
Άρθρο 3ο 

ΣΚΟΠΟΙ 

1. Να ζπλελώζεη ηα νκνεηδή εξγαζηαθά επαγγεικαηηθά Σσκαηεία ηνπ θιάδνπ όιεο ηεο ρώξαο 

γηα ηελ εληαία θαη ζπιινγηθή κειέηε, πξνζηαζία θαη παξαγσγή ησλ νηθνλνκηθώλ 

επαγγεικαηηθώλ, εζηθώλ θαη θνηλσληθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ ηνπο.  

2. Να εληζρύζεη ηελ πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή αλύςσζε ησλ εξγαηώλ ή ππαιιήισλ ηεο 

πεξηθέξεηαο ηεο θαη λα ππνβνεζάεη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εηδίθεπζε ηνπο. Να 

αγσλίδεηαη γηα ηελ πξνάζπηζε θαη δηεύξπλζε ησλ αξρώλ ηεο Δεκνθξαηίαο, ηεο Ειεπζεξίαο 

Εηξήλεο, Εζληθήο Αλεμαξηεζίαο θαη Κνηλσληθήο Δηθαηνζύλεο.  

3. Να θξνληίδεη γηα ηελ επέθηαζε ηεο εξγαηηθήο θαη θνηλσληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ επίβιεςε 

θαη ηελ εθαξκνγή ηεο. Να βειηηώλεη θαη λα εμαζθαιίδεη θαιύηεξνπο όξνπο ακνηβήο θαη 

εξγαζίαο ζηνπο κηζζσηνύο ηνπ θιάδνπ.  

4. Τελ αλάπηπμε ζε Εζληθό θαη Δηεζλέο επίπεδν ηνπ Τνπξηζκνύ ηεο ρώξαο θαζώο θαη ε 

δεκηνπξγία ηνπξηζηηθήο ζπλείδεζεο γηα ηνπο απαζρνινύκελνπο ζηα Τνπξηζηηθά θαη 

Επηζηηηζηηθά επαγγέικαηα, πνπ ζα σθειήζεη ηελ Εζληθή Οηθνλνκία θαη γεληθά ην θνηλσληθό 

ζύλνιν.  

5. Η εμαζθάιηζε πιήξνπο απαζρόιεζεο ησλ εξγαηνϋπαιιήισλ Τνπξηζκνύ θαη Επηζηηηζκνύ, 

νινθιεξσκέλεο, θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ειεύζεξεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ όξσλ εξγαζίαο 

θαη θιαδηθώλ Σπκβάζεσλ.  

6. Η Οκνζπνλδία βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ηνπ Δεκνθξαηηθνύ Σπλδηθαιηζκνύ δηαζθαιίδεη ηελ 

πιήξε απηνλνκία θαη ειεπζεξία ησλ νξγαλώζεσλ ηεο.  

7. Η νκνζπνλδία δηνηθείηαη θαη απνθαζίδεη γηα ηελ δξάζε ηεο ζε απόιπηε αλεμαξηεζία από 

ηνπο εξγνδόηεο θαη ηελ Κπβέξλεζε.  

8. Να ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο ησλ ηκεκάησλ ηεο Οκνζπνλδίαο γηα πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαη επαγγεικαηηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αγσληζηηθέο θαη απεξγηαθέο 

εθδειώζεηο.  

9. Να εθπξνζσπεί θαη λα ελεκεξώλεη ηηο νξγαλώζεηο-κέιε ηεο ζε όια ηα νηθνλνκηθά γεληθά, 

αζθαιηζηηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηα Επηζηηηζηηθά θαη Τνπξηζηηθά Επαγγέικαηα.  

10. Να αληηπξνζσπεύεη ζε όιεο ηηο νξγαλώζεηο - κέιε ηεο όπσο αλαθέξνληαη ζηα άξζξν 2 ζηελ 

ζύλαςε ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ, θαη λα πξνηείλεη εθπξνζώπνπο ηεο ζηα θιαδηθά, 

αζθαιηζηηθά θαη επηθνπξηθά ηακεία, ΣΣΕ θαη γεληθά λα βνεζά ηηο νξγαλώζεηο - κέιε ηεο γηα 

ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηνπο. 

 


