
Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Ο.Σ.Υ.Ε.  

για την τροποποίηση του καταστατικού 

 

Κύριοι συνάδελφοι, 

Με την ευκαιρία του Συνεδρίου μας, το οποίο σας θυμίζω ότι αποτελεί το 

ανώτατο όργανο διοίκησης της Ομοσπονδίας, φέρω το θέμα της τροποποίησης του 

καταστατικού μας, προκειμένου αυτό να προσαρμοστεί στις διατάξεις του πρόσφατου 

νόμου 4808/2021 και παρεμβαίνει σε μία σειρά θεμάτων. Πολλά από αυτά τυγχάνουν 

άμεσης εφαρμογής και άλλα από αυτά άπτονται και σε διατάξεις του καταστατικού.  

Ο Νόμος 4808/21(ΦΕΚ Α 101/19-06-2021) επέφερε αλλαγές στον 

συνδικαλιστικό νόμο Ν.1264/1982 και συγκεκριμένα, με το Κεφ. Δ’ του Ν. 4808/21, 

άρθρα 82 έως 101, τροποποιούνται μία σειρά άρθρων του Ν. 1264/82 και άλλων 

νόμων. 

Σε γενικές γραμμές ο νέος νόμος παρεμβαίνει στον βασικό συνδικαλιστικό 

νόμο 1264/1982 και εισάγει αλλαγές που αφορούν στην συνδικαλιστική δράση και τη 

συλλογική εκπροσώπηση, στα πιο κάτω θέματα: 

1) στην προστασία της συνδικαλιστικής δράσης (άρθρο 88)  

2) στις συνδικαλιστικές άδειες (άρθρο 90) 

3) στο δικαίωμα απεργίας (άρθρα 91-95) 

4) στη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας (άρθρο 96) 

5) στη δέσμευση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (άρθρο 97) 

6) στη διαδικασία της συμφιλίωσης (άρθρο 98) και  

7) στον δικαστικό έλεγχο των διαιτητικών αποφάσεων (άρθρο 99)  

Για τις αλλαγές αυτές δεν απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού μας, γιατί δεν 

υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Ακολουθεί και η Ομοσπονδία μας, όπως και όλες 

Ομοσπονδίες του δημόσιου τομέα, τις διατάξεις του νόμου που είναι αναγκαστικού 

δικαίου.  

Υπάρχουν όμως και μία σειρά διατάξεων, για τις οποίες υπάρχει σχετική 

πρόβλεψη και στο καταστατικό μας και κατά συνέπεια οι αλλαγές που έχει επιφέρει ο 

νέος νόμος σε αυτές τις διατάξεις πρέπει να συμπεριληφθούν και στο καταστατικό 

μας, τροποποιώντας τις αντίστοιχες διατάξεις αυτού, ώστε να εναρμονιστεί το 

καταστατικό της Ομοσπονδίας με το νόμο.  

 



Με τη βοήθεια του νομικού μας συμβούλου κ. Χάρη Μπουκουβάλα θα 

επεξεργαστούμε τις διατάξεις αυτές και αφού εγκριθούν από το Σώμα, όπως ορίζει το 

καταστατικό, θα του δώσουμε εντολή να κάνει όλες τις κατάλληλες διαδικασίες για 

την τροποποίηση του καταστατικού μας και την κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο. 

Σας παραθέτω επιγραμματικά τα άρθρα του νέου νόμου που τροποποιούν 

συγκεκριμένα του ν.1264/1982 και σε τι αφορά η κάθε μία από αυτές τις 

τροποποιήσεις. 

Συγκεκριμένα, 

Άρθρο του 

Ν. 

4808/21 

Άρθρο του Ν. 

1264/82 που 

τροποποιεί  

Σε τι αφορά 

82-83 2 Εγγραφή Ομοσπονδίας στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. 

84 3 Ψηφιακή τήρηση βιβλίων 

85 5 Πόροι.  

86 8 Γενική Συνέλευση. Εξ αποστάσεως παρουσία 

μελών και ψηφοφορία 

87 13 Ηλεκτρονική εξ αποστάσεως ψηφοφορία 

(αρχαιρεσίες) 

89 16 παρ. 2, 4, 6, 9 Ιστότοπος, συνάντηση με εκπρόσωπο 

Δημοσίου, διανομή ανακοινώσεων 

 

Εξυπακούεται ότι, κατά την επεξεργασία του καταστατικού, υπάρχει 

πιθανότητα καθεμία από τις παραπάνω νομοθετικές επιταγές να απαντάται σε 

περισσότερα του ενός άρθρα του καταστατικού της Ομοσπονδίας, οπότε πρέπει να 

τροποποιηθούν όλα. 

Επιπλέον, εφόσον προχωρήσουμε σε τροποποίηση, καλό θα ήταν να 

προβούμε σε τυχόν γλωσσικές ή κειμενοτεχνικές βελτιώσεις αλλαγές επιθυμούμε. 

Παρακαλώ για την έγκρισή σας, ώστε με τη βοήθεια να ξεκινήσουμε αυτήν 

την επίπονη αλλά απαραίτητη εργασία. 

 

Κορυδαλλός, 17 Ιουνίου 2022 

 


