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πλάδειθνη,  

Καη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζ. 11 παξ. 1 εδάθην δ ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ ηνπ ζσκαηείνπ (ηακείνπ) καο, ηόζν εγώ, ην πην θάησ 

ππνγξάθνλ (αηηνύλ) κέινο ηνπ ζσκαηείνπ (ηακείνπ), όζν θαη ηα ινηπά 

κέιε πνπ ζα ππνβάινπλ ζην Γ.. ηνπ ηακείνπ αίηεζε ηνπ ίδηνπ αθξηβώο 

θαη απαξάιιαθηνπ πεξηερνκέλνπ, ζηηάμεαπό ηο Γ..ηνπ ζσκαηείνπ, ηην 

ζύγκληζη έκηακηης γενικής ζσνέλεσζης (ζύκθσλα κε ηηο σο άλσ 

θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο) πξνθεηκέλνπ λα γίλεη (ζηελ ελ ιόγσ γ.ζ.) 

ζπδήηεζε θαη ιεθζνύλ απνθάζεηο επί ησλ θάησζη ζεκάησλ εκεξήζηαο 

δηάηαμεο: 

 

1. «Δηζήγεζε αηηνύλησλ κειώλ (θαη’ άξζ. 11 παξ. 1 εδ. δ. ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ), γηα ηελ ηξνπνπνίεζε όισλ ησλ άξζξσλ (1-35) ηνπ 

ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ – Καηάζεζε απηήο ζηα Πξαθηηθά ηεο 

ζπγθιεζεζόκελεο γ.ζ. (ρσξίο θακία απνιύησο αιιαγή γηα 

νπνηνδήπνηε ιόγν) – Πξνθήξπμε Καζνιηθήο Παλειιαδηθήο 

Μπζηηθήο Ψεθνθνξίαο γηα ηελ έγθξηζε ηεο ελ ιόγσ εηζήγεζεο, 

από ηε γεληθή ζπλέιεπζε, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ Καζνιηθή 

Παλειιαδηθή Μπζηηθή Ψεθνθνξία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ζ’ όιε 

ηε ρώξα - Καζνξηζκόο εκεξνκεληώλ, όξσλ θαη δηαδηθαζηώλ 

δηεμαγσγήο ηεο ελ ιόγσ ςεθνθνξίαο θαη δηαζθάιηζεο ηεο γλήζηαο 

θαη αδηάβιεηεο έθθξαζεο ηεο βνύιεζεο όισλ ησλ κειώλ ζ’ όιε ηε 

ρώξα». 

 

ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΣΑΖ-ΔΗΖΓΖΖ ΜΑ 

ΠΡΟ ΣΖ Γ.. 

 

 Οη εηζεγνύκελεο απηνιεμεί θαηαζηαηηθέο ηξνπνπνηήζεηο παξαηίζεληαη 

ζην ζρεηηθό θαηαξηηζζέλ (κε επζύλε ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ 



νξγαλώζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην πεδίν ηεο επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο ηνπ ΣΑΠΗΛΣΑΣ) ζρεηηθό θπιιάδην,  εθ ζειίδσλ εθαηόλ 

ζαξάληα επηά (147)πνπ εθδόζεθε ζηελ Αζήλα ηνλ Ηνύλην ηνπ 2018 (γηα 

ην πιήξεο πεξηερόκελν ηνπ νπνίνπ έιαβα γλώζε, ζπκθσλώ 

αλεπηθύιαθηα θαη πξνζππνγξάθσ) ην νπνίν νθείιεηε λ’ απνζηείιεηε 

αηνκηθά, κε ην ηαρπδξνκείν, ζηηο δηεπζύλζεηο θαηνηθίαο όισλ ησλ 

κειώλ απαληαρνύ ηεο ρώξαο (καδί κε ηελ Αλαθνίλσζε – Πξόζθιεζε 

ηεο ζπγθιεζεζόκελεογ.ζ.) πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ έγθαηξα πιήξε θαη 

νξζή γλώζε ησλ πξνηεηλόκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ. 

 Γηα ηηο δηαδηθαζίεο ησλ εξγαζηώλ ηεο ζπγθιεζεζόκελεο γ.ζ. επί ηνπ 

ζέκαηνο πξνηείλνπκε όπσο εθαξκνζηνύλ, πξνζαξκνδόκελεο αλάινγα, 

νη ίδηεο αθξηβώο κε απηέο πνπ εηζεγήζεθε ην Γ.. ηνπ ηακείνπ καο, κε 

ηελ από 17-02-2015 εηζήγεζή ηνπ γηα ην 1
ν
  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο 

ηεο γ.ζ. ηεο 01-03-2015 

 

2. Πξνθήξπμε αξραηξεζηώλ γηα ηελ αλάδεημε λέσλ (αηξεηώλ) νξγάλσλ 

δηνίθεζεο ηνπ ηακείνπ (Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Δμειεγθηηθήο 

Δπηηξνπήο) – Καζνξηζκόο  όξσλ θαη εκεξνκεληώλ θαη δηαδηθαζηώλ 

δηνξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηνπο. 

 

ΠΡΟΣΑΖ ΑΗΣΟΤΝΣΧΝ ΠΡΟ ΣΟ Γ..  

 

Γηα ηελ πξνθήξπμε ησλ εθινγώλ θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ θαη 

δηαδηθαζηώλ δηνξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηνπο, πξνηείλνπκε όπσο, ην 

Γ.. θάλεη πξνο ηε γ.ζ. παξόκνηα εηζήγεζε(πξνζαξκνδόκελε 

αλάινγα), κε απηή πνπ εηζεγήζεθε γηα ην 2
ν
 ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο 

ηεο γ.ζ.. ηεο 01-03-2015, κε ηελ από 17-02-2015 εηζήγεζή ηνπ. 

 

3. Δθινγή, κε κπζηηθή ςεθνθνξία, 5κεινύο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο 

Δπηηξνπήο θαη ηζάξηζκσλ Αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ – Γηαπίζησζε 

ιήμεο ζεηείαο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο (Κ.Δ.Δ.) πνπ 

εθιέρηεθε από ηε γ.ζ. ηεο 01-03-2015 – Δθινγή από ηε γ.ζ., κε 

επηκέιεηα ηνπ Πξνεδξείνπ απηήο, κε αλάηαζε ησλ ρεξηώλ, 5κεινύο 

Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηζάξηζκσλ κειώλ Γξακκαηείαο απηήο, πνπ 

ζα δηνξγαλώζνπλ θαη δηεμαγάγνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κπζηηθήο 

ςεθνθνξίαο γηα αλάδεημεηεο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο 

 

ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΚΔΔ, ΣΖΝ ΔΚΣΤΠΧΖ ΣΧΝ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΧΝ  Κ.ΛΠ.  

 

Ζ πξόηαζή καο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ γηα ηελ 

ΚΔΔ, ηελ εθηύπσζε ησλ ςεθνδειηίσλ θ.ιπ. είλαη όπσο ηζρύζνπλ νη 

ίδηεο αθξηβώο κε ηηο πάγηα αθνινπζνύκελεο γηα ην ίδην ζέκα. 

 



     ηνρεύνληαο ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο θαηαζηαηηθήο θαη 

δηνηθεηηθήο νκαιόηεηαο θαη ηεο αζθαιηζηηθήο δηθαηνζύλεο ζην 

ζσκαηείν καο, ζαο θαιώ όπσο πξνβείηε άκεζα ζ’ όιεο ηηο νξηδόκελεο 

από ην θαηαζηαηηθό θαη ην λόκν ελέξγεηεο, κε δεδνκέλε ηελ ηεξάζηηα  

αλσκαιία πνπ έρεη πξνθιεζεί ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ από ηελ 

αλεπάληερε επαλαθνξά ζε ηζρύ ηνπ παιηνύ θαηαζηαηηθνύ πνπ 

απνδεηγκέλα νδεγεί ην ηακείν καο ζε απξνζδηόξηζησλ δηαζηάζεσλ 

δπζιεηηνπξγίεο θαη ηειηθά ζε άκεζε θαηάξξεπζε – δηάιπζε. 
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