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Σύνταξη – επιμέλεια : ΤΣΟΥΦΗ Αφροδίτη (ταμίας Σ.Κ.Α. Ξάνθης)

Εναρμόνιση του Καταστατικού του Σωματείου
με την επωνυμία «Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης»
με τις διατάξεις των Νόμων 4873/2021, 4808/2021 και 4690/2020
Με τον νέο Νόμο 4873/2021 που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
με αριθμό 248/16-12-2021 (Τεύχος Α΄) θεσπίσθηκαν ρυθμίσεις θεμάτων εκλογής οργάνων και
αντιπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Συγκεκριμένα με τις
διατάξεις του αρθ. 72 που έχουν τεθεί σε ισχύ από 16.12.2021 τροποποιείται η παρ. 1 του αρθ. 30α
του συνδικαλιστικού νόμου 1264/1982 καθώς και προστίθεται νέα παράγραφος στο αυτό άρθρο
του παραπάνω νόμου.
Επιπλέον με τον Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101/τ.Α/19-06-2021) θεσπίστηκαν ρυθμίσεις, οι
οποίες έχουν τεθεί σε ισχύ από 1.1.2022 και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν προστασία της
συνδικαλιστικής δράσης, δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μελών στις γενικές
συνελεύσεις και στις αρχαιρεσίες, ψηφιακά βιβλία οργανώσεων. Εξάλλου, η δυνατότητα
πραγματοποίησης των γενικών συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων με τη χρήση νέων
τεχνολογιών είχε θεσπιστεί και με το αρθ. 28 παρ. 2 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 76/τΑ/2020) που
αφορούσε «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
Κατόπιν των παραπάνω, καθίσταται απαραίτητη η τροποποίηση των άρθρων του
Καταστατικού του σωματείου ώστε να εναρμονιστούν με τις διατάξεις των προαναφερόμενων
νόμων.
Πέραν της εναρμόνισης αυτής με τους νέους νόμους, κρίνεται επιπλέον επιβεβλημένη η
αναθεώρηση διατάξεων του παρόντος καταστατικού ώστε:


να πραγματοποιηθούν βελτιωτικής φύσεως αλλαγές που αποσκοπούν στο να καταστούν
οι σχετικές διατάξεις πληρέστερες και να παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία και διαφάνεια
ως προς την λειτουργία του Σωματείου

και
 αφετέρου να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις ή/και προσθήκες σε εναρμόνιση με το
καταστατικό της Ομοσπονδίας αλλά και με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3938/2011
(ΦΕΚ 61/τ.Α/31-3-2011), οι οποίες είναι εφαρμοστέες ως προς το Σωματείο.
Τέλος, με αφορμή την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού, πραγματοποιούνται
διορθώσεις ήσσονος σημασίας που απαιτούνται για την ομοιομορφία του κειμένου του καταστατικού
(λ.χ. διορθώσεις σε σημεία στίξης, σε αρίθμηση – αναρίθμηση ενοτήτων & παραγράφων λόγω
προσθηκών ή αφαιρέσεων παραγράφων – άρθρων κ.α).
Ακολούθως παρουσιάζεται, στις πρώτες σελίδες, ένα προσχέδιο των προτεινόμενων
αλλαγών (ανά άρθρο του καταστατικού και αντίστοιχη αιτιολόγηση) που θα τεθούν προς
ψήφιση στην επερχόμενη έκτακτη Γ.Σ. και στη συνέχεια οι υποχρεωτικές διατυπώσεις λόγω
εναρμόνισης με προαναφερόμενους νόμους:

2

Προτεινόμενες αλλαγές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί ως προς την νομιμότητά τους από τον
δικηγορικό σύμβουλο του σωματείου κ. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ Απόστολο
Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΙ
Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: προκειμένου προσδιοριστούν επακριβώς οι περιπτώσεις
ηθικής και οικονομικής στήριξης μελών της ΣΚΑΞ.
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)

Η ηθική και οικονομική στήριξη των μελών τοιυ θα -Η ηθική και οικονομική στήριξη των μελών του, τα οποία αδίκως
παρέχεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
διώκονται ποινικώς ή πειθαρχικώς, για αδικήματα που έχουν σχέση
και μόνο σε περίπτωση αθωωτικής απόφασης ή
απαλλακτικού βουλεύματος για πειθαρχικά – ποινικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας και δεν συνιστούν εγκλήματα
μεγάλης νομικής διακινδύνευσης και κοινωνικής απαξίας,
αδικήματα, που τελέστηκαν κατά την υπηρεσία.
καλύπτοντας και περιπτώσεις διώξεων για συνδικαλιστικούς
λόγους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. Ε΄
-Η ηθική και οικονομική στήριξη των μελών ή οικογενειών των
μελών του Σωματείου που απεβίωσαν, ανάλογα με τις πραγματικές
ανάγκες τους και στο βαθμό δυνατοτήτων του Σωματείου, τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. Ε΄

Άρθρο 4: ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: Προτείνεται για καλύτερη ευελιξία ως προς τη λειτουργία
του Σωματείου με γνώμονα το συμφέρον των μελών, για περισσότερες παροχές προς αυτά
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)

[Δεν υφίσταται]

Οργανώνει μορφωτικές συγκεντρώσεις, διαλέξεις, σεμινάρια,
ημερίδες, συνεστιάσεις, λαχειοφόρες αγορές προς ενίσχυση εσόδων
του Σωματείου για συγκεκριμένους σκοπούς πχ φιλανθρωπικούς,
εκδρομές, εκδηλώσεις χριστουγεννιάτικων κλπ εορτών.
Επιπλέον οργανώνει και λειτουργεί παιδικούς σταθμούς,
κατασκηνώσεις για τα μέλη και τις οικογένειέςτους ή με
συμφέρουσα συνεργασία με παιδικούς σταθμούς.
Διατηρεί εντευκτήρια και βιβλιοθήκες και μπορεί να παρέχει
μαθήματα επιμόρφωσης των μελών της.

Άρθρο 5: ΠΟΡΟΙ
Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: προτείνεται για πληρέστερη αποτύπωση των πόρων
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)

[Δεν υφίσταται]

Παρ. 3
Τα δικαιώματα εγγραφής, επανεγγραφής, οι συνδρομές και οι
εθελοντικές εισφορές των μελών της
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Άρθρο 6: ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: για να αποτυπωθεί επακριβώς το ύψος της μηνιαίας
εισφοράς αλλά και προβλεφθεί – οριστεί το ύψος της επανεγγραφής στο σωματείο αφενός για
διαφάνεια, αφετέρου για να διακοπούν οι εγγραφοδιαγραφές σε μικρά χρονικά διαστήματα και κυρίως
μετά και πριν τις αρχαιρεσίες του σωματείου.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)

Κάθε τακτικό μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλει
μηνιαία εισφορά, το ύψος της οποίας καθορίζεται κάθε
φορά μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά
από πρόταση του ΔΣ και με ταυτόχρονη ενημέρωση της
διαχείρισης του χρηματικού.

[Δεν υφίσταται]

Κάθε τακτικό μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλει σαν
μηνιαία εισφορά (6 ) Ευρώ. Πάντως το ύψος της εισφοράς
επανακαθορίζεται κάθε φορά μόνο με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης μετά από πρόταση του ΔΣ και με ταυτόχρονη
ενημέρωση της διαχείρισης του χρηματικού.
Το δικαίωμα όμως της επανεγγραφής παλαιού μέλους ισούται με
το ποσό των δέκα ευρώ [10,00€] και καταβάλλεται κατά την
επανεγγραφή από τον ενδιαφερόμενο στον ταμία, ο οποίος
εκδίδει σχετική απόδειξη.

Το διαγραφόμενο από το σωματείο μέλος δεν δικαιούται Το διαγραφόμενο από το σωματείο μέλος δεν δικαιούται να
να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων που πλήρωσε.
ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων που πλήρωσε, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 30Α παρ. 6 του Ν.
1264/1982, που προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2265/1994

Άρθρο 7: ΜΕΛΗ
Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: για ευελιξία στη λειτουργία του σωματείου, με σκοπό
την απρόσκοπτη πορεία προς την εκλογική διαδικασία
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)

Απαγορεύεται η παράλληλη συμμετοχή μελών
του Σωματείου σε άλλη πρωτοβάθμια
συνδικαλιστική οργάνωση αστυνομικών
υπαλλήλων.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

Απαγορεύεται η παράλληλη συμμετοχή των μελών του Σωματείου σ’
άλλους πρωτοβάθμιους συλλόγους που φυσικά τους μέλη είναι του ίδιου
κλάδου (Αστυνομικοί) Υπαλλήλοι του ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ (πρώην Δ.Τ.).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)

[Δεν υφίσταται]

Είσοδος νέων μελών δεν επιτρέπεται να γίνει μετά τις διεργασίες της
εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση συναδέλφους που
μετατίθενται σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας Δ.Α. Ξάνθης και είναι ήδη
εγγεγραμμένοι στην ΠΟΑΣΥ.

-//-
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Άρθρο 8: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: προκειμένου για εναρμόνιση με αρθ. 11 του κατασταστικού
(βλέπε παρακάτω)
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
[…]

[…]
γ] παραβιάσει το καταστατικό, απειθαρχεί σε
δύο αποφάσεις της Γ.Σ. και με συγκεκριμένες
πράξεις και δράση του ζημιώνει τα συμφέροντα
του σωματείου

γ] παραβιάσει το καταστατικό, απειθαρχεί σε δύο αποφάσεις της Γ.Σ.
και με συγκεκριμένες πράξεις και δράση του ζημιώνει τα συμφέροντα
του σωματείου ή εναντιώνεται στους σκοπούς που επιδιώκει αυτό, ή
προσβάλλει με τη διαγωγή του την αξιοπρέπεια του Αστυνομικού
Σώματος

Άρθρο 11: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: για καλύτερη ευελιξία στη λειτουργία του σωματείου
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)

Στα μέλη μπορεί να επιβληθεί ποινή επίπληξης,
Στα μέλη μπορεί να επιβληθεί ποινή επίπληξης, προσωρινής αποβολής ή
προσωρινής ή διαγραφής, αφού παραβαίνουν τις
διαγραφής, αφού παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 10 του
διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος [καθήκοντα
παρόντος [καθήκοντα μελών] ή εναντιώνονται στους σκοπούς που
μελών].
επιδιώκει το σωματείο ή προσβάλλουν με τη διαγωγή τους την
αξιοπρέπεια του Αστυνομικού Σώματος

Άρθρο 12: ΌΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: Σύσταση νέου οργάνου της Γραμματείας Γυναικών
Αστυνομικών, ως συμβουλευτικό όργανο της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης, με
σκοπό την επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων για την προώθηση ζητημάτων που αφορούν τις
γυναίκες αστυνομικούς. Έτσι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να τεθούν πιο ψηλά και πιο δυναμικά
στο θεματολόγιο του συλλογικού διαλόγου τα ιδιαίτερα ζητήματα του γυναικείου προσωπικού.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ (με

εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
Όργανα του σωματείου είναι:
1] Η Γενική Συνέλευση [Γ.Σ.]
2] Το Διοικητικό Συμβούλιο [Δ.Σ.]
3] Η Ελεγκτική Επιτροπή [Ε.Ε.]

Όργανα του σωματείου είναι:
1] Η Γενική Συνέλευση [Γ.Σ.]
2] Το Διοικητικό Συμβούλιο [Δ.Σ.]
3] Η Ελεγκτική Επιτροπή [Ε.Ε.]
4] Η Γραμματεία Γυναικών [Γ.Γ.] Αστυνομικών

-//-
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Άρθρο 13: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αιτιολόγηση

τροποποίησης

άρθρου: για εμπλουτισμό των αρμοδιοτήτων της γενικής

συνέλευσης και σαφή αναφορά αυτών, καθώς και για καλύτερη ευελιξία στη λειτουργία του
Σωματείου. Η υποχρεωτική διατύπωση (υπογραμμισμένο κείμενο) δυνάμει αρθ. 28 του Ν. 4690/2020,
σε εναρμόνιση με υπόλοιπο καταστατικό που προβλέπει τη χρήση ψηφιακών μέσων. Επιπλέον
προτείνονται ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις λόγω αναρίθμησης παραγράφων και ομοιομορφίας
ενοτήτων.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
Α. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Συγκαλούνται από το Δ.Σ. μία φορά το χρόνο και
συγκεκριμένα το πρώτο δίμηνο του πρώτου έτους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
Α. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Συγκαλούνται υποχρεωτικά, είτε δια ζώσης είτε με τη χρήση
σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής, από το
[…]
γ] αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα όπως η σύσταση Δ.Σ. μία φορά το χρόνο και συγκεκριμένα το πρώτο τετράμηνο του
συλλογικών οργάνωνπρος υλοποίηση των σκοπών πρώτου έτους.
του σωματείου, συμπεριλαμβανομένης και της
[…]
τροποποίησης του καταστατικού ή της έγκρισης
κανονισμών που υποβάλλει το Δ.Σ. ή το 1/20 των δ] Αποφασίζει για τις πειθαρχικές ποινές σε βάρος των μελών του
Σωματείου που προβλέπονται από το άρθρο 11 του παρόντος.
μελών
ε] Παίρνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την επιτυχία των σκοπών του
Σωματείου
στ] αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα όπως η σύσταση συλλογικών
οργάνων συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης του
καταστατικού υπό τους όρους του αρθ. 20 του παρόντος, της
διάλυσης του σωματείου αρθ. 21 του παρόντος ή της έγκρισης
κανονισμών που υποβάλλει το Δ.Σ. ή το 1/20 των μελών.
[…]
ζ]. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα
Στην Γ.Σ. του δεύτερου έτους γίνεται απολογισμός
άλλου
οργάνου του σωματείου.
του πρώτου έτους του Δ.Σ. και εκλέγεται
εφορευτική επιτροπή για τη διεξαγωγή των
Στη Γ.Σ. του τρίτου έτους (εκλογοαπολογιστική) γίνεται
εκλογών.
απολογισμός του προηγούμενου έτους του Δ.Σ. και εκλέγεται
εφορευτική επιτροπή για τη διεξαγωγή των εκλογών. Στην εν λόγω
συνέλευση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει στα
μέλη την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, η οποία σε κάθε
περίπτωση θα είναι είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον μετά από την
εκλογοαπολογιστική συνέλευση. Τα μέλη ελεύθερα μπορούν να
αποφασίσουν για την έγκριση ή μη της συγκεκριμένης ημερομηνίας
ή να ορίσουν άλλη.

Άρθρο 13: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - άρθρα που αφορούν την ενότητα «ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ [ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ]»
Αιτιολόγηση τροποποίησης ενότητας άρθρου: λόγω της διάταξης του αρθ. 86 του Ν.
4808/2021, για προσαρμογή
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
Για την παύση όμως του Δ.Σ. απαιτείται απαρτία
του ενός τετάρτου (1/4) των ταμειακώς εντάξει
μελών του σωματείου

Ειδικά για μομφή και παύση του Δ.Σ. απαιτείται απαρτία του ενός
τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών
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Άρθρο 13: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - άρθρα που αφορούν την ενότητα «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ»
Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: Προτείνεται η τροποποίηση για λόγους εύρυθμης
διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και πληρότητας.
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ (υπογρεγραμμένα)
βάσει Ν. 4873/2021

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Δ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
Πριν η Γ.Σ. αρχίσει τις εργασίες της εκλέγεται τριμελές προεδρείο
Πριν η Γ.Σ. αρχίσει τις εργασίες της εκλέγεται
[πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γενικός γραμματέας] και εάν είναι δυνατό,
τριμελές προεδρείο [πρόεδρος, αντιπρόεδρος,
ένας (1) ψηφολέκτης, με ανάταση χειρός στην περίπτωση της δια
γενικός γραμματέας] με ανάταση χειρός. Την
πρόταση για το παραπάνω προεδρείο κάνει το Δ.Σ. ζώσης Γ.Σ. ενώ με τον εγκεκριμένο τρόπο ψηφοφορίας από τον
ή τα μέλη της Γ.Σ.
εκάστοτε επιλεγέντα πάροχο σε περίπτωση διαδικτυακής Γ.Σ.

Άρθρο 13: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – νέα ενότητα Ε΄
Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: Προτείνεται προσθήκη νέας ενοτητας για λόγους διαφάνειας
αλλά και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους ως προς τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης
στα μέλη της ΣΚΑΞ και τις οικογένειές τους, κατόπιν σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης,
πλην των περιπτώσεων που υφίσταται αυτόφωρη διαδικασία ή άλλη κατεπείγουσα διαδικασία.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
[Δεν υφίσταται]

(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
Ε. ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μετά από αίτηση του Δ.Σ. ή
του ενδιαφερομένου, είναι δυνατόν να παρέχεται ηθική και
οικονομική στήριξη στα μέλη ή τις οικογένειες των μελών του
Σωματείου που απεβίωσαν, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες τους
και στο βαθμό δυνατοτήτων του Σωματείου.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επίσης την κάλυψη των εξόδων για
νομική υπεράσπιση σε μέλη της, τα οποία διώκονται ποινικώς ή
πειθαρχικώς (σε ποινικά δικαστήρια ή πειθαρχικά συμβούλια) για
συμβάντα που συνέβησαν την περίοδο που ήταν εγγεγραμμένα και
οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη και πάντα όμως για συμβάντα που
επήλθαν κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων και
ένεκα αυτών αλλά και της ιδιότητά τους ως αστυνομικοί λειτουργοί,
βάσει των σχετικών τιμολογιακών προβλέψεων του δικηγόρου που
έχει ως σύμβουλο το Σωματείο. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό αυτό θα
αναπροσαρμόζεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Σε περίπτωση αυτόφωρης διαδικασίας ή άλλης κατεπείγουσας
διαδικασίας, όπου είναι αδύνατον χρονικά να αντιμετωπισθεί το θέμα
από τη Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. ενεργεί, ώστε να αντιμετωπιστεί
άμεσα το θέμα. Η όποια ενέργεια του Δ.Σ. θα τεθεί προς έγκριση στην
αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

-//-
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Άρθρο 14: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: για λόγους πληρότητας καθηκόντων του διοικητικού
συμβουλίου, ευελιξίας και καλύτερης λειτουργίας του Σωματείου. Επιπλέον προκειμένου
συμπληρωθεί το άρθρο με τις διαδικασίες που απαιτούνται: α). μετά την «αυτοδίκαιη» παραίτηση
μέλους του διοικητικού συμβουλίου και β). παύσης μέλους του διοικητικού συμβουλίου καθώς και οι
συγκεκριμένοι λόγοι που μπορεί να επισύρουν την παύση αυτή.
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)

Το σωματείο διοικείται από το Διοικητικό
Συμβούλιο που αποτελείται από επτά μέλη,
τα οποία εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια
με μυστική ψηφοφορία.
Η θητεία του Δ.Σ. αρχίζει από την
ημερομηνία συγκροτήσεως του σε σώμα
και είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των
αποφάσεων της Γ.Σ.

Το σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννιά (9)
μέλη, τα οποία εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία. Σε
περίπτωση παραιτήσεως ή παύσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το εκλεγόμενο νέο
Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει θητεία τον υπολειπόμενο χρόνο από την τριετία που
διήνυσε το Συμβούλιο που διαδέχθη.
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ισότιμα μεταξύ τους. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι πρώτος
μεταξύ ίσων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
[…]

[Δεν υφίσταται]

ια] αποφασίζει, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. Ε΄, για την
οικονομική ενίσχυση μέλους και το ύψος αυτής, στις περιπτώσεις αυτόφωρης
διαδικασίας ή άλλης κατεπείγουσας διαδικασίας, όπου είναι αδύνατον χρονικά να
αντιμετωπισθεί το θέμα από τη Γενική Συνέλευση. Η ενέργεια αυτή του Δ.Σ. τίθεται
προς έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

[…]
[…]
Μέλος του Δ.Σ. θεωρείται ότι
παραιτήθηκε:
α] αν υποβάλλει έγγραφα την παραίτησή
του.
β] αν απουσιάσει από τρεις [3] συνεχείς
συνεδριάσεις του Δ.Σ. εκτός της
περίπτωσης σοβαρής ασθένειας του.
γ] αν για οποιοδήποτε λόγο χάσει την
ιδιότητα του τακτικού μέλους του
σωματείου.

Μέλος του Δ.Σ. θεωρείται αυτοδίκαι ότι παραιτήθηκε:
α] αν υποβάλλει έγγραφα την παραίτησή του.
β] αν απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις [3] συνεχείς ή μη συνεχείς συνεδριάσεις
κατά τη διάρκεια της θητείας. Ο Πρόεδρος δύναται να συγκαλέσει άμεσα το Δ.Σ και
προβαίνει στην αντικατάσταση μέλους, η οποία επικυρώνεται υποχρεωτικά από το
Δ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ. που κωλύεται να παρουσιαστεί σε συνεδρίαση, οφείλει να
ενημερώνει τον Πρόεδρο του ΔΣ για τους λόγους του κωλύματος μέχρι και την
έναρξη της συνεδρίασης.Μέλος του Δ.Σ. που κωλύεται να παρουσιαστεί σε
συνεδρίαση, οφείλει να ενημερώνει τον Πρόεδρο του ΔΣ για τους λόγους του
κωλύματος μέχρι και την έναρξη της συνεδρίασης.

[…]
[…]
Τα μέλη του Δ.Σ. παύονται μόνο με απόφαση της Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται με
Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να παυτούν μόνο
μυστική ψηφοφορία και για την λήψη της οποίας απαιτείται η παρουσία
με απόφαση της Γ.Σ. Σε περίπτωση
συγκρούσεως καθηκόντων, αρνήσεως του τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών του
Δ.Σ. να συγκαλέσει γενική συνέλευση,
μπορεί το 1/50 των μελών να προβεί στην Σωματείου και η πλειοψηφία των 2/3 αυτών. Λόγοι παύσης μέλους του Δ.Σ είναι
σύγκληση της Γ.Σ. Αν αυτό είναι αδύνατο οι εξής: α) Η παράβαση των διατάξεων του καταστατικού β) η μη συμμόρφωση
οποιοδήποτε μέλος δικαιολογεί έννομο
προς τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. γ) η ενσυνείδητη ενέργεια πράξεων
συμφέρον, μπορεί να ζητήσει από το
που αποβλέπουν ή απολήγουν στην αναστολή, τον περιορισμό, την
δικαστήριο τον ορισμό προσωρινής
διοίκησης, με σκοπό την σύγκληση Γ.Σ.,
εξουδετέρωση ή την ματαίωση των σκοπών και επιδιώξεων του Σωματείου. Σε
που θα έχει σαν πρώτο θέμα την παύση του
περίπτωση συγκρούσεως καθηκόντων, αρνήσεως του Δ.Σ. να συγκαλέσει γενική
ή των μελών του Δ.Σ. και την εντολή
συνέλευση, μπορεί το 1/50 των μελών να προβεί στην σύγκληση της Γ.Σ. Αν
αντικαταστάτου ή αντικαταστατών
αυτό είναι αδύνατο οποιοδήποτε μέλος δικαιολογεί έννομο συμφέρον, μπορεί να
ζητήσει από το δικαστήριο τον ορισμό προσωρινής διοίκησης, με σκοπό την
σύγκληση Γ.Σ., που θα έχει σαν πρώτο θέμα την παύση του ή των μελών του
Δ.Σ. και την εντολή αντικαταστάτου ή αντικαταστατών.
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Άρθρο 14: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: διαγραφές προτάσεων και τροποποιήσεις λόγω του νέου
τρόπου εκλογής των μελών του Δ.Σ. βάσει Ν. 4690/20 και για εναρμόνιση με Ν. 4808/2021
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)

Μέσα σε τρεις μέρες από την εκλογή
Μέσα σε τρεις μέρες από την εκλογή του, τα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται και
του τα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται και
συγκροτούνται σε σώμα μετά από πρωτοβουλία του πρώτου σε σταυρούς συμβούλου.
συγκροτούνται σε σώμα μετά από
πρωτοβουλία του πρώτου σε σταυρούς Εκλέγουν μυστικά κατά σειρά τους Πρόεδρο, Α΄ Αντιπρόεδρο, Β΄ Αντιπρόεδρο, Γενικό
Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Οργανωτικό Γραμματέα. Οι
συμβούλου του πλειοψηφίσαντος
συνδυασμού.
ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία δεν επιτρέπεται να
Εκλέγουν μυστικά κατά σειρά τους
συμπίπτουν στα ίδιο πρόσωπο.
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό
[…]
Γραμματέα, Ταμία και Οργανωτικό
Γραμματέα.
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές και μπορούν να πραγματοποιηθούν και με
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές ηλεκτρονικά μέσα με τηλεδιάσκεψη, με χρήση ηλεκτρονικού μέσου που θα διασφαλίζει
[…]
την απρόσκοπτη συμμετοχή κάθε μέλους στην συνεδρίαση.
Το τυχόν παραιτούμενο ή με
οποιοδήποτε τρόπο αποχωρούν μέλος Σε περίπτωση ισοψηφίας εντός του ΔΣ, η ψήφος του Προέδρου καθορίζει το
του Δ.Σ. αντικαθίσταται από το Δ.Σ. με αποτέλεσμα.
το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό Τυχόν παραιτούμενο ή με οποιοδήποτε τρόπο αποχωρούν μέλος του Δ.Σ. αντικαθίσταται
από το Δ.Σ. με το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος για το υπόλοιπο της θητείας
του μέλους που αντικαθίσταται

Άρθρο 15: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: Για εναρμόνιση με Ν. 4808/2021
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ / ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)

4]Από την προκήρυξη των εκλογών και μέχρι την 24.00 ώρα, 4] Από την προκήρυξη των εκλογών και μέχρι την 20.00 ώρα, δέκα
10 μέρες πριν την ημερομηνία εκλογών, οι μεμονωμένοι
(10) μέρες πριν την ημερομηνία εκλογών, οι υποψήφιοι υποβάλουν
υποψήφιοι και οι συνδυασμοί υποβάλουν γραπτή αίτηση
γραπτή αίτηση προς το διοικητικό συμβούλιο στην οποία
προς το διοικητικό συμβούλιο στην οποία αναγράφουν το
αναγράφουν το όργανο για το οποίο θέτουν υποψηφιότητα.
όργανο για το οποίο θέτουν υποψηφιότητα

Άρθρο 17: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ –
ΤΑΜΙΑ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ –
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: 1. Προστίθεται στον τίτλο του άρθρου: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, 2. Προστίθενται νέες ενότητες με τα καθήκοντα
των : Β΄ Αντιπροέδρου, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
* Αιτιολόγηση τροποποίησης καθηκόντων Προέδρου: Για πληρέστερη αποτύπωση των
καθηκόντων του Προέδρου, για καλύτερη ευελιξία ως προς τη λειτουργία του σωματείου
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
[…]
Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το
σωματείο στα δικαστήρια

[Δεν υφίσταται]

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει δικαστικώς κι εξωδίκως την ένωση.
Ο Πρόεδρος, ο Α΄ Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπούν την ένωση στις
δημόσιες εμφανίσεις της απέναντι κάθε τρίτου και των Αρχών. Δηλώσεις και
ανακοινώσεις στον τύπο γίνονται μόνο από τον Πρόεδρο, τον Α΄ Αντιπρόεδρο ή
εξουσιοδοτημένο από τον Πρόεδρο μέλος του Δ.Σ.
Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος μπορεί
να μεταβιβάζει με πράξη του στους Αντιπροέδρους, μέρος από τις αρμοδιότητές του.
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
* Αιτιολόγηση τροποποίησης: Διαμοιρασμός καθηκόντων με Β΄ Αντιπρόεδρο
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Είναι υπεύθυνος: α] για τις δημόσιες σχέσεις του σωματείου, β]
παρακολουθεί καθημερινά τον τύπο, απαντάει σε σχόλια τύπου
και εκδίδει το δελτίο τύπου, γ] διοργανώνει και εισηγείται
συναντήσεις με παράγοντες της κοινωνικής ζωής, δ] φροντίζει για
τη διανομή των εντύπων και των ανακοινώσεων του σωματείου,
της Ομοσπονδίας και κάθε άλλης αρχής, ε] τηρεί αρχείο
δημοσιευμάτων σχετικών με συνδικαλιστικά θέματα, στ]
ενημερώνει το Δ.Σ. και την Γ.Σ. σχετικά με τα παραπάνω, ζ] είναι
υπεύθυνος για την έκδοση των συνδικαλιστικών βιβλιαρίων των
μελών του σωματείου, θ] έχει την ευθύνη λειτουργίας του
καταναλωτικού ή πιστωτικού συνεταιρισμού και της τρά πεζας
αίματος, ι] φροντίζει, παρακολουθεί και εισηγείται στο Δ.Σ.
μεθόδους και τρόπους για την ανάπτυξη του συνδικαλιστικού
πνεύματος των εργαζομένων καθώς και την ανάπτυξη μορφών
οργάνωσης συνεταιρισμού καταναλωτικού χαρακτήρα.

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Α΄
Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Β' Αντιπρόεδρος. Είναι
υπεύθυνος: α] για τις δημόσιες σχέσεις του σωματείου,
β] παρακολουθεί καθημερινά τον τύπο, απαντάει σε
σχόλια τύπου και εκδίδει το δελτίο τύπου, γ]
διοργανώνει και εισηγείται συναντήσεις με παράγοντες
της κοινωνικής ζωής, δ] φροντίζει για τη διανομή των
εντύπων και των ανακοινώσεων του σωματείου, της
Ομοσπονδίας και κάθε άλλης αρχής, ε] τηρεί αρχείο
δημοσιευμάτων σχετικών με συνδικαλιστικά θέματα,
στ] ενημερώνει το Δ.Σ. και την Γ.Σ. σχετικά με τα
παραπάνω, ζ] είναι υπεύθυνος για την έκδοση των
συνδικαλιστικών βιβλιαρίων των μελών του
σωματείου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
* Αιτιολόγηση τροποποίησης: Για συμπλήρωση καθηκόντων λόγω νέας ενότητας
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)

[Δεν υφίσταται]

Αναπληρώνει τον Α' Αντιπρόεδρο και έχει την ευθύνη λειτουργίας του
Καταναλωτικού ή Πιστωτικού Συνεταιρισμού και της Τράπεζας Αίματος (στην
περίπτωση που δημιουργηθεί).
Φροντίζει, παρακολουθεί και εισηγείται στο ΔΣ μεθόδους και τρόπους για τη
ανάπτυξη του συνεταιριστικού πνεύματος των εργαζομένων καθώς και την
ανάπτυξη μορφών οργάνωσης συνεταιρισμού καταναλωτικού χαρακτήρα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
* Αιτιολόγηση τροποποίησης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα: Για πληρέστερη αποτύπωση
των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)

[Δεν υφίσταται]

ι] συντάσσει με τον Πρόεδρο την "έκθεση πεπραγμένων" του Δ.Σ.
και τη διαβάζει στην τακτική Γενική Συνέλευση

-//-
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
* Αιτιολόγηση τροποποίησης: Για συμπλήρωση καθηκόντων λόγω λόγω νέας ενότητας
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)

[Δεν υφίσταται]

Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο
αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
* Αιτιολόγηση τροποποίησης καθηκόντων Ταμία: Για λόγους ευελιξίας στις κινήσεις του
Ταμία ώστε να συναλλάσεται ακώλυτα στα Τραπεζικά καταστήματα, χωρίς χρονικούς περιορισμούς
και χωρίς κάθε φορά να απαιτείται ειδική απόφαση του ΔΣ. Επιπλέον προκειμένου προβλεφθεί η
χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής (= ηλεκτρονικών υπηρεσιών, e-banking) και το άνοιγμα τραπεζικών
λογαριασμών
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)

[…]
Αναλαμβάνει από τις καταθέσεις του Σωματείου τα αναγκαία χρηματικά ποσά για
Κάθε είσπραξη είναι υποχρεωμένος να την
την διεκπεραίωση των οικονομικών υποχρεώσεων του Σωματείου. Ενεργεί τις
καταθέσει μέσα σε εύλογο χρόνο από την
πληρωμές του Σωματείου και συντάσσει χρηματικά εντάλματα, διπλότυπα,
πραγματοποίησή της, σε Ελληνική Τράπεζα ή
υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Τηρεί ενημερωμένο
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, σε λογαριασμό
Ταμιευτηρίου επ’ ονόματι όλων των μελών του το βιβλίο ταμείου και διατηρεί σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά
Δ.Σ.. Έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό όταν
πληρωμής. Συντάσσει εξάμηνη απολογιστική έκθεση δαπανών και εξόδων, την
του ζητηθεί από το Δ.Σ. Ο Ταμίας μπορεί να
οποία υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. και στην Ελεγκτική Επιτροπή. Ενόψει της
κρατά στα χέρια του ένα ποσό, το ύψος του
οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., για
λήξης του συνδικαλιστικού έτους συντάσσει αναλυτικές εκθέσεις του οικονομικού
την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών του
απολογισμού και ισολογισμού αυτού.
σωματείου. Η ανάληψη των χρημάτων που έχουν
Επίσης κατ’ εντολή του Δ.Σ. και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις αυτού
κατατεθεί, γίνεται από τον Ταμία με εντολές ή
επιταγές τις οποίες προσυπογράφει ο Πρόεδρος καταρτίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου συνδικαλιστικού έτους. Οι παραπάνω
μετά από απόφαση του Δ.Σ. Ο Ταμίας είναι
εκθέσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γ.Σ. των μελών του Σωματείου.
υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για Ανάληψη χρημάτων που έχουν κατατεθεί πραγματοποιείται από τον Ταμία με
κάθε απώλεια χρημάτων χωρίς ένταλμα.
πράξη, την οποία προσυπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, μετά από
Διατηρεί σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα
δικαιολογητικά πληρωμής, συντάσσει εξάμηνη απόφαση του ΔΣ.
απολογιστική έκθεση δαπανών και εξόδων, την Εκτός των παραπάνω, ο Ταμίας εξουσιοδοτείται με απόφαση του ΔΣ κατά την
οποία υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. και στην ανάληψη των καθηκόντων του, ως προς τα κάτωθι:
Ε.Ε.
1. Εντολές μεταφορών μέσω WEB (e-banking)
2. Κίνηση λογαριασμού με αναλήψεις ή καταθέσεις χρημάτων
[…]
3. Κίνηση λογαριασμού με εντολές κάθε είδους μεταφοράς
4. Ενημέρωση κίνησης και υπολοίπου λογαριασμού
5. Συνομολόγηση αιτήσεως / συμβάσεως και αποδοχή ειδικών όρων για την
[Δεν υφίσταται]
χορήγηση καρτών
Ειδικά για την ηλεκτρονική διαχείριση του λογαριασμού, ο ταμίας δικαιούται από
μόνος του να υπογράφει κάθε απαραίτητο έγγραφο για τη χρήση της ηλεκτρονικής
τραπεζικής (= ηλεκτρονικών υπηρεσιών, e-banking) και να προσδιορίζει, στην
περίπτωση αυτή, το ποσοτικό όριο ανά χρήστη. Ωστόσο τίθεται όριο στην κίνηση
του λογαριασμού μέσω web banking μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων
ευρώ (4.000€).
Δεν απαιτείται σε κάθε συναλλαγή του Ταμία με τα Τραπεζικά καταστήματα,
ειδική απόφαση Δ.Σ.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ζ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: τροποποίηση τίτλου : ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Μετά την παραπάνω Ζ΄ ενότητα προστίθεται η ενότητα Η΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
* Αιτιολόγηση προσθήκης ενότητας: Για ευελιξία, ουσιαστικότερη παρέμβαση και καλύτερη
προετοιμασία επί θεσμικών/κλαδικών θεμάτων προκειμένου προωθηθούν στο δημόσιο διάλογο μέσω
της Ομοσπονδίας

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη
του σωματείου, στις οποίες αναθέτει τη μελέτη επιστημονικών ή άλλων
θεμάτων που ενδιαφέρουν το Σωματείο ή την Αστυνομία γενικότερα.
Οι επιτροπές αυτές δύναται να συνεδριάζουν είτε δια ζώσης είτε με
τηλεδιάσκεψη

[Δεν υφίσταται]

Μετά το άρθρο 17 προστίθεται άρθρο 18, το οποίο προβλέπει την εκλογή και τον τρόπο
λειτουργίας της Γραμματείας Γυναικών Αστυνομικών προκειμένου υπάρχει εναρμόνιση με τα
προβλεπόμενα στο αρθ. 12 (βλέπε παραπάνω)

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)

[Δεν υφίσταται]

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Η Γραμματεία Γυναικών, που λειτουργεί στο Σωματείο, απαρτίζεται από τρία (3) μέλη,
που εκλέγονται μαζί με τα αναπληρωματικά τους, μόνο από τις γυναίκες μέλη του
Σωματείου.
Η εκλογή γίνεται σύμφωνα με την μέθοδο του ενιαίου ψηφοδελτίου, όπως η διαδικασία
αυτή περιγράφεται στην παράγραφο του άρθρου 30α του Ν. 1264/1982, όπως ισχύει μετά
την τροποποίησή του με την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του Ν. 4873/2021.
Τα καθήκοντα, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι σχέσεις με τα άλλα όργανα του
Σωματείου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται από συγκεκριμένο Κανονισμό,
τον οποίο εκδίδει το ΔΣ του Σωματείου, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και
επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση.
Η Γραμματεία Γυναικών δύναται να συνεδριάζει είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως με
τηλεδιάσκεψη.

Στη συνέχεια, λόγω της προσθήκη του άρθρου 18, γίνεται αναρίθμηση των υπόλοιπων
άρθρων – ενοτήτων – παραγράφων του κειμένου του καταστατικού για λόγους συνοχής
Άρθρο 19: ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: Για λόγους διαφάνειας σχετικά με τα οικονομικά του
σωματείου σε περίπτωση διάλυσής του – Αναρίθμηση σε άρθρο 20o.
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ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)

[…]

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

[Δεν υφίσταται]

Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάλυσή του, το Σωματείο τελεί υπό
εκκαθάριση, διορίζεται δε προς τούτο τριμελής (3) επιτροπή εκκαθαριστών
με απόφαση της Γ.Σ. στην οποία πρέπει να συμμετάσχουν ο Πρόεδρος και ο
Ταμίας, εφόσον υπάρχουν αυτοί κατά τον χρόνο της διάλυσης. Για την τύχη
της περιουσίας του Σωματείου αποφασίζει η Γ.Σ. αφού εξοφληθούν τυχόν
υπάρχοντα χρέη της.

Άρθρο 20: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: προτείνεται η τροποποίησή του ώστε να αναφέρονται οι
υποχρεωτικές διατάξεις των νέων νόμων που εφαρμόζονται – Αναρίθμηση σε άρθρο 21ο
ΙΣΧΥΟΥΣΑ
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
Ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από το
καταστατικό αυτό ρυθμίζεται με την
επιφύλαξη των Διεθνών Συμβάσεων
εργασίας, από τις σχετικές διατάξεις του
ΑΚ, το Ν. 1264/1982, όπως συμπληρώθηκε
από το Ν. 2265/1994 που αφορά τα
σωματεία και τροποποιήθηκε με το Ν.
3938/2011

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)
ΑΡΘΡΟ 21ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό ρυθμίζεται με την επιφύλαξη
των Διεθνών Συμβάσεων εργασίας, από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα,
το Ν. 1264/1982, όπως συμπληρώθηκε από το Ν. 2265/1994 που αφορά τα σωματεία
και τροποποιήθηκε με το Ν. 3938/2011, τον Ν. 4808/2021 και τον Ν. 4873/2021

ΑΡΘΡΟ 21: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: Προκειμένου να εναρμονιστεί το παρόν καταστατικό με τις
διαταξεις της νέας νομοθεσίας – Διαγράφονται προτάσεις και αναριθμείται σε 23ο
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του
ΑΡΘΡΟ 23ο
Δικαστηρίου για την έγκριση της
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
τροποποίησης του παρόντος Καταστατικού
Εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του Ν. 4873/2021 [ΦΕΚ 248/τΑ/2021], οι
οφείλει το Διοικητικό Συμβούλιο να
προκηρύξει εκλογές για ανάδειξη όλων των οργανώσεις οφείλουν να έχουν προσαρμόσει τα καταστατικά τους στις ρυθμίσεις των
οργάνων του σωματείου, όχι νωρίτερα από σχετικών διατάξεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30α του Ν. 1264/1982, οι
τέσσερις (4) μήνες και όχι αργότερα από
οποίες τυγχάνουν εφαρμογής από τις επόμενες εκλογές που θα διεξαχθούν από τη
έξι (6) μήνες, από την έγκρισή του,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 18 του δημοσίευση του Νόμου, μετά τη λήξη της τρέχουσας θητείας των οργάνων,
Ν.3938/2011.
αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και εκπροσώπων τους στα
συμβούλια μεταθέσεων, ανεξαρτήτως τυχόν διαφορετικής ρύθμισης του
καταστατικού.

Προς διευκόλυνση των μελών της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης, θα αναρτηθεί
στον διαδικτυακό τόπο του Σωματείου το παρόν αρχείο με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, ανά
άρθρο, που τίθενται προς ψήφιση καθώς και σχέδιο του καταστατικού στην τελική του μορφή με
ενσωματωμένες τις αλλαγές (σε καθαρή μορφή).
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Ακολουθούν υποχρεωτικές διατυπ ώσεις
ώστε να εναρμονιστεί το καταστατικό του σωματείου
με τις διατάξεις των νόμων που αναγράφονται στην 1η σελίδα
Άρθρο 2: ΒΙΒΛΙΑ
Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: Δυνάμει άρθρου 84 του Ν. 4808/2021 που τροποποιεί
άρθρο 3 παρ. 1 του συνδικαλιστικού Ν. 1264/1982
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

Βιβλίο μητρώου μελών, όπου αναγράφονται όλα τα
στοιχεία που ορίζει ο Νόμος 1264/1982 [άρθρο 3],
δηλαδή: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, δ/νση κατοικίας,
αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός εκλογικού
συνδικαλιστικού βιβλιαρίου και μέχρι την έκδοσή του ο
αριθμός του βιβλιαρίου υγείας και οι χρονολογίες
εγγραφής και διαγραφής του.
Β). Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
Γ). Βιβλίο πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων.
Δ). Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Εξελεγκτικής
Επιτροπής.
Ε). Βιβλίο Ταμείου.
Στ). Βιβλίο Αλληλογραφίας [Πρωτόκολλο].
Ζ). Βιβλίο Περιουσίας.
Η). Τα απαραίτητα κατά την κρίση του Διοικητικού
Συμβουλίου βοηθητικά βιβλία.
Όλα τα παραπάνω βιβλία εκτός της περιπτώσεως «β»
αριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματέα του
Πρωτοδικείου Ξάνθης πριν αρχίσουν να
χρησιμοποιούνται.

α) Μητρώο μελών, όπου αναγράφονται αριθμημένα το
ονοματεπώνυμο, ο βαθμός, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός
του δελτίου ταυτότητας, ο ΑΜΚΑ, η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που τηρεί το μέλος και οι χρονολογίες εγγραφής
και διαγραφής κάθε μέλους.
β) Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών.
γ) Πρακτικών συνεδριάσεων διοίκησης.
δ) Ταμείου, όπου καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά όλες
οι εισπράξεις και πληρωμές.
ε) Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα
περιουσιακά στοιχεία της οργάνωσης.
2. Γραμμάτια εισπράξεων αριθμούνται και θεωρούνται από την
Ελεγκτική Επιτροπή, πριν από τη χρησιμοποίησή τους.
3. Τα μέλη της οργάνωσης και όποιος άλλος έχει έννομο
συμφέρον έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται τα παραπάνω
στοιχεία.
4. Με απόφαση του αρμόδιου φορέα θα καθοριστεί η μορφή που
θα έχουν τα ψηφιακά βιβλία, η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Ωστόσο, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης το Σωματείο
θα τηρεί τα υπάρχοντα έντυπα βιβλία

Άρθρο 5: ΠΟΡΟΙ
Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: δυνάμει αρθ. 85 Ν. 4808/2021 που τροποποιεί αρθ. 5 του
συνδικαλιστικού Ν. 1264/1982
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
Παρ. 7

[Δεν υφίσταται]

Απαγορεύεται να δέχονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εισφορές και
ενισχύσεις από εργοδότες ή οργανώσεις τους, καθώς και από κομματικούς
οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις

Παρ. 8
Η περιουσία του σωματείου, που χρειάζεται για τη στοιχειώδη λειτουργία
του, είναι ακατάσχετη.

-//-
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Άρθρο 7: ΜΕΛΗ
Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: εναρμόνιση με αρθ. 1 του Ν. 1264/1982 αλλά και με αρθ.
18 του Ν. 3938/2011 που τροποποιεί παρ. 5 αρθ. 30α του συνδικαλιστικού Ν. 1264/1982, το οποίο
προστέθηκε με αρθ. 1 του Ν. 2265/1995.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
( εναρμόνιση με άρθρο 18 του Ν. 3938/2011)

Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι οι εν ενεργεία αστυνομικοί
να γίνουν όλοι οι εν ενεργεία
υπάλληλοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, που η
αστυνομικοί υπάλληλοι που
έδρα τους βρίσκεται μέσα στα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης,
υπηρετούν σε υπηρεσίες που
βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ανεξαρτήτως βαθμού και ανεξαρτήτως ιεραρχικής υπαγωγής της υπηρεσίας τους
ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Ξάνθης

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

(Ν. 2265/1994)

[Δεν υφίσταται]

Τα μέλη του σωματείου δεν επιτρέπεται ιδίως:
α) Να συμμετέχουν σε απεργίες, καθώς και σε κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτικών ή
συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων ή να ασκούν προπαγάνδα υπέρ ή
κατά αυτών.
β). Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών συνδικαλιστικών
οργανώσεων, εκτός των Διεθνών Αστυνομικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ή να
εκπροσωπούν άλλους εργαζόμενους.
γ). Να αναμιγνύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης της υπηρεσίας.

Άρθρο 8: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: υποχρεωτική διατύπωση βάσει αρθ. 87 και 90 του Αστικού
Κώδικα, όπως κωδικοποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 456/1984
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
α] υποβάλλει γραπτή αίτηση
διαγραφής προς το Δ.Σ.

[Δεν υφίσταται]

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
α] υποβάλλει γραπτή αίτηση διαγραφής προς το Δ.Σ.
Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του
λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του, δυνάμει αρθ. 87 του Αστικού Κώδικα.
Όσοι έπαψαν να είναι μέλη του σωματείου δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία
του. Οφείλουν να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα με το χρόνο που παρέμειναν
μέλη, σύμφωνα με τι διατάξεις του αρθ. 90 του προαναφερόμενου Κώδικα.

Άρθρο 13: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - άρθρα που αφορούν την ενότητα «ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ [ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ]»
Αιτιολόγηση τροποποίησης ενότητας άρθρου: Δυνάμει Ν. 4690/2020 και αρθ. 87 του Ν. 4808/2021,
προστίθενται νέες παράγραφοι ώστε να προβλέπεται: (i) η δυνατότητα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης
εξ αποστάσεως με τη σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής (οπτικοακουστικών ή
άλλων ψηφιακών – ηλεκτρονικών μέσων) και (ii) η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη γενική
συνέλευση μελών ΣΚΑΞ, εφόσον τούτο αποφασισθεί από το διοικητικό συμβούλιο που την συγκαλεί. Με
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αυτό τον τρόπο εκσυγχρονίζεται η δομή και οι λειτουργίες του Σωματείου προκειμένου να δοθεί η
δυνατότητα σε κάθε μέλος να συμμετέχει ισότιμα στια αποφάσεις που διέπουν τον τόπο λειτουργίας του
Σωματείου, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία. Επιπλέον γίνονται ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις
λόγω αναρίθμησης παραγράφων – ενοτήτων και προς ομοιομορφία στο κείμενο.
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

Απαρτίες:

[Δεν υφίσταται]

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

Απαρτίες:
1. Τα μέλη καλούνται με ατομική πρόσκληση ή με ηλεκτρονικό
τρόπο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που
τηρείται στο μητρώο του μέλους ή με έγγραφη ανακοίνωση που
αποστέλλεται στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες ή
τοιχοκολλείται στους χώρους της δουλειάς, δέκα πέντε (15)
νωρίτερα με μέριμνα του Δ.Σ. Σε περίπτωση έκτακτης Γ.Σ. ο
χρόνος μπορεί να περιορισθεί σε πέντε (5) ημέρες. Οι προσκλήσεις –
ανακοινώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν: (α) τον τόπο, τον χώρο, την
ημέρα και την ώρα της γενικής συνέλευσης, (β) τα θέματα που θα
συζητηθούν. Σε περίπτωση δια ζώσης πραγματοποίηση της Γενικής
Συνέλευσης τόπος ορίζεται η πόλη της Ξάνθης.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά με
τηλεδιάσκεψη ή άλλα οπτικοακουστικά και ψηφιακά – ηλεκτρονικά
μέσα απομακρυσμένης συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή η
πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τις
αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους
στη συνεδρίαση, με διασφάλιση της ταυτότητας των μελών αλλά
και της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Περαιτέρω, η
Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιείται μέσω εγκεκριμένου
τεχνικού παρόχου ή εφαρμογής που θα παρέχει όλα τα εχέγγυα
προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας, να
περιφρουρείται η ψήφος των μελών και να προστατεύονται τα
προσωπικά τους δεδομένα.

Άρθρο 13: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - άρθρα που αφορούν την ενότητα «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ»
Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου:. υπογραμμισμένο κείμενο λόγω εναρμόνισης με αρθ. 86
του Ν. 4808/2021 που τροποποποιεί το αρθ. 8 του συνδικαλιστικού νόμου αλλά και δυνάμει αρθ. 87 Ν.
4808/21 και Ν. 4690/2020 για λόγους συνοχής με υπόλοιπο κείμενο.
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
(υπογραμμισμένο κείμενο)
βάσει Ν. 4873/2021

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Δ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
Πριν η Γ.Σ. αρχίσει τις εργασίες της εκλέγεται τριμελές προεδρείο
Πριν η Γ.Σ. αρχίσει τις εργασίες της εκλέγεται
[πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γενικός γραμματέας] και εάν είναι δυνατό,
τριμελές προεδρείο [πρόεδρος, αντιπρόεδρος,
ένας (1) ψηφολέκτης, με ανάταση χειρός στην περίπτωση της δια
γενικός γραμματέας] με ανάταση χειρός. Την
πρόταση για το παραπάνω προεδρείο κάνει το Δ.Σ. ζώσης Γ.Σ. ενώ με τον εγκεκριμένο τρόπο ψηφοφορίας από τον
ή τα μέλη της Γ.Σ.
εκάστοτε επιλεγέντα πάροχο σε περίπτωση διαδικτυακής Γ.Σ.
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ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(υπογραμμισμένο κείμενο)
αρθ. 86 του Ν. 4808/2021

Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία ποτέ
όμως δια βοής. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που
αναφέρεται σε θέματα εφορευτικής επιτροπής,
εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση
λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και επιβολή
πειθαρχικών ποινών. Οι αποφάσεις της Γ.Σ.
λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία ποτέ δια βοής.
Η μυστική ψηφοφορία διεξάγεται δια ψηφοδελτίου στο οποίο
αναγράφεται η λέξη ΝΑΙ, ΟΧΙ ή ΛΕΥΚΟ επί του θέματος που
τίθεται προς ψήφιση.
Η ψηφοφορία για την εκλογή διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής
και εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια
οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση
λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και επιβολή πειθαρχικών ποινών
είναι μυστική.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των
φυσικώς και εξ αποστάσεως παρόντων. Σε κάθε περίπτωση
μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης
αρκεί η φυσική ή εξ αποστάσεως παρουσία ως και του ενός
τετάρτου (1/4) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών, είναι δε
φυσικώς και εξ αποστάσεως παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν
τον ελάχιστο αυτόν αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών
τετάρτων (3/4) των παρόντων

Άρθρο 15: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ / ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ. – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ –
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: δυνάμει αρθ. 72 του Ν. 4873/2021 και Ν. 4690/2020
(διαγράφονται προτάσεις, προστίθενται παράγραφοι και γίνεται αναρίθμηση αυτών για ομοιομορφία
με το υπόλοιπο κείμενο του καταστατικού)

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)

1] Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. ,
1] Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ., αντιπροσώπων για την
αντιπροσώπων για την ομοσπονδία, εκπροσώπου στο
ομοσπονδία, εκπροσώπου στο συμβούλιο μεταθέσεων,ελεγκτικής
συμβούλιο μεταθέσεων και ελεγκτικής επιτροπής
διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία (3) επιτροπής και γραμματείας γυναικών αστυνομικών διενεργούνται με
χρόνια με το σύστημα της απλής αναλογικής. Κατά τα μυστική ψηφοφορία κάθε τρία (3) χρόνια, τον μήνα κατά τον οποίο λήγει
λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στα άρθρα 11, 12, 13 η τριετής θητεία του Δ.Σ. Σε έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις οι
του Ν. 1264/1982, όπως ισχύουν μετά την
αρχαιρεσίες μπορεί να γίνουν μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του
τροποποίηση που επέφερε ο Ν. 3938/2011
επόμενου από την λήξη της θητείας μήνα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
(με εμφανείς τις προτεινόμενες αλλαγές)

Στη συνέχεια τυπώνει ξεχωριστά ψηφοδέλτια για το
Δ.Σ., την Ε.Ε., τον εκπρόσωπο της ένωσης στο
Συμβούλιο μεταθέσεων και τους αντιπροσώπους του
σωματείου στην ομοσπονδία, στα οποία
αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα
των υποψηφίων.

Στη συνέχεια τυπώνει ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται
όλοι οι υποψήφιοι, για το Δ.Σ., την Ε.Ε., τον εκπρόσωπο της ένωσης στο
Συμβούλιο μεταθέσεων και τους αντιπροσώπους του σωματείου στην
ομοσπονδία, στα οποία αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα
των υποψηφίων. Επίσης τυπώνει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, στο οποίο
αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων, για την
Γραμματεία Γυναικών Αστυνομικών. Τα ψηφοδέλτια μαζί με τους
φακέλους παραδίδονται από το ΔΣ στην εφορευτική επιτροπή.
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6] Η ψηφοφορία διαρκεί δύο [2] ημέρες και από τις
ώρες 10.00-17.00.

6] Η ψηφοφορία διαρκεί δύο [2] ημέρες και από τις ώρες 10.00-17.00. και
γίνεται είτε διά φυσικής παρουσίας είτε ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, με
διασφάλιση και στις δύο περιπτώσεις της ταυτοπροσωπίας των
ψηφοφόρων. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις παρέχουν υποχρεωτικά στα
μέλη τους τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ψηφοφορίας με
διασφάλιση της μυστικότητας των ψήφων. Σχετικό λογισμικό διατίθεται
χωρίς αντάλλαγμα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Η Ένωση μπορεί να επιλέξει την αξιοποίηση άλλου
προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζει το αδιάβλητο και τη
μυστικότητα της ψηφοφορίας.

Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει πέντε [5] σταυρούς 7] Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών ίσο με το 1/3 του
προτίμησης για την εκλογή του ΔΣ, τρεις [3]
αριθμού των εδρών του διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ) ή της ελεγκτικής
σταυρούς προτίμησης για την Ελεγκτική Επιτροπή,
έναν [1] σταυρό για τον εκπρόσωπο της ένωσης στο επιτροπής (ΕΕ) ή ή των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία και των θέσεων
των εκπροσώπων στο κατά τόπο συμβούλιο μεταθέσεων. Σε περίπτωση
κατά τόπο συμβούλιο μεταθέσεων, ενώ για τους
αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας αριθμό σταυρών ίσο κλάσματος, ο επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών στρογγυλοποιείται στον
με το πηλίκο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών
αμέσως προηγούμενο ακέραιο. Ψηφοδέλτια με μεγαλύτερο αριθμό
δια του μέτρου που ορίζει η Ομοσπονδία.
σταυρών προτίμησης ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα.
Για την Γραμματεία Γυναικών ψηφίζουν μόνο γυναίκες, τακτοποιημένα
μέλη, αστυνομικοί.

Κάθε εκλογέας παίρνει από την εφορευτική επιτροπή
τα ψηφοδέλτια και τους αντίστοιχους φακέλους και
αποσύρεται στο παραβάν, όπου αφού σημειώσει τους
σταυρούς προτίμησης μπροστά από τα ονόματα των
υποψηφίων, τοποθετήσει τα ψηφοδέλτια εντός των
φακέλων και σφραγίσει αυτά, ρίπτει τους φακέλους
στις αντίστοιχες κάλπες.

Κάθε εκλογέας παίρνει από την εφορευτική επιτροπή το ψηφοδέλτιο και
τον φάκελο και αποσύρεται στο παραβάν, όπου αφού σημειώσει τους
σταυρούς προτίμησης μπροστά ή πίσω από τα ονόματα των υποψηφίων,
τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο εντός του φακέλου και σφραγίσει αυτό, ρίπτει
τον φάκελο στην κάλπη, η οποία είναι μία για όλα τα όργανα.

6] Η ψηφοφορία γίνεται παρουσία δικαστικού
Αντιπροσώπου με ευθύνη Εφορευτικής Επιτροπής

8] Σε περίπτωση δια ζώσης εκλογικής διαδικασίας, η ψηφοφορία γίνεται
παρουσία δικαστικού Αντιπροσώπου με ευθύνη Εφορευτικής Επιτροπής,
η οποία είναι τριμελής, ενώ τα μέλη της δε μπορούν να θέσουν
υποψηφιότητα για τα όργανα της ένωσης. Πριν από την έναρξη της
ψηφοφορίας ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος ελέγχει τις βεβαιώσεις κάθε
μέλους που έχει δικαίωμα ψήφου ενώ σε περίπτωση ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας, δια του επιλεγμένου παρόχου, θα πρέπει να διασφαλίζεται η
διασταύρωση της ταυτότητας του μέλους αλλά και η μυστικότητα της
ψηφοφορίας

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η εφορευτική
9] Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή αποσφραγίζει
επιτροπή αποσφραγίζει τις κάλπες, μετρά τους
την κάλπη, μετρά τους φακέλους, αφαιρεί και καταστρέφει τυχόν
φακέλους, αφαιρεί και καταστρέφει τυχόν
πλεονάζοντες φακέλους από τον αριθμό ψηφισάντων, πλεονάζοντες φακέλους από τον αριθμό ψηφισάντων, σύμφωνα με την
κατάσταση ψηφισάντων. Στη συνέχεια προβαίνει στην αποσφράγισή τους
σύμφωνα με την κατάσταση ψηφισάντων. Στη
συνέχεια προβαίνει στην αποσφράγισή τους και την και την καταμέτρηση ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης.
καταμέτρηση ψηφοδελτίων και των σταυρών
Κατόπιν, συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται όλα τα
προτίμησης. Κατόπιν, συντάσσεται σχετικό πρακτικό,
στο οποίο αναγράφονται όλα τα λαβόντα χώρα κατά λαμβάνοντα χώρα κατά την εκλογική διαδικασία (αριθμός ψηφισάντων,
την εκλογική διαδιακασία ( αριθμός ψηφισάντων,
αριθμός άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων, αριθμός έγκυρων
αριθμός ακύρων και λευκών ψηφοδελτίων, αριθμός ψηφοδελτίων, αριθμός ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος και
έγκυρων ψηφοδελτίων, αριθμός ψηφοδελτίων που
τέλος αριθμός σταυρών που έλαβε ο κάθε υποψήφιος).
έλαβε ο κάθε συνδυασμός και κάθε μεμονωμένος
υποψήφιος και τέλος αριθμός σταυρών που έλαβε ο
κάθε υποψήφιος κάθε συνδυασμού κτλ).

-//-
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Άρθρο 16: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ
Αιτιολόγηση τροποποίησης άρθρου: δυνάμει αρθ. 72 του Ν. 4873/2021 (διαγράφονται προτάσεις,
προστίθενται παράγραφοι και γίνεται αναρίθμηση αυτών)
ΙΣΧΥΟΥΣΑ
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

Μετά την διαλογή και τη
Μετά την διαλογή και τη σύνταξη των πρακτικών ακολουθεί από την εφορευτική επιτροπή η
σύνταξη των πρακτικών
ανακήρυξη των εκλεγέντων για το ΔΣ, την Ελεγκτική Επιτροπή, τη Γραμματεία Γυναικών
ακολουθεί από την
Αστυνομικών, των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία και του εκπρόσωπου στο κατά τόπο Συμβούλιο
εφορευτική επιτροπή η
ανακήρυξη των εκλεγέντων μεταθέσεων, καθώς και των αναπληρωματικών αυτών.
για το ΔΣ, την Ελεγκτική
Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης,
Επιτροπή, των αντιπροσώπων
έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής
στην Ομοσπονδία και του
εκπρόσωπου στο κατά τόπο Επιτροπής ή της Γραμματείας Γυναικών Αστυνομικών ή των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία και
Συμβούλιο μεταθέσεων,
των θέσεων εκπρόσωπων στο κατά τόπο Συμβούλιο μεταθέσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται
καθώς και των
κλήρωση. Όσοι δεν εκλέγονται, θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν. Οι
αναπληρωματικών αυτών. Το
επιλαχόντες καταλαμβάνουν θέσεις τακτικών μελών που κενώνονται μέχρι τη λήξη της θητείας
σύστημα που εφαρμόζεται
τους.
είναι αυτό της απλής
αναλογικής, σύμφωνα με όσα Ειδικά, για τους Αντιπροσώπους εκλέγονται τόσοι όσο είναι το κλάσμα του αριθμού των
ορίζουν τα άρθρα 12 και 13 ψηφισάντων δια του μέτρου εκλογής που θέτει το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Στους τελικώς
Ν. 1264/1982, όπως ισχύουν
εκλεγμένους, εφόσον το αποτέλεσμα του κλάσματος είναι μεγαλύτερο από το μισό του μέτρου,
μετά την θέση σε ισχύ του Ν.
3938/2011 και συντάσσεται προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των εκλεγμένων
σχετικό πρακτικό.
αντιπροσώπων θα είναι αυτός, που προβλέπεται με βάσει τα ισχύοντα στο καταστατικό της
Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας Αντιπρόσωπων γίνεται κλήρωση μεταξύ των
ισοψηφησάντων και εκλέγονται όσοι προβλέπονται σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά απόλυτη σειρά
εξόδου, από την κληρωτίδα. Οι υποψήφιοι που δεν εκλέχτηκαν, θεωρούνται αναπληρωματικοί.
Από την εφορευτική επιτροπή συντάσσεται σχετικό πρακτικό

Μετά το αρθ. 21 προστίθεται νέο άρθρο δυνάμει του Ν. 4808/21 (αρθ. 89) και αριθμείται 22o
(ΑΡΘΡΟ 22ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
ΙΣΧΥΟΥΣΑ
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

[Δεν υφίσταται]

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22ο
1. Κάθε σωματείο του Δημοσίου δικαιούται να έχει ιστότοπο στο διαδίκτυο ή στο εσωτερικό ηλεκτρονικό
δίκτυο του αρμόδιου Δημόσιου φορέα. Το Δημόσιο επιβαρύνεται με τα εύλογα έξοδα σχεδιασμού,
λειτουργίας και συντήρησης του ιστότοπου αυτού. Το περιεχόμενο του ιστότοπου αποφασίζεται
αποκλειστικώς από το σωματείο, με σεβασμό στις κείμενες διατάξεις.
2. Στον ιστότοπο έχουν ελεύθερη, ανεμπόδιστη και μυστική πρόσβαση όλοι οι αστυνομικοί υπάλληλοι,
τόσο από επαγγελματικούς όσο και από προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αν το Δημόσιο δεν
τους παρέχει τη δυνατότητα των προηγούμενων εδαφίων, τα σωματεία του αρμόδιου Δημόσιου φορέα
δικαιούνται να έχουν πίνακες ανακοινώσεων για τους σκοπούς τους στους τόπους εργασίας και σε χώρους
που συμφωνούν το Δημόσιο και η διοίκηση του κάθε σωματείου.
3. Το Δημόσιο ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του έχει την υποχρέωση να συναντάται με τους
εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων μετά από αίτησή τους τουλάχιστον μια φορά τον μήνα
και να μεριμνά για την επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τους αστυνομικούς υπαλλήλους ή την
οργάνωσή τους.
4. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κάθε βαθμού έχουν δικαίωμα να διανέμουν ανακοινώσεις τους σε
χώρους του τόπου εργασίας που συμφωνούν με το Δημόσιο ή στους κοινόχρηστους χώρους ή στους
χώρους εστίασης, όπου υπάρχουν, ή σε υπαίθριους χώρους του τόπου εργασίας, εκτός χρόνου
απασχόλησης, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1264/1982.

