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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 ΑΡΘΡΟ 1Ο : ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. 

 

Για την άσκηση της διοίκησης της Ελληνικής Αεραθλητικής Οµοσπονδίας προβλέπονται από το 

Καταστατικό της και το Νόµο τα ακόλουθα όργανα : 

1.1 Η Γενική Συνέλευση των Οµίλων Μελών της (Γ.Σ.) 

1.2 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) 

1.3 Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) 

1.4 Η ∆ικαστική Επιτροπή (∆.Σ.) 

Για δε την καλύτερη λειτουργία της Οµοσπονδίας προβλέπονται από το καταστατικό  

1.5  Οι Επιτροπές Αεραθληµάτων  

 

Προβλέπεται επίσης η συγκρότηση και άλλων επι µέρους επιτροπών  

????? Η Επιτροπή ∆ραστηριότητας Σωµατείων (Ε.∆.Σ.) 

 

 ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΛ.Α.Ο. 

 

Στα άρθρα 13 και 14 του καταστατικού της ΕΛΑΟ καθορίζεται το πλαίσιο συγκροτήσεως, 

λειτουργίας και αρµοδιοτήτων των επιτροπών 1.3 έως και 1.4 του άρθρου 1 του παρόντος, οι 

οποίες εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση µαζί µε το ∆Σ, για τετραετή θητεία.  Όσον αφορά στη 

λειτουργία και αρµοδιότητες των επί µέρους επιτροπών, και εφόσον αυτές συγκροτούνται µετά την 

έγκριση του παρόντος κανονισµού, τότε αυτά καθορίζονται µε αποφάσεις του ∆Σ της ΕΛΑΟ.  Με 

εσωτερικούς κανονισµούς που συντάσσονται από τις επιτροπές αεραθληµάτων, εντός των 

πλαισίων που ορίζει το καταστατικό της ΕΛΑΟ στο άρθρο 15,  καθορίζονται οι κανόνες λειτουργίας 

τους.  Οι κανονισµοί αυτοί εγκρίνονται µε αποφάσεις του ∆Σ της Οµοσπονδίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΑΟ 

 

Τα Σωµατεία - µέλη της ΕΛΑΟ είναι αθλητικά σωµατεία, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 

2725/1999, που διατηρούν τµήµα ή τµήµατα αεραθληµάτων, προβλεπόµενα στο καταστατικό τους. 

Οι προϋποθέσεις εγγραφής και ασκήσεως των δικαιωµάτων τους, ως µελών της ΕΛΑΟ 

καθορίζονται στο άρθρο 5 του καταστατικού, ενώ στο άρθρο 6 καθορίζονται οι λόγοι διαγραφής. 

Πέραν των ανωτέρω, τα σωµατεία - µέλη της ΕΛΑΟ οφείλουν να γνωστοποιούν εγκαίρως στην 

Οµοσπονδία τα ακόλουθα στοιχεία : 

3.1 Το ονοµατεπώνυµο των µελών του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου καθώς και του προπονητή ή 

προπονητών αεραθληµάτων που παρέχουν της υπηρεσίες τους στο Σωµατείο. 
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3.2 Κάθε τροποποίηση του καταστατικού ή και των εσωτερικών κανονισµών, καθώς και κάθε 

µεταβολή στα πρόσωπα της παραγράφου 3.1 του παρόντος άρθρου. 

3.3 Πίνακα αεραθλητικών µέσων ιδιοκτησίας του Σωµατείου ή και παραχωρηθέντων από την 

Οµοσπονδία προς χρήση. 

3.4 Τις ποινές που, τυχόν, επιβάλουν σε αθλητές τους.  Στην περίπτωση που το Σωµατείο θέλει, η 

ποινή που επιβάλει, να έχει δεσµευτική και µη ανακλητή ισχύ, πρέπει να ζητήσει την 

επικύρωσή της από την ΕΛΑΟ µε ρητή έγγραφη αναφορά, συνοδευόµενη από τον πλήρη 

φάκελο της υποθέσεως.  Η κοινοποίηση της αποφάσεως χωρίς τη ρητή δήλωση για 

επικύρωση, έχει το χαρακτήρα της µη δεσµευτικής, απλής γνωστοποίησης της ποινής. 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΑΓΩΝΕΣ 

 

Στην Ελλάδα είναι δυνατόν να διοργανωθούν από την Οµοσπονδία ή και από τα Σωµατεία - µέλη 

της, διεθνείς ή εσωτερικοί αεραθλητικοί αγώνες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ακολούθως : 

4.1 Για την οργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων ισχύουν οι επίσηµοι κανονισµοί της ∆ιεθνούς 

Αεροναυτικής Οµοσπονδίας (FAI) συµπληρούµενοι από τους κανονισµούς που εκδίδονται 

από τις Επιτροπές Αεραθληµάτων  της ΕΛΑΟ καθώς και τα αντίστοιχα παραρτήµατα. 

4.2 Κάθε Σωµατείο - µέλος της ΕΛΑΟ που επιθυµεί να διοργανώσει αγώνες, οφείλει να 

γνωστοποιήσει εγγράφως και εντός των τασσοµένων εκάστοτε προθεσµιών, την πρόθεσή 

του, προκειµένου οι προτεινόµενοι αγώνες να εγκριθούν από το ∆Σ της Οµοσπονδίας και να 

περιληφθούν στο επίσηµο ετήσιο πρόγραµµα. 

4.3 Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, υποβάλλεται από τον διοργανωτή - Σωµατείο προς την 

ΕΛΑΟ έκθεση της αρµόδιας επιτροπής του αγώνα, στην οποία, πέραν από πληροφορίες και 

αναφορές για την όλη διοργάνωση, περιλαµβάνεται υποχρεωτικά και ονοµαστικός πίνακας 

των συµµετασχόντων στους αγώνες και τα αποτελέσµατα τους. 

4.4 Στους αγώνες που τελούνται µε την έγκριση της ΕΛΑΟ συµµετέχουν µόνον αθλητές και 

αθλήτριες που είναι ενταγµένοι στη δύναµη της Οµοσπονδίας και έχουν εφοδιαστεί µε το 

σχετικό δελτίο αθλητού.  

4.5 Απαγορεύεται ρητά η διεξαγωγή οποιουδήποτε διεθνή αγώνα στην Ελλάδα ή η συµµετοχή σε 

οποιονδήποτε αγώνα στο εξωτερικό αθλητή ή αθλήτριας σωµατείου - µέλους της ΕΛΑΟ χωρίς 

την προηγούµενη συγκατάθεση της Οµοσπονδίας και την έγκριση της ΓΓΑ. 

4.6 Με απόφαση του ∆Σ της ΕΛΑΟ προκηρύσσονται κατ' έτος οι περιφερειακοί αγώνες 

κατατάξεως αθλητών όλων των κατηγοριών, οι αγώνες προκρίσεως αθλητών για την ένταξή 

τους στις εθνικές οµάδες, καθώς και τα αντίστοιχα Πανελλήνια πρωταθλήµατα ή αγώνες.  Οι 

ανωτέρω αγώνες αποτελούν το ετήσιο πρόγραµµα της ΕΛΑΟ και υποβάλλονται προς έγκριση 

από τις Επιτροπές αεραθληµάτων και τα σωµατεία έως το τέλος Σεπτεµβρίου. Οι ηµεροµηνίες 

και οι χώροι διεξαγωγής των ανωτέρω αγώνων καθορίζονται, κατ΄ έτος, µε αποφάσεις του ∆Σ 

της Οµοσπονδίας.  Για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων λαµβάνονται υπόψη και 

αξιολογούνται οι υποβαλλόµενες προτάσεις εκ µέρους των ενδιαφεροµένων σωµατείων � 

µελών από τις αντίστοιχες επιτροπές αεραθληµάτων.  Στους ανωτέρω αγώνες είναι δυνατόν 
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να ορίζεται µε απόφαση του ∆Σ παρατηρητής ο οποίος είναι µέλος του ∆Σ ή των επιτροπών 

της Οµοσπονδίας.  Το έργο του παρατηρητή αγώνα καθορίζεται στην απόφασή ορισµού του. 

4.7 Τα σωµατεία που συµµετέχουν σε αγώνες του εγκεκριµένου ετήσιου προγράµµατος οφείλουν 

να προσκοµίζουν στην οργανωτική επιτροπή του αγώνα, τα δελτία των αθλητών που θα 

λάβουν µέρος.  Απαγορεύεται η συµµετοχή αθλητών σε αγώνες εάν στερούνται δελτίου της 

ΕΛΑΟ. Ο έλεγχος των δελτίων γίνεται από την επιτροπή αγώνων, αλλά δικαιούνται να τον 

ζητήσουν και οι νόµιµοι εκπρόσωποι των Σωµατείων που συµµετέχουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 

 

5.1 Η ΕΛΑΟ έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα και ευθύνη, για τη συγκρότηση των Προεθνικών, 

Εθνικών, όλων των κατηγοριών αεραθληµάτων, οι οποίες είναι αναγνωρισµένες από τη 

∆ιεθνή Αεροναυτική Οµοσπονδία (FAI), καθώς και για τη συµµετοχή των ανωτέρω οµάδων 

στους Βαλκανικούς, Πανευρωπαϊκούς, Παγκόσµιους και λοιπούς ∆ιεθνείς αγώνες. 

5.2 Η συγκρότηση των Εθνικών οµάδων γίνεται, κάθε φορά, µε απόφαση του ∆Σ της 

Οµοσπονδίας, ύστερα από πρόταση της αντιστοίχου επιτροπής αεραθλήµατος της ΕΛΑΟ.  Για 

την υποβολή της σχετικής προτάσεως, η κάθε Επιτροπή λαµβάνει υπόψη τη βαθµολογία 

επιδόσεων κάθε αθλητή από τη συµµετοχή του στους αντίστοιχους αγώνες του ετησίου 

προγράµµατος της ΕΛΑΟ, όπως αυτό εγκρίνεται .  

5.3 Για τη συγκρότηση Εθνικής Οµάδος σε οποιαδήποτε κατηγορία Ανδρών πρέπει απαραιτήτως 

να υπάρχουν τουλάχιστον πέντε συµµετοχές της κατηγορίας, που να συµµετέχουν στους 

αγώνες κατατάξεως και το αντίστοιχο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα, ενώ για τις κατηγορίες 

Γυναικών ο αντίστοιχος αριθµός περιορίζεται σε 3. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΑΟ 
 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Η διάρθρωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αεραθλητικής Οµοσπονδίας, υπό ενιαία ∆ιεύθυνση 

είναι η ακόλουθη: 

6.1 Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

6.2 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών 

6.3 Τµήµα Αεραθλητισµού 

6.4 Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

 

Κάθε ένα από τα τµήµατα του άρθρου 6 του παρόντος, οργανώνεται περαιτέρω σε γραφεία, ως 

εξής : 

7.1 Το Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών περιλαµβάνει: 

7.1.1. Γραφείο Γραµµατείας 

7.1.2 Γραφείο Προσωπικού και Μητρώου Σωµατείων και Αθλητών 

7.1.3 Γραφείο Επιτροπών της ΕΛΑΟ 

7.1.4 Γραφείο ∆ικαστικών Υποθέσεων 

Καθήκοντα 

 Ευθύνη τήρησης πρωτοκόλλου εισερχοµένης και εξερχοµένης αλληλογραφίας 

 Αρχειοθέτηση εγγράφων 

 Υποστήριξη Γ. Γραµµατέα και ∆Σ 

 ∆ιεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών 

 Ευθύνη καλής εµφάνισης γραφείων  

 Τήρηση µητρώου Σωµατείων και αθλητών 

Είναι στην ευθύνη του Γεν. Γραµµατέα της Οµοσπονδίας 

 

7.2  Το Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών περιλαµβάνει: 

7.2.1 Γραφείο Λογιστηρίου - Ταµείο 

7.2.2 Γραφείο Προµηθειών 

7.2.3 Γραφείο Αποθήκης Υλικού 

Καθήκοντα 

 Τήρηση Οικονοµικών βιβλίων 

 Προετοιµασία πληρωµών και εισπράξεων 

 Σύνταξη µισθοδοτικών καταστάσεων 

 Τήρηση ασφαλιστικών καταστάσεων 

 Νοµότυπη διαδικασία προµηθειών Οµοσπονδίας 
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Σύνταξη προκηρύξεων 

Παραλαβή νέου Υλικού 

Σωστή αποθήκευση και φύλαξη υλικών Οµοσπονδίας 

Είναι στην ευθύνη του Ταµία της Οµοσπονδίας  

 

7.3  Το Τµήµα Αεραθλητισµού περιλαµβάνει 

7.3.1 Γραφείο Σωµατείων, Αθλητών και Προπονητών 

7.3.2 Γραφείο Αγωνιστικών Εκδηλώσεων 

7.3.3 Γραφείο Εθνικών Οµάδων και αποστολών 

7.3.4 Γραφείο Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 

  

 Καθήκοντα 

  Υπεύθυνο για διεκπεραίωση αγωνιστικού προγράµµατος 

  Προπονητικό πρόγραµµα εθνικών οµάδων 

Επίλυση πάσης φύσεως προβληµάτων (εργασιακά � στρατιωτικά ) µελών εθνικών 

οµάδων 

Οργάνωση αποστολών εθνικών οµάδων 

Ενηµέρωση µητρώου προπονητών 

Οργάνωση σχολών προπονητών 

Συγκέντρωση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραµµάτων 

  Είναι στην ευθύνη του αντιπροέδρου ........ 

   

7.4  Το Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων περιλαµβάνει: 

7.4.1 Γραφείο Τύπου 

7.4.2 Γραφείο Σχέσεων Εσωτερικού, Προβολής και Χορηγιών 

7.4.3 Γραφείο Σχέσεων Εξωτερικού 

 Καθήκοντα 

  Σχεδιασµός και υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής Οµοσπονδίας 

  Σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου 

  Οργάνωση εξωαγωνιστικών εκδηλώσεων Οµοσπονδίας 

  Σύνταξη και κυκλοφορία πάσης φύσεως εντύπου  

  ∆ηµιουργία βιβλιοθήκης και ταινιοθήκης 

  Οργάνωση συνεντεύξεων τύπου 

  Παρακολούθηση δηµοσιευµάτων 

 Είναι στην ευθύνη του Αντιπροέδρου ∆ηµοσίων Σχέσεων  

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

 

Ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων κάθε Τµήµατος και Γραφείου, η στελέχωσή τους µε το αναγκαίο 

προσωπικό, τα καθήκοντα αυτού του προσωπικού, καθώς και η ασκούµενη εποπτεία στην, εν 
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γένει, λειτουργία τους εκ µέρους της ∆ιοικήσεως της Οµοσπονδίας, καθορίζονται µε αποφάσεις του 

∆Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Οι οργανικές θέσεις του τακτικού προσωπικού της ΕΛΑΟ οι οποίες είναι ενιαίες, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 1 του άρθρου 30 του Ν. 2725/99 δέκα  είναι (10) και καθορίζονται ως ακολούθως : 

9.1  Μία (1) θέση ∆ιευθυντού 

9.1 Τέσσερις (4) θέσεις Προϊσταµένων Τµηµάτων 

9.2 Τέσσερις (4) θέσεις ∆ιοικητικών υπαλλήλων, χειριστών Η/Υ 

9.3 Μία (1) θέση αποθηκάριου - συντηρητή υλικού 

 

Ολων  των τµηµάτων και υπηρεσιών της Ελληνικής Αεραθλητικής Οµοσπονδίας προίσταται 

∆ιευθυντής µε τα παρακάτω καθήκοντα 

! Συντονισµός και έλεγχος αποτελεσµατικής λειτουργίας όλων των τµηµάτων 

! Εγκαιρη και σωστή υλοποίηση αποφάσεων ∆Σ 

! Πειθαρχικός έλεγχος προσωπικού Οµοσπονδίας 

! Σύνταξη προτάσεων για βελτίωση της λειτουργίας της Οµοσπονδίας 

  

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ 

 

Πέραν του, κατά το άρθρο 9 του παρόντος, τακτικού προσωπικού και εφόσον επιβάλλεται από τις 

λειτουργικές ανάγκες της Οµοσπονδίας, είναι δυνατή, µετά από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα, η 

πρόσληψη από το ∆Σ, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, προσωπικού των ακολούθων 

ειδικοτήτων: 

10.1 Του ειδικού συνεργάτη του άρθρου 23 του Ν. 2725/1999 

10.2 Προπονητών 

10.3 Γυµναστών 

10.4 Τεχνικών Συµβούλων 

10.5 Φυσικοθεραπευτών 

10.6 Ιατρών 

10.7 ∆ικηγόρων 

10.8 Επιστηµονικών συνεργατών 

10.9 Φροντιστών 

10.10  ∆ηµοσιογράφων και 

10.11 Συµβούλων ∆ηµοσίων Σχέσεων 
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ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Τα απαιτούµενα προσόντα για κάθε µία από τις θέσεις του τακτικού προσωπικού που 

προβλέπονται στο άρθρο 9 του παρόντος, σε συνδυασµό µε την οργάνωση των Τµηµάτων που 

καθορίζονται στο άρθρο 7, είναι τα ακόλουθα 

11.1 Για την θέση του ∆ιευθυντή της Οµοσπονδίας, πτυχίο Πανεπιστηµιακής εκπαιδευτικής 

βαθµίδας και πενταετής τουλάχιστον προϋπηρεσία ή δεκαετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 

θέση του ιδιωτικού ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, και καλή γνώση της Αγγλικής και της 

χρήσης Η/Υ. 

11.2 Για την θέση του Προϊσταµένου του Τµήµατος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, πτυχίο 

Πανεπιστηµιακής ή Τεχνικής εκπαιδευτικής βαθµίδας και διετής τουλάχιστον προϋπηρεσία ή 

πενταετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση του ιδιωτικού ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, και 

καλή γνώση της Αγγλικής και της χρήσης Η/Υ. 

11.3 Για τη θέση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Οικονοµικών Υπηρεσιών, πτυχίο 

Πανεπιστηµιακής ή Τεχνικής εκπαιδευτικής βαθµίδας του Οικονοµικού κύκλου, διετής 

τουλάχιστον προϋπηρεσία υπεύθυνου λογιστηρίου και χρήση προγραµµάτων 

µηχανοργάνωσης µέσω Η/Υ. 

11.4 Για τη θέση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Αεραθλητισµού πτυχίο Ανωτέρας 

εκπαιδευτικής ή Τεχνικής βαθµίδας και διετής προϋπηρεσία, ή πεντααετής προϋπηρεσία σε 

αντίστοιχη θέση και καλή γνώση της Αγγλικής και της χρήσης Η/Υ. 

11.5 Για τη θέση του Προϊσταµένου του Τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων, πτυχίο Ανωτέρας ή 

Τεχνικής εκπαιδευτικής βαθµίδας και πενταετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, πολύ καλή 

γνώση της Αγγλικής και κατά προτίµηση µίας ακόµη γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 

καθώς και χρήση Η/Υ. 

11.6 Για τις θέσεις των ∆ιοικητικών Υπαλλήλων απολυτήριο Λυκείου, αποδεικτικό σπουδών στη 

χρήση Η/Υ (προγράµµατα WORD - EXCEL - POWER POINT κλπ. και χρήση υπηρεσιών 

INTERNET) και γνώση Αγγλικής. 

11.7 Για τη θέση αποθηκάριου - συντηρητή υλικού απολυτήριο Λυκείου ή αντιστοίχου Τεχνικής 

Σχολής. 
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Το τακτικό προσωπικό των οργανικών θέσεων της ΕΛΑΟ προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου σύµφωνα µε τις διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β και Γ του Ν. 2190/1994 όπως 

εκάστοτε ισχύουν και οι αποδοχές του καθορίζονται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 2470/1997 

όπως εκάστοτε ισχύει (άρθρο 30 παρ. 2 και 3 του Ν. 2725/1999). 

Το επί συµβάσει προσωπικό των ειδικοτήτων του άρθρου 10 του παρόντος, προσλαµβάνεται µε σύµβαση 

εργασία ορισµένου χρόνου, η οποία δύναται να ανανεούται µετά τη λήξη της κατόπιν νέας συµφωνίας των 

συµβαλλοµένων µερών. 
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∆ια της συµβάσεως καθορίζονται οι λεπτοµέρειες των παρεχοµένων υπηρεσιών καθώς και η συνολική 

αµοιβή ως και ο τρόπος καταβολής της. Καθορίζονται επίσης λεπτοµέρειες που αφορούν το ωράριο 

εργασίας , τις άδειες , θέµατα υπερωριακής απασχόλησης κλπ. 

 

Ο παρών κανονισµός οργανώσεως, διοικήσεως και λειτουργίας της ΕΛΑΟ ως επίσης και η οργάνωση της 

εσωτερικής υπηρεσίας της Οµοσπονδίας, εγκρίθηκε οµόφωνα στην      συνεδρίαση του ∆Σ της                   

2000  και ισχύει µετά την έγκρισή του από τον αρµόδιο Υπουργό και τη δηµοσίευσή της σχετικής εγκριτικής 

αποφάσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ε. ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
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