þ"," ..ßþμÞΙ*ü€qΞ!ιιε!ρη..ò+Αουd
η οηοßα αντιστοαεß στο αο%
του ποσοý που προκýπτει ýαερο αηΓηολογιομü που γßνεται με βÜση το
ετÞσιο μισθολüγιο κÜθe επιχειρησm τον προηγοýμ.νο χρüνο ωò

(β)

Η

Γι. Fτßσ,ο ΜιdθÞλÞΙφ

Αν.ξüοτητα το! ποσ.]] που π.οκýπτει .πü τον πιο πüγω υπολοισυü. ι.νaνd
μÝλοò δεν θα κατοβüλλει òτÞdιασ!νδρομÞ μικρüτερητωνΛΚ 50.

,Ι

ι :, σο η,δοο,

(δ)

Το Διοικητικü Σ!μβοýλιο ÝχÝι ευχÝρειο σε òιδικÝò π.ρτιτþσειò ßdτüπιν
εγκρßdεωò ττι] ΓενιχÞq ΣυνÝλε.σηò, να οπολλüισει μÝλοò Þ μÝλÞ αηü την
χατοβολÞ τηò συνδρομÞò, Þ μÝρο!ò αυτÞò üτον το ευρýτερο συμφÝρον του
ΣυνδÝσμοý το επιβαλλει.

Η πLtλÞση mýπων οντιγρüφων του Καταστατικοý στην τιμÞ εο.10 γιο
δωρεÝò, Ýρανοι, προικοüοτÞμοτα και οποιαδÞποτεÝÞλο
περιÝχονται στο Σýνδεσυο.

(ζ)

Ýσοδο r'

οηü το Δισιητκο Σ!μβουλιο ?ιο τοýò

τΞριουJßα τοß Σ!\ δÝομοý ed ,ßý, ι
ι ι) ' Ολη Þ Ζ!!τιτß ,Ji Üχß ýητη
1ιd λρÞο. ιι,ß üφεlο., τßýυ
1ραμμÝνη στ'6νομα ro!
'υνδÝσμòυ

(L!)':I ηεριο!dΙ« τοη Σ!νδÝσμου
τL!ο! Σνμβò!λßον.
(ιι!)'lß

περτο!σßα τοο Σ!ν5Ýdμου
.-οýc

τ!ü ιατω αιοη.ýq:-

Ι'

ε

τιο .οß Δ,οτλ,]-

ιι, .τ νü γ)ησιμοτοιÞθ.ß 1ιÜ

(α)

]τληρομÞ μLσθþν, ÝιιδομÜτων 4 ß Ýζß-l]!

ßδν ßζιωΡατοßχων

τοß ΣυνδÝσμου.

(β)

πληρωμß

Ýξüδων

δLjτεßρησηζ

!3ß

συμτ.ριλαμβανομÝν,ν

τþν

εζüδψν ελεl)ιοι τιý /.ß1, τιο.μωý.

(¾)

ÜτO"Þ ß δτοιαδßßοτε ßλλη νομrχ]ß διαýπÝρ τοδ ΣννδÝdμου ß ΙJÝ],ουò του.

ΠληρΦμÞ Ýζüδων

δι@σßα

(δ)

ΤÞν ÜγορÜ
ßδιοιτισßαζ,

γιß

Þ Ýνοιιßαση δτο!ουδßτοßε ιτιρaουι γßò Þ Ýλληζ
γιÜ

ÝξυτηοÝτl ση τδν σχοτþν τοß Σ!νδÝσμοι.

(ε) Σ!ν6ρομ6ò Þ εßσφορÝò πß

διρ.Ýò σÝ üτοιανδÞτοτε ν6μ!μο
'Ι,ταγγεΙματ ιιÝ Σßνδεσμο,'οßιοστον5 ßα Þ'οργηνισμ6.

(ζ) 1ßομιιÞ

συμβòυ;.ß rLÜ τ.οστασßα ουμφε.üντων μελδν Þ το!

(ß) '!;J:3!δ.ιτι).ß,

,,.ριßι.ττ;lß ]]:ιß

::τ].1,1.}.

ιιτL,ιη τατrρτισ]]

(_") Δ!ο.lßν!].η e.ατοι)]ßjν ßßι..;στßσ.Þ!, σ!νßχß.ιßν,
ιορþν, ßθλοται6Lþν Þ ÝΖδρομþν.

ιι) '1γ::aι Γ!:, r:],. aJ
ι,1)

_.,

Ι,.,,

Ι|,,:1.1..,]

τþν

δεξιþσ.ων

Ýγ".,'.ß.! ýλι!ο!.

1Lü ßßνετ1 ;:ιß ιÝ_ιμ"υò .,ß:,:ι:. ßa l,ε!aßτýση
'üιßνa
Ý¾,]Jιdιι τßò fεντ2ηζ
ßιτιrεττlι
δα!.ßοι :ξρτ.ν Γßι ,)Jι.-

(λ) "Ξιüοc!!

τýτι;ι,

ε,,ι

ιισßεισι)

τ]αß ιιιλο.οτßα

üτοιο!δÞτοτ.

β!βλßου, φυß,λßδrο!ι δεtτßοL, πεÞι.δ!!οý, Ý!ιμεοrδαζ γιÜ

ιροþθηdlι τ6ν αιοπþν τοý Σ!νδÝdμου.

δεσ!εýουν μÝ τÞν ýτογραφß τουζ γιd οßιονο'ßνδεσιιο
ζÞ.-Þματι οß ßτòγρ«φßι] τοß ΓροÝδρο, ß roσ ßρΦματÝι
Ptnd
ιαß τοθ ?αμrα,

(ν) τü

?.ψ

'c

Ýιπροσω,,ετται Üτü τü Ι,ιοιιιτιι6 Συμβ.ýλιο ταß
'ßνδεdμοòμÝ τÞν ,]ιτ6 ιοινοθ ýπογοαφß τοθ ΠροÝδρο! τοß Ιραμ_

'.dμεýετζι
)òι
μ)τÞ

τνυ

ß.ýLß.

6,
Σýνüεcμοξ ΓηρÝλε

ι ιηΑ.

,j,.üιü!.α

τü ρÝ) η του

.l],ιε\Þμßτ.

:

(α) 'DτζγγελματtιÜ þοελÞι4τα τ.τ, οιμβουλÞ ηαß Ýηßδομα σÝ
τ.lιtτþσειò Üντατερ¾ßαò (λüχ_αουτ) ßιτεργßα Þ ÝργατιιÞò
(β) 'ΩΦελÞματα τρονοßαò η.ι, οßιονομ!qÞ Ýνßστυση σÝ περßττΦση
ασÞ.νεßαò, ÜτýιÞματοò, γßρατοò { Üνεργßαζ.

ιαß

(-r) 'Dτßδομα ιÞδεßαζ

χρηματιιÞ βοÞ3εια ιρ6q τοýζ ÝξαρτωμÝνουò
þφελÞματα, τü μÝýßοτρεþσειò του τρ6ò

(δ) ποετται üτL γιÜ νÜ ιορηγιθοßν τÜ ιι6 τjνω
λοò πρ6τει νÜ Ýχευ ταιτοτοιημÝνεò

,6 Σýνδεαμο.

ßßò

Διοιιητιιü Σ!μβοßλιο θÜ Ýχει τÞν Üρμοüιüτητι ν&
iod6 ):ßß τ,lν τερßοδο τοý θÜ ταρÝχονταL τ' ττ,5 πlßνω
]]ο.ττα, δτι τß ,:ιü τÜνο þφελÞß]ατ, ..?- .'ß,.," ]-ir"rτ,
:"6

μÝ

τßζ

δννα.üτητεò

οΙιονομιιΞò

r!!.|jε -.,|\α\,,

'l'1.1-,;.η.η
Ιß ßj:,ßω,

ra-| .a

\|:|π ßι,ιjι

η.]οßηüß..τ

ý,ο,.']ιßιι",

τ.η

Σ)!j-Ý'Jοι,

τηιτ

ß,ιιßτ.

ε Τυßι

ß ζ:6:,τl.τ

την το6,] τü

:ß\

]1ιß

ιι

τß)ν

ßß,],

.

.

j1
:]l.ε , Ý].οò ],....-ß !ß ýιοajß.ι üßòιò"]ß1", ßÝL,τ εß'tγl,η
τ?6ò, ιü ι,,οι,\το.ü ΣυμΙτοßt !ο ,]ßß μÝ,-! ιß,]τοß πρüò τÞ fε,ÞιÞ
:j!ra).ευ6η /ιß !4 aÞτÞdετ δτ3ιr!!ß].οτ, ;,Ι,]'ctopia Þ Ýξß-ßηdτ'ι
τaνω σ'üηοιονδßτοτ. θÝμα ηοý ιßφορÜ τü Σýνξ'dμο Þ τÜ ßºÝ\η το!,

,/Ρ-:"ßa ßη:]ß,ß]/τ,τ, ταρÜß,ιο
,) ß:j]a]- ß;Ý],ßτ, ßιß...; νß Ýlι|ρßιει
ij νa ýßο!ßτ,ει ai.nσr τρüq ι'ο ιιιτι1:,,ιý:ιιιΙοßλ,!ο dχετιτ!
μ: τΙ δ!ατ.ßρι.τ] τüν ýποθÝ..Lν το!α ΣυτδÝσιου, '1Ι αθτηcη
α;τß ητÝτ:ετ νÜ ýτοστηρßζεßαυ Üτ6 τü r/' το,λÜχLστο τþν
οßιονομ!ηα ]ß.]ιþν, 'Η ý,òστÞρι'η αßτÞ
ταιτ.τιοιιμÝν,ν
Τü Δ!οιιητ!ιü
Ýτò|ρÝζεται μÝ τÞν ßτογραφÞ τßò αΙτßσειq.

Σιιθοßλιο εß!ιι
ΣννÝλ.υση

ßιο]ιρòωμÝιο ü,rß, rιßλÝd,τ "τυταιτη τεν,ιÞ

Þ ü!οΙα

Ýφοη ÝζετÜαει

τü ζÞτιμß

εθτε θÜ Üταλλ'ζει

τ6 Σιýβοßλιο Üτ6 ιÜθε εýοýνη" εß,ιε ÞÜ !αταμερßσει 6ýθßνεq
στü Συμβοßλιο ß ,ÝÝλη α,ßτοη ß ej: ;ροχτ]|,ß'ει σÝ ταýdη τοθ
Διο ιιητ ιιοß

ΣυμΙ]ο!λßον.

6/,

,.

Σε η.Θtτ,.ησ||,αýσÞò το! Διοιιττικοß Σιμ|]ο!λßοý Þ ß'εν!ιß

',,,ß', "1 ,':οο," Þ,," οιß Ι, ,Þ !,,ιο,
σýμφωνα

'ιμβο!λßο!,
1ο.ηοÝ_ηΞ:Ξ_]ΕΔφ

(α)

-,ο-

μÝ r6 τ..ιταστ*ττ},ü,

!aÜθε ι{Ýλοò ýτοχο9οηται

,ß τλιρ[νεL

τÞ ον,δρομÞ τον τ, 6ò τ6

'(β) ΕÜοε ÞÝλοò τρÝπει νÜ σιμμορqγjνεται με τΙζ τρ6νο!εò τοß
"' ß,""*«,,_ο χαß τοßò κανανιομοýq τοη Ξινδ:σμον ιαL νÜ
ýποστηρßζετ τΙζ Üτο,ý,ε!ò
fενrιßζ ΣυνÝ\ευσηq.

τοß Διο!ιl,tιοß

Συμβοýλßου Þß

τßò

(¾) !*νÝνα ΙÝλοò δÝν θ,ß ?τοýζ,ι 'λ6ι-Üον," χΦρßò τÞν Ýγχρ!ση
τοß Διοιιτ]τιιοß

ΣνμβÞυλßο!

τοß ΣννδÝσμΦý,

τοý
! Ýλοò δÝν οÜ τροσφÝρε! Ýργßdßα σÝ τοüdOτο
''' :.,,., ., ß.,6 α!|\) L|,|ο.1|,ζ. ßλ]ιου ;ιÝ\,υò, Þ Ýτργ,τ λü-τω )ιηρýξεωζ
,'τüι-l-!τÞ
γωDßò τßν Ιγ;ιριση τοη fιο!ιητιlοß
'υμβονλßου,
r:,ü, ]jjον ,;ροε'),üμενον Üπü
(Þ) ]]ß!Ý!ι] ßßεΙ.ιj ßÝν Εß, :|,ß,5οßετ

Ιü)

j:ανξιξ

τροι-ι'ßcýÝρ1.]οßεa Üλλου ι!ξλο!ò τοß Σινß,:υι,,υ },ωρß: τÞν
!-μ ελþν ,
μ.νι σννεν!6.J,-ι μετ!tß τþν δßο ÝογΦδοτþ

ßrò

χιß τßò
r.? 'Ý]ιη.ß.]αι Αλ,).ηlòγγßΦò ýτξß{]υνα \ιj, τtr φÝη
ι)::ο,ι_ι:/_lιιι: τ]ý Σ,-ιδaJμ.ι.
(η) 'cßι!.ßß j.τ. l ir..l. ,:.ß :,ß,!,ßj]ß τΙ .υμßl.οr!)ß].ß ιιÝ τ6 'ιτßστ.]τLι6,,ß. ß,οßßýε!ζ τοß !ιοιη:.ιη.ß 'Dμl]οJλßο! 1ß τδν
γιlι
Σινετ.ýßεων Þ Ýνεβγεß τ]lτß τι6ττ τ:ρ"3λη,ιι6
Ι.νιιßν
ΣυνιÝοιιον ei
τü Σßνε.σιο 11 Ý"τ"αοιιü ρüò τ7 :υμ,];,οJτò τοß
,jτ5ιειτιι σÝ ι ιÜ 1",6 τ ß. ιÞ , ]τ" .ιε. . ,Ýζ ποιJßζ üιron
ÜτοΙ,οτü ß!.Σ. δ;ý.ι .-'ι.ßτaν τÞι ιß1,1ι,ß« "ß
:jρο!τ.!μÝν,jò

ßζ)'οΙ,ß

(,]

(ιι)

ß,,,Ι
(

(θ)

!ν)

ξ.ßττηι,η

ηροφ"LλÞ

ß ιρι]]τÞ

¸οüστ!μ. τοý 5Ýν ýτε,ßι,ßν" τΙò 51ο,ÜΓ.οολÞ Ιrji ']Ýν ýτερ|ι|ßν,| τ,ýζ
"p.."o,,t
δρτσßιηÞ Üτο!.λßι

!ü τιμωροýμενο ΙΙÝλοò δ!ιαιοßται

]

μÞν,ò

!Ü ßτοβαλει Ýφεσ! Ýναντßο

ΣυνÝ.* α,.r,."* τοη ΔLü!ιιτιιΦý Συμβονλß,υ στß Ιενιιß τοß
Ι,",οι, 'l, t""ol τßνεται γραττßι τηüò τü 'ραμματÝα

Συμβο!λßο! μÝσα dÝ 7 ÞμÝρεò Üηü 'Þν ßλδοση
ε,,,ε**οπa. ΣÝ τÝτοια πÝοßττωση ü ΙραμματÝαò ýτοτρεοη
"Þa
ÝφÝ6εωò
."ß
μÝσα σÝ .9 ß,Ýρε9 Üηü τÞ λÞφη τßò

Δ!ο!Ζη-,ιγßß

"ι ""r.ei.,

ßεν!ηÞ ΣννÝλε!ση ¾ιßι ÝιÝτòση τÞζ "sφεσηò,
,

ß,,,

,τ,Ιδι!,

ß,,

^

ι ι)

ßοý ηροβλÝτεται dτü (Θ) Ýφßρμüζεται
Üτü
σÝ ηεοßπ.Φσι τοý ß:Ýλοò θεΦρÝτ ß6ν :«,]ßη τòυ ÜδιιηυÝνο
Στßζ
Üτüιβοι τοß Δ!οτηιτÞ]οý Σνμβουλßου,
üτοιßδßτοτε
τ6 2/1
τα,j6ΦΕ αß,τεò, Þ ÝφεσÞ ßρÝßει νÜ ýτ,σß,]Ýßζετòι ßιü
διαδιιßσßα

'ß] ßδιß

ιΙ)

ο:,ι"οζο,ου,
ß-, ι,,το:ο,1.'..υ,Γι:,
,6 ,,òο,,η",,' 1ι ]ß\ . ß, r-oa(lror ιο,
Λιοaηητιηü ε! βJý\ιο τßλλß,jτ6 εΕ, τ6
', :\]ρ

ýπ6βαλε

? .,.

οJ,ü

,";

τßν ταραßτησiι τον,

1,Ü:

ιο

'ο ,τοò

11. !Ι]ιη:4:-Ξòtr4ηΞΞ]Σ
ºαι.ιιΙ
τüπò

|.l)

,

ßν

| \')

ι!)
ι Lιι]
.. ιν)
ιν)

(

(.)

j:).ττ2τεξ

μιÜ,-ορß τüν χρ6νο
Σ,!Ýιε"τ
"qi γßνε"jι
Σιμιjüýλr.
τρδ"ο τòß ßòßζετιι ßτδ τ6 Διοι!ιτι:ßü

j'ε!ιßÞ

ηß

ι'ι,ιüτοιει

ßυερτσΙ:

διÜτd:η,'.

'':ιOεοη ßετρ.lγΙÝνι]! Üαü,jü! Ι].]Ýßßρß ττη Σι,:,Ý, τ]ι
!,ß.Ücταdη Λογα. !ßσμΦν l,ι "Ιιl].ση τοß':,jß.ειτÞ.
'],;ιri l,ß '],:,,:: )1τι,ß
,ι,ι, . r1 ] ι ,ι, τ, .ß , ,,ι ..' Ι.,

]'.ντ):Ýι]

:ινεl.ßσιò

μτò,οßν

νß

"ßνü!ν

δ:οτ'δÞß!τΞ

ß..ü ".',*η.ο, j.ι.ι ι,,.,"η"",α ru]_:oil!o τι\τ',:!ν Ýτγρfφrιò
d.α τ6'ß,/' τδν τßιτοτοτημÝνþν μ'λδν τοη Σ!νδÝσμοD,
"T.τοηò -";".. νÜ Ü"ιòÝρει 16 θÝμα πι:ß ,6 λüγο τÞò "Ιιτι'ß.,.ß".""
ιτl]ò aΕ! ι".Þξ Σj!!Ý).ευrηc.

ν' !αß,Ýσει
ιι.ß.Τ
τü Διοι:ιττ τι6 Σιμβßßλι!
τ' , υ ,ßτερ"-,ν
ΣυνÝτ..],dη tjτιJ,,.ß.L.τι
ΙενιιÞ

',j.: τ-_:.ü..:.-1

;ßτ,lιτß
σ!μ..Ýρ.ντα

(γ)

τοθ t!νδÝσμο!

Γü 'τ.ι ι ι ,.

τ,,] Jò;λ]

"
στην
Ýομο!lι
ß,:υ]
ßΙρüε6ριò
]'ßζ aογ!.ßεζ δ!.νΕßν.! Ý,
ß dτßν ατò,,.ß1 ιαß .οýτοι ü
τοι
ü ßρ.μ|,j'Ýι,ò
ßιτουσßι,
!αμßαò ß &λλο μÝλοa τοß ΙιòιßÞτι;ιο! ΣυμFουλßον.

Ι5) 'Ατ.]ρτßò ýταρτει

;Ιν εßgι

παρüνττ τιß μιο

τ«ιτcτι",1,Ýνα μÝλη τ.η ΣυνδÝσμοß. "tν
,-ßν üρ Lοτετσα ι;ρα δÝν ýτÜρτε!

α-{ιρτßι

τ

ε/...

Ι|

λαß ÝτÜ!ιλαμβανετιι i.Lc..t:1'

μερΞ-ò üπ6τ.

θσß μÝλÞ

,].]ß

Ýν ταρ.υρεcοßν d]τοτει.ην a.ταρ.- ß3. "1ν Þ ΣινÝλευση Ýτα_
λÝσθη 1ιτü τÜ μ6Ι,τ τüτ. δÝν ιßταναλßμβaν.""αι.
(ε)

-τιß ιÜθε Σ!νÝλενση

dτÝλλ.υ

'ßδοποßιση
ΣυνδÝσμου τουλÜτιστον 19 μÝρεò

τρßν

ü ΙραμιjßτÝαò τò!
τÞν ÞμÝρα συγχρ,3τησηò

τιζ. 'll .ßδοιοßηση τρÝαει νÜ τερ!λαμβÜναι ιαß τßν Þιτερl_
dia διÜταξη. ι!Ü Ýιταιτεò Συνελεýσειò Þ εΙδοτοßηση στÝλλΕτα' τουλÜτιστον 7 μÝρεò τιτßν J]i σνγιρüτηση τηζ.
(δ)

'οßοιοσδÞτοτε
γραττþò Üντιτρüσωτο
μτορετ νÜ Ý;)ιστοδοτÞσε!
το! ü üτοΤοζ θÜ Üστετ 'üλΕò :ßò Ýξουσßεò τοθ Ýξουσιοδοτοßντοò μÝλο!ò. 'ß_ Ýζουσιοδ;ßηοι δßδ.ται σ"j6 ΙραμματÝα τοý

(η) ο| ÝτοφÜσε!ò Ýιτ6ò τ.l]ν τεριττþοεων rli προβλÝποντα! στ6ν
τερß Συντεχντþν 1'6μο ηlß στ6 παρ6ν ]ßατζοτιτιß6, λαß]βÜνονται
μÝ τλ.τ..)ηοrα τßν -αο6ντÞν. Σζ α.-ßßτωdlι ßdοýηφß.τò ü
Πρü.δροò Ýιει τÞν ,ι";]J.. ψÞΦ. Ýιτ6ò .ßò ηερßßτωσηζ Ý,ιλογÞò
νÝου Δτοτι]jτLτ.' :ιμFßυl.ßß]τ,

ß
Þ {ιλεò ßτοιDεýσ.ι.,
(ι)

..!

δÝν μχ...τ

νß Φιαßdει ß νÜ ψιφιdθεß.

νÜ :τιλ!ιßaετ !.]ß !Ü &τü.Üýßσει
ß;;ß üτ.ιουüÞτοτε ::ß..],:. l,],j a.],.ß -.ß Σßrδ..l. μaι],ι .i1
]] ß-.ι"ι],: Δητß...,rΚιζ
ξl.ßστα τß! νü,,],j .ßζ
ηß :ßν;ι τü

'5 ßξνιιÞ

Σ.JνÝτξ)σ1] ,Γ.,.ß

:ι,,Ιι:(,,:]ν ßι],-ι

τß τßß :]\δa-..l

aΤaß Ι:ß!τ) διßt!ση:
ζ

,,,,

roi :!\
:,

,,'ji

.

]ι r:]i ßρ.,-l.Lιßò ßßßσετξ ζιτßμτ-

,,

ρß,.

''οτα τ, θλτß ζη.ßμlτ, e' ü;]]!ßJrζ.νß1! j-Ý ß]νýψωdη τοý τερι.ý
Ýττüò ÝÜν τδ 1/] τδ! ηαΓειριòτ]οºξγι,γ μελþγ ζιτß ßπωζ ,ßγ.,
μυστιιßß

ΦÞφοΦορßα.

ßÝ

περßττ!ση

μυdτιιÞζ

ψιφοφορßßò

δßο Üτομα τοý θÜ Ýπ!3λÝπο!ν τÞν 6ß,η διι:διαασßα τßζ

üτßζοντßι
ψη9οαορßαò,

9/.,,

Συι β

λ

τεοßjτιση.

, οε

τε,ισ-

,1.ßßßß'Ι";;".;;-;.;";",:;::ιÞ,
ßß";.ι::.::1::",:,,:,::ι,,ß:ιι"::.ιßß,ß"ιßßßj,.;;ß._

ι:?:;ß"ß;;
ι::,l:,ß
ßßß'ßγ:,;ß;,:';ß',Ι:ßΙ:?ιß""ß"l;:.;,;;;;;:j],_3,.::ι:," " ;;".;«
ιßτ'ÜρχÞν ßποβÜλλονται ýτοψηφιüτηtεò,
ýτερβαßν.ι τοýò τροβλετüμενòνò ßηü τ6
δýο τρ6σωτα ηοý δÝν θß
τüν Ýλεγτο ηαß !αταμÝτρηση

εßν

ü!ορßζ.νται

Δ.Σ..ßτα

(β) ΣÝ ιÜθε μÝλοζ ταρευρLdη6μενον
Θd δßδετα! Ýνα ψηφοδÝλτιον μ6
ιßß

τþ

Δßι]τον Ýτει

δ!ιαßΦμß

ΦÞφου

σιrρι!γßδ. t.θ ΣννδÝσμο!

ýηογραφÞ τοσ ΙραμματÝα.

γρßφει τßσ" σß6 ,,η.rοδÝλτιο τÜ δν6ματα
τ6σων Ýι τþν μελßν, ιßò τι;ονοεττιι ýηÝ το! Üρθρòι º4 τοß
Ι:ßταστατιßοý τοßò Δι'ßιιι:, Οεýοετ ιζταλλÞr..!ò γιÜ Σιμβοýλονò.

(τ) ß,Ιθε

Φηφοφ6ροξ θÜ

Ιδ) .ß ýιòψÞφ!οL οß δη.τ.τ θ.1 Ýζασ..τλrσ,]!ν τ6ν Ýνιιßερòν Üριθι6ν
ιτß?ßν ei ιηρ!τΒοη, μÝλτ τοß] J.Σ. Σξ -εaßττ!τη ßαοψηφßιò ι
Ι,, \.:.c- òa. }.-.._"Þ,,, ..,.,, ιι/. ,,1.".,,ι.
./ Ι,L,.,ß.ι1

Ý.,:ιιι,

ß] ι:.

ν,ιμ',

.ß

:l'lι.σπ

ι

ý:.ιι, ;Ι,:ι,ι.] .:ρßζ τß.

ζ Γor ß

Tr, ι.τι]ß.ß ]-Q !]:!Ξ!!α:q
(.,] 'c !ß!δεσμοò aÜ r!οιι.ßτι,ι ß;:ß,:ιοιιιττι,ιß :υιιτ!ßλιο Ýιλεγ6ß:ßü r(i :r τδν ßιελßν ß.ß.τ.ß.Φýß!ενο ßτü 9 μÝλη, a1 μÝλτ')
,

ι, ι"τ τι ,πη :ιμ ιο, ,
",,
:,j..o Ý
μ- ,ß
:;..ι ;ri -. ß ] ι -.

J_1o)iii,!
Ζαß Ýι].Ýγονν Ýξ τ,ü.-ν
]το ι;º τ

ττß:αμßι

τò

!ß.::

L;ý ν,',.ι,

1]],

, ηρÝßει ýÜ Ýλ" υ cuL , ;c." τß ]

α

(δ) aü ΔιιLχητLηü Σ!μη.ýλι. .τ]θßνεßαL 1!α

.ο.υ,,ßοι..αι
"'Οo,:, o".,d,,,,
ι.],
;, '_.' ',,.. ',, Ι\,,.ι\ι ι,d,d\,] _rο, òι;οο ,j,τüζ ,,
-jp, οτΘ :ι ο,ò δ"l,εοι ,, .ρι. εj
, ' 'r]'l""",:,

ßε)

,

,

Δ.). ü, odlι ι., ,.ρα:ι ο, ο ßν
Ι,ι.,ο,,'α
.ο, ),ι
rü ο '"o!d,, αρ,.,ο,
,,,.
ßτ,
.σ
τ,,,ιο"α
Ι_ ] "',
.\ ο,6ο,, "ß, θΙ,,ßο
ι
6 ,. Δ.,.
:,::,,",
_'
,;]','.,', 1.,, :,.,::': ';,J"ι ,ι ,ü ι:, ιιιιο-_ι!ο, d,6
,ü

]

υ!.

ρ!'ζεLμ

.τΓß

rn τß τΓ ι .-Ý πτß

τü μτß,,

! ,|

,ηß

τ;ν

(ß)

Ý.γι.ιδν

τ.ß

ΣυνδÝd!ο!.

σ.ßζ Σιν.δρrεò τ.ý ο ιιr]
aαι|ßτε! τa. ßεν ι!Ý.
1, τ

]
τ'

:

,ι-.ü.τ]-ò
.-L,:

:.Ξι ],ι:r

Jl

ι]]τ,ß]:ß

]α,.l::ß

üιτ

-)

5, rι;car] τιτ

ι]

roV Ιrüεδοc (ι:ß ßα! rirl.aa
<ιαßτοντß roU ßρ.Ýrcòι <Ει 3ß

rε l.,ι6"σ*τΤl.ι fραμμιιτÝò εßιιιι
τß {αßλJ!eι|
(')

][;εß

τÝ

-ß

ηττδο τþν ι:.).þν, σýμ.!!τ

,

μÝ τüν ]]..,

Συντεχνιþν

(β) Ι+ητεΤ τ3 τιβßß. Ιßραξτ!ιßν
6που τιρJý!τ:ιι τß αrgÞ b.a þ|
,
- ,,
j,ι,
,,
j ., 1ü
η
Ι'ßΙ^
.'.:
:l,
ια
υ,ν r1o, ,
",
.,
:;":;,

_ ,

,
:.:

6αα

" ' ,',

ß ,ßζ j

, . ,ε. .,;'
ν ;,

ο,_

ß]

,,,

α,ο α

1ι/..

(γ) Δι.ζÜγε,

üλη τÞν Üλλιλογρα9ιι
ýτο-τρ,Ιφει αλ( αÜ Ýflρ.(α ιL.t
alß

(

ε) ι]a στÝλλετ στüν Ýφορο συντε)ß\,ιþν τρßν τßζ']>,.εβρòναρßΦυ
lÜοε

ß(οüνß]υ γενßιÞν

Ýλ.γμÝνη

χατÜστασ1]

τιò9αλßßων, r.εριουσßα ιαß Ýζüδων τοý θß δεßχνει τλÞρωò τ6
Ýνερ-ßητ!ιδ ι.ιß ταοηrÞ16 τοý ýτÞρχ. τÞν
jl Δε}.εμθρß.υ, οΙ τληροφορßεò αýτÝò 9Ü τεριÝχονν τÝτοιεò

λ.ττομÝρειεζ

üdεò ü "!Φ.,ροζ Σý!τετν!δν ßθ.λε Üτατ.Þσει.

βυβλßο τßò

περ!ο!σßαζ

ιιßι,ετ,\ο ολο

τοß Σι!δÝσμου.

τÜ Ýιlρlrα

τοý ΣννδÝσμον.

(Θ) ß' !.τνοßòιýτ τßò ÜlοφÜσΕιò τοη Δ.Σ, κß τÞζ ΙýνrιÞò Σ!νÝλ.νσηò ι.üò θλ.. τ;ι Ι!Ýλι !.:ß aÜ φ.οντßζει γιß τÞν Ýιι:ρμογÞ
.3ν.lß]?ιß..ιν ιζß πρ.]j]θη.η την αοl.ß-ιν τοη !!νrÝσμο!.
'|',

d..,.".:
a

τ_

l]Þ1.!τ:.

τ

.ι ..,,]ß,

ß.|) ]:.ντßß'ει,ιΙ

τa, .id

τßν

ι,ι ι τι".ι':..ν ÝγτΕßφηι:,
ιτνεο.μßι .;ι ,.lßν xir3,'rò ,:..' Ι1'J.ω! .ßdτ.aß:εων ι.:ß θß
ßßδ.ι ],-ßßεL::η ßlτιC τ,ß τι4 τ{ιτ. δ.Τγºj: τ.ý τρξτεL ν'
ßριßμ!ιÝν.]' υτλ6τ!το, ι'ιντßγρ.ß.ß τοý δ:.(ß υ 6ι1 τρÝßε!
τ

] ]ß 1)

δ

τι]ι]ιιÝ!Þ!ν ξι,ß τòτ στ.lÝ!ουa.

'ι,

'^ ü,, .....,..,.

ιal..

,

οτü orcι. !ßτßιι]ρ,ινlιτ!
οß εßσßρ:ιΞ.ιζ, εΙδοορÝò Ýρανò, ι.λ.ß, Ιjßωò χßß ξλεζ οß
,ßλÞρΦßιÝò ßÞý γßνοντ«τ ατü τü Σß,6εσμο Þ τ' Ι16λη τ,υ,

(r) !]τa.τ !ιβλßτ :ßμεßτν

ι1) ιηρατ αρ!θ|.ηυÝνο βιβλßι 1ζηοιεßζÝων γ ι!
εßζ
]ßΙηρ,μÝò, γιÜ ßιδßτοη
'τοδεßξεων
Ýτß τα! στελ
τßjò üτοßαò ΟÜ παραμÝνει

(ο) !ηοεß βιβλß. στελετþν Üηοýεßζ,ων εßστ"ÝaεΦν
(ε)'ο

χßß

τληρΦμþν,

Τßμßι!ò εßναι ýτ.ýΒJνò. γ!ß τÞν οßι.ν.μι,]Þ
ι,]ß ¾Lα τÜ ιFÞματα! β ιθλßι. ιιιß
τοη
'ννδÝομοι
τ6ν ζΙ,εγχο
τοý εßνßι
στßν πτ.τÞ
τ.ριουdßα

ß

(ζ) αÝ κταθÝτει τß

γετρ\τ6. τ6.\!

§2rο dÝ τρÜτεζα,

'τδ
(!) οß εßν:ß, ι|ρòσßπιlÜ ýτ.ßθυν.ò γιÜ τrlν 'ε't'!6ßα ,|ε|Lι|:,
'οß
c\τεß,εθ
ο'
ιαΙ
θß
dιμμοραjιν.ται
ΣυνδÝσμ.! χαß
3λεò ιΙ: το6νοι.9 τ.ß τ.6μο! τεßß Σιντει!ιþν dι,τιμα
|Ý τ1 jι.ι]Þ{ß!ßι,

τ.υ.

\ºd

+Ý. ΞΞ,jΞg(ß]

'Ι] Τενι,Þ

',

7.,ß ]a ßß.L
,ι.La

θß

Ι!ιÝλ.ισι

,. \ .

α., |Ι,
τιjτη .ß.,

ν1 .Ι..-,:,.

ι

τÞý.:

ß_ß Ý),ετ:a!.τ ]ιιjγdριl.μοι !ß iIoι]l].).ι!'']L ßτ6 τüν ßρ
)/Εφ.a.
'c 'ιΙ,βτÞ:
τ.η ΣννßÝJτ.! οτüν

|,)

ßιτυσßß

ν./ι

ÝlÝιl.ι

Ý],rl]ß.ζ a1 γßνÝτι,

Σιν-;.ß!ιη,J

'a,|

ßνζ,

'ι,.,τ.ιντδ!.
üτοLιεÞτοτε
β!β),ßß ]] ß'.!ρ-,,ß1 2τß
òßμ],]ν:. μÝ τü ]ß.,..,ι,: τι,]üτßß τ'ý

'τ,]τ6οr« ]:ατ,.τ.5Þ μ;
στßν :ßτJ τ;],Þ 'ß ßò(1

)ρ ü

Ι:tτ ΙΤOlcll,H Ιj}]]Ιò,ΙΙ
(α) 'οτl.Lcσδ,ßßοτε 'ΔξLωμ.ßτÞßιοζ ιαθþò χαß θλò τ6 τιιιιτιτιιü
Σ!ßL?.ßlιο !ιηòρετ νaι Jι!υaΕτ ß νÜ καθΖιρεθεΤ μÝ &τιlφασ]] τßò
1'ενιτ]ßò ΞινÝλεισηζ ßν δaν dυμμορφþνε...ι μÝ τ6 ßßf,τßστ,ιτιιü
lj τßò ßτοφßσειò τßò ]'ενιιÞò ΣυνÝλενσηζ Þ τοσ Δ!,ιιητÞιοη

]]lalΙß,Σ Ι

!,3]]Ω']Ιι.Τc],:]aι]tΙ

)/,,,

(g) "ολοι .ß &ξιΦμ(,τÞrχοι ßροτοý Üηο.!ρΟýýν ßηδ τß θÝση τ.νò
ßρΙ,ει νß τßριδþσò!ν σ.οτjò δ,ιδÞχουò τουξ 6λÜ τÜ ρÞμα.α!
βτ3λrα, Ýγγραφα Üτοδεß:ειò ιαß üτò!αδßτοτε Jλλ! ηερι.]υσßα
τ.§ ΣυνδÝσμου τοý Βρßσßετα! στÜ χÝ.ι3 τουò.

(γ)

τcß

ÝτοβÜλλοντßι Üτü τü Σýνδεσμο eι! χΑνουν 6λα
κß þφετ,ßμαπι Üτ6 τ6 ΣßνδεσμΦ.

"ιßÝλη
δ!ßζιþματα
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