
ΔΗΜΟΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ  

Email: pame.efkathess@hotmail.com, Σηλ. 6944314178, 6993 925251, 6973371405 

ΟΛΟΙ ρςημ καςαρςαςική Γεμική σμέλεσρη, Σεςάοςη 15 Ιξσμίξσ, 
ρςξ Εογαςικό Κέμςοξ Θερραλξμίκηπ, 11:00πμ. 

ςιπ 15 Θξσμίξσ διενάγεςαι η έκςακςη Γεμική σμέλεσρη ςξσ σλλόγξσ μαπ. Ζ 

ρσγκεκοιμέμη έκςακςη Γεμική σμέλεσρη, διενάγεςαι, υχοίπ μα έυει γίμει καμία 

ξσριαρςική ρσζήςηρη μέρα ρςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ με εσθύμη ςχμ παοαςάνεχμ ΔΙ, 

ΔΑΙΔ και αδέρμεσςξσπ. 

Λε «κξιμή ρσμαμςίληφη» ςχμ ΔΙ και ΔΑΙΔ όπχπ έγιμε και ρςξ ποόρταςξ καςαρςαςικό 

ρσμέδοιξ ςηπ ΠΟΔ ΔΥΙΑ, ποξυχοάμε, ρε καςαρςαςική Γ με ςξ ποόρυημα όςι μξιάζξμςαι 

για ςξσπ ρσμαδέλτξσπ ςχμ άλλχμ ςαμείχμ, ρε ποόςαρη για ςημ αλλαγή μόμξ ςηπ 

ξμξμαρίαπ ςξσ ρσλλόγξσ μαπ (και ασςή με ςη λξγική μα καπελώρει ςα ρχμαςεία ςχμ 

μξμώμ εοοώμ και Ζμαθίαπ πξσ βοίρκξμςαι ρςη γεχγοατική πεοιξυή ςηπ Ιεμςοικήπ 

Λακεδξμίαπ αλλά έυξσμ δικό ςξσπ ρύλλξγξ) και μεςά «δερμεύξμςαι» όςι θα ναμακάμξσμ 

μέα Γ για μα απξταρίρξσμε όλξι μαζί ρε πεοιρρόςεοεπ αλλαγέπ! 

Ζ σπξκοιρία ςξσπ δεμ έυει όοια! 

Αμαοχςιόμαρςε,  

1. Αμ ποάγμαςι εμδιατέοξμςαμ για ςξσπ ρσμαδέλτξσπ ςχμ άλλχμ ςαμείχμ γιαςί δεμ 

πεοιμέμξσμ μα γοατςξύμ όλξι ξι ρσμάδελτξι ρςξμ ύλλξγξ μαπ και έπειςα μα γίμει η 

καςαρςαςική Γ; Ασςό ςξ λέμε διόςι όυι μόμξ έυξσμ ποξυχοήρει ήδη ρε εγγοατέπ 

ρσμαδέλτχμ από ςα σπόλξιπα ςαμεία αλλά σπήουαμ και ρςα φητξδέλςια ςξσπ καςά 

ςιπ ποόρταςεπ αουαιοερίεπ για ςημ αμάδεινη αμςιποξρώπχμ για ςξ ρσμέδοιξ ςηπ 

ΔΔΟΗ! 

2. Αμ ποάγμαςι εμδιατέοξμςαμ για ςξσπ ρσμαδέλτξσπ ςχμ άλλχμ ςαμείχμ γιαςί όλξι 

ςξσπ (ΔΙ, ΔΑΙΔ, ΠΑΙΔ, ΔΑΠ) ποξυώοηραμ μξμξμεοώπ ρε καςαρςαςικό ρσμέδοιξ 

ρςημ ΠΟΔ ΔΥΙΑ υχοίπ μα έυξσμ έοθει ρε ρσμτχμία με ςημ ξμξρπξμδία ςξσπ, ςημ 

ΠΟΠΟΙΠ;  

αμ μα μημ έτςαμαμ όλα ασςά, θέλξσμ μα ποξυωοήρξσμ άλλη μια τξοά, ρςημ 

καςαπάςηρη ςξσ καςαρςαςικξύ, ρςξμ εκτσλιρμό ςωμ διαδικαριώμ, απξκλείξμςαπ κάθε 

ξσριαρςική ρσζήςηρη με ςξσπ ρσμαδέλτξσπ.    

σμαδέλτιρρεπ, ρσμάδελτξι, 

Ζ Δημξριξϋπαλληλική Δμόςηςα, με αίρθημα εσθύμηπ απέμαμςι ρε όλξσπ ςξσπ ρσμαδέλτξσπ 

ςξσ ΔΥΙΑ, ποόςειμε ρςημ καςαρςαςική Γ μα γίμξσμ όλεπ ξι απαοαίςηςεπ αλλαγέπ πξσ 

υοειάζεςαι ποξκειμέμξσ μα εκδημξκοαςιρςεί και εκρσγυοξμιρςεί ςξ καςαρςαςικό ςξσ 

ρσλλόγξσ μαπ.  

ε ασςή ςημ καςεύθσμρη, καλξύμε όλξσπ ςξσπ ρσμαδέλτξσπ μα πάοξσμ μέοξπ μαζικά 

ρςημ καςαρςαςική ρσμέλεσρη ςηπ 15ηπ Ιξύμη. Να ρσζηςήρξσμε άοθοξ – άοθοξ για ςιπ 

αλλαγέπ ςξσ καςαρςαςικξύ ςξσ ρσλλόγξσ, μα πάοξσμ μέοξπ και μα ρσμμεςέυξσμ ξι 

ίδιξι ξι εογαζόμεμξι ρςιπ αλλαγέπ ασςέπ. Απαιςείςαι ςξ 50%+1 ςωμ ξικξμξμικά 

ςακςξπξιημέμωμ μελώμ για μα νεκιμήρει η διαδικαρία ςηπ Γ.   

Παοακάςχ ραπ γμχρςξπξιξύμε ςημ ποόςαρη μαπ όρξμ ατξοά ςιπ αλλαγέπ πξσ υοειάζεςαι 

μα γίμξσμ. 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΟΡΙΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΤΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ξ 

Αμςικαθίρςαςαι η τοάρη «μεςξμξμάζεςαι ρε  ΤΚΚΟΓΟ ΔΡΓΑΕΟΛΔΜΩΜ ΣΟ ΘΙΑ-ΔΣΑΛ 

(.Δ. – Θ.Ι.Α.-ΔΣΑΛ) ΜΟΛΟΤ ΗΔ/ΜΘΙΖ και ΙΔΜΣΡΘΙΖ ΛΑΙΔΔΟΜΘΑ» με ςημ τοάρη … 

«μεςξμξμάζεςαι ρε ΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΦΚΑ ΝΟΜΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΙΛΚΙ, 

ΠΕΛΛΗ, ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΔΙΚΗ». 

 

ΑΡΘΡΟ 4ξ 

Αμςικαθίρςαςαι η παοάγοατξπ “Λέλη ςξσ σλλόγξσ μπξοξύμ μα είμαι όλξι ξι Διξικηςικξί 

και Σευμικξί σπάλληλξι και εογαςξςευμικό ποξρχπικό πξσ σπηοεςξύμ ρςξ ΘΙΑ ΔΣΑΛ ρςξσπ 

μξμξύπ (Ηερραλξμίκηπ, Φαλκιδικήπ, Ιιλκίπ, εοοώμ, Ζμαθίαπ, Πιεοίαπ, Πέλληπ) όπξσ δεμ 

σπάουξσμ ςξπικξί ύλλξγξι αμενάοςηςα από Βαθμό και Ιλάδξ και με ξπξιαδήπξςε ρυέρη 

εογαρίαπ καθώπ επίρηπ και ξι απξρπαρμέμξι σπάλληλξι πξσ σπηοεςξύμ ρε άλλεπ 

σπηοερίεπ ςξσ ∆ημξρίξσ. ” χπ ενήπ : 

Μέλη ςξσ σλλόγξσ γίμξμςαι καςόπιμ αίςηρήπ ςξσπ όλξι ξι εογαζόμεμξι ςξσ ΕΦΚΑ ρςξ 

Νξμξύπ Θερραλξμίκηπ, Χαλκιδικήπ, Κιλκίπ, Πιεοίαπ και Πέλληπ, αμενάοςηςα από 

κλάδξ, καςηγξοία και ρυέρη εογαρίαπ. [ξι μ. Ημαθίαπ και εοοώμ έυει ςξπικξύπ 

ρσλλόγξσπ]. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ξ 

Ζ τοάρη «Ζ μημιαία ρσμδοξμή ςχμ μελώμ ξοίζεςαι ρε πξρξρςό 0,40% επί ςχμ ςακςικώμ 

απξδξυώμ. Από ςξ πξρξρςό ασςό δίδεςαι 0,20% ρςημ Ομξρπξμδία, χπ ειρτξοά ςξσ 

σλλόγξσ.», αμςικαθίρςαςαι χπ ενήπ: 

«Η μημιαία ρσμδοξμή ςχμ μελώμ ξοίζεςαι με απόταρη ςηπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ και 

πεοιλαμβάμει ςημ ειρτξοά ποξπ ςξ ύλλξγξ καθώπ και ςημ ξοιζόμεμη από ςημ 

Ομξρπξμδία ειρτξοά.» 

 

ΑΡΘΡΟ 17ξ , παοαγ. [παο. 13]: 

Ζ τοάρη «ςα φητξδέλςια αμαγοάτξμςαι ξι σπξφήτιξι ρςιπ παοακάςχ ιδιαίςεοεπ ρςήλεπ: 

1] Τπξφήτιξι για ςξ ∆. ςξσ σλλόγξσ. 2] Τπξφήτιξι για ςξ σμέδοιξ ςηπ Ομξρπξμδίαπ. 

3] Τπξφήτιξι για ςημ Δλεγκςική Δπιςοξπή.»  

αμςικαθίρςαςαι ωπ ενήπ: 

«ςιπ αουαιοερίεπ η Ε.Ε. υξοηγεί ρςξσπ εκλξγείπ φητξδέλςια δύξ καςηγξοιώμ.  

ςημ ποώςη αμαγοάτξμςαι ξι σπξφήτιξι για ςξ Δ.. ςξσ σλλόγξσ και ξι σπξφήτιξι 

για ςημ Ελεγκςική Επιςοξπή 

ςη δεύςεοη αμαγοάτξμςαι ξι σπξφήτιξι αμςιποόρχπξι για ςξ σμέδοιξ ςηπ 

Ομξρπξμδίαπ». 

 
 

Σηλ. Επικξιμωμίαπ:  

Μέλλη αοοή 6973 371405  
Βξύλα Ιαοαμπίδξσ 6941416874 
Διξμύρηπ Γοηγξοιάδηπ 6993 925251 
ςέλιξπ Γαλαςιαμόπ  6944 314178 


