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ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑZOΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΕΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1ο: ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Το ανώτατο καθοδηγητικό σώμα των Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων
στην Κύπρο ονομάζεται "ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ" και
στο παρόν Καταστατικό αναφέρεται ως ΣΕΚ.

Άρθρο 2ο: ΕΔΡΑ

(α) Η έδρα της ΣΕΚ βρίσκεται στη Λευκωσία, Λεωφόρος Στροβόλου αριθ-
μός 11, 2018 Στρόβολος. Σ’ αυτή εδρεύουν οι Διοικητικές Αρχές της,
γίνονται όλες οι εργασίες, συνεδριάσεις και συνελεύσεις για τους σκο-
πούς της και αποστέλλονται όλες οι ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις.

(β) Η ΣΕΚ έχει στις επαρχίες Τμήματα που στο παρόν καταστατικό ονο-
μάζονται "ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ" και έχουν τις έδρες τους στις
πιο κάτω διευθύνσεις. Σ’ αυτές εδρεύουν τα Συμβούλιά τους, γίνονται
όλες οι εργασίες, συνεδριάσεις και συνελεύσεις για τους σκοπούς τους
και αποστέλλονται όλες οι ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις.

(1) Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο Λευκωσίας – Κερύνειας, 
Λεωφόρος Στροβόλου αρ. 11, 2018 Στρόβολος.

(2) Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο Λεμεσού, Κυριάκου Οικονόμου 21,
Ακίνητα ΣΕΚ, 3602 Λεμεσός.

(3) Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο Λάρνακας, Μεδούσης 20, 6302
Λάρνακα.

(4) Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο Αμμοχώστου, στεγάζεται προσωρινά
Αντώνη Παπαδοπούλου 4, 5882 Παραλίμνι.

(5) Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο Πάφου, Ελευθερίου Βενιζέλου 24, 8021
Πάφος.

Άρθρο 3ο: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚ

Η ΣΕΚ αποτελείται από τις πιο κάτω οργανώσεις που είναι εγγεγραμμένες
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με βάση τον νόμο περί Συντεχνιών και έχουν προσχωρήσει στη δύναμή
της σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό.

(1) Τα Ελεύθερα Εργατοϋπαλληλικά Σωματεία. 

(2) Τις Ομοιοεπαγγελματικές Ομοσπονδίες που συγκροτούνται από τα
ομοιοεπαγγελματικά και τους παρόμοιους κλάδους Ελεύθερα
Εργατοϋπαλληλικά Σωματεία.

Όλες μαζί οι πιο πάνω οργανώσεις ονομάζονται "ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ."

Άρθρο 4ο: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τα επαγγέλματα ή οι ασχολίες που καλύπτει η ΣΕΚ είναι τα επαγγέλματα
ή οι ασχολίες που καλύπτονται από τα Ελεύθερα Εργατοϋπαλληλικά
Σωματεία που ανήκουν στη δύναμή της και περιλαμβάνουν τους εργαζο-
μένους με μισθό.

Άρθρο 5ο: ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΕΚ

Η ΣΕΚ αποφασίζει και ενεργεί μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού της
και του Νόμου σε απόλυτη ανεξαρτησία από τους εργοδότες, κυβέρνηση,
πολιτικά κόμματα ή άλλες εξωσυνδικαλιστικές επιρροές.

Για τη διαφύλαξη αυτής της ανεξαρτησίας θεωρείται ασυμβίβαστο
μισθωτός αξιωματούχος ή και υπάλληλος του Κινήματος να κατέχει
δημόσιο ή και κομματικό αξίωμα.

α) Δημόσιο αξίωμα θεωρείται το αξίωμα:

(1) Του Προέδρου της Δημοκρατίας

(2) Υπουργού

(3) Βουλευτή

(4) Δημάρχου

(5) Προέδρου Κοινοτικού Συμβουλίου

(6) Προέδρου Ημικρατικών Οργανισμών

(7) Προέδρου Σχολικών Εφορειών Πόλεων.

β) Κομματικό αξίωμα θεωρείται:

Το μέλος του πολιτικού γραφείου, κεντρικής επιτροπής ή συμβουλίου που
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καθορίζει – εγκρίνει τη γενική πολιτική του κόμματος και των θέσεων
εκείνων που εξ οφίκιο συμμετέχουν στα πιο πάνω σώματα συμπεριλαμ-
βανομένου του Επαρχιακού Γραμματέα, Επαρχιακού Οργανωτικού,
Προέδρου ή Γενικού Γραμματέα των Τμημάτων του κόμματος ή των κλα-
δικών επιτροπών.

Διευκρινίζεται ότι δεν θεωρείται ασυμβίβαστο το να είναι μέλος κόμμα-
τος ή μέλος τοπικών και άλλων επιτροπών που δεν αποφασίζουν τη
γενική πολιτική του κόμματος.

Το Γενικό Συμβούλιο δύναται μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής
Επιτροπής και με πλειοψηφία των 2/3 και άνω των παρόντων μελών να
καθορίσει και άλλα αξιώματα ως ασυμβίβαστα.

Μισθωτός αξιωματούχος ή και υπάλληλος του Κινήματος θα βρίσκεται με
υποχρεωτική άδεια δίχως απολαβές, από την ημέρα της δημοσιοποίησης
της υποψηφιότητάς του, μέχρι το πέρας της εκλογής. Εάν εκλεγεί, χάνει
τη θέση του, διαφορετικά επιστρέφει στα καθήκοντά του.

Στην περίπτωση υποψηφίου μισθωτού  αξιωματούχου που με βάση το
Καταστατικό δεν προνοείται η αναπλήρωσή του, η Εκτελεστική Επιτροπή
στην περίπτωση της ΣΕΚ και το Επαρχιακό Συμβούλιο στην περίπτωση
Εργατικού Κέντρου ορίζει από και μεταξύ των μελών της Γραμματείας,
τον αναπληρωτή του για την περίοδο απουσίας του.

Άρθρο 6ο: ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚ ΜΕ ΔΣΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

(α) Η ΣΕΚ είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Διεθνούς Συνομοσπονδίας
Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων (ΔΣΕΕΣ). Με την συνένωση της
ΔΣΕΕΣ με την WCL το 2006, και την μετεξέλιξη της σε Διεθνή
Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία η ΣΕΚ αποτελεί ιδρυτικό μέλος της ΔΣΣ
και από τον Οκτώβριο του 1981 είναι επίσης μέλος της
Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ), των οποίων αποδέ-
χεται τις αρχές και καταβάλλει τις συνδρομές που προνοούνται από
τα Καταστατικά τους.

(β) Η ΣΕΚ μπορεί, ύστερα από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της, να
προσχωρεί ή να συνεργάζεται και με άλλες Διεθνείς Εργατικές
Οργανώσεις που οι αρχές τους δεν είναι αντίθετες με το παρόν
Καταστατικό και το Καταστατικό της Διεθνούς Συνομοσπονδίας.
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Άρθρο 7ο: ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΣΕΚ

Α. Οι βασικοί σκοποί της ΣΕΚ είναι:

(1) Η οργάνωση και συνένωση όλων των εργατοϋπαλλήλων της Κύπρου
σε αυτόνομη επαγγελματική δύναμη και η γενική βελτίωση των οικο-
νομικών και κοινωνικών συνθηκών τους.

(2) Ο συντονισμός του Συνδικαλιστικού αγώνα παγκύπρια και ο συνδυα-
σμός του με τον αγώνα των Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων που
ανήκουν στη δύναμη της ΔΣΣ και της ΣΕΣ για την προστασία των ηθι-
κών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των εργαζομέ-
νων.

(3) Ο συντονισμός των ενεργειών των Οργανώσεων-μελών της και η προ-
αγωγή και προστασία των συμφερόντων των Οργανώσεων αυτών και
των μελών τους.

(4) Η αύξηση της παραγωγικότητας για εξασφάλιση άφθονων αγαθών
για την καλύτερη διαβίωση των μισθοσυντήρητων και του κοινωνικού
συνόλου.

(5) Η εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης των εργατοϋπαλλήλων, ελεύ-
θερης εκλογής εργασίας, προσωπικής ασφάλειας, ολοκληρωμένης
κοινωνικής ασφάλειας και ελεύθερης διαπραγμάτευσης των όρων
εργασίας.

(6) Η ελευθερία της σκέψης, του λόγου, της εργασίας, της απεργίας, της
οργάνωσης σε συντεχνίες και η καταπολέμηση των ολοκληρωτικών
συστημάτων.

(7) Η προαγωγή κοινωνικών, ηθικών, πολιτικών και εθνικών συμφερόν-
των των Οργανώσεων μελών της με οποιαδήποτε νόμιμα μέσα.

(8) Η διασφάλιση των δημοκρατικών θεσμών, η προαγωγή φιλίας και
ειρήνης μεταξύ των λαών και η κατοχύρωση και η άσκηση των
δικαιωμάτων ατόμων και λαών βάσει των αρχών της Παγκόσμιας
Διακήρυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου 1948, (που περιλαμβάνει και την αρχή της Αυτοδιάθεσης)
και τα Καταστατικά της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας
και της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, εφ’ όσον
δεν είναι αντίθετα με τους Κυπριακούς Νόμους.

(9) Η προαγωγή της ιδέας για μια Ενωμένη Ευρώπη ώστε να διασφαλί-
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ζονται τα δημοκρατικά και ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών και
να προάγεται η Κοινωνική Δικαιοσύνη για όλους τους πολίτες των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, χωρίς να καταργούνται ή να αντι-
στρατεύονται οι έννοιες της ιδιαίτερης πατρίδας και των Εθνικών
Συνόρων.

Β. Οι ειδικότεροι σκοποί της ΣΕΚ είναι:

(1) Η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ εργατών και εργοδοτών και η ανάπτυ-
ξη πνεύματος αλληλοκατανόησης για διακανονισμό των τυχών μετα-
ξύ τους διαφορών με συλλογικές διαπραγματεύσεις εφ’ όσον αυτό
είναι δυνατό.

(2) Ο συντονισμός των ενεργειών των Ελεύθερων Εργατοϋπαλληλικών
Σωματείων, Ομοσπονδιών και Παγκύπριων Συντεχνιών με τις ενέργει-
ες άλλων νόμιμων εργατικών κινημάτων που οι σκοποί και οι επιδιώ-
ξεις τους συμπίπτουν με αυτούς της ΣΕΚ όπως επίσης και η προαγω-
γή ή συμμετοχή οικονομικά ή με διαφορετικό τρόπο στις οργανώσεις
ή τους σκοπούς περιφερειακών ή Διεθνών Εργατικών Οργανισμών και
συνεδρίων με σκοπό την προώθηση των εργατικών επιδιώξεων και
των γενικών αρχών της.

(3) Η επίβλεψη για την κανονική λειτουργία, την έντιμη διαχείριση και τη
σταθερή ανάπτυξη των Ελεύθερων Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων,
Ομοσπονδιών και Παγκύπριων Συντεχνιών πάνω σε καθαρά δημοκρα-
τικές, σοσιαλιστικές γραμμές, μέσα στα πλαίσια του Νόμου περί
Συντεχνιών.

(4) Η συνεχής προσπάθεια για την ίδρυση Ελεύθερων Εργατικών
Σωματείων, Εργατικών Κέντρων και Ομοιοεπαγγελματικών
Ομοσπονδιών σε όλη την Κύπρο και η ενοποίηση των δυνάμεων της
εργατικής τάξης πάνω σε υγιείς συνδικαλιστικές βάσεις σύμφωνα με
τις αρχές της Διεθνούς Συνομοσπονδίας των Ελεύθερων Εργατικών
Συνδικάτων.

(5) Ο συνεχής αγώνας για την εξασφάλιση ικανοποιητικών και δίκαιων
ημερομισθίων, κανονικών ωρών εργασίας, παροχή ετησίων αργιών
και αδειών μετά πληρωμής, υγιεινών και ικανοποιητικών συνθηκών
εργασίας και η προστασία των εργαζομένων από τα ατυχήματα και
τις ασθένειες.

(6) Ο αγώνας για την πλήρη απασχόληση των εργατοϋπαλλήλων, η
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καταπολέμηση της ανεργίας και η υποστήριξη των ανέργων με κάθε
δυνατό τρόπο.

(7) Ο έντονος αγώνας με την εφαρμογή σύγχρονης εργατικής νομοθεσίας
και του εξελιγμένου θεσμού των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(8) Η εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης με βάση το φύλο, την ηλικία,
το χρώμα, τη φυλή, καθώς και των ατόμων με αναπηρίες και ειδικές
ανάγκες.

(9) Η προώθηση ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών
και γυναικών.

(10) Η αειφόρος ανάπτυξη.

(11) Για μια κοινωνία απαλλαγμένη από τον κοινωνικό αποκλεισμό και
βασισμένη στις αρχές της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της αλλη-
λεγγύης.

(12) Ο αγώνας για την παροχή άφθονων μέσων μορφώσεως και η έντονη
προσπάθεια για την πνευματική ανύψωση και ηθική διαπαιδαγώγη-
ση των εργατικών μαζών πάνω σε υγιείς, σοσιαλιστικές αρχές μέσα
στα πλαίσια των πατρογονικών Ελληνο-χριστιανικών παραδόσεων,
ηθών και εθίμων και του σεβασμού των δικαιωμάτων των μειονοτή-
των.

(13) Η συμμετοχή, η ανάμιξη και η προαγωγή πολιτικών ζητημάτων
οποιασδήποτε φύσης, νοουμένου ότι για τη συμμετοχή αυτή, ανάμι-
ξη ή προαγωγή αυτών και οποιωνδήποτε άλλων ζητημάτων που
αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό δεν θα χρησιμοποιούνται
κεφάλαια της ΣΕΚ κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου περί
Συντεχνιών.

(14) Η σύναψη δανείου, απόκτηση, αγορά ή εκμίσθωση και η διάθεση,
πώληση ή ανταλλαγή, υποθήκευση ή ενοικίαση οποιασδήποτε κινη-
τής ή ακίνητης περιουσίας για τους σκοπούς της ΣΕΚ, σύμφωνα με
τις πρόνοιες του Νόμου περί Συντεχνιών.

(15) Η έκδοση, εκτύπωση, δημοσίευση και κυκλοφορία εφημερίδας, βιβλί-
ου ή φυλλαδίου για εξυπηρέτηση των σκοπών της ΣΕΚ.

(16) Η δημιουργία Ειδικών Ταμείων ή και Οργανισμών που θα έχουν σαν
στόχο την ευημερία των μελών.

PAGE_Layout 1  12/5/11  9:32 AM  Page 6



7

Άρθρο 8ο: ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Η ΣΕΚ:

(α) Εκπροσωπεί τις Επαγγελματικές Οργανώσεις-μέλη της και τους εργα-
τοϋπαλλήλους που είναι μέλη σ’ αυτές, σε όλα τα ζητήματα, τεχνικού,
ασφαλιστικού, διοικητικού, οικονομικού, κυβερνητικού και κοινωνικού
ενδιαφέροντος που αφορούν τη βελτίωση και διασφάλιση της θέσης
των εργαζομένων.

(β) Αντιπροσωπεύει όλες τις οργανώσεις μέλη της στη νομοθετική, εκτε-
λεστική και δικαστική εξουσία του κράτους, και στη σύναψη συλλογι-
κών συμβάσεων και γενικά βοηθά τις Οργανώσεις της για εκπλήρωση
των σκοπών τους.

(γ) Επιδιώκει την οργάνωση όλων των εργατοϋπαλλήλων της Κύπρου και
την ανάπτυξη σ’ αυτούς επαγγελματικής συνείδησης και γενικότερα
συνείδησης του Ελεύθερου Δημοκρατικού Συνδικαλισμού.

(δ) Μελετά τα επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και
παρακολουθεί την εργατική και κοινωνική νομοθεσία της Κύπρου
καθώς και τη διεθνή νομοθεσία.

(ε) Συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία όρων εργασίας και βασικού επιπέδου
και ενεργεί με συλλογικές διαπραγματεύσεις για την κατοχύρωση της
θέσης των εργαζομένων.

(στ) Παρακολουθεί και συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα για την εφαρ-
μογή των εργατικών νόμων, των συλλογικών συμβάσεων, των
ασφαλιστικών θεσμών και των διαιτητικών αποφάσεων.

(ζ) Φροντίζει για την εισαγωγή και εφαρμογή στην Κύπρο των διεθνών
εργατικών συμβάσεων και για τον σκοπό αυτό αποστέλλει εκθέσεις, ή
αντιπροσώπους στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας.

(η) Ιδρύει εργατικές και συνδικαλιστικές σχολές, αναγνωστήρια, βιβλιο-
θήκες, εργατικές λέσχες, αναπαυτήρια – κατασκηνώσεις, ειδικά ταμεία
ή και οργανισμούς που θα έχουν σαν στόχο την ευημερία των μελών,
εκδίδει διαφωτιστικό και ενημερωτικό υλικό, οργανώνει τακτικές δια-
λέξεις και διαφωτιστικές εξορμήσεις παγκύπρια, όπως και ο,τιδήπο-
τε άλλο κριθεί αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της.

(θ) Φροντίζει για την εξασφάλιση υποτροφιών και άλλων ευκαιριών
στους εργατοϋπαλλήλους για ευρύτερη πνευματική, τεχνική και οργα-
νωτική ανάπτυξή τους.
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(ι) Εγκρίνει και υποστηρίζει νόμιμες απεργίες των Σωματείων μελών της,
οι οποίες γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προνοούν τα
Καταστατικά τους και αφού εξαντληθούν όλα τα ειρηνικά μέσα

Νόμιμες απεργίες που κηρύσσονται από άλλες Συντεχνίες μη μέλη της,
τοπικές ή παγκύπριες μπορεί να τις εγκρίνει και να τις υποστηρίζει, όταν
κρίνει σκόπιμο και αφού ο σκοπός τους δεν είναι αντίθετος με τη γραμμή
των Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων.

(κ) Συνεργάζεται με τα Ελεύθερα Δημοκρατικά Συνδικάτα όλου του κόσμου
και συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια, συνδιασκέψεις και άλλες δραστη-
ριότητες.

Άρθρο 9ο: ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ – ΜΕΛΩΝ

1. Εκτός από τις οργανώσεις που ήδη υπάγονται στη δύναμη της ΣΕΚ,
μπορούν να γίνουν δεκτές σαν μέλη και άλλες οργανώσεις, που τα μέλη
τους είναι εργατοϋπάλληλοι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος
Καταστατικού. Για να γίνει οργάνωση δεκτή σαν μέλος πρέπει να είναι
εγγεγραμμένη βάσει του Νόμου περί Συντεχνιών και να υποβληθούν στο
Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ τα πιο κάτω:

(α) Αίτηση υπογραμμένη από την Επιτροπή της οργάνωσης που κάνει την
αίτηση.

(β) Αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού της.

(γ) Δήλωση υπογραμμένη από τον Γραμματέα ότι:

(2) η αίτηση έγινε με τη συναίνεση των μελών της οργάνωσης,

(3) η συναίνεση αυτή εκφράσθηκε σε Γενική Συνέλευση των μελών ή
Συνδιάσκεψη αντιπροσώπων με πλειοψηφία σε μυστική ψηφοφορία,

(4) αποδέχεται το Καταστατικό της ΣΕΚ, και

(5) θα εκπληρούν τις υποχρεώσεις τους προς αυτή.

Μετά την αποδοχή της οργάνωσης από το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ και
την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής, υποβάλλεται δήλωση υπο-
γραμμένη από τον Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ προς τον Έφορο Συντεχνιών
που πιστοποιεί το γεγονός ότι η οργάνωση αυτή υπέβαλε αίτηση για να
γίνει μέλος της ΣΕΚ και ότι η αίτηση αυτή εγκρίθηκε κανονικά από τη ΣΕΚ.

Εγγραφή οργάνωσης στη ΣΕΚ γίνεται ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία,
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εθνικότητα και γλώσσα των μελών της, εφ’ όσον αυτή αποδέχεται ανεπι-
φύλακτα τις αρχές και τους σκοπούς της ΣΕΚ, όπως καθορίζονται από το
παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 10ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ – ΜΕΛΩΝ

(α) Οι Οργανώσεις - μέλη ακολουθούν τις αρχές, τηρούν το Καταστατικό
και το πρόγραμμα της ΣΕΚ και εκτελούν τις αποφάσεις των οργάνων
της Διοίκησής της.

(β) Εκπληρούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτή, συμμορφού-
μενες υποχρεωτικά, όπως κατά καιρούς καθορίζονται από τις απο-
φάσεις του Παγκύπριου Συνεδρίου και του Γενικού Συμβουλίου.

(γ) Αποστέλλουν προς το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ έκθεση δράσης και
διαχείρισης και ο,τιδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί στο τέλος εκάστου
χρόνου ή οποτεδήποτε τους ζητηθεί.

Άρθρο 11ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ – ΜΕΛΩΝ

(α) Οι Οργανώσεις-μέλη μετέχουν με τους εκλεγόμενους αντιπροσώπους
τους στα όργανα Διοίκησης της ΣΕΚ, όπως ορίζεται στο Καταστατικό.

(β) Ζητούν οργανωτική συμβουλή, βοήθεια, παρακολούθηση και ενίσχυση
στις επαγγελματικές τους επιδιώξεις.

(γ) Ζητούν την ηθική και οικονομική ενίσχυση της ΣΕΚ, σύμφωνα με το
παρόν Καταστατικό, ύστερα από αίτηση προς το Γενικό Συμβούλιο ή
και την Εκτελεστική Επιτροπή.

(δ) Ασκούν έλεγχο πάνω στις πράξεις του Γενικού Συμβουλίου στα
Παγκύπρια Συνέδρια.

(ε) Εισηγούνται στο Γενικό Συμβούλιο, τουλάχιστον ενάμιση μήνα νωρίτε-
ρα από την ημέρα της Συνόδου του Παγκύπριου Συνεδρίου, την εγγρα-
φή στην ημερήσια διάταξη αυτού θεμάτων γενικότερου ενδιαφέρον-
τος.

Το Γενικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για τη σκοπιμότητα
της εγγραφής αυτών ή μη.

Άρθρο 12ο: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ – ΜΕΛΩΝ

(α) Το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ μπορεί να διαγράψει από τη δύναμή της
Οργανώσεις - μέλη:
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1. Όταν καθυστερούν αδικαιολόγητα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις
προς τη ΣΕΚ περισσότερο από ένα χρόνο και αφού κληθούν γραπτώς
να δώσουν λόγο για την καθυστέρησή τους και αρνηθούν ή δεν ικανο-
ποιήσουν το Γενικό Συμβούλιο.

2. Δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού,
τις αποφάσεις του Παγκύπριου Συνεδρίου, του Γενικού Συμβουλίου, της
Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας της ΣΕΚ.

3. Κάνουν αντεργατική, διασπαστική ή φιλοκομμουνιστική προπαγάνδα.

4. Ανήκουν ή συνεργάζονται με οργανισμούς που η δράση και η κατεύ-
θυνσή τους είναι αντίθετες με το Καταστατικό και τις αποφάσεις των
Παγκύπριων Συνεδρίων της ΣΕΚ.

(β) Όταν το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ συζητά υπόθεση διαγραφής
Οργάνωσης- μέλους της, αυτή μπορεί να παρουσιασθεί στη συνεδρία
με τριμελή αντιπροσωπεία και να ακουσθεί.

Η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου κοινοποιείται γραπτώς προς το
Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης - μέλους.

(γ) Τα Εργατικά Κέντρα και οι Ομοσπονδίες μπορούν να εισηγηθούν στο
Γενικό Συμβούλιο διαγραφή από τη δύναμη της ΣΕΚ, Σωματείου για
αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταβολής των οικονομικών υποχρεώσε-
ών του.

(δ) Σωματείο που διαγράφεται από το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ, διαγρά-
φεται αυτόματα  και από τη δύναμη του Εργατικού Κέντρου και της
Ομοσπονδίας, στην οποία ανήκει και χάνει όλα τα δικαιώματά του
πάνω στην περιουσία της ΣΕΚ. Τα δικαιώματά τους πάνω στην περι-
ουσία της ΣΕΚ χάνουν και οι Ομοσπονδίες σε περίπτωση διαγραφής
τους από τη ΣΕΚ.

(ε) Η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου για διαγραφή Οργάνωσης –
μέλους προσβάλλεται γραπτώς μόνο στο Παγκύπριο Συνέδριο, που
είναι και το μόνο αρμόδιο για την επικύρωση ή την ακύρωση της δια-
γραφής. Επαναγραφόμενη οργάνωση στη δύναμη της ΣΕΚ αποκαθί-
σταται στη θέση που είχε και προηγουμένως.

(στ) Οργάνωση που διαγράφεται για καθυστέρηση καταβολής οικονομι-
κών υποχρεώσεων μπορεί να επανεγγραφεί, αμέσως μόλις εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις της.
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Άρθρο 13ο: ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Α. Σύγκληση

(α) Το Παγκύπριο Συνέδριο είναι το κυρίαρχο Σώμα της ΣΕΚ. Αυτό αποφα-
σίζει για κάθε ζήτημα που δεν είναι αντίθετο με το παρόν
Καταστατικό και τον Νόμο περί Συντεχνιών και συγκροτείται:

(1) Από αντιπροσώπους όλων των Σωματείων που ανήκουν στη δύναμη
της ΣΕΚ, και που εκλέγονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος
Καταστατικού από τις Γενικές Συνελεύσεις ή Συνδιασκέψεις των
Σωματείων με μυστική ψηφοφορία, αν υπάρχουν υποψήφιοι πιο πολ-
λοί από τον κανονικό αριθμό αντιπροσώπων, σε αναλογία ένας αντι-
πρόσωπος για 1 – 110 μέλη, δύο αντιπρόσωποι για 111 – 220 μέλη,
και ούτω καθ’ εξής.

(2) Από τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΣΕΚ.

(3) Από τους Επαρχιακούς Γραμματείς των Εργατικών Κέντρων.

(4) Από τους Γενικούς Γραμματείς των Ομοιοεπαγγελματικών
Ομοσπονδιών.

(5) Από τα υπόλοιπα μέλη του απερχόμενου Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ.

(6) Από τους υπευθύνους των Τμημάτων του Κινήματος που δημιουργεί
το Γενικό Συμβούλιο και τα μέλη του Παγκύπριου Συμβουλίου του
Τμήματος Συνταξιούχων, οι οποίοι έχουν όλα τα δικαιώματα πλην του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

(β) Το Παγκύπριο Συνέδριο συνέρχεται τακτικά κάθε τέσσερα χρόνια, σε
ημερομηνία και τόπο που ορίζει το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ. 

(γ) Το Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο προκηρύσσεται από το Γενικό
Συμβούλιο τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη σύγκλησή του, δημοσι-
εύεται η προτεινόμενη ημερήσια διάταξη και καλούνται όλες οι
Οργανώσεις-μέλη να συγκροτήσουν συνελεύσεις ή συνδιασκέψεις για
την εκλογή των αντιπροσώπων τους. Οι αντιπρόσωποι για το
Παγκύπριο Συνέδριο εκλέγονται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις –
Συνδιασκέψεις των Σωματείων, οι οποίες πρέπει να έχουν συμπληρω-
θεί παγκύπρια το αργότερο τρεις μήνες πριν το Παγκύπριο Συνέδριο.

(δ) Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται από το Γενικό Συμβούλιο
μέσα σε ένα μήνα το αργότερο από τη λήψη της απόφασης για σύγ-
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κληση για την εξέταση πάρα πολύ σοβαρών θεμάτων και σ’ αυτό
μετέχουν οι αντιπρόσωποι του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου. Σε
περίπτωση που αντιπρόσωπος έπαυσε να εκπροσωπεί την οργάνωση
από την οποία προέρχεται, αυτή υποδεικνύει αντικαταστάτη του.

Το Γενικό Συμβούλιο συγκαλεί επίσης Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο όταν
το ζητήσουν γραπτώς οι μισοί συν ένας των αντιπροσώπων Τακτικού
Συνεδρίου, νοουμένου ότι θα εκθέσουν σοβαρούς λόγους και τα θέματα με
τα οποία θα ασχοληθεί το Συνέδριο.

(ε) Το Γενικό Συμβούλιο υποχρεούται 15 μέρες το αργότερο πριν τη σύγ-
κληση του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου, να κυκλοφορήσει σε όλες
τις οργανώσεις-μέλη της ΣΕΚ, Ταμειακή Έκθεση και Έκθεση Δράσης
που να καλύπτει την περίοδο που μεσολάβησε από το προηγούμενο
Παγκύπριο Συνέδριο.

(στ) Όλα τα Σωματεία-μέλη της ΣΕΚ υποχρεούνται το αργότερο δυο μήνες
πριν από τη σύγκληση του Παγκύπριου Συνεδρίου να γνωστοποι-
ήσουν στο Γενικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων αντιπροσώ-
πων, καθώς και τα ονόματα των αναπληρωματικών. 

(στ 1) Σαράντα μέρες πριν από τη σύγκληση του Παγκύπριου Συνεδρίου,
γίνονται οι πιθανές αναπληρώσεις των αντιπροσώπων που
κωλύονται και μετά από αυτή τη μέρα, δεν επιτρέπεται καμιά
αλλαγή ή αναπλήρωση αντιπροσώπου.

(ζ) Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων που καθυστερούν τις οικονομικές
τους υποχρεώσεις για τον χρόνο που προηγείται του Παγκύπριου
Συνεδρίου της ΣΕΚ, στερούνται ψήφου στο Παγκύπριο Συνέδριο.

(η) Αντιπρόσωπος θα γίνεται δεκτός στο Παγκύπριο Συνέδριο όταν
παρουσιάζει έγκυρο πληρεξούσιο υπογραμμένο από τον Γραμματέα
και σφραγισμένο με τη νόμιμη σφραγίδα του Σωματείου του.

(θ) Το Σωματείο, από το οποίο προέρχονται οι σύνεδροι, είναι υποχρεω-
μένο να καλύψει τα έξοδα προσέλευσης των συνέδρων στο Συνέδριο,
μπορεί όμως το Ταμείο της ΣΕΚ ύστερα από απόφαση του Γενικού
Συμβουλίου, να καλύψει μερικώς ή ολικώς αυτά, αν διαπιστώσει ότι
το Σωματείο αυτό έχει δικαιολογημένη οικονομική αδυναμία.

(ι) Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται οι μισοί συν
ένας των εκλεγέντων αντιπροσώπων. Αν κατά την καθορισθείσα ώρα
δεν υπάρχει απαρτία, τότε δίδεται μια ώρα παράταση, οπότε, αν και
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πάλι δεν υπάρχει απαρτία, το Συνέδριο αναβάλλεται και το Γενικό
Συμβούλιο θα πρέπει να συνέλθει το αργότερο μέσα σ’ ένα μήνα και να
αποφασίσει για καθορισμό νέας ημερομηνίας. Σε περίπτωση Έκτακτου
Παγκύπριου Συνεδρίου, που συγκαλείται ύστερα από αίτηση των αντι-
προσώπων, αν δεν σχηματισθεί απαρτία κατά την καθορισμένη ώρα,
δίδεται παράταση. Σε περίπτωση που μετά την παρέλευση μιας ώρας
δεν αποτελέσει και πάλιν απαρτία, τότε διαλύεται και δεν επαναλαμ-
βάνεται.

(κ) Την έναρξη των εργασιών του Παγκύπριου Συνεδρίου κηρύσσει ο
Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, ο οποίος, με εισήγηση του Γενικού
Συμβουλίου, προτείνει το Προεδρείο, την Εφορευτική Επιτροπή που
εποπτεύει τις ψηφοφορίες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα, την
Επιτροπή Ελέγχου Πληρεξουσίων που εξετάζει τα κατατεθέντα πληρε-
ξούσια και τις ενστάσεις και αποφασίζει τελεσίδικα για το κανονικό ή
όχι αυτών και τους Πρακτικογράφους που καταγράφουν ακριβώς την
όλη συζήτηση, τα αποτελέσματα και τα πορίσματα του Συνεδρίου και
υποβάλλουν πλήρη έκθεση στο Νέο Γενικό Συμβούλιο.

(λ) Το Προεδρείο μετά την εκλογή του αναλαμβάνει τα καθήκοντά του,
διευθύνει τις εργασίες του Παγκύπριου Συνεδρίου δίκαια και αντικει-
μενικά και τηρεί την τάξη.

(μ) Η ψηφοφορία γίνεται μυστικά και με ψηφοδέλτια που φέρουν τη
σφραγίδα της ΣΕΚ και την υπογραφή του Προέδρου, όταν πρόκειται
για αρχαιρεσίες, προσωπικά ζητήματα, αλλαγή επωνυμίας, συγχώ-
νευση με άλλη Συνομοσπονδία, διάλυση της ΣΕΚ, επιβολή αναγκαστι-
κών εισφορών και τροποποίηση Καταστατικού. 

Μυστική ψηφοφορία γίνεται επίσης για εκλογή αντιπροσώπων, έγκριση
λογοδοσίας και οικονομικής διαχείρισης, αν υπάρχουν διαφωνίες και
υποβληθεί εισήγηση υποστηριζόμενη από το 10% των παρισταμένων
αντιπροσώπων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η ψηφοφορία γίνεται με
ανάταση του χεριού.

(ν) Μέσα στο πρώτο εξάμηνο εκάστου χρόνου, με εξαίρεση τον χρόνο που
πραγματοποιείται το τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο, θα πραγματοποι-
είται Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, στην οποία θα κατατίθενται τα οικο-
νομικά και οργανωτικά αποτελέσματα του χρόνου για επικύρωση. Στη
Συνδιάσκεψη θα λαμβάνουν μέρος τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και
οι πλήρως απασχολούμενοι σαν Οργανωτικοί Γραμματείς των
Σωματείων – μελών της ΣΕΚ.
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Β. Αρμοδιότητες και καθήκοντα

(α) Το Παγκύπριο Συνέδριο εξετάζει και παίρνει θέση πάνω στην έκθεση
δράσης του Γενικού Συμβουλίου, στην έκθεση των ετήσιων ελεγμένων
λογαριασμών, στην έκθεση των ελεγκτών και παίρνει αποφάσεις
πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα γενικής φύσεως.

(β) Εξετάζει και αποφασίζει πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα της
Ημερήσιας Διάταξης.

(γ) Τροποποιεί το Καταστατικό.

(δ) Επικυρώνει τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου ελέγχοντας κατά πόσο
εκλέγηκαν σύμφωνα με το Καταστατικό.

(ε) Εκλέγει τον Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ.

στ) Εκλέγει τέσσερα μέλη, δηλαδή τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον
Γενικό Οργανωτικό, τον Γενικό Ταμία και τον Γραμματέα Δημοσίων και
Διεθνών Σχέσεων, που μαζί με τον Γενικό Γραμματέα θα αποτελούν τη
Γενική Γραμματεία.

(ζ) Εκλέγει ελεγκτές.

(η) Εξετάζει παράπονα, εφέσεις ή καταγγελίες για την αποβολή οργανώ-
σεων - μελών, τη διαγραφή ή επανεγγραφή Ομοιοεπαγγελματικών
Ομοσπονδιών ή Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων.

(θ) Αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα
που θα εγερθεί διαφωνία και δεν προβλέπει το Καταστατικό.

(ι) Σε περίπτωση ισοψηφίας παίρνεται απόφαση με κλήρο.

Άρθρο 14ο: ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ θα αποτελούν οι ακόλουθοι:

(1) Ο Γενικός Γραμματέας.

(2) Τα μέλη της Γενικής Γραμματείας.

(3) Οι Γενικοί Γραμματείς και οι Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς των
εγγεγραμμένων Ομοσπονδιών-μελών της ΣΕΚ.

(4) Οι Επαρχιακοί Γραμματείς των πέντε Ελεύθερων Εργατικών Κέντρων
και οι Αναπληρωτές Επαρχιακοί Γραμματείς, δηλαδή Λευκωσίας-
Κερύνειας, Λεμεσού, Αμμοχώστου, Λάρνακας και Πάφου.
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(5) Οι Επαρχιακοί Οργανωτικοί Γραμματείς και οι Επαρχιακοί Ταμίες των

Ελεύθερων Εργατικών Κέντρων Λευκωσίας-Κερύνειας, Λεμεσού,

Αμμοχώστου, Λάρνακας και Πάφου.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που εκπρόσωπος Εργατικού Κέντρου

στο Γενικό Συμβούλιο εκλέγεται στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού

Γραμματέα Ομοσπονδίας, τότε το Εργατικό Κέντρο θα τον αντικαθιστά με

άλλο εκπρόσωπό του.

(6) Αντιπρόσωποι των Εργατικών Κέντρων Λευκωσίας-Κερύνειας,

Λεμεσού, Αμμοχώστου, Λάρνακας και Πάφου με αριθμητική αναλογία

των μελών κάθε Κέντρου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του

άρθρου 15.

(7) Οι υπεύθυνοι των Τμημάτων του Κινήματος που δημιουργεί το Γενικό

Συμβούλιο, οι οποίοι έχουν όλα τα δικαιώματα πλην του εκλέγειν και

εκλέγεσθαι.

Άρθρο 15ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εκλογή του Γενικού Συμβουλίου γίνεται όπως πιο κάτω:

(α) Ο Γενικός Γραμματέας και τα τέσσερα μέλη της Γενικής Γραμματείας,

εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο.

(β) Οι Γενικοί Γραμματείς και Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς των εγγρε-

γραμμένων Ομοσπονδιών-μελών της ΣΕΚ, οι Επαρχιακοί Γραμματείς

των Εργατικών Κέντρων, οι Αναπληρωτές Επαρχιακοί Γραμματείς, οι

Επαρχιακοί Οργανωτικοί Γραμματείς και οι Επαρχιακοί Ταμίες των

Εργατικών Κέντρων, αποτελούν αυτοδίκαια μέλη του Γενικού

Συμβουλίου.

(γ) Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου των Επαρχιών Λευκωσίας –

Κερύνειας, Λεμεσού, Αμμοχώστου, Λάρνακας και Πάφου  θα εκλέγονται

ξεχωριστά από τους αντιπροσώπους των Εργατοϋπαλληλικών

Σωματείων κάθε Εργατικού Κέντρου, με μυστική ψηφοφορία κατά το

Επαρχιακό Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου, με βάση τον αριθμό μελών

Εφόρου που έχει το κάθε Κέντρο στη δύναμή του, όπως πιο κάτω:

Για 3001 και μέχρι 5000 μέλη ένας (1) αντιπρόσωπος

Περισσότερα από 5001 και μέχρι 7000 μέλη δύο (2) αντιπρόσωποι

Περισσότερα από 7001 και μέχρι 9000 μέλη τρεις (3) αντιπρόσωποι και
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επιπρόσθετα για κάθε δύο χιλιάδες μέλη περισσότερα των 9001 ένας (1)
αντιπρόσωπος.

Η εκλογή μελών του Γενικού Συμβουλίου, τηρουμένων των ανωτέρω, θα
είναι τέτοια ώστε να μην είναι περισσότερα από ένας για κάθε Σωματείο.

Νοείται όμως ότι σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Γενικού
Συμβουλίου από ένα Εργατικό Κέντρο είναι μεγαλύτερος από τα Σωματεία
που έχει στη δύναμή του, τότε είναι δυνατόν από ένα Σωματείο να εκλε-
γούν περισσότερα από ένα μέλη, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι πέραν
των δύο.

Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, Σωματείο σημαίνει το Σωματείο που
είναι οργανωμένο πάνω σε βιομηχανική βάση.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω αναλογιών, κάθε Εργατικό Κέντρο θα εκλέγει
ξεχωριστά από και μεταξύ των μη απασχολουμένων με μισθό στη ΣΕΚ ή
τα τμήματά της, αντιπροσώπων στο Επαρχιακό του συνέδριο ως πιο
κάτω σε αναλογία μελών Εφόρου:

Μέχρι 3000 1

Από 3001 - 6000 2

"    6001 -  9000 3

" 9001 – 12000 4

"    12001 και άνω 5

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποδειχτούν από ένα τουλάχιστον Σωματείο.
Κανένα Σωματείο δεν δικαιούται να υποστηρίξει πέραν του ενός υποψη-
φίου. Εάν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι από τον αριθμό που
δικαιούται το Εργατικό Κέντρο να εκλέξει, τότε γίνονται εκλογές με μυστι-
κή ψηφοφορία. Στην περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή γίνεται με κλήρο.

Ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας Παγκύπριας Συντεχνίας με πέραν των
1000 μελών, καθ’ υπόδειξη του Γενικού Συμβουλίου της Συντεχνίας, αυτο-
δικαίως θα θεωρείται μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ. Ο υποδει-
κνυόμενος χάνει τη θέση του από τη στιγμή που παύει να είναι Πρόεδρος
ή Γενικός Γραμματέας της Συντεχνίας αντίστοιχα και η ενδιαφερόμενη
συντεχνία υποδεικνύει τον αντικαταστάτη του.

Η εκλογή τους θα επικυρώνεται από το Παγκύπριο Συνέδριο, το οποίο θα
δικαιούται να εγκρίνει ή μη τα μέλη αυτά με απλή πλειοψηφία είτε από
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το Γενικό Συμβούλιο, ανάλογα  με την ημερομηνία εκλογής τους.

(δ) Μέλος του Γενικού Συμβουλίου δικαιούται να εκλεγεί κάθε μέλος του
απερχόμενου Γενικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και οποιοδήποτε
μέλος Εργατοϋπαλληλικού Σωματείου Εργατικού Κέντρου αν έχει εκλε-
γεί ως αντιπρόσωπος για το συνερχόμενο Παγκύπριο Συνέδριο, είναι
ηλικίας πάνω από 21 χρόνων και κάτω από το έτος αφυπηρέτησης
του κλάδου από τον οποίο προέρχεται, όπως τούτο καθορίζεται είτε
από τη Νομοθεσία Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους προερχόμε-
νους από τον ιδιωτικό τομέα, είτε από τη Νομοθεσία Περί Δημοσίων
Υπαλλήλων και Ημικρατικών Οργανισμών για τους προερχόμενους
από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, έχει κανονισμένες τις υποχρεώσεις
του προς την οργάνωσή του και εφόσον είναι μέλος
Εργατοϋπαλληλικού Σωματείου για περίοδο δύο τουλάχιστον ετών.

(ε) Κανενός Εργατοϋπαλληλικού Σωματείου ή Εργατικού Κέντρου οι αντι-
πρόσωποι που εκλέγονται για το Παγκύπριο Συνέδριο δεν θα έχουν το
δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται ή να ψηφίζουν και να ψηφί-
ζονται κατά το Παγκύπριο Συνέδριο, τακτικό ή έκτακτο, εκτός αν η
οργάνωση που αντιπροσωπεύουν έχει κανονισμένες τις υποχρεώσεις
της προς τη ΣΕΚ, που απορρέουν από το παρόν Καταστατικό.

(στ) Η θητεία του Γενικού Συμβουλίου είναι τετραετής,  δηλαδή από ένα
Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο μέχρι το επόμενο.

(ζ) Μέλος του Γενικού Συμβουλίου εκπίπτει του αξιώματός του όταν χάσει
τη θέση που κατείχε και ως εκ της θέσης του ήταν μέλος του Γενικού
Συμβουλίου, ή όταν φθάσει το έτος αφυπηρέτησης του κλάδου από
τον οποίο προέρχεται, όπως τούτο καθορίζεται από τη Νομοθεσία
Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους προερχόμενους από τον ιδιω-
τικό τομέα ή από τη Νομοθεσία Περί Δημοσίων Υπαλλήλων και
Ημικρατικών Οργανισμών για τους προερχόμενους από τον ευρύτερο
δημόσιο τομέα. Το σώμα από το οποίο προέρχεται, ορίζει αντικατα-
στάτη του.

Άρθρο 16ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(α) Το Γενικό Συμβούλιο συνέρχεται κάθε τέσσερις μήνες, έκτακτα δε
όποτε η Εκτελεστική Επιτροπή κρίνει ότι είναι ανάγκη. Του Γενικού
Συμβουλίου προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας ή αντιπρόσωπός του.
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(β) Διαχειρίζεται τις υποθέσεις της ΣΕΚ κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ
των δύο Παγκύπριων Συνεδρίων και χαράσσει γραμμή πάνω σε κάθε
θέμα, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Παγκύπριου Συνεδρίου.

(γ) Εποπτεύει τις αποφάσεις του Παγκύπριου Συνεδρίου και την πιστή
τήρηση του Καταστατικού της ΣΕΚ.

(δ) Συγκαλεί το Παγκύπριο Συνέδριο και τις Παγκύπριες συνδιασκέψεις
και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη και αποφασίζει για το σκόπιμο ή
όχι σύγκλησης Έκτακτου Συνεδρίου.

(ε) Αποφασίζει για την σύγκληση Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου για τη
συζήτηση πάρα πολύ σοβαρών θεμάτων.

(στ) Αντικαθιστά μέλη της Γραμματείας από και μεταξύ των μελών του
Γενικού Συμβουλίου που η θέση τους κενώνεται για οποιοδήποτε
λόγο, εκτός του Γενικού Γραμματέα, τον οποίο αντικαθιστά ο ανα-
πληρωτής Γενικός Γραμματέας. Η θητεία των νέων μελών θα είναι
μέχρι της συγκλήσεως του Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου.

(ζ) Αποφασίζει για τους ισολογισμούς, καταρτίζει σχέδια δράσης και
ελέγχει τις ενέργειες της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γενικής
Γραμματείας.

(η) Επιβάλλει πειθαρχικές ποινές στις Οργανώσεις-μέλη της ΣΕΚ και
στους αξιωματούχους όπως προνοεί το Καταστατικό.

(θ) Αποφασίζει πάνω σε οποιοδήποτε σημείο που το Καταστατικό δεν
αναφέρεται.

(ι) Ιδρύει Τμήματα όπως Νεολαίας, Εργαζόμενων Γυναικών,
Συνταξιούχων, καταρτίζει τους Κανονισμούς λειτουργίας και  επικυ-
ρώνει τους υπευθύνους των Τμημάτων.

(κ) Οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψη-
φία των παρόντων μελών, σε περίπτωση όμως ισοψηφίας ο Πρόεδρος
έχει τη νικώσα ψήφο.

(λ) Το Γενικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται οι
μισοί συν ένας των μελών που το αποτελούν.

Άρθρο 17ο: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(α) Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τα μέλη της Γραμματείας,
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δηλαδή τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον
Γενικό Οργανωτικό, τον Γενικό Ταμία και τον Γραμματέα Δημοσίων και
Διεθνών Σχέσεων, τους Γενικούς Γραμματείς των Ομοσπονδιών και τους
Επαρχιακούς Γραμματείς των πέντε Ελεύθερων Εργατικών Κέντρων. Στις
συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός
Γραμματέας. Νοείται ότι οι Γραμματείς των Ομοσπονδιών και των
Εργατικών Κέντρων, μπορούν σε περίπτωση μακράς απουσίας, να
εκπροσωπούνται από τους Αναπληρωτές τους νοουμένου ότι θα το γνω-
στοποιήσουν στον Γενικό Γραμματέα γραπτώς, καθορίζοντας και την
περίοδο αναπλήρωσης.

(β) Συνέρχεται κάθε μήνα τακτικά ή έκτακτα όποτε το θεωρήσει ότι είναι
ανάγκη.

(γ) Εγκρίνει τις δαπάνες κάθε φύσης για τη συντήρηση, λειτουργία και
ανάπτυξη του οργανισμού της ΣΕΚ μέσα στα πλαίσια του προϋπολο-
γισμού που εγκρίνεται από το Γενικό Συμβούλιο.

(δ) Αποφασίζει την Ημερήσια Διάταξη των Συνεδριάσεων του Γενικού
Συμβουλίου και του Παγκύπριου Συνεδρίου και προετοιμάζει τις ειση-
γήσεις πάνω σ’ όλα τα θέματα αυτής.

(ε) Παρουσιάζει στο Γενικό Συμβούλιο τους ετήσιους προϋπολογισμούς
της ΣΕΚ, Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών και Σωματείων για έγκρι-
ση.

(στ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της ΣΕΚ και εγκρίνει την
πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού των Εργατικών Κέντρων
και των Ομοσπονδιών.

(ζ) Εγκρίνει τα γενικά προγράμματα οργανωτικής δράσης που καταρτί-
ζονται από το Κεντρικό Οργανωτικό Γραφείο με σκοπό την επίτευξη
των σκοπών που επιδιώκονται.

(η) Συγκεντρώνει Εκθέσεις πάνω στην οργανωτική, επαγγελματική, οικο-
νομική και ιδεολογική κατάσταση όλων των τμημάτων και
Οργανώσεων-μελών της ΣΕΚ και ενεργεί βάσει των πορισμάτων που
βγαίνουν απ’ αυτές, για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών της
ΣΕΚ.

(θ) Καταρτίζει εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας, οργάνωσης και
πειθαρχίας.
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(ι) Εξετάζει το έργο που γίνεται από τη Γενική Γραμματεία και κάνει εκθέ-
σεις προς το Γενικό Συμβούλιο.

(κ) Οι αποφάσεις της θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, σε περίπτω-
ση όμως ισοψηφίας, ο Γενικός Γραμματέας θα έχει τη νικώσα ψήφο.

(λ) Δημιουργεί υπεπιτροπές όπως Τύπου, Διαφώτισης, Εξεύρεσης εργα-
σίας, Κινητοποίησης, Ανεργίας, Περίθαλψης, Διεθνών Σχέσεων κ.λ.π.
και διορίζει οποιαδήποτε πρόσωπα είτε από το Συμβούλιο είτε εκτός
αυτού, μέλη ή μη μέλη Ελεύθερων Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων για
τη νομική, τεχνική ή οργανωτική προώθηση του κινήματος που θα
είναι όμως πάντα υπόλογα σε αυτή.

(μ) Συζητά καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά που εκθέτει το
Κίνημα ή αμέλεια στην εκτέλεση του καθήκοντος μισθωτού προσώπου
της ΣΕΚ, Τμημάτων της, των Ελεύθερων Εργατικών Κέντρων και των
Ομοσπονδιών ή των Τμημάτων τους και αποφασίζει τελεσίδικα.

Άρθρο 18ο: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

(α) Αυτή αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό
Γραμματέα, τον Γενικό Οργανωτικό, τον Γενικό Ταμία και τον
Γραμματέα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, που εκλέγονται απευθείας
από το Παγκύπριο Συνέδριο.

Οποιοσδήποτε πληρεί τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού, είναι
μέλος Σωματείου με πλήρως τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρε-
ώσεις κατά τα τελευταία δύο χρόνια, είναι ηλικίας πάνω από 25 χρονών
και κάτω από το έτος αφυπηρέτησης του κλάδου από τον οποίο προέρ-
χεται, όπως τούτο καθορίζεται είτε από τη Νομοθεσία Περί Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για τους προερχόμενους από τον ιδιωτικό τομέα είτε από τη
Νομοθεσία Περί Δημοσίων Υπαλλήλων και Ημικρατικών Οργανισμών για
τους προερχόμενους από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και είναι αντιπρό-
σωπος του Παγκύπριου Συνεδρίου και επιθυμεί να εκλεγεί ως μέλος της
Γενικής Γραμματείας, πρέπει να υποβάλει υποψηφιότητα γραπτώς για τη
θέση που επιθυμεί να διεκδικήσει προς τον Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ, η
οποία να υποστηρίζεται από ένα Σωματείο ή 10 αντιπροσώπους και η
οποία να φθάσει στα γραφεία της ΣΕΚ 30 μέρες πριν από την ημερομηνία
σύγκλησης του Παγκύπριου Συνεδρίου. 

Τα απερχόμενα μέλη της Γενικής Γραμματείας μπορούν αυτοδικαίως να
είναι υποψήφιοι για επανεκλογή στη θέση που κατέχουν.
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(β) Στις συνεδριάσεις της Γενικής Γραμματείας προεδρεύει ο Γενικός
Γραμματέας.

(γ) Έργο της Γενικής Γραμματείας, είναι να επιλαμβάνεται θέματα επει-
γούσης φύσεως, συγκαλεί την Εκτελεστική Επιτροπή και καταρτίζει το
πρόγραμμα των εργασιών της.

(δ) Ειδικότερα η Γενική Γραμματεία θα εκτελεί τις αποφάσεις του Γενικού
Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, είτε η ίδια είτε με την
ανάθεσή τους σε ειδικούς αξιωματούχους ή όργανα της ΣΕΚ.

(ε) Θα επιβλέπει τη διαχείριση των Εργατικών Κέντρων, των
Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων και των Ομοσπονδιών γενικά και θα
κρατεί λογαριασμούς και θα ελέγχει από καιρό σε καιρό, τα μετρητά
που βρίσκονται στα χέρια του Ταμία και των άλλων αξιωματούχων
της ΣΕΚ και όλων των μελών-οργανώσεών της παγκύπρια.

(στ) Θα φροντίζει όπως τηρούνται παγκύπρια οι διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού.

(ζ) Πριν από τη λήξη κάθε χρόνου ή όταν αυτό ζητηθεί από το Γενικό
Συμβούλιο ή την Εκτελεστική Επιτροπή, θα υποβάλλει σ’ αυτές τον
προϋπολογισμό και την ταμειακή κατάσταση.

(η) Θα συντάσσει τους κανονισμούς οποιωνδήποτε υπεπιτροπών.

(θ) Θα κηρύσσει κενή τη θέση οποιουδήποτε μέλους, της Γενικής
Γραμματείας, της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου,
που παραιτείται ή απουσιάζει χωρίς άδεια ή αδικαιολόγητα (και
ύστερα από γραπτές προσκλήσεις) από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις,
από τις οποίες η μια θα είναι τακτική. Θα φροντίζει δε να συμπληρω-
θεί η θέση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού.

(ι) Η Γενική Γραμματεία της ΣΕΚ, μπορεί όταν έχει συγκεκριμένες καταγγε-
λίες εναντίον οποιουδήποτε μισθωτού προσώπου της ΣΕΚ ή των
Τμημάτων της για ανάρμοστη συμπεριφορά που εκθέτει το Κίνημα, ή
αμέλεια στην εκτέλεση του καθήκοντος, να θέσει σε διαθεσιμότητα το
μισθωτό αυτό πρόσωπο της ΣΕΚ ή τα Τμήματά της.

Σε τέτοια περίπτωση, η καταγγελία συζητείται στην αμέσως επόμενη
τακτική συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΚ, η οποία και απο-
φασίζει τελεσίδικα.
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Άρθρο 19ο: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

(α) Τούτο απαρτίζεται από τον Γενικό Οργανωτικό Γραμματέα και τους
Γενικούς Γραμματείς των Ομοσπονδιών, των Τμημάτων Νεολαίας,
Εργαζομένων Γυναικών, Συνταξιούχων, των Επαρχιακών
Οργανωτικών Γραμματέων των Εργατικών Κέντρων Λευκωσίας-
Κερύνειας, Λεμεσού, Αμμοχώστου, Λάρνακας και Πάφου ή εκπροσώ-
πων τους που υποδεικνύονται κανονικά. Μετέχει δε σ’ αυτό ο Γενικός
Ταμίας όταν συζητούνται θέματα που σχετίζονται με την αρμοδιότη-
τά του, χωρίς όμως να έχει δικαίωμα ψήφου.

(β) Το Κ.Ο.Γ. συνεδριάζει τακτικά κάθε τέσσερις μήνες και έκτακτα όποτε
κριθεί σκόπιμο. Σε όλες τις συνεδρίες προεδρεύει ο Γενικός
Οργανωτικός Γραμματέας.

(γ) Καταρτίζει οργανωτικά προγράμματα, εποπτεύει και ελέγχει την εκτέ-
λεσή τους, ρυθμίζει και ελέγχει την οργανωτική διάρθρωση, καταρτί-
ζει οργανωτικούς κανονισμούς, ελέγχει την εργασία και αποδοτικότη-
τα των Επαρχιακών Οργανωτικών Γραμματέων, τεχνικών και άλλων
εμμίσθων υπαλλήλων, υποβάλλει τακτικές εκθέσεις προς την
Εκτελεστική Επιτροπή και μέσω της προς το Γενικό Συμβούλιο.

(δ) Καταρτίζει, επιβλέπει και βάζει σε εκτέλεση κάθε φύσης προγράμματα
σχετικά με οποιαδήποτε εκδήλωση του κινήματος, καλλιτεχνική, πολι-
τιστική, πνευματική, αθλητική ή για τον σκοπό εξεύρεσης πόρων μέσα
στα πλαίσια του οικονομικού προγράμματος που ακολουθείται από
το Γενικό Συμβούλιο.

(ε) Τηρεί καταστάσεις και πίνακες της αριθμητικής δύναμης και διάρ-
θρωσης όλου του κινήματος, όπως και για κάθε Τμήμα αυτού ξεχωρι-
στά.

Άρθρο 20ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(α) Τούτο απαρτίζεται από τον Γενικό Ταμία, τους Γενικούς Γραμματείς
των Ομοσπονδιών και τους Επαρχιακούς Ταμίες ή εκπροσώπων τους.
Στις συνεδριάσεις του προεδρεύει ο Γενικός Ταμίας. Επίσης στις συνε-
δριάσεις του μπορεί να μετέχει και ο Γενικός Οργανωτικός
Γραμματέας, όσες φορές συζητούνται θέματα που σχετίζονται με την
αρμοδιότητά του. Συνεδριάζει τακτικά κάθε τέσσερις μήνες και έκτα-
κτα όποτε κριθεί σκόπιμο. 

(β) Συμβουλεύει, μέσω της Εκτελεστικής Επιτροπής, το Γενικό Συμβούλιο
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σχετικά με τη χάραξη και άσκηση της γενικής οικονομικής πολιτικής
της ΣΕΚ και του οικονομικού προγραμματισμού.

(γ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό που καταρτίζεται από τον Γενικό Ταμία
και την ταμειακή κατάσταση της ΣΕΚ, των Εργατικών Κέντρων, των
Ομοσπονδιών και των Σωματείων και τους υποβάλλει για έγκριση,
μέσω της Γενικής Γραμματείας, στην Εκτελεστική Επιτροπή και το
Γενικό Συμβούλιο.

(δ) Υποβάλλει εισηγήσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή σχετικά με την
λήψη μέτρων για εξεύρεση και συγκέντρωση πόρων για το Κίνημα.

(ε) Εποπτεύει την οικονομική διαχείριση των Εργατικών Κέντρων και
Ομοσπονδιών και ασκεί έλεγχο, τόσο πάνω στις εκθέσεις ταμειακής
κατάστασης όσο και πάνω στους προϋπολογισμούς που καταρτίζον-
ται, των Ελεύθερων Εργατικών Κέντρων, των Σωματείων και των εγγε-
γραμμένων Ομοσπονδιών.

Άρθρο 21ο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

(α) Τούτο απαρτίζεται από τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή
Γενικό Γραμματέα και τους Γενικούς Γραμματείς των Ομοσπονδιών.
Στις συνεδριάσεις του Επαγγελματικού Γραφείου προεδρεύει ο Γενικός
Γραμματέας ή στην απουσία του ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας. 

Έργο του Επαγγελματικού Γραφείου είναι γενικά ο προγραμματισμός και
η διεύθυνση του έργου της προώθησης και κατοχύρωσης των επαγγελ-
ματικών συμφερόντων των εργατοϋπαλλήλων.

(β) Συγκεντρώνει όλα τα αιτήματα των διαφόρων συντεχνιών με σκοπό τη
μελέτη τους.

(γ) Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή της πολιτικής της ΣΕΚ πάνω
στα οικονομικά αιτήματα.

(δ) Καταρτίζει μελέτες, τόσο πάνω στις διεθνείς συμβάσεις όσο και πάνω
στις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στην Κύπρο και υποβάλλει
στην Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήσεις για την πολιτική που πρέπει να
ακολουθηθεί πάνω στα επαγγελματικά θέματα, με σκοπό την επίτευξη
των καλύτερων δυνατών όρων εργασίας και απασχόλησης.

(ε) Τηρεί πλήρεις καταστάσεις όλων των συνομολογούμενων συλλογικών
συμβάσεων με τους εργοδότες και ενημερώνει συνέχεια την
Εκτελεστική Επιτροπή πάνω στις λεπτομέρειές τους.
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Άρθρο 22ο: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(α) Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ εκλέγεται από το Παγκύπριο Συνέδριο
με μυστική ψηφοφορία αν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι.

(β) Για να είναι κάποιος εκλέξιμος πρέπει να είναι μέλος ενός Σωματείου
– μέλους της ΣΕΚ με τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις του προς αυτό
κατά την τελευταία διετία, να προταθεί από Εργατικό Κέντρο,
Ομοσπονδία ή Σωματείο – μέλος ή από 10 τουλάχιστον αντιπροσώ-
πους, να είναι ηλικίας πάνω από 25 χρόνων και κάτω από το έτος
αφυπηρέτησης του κλάδου από τον οποίο προέρχεται, όπως τούτο
καθορίζεται είτε από τη Νομοθεσία Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων για
τους προερχομένους από τον ιδιωτικό τομέα, είτε από τη Νομοθεσία
Περί Δημοσίων Υπαλλήλων και Ημικρατικών Οργανισμών για τους
προερχομένους από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και να είναι αντι-
πρόσωπος στο Συνέδριο. Ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας μπορεί
αυτοδικαίως να είναι υποψήφιος για επανεκλογή, νοουμένου ότι είναι
κάτω από το έτος αφυπηρέτησης όπως καθορίζεται πιο πάνω.
Οποιοσδήποτε πληρεί τα πιο πάνω και επιθυμεί να εκλεγεί στη θέση
του Γενικού Γραμματέα της ΣΕΚ, πρέπει να υποβάλει γραπτώς υποψη-
φιότητα προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ, η οποία πρέπει να
φθάσει στα γραφεία της ΣΕΚ τουλάχιστον 30 μέρες  πριν την σύγκλη-
ση του Συνεδρίου.

(γ) Η θητεία του Γενικού Γραμματέα είναι τετραετής και θα εκπροσωπεί τη
ΣΕΚ σε όλες της τις σχέσεις στα δικαστήρια και στις πολιτικές αρχές
κάθε φύσεως. Θα επιβλέπει κάθε οργανωτική εργασία, θα ελέγχει όλες
τις οργανώσεις-μέλη της ΣΕΚ, θα εκτελεί κάθε απόφαση της ΣΕΚ, θα
επισκέπτεται όλες τις οργανώσεις και θα σπεύδει οποτεδήποτε καλεί-
ται για διεκπεραίωση Συνδικαλιστικών καθηκόντων .

(δ) Θα υπογράφει όλα τα έγγραφα και τις επιστολές της ΣΕΚ, θα σφρα-
γίζει αυτές και θα κρατεί κατάλογο όλων των εισερχόμενων και των
εξερχόμενων εγγράφων ως και Μητρώον Οργανώσεων-μελών οι
οποίες αποτελούν τη Συνομοσπονδία όπως και των αντιπροσώπων
τους.

(ε) Θα εκπροσωπεί τη ΣΕΚ, σε συνεργασία με τον Ταμία της, στις οικονο-
μικές σχέσεις της με τρίτους, θα είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των
βιβλίων, αρχείων, καταλόγων, περιουσίας κ.λ.π. της ΣΕΚ, θα φροντίζει
να τηρούνται αυτά ασφαλισμένα και σε καλή κατάσταση και θα στέλ-
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λει στον Έφορο των Συντεχνιών, πριν από τις 15 Φεβρουαρίου κάθε
χρόνου ή οποτεδήποτε θα ζητηθεί, γενική κατάσταση των εισπράξεων
και πληρωμών, κεφαλαίων, κατάσταση κινητής και ακίνητης περιου-
σίας που θα δείχνει πλήρως το ενεργητικό και το παθητικό κατά την
προηγούμενη 31 Δεκεμβρίου. Θα δείχνει χωριστά τα έξοδα όσον αφορά
τους διάφορους σκοπούς της ΣΕΚ με τέτοιο τρόπο και θα περιλαμβάνει
τέτοιες λεπτομέρειες που θα απαιτεί ο Έφορος. Θα στέλλει επίσης
κατάσταση εσόδων και εξόδων του Ταμείου Ιατρικής Περίθαλψης, του
Ταμείου Διακοπών (Αδειών) όπως και οποιουδήποτε άλλου τέτοιου
και του Δημοσιογραφικού Οργάνου, ελεγμένες κανονικά. Θα δείχνει
επίσης όλες τις τροποποιήσεις των άρθρων και τα νέα άρθρα του
Καταστατικού και τις αλλαγές των αξιωματούχων, οι οποίες έγιναν
κατά τον προηγούμενο χρόνο. Γι’ αυτό θα στέλλει ένα αντίγραφο του
Καταστατικού της ΣΕΚ όπως υπάρχει την ημερομηνία εκείνη σύμφωνα
με τον Νόμο περί Συντεχνιών.

(στ) Θα κρατεί βιβλίο περιουσίας της ΣΕΚ, θα φροντίζει όπως αυτό
φυλάσσεται ασφαλισμένα, θα συνυπογράφει μαζί με τον Γενικό
Ταμία για να δικαιούται ο τελευταίος να αποσύρει οποιοδήποτε
ποσό από την Τράπεζα ή για τη νόμιμη πώληση περιουσίας της ΣΕΚ.

(ζ) Θα συμμορφώνεται γενικά με τις διατάξεις του Νόμου και θα φροντί-
ζει όπως αυτές τηρούνται από τη ΣΕΚ.

(η) Θα ελέγχει μαζί με τον υπεύθυνο της εφημερίδας της ΣΕΚ, του επίση-
μου δημοσιογραφικού της οργάνου, τη γραμμή και το περιεχόμενο της
εφημερίδας της ΣΕΚ, ενεργώντας για την όσο το δυνατό επιτυχέστερη
εκπλήρωση του σκοπού της.

(θ) Θα επιβλέπει και θα καθοδηγεί το προσωπικό των γραφείων και θα
έχει την εποπτεία όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού της ΣΕΚ παγ-
κύπρια.

(ι) Θα είναι προϊστάμενος της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γενικής
Γραμματείας, θα διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτών και θα καταρτίζει
την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων όλων των προαναφερθέντων
σωμάτων και θα τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο θα καταχωρούνται
με ακρίβεια τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων όπως και των
Παγκύπριων Συνεδρίων. Θα εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή την
εκτέλεση περιοδειών και προγραμμάτων, ενεργώντας βάσει των εκθέ-
σεων τις οποίες θα υποβάλλει σ’ αυτόν ο Γενικός Οργανωτικός
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Γραμματέας και θα δικαιούται να αναθέσει στον αναπληρωτή του την
άσκηση μέρους από τις αρμοδιότητές του.

(κ) Σε περίπτωση απουσίας του Γενικού Γραμματέα, τα καθήκοντα και τις
εξουσίες του αναλαμβάνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας. 

(λ) Σε περίπτωση κενώσεως της θέσεως του Γενικού Γραμματέα, τα καθή-
κοντα και τις εξουσίες του αναλαμβάνει ο Αναπληρωτής Γενικός
Γραμματέας μέχρι τη σύνοδο του επόμενου Τακτικού Παγκύπριου
Συνεδρίου.

(μ) Θα είναι υπεύθυνος των Δημοσίων Σχέσεων της ΣΕΚ όπως επίσης και
των σχέσεων αυτής με τα Συνδικαλιστικά Κινήματα του εξωτερικού
και ειδικότερα με τη ΔΣΣ και τη ΣΕΣ, όπως επίσης με τα Κυβερνητικά
Τμήματα Εργασίας, του Εφόρου των Συντεχνιών και της Βουλής.

Άρθρο 23ο: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(α) Σε περίπτωση κενώσεως της θέσης του Γενικού Γραμματέα αναλαμβά-
νει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα, μέχρι τη σύνοδο του επόμενου
Τακτικού Παγκύπριου Συνεδρίου.

(β) Αναπληροί τον Γενικό Γραμματέα στην άσκηση όλων των καθηκόντων
και εξουσιών του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού
Γραμματέα.

(γ) Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας κατατοπίζει με λεπτομέρεια τον
Γενικό Γραμματέα με κατάλληλες εκθέσεις πάνω σε όλα τα ζητήματα
τα οποία χειρίζεται.

Άρθρο 24ο: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(α) Ο Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας της ΣΕΚ καταρτίζει προγράμματα
οργανωτικής δράσης που θέτονται στην Εκτελεστική Επιτροπή. Τα
προγράμματα αυτά μπορούν να καλύπτουν ολόκληρο το έτος ή
κάποια χρονική περίοδο με συγκεκριμένους στόχους γενικής ή τοπικής
ανάπτυξης του κινήματος.

(β) Συγκεντρώνει από όλο το νησί τα αναγκαία στοιχεία για την οργανω-
τική διάρθρωση και τις ευκαιρίες επέκτασης του Κινήματος και υπο-
βάλλει τακτική έκθεση στον Γενικό Γραμματέα και την Εκτελεστική
Επιτροπή.
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(γ) Τηρεί Μητρώο των Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων που υπάρχουν
στο νησί, είτε υπάγονται στη δύναμη της ΣΕΚ είτε όχι, με στοιχεία που
δείχνουν την οργανωμένη εργατική δύναμη, τους κλάδους, τις επιχει-
ρήσεις, τα ποσοστά των οργανωμένων ή μη κατά κλάδο, περιοχή και
επιχείρηση και καταρτίζει σχεδιαγράμματα ανάπτυξης του κινήματος
της ΣΕΚ σε σύγκριση με άλλα τέτοια.

(δ) Διενεργεί τακτικές περιοδείες για έλεγχο, ανάπτυξη και προώθηση
των Οργανωτικών Προγραμμάτων των Εργατικών Κέντρων,
Ομοσπονδιών και Σωματείων μελών της ΣΕΚ.

(ε) Ελέγχει και καταρτίζει έκθεση πάνω στην εργασία και την απόδοση
όλων των Οργανωτικών Γραμματέων, τεχνικών ή άλλων εμμίσθων,
υποβάλλει δε τακτική αναφορά στον Γενικό Γραμματέα και την
Εκτελεστική Επιτροπή.

(στ) Προΐσταται του Κεντρικού Οργανωτικού Γραφείου και διευθύνει τις
συνεδριάσεις του.

Άρθρο 25ο: ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ 

(α) Ο Γενικός Ταμίας κρατεί λογιστικά βιβλία στα οποία εμφαίνονται με
ακρίβεια και λεπτομέρεια όλες οι εισπράξεις και πληρωμές από τη
ΣΕΚ και τα Σωματεία μέλη της.

(β) Εκτελεί τις πληρωμές και δαπάνες που εγκρίνονται από τον Γενικό
Γραμματέα και εκδίδει αριθμημένες αποδείξεις, σε διπλό αντίγραφο
που παραμένει πάνω στο στέλεχος.

(γ) Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και συντήρησης της κινητής και
ακίνητης περιουσίας της ΣΕΚ και της τήρησης των σχετικών βιβλίων
απογραφής της, τίτλων ιδιοκτησίας και κάθε αποδεικτικό στοιχείο.

(δ) Υποβάλλει το τέλος κάθε μήνα οικονομική και ταμειακή κατάσταση
της ΣΕΚ, ενεργώντας για εξεύρεση και συγκέντρωση περισσότερων
πόρων της ΣΕΚ και κάθε τι που έχει σχέση με τα έσοδά της.

(ε) Διαχειρίζεται υπεύθυνα τους πόρους διενεργούμενων γιορτών, ερά-
νων, λαχείων, συγκεντρώσεων, εκδρομών κ.λ.π., που αποσκοπούν
στην οικονομική ενίσχυση της ΣΕΚ.

(στ) Ελέγχει την οικονομική διαχείριση της εφημερίδας της ΣΕΚ, εκδοτι-
κών, εκπαιδευτικών και άλλων οργανισμών και υπηρεσιών που
δημιουργούνται από τη ΣΕΚ.
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(ζ) Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα ή οποιαδήποτε άλλη
περιουσία της ΣΕΚ που είναι στην κατοχή του ή κάτω από τον έλεγχό
του.

(η) Υποβάλλει στο Γενικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή και τη
Γενική Γραμματεία έκθεση της οικονομικής κατάστασης της ΣΕΚ οπο-
τεδήποτε του ήθελε ζητηθεί, ή κατά την παραίτησή του ή κατά το
Παγκύπριο Συνέδριο.

(θ) Δίνει αληθή λογαριασμό για όλες τις εισπράξεις και τις πληρωμές
που γίνονται απ’ αυτόν για το υπόλοιπο των χρημάτων που είναι στα
χέρια του ή κάτω από τον έλεγχό του και για οποιαδήποτε άλλη περι-
ουσία της ΣΕΚ που του είναι εμπιστευμένη από την ημέρα που ανέλαβε
καθήκοντα ή από την ημέρα των τελευταίων λογαριασμών.

(ι) Καταθέτει στ’ όνομα της ΣΕΚ όλα τα χρηματικά αποθέματα σε
Τράπεζα, Ταμιευτήριο ή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία εγγεγραμμέ-
νη στην Κύπρο, ύστερα από έγκριση της Γενικής Γραμματείας της ΣΕΚ.

(κ) Αποσύρει χρήματα από καταθέσεις του λογαριασμού της ΣΕΚ ή πωλεί
περιουσία της, μόνο ύστερα από κοινή υπογραφή μαζί με τον Γενικό
Γραμματέα.

(λ) Φροντίζει για την είσπραξη των ποσοστών από κάθε Σωματείο-μέλος
της ΣΕΚ και εκδίδει αριθμημένες αποδείξεις από διπλότυπο βιβλίο,
που φέρουν την υπογραφή του και την σφραγίδα της ΣΕΚ, αντίγραφα
των οποίων μένουν πάνω στο στέλεχος.

Ο τύπος αποδείξεως είναι ο ακόλουθος:

Αρ ...….........…

Έλαβα παρά του ……….……................…………......................…………………

Το ποσό ………..........………………........................……................……………..

ως ………...............…………........................……………............................……

Ημερομηνία.................…………………                      …………………………

Υπογραφή  

Ταμία
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(μ) Ο Γενικός Ταμίας μπορεί να διορίσει εισπράκτορες ή άλλους βοηθούς
που θα είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι απ’ ευθείας σ’ αυτόν, ενεργούντες
βάσει των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, ύστερα από έγκριση
της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΚ.

Άρθρο 26ο: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

(α) Είναι υπεύθυνος για τις Διεθνείς και Δημόσιες Σχέσεις της ΣΕΚ.

(β) Συντονίζει τις Διεθνείς Δραστηριότητες και Δημόσιες Σχέσεις των
Ομοιοεπαγγλεματικών Ομοσπονδιών και των Τμημάτων της ΣΕΚ που
ιδρύει το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ σύμφωνα με το Άρθρο 16 (ι) του
παρόντος Καταστατικού.

(γ) Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και προώθησης των διαφόρων
προγραμμάτων που έχουν σαν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
και της ευημερίας των μελών της ΣΕΚ και προεδρεύει τυχόν αντίστοιχων
επιτροπών.

(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από τον Γενικό
Γραμματέα της ΣΕΚ.

Άρθρο 27ο: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΣΕΚ

(α) Η ΣΕΚ έχει ιδιόκτητο δημοσιογραφικό όργανο την "Εργατική Φωνή",
που εκφράζει τις απόψεις της ΣΕΚ και διευθύνεται από Συντακτική
Επιτροπή που ορίζεται από το Γενικό Συμβούλιο.

(β) Η έδρα της εφημερίδας, η ονομασία της, το σχήμα και η συχνότητα
κυκλοφορίας αποφασίζεται από το Γενικό Συμβούλιο.

(γ) Ο Διευθυντής της εφημερίδας, που είναι υπόλογος στον Νόμο και τη
ΣΕΚ ορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ στην οποία κατα-
θέτει χρονιαία ταμειακή και κυκλοφοριακή έκθεση.

(δ) Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ και ο Διευθυντής της εφημερίδας είναι
υπεύθυνοι για την κατεύθυνσή της, την απρόσκοπτη και αποδοτική
έκδοσή της, δίνουν δε πλήρη έκθεση της κατάστασής της στην
Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο οποτεδήποτε ήθελε
ζητηθεί αυτό.

(ε) Ο Γενικός Ταμίας της ΣΕΚ είναι υπεύθυνος διαχειριστής της εφημερί-
δας, υποβάλλει δε Ταμειακή Έκθεση γι’ αυτή στον Έφορο των
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Συντεχνιών, στην Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο ετη-
σίως και στο Παγκύπριο Συνέδριο. 

(στ) Όλα τα Σωματεία-μέλη οφείλουν να τροφοδοτούν την εφημερίδα με
εργατικές ειδήσεις και άλλο χρήσιμο μορφωτικό υλικό, θα καταβάλ-
λουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη γρήγορη και ευρύτερη κυκλο-
φορία της.

(ζ) Όλα τα μέλη των Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων που βρίσκονται στη
δύναμη της ΣΕΚ έχουν υποχρέωση να αγοράζουν, διαβάζουν, βοηθούν
και προωθούν την εφημερίδα της ΣΕΚ, θεωρούμενο ως το επίσημο
διαφωτιστικό της βήμα.

(η) Η εφημερίδα είναι περιουσία της ΣΕΚ, η οποία ευθύνεται για τις
δαπάνες της και καρπούται τα κέρδη της.

Άρθρο 28ο: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ

(1) Ο Γενικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εισηγηθεί την επιβολή τιμω-
ρίας σε οποιοδήποτε μέλος Σωματείου που υπάγεται στη δύναμη της
ΣΕΚ, αφού πρώτα δοθεί ευκαιρία στο μέλος αυτό να υπερασπισθεί τον
εαυτό του. 

Η εισήγηση αυτή ανακοινώνεται στο Σωματείο του μέλους, το οποίο,
αφού επιληφθεί του ζητήματος σύμφωνα με το Καταστατικό του, μπορεί
να εγκρίνει την εισήγηση του Γενικού Συμβουλίου και σε τέτοια περίπτω-
ση οφείλει να την εφαρμόσει χωρίς χρονοτριβή. Αν όμως και μετά απ’
αυτά το Σωματείο εξακολουθεί να αρνείται να εκτελέσει την εισήγηση του
Γενικού Συμβουλίου, τότε το Γενικό Συμβούλιο θα δικαιούται να αποκόψει
το Σωματείο αυτό από τον κορμό της ΣΕΚ.

Οι αποφάσεις και ποινές που επιβάλει το Γενικό Συμβούλιο τίθενται αμέ-
σως σε εφαρμογή, δικαιούται όμως το τιμωρημένο μέλος ή ο αξιωματού-
χος να υποβάλει έφεση στο Παγκύπριο Συνέδριο, το οποίο θα αποφασί-
ζει τελεσίδικα.

(2) Το Γενικό Συμβούλιο δικαιούται να επιβάλει τις ακόλουθες πειθαρχικές
τιμωρίες σε οποιοδήποτε αξιωματούχο (μέλος του Γενικού Συμβουλίου ή
Επαρχιακού Συμβουλίου) της ΣΕΚ.

α)  Επίπληξη
β)  Χρηματικό ποσό
γ)  Καθαίρεση
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(3) Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επιβάλλονται τιμωρίες είναι οι ακό-
λουθες:

α) Άρνηση εκπλήρωσης υποχρεώσεων έναντι της ΣΕΚ και εκτέλεσης των
αποφάσεών της

β) Απρεπής συμπεριφορά και απειθαρχία έναντι αξιωματούχου ή της
ΣΕΚ.

γ) Αμέλεια καθήκοντος ή αναρμοδιότητας.

δ) Εκ προθέσεως παράβαση του Καταστατικού ή εγκεκριμένων
Εσωτερικών Κανονισμών.

ε) Δολιότητα ή κατακράτηση οποιουδήποτε ποσού της ΣΕΚ ή των
Σωματείων - μελών της.

στ) Καταδίκη για οποιοδήποτε έγκλημα κοινού ποινικού δικαίου.

ζ) Πράξη που μπορεί να ζημιώνει τα συμφέροντα και το κύρος της ΣΕΚ ή
να προσβάλει τις θεμελιώδεις αρχές του Ελεύθερου Δημοκρατικού
Συνδικαλισμού.

(4) Σε περίπτωση που αξιωματούχος της ΣΕΚ κρίνεται από το Γενικό
Συμβούλιο, έχει δικαίωμα να απολογείται και να υπερασπίζεται τον
εαυτό του, στη συνέχεια όμως να αποσύρεται της συζήτησης και θα
ανακοινώνεται σ’ αυτό γραπτώς η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου.

(5) Οι οργανώσεις μέλη της ΣΕΚ έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν και να
συμμορφώνονται πλήρως με το εκάστοτε οργανωτικό και οικονομικό
σύστημα της ΣΕΚ, το οποίο αποφασίζεται από το Γενικό Συμβούλιο
της ΣΕΚ μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

(6) Οι όροι εργοδότησης τόσο των αιρετών αξιωματούχων σε οργανικές
θέσεις της ΣΕΚ, Ομοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων όσο και των
οργανωτικών γραμματέων που απασχολούνται για την εξυπηρέτηση
των Σωματείων καθώς και του υπαλληλικού προσωπικού της ΣΕΚ και
των Εργατικών Κέντρων, καθορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή
της ΣΕΚ μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας και οι οποίοι
εφαρμόζονται υποχρεωτικά, τόσο από τα Εργατικά Κέντρα όσο και
τις Ομοσπονδίες.

Άρθρο 29ο: ΠΑΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

(α) Το Γενικό Συμβούλιο μπορεί να παύσει αξιωματούχο βάσει του άρθρου

PAGE_Layout 1  12/5/11  9:32 AM  Page 31



32

28 οπότε αυτός προτού αποσυρθεί από τη θέση του, οφείλει να παρα-
δώσει όλα τα βιβλία, χρήματα, σημειώσεις, αποδείξεις, επιστολές και
άλλη περιουσία της ΣΕΚ που του είχαν εμπιστευθεί, στη Γενική
Γραμματεία της ΣΕΚ έναντι απόδειξης.

(β) Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ που παραιτείται ή καθαιρείται
θα αντικαθίσταται από το Γενικό Συμβούλιο κατόπιν υπόδειξης του
Εργατικού Κέντρου από το οποίο το μέλος αυτό προέρχεται.

(γ) Όταν όμως οι παραιτούμενοι ή καθαιρούμενοι υπερβαίνουν το 1/5
των μελών του Γενικού Συμβουλίου, τότε ο Γενικός Γραμματέας συγκα-
λεί Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο για την εκλογή νέου Γενικού
Συμβουλίου.

(δ) Όταν υποβάλλεται καταγγελία κατά του Γενικού Γραμματέα ή του
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, το Γενικό Συμβούλιο μπορεί να συζη-
τήσει αυτή και ανάλογα με τη σοβαρότητά της να εισηγηθεί σύγκληση
έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου για τη λήψη απόφασης.

(ε) Απόφαση για τη σύγκληση Παγκύπριου Συνεδρίου για την καθαίρεση ή
μη Γενικού Γραμματέα ή Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα πρέπει να
λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των 2/3 των παρισταμένων μελών του
Γενικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που ο Γενικός Γραμματέας αρνείται
ή αναβάλλει τη σύγκληση του Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου, τότε η
πλειοψηφία των Συμβούλων συγκαλεί το συνέδριο μέσα σε ένα μήνα το
αργότερο από τη λήψη της απόφασης αυτής.

Άρθρο 30ο: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚ

(α) Η σύνθεση και οργανωτική διάρθρωση της ΣΕΚ εκτίθεται στα άρθρα
2(β) και 3 του παρόντος Καταστατικού.

(β) Η ΣΕΚ δεν μπορεί να έχει στους κόλπους της δύο Ομοσπονδίες ή δύο
Εργατικά Κέντρα από τον ίδιο κλάδο ή επαρχία.

(γ) Τα Σωματεία και οι Ομοσπονδίες διατηρούν τη διοικητική και οργανω-
τική αυτονομία τους, δεσμεύονται όμως από το παρόν Καταστατικό
και από τις αποφάσεις της ΣΕΚ που λαμβάνονται βάσει αυτού.

(δ) Κανένα Σωματείο δεν μπορεί να δεχθεί σαν μέλος του εργατοϋπάλληλο
που είναι μέλος άλλης Συντεχνίας που δεν υπάγεται στη δύναμη της
ΣΕΚ.
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Νοείται ότι κατόπιν αποφάσεως του Γενικού Συμβουλίου τα Σωματεία και
τα Γραφεία που ανήκουν στη δύναμη της ΣΕΚ μπορούν σε εξαιρετικές
περιπτώσεις να δεχθούν συνδεδεμένα μέλη χωρίς όμως να έχουν το
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

(ε) Η ΣΕΚ ή το Εργατικό Κέντρο της Επαρχίας μπορούν να ιδρύσουν
Γραφεία σε οποιαδήποτε ενορία πόλης ή χωριού με την επωνυμία ΣΕΚ,
στα οποία θα μπορούν να συγκεντρώνονται τα μέλη της ΣΕΚ, ανεξάρ-
τητα από κλάδο απασχόλησης με τον τύπο του εντευκτηρίου για μελέ-
τη των προβλημάτων τους ή συμμετοχή τους στις διάφορες εκδηλώ-
σεις της ενορίας ή της κοινότητας. Το Γραφείο θα διευθύνεται από
Επιτροπή από 3-7 μέλη από όλους τους κλάδους και θα πειθαρχεί στο
Καταστατικό και τις αποφάσεις των αρμόδιων σωμάτων του
Κινήματος και θα συνεργάζεται με τη ΣΕΚ για την προαγωγή των
αρχών της. (Βλέπε Παράρτημα Ι).

Άρθρο 31ο: ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

(α) Η ΣΕΚ έχει ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ονομαζόμενα ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ όπως αναφέρονται αυτά στο άρθρο 2(β) του παρόντος
Καταστατικού. Το Γενικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει τέτοια Κέντρα
όταν ο αριθμός των εργατοϋπαλληλικών Σωματείων σε μια επαρχία
είναι 3 και πάνω.

(β) Το Εργατικό Κέντρο είναι το ανώτατο καθοδηγητικό σώμα του συνό-
λου των Σωματείων της Επαρχίας ή περιφέρειας, τα οποία ανήκουν
στη δύναμη της ΣΕΚ.

(γ) Το Εργατικό Κέντρο θα διευθύνει και επιβλέπει τις εργασίες των
Σωματείων, τα οποία ανήκουν στη δύναμη της ΣΕΚ της επαρχίας του.

(δ) Το κάθε Εργατικό Κέντρο θα διοικείται από το Επαρχιακό Συμβούλιο
που θα αποτελείται από αντιπροσώπους των Εργατοϋπαλληλικών
Σωματείων της επαρχίας ή περιφέρειας και οι οποίοι θα παίρνουν
μέρος στο Επαρχιακό Συνέδριο όπως προνοείται στο παρόν
Καταστατικό.

(ε) Τα Εργατοϋπαλληλικά Σωματεία της πόλης μιας επαρχίας θα εκλέγουν
αντιπροσώπους για το Επαρχιακό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου
όπως προνοείται πιο κάτω και η εκλογή τους θα επικυρώνεται στο
Επαρχιακό Συνέδριο.
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1) Τα Εργατοϋπαλληλικά Σωματεία της πόλης μιας επαρχίας που είναι
οργανωμένα πάνω σε βιομηχανική βάση αντιπροσωπεύονται με δύο
αντιπροσώπους στο Επαρχιακό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου, εκ
των οποίων ο ένας είναι ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και
ο δεύτερος εκλέγεται από και μεταξύ των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου. 

2) Τα τέσσερα μεγαλύτερα σε αριθμό μελών εργατοϋπαλληλικά σωματεία
μιας επαρχίας θα εκλέγουν μεταξύ των αμίσθων μελών του
Διοικητικού τους Συμβουλίου έναν επιπρόσθετο αντιπρόσωπο, σαν
μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου.

3) Τα εργατοϋπαλληλικά σωματεία της πόλης μιας επαρχίας που είναι
οργανωμένα με βάση την επιχείρηση, με εξαίρεση τα σωματεία που
ανήκουν στην ΟΗΟ, θα εκλέγουν από κοινού δύο αντιπροσώπους για
το Επαρχιακό Συμβούλιο των Εργατικών Κέντρων σαν να ήταν ένα βιο-
μηχανικό σωματείο μέλος μιας Ομοσπονδίας.

4) Τα σωματεία που ανήκουν στην ΟΗΟ καθώς και τα μέλη των επαρχια-
κών τμημάτων των  παγκύπριων συντεχνιών της ΟΗΟ θα συνέρχονται
από κοινού και θα εκλέγουν από και μεταξύ των μελών τους δύο αντι-
πρόσωπους για τα επαρχιακά συμβούλια κάθε Εργατικού Κέντρου.

5) Το Σωματείο Στρατιωτικών Υπαλλήλων θα εκλέγει από και μεταξύ των
μελών του που εργάζονται στις Βρεττανικές Βάσεις της επαρχίας
Λεμεσού έναν αντιπρόσωπο για το επαρχιακό συμβούλιο του
Εργατικού Κέντρου Λεμεσού και από και μεταξύ των μελών του που
εργάζονται στη Βάση Δεκέλειας έναν αντιπρόσωπο για το Εργατικό
Κέντρο Λάρνακας.

Άρθρο 32ο: ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Α. ΣΥΓΚΛΗΣΗ

(α) Το Επαρχιακό Συνέδριο συγκαλείται κάθε τετραετία σε ημερομηνία
που καθορίζεται από το Επαρχιακό Συμβούλιο του Κέντρου.

(β) Σε κάθε Επαρχιακό Συνέδριο θα εκλέγεται Πρόεδρος, Προεδρείο,
Εφορευτική Επιτροπή, Επιτροπή Ελέγχου Πληρεξουσίων και
Πρακτικογράφοι. Ο Πρόεδρος που θα καθοδηγεί τις εργασίες του
Συνεδρίου με βάση το Καταστατικό θα είναι από και μεταξύ των αντι-
προσώπων ή και από τα μέλη της Γενικής Γραμματείας της ΣΕΚ. 
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(γ) Η εκλογή των αντιπροσώπων στο Επαρχιακό Συνέδριο γίνεται ανάλο-
γα με τον αριθμό των μελών των Σωματείων που ανήκουν στο
Εργατικό Κέντρο όπως πιο κάτω:

1) Εργατικό Κέντρο που το σύνολο των μελών των Σωματείων που ανή-
κουν στη δύναμή του ανέρχονται μέχρι 5000,  κάθε Σωματείο θα εκλέγει
1 αντιπρόσωπο για 1-30 μέλη, 2 αντιπροσώπους για 31-60 μέλη και
ούτω καθ’ εξής.

2) Εργατικό Κέντρο που το σύνολο των μελών των Σωματείων που ανή-
κουν στη δύναμή του ανέρχονται πάνω από 5001 - 12000, κάθε
Σωματείο θα εκλέγει 1 αντιπρόσωπο για 1 – 35 μέλη, 2 αντιπροσώ-
πους για 36 – 70 και ούτω καθ’ εξής.

3) Εργατικό Κέντρο που το σύνολο των μελών των Σωματείων που ανή-
κουν στη δύναμη του είναι από 12001 - 15000, κάθε Σωματείο θα εκλέ-
γει 1 αντιπρόσωπο για 1 – 40 μέλη, 2 αντιπροσώπους για 41 – 80 μέλη
και ούτω καθ’ εξής.

4) Εργατικό Κέντρο που το σύνολο των μελών των Σωματείων που ανή-
κουν στη δύναμη του είναι από 15001 και άνω, κάθε Σωματείο θα εκλέ-
γει 1 αντιπρόσωπο για 1 - 45 μέλη, 2 αντιπροσώπους για 46 - 90 και
ούτω καθ’ εξής.

5) Στο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου λαμβάνουν μέρος οι Επαρχιακοί
Γραμματείς των Τμημάτων Νεολαίας, Γυναικών και Συνταξιούχων της
ΣΕΚ δίχως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα μέλη της απερ-
χόμενης Γραμματείας και τα μέλη του απερχόμενου Επαρχιακού
Συμβουλίου θα είναι αυτοδίκαια αντιπρόσωποι, στο Επαρχιακό
Συνέδριο.

6) Το πρώτο εξάμηνο εκάστου έτους, με εξαίρεση τον χρόνο που θα
πραγματοποιηθεί το Επαρχιακό Συνέδριο, πραγματοποιείται
Επαρχιακή Συνδιάσκεψη, στην οποία λαμβάνουν μέρος τα μέλη του
Επαρχιακού Συμβουλίου και τα μέλη των Συμβουλίων των Σωματείων
- μελών του Εργατικού Κέντρου. Στη Συνδιάσκεψη κατατίθενται τα
οργανωτικά και οικονομικά αποτελέσματα για επικύρωση.
Οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων αντιπροσώπων θα αποτελεί απαρ-
τία.

Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

(α) Θα εξετάζει την έκθεση και δράση του Συμβουλίου, τους εξελεγμένους
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χρονιαίους λογαριασμούς και την έκθεση ελεγκτών. 

(β) Θα εκλέγει τον Επαρχιακό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Επαρχιακό
Γραμματέα, τον Επαρχιακό Ταμία, τον Επαρχιακό Οργανωτικό
Γραμματέα και ένα μέλος που θα αποτελούν τη Γραμματεία.

(γ) Θα επικυρώνει τα μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου.

(δ) Θα εξετάζει και θα αποφασίζει πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα της
ημερήσιας διάταξης.

(ε) Θα εξετάζει παράπονα, εφέσεις ή καταγγελίες για την αποβολή οργα-
νώσεων-μελών, τη διαγραφή ή επανεγραφή τους.

(στ) Το Επαρχιακό Συνέδριο αποφασίζει μέσα στα πλαίσια των αποφά-
σεων του Παγκύπριου Συνεδρίου και του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ.

(ζ) Εκλέγει τα μέλη της επαρχίας του που θα αποτελούν τα μέλη του
Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ, όπως καθορίζονται στο Καταστατικό.

(η) Στο Επαρχιακό Συνέδριο δικαιούνται να παρευρίσκονται και εκπρό-
σωποι της ΣΕΚ, δίχως δικαίωμα ψήφου. 

(θ) Αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα
που θα εγερθεί διαφωνία και δεν προβλέπει το Καταστατικό.

(ι) Σε περίπτωση ισοψηφίας παίρνεται απόφαση με κλήρο.

Άρθρο 33ο: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

(α) (1) Το Επαρχιακό Συμβούλιο αποτελείται από τον Επαρχιακό
Γραμματέα και τα τέσσερα μέλη που εκλέγονται απ’ ευθείας με μυστι-
κή ψηφοφορία από και μεταξύ των αντιπροσώπων του Επαρχιακού
Συνεδρίου και τα οποία αποτελούν τη Γραμματεία του Ελεύθερου
Εργατικού Κέντρου.

(2) Από αντιπροσώπους από κάθε Σωματείο της Επαρχίας ή Περιφέρειας
του Ελεύθερου Εργατικού Κέντρου που εκλέγονται σύμφωνα με το
άρθρο 31 (ε) του παρόντος Καταστατικού, και επικυρώνονται είτε από
το Επαρχιακό Συνέδριο ή Επαρχιακή Συνδιάσκεψη, είτε από το
Επαρχιακό Συμβούλιο, ανάλογα  με την ημερομηνία εκλογής τους. 

(3) Από τους Επαρχιακούς Γραμματείς των Τμημάτων Νεολαίας,
Εργαζομένων Γυναικών και συνταξιούχων και οι οποίοι έχουν όλα τα
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δικαιώματα πλην του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

(4) Η θητεία του Επαρχιακού Συμβουλίου είναι τετραετής.

(β) Το Επαρχιακό Συμβούλιο θα συνέρχεται τουλάχιστον κάθε τετραμηνία
και θα επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων που εγείρονται, είτε από
τις αποφάσεις του Επαρχιακού Συνεδρίου είτε από τις ενέργειες των
Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων ή της Γενικής Γραμματείας.

(γ) Συγκαλεί το Επαρχιακό Συνέδριο και τις Επαρχιακές Συνδιασκέψεις,
αποφασίζει για το σκόπιμο ή όχι της σύγκλησης Έκτακτου Συνεδρίου,
αποφασίζει την ημερήσια διάταξη του Επαρχιακού Συνεδρίου και
προετοιμάζει τις εισηγήσεις σε όλα τα θέματα.

(δ) Θα εκτελεί όλες τις αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου και θα δίνει
έκθεση πάνω σε κάθε ζήτημα γενικού ενδιαφέροντος στο Γενικό
Συμβούλιο της ΣΕΚ ή οποτεδήποτε ζητηθεί από τη ΣΕΚ   

(ε) Θα εκλέγει οποιεσδήποτε επιτροπές που θα κρίνει απαραίτητες για
επίτευξη των σκοπών της ΣΕΚ, Τύπου και Διαφώτισης, Προπαγάνδας,
Εξεύρεσης Εργασίας, Κινητοποίησης, Ανεργίας, Περίθαλψης κλπ.

(στ) Το Επαρχιακό Συμβούλιο μπορεί να παύσει αξιωματούχους του βάσει
του άρθρου 29, οπότε αυτός που αποσύρεται από τη θέση του οφεί-
λει να παραδώσει όλα τα βιβλία, χρήματα και άλλη περιουσία του
Εργατικού Κέντρου την οποία του είχαν εμπιστευθεί, στο Επαρχιακό
Συμβούλιο έναντι αποδείξεως.

(ζ) Μέλη της Γραμματείας των οποίων η θέση κενώνεται αντικαθίστανται
από και μεταξύ των μελών του Επαρχιακού Συμβουλίου εκτός του
Επαρχιακού Γραμματέα, τον οποίο αντικαθιστά ο Αναπληρωτής
Επαρχιακός Γραμματέας.

Η αντικατάσταση αυτή θα γίνεται με μυστική ψηφοφορία, αν υπάρχουν
περισσότεροι από ένας υποψήφιοι. Όταν όμως οι παραιτούμενοι ή
καθαιρούμενοι ταυτόχρονα, υπερβαίνουν το μισό των μελών της
Γραμματείας του Κέντρου, τότε ο Επαρχιακός Γραμματέας συγκαλεί έκτα-
κτο Επαρχιακό Συνέδριο για την εκλογή νέας Γραμματείας.

(η) Αν παυθεί, παραιτηθεί ή αποσυρθεί οποιοδήποτε μέλος του
Επαρχιακού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου, τότε το Επαρχιακό
Συμβούλιο θα συνέρχεται και θα διορίζει άλλο πρόσωπο. Αν το πρό-
σωπο αυτό προέρχεται από το Σωματείο, το Επαρχιακό Συμβούλιο
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επικυρώνει το πρόσωπο που υποδεικνύεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου.

(θ) Κανένα μέλος δεν μπορεί να εκλεγεί σαν μέλος του Επαρχιακού
Συμβουλίου εκτός αν είναι κανονικός αντιπρόσωπος κατά το
Επαρχιακό Συνέδριο, έχει υπηρεσία δύο χρόνια τουλάχιστον στο
Σωματείο του με εκπληρωμένες τις υποχρεώσεις του προς το
Σωματείο του και είναι ηλικίας πάνω από 21 χρόνων και κάτω από το
έτος αφυπηρέτησης του κλάδου από τον οποίο προέρχεται, όπως
τούτο καθορίζεται είτε από τη Νομοθεσία Περί Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για τους προερχομένους από τον ιδιωτικό τομέα, είτε
από τη Νομοθεσία Περί Δημοσίων Υπαλλήλων και Ημικρατικών
Οργανισμών για τους προερχομένους από τον ευρύτερο δημόσιο
τομέα.

(ι) Κανενός Εργατικού Κέντρου οι αντιπρόσωποι δεν θα έχουν δικαίωμα
να εκλέγουν και να εκλέγονται ή να ψηφίζουν κατά τα εκάστοτε
Επαρχιακά Συνέδρια εκτός αν το Εργατοϋπαλληλικό Σωματείο που
αντιπροσωπεύουν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του προς το
Εργατικό Κέντρο που απορρέουν από το Καταστατικό. Το Εργατικό
Κέντρο θα αποβάλλει οποιοδήποτε Εργατοϋπαλληλικό Σωματείο που
δεν εκπληρώνει τον σκοπό του ή απειθαρχεί στις αποφάσεις του.

(κ) Μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου θα μπορεί να εκλεγεί και μέλος του
Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ.

Άρθρο 34ο: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

(α) Η Γραμματεία αποτελείται από 5 μέλη, τον Επαρχιακό Γραμματέα, τον
Αναπληρωτή Επαρχιακό Γραμματέα, τον Επαρχιακό Ταμία, τον
Επαρχιακό Οργανωτικό και ένα μέλος που εκλέγονται απευθείας στο
αξίωμα αυτό από το Επαρχιακό Συνέδριο.

Οποιοσδήποτε πληροί τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού, είναι
μέλος Σωματείου κατά τα τελευταία δύο χρόνια, είναι πάνω από 25 χρο-
νών και κάτω από το έτος αφυπηρέτησης του κλάδου που προέρχεται
όπως τούτο καθορίζεται είτε από τη Νομοθεσία Περί Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για τους προερχομένους από τον ιδιωτικό τομέα, είτε από
τη Νομοθεσία Περί Δημοσίων Υπαλλήλων και Ημικρατικών Οργανισμών
για τους προερχομένους από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και είναι αντι-
πρόσωπος του Επαρχιακού Συνεδρίου και επιθυμεί να εκλεγεί στη θέση
μέλους της Γραμματείας, πρέπει να υποβάλει υποψηφιότητα βάσει των
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προνοιών του παρόντος Καταστατικού γραπτώς για τη θέση που επιθυ-
μεί να διεκδικήσει προς το Επαρχιακό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου,
που να υποστηρίζεται από ένα Σωματείο ή 10 αντιπροσώπους και η
οποία να φθάσει στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου  30 μέρες πριν τη
σύγκληση του Επαρχιακού Συνεδρίου. Τα απερχόμενα μέλη της γραμμα-
τείας δικαιούνται να είναι αυτοδίκαια υποψήφιοι νοουμένου ότι είναι
κάτω από το έτος αφυπηρέτησης όπως προνοείται πιο πάνω. Η θητεία
της γραμματείας είναι τετραετής.

(β) Διαχειρίζεται και διευθύνει τις εργασίες του Επαρχιακού Συμβουλίου.

(γ) Κηρύσσει κενή τη θέση οποιουδήποτε μέλους του Επαρχιακού
Συμβουλίου το οποίο παραιτείται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα και
χωρίς άδεια από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις από τις οποίες η μία να
είναι τακτική και αναπληρώνει τη θέση αυτή, συμφώνως με τη παρά-
γραφο (η) του άρθρου 33.

(δ) Συνεδριάζει τακτικά κάθε δεκαπενθήμερο και έκτακτα όσες φορές
ήθελε κριθεί τούτο αναγκαίο από τον Επαρχιακό Γραμματέα.

(ε) Η Γραμματεία μπορεί όταν έχει συγκεκριμένες καταγγελίες για ανάρμο-
στη συμπεριφορά που εκθέτει το Κίνημα, ή αμέλεια στην εκτέλεση του
καθήκοντος, να θέσει σε διαθεσιμότητα οποιοδήποτε μισθωτό πρό-
σωπο που εργοδοτείται από το Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο ή  τα
Τμήματά του ή από τα Σωματεία στην Επαρχία του.

Σε τέτοια περίπτωση η καταγγελία συζητείται στην αμέσως επόμενη
τακτική συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΚ, η οποία και απο-
φασίζει τελεσίδικα.

Άρθρο 35ο: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(α) Ο Επαρχιακός Γραμματέας εκλέγεται από το Επαρχιακό Συνέδριο και η
θητεία του είναι τετραετής. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του
Επαρχιακού Συμβουλίου και της Γραμματείας του Εργατικού Κέντρου.
Οποιοσδήποτε πληροί τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού,
είναι μέλος κατά τα τελευταία δύο χρόνια, είναι ηλικίας πάνω από 25
χρονών και κάτω από το έτος αφυπηρέτησης του κλάδου από τον
οποίο προέρχεται, όπως τούτο καθορίζεται είτε από τη Νομοθεσία
Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους προερχομένους από τον ιδιω-
τικό τομέα, είτε από τη Νομοθεσία Περί Δημοσίων Υπαλλήλων και
Ημικρατικών Οργανισμών για τους προερχομένους από τον ευρύτερο
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δημόσιο τομέα και επιθυμεί να εκλεγεί στη θέση του Επαρχιακού
Γραμματέα, πρέπει να υποβάλει υποψηφιότητα βάσει των προνοιών
του παρόντος Καταστατικού γραπτώς προς το Επαρχιακό Συμβούλιο
του Κέντρου, η οποία να υποστηρίζεται από ένα Σωματείο ή 10 αντι-
προσώπους και η οποία να φθάσει στα γραφεία του Κέντρου 30 μέρες
πριν από τη σύγκληση του Επαρχιακού Συνεδρίου. Ο απερχόμενος
Επαρχιακός Γραμματέας μπορεί αυτοδίκαια να είναι υποψήφιος για
επανεκλογή, νοουμένου ότι είναι κάτω από το έτος αφυπηρέτησης
όπως καθορίζεται πιο πάνω. Κρατεί τα πρακτικά των Συνεδριάσεων
του Επαρχιακού Συμβουλίου και των Συνεδριάσεων της Γραμματείας.
Στο βιβλίο Πρακτικών θα καταχωρούνται επίσης τα πρακτικά του
Επαρχιακού Συνεδρίου.

(β) Διεξάγει κάθε αλληλογραφία του Εργατικού Κέντρου, αποστέλλει
αντίγραφο των πρακτικών των έκτακτων ή τακτικών Συνεδριάσεων
της Γραμματείας ή των Συνεδριάσεων Επαρχιακού Συμβουλίου και των
Επαρχιακών Συνεδρίων στη ΣΕΚ, υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγρα-
φα όπως και επιστολές του Εργατικού Κέντρου.

(γ) Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη βιβλίων, αρχείων, καταλόγων, περι-
ουσίας κ.λ.π., του Εργατικού Κέντρου και φροντίζει να τηρούνται σε
καλή κατάσταση και με ασφάλεια.

(δ) Εξουσιοδοτεί τον Ταμία για πληρωμές με αποδείξεις οι οποίες φυλάσ-
σονται σε ξεχωριστό φάκελο και κρατεί βιβλίο περιουσίας.

(ε) Αποτελεί αυτοδίκαια μέλος του Γενικού Συμβουλίου και της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΚ.

(στ) Βοηθάται από τον Αναπληρωτή Επαρχιακό Γραμματέα και αναπλη-
ρώνεται από αυτόν κατά την απουσία του.

Άρθρο 36ο: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(α) Αναπληρώνει τον Επαρχιακό Γραμματέα στην άσκηση όλων των
καθηκόντων και εξουσιών του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

(β) Κατατοπίζει με λεπτομέρεια τον Επαρχιακό Γραμματέα με κατάλληλες
εκθέσεις πάνω σ’ όλα τα ζητήματα που χειρίζεται.

(γ) Σε περίπτωση κενώσεως της θέσης του Επαρχιακού Γραμματέα ανα-
λαμβάνει τα καθήκοντά του μέχρι τη σύνοδο του προσεχούς
Επαρχιακού Συνεδρίου.
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(δ) Αποτελεί αυτοδίκαια μέλος του Γενικού  Συμβουλίου της ΣΕΚ

Άρθρο 37ο: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

(α) Κρατεί λογιστικά βιβλία, στα οποία φαίνονται με ακρίβεια και λεπτο-
μέρεια όλες οι εισπράξεις και πληρωμές από το Εργατικό Κέντρο και
τα μέλη του.

(β) Εκτελεί όλες τις πληρωμές που εγκρίνονται από το Επαρχιακό
Συμβούλιο, εκδίδει αποδείξεις σε διπλούν και φυλάσσει όλες τις απο-
δείξεις σε ειδικό φάκελο.

(γ) Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα του Εργατικού Κέντρου
που είναι στην κατοχή του ή κάτω από τον έλεγχό του.

(δ) Εφοδιάζει το Επαρχιακό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου με οικονο-
μική κατάσταση οποτεδήποτε του ζητηθεί ή κατά την παραίτησή του
ή στο Επαρχιακό Συνέδριο.

(ε) Καταθέτει στο όνομα του Εργατικού Κέντρου όλα τα χρηματικά αποθέ-
ματα σε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο ή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία
στην Κύπρο κατόπιν εγκρίσεως της Γραμματείας του Εργατικού
Κέντρου. Δεν δικαιούται να αποσύρει χρήματα χωρίς την υπογραφή
του Επαρχιακού Γραμματέα.

(στ) Φροντίζει για την είσπραξη των ποσοστών από κάθε ένα
Εργατοϋπαλληλικό Σωματείο που υπάγεται στο Εργατικό Κέντρο και
εκδίδει αποδείξεις από διπλότυπο βιβλίο σε διπλούν που φέρουν την
υπογραφή του και τη σφραγίδα του Εργατικού Κέντρου όπως ο
τύπος αποδείξεως που αναφέρεται στο Άρθρο 24 παράγραφος (λ)
του παρόντος Καταστατικού.

(ζ) Αποτελεί αυτοδίκαια μέλος του Γενικού και Οικονομικού Συμβουλίου
της ΣΕΚ.

Άρθρο 38ο: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(α) Οργανώνει και διευθύνει το Επαρχιακό Οργανωτικό Γραφείο.

(β) Θέτει σε εφαρμογή και παρακολουθεί την εκτέλεση προγραμμάτων
οργανωτικής δράσης βάσει των αποφάσεων και οδηγιών του
Κεντρικού Οργανωτικού Γραφείου.
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(γ) Αποτελεί αυτοδίκαια μέλος του Γενικού Συμβουλίου και του Κεντρικού
Οργανωτικού Γραφείου της ΣΕΚ.

Άρθρο 39ο: ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Εργατικό Κέντρο διαλύεται όταν ο αριθμός των Εργατοϋπαλληλικών
Σωματείων της επαρχίας του ελαττωθεί κάτω από 3 ή ύστερα από από-
φαση με μυστική ψηφοφορία του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ, αν κατά τη
γνώμη του δεν εκτελεί τις αποφάσεις του και δρα κατά τρόπο αντίθετο ή
επιβλαβή προς τα συμφέροντα της ΣΕΚ. Σε περίπτωση διαλύσεως όλα τα
κεφάλαια και περιουσία του Εργατικού Κέντρου περιέρχονται αμέσως
στη ΣΕΚ.

Άρθρο 40ο: ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

Η ίδρυση Ομοιοεπαγγελματικών Ομοσπονδιών διέπεται από τους ακό-
λουθους κανόνες:

(α) Το Γενικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της Εκτελεστικής
Επιτροπής, προβαίνει στη σύσταση Ομοιοεπαγγελματικών
Ομοσπονδιών όπου υπάρχουν τουλάχιστο 5 καλά οργανωμένα
Σωματεία που καλύπτουν ίδιο κλάδο εργασίας ή επιχείρησης.

(β) Ομοσπονδίες που ιδρύονται με αυτό τον τρόπο δεν θα αλλάσσουν
καθόλου την οργανωτική βάση της ΣΕΚ όπως αναφέρεται στο άρθρο
30, αλλά θα έχουν Παγκύπριο Συμβούλιο με Γενικό Γραμματέα από τον
κλάδο που καλύπτει αυτή και με έδρα την έδρα της ΣΕΚ.

(γ) Οι Ομοσπονδίες δεν μπορούν να δεχθούν σαν μέλη τους περισσότερα
από ένα τοπικό Σωματείο του ίδιου επαγγέλματος. Αν υπάρχουν
περισσότερα από ένα Σωματείο στον ίδιο κλάδο, επάγγελμα ή επιχεί-
ρηση καταβάλλεται προσπάθεια για την συγχώνευσή τους σε ένα.

(δ) Οι Γενικοί Γραμματείς όλων των Ομοσπονδιών συμμετέχουν στις
εργασίες του Παγκύπριου Συνεδρίου, υποχρεούνται να υποβάλλουν
τακτικές εκθέσεις στον Γενικό Γραμματέα και τον Αναπληρωτή Γενικό
Γραμματέα καθώς και σε όλα τα διοικητικά όργανα της ΣΕΚ οποτεδή-
ποτε τους ζητηθεί.
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Άρθρο 41ο: ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΕΚ

Οι πόροι της ΣΕΚ είναι:

Α) Τακτικοί.

Μηνιαία συνδρομή κάθε μέλους Εργατοϋπαλληλικού Σωματείου μέσω του
Εργατικού του Κέντρου, η οποία θα εμβάζεται στη ΣΕΚ στο τέλος κάθε
τριμηνίας ως ακολούθως:

Η συνδρομή θα ανέρχεται σε 40% της εκάστοτε καθοριζόμενης συνδρομής
των μελών. Από το ποσοστό αυτό το 15% παραμένει στο Εργατικό Κέντρο,
το 10% εμβάζεται στην αντίστοιχη Ομοσπονδία του Σωματείου και το
υπόλοιπο 15% εμβάζεται στη ΣΕΚ ή σε αναλογία που θα καθορίζεται μετά
από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ και η οποία θα κοινοποι-
είται στον Έφορο Συντεχνιών για σχετική τροποποίηση. 

Β) Έκτακτοι.

(α) Έκτακτες εισφορές Σωματείων και Ομοσπονδιών όσες φορές ήθελε
κριθεί αναγκαίο από το Γενικό Συμβούλιο.

(β) Δωρεές, κληροδοτήματα, έρανοι, πωλήσεις εντύπων της ΣΕΚ, κέρδη
χοροεσπερίδων και παραστάσεων και οποιοδήποτε άλλο εισόδημα
που περιέρχεται νόμιμα στο Ταμείο της ΣΕΚ.

(γ) Ενισχύσεις αδελφών Εργατικών Οργανισμών, μελών ή συνεργατών της
Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας.

Γ) Άλλοι πόροι.

(1) Το Γενικό Συμβούλιο μπορεί να προκηρύσσει νόμιμους εράνους μεταξύ
του κοινού ή να κάμνει έκκληση για έκτακτη εισφορά.

(2) Κάθε έσοδο, τακτικό ή έκτακτο, αποστέλλεται απ’ ευθείας προς τον
Γενικό Ταμία έναντι επίσημης αποδείξεως.

Κανένας άλλος δεν έχει το δικαίωμα είσπραξης εσόδων της ΣΕΚ, εκτός αν
έχει έγγραφη εντολή του Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Ταμία ή είναι
εξουσιοδοτημένος από αυτούς.

(3) Οι τακτικές συνδρομές θα καταβάλλονται προς τη ΣΕΚ κάθε τριμηνία.
Η Εκτελεστική Επιτροπή δικαιούται να δίνει παράταση, σε περίπτωση
δικαιολογημένης καθυστέρησης σε οργανώσεις, ανάλογα με την περί-
πτωση.
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(4) Αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή εκ προθέσεως άρνηση καταβολής της
συνδρομής προς τη ΣΕΚ τιμωρείται βάσει του άρθρου 12 του παρόν-
τος Καταστατικού.

Άρθρο 42ο: ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(α) Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία της ΣΕΚ θα είναι εγγεγραμμένη
στο όνομά της για χρήση και όφελος αυτής ή των Σωματείων-μελών
της.

(β) Κεφάλαια της ΣΕΚ δύνανται να επενδυθούν σε κυβερνητικά χρεόγρα-
φα, σε μετοχές ή χρεόγραφα δημόσιων εταιρειών που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σε μετοχές εταιρειών Μετοχικών
Φαρμακείων ή άλλων εταιρειών που ιδρύονται και λειτουργούν απο-
κλειστικά για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών τους
στους τομείς της υγείας και ευημερίας και σε καταθέσεις σε οποιαδή-
ποτε Τράπεζα, στην οποία χορηγήθηκε άδεια να διεξάγει τραπεζικές
εργασίες στη Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε Συνεργατική Εταιρεία ή
Συνεργατικό Ταμιευτήριο εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι το ύψος των επενδύσεων των κεφαλαίων της ΣΕΚ σε μετοχές
δημόσιων εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό του 2% των κεφαλαίων της εται-
ρείας στην οποία θα γίνει η επένδυση και το ποσοστό του 15% των χρη-
ματικών αποθεμάτων της ΣΕΚ.

(γ) Η ΣΕΚ θα δεσμεύεται από τις υπογραφές του Γενικού Γραμματέα και
του Γενικού Ταμία, οι οποίοι θα είναι επίσης υπεύθυνοι για τα επεν-
δυόμενα κεφάλαια της ΣΕΚ, τα δε Εργατικά Κέντρα από τον Επαρχιακό
Γραμματέα και τον Επαρχιακό Ταμία.

(δ) Κάτω από το κράτος οποιουδήποτε νόμου που ενδέχεται να είναι σε
ισχύ, η ΣΕΚ μπορεί να πωλεί, ανταλλάσσει ή επιβαρύνει ή ενοικιάζει
οποιαδήποτε γη ή οικοδομή που είναι ιδιοκτησία της.

(ε) Τα κεφάλαια της ΣΕΚ δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται για πολιτικούς
σκοπούς, εκτός αν το Γενικό Συμβούλιο αποφασίσει την ίδρυση πολι-
τικού ταμείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Συντεχνιών Νόμου.

Άρθρο 43ο: ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Στο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ θα εκλέγεται ένα τουλάχιστο πρόσωπο,
το οποίο θα είναι προσοντούχος λογιστής όπως περιγράφεται στους
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κανονισμούς των Συντεχνιών. Το προσοντούχο αυτό πρόσωπο δεν πρέπει
να είναι μέλος Οργανώσεως που υπάγεται στη δύναμη της ΣΕΚ.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

α) Οι ελεγκτές έχουν την εξουσία να εξετάζουν ελεύθερα όλα τα βιβλία και
έγγραφα που θα χρειασθούν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

β) Θα ελέγχουν τα βιβλία και τους λογαριασμούς της ΣΕΚ κάθε χρόνο όταν
πληρώνεται θέση αξιωματούχου που τα καθήκοντά του ενέχουν χρη-
ματική ευθύνη ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που θα θεωρήσουν
αναγκαία ή που θα ζητηθεί αυτό από το Γενικό Συμβούλιο.

γ) Θα ετοιμάζουν έκθεση πάνω στην οικονομική κατάσταση της ΣΕΚ και
στον τρόπο που κρατήθηκαν οι λογαριασμοί. Η έκθεση αυτή θα υπο-
βάλλεται στο Παγκύπριο Συνέδριο ή στην ετήσια Παγκύπρια
Συνδιάσκεψη.

δ) Αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών θα τοποθετείται σε περίοπτο
μέρος πάνω σε πινακίδα στο Γραφείο της ΣΕΚ και των Εργατικών
Κέντρων και ένα αντίγραφο θα αποστέλλεται στον Έφορο των
Συντεχνιών πριν από τις 15 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο.

Άρθρο 44ο: ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Το Γενικό Συμβούλιο εκπροσωπούμενο ενώπιον των Αρχών από τον
Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ θα αποφασίζει τη λήψη δικαστικών μέτρων
στις ακόλουθες περιπτώσεις:-

(α) Για την κατοχύρωση συμφερόντων αυτής, οικονομικών ή περιουσια-
κών.

(β) Για τη διεκδίκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ οφείλει να ενεργεί γρήγορα, διαφορετικά θα
καθίσταται υπεύθυνο για αμέλεια ενώπιον του Παγκύπριου Συνεδρίου.

Άρθρο 45ο: ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΕΚ

(α) Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ μετά από εισήγηση της Γενικής
Γραμματείας διορίζει οποιοδήποτε αριθμό μισθωτών υπαλλήλων κρί-
νει αναγκαίο για την αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών της
ΣΕΚ. Η Επαρχιακή Γραμματεία του Ελεύθερου Εργατικού Κέντρου έχει
το δικαίωμα να διορίζει το έμμισθο προσωπικό του Εργατικού
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Κέντρου και των Σωματείων που ανήκουν στη δύναμή τους αφού
πρώτα επικυρωθεί από τη Γενική Γραμματεία της ΣΕΚ.

(β) Οι μισθωτοί υπάλληλοι υπάγονται και πειθαρχούν στις αποφάσεις
και οδηγίες του Σώματος το οποίο τους διορίζει, μπορούν δε επίσης
να παυθούν από αυτό. Στις περιπτώσεις που μισθωτοί υπάλληλοι
είναι ταυτόχρονα μέλη διαφόρων Σωμάτων του Κινήματος, με την
παύση τους εκπίπτουν του αξιώματος που κατέχουν και το Σωματείο
από το οποίο προέρχονται, υποδεικνύει τον αντικαταστάτη τους.

Άρθρο 46ο: ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

(α) Οι μισθωτοί αιρετοί αξιωματούχοι με πλήρη απασχόληση στην εξυ-
πηρέτηση του κινήματος, είναι υπόλογοι στο Γενικό Συμβούλιο κάτω
από την εποπτεία του οποίου υπηρετούν και στην Εκτελεστική
Επιτροπή.

(β) Οφείλουν να εφοδιάζουν όλα τα διοικητικά όργανα της ΣΕΚ με τακτι-
κές ακριβείς εκθέσεις πάνω στις ενέργειές τους, τις παρατηρήσεις,
πορίσματα και εισηγήσεις τους και να ενεργούν βάσει των γραμμών
της ΣΕΚ ή των εκάστοτε προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα
διοικητικά όργανα.

(γ) Το μισθωτό υπαλληλικό προσωπικό εκτελεί τις οδηγίες των αιρετών
αξιωματούχων, και τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και έλεγχο του
Γενικού Γραμματέα.

(δ) Η πειθαρχία και η καλή συμπεριφορά προς αξιωματούχους ή μη, είναι
η βάση πάνω στην οποία θα καταρτίζονται από το Γενικό Συμβούλιο
εσωτερικοί κανονισμοί που διέπουν τις σχέσεις και καθήκοντα του
έμμισθου υπαλληλικού προσωπικού.

(ε) Η Γενική Γραμματεία της ΣΕΚ μπορεί όταν έχει συγκεκριμένες καταγγε-
λίες για ανάρμοστη συμπεριφορά που εκθέτει το Κίνημα, ή για αμέλεια
στην εκτέλεση του καθήκοντος, να θέσει σε διαθεσιμότητα οποιοδήπο-
τε μισθωτό πρόσωπο της ΣΕΚ ή των Τμημάτων της.

(στ) Την ίδια αρμοδιότητα έχει η Γραμματεία του Ελεύθερου Εργατικού
Κέντρου για το προσωπικό που εργοδοτείται από το ίδιο ή τα σωμα-
τεία στην επαρχία του.

Και στις δύο περιπτώσεις η καταγγελία συζητείται στην αμέσως επόμενη
τακτική συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΚ, η οποία και απο-
φασίζει τελεσίδικα.
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Άρθρο 47ο: ΕΞΕΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

(α) Οποιοδήποτε μέλος της Οργάνωσης της ΣΕΚ, μέλος του Γενικού
Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο που συνεισφέρει χρηματικά στη ΣΕΚ,
που ενδιαφέρεται για την καλή χρήση των κεφαλαίων της ΣΕΚ ή των
Εργατικών Κέντρων, μπορεί ύστερα από γραπτή αίτησή του προς τη
Γενική Γραμματεία της ΣΕΚ να εξετάσει τα βιβλία της ΣΕΚ στην παρου-
σία του Γενικού Ταμία και να λάβει οποιαδήποτε πληροφορία θέλει,
οποιαδήποτε ημέρα και εργάσιμη ώρα.

(β) Ο Γενικός Γραμματέας θα διατηρεί και θα φυλάσσει Μητρώο Μελών,
οργανώσεων της ΣΕΚ, που δείχνει τον αύξοντα αριθμό και ημερομηνία
εγγραφής, το όνομα της οργάνωσης, τη διεύθυνσή της, τις συνδρομές
της και οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες που θα ζητήσει το Γενικό
Συμβούλιο. Οποιοδήποτε μέλος των Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων
που υπάγεται στη δύναμη της ΣΕΚ μπορεί να επιθεωρήσει το Μητρώο
από καιρό σε καιρό ύστερα από γραπτή αίτησή του προς τον Γενικό
Γραμματέα οποιαδήποτε ημέρα σε εργάσιμη ώρα.

Άρθρο 48ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

(α) Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί μόνον ύστερα από
εισήγηση του Γενικού Συμβουλίου και έγκριση της πλειοψηφίας των
αντιπροσώπων του Παγκύπριου Συνεδρίου. 

(β) Κάθε νέο άρθρο και κάθε αλλαγή που θα γίνεται θα στέλλεται μέσα σε
14 μέρες από τη σύνταξή του ή τροποποίησή του στον Έφορο των
Συντεχνιών μαζί με τα καθοριζόμενα από το Νόμο τέλη.

(γ) Το Καταστατικό θα κυκλοφορεί γρήγορα με τη νέα μορφή σε όλες τις
Οργανώσεις – μέλη της ΣΕΚ και θα λαμβάνεται πρόνοια όπως καθί-
σταται γνωστή στα μέλη κάθε τυχόν αλλαγή, διαγραφή ή προσθήκη
οποιουδήποτε άρθρου του Καταστατικού.

Άρθρο 49ο: ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΚ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

(α) Οι σχέσεις της ΣΕΚ με τις οργανώσεις που υπάγονται στη δύναμή της
καθορίζονται πλήρως στο παρόν Καταστατικό.

(β) Οι σχέσεις της ΣΕΚ με άλλες οργανώσεις, εργατικές ή μη, οι οποίες δεν
έχουν οργανωτική σύνδεση μαζί με αυτή καθορίζεται όπως πιο κάτω:
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(1) Βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη Διεθνή Συνδικαλιστική
Συνομοσπονδία και τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και
των κλάδων τους διεθνώς για την προώθηση των αρχών του
Ελεύθερου Δημοκρατικού Συνδικαλισμού.

(2) Συνεργάζεται στενά με τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος για
την προώθηση των αρχών του Ελεύθερου Δημοκρατικού
Συνδικαλισμού.

(3) Συνεργάζεται όποτε κρίνει σκόπιμο με οποιεσδήποτε εργατικές ή μη
οργανώσεις της Κύπρου σε πλήρη ισοτιμία και διατηρώντας πλήρως
την ανεξαρτησία της, όταν οι αρχές της συμπίπτουν με τις αρχές των
οργανώσεων αυτών.

(4) Επιδιώκει την ενσωμάτωση στους κόλπους της άλλων Εργατικών
Σωματείων ή Ομοσπονδιών, οι οποίες θα είναι διατεθειμένες να απο-
δεχθούν τις αρχές της.

(5) Μπορεί να απαγορεύει τη συνεργασία, την υπογραφή κοινών υπομνη-
μάτων ή εγγράφων και την οργάνωση κοινών διαδηλώσεων ή απερ-
γιών με κομμουνιστικές ή επηρεαζόμενες από τους κομμουνιστές
οργανώσεις ή μη, οργανώσεις οι οποίες έχουν αντεργατικούς σκο-
πούς.

(6) Να εγκρίνει ή να υποστηρίζει νόμιμες απεργίες, που διεξάγονται από
άλλες Συντεχνίες όταν κρίνει σκόπιμο και είναι πεπεισμένη ότι δεν
υποκρύπτονται κομματικοί ή πολιτικοί ή αντιεργατικοί σκοποί.

(7) Καθοδηγεί τα μέλη της όπως αποφεύγουν να αντιτάσσονται σε οποι-
αδήποτε εργατικά αιτήματα ή απεργίες καλής πίστης που διεξάγονται
από οργανώσεις αντίθετες προς τις αρχές της.

(8) Επαγρυπνεί ώστε να κατοχυρώνει τη θέση των οργανώσεών της, το
δικαίωμα ελεύθερης απασχόλησης και την υπογραφή συμβάσεων σε
οποιοδήποτε τόπο εργασίας και δεν θα παρεμποδίζεται καθόλου από
ενέργειες ή αντιδράσεις οργανώσεων αντίθετων προς αυτή.

(9) Αντιπροσωπεύεται σε όλα τα Κυβερνητικά Συμβούλια ή συσκέψεις που
καλούνται από εργοδοτικούς Συνδέσμους για μελέτη Εργατικών Νόμων
ή τη ρύθμιση όρων εργασίας ανεξάρτητα του αν σ’ αυτά αντιπροσω-
πεύονται οργανώσεις αντίθετες με τις αρχές της.

(10) Επιδιώκει όπως όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της Κύπρου
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οποιασδήποτε ιδεολογικής κατεύθυνσης, συμφωνήσουν πάνω σε
κοινή γραμμή σύμφωνα με τις αρχές του Ελεύθερου Δημοκρατικού
Συνδικαλισμού, προς τον σκοπό ενοποίησης του Κυπριακού
Εργατικού Κινήματος και τη δημιουργία μιας Γενικής
Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου, σαν Τμήμα της ΔΣΣ και της
ΣΕΣ όπως προνοείται από το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού.

Νοείται ότι ενέργειες για την ενοποίηση του Κυπριακού Εργατικού
Κινήματος θα γίνονται προς και με τη Διεθνή Συνδικαλιστική
Συνομοσπονδία και της ΣΕΣ, προς την οποία θα απευθύνονται γραπτώς
οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις.

(11) Παρακολουθεί στενά το έργο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, των
επιτροπών και οργανώσεών του, όπως και της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας, προβάλλουσα αιτήματα ή καταγγέλλουσα πράξεις με
σκοπό την προώθηση των σκοπών της.

Άρθρο 50ο: ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Η ΣΕΚ έχει τις ακόλουθες επίσημες εργατικές γιορτές κατά τις οποίες όλοι
οι εργαζόμενοι που υπάγονται στη δύναμή της αργούν και διοργανώνουν
ειδικές πανεργατικές συγκεντρώσεις:

(α) 1η Μαΐου

(β) Οποιαδήποτε μέρα θα αποφασισθεί από τη Διεθνή Συνδικαλιστική
Συνομοσπονδία για να γιορταστεί από όλα τα Ελεύθερα Εργατικά
Συνδικάτα του κόσμου.

Άρθρο 51ο:- ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚ

Η ΣΕΚ διαλύεται:

(1) Αν ο αριθμός των οργανώσεων-μελών της κατέλθει κάτω των τριών
Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων.

(2) Ύστερα από απόφαση με μυστική ψηφοφορία του Παγκύπριου
Συνεδρίου, το οποίο συνέρχεται ειδικά για τον σκοπό αυτό με πλει-
οψηφία των 2/3 του ολικού αριθμού των αντιπροσώπων.

(3) Και στις δύο περιπτώσεις το Γενικό Συμβούλιο ορίζει δύο εκκαθαρι-
στές για εκκαθάριση των λογαριασμών και της περιουσίας της ΣΕΚ,
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αφού δε εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις οι οποίες ανελήφθησαν
νομικά στο όνομά της, το υπόλοιπο ποσό θα περιέρχεται κατ’ αναλο-
γία μελών στα υφιστάμενα Εργατοϋπαλληλικά Σωματεία, τα οποία
ήταν μέλη της ΣΕΚ μέχρι την ημέρα της διάλυσή της.

(4) Μέσα σε 14 μέρες από οποιαδήποτε διάλυση θα στέλλεται στον
Έφορο των Συντεχνιών σχετική ειδοποίηση και εκκαθάριση υπογραμ-
μένη από τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Ταμία.

Άρθρο 52ο: ΔΙΑΦΟΡΑ

α) Οποιαδήποτε γνωστοποίηση που αναρτάται στα γραφεία της ΣΕΚ και
των Εργατικών Κέντρων και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της ΣΕΚ, θα
θεωρείται σαν κανονικά γνωστοποιηθείσα στα Σωματεία-μέλη.

β) Άγνοια του Καταστατικού δεν γίνεται δεκτή σαν δικαιολογία για την
παράβασή του.

γ) Η ΣΕΚ θα έχει δική της σφραγίδα.

δ) Το Καταστατικό εγκρινόμενο βάσει του περί Συντεχνιών Νόμου, θα
εκτυπωθεί και κυκλοφορήσει υπογραμμένο από τον Γενικό Γραμματέα
και 7 αιτητές μέλη του εκλεγόμενου κανονικά Γενικού Συμβουλίου της
ΣΕΚ.

ε) Η ΣΕΚ ιδρύθηκε στις 29.10.1944 και έχει εγγραφεί στις 13.6.1950. Το
Καταστατικό της τροποποιήθηκε πλήρως στις 20.4.1958 από το
Παγκύπριο Συνέδριο που συνήλθε στη Λάρνακα και στη συνέχεια στις
25-26 Σεπτεμβρίου 1965, στις 26-27 Μαΐου 1969, στις 19 Απριλίου
1970, στις 12-13 Φεβρουαρίου 1977, στις 14 Μαρτίου 1981, την 1
Ιουλίου 1985, στις 25-27 Μαΐου 1989, στις 14-16 Οκτωβρίου 1993,
στις 17-19 Απριλίου 1997, στις 8 Μαΐου 2003, στις 16-18 Μαΐου 2007
και στις 9-11 Νοεμβρίου 2011 από τα Παγκύπρια Συνέδρια που συνε-
κλήθησαν στη Λευκωσία.

στ) Το παρόν Καταστατικό θα είναι εκτεθειμένο σε περίοπτη θέση στα
γραφεία της ΣΕΚ, των Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών και κάθε
μέλος των Ελεύθερων Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων που ανήκουν
στη δύναμη της ΣΕΚ όπως και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να αγο-
ράσει αντίτυπο σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Συντεχνιών Νόμου.

PAGE_Layout 1  12/5/11  9:32 AM  Page 50



51

Ε γ κ ε γ κ ρ ι μ έ ν ο   Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό

ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

1. ...............................................................................................................

2. ...............................................................................................................

3. ...............................................................................................................

4. ...............................................................................................................

5. ...............................................................................................................

6. ...............................................................................................................

7. ...............................................................................................................

8. ...............................................................................................................
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PAGE_Layout 1  12/5/11  9:32 AM  Page 51



52

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΓΡΑΦΕΙΑ

Λευκωσία

1. Συνοικισμός Κόκκινες
2. Συνοικισμός Ανθούπολης
3. Συνοικισμός και Αυτοστέγαση Λατσιών
4. Αυτοστέγαση Γερίου
5. Συνοικισμός Στροβόλου 2
6. Συνοικισμός Στροβόλου 3
7. Άγιοι Τριμιθιάς
8. Αλάμπρα
9. Πολιτικό
10. Μάμμαρι
11. Άλωνα
12. Επισκοπειό
13. Αγία Βαρβάρα
14. Ιδάλιο
15. Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου
16. Νικητάρι
17. Βυζακιά
18. Γέρι
19. Πέρα Χωρίο Νήσου
20. Λύμπια
21. Τσέρι
22. Καπέδες
23. Καμπιά
24. Κοκκινοτριμιθιά

Λεμεσός

1. Επισκοπή
2. Προσφυγικός Συνοικισμός Αγίας Φύλας
3. Προσφυγικός Συνοικισμός Καψάλου
4. Προσφυγικός Συνοικισμός Τραχωνίου
5. Κολόσσι
6. Πάνω Πολεμίδια
7. Καντού
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Αμμόχωστος

1. Λιοπέτρι
2. Άγιος Γεώργιος Βρυσούλλων Αμμοχώστου
3. Δασάκι Άχνας
4. Φρέναρος
5. Δερύνεια
6. Συνοικισμός Σωτήρας Α4
7. Σωτήρα
8. Αυγόρου

Λάρνακα

1. Άγιος Θεόδωρος
2. Αθηαίνου
3. Αραδίππου
4. Μοσφιλωτή
5. Ξυλοφάγου
6. Ξυλοτύμπου
7. Ορμήδεια
8. Ορόκλινη
9. Τερσεφάνου
10. Τρούλλοι
11. Ψευδάς
12. Ορά
13. Κόρνος
14. Συνοικισμός Κόκκινες
15. Συνοικισμός Άγιοι Ανάργυροι Α’
16. Κοφίνου
17. Καλό Χωριό Λάρνακας
18. Κλαυδιά
19. Μαρί
20. Συνοικισμός Μακαρίου Γ’ (Καμάρες Λάρνακας)
21. Συνοικισμός Δρομολαξιά-Μενεού
22. Συνοικισμός Κιτίου Γ’ 78
23. Συνοικισμός Τσιακκιλερή Αρ. 450
24. Λειβάδια Λάρνακας
25. Συνοικισμός Αυτοστέγασης Ξυλοφάγου
26. Προσφυγικός Συνοικισμός Ορόκλινης Γ’ 39  
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Πάφος

1. Πόλη Χρυσοχούς

ΓΡΑΦΕΙΑ (ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ)

1. Λευκόνοικο 11. Λάπαθος 21. Αφάνεια
2. Ριζοκάρπασο 12. Λιμνιά 22. Αχερίτου
3. Αιγιαλούσα 13. Κοντέα 23. Μακράσυκα
4. Σπαθαρικό 14. Γέναγρα 24. Τρίκωμο
5. Πατρίκι 15. Βιτσάδα 25. Βατυλή
6. Περιστερώνα 16. Άγιος Ηλίας 26. Γύψου
7. Πραστειό 17. Άγιος Θεόδωρος 27. Μαραθόβουνος 
8. Πυργά 18. Άγιος Γεώργιος 28. Πηγή
9. Μάνδρες 19. Αρναδί 29. Άσσια
10. Μηλιά 20. Αγκαστίνα
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