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Σηµείωση:  Με τις κατάλληλες προσαρµογές κατά περίπτωση, το Πρακτικό  του 
31ου Καταστατικού Συνεδρίου της Γ.Σ.Ε.Ε.  είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί ως 
υπόδειγµα απόφασης γενικής συνέλευσης για την τροποποίηση του καταστατικού  
της συνδικαλιστικής οργάνωσης. 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
31ΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 

 ΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

(Γ.Σ.Ε.Ε.) 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

Σήµερα, την 23η Νοεµβρίου 2002, ηµέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.µ. 
στο κτίριο Ναυσικά του ξενοδοχείου Αστήρ, συνήλθε, µετά από ειδική 
πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (45µελής ∆ιοίκηση), η Ειδική Γενική 
Συνέλευση (Πανελλαδικό Συνέδριο) των αντιπροσώπων των δευτεροβάθµιων 
Οργανώσεων – Μελών της τριτοβάθµιας συνδικαλιστικής Οργάνωσης µε την 
επωνυµία «Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας» (Γ.Σ.Ε.Ε.), για να 
συζητήσει και να λάβει απόφαση στο παρακάτω µοναδικό θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης: 

«Τροποποίηση του Καταστατικού της Γ.Σ.Ε.Ε.» 
 Για την τροποποίηση του Καταστατικού η Γενική Συνέλευση 
(Πανελλαδικό Συνέδριο), σύµφωνα µε το άρθρο 39 παρ.1 του ισχύοντος 
Καταστατικού της Γ.Σ.Ε.Ε., βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τα 
µισά συν ένα από τα µέλη του, που έχουν δικαίωµα ψήφου και αποφασίζουν 
µε την πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.  
 ∆ιαπιστωθείσης απαρτίας, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 39, 
αφού επί συνόλου 432 αντιπροσώπων, εκλεγµένων από 122 νόµιµα 
γραµµένες και ταµειακά εντάξει δευτεροβάθµιες οργανώσεις, ευρέθησαν 
παρόντες 410 αντιπρόσωποι, ο Πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Ε. κήρυξε την έναρξη 
των εργασιών του Πανελλαδικού Συνεδρίου και ακολούθως µε ανάταση της 
χειρός εξελέγησαν τα προταθέντα µέλη του Τακτικού Προεδρείου του 
Συνεδρίου, Ι.Παναγόπουλος, Πρόεδρος, Χρ.Κατσώτης, Αντιπρόεδρος, Ρέα 
Γκούβερη, Αντιπρόεδρος, Κ.Γκουτζαµάνης, Γραµµατέας και Ε. Χαρίτος, 
Γραµµατέας, καθώς και τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου Πληρεξουσίων 
Ι.Παναγόπουλος, Σπ.Στάµου, Χρ.Κατσώτης, Φ.Αγαδάκος και 
Κ.Γκουτζαµάνης. 

Μετά την εκλογή του το Τακτικό Προεδρείο ανέλαβε τα καθήκοντά του 
και διηύθυνε τις εργασίες του 31ου Καταστατικού Πανελλαδικού Συνεδρίου της 
Γ.Σ.Ε.Ε.  

Την κεντρική εισήγηση έκανε ο Πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Ε. Χρήστος 
Πολυζωγόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα προσαρµογής 
συγκεκριµένων διατάξεων του ισχύοντος Καταστατικού προς τις σύγχρονες 
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συνθήκες και τις νέες λειτουργικές και διοικητικές αναγκαιότητες, δώδεκα 
χρόνια µετά την τελευταία τροποποίηση, που έγινε το 1990. 

Ακολούθως ο οµιλητής αναφέρθηκε στη διαδικασία τροποποίησης, που 
προηγήθηκε και ανέγνωσε το κείµενο, που διαµορφώθηκε ως σχέδιο κατά την 
Ολοµέλεια της ∆ιοίκησης, που πραγµατοποιήθηκε στο κτίριο Αρίων του 
Αστέρα της Βουλιαγµένης την Παρασκευή 22α Νοεµβρίου 2002, µετά από 
σχετικές εισηγήσεις που εκπονήθηκαν από ειδική διαπαραταξιακή επιτροπή, 
στην οποία είχε ανατεθεί η σχετική τροποποιητική επεξεργασία. 

Στην συνέχεια το λόγο έλαβαν οι σύνεδροι που ανέπτυξαν τις θέσεις 
τους επί του προταθέντος σχεδίου τροποποιήσεων κατ’ άρθρο και στο 
σύνολο. 
 Η πρόταση - σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της Γ.Σ.Ε.Ε. έχει 
το ακόλουθο περιεχόµενο:  
Άρθρο 1ο:  Αντικαθίσταται η λέξη «εργατών» µε τη λέξη «εργαζοµένων» 

στην επωνυµία της Οργάνωσης (Γενική Συνοµοσπονδία 
Εργαζοµένων Ελλάδας, αντί Εργατών Ελλάδας) και ανάλογα 
επαναδιατυπώνονται οι διατάξεις του Καταστατικού, που 
περιέχουν τον όρο «εργάτες/τριες». 

 
Άρθρο 19ο: Στην παρ.2 διαγράφεται η πρόταση «αφού διαπιστώσει πως 

υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκλογιµότητας», µε την αιτιολογία 
ότι έχει προηγηθεί η διαδικασία νοµιµοποίησης των συνέδρων 
και εποµένως οι σύνεδροι έχουν αυτοδίκαια το δικαίωµα του 
εκλέγεσθαι. 
Στην παρ. 4ε διαγράφονται οι λέξεις «και ο αριθµός των 
αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται». Επίσης διαγράφονται οι 
λέξεις «ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο» µε την αιτιολογία 
ότι οι λέξεις αυτές έχουν τεθεί στο κείµενο του Καταστατικού 
εκ παραδροµής, λόγω σύγχυσης µε τις δευτεροβάθµιες 
οργανώσεις, που εκλέγουν αντιπροσώπους για τη Γ.Σ.Ε.Ε.  
 

Άρθρο 22: Στην παρ. 4α σηµείο (η) διαγράφονται οι λέξεις «Γραµµατέα 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΟΚ)» και αντικαθίστανται µε τις 
λέξεις «Γραµµατέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων». 

 Στο τέλος της ίδιας παρ. 4α προστίθενται τα εξής: «ιδ) 
Γραµµατέα Ατοµικών και Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων, ιε) 
Γραµµατέα Οικονοµικών Μεταναστών, ιστ) Γραµµατέα 
Ανέργων, και ιζ) Γραµµατέα Καταναλωτικού Κινήµατος. 
Με απόφαση της ∆ιοίκησης της Γ.Σ.Ε.Ε. µπορούν να 
καταργούνται Γραµµατείες/Γραµµατείς, εφόσον δεν 
υπάρχει αντικείµενο ή καλύπτεται από άλλη λειτουργία, 
όπως και να συγκροτούνται Γραµµατείες/Γραµµατείς για 
την ενίσχυση των παρεµβάσεων της Γ.Σ.Ε.Ε.  
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας Πολιτισµού και 
Αθλητισµού επεκτείνονται και σε ζητήµατα που αφορούν 
στην Ολυµπιάδα του 2004». 
 

Άρθρο 27ο:  Στην παρ.1 προστίθενται οι λέξεις «του Γενικού Συµβουλίου», 
ώστε η παρ.1 του άρθρου 27 να επαναδιατυπωθεί ως εξής: 
«Ο Γραµµατέας Οργανωτικού, επιµελείται την οργάνωση του 
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Πανελλαδικού Συνεδρίου, του Γενικού Συµβουλίου, καθώς 
και των Συνεδρίων των Οργανώσεων-Μελών της Γ.Σ.Ε.Ε.». 

 
Άρθρο 41ο:  Καταργείται ολόκληρο το άρθρο 41ο και επαναριθµούνται τα 

υπόλοιπα άρθρα του Καταστατικού µέχρι το τελευταίο, που 
αριθµείται ως 43ο.  

 Το υπό κατάργηση άρθρο 41ο έχει ως εξής: «∆εν επιτρέπεται 
η επανεκλογή στα αξιώµατα του Προέδρου και Γενικού 
Γραµµατέα πέραν των δύο (2) συνεχών τριετιών, των µελών 
της Εκτελεστικής Επιτροπής πέραν των τριών (3) συνεχών 
τριετιών και των µελών της ∆ιοίκησης πέραν των τεσσάρων 
(4) συνεχών τριετιών, υπολογιζόµενων από την πρώτη 
εκλογή µετά την ισχύ του παρόντος». Αιτιολογία διαγραφής 
του άρθρου 41ου είναι ότι δεν ανταποκρίνεται πλέον στις 
σύγχρονες ανάγκες και συνθήκες. 

  
Άρθρο 44ο : 
(Με την νέα 
αρίθµηση 
43ο) 
 
 
 
 
  

Στο τέλος της καταγραφής των διαδοχικών τροποποιήσεων 
του Καταστατικού, διαγραφοµένου του συνδετικού «και» που 
υπάρχει πριν τις λέξεις «από το 26ο έκτακτο Πανελλαδικό 
Συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε. που έγινε την 1η ∆εκεµβρίου 1990 στο 
Ν.Φάληρο» συµπληρώνεται µε τις λέξεις «και από το 31ο 
Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε., που έγινε στη 
Βουλιαγµένη κατά τη συνεδρίαση της 23ης Νοεµβρίου του 
2002». 
 
 

Ακολούθως επαναδιατυπώνεται το κείµενο του Καταστατικού ως 
εξής: «Η υπογραφή και η υποβολή στο Πολυµελές 
Πρωτοδικείο για έγκριση τωνπαραπάνω τροποποιήσεων 
του Καταστατικού, που ψηφίστηκε στο 31ο Πανελλαδικό 
Συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε. ανατίθεται στον Πρόεδρο και στον 
Γενικό Γραµµατέα της Γ.Σ.Ε.Ε.  

 
                           Αθήνα, 23-11-2002 

          Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραµµατέας 
 Χρ. Πολυζωγόπουλος               Γιάννης Μανώλης 
   

 

Αφού τελείωσε η συζήτηση κατ’ άρθρο και στο σύνολο του 
Καταστατικού άρχισε η ψηφοφορία µε ανάταση της χειρός κατ’ άρθρο, κατά 
την οποία ψήφισαν οι σύνεδροι ως εξής: 
 
Άρθρο 1ο:  ΝΑΙ: 267    ΟΧΙ: 118    ΛΕΥΚΟ: 0 

Η πρόταση τροποποίησης του άρθρου, όπως υπήρχε στο 
προαναφερθέν σχέδιο, απερρίφθη διότι δεν συγκέντρωσε την 
πλειοψηφία των ¾ των παρόντων, σύµφωνα µε το άρθρο 39 
παρ.1 του ισχύοντος Καταστατικού της Γ.Σ.Ε.Ε 

 
Άρθρο 19ο:  Η πρόταση τροποποίησης εγκρίθηκε οµόφωνα. 
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 Άρθρο 22ο:  ΝΑΙ:… ΟΧΙ: 0  ΛΕΥΚΟ:… 

Η πρόταση τροποποίησης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
 
 
Άρθρο  27Ο: ΝΑΙ: … ΟΧΙ:…  ΛΕΥΚΟ:… 

Η πρόταση τροποποίησης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 
υπερβαίνουσα τα ¾ των παρόντων. 
 

Άρθρο 41Ο : ΝΑΙ:…  ΟΧΙ:…  ΛΕΥΚΟ:… 
Η πρόταση τροποποίησης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, 
υπερβαίνουσα τα ¾ των παρόντων. 

 
 
Άρθρο 44Ο (43Ο): Η πρόταση τροποποίησης εγκρίθηκε οµόφωνα 
. 
 
Περατωθείσης της κατ’ άρθρο ψηφοφορίας ψηφίστηκε οµόφωνα ολόκληρο το 
τροποποιηµένο Καταστατικό και δόθηκε η αναφερόµενη και στο κείµενο του 
Καταστατικού εντολή προς τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. Χρ.Πολυζωγόπουλο και 
το Γενικό Γραµµατέα Γιάννη Μανώλη να υπογράψουν το τροποποιηµένο 
Καταστατικό και να κινήσουν τις νόµιµες διαδικασίες προς δικαστική 
αναγνώριση των γενοµένων τροποποιήσεων και την εγγραφή της σχετικής 
Απόφασης, που θα εκδοθεί στο οικείο βιβλίο. 
 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος ο Πρόεδρος του Συνεδρίου λύει την 
συνεδρίαση. 

 
 

Βουλιαγµένη 23-11-2002 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

ΡΕΑ ΓΚΟΥΒΕΡΗ 
 
 

ΧΡ. ΚΑΤΣΩΤΗΣ 
 
 

Κ.ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ 
 
 

Ε. ΧΑΡΙΤΟΣ 


