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ΠΡΟΣΑΗ ΓΗΜΟΙΟΤΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΟΤ .Δ. ΙΚΑ 

Ν. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

-----------------------------------------------------------------------  

Α. Ζ γεσγξαθηθή ελόηεηα ηελ νπνία κπνξεί θαη πξέπεη λα θαιύπηεη ν Πύιινγόο καο, όπσο 

θαη θάζε Πύιινγνο, πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη λα θαηαιακβάλεη κηα ρσξηθή έθηαζε, κέζα ζηελ 

νπνία νη εξγαδόκελνη – κέιε ζα κπνξνύλ λα ζπλεπξίζθνληαη, λα ζπλαληηνύληαη, λα ζπδεηνύλ θαη 

λα απνθαζίδνπλ εύθνια θαη γξήγνξα, θη όρη κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή, όπνπ ε ζύγθιεζε κηαο 

Γεληθήο Ππλέιεπζεο ζα έρεη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζέιεπζε ησλ κειώλ 

ηεο, ηελ εθπξνζώπεζε ησλ πεξηνρώλ, ηελ αλάδεημε ησλ ηνπηθώλ πξνβιεκάησλ θαη 

ηδηαηηεξνηήησλ.  

Β. Γελ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη από ην θαηαζηαηηθό ηνπ Ππιιόγνπ ζπλδξνκή, πνπ 

θαζνξίδεηαη πνζνζηηαία θαη δελ είλαη ίδηα γηα όια ηα κέιε ηνπ Ππιιόγνπ.  

Γ. Γελ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη από ην θαηαζηαηηθό ηνπ Ππιιόγνπ ην ύςνο ηεο ζπλδξνκήο 

ζηελ Νκνζπνλδία, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ν Πύιινγνο. Απηό είλαη ζέκα ηεο Νκνζπνλδίαο θαη 

απηή θαζνξίδεη ηελ κεληαία εηζθνξά γηα θάζε θπζηθό κέινο, γηα όινπο ηνπο Ππιιόγνπο κέιε ηεο. 

Γ. Θεσξνύκε όηη νη ιόγνη δεκηνπξγίαο ΡΑΚΔΗΝ ΑΙΙΖΙΝΒΝΖΘΔΗΑΠ θαη νη επηδησθόκελνη 

ζθνπνί ηνπ κπνξνύλ θάιιηζηα λα επηηεπρζνύλ κέζα από ηε δξάζε ηνπ Γ.Π. κε ηε ιήςε 

ζρεηηθώλ απνθάζεσλ από απηό. 
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ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣ’  ΑΡΘΡΟ:  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΤΣΑΗ – ΔΓΡΑ – ΚΟΠΟ - ΜΔΑ 

ΑΡΘΡΟ 1ν 

Αληηθαζίζηαηαη ε θξάζε «κεηνλνκάδεηαη ζε  ΠΙΙΝΓΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ ΠΡΝ ΗΘΑ-ΔΡΑΚ (Π.Δ. – 

Η.Θ.Α.-ΔΡΑΚ) ΛΝΚΝ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ θαη ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ» κε ηελ θξάζε … 

«κεηνλνκάδεηαη ζε ΠΙΙΝΓΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ ΔΦΘΑ ΛΝΚΩΛ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ, ΘΗΙΘΗΠ, ΞΔΙΙΖΠ, 

ΞΗΔΟΗΑΠ ΘΑΗ ΣΑΙΘΓΗΘΖΠ». 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν 

Δλόηεηα 7: Καηαξγείηαη 

Δλόηεηα 18: Καηαξγείηαη 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΜΔΛΗ-ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ-ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ-ΓΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΡΘΡΟ 4ν 

Αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο “Κέιε ηνπ Ππιιόγνπ κπνξνύλ λα είλαη όινη νη Γηνηθεηηθνί θαη 

Ρερληθνί ππάιιεινη θαη εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό πνπ ππεξεηνύλ ζην ΗΘΑ ΔΡΑΚ ζηνπο λνκνύο 

(Θεζζαινλίθεο, Σαιθηδηθήο, Θηιθίο, Πεξξώλ, Ζκαζίαο, Ξηεξίαο, Ξέιιεο) όπνπ δελ ππάξρνπλ 

ηνπηθνί Πύιινγνη αλεμάξηεηα από Βαζκό θαη Θιάδν θαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο θαζώο 

επίζεο θαη νη απνζπαζκέλνη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνύλ ζε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ ∆εκνζίνπ. ” σο 

εμήο : 

Μέιε ηνπ πιιόγνπ γίλνληαη θαηόπηλ αίηεζήο ηνπο όινη νη εξγαδόκελνη ηνπ ΔΦΚΑ ζην 

Ννκνύο Θεζζαινλίθεο, Υαιθηδηθήο, Κηιθίο, Πηεξίαο θαη Πέιιεο, αλεμάξηεηα από θιάδν, 

θαηεγνξία θαη ζρέζε εξγαζίαο. 

Γηαγξάθεηαη ε παξάγξαθνο «Ζ ηδηόηεηα ηνπ κέινπο απνθηάηαη από ην δηνξηζκό ηνπ (άξζξν 

30 παξ. 4 ηνπ 1264/1982)». 

Πην πξνηεηλόκελν πξνζρέδην ηξνπνπνίεζεο θαη ζην παξόλ άξζξν πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή πνζνύ 

εγγξαθήο νπόηε δηαγξάθεηαη «θαη θαηαβάιιεη ην θαζνξηζκέλν πνζό εγγξαθήο» 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΠΟΡΟΙ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ  

ΑΡΘΡΟ 8ν 

Η θξάζε «Ζ κεληαία ζπλδξνκή ησλ κειώλ νξίδεηαη ζε πνζνζηό 0,40% επί ησλ ηαθηηθώλ 

απνδνρώλ. Από ην πνζνζηό απηό δίδεηαη 0,20% ζηελ Νκνζπνλδία, σο εηζθνξά ηνπ Ππιιόγνπ.», 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Η κεληαία ζπλδξνκή ησλ κειώλ νξίδεηαη κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ εηζθνξά πξνο ην ύιινγν θαζώο θαη ηελ νξηδόκελε από ηελ 

Οκνζπνλδία εηζθνξά.» 
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Πηελ 2ε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ε θξάζε «Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κειώλ κπνξεί λα απμήζεη «ή λα 
κεηώζεη» ηε ζπλδξνκή…» [πξνζηίζεηαη ε θξάζε «ή λα κεηώζεη»]. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  

ΑΡΘΡΟ 10ν 

Πηελ παξάγξαθν 11α λα αληηθαηαζηαζεί ην «…γίλεηαη ζε 24 ώξεο…» κε ηελ θξάζε 

«…ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ ηε ζπλεδξίαζε …..»  
 

ΑΡΘΡΟ 13ν 
ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Ζ θξάζε «Νη εθιεγκέλνη ειεγθηέο πξνζθαινύληαη από ην ∆.Π. κεηά ηνλ θαηαξηηζκό ηνπ 

απνινγηζκνύ θαη ηζνινγηζκνύ γηα ηε ρξήζε πνπ πέξαζε, ειέγρνπλ ηελ ελ γέλεη δηαρείξηζε.», 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο, δεδνκέλνπ όηη είλαη απηνηειέο όξγαλν θαη δελ πξέπεη λα ζπγθαιείηαη 

κεηά από πξόζθιεζε ηνπ ΓΠ: «Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ ελ γέλεη δηαρείξηζε». 

ΑΡΘΡΟ 14ν 
ΣΟΠΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

Αληηθαζίζηαηαη ε θξάζε « Πε θάζε……. ΗΘΑ,» κε ηελ θξάζε «ε θάζε δνκή ηνπ ΔΦΚΑ  ηνπ 

Ννκώλ Θεζζαινλίθεο, Υαιθηδηθήο, Κηιθίο, εξξώλ, Ηκαζίαο, Πηεξίαο, Πέιιεο». 

 

ΑΡΘΡΟ 15ν 
ΓΔΝΙΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΙ 

Πηελ ππνπαξ. 4 ηεο παξ. 5 ε θξάζε «ηνπιάρηζηνλ 30 κέξεο» λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ θξάζε 

«ηνπιάρηζηνλ 5 κέξεο» θαη ε θξάζε «5 κέξεο ηνπιάρηζηνλ» ζε «10 κέξεο ηνπιάρηζηνλ». 

ΑΡΘΡΟ 17ν 
ΑΡΥΑΙΡΔΙΔ 
 

Οη θξάζεηο [παξ. 5, 6 θαη 7] : 
«Ρνλ έιεγρν θαη ην δηθαίσκα ςήθνπ ελεξγεί ην ∆.Π ηνπ Ππιιόγνπ βάζεη ηνπ Κεηξώνπ κειώλ 

θαζώο θαη ε Δθ. Δπηηξνπή βάζεη ησλ βεβαηνπκέλσλ από ην ∆.Π. ηνπ Ππιιόγνπ απνζπαζκάησλ 

ηνπ κεηξώνπ ησλ κειώλ ηνπ. 

∆ηθαίσκα λα εθιέγνληαη γηα ην ∆.Π. ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή έρνπλ 

ηα κέιε κε δηθαίσκα ςήθνπ. 

∆ηθαίσκα λα εθιέγνληαη αληηπξόζσπνη γηα ηελ Νκνζπνλδία έρνπλ όια ηα κέιε κε δηθαίσκα 

ςήθνπ.»,  

αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«Σνλ έιεγρν θαη ην δηθαίσκα ςήθνπ ελεξγεί βάζεη ηνπ Μεηξώνπ κειώλ ηνπ πιιόγνπ 

ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή». 

«∆ηθαίσκα λα εθιέγνληαη γηα ην ∆.., ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή, θαη σο αληηπξόζσπνη 

γηα ηελ Οκνζπνλδία έρνπλ όια ηα κέιε ηνπ πιιόγνπ.». 



4 

 

Η θξάζε [παξ. 13]: 

«Πηα ςεθνδέιηηα αλαγξάθνληαη νη ππνςήθηνη ζηηο παξαθάησ ηδηαίηεξεο ζηήιεο: 1] πνςήθηνη γηα 

ην ∆.Π ηνπ Ππιιόγνπ. 2] πνςήθηνη γηα ην Ππλέδξην ηεο Νκνζπνλδίαο. 3] πνςήθηνη γηα ηελ 

Διεγθηηθή Δπηηξνπή.»  

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

ηηο αξραηξεζίεο ε Δ.Δ. ρνξεγεί ζηνπο εθινγείο ςεθνδέιηηα δύν θαηεγνξηώλ.  

ηελ πξώηε αλαγξάθνληαη νη ππνςήθηνη γηα ην Γ.. ηνπ πιιόγνπ θαη νη ππνςήθηνη γηα 

ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή 

ηε δεύηεξε αλαγξάθνληαη νη ππνςήθηνη αληηπξόζσπνη γηα ην πλέδξην ηεο 

Οκνζπνλδίαο 

 

ΑΡΘΡΟ 18ν 
ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 

Η παξ. 2 «Ρα κέιε ςεθίδνπλ απηνπξνζώπσο κε ηελ επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή 

άιινπ ∆εκνζίνπ εγγξάθνπ θαη ηνπ εθινγηθνύ ζπλδηθαιηζηηθνύ βηβιηαξίνπ ηνπ Λ. 1264/1982, 

βάζεη θαηαζηάζεσλ – απνζπαζκάησλ ηνπ κεηξώνπ κειώλ ηνπ ζπιιόγνπ, νη νπνίεο 

ππνγξαθόκελεο από ην ∆.Π ζηέιλνληαη έγθαηξα ζηελ Δ.Δ» αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Σα κέιε ςεθίδνπλ απηνπξνζώπσο κε ηελ επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 
ή άιινπ ∆εκνζίνπ εγγξάθνπ, βάζεη ησλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Μεηξώνπ Μειώλ ηνπ 
πιιόγνπ, νη νπνίεο ππνγξαθόκελεο από ην ∆. θαη ζηέιλνληαη έγθαηξα ζηελ Δ.Δ». 
 

ΑΡΘΡΟ 19ν 

ΑΠΔΡΓΙΑΚΔ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΙ 

«Απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο νηαζδήπνηε κνξθήο θεξύζζνληαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Ππκβνπιίνπ» πξνζηίζεηαη ζην ηέινο ε θξάζε «…θαη ε Γεληθή Ππλέιεπζε». 

ΑΡΘΡΟ 22ν 

ΣΑΜΔΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΔΙΑ 

Καηαξγείηαη 

 

ΑΡΘΡΟ 21ν  

«ΚΔΡΑΒΑΡΗΘΖ ∆ΗΑΡΑΜΖ: Νη παξάγξαθνη 2, 5, 7 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 10, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 12 

θαη 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ ζ’ αξρίζνπλ λα ηζρύνπλ από ηε ιήμε κε 

νπνηνλδήπνηε ηξόπν, ηεο ζεηείαο ηνπ ∆.Π. πνπ ζα εθιεγεί από ηηο πξνζερείο αξραηξεζίεο.» 

θαηαξγείηαη. 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ, 28/05/2022 


