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Τα άρθα πριν ή οι προτάσεις

Απόφαση ΤΓΣ - Το άρθρο μετά ή δεσμεύσεις

Μ

Άρθρο 4
Άρθρο 4
Οι Εφορείες συγκαλούνται, με πρόσκληση του Προϊσταμένου αυτής,
Οι Υποεπιτροπές ή Εφορείες συγκαλούνται, με πρόσκληση του
τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο ή όποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο. Οι
Προϊσταμένου αυτής, τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο ή όποτε
άλλοτε κριθεί αναγκαίο. Οι συνεδριάσεις των Εφορειών είναι έγκυρες συνεδριάσεις των Εφορειών είναι έγκυρες όταν παρίσταται η πλειοψηφία
όταν παρίσταται η πλειοψηφία των μελών τους, μεταξύ των οποίων
των μελών τους, μεταξύ των οποίων δύο τουλάχιστον Κοινοτικοί
δύο τουλάχιστον Κοινοτικοί Επίτροποι.
Επίτροποι. Οι εφορείες οφείλουν να εμβαθύνουν και να εξετάζουν με
Οι εφορείες οφείλουν να εμβαθύνουν και να εξετάζουν με κάθε
κάθε λεπτομέρεια τα θέματα που τους παρουσιάζονται και να προτείνουν
λεπτομέρεια τα θέματα που τους παρουσιάζονται και να προτείνουν
εφαρμόσιμες λύσεις προς την Δ.Ε.
εφαρμόσιμες λύσεις προς την Δ.Ε.
Οι αποφάσεις των Εφορειών συνιστούν προτάσεις προς την Διαχειριστική
Οι αποφάσεις των Εφορειών συνιστούν προτάσεις προς την
Επιτροπή και γράφονται στο πρακτικό της εφορείας που μεταβιβάζεται
Διαχειριστική Επιτροπή.
στην συνέχεια στην Δ.Ε.

Μ

Άρθρο 5
Άρθρο 5
Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής της Κοινότητος δικαιούται Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής της Κοινότητος δικαιούται να
να παρίσταται στις συνεδριάσεις των Εφορειών και να προεδρεύει. παρίσταται στις συνεδριάσεις των Εφορειών και να προεδρεύει. Επίσης ο
Γραμματέας της Διαχειριστικής Επιτροπής έχει το δικαίωμα να
Επίσης ο Γραμματέας της Διαχειριστικής Επιτροπής έχει το δικαίωμα
παρίσταται. Αυτό μόνο εφόσον δεν υπάρχει συγγενικό πρόσωπό τους
να παρίσταται.
στην Εφορεία.

Μ

Άρθρο 26
Άρθρο 26
Ο εργαζόμενος υποχρεούται να τηρεί το μυστικό της εργασίας, ακόμη Ο εργαζόμενος υποχρεούται να τηρεί το μυστικό της εργασίας, ακόμη και
όταν παύσει να είναι εργαζόμενος, υπογράφοντας σχετική ρήτρα
και όταν παύσει να είναι εργαζόμενος.
εχεμύθειας.

Σ

Η ονομασία των εφορειών / επιτροπών να είναι ομοιογενής

Όλες θα ονομάζονται μόνο Εφορείες εκτός από την Επιτροπή Ελέγχου και
την Εφορευτική Επιτροπή

13. Σε περίπτωση διαφωνίας της επιτροπής και της Δ.Ε σε κάποια θέματα,
Άρθρο 44
το θέμα ή τα θέματα διαφωνίας παρουσιάζονται στον ορκωτό ελεγκτή για
13. Σε περίπτωση διαφωνίας της επιτροπής και της Δ.Ε σε κάποια
την σχετική διευθέτηση της διαφωνίας και τότε η γνώμη του είναι
θέματα, το θέμα ή τα θέματα διαφωνίας παρουσιάζονται στον
υποχρεωτική για τις δύο πλευρές. Οφείλει όμως ο ορκωτός ελεγκτής να
ορκωτό ελεγκτή για την σχετική διευθέτηση της διαφωνίας και τότε
αναφέρει την διαφωνία περιληπτικά στην πρώτη Γενική Συνέλευση μετά
η γνώμη του είναι υποχρεωτική για τις δύο πλευρές.
το συμβάν, προς ενημέρωση του σώματος.
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Μ - ΧΚ

Ε

Σ

Παιδείας: Η ονομασία της εφορείας διαφέρει σε κάποια σημεία του
κανονισμού της.

Ε

Μ

Άρθρο 8 - Α: Υπεύθυνη δήλωση των γονέων μεικτών γάμων να
Έγινε αποδεκτό από την συνέλευση και διαγράφεται η παράγαρφος του
προστεθεί πως γνωρλιζουν πως η παιδεία που παρέχεται είναι
άρθρου 15 καθώς αυτό αφορά την Εφορεία Ναών
κοσμικού χαρακτήρα, και στο άρθρο 15 η αναφορά στον ναό.
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Γιατί ονομαζόνται τα μέλη της Εφορείας Νοσοκομείου συνδρομητές

Ε

Σ

Πρόνοιας: Τα μη μέλη της Δ.Ε. που συμμετέχουν στην εφορεία από 9
να γίνουν 7
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Πορτ Σαΐντ: Διόρθωση της λέξης συγχωνευθέντων

Ε

Σ

Πορτ Σαΐντ: Απουσίες από 2 για προβληματισμό αποπομπής

Θα γίνει 3

Ε

Σ

Εφορευτική Επιτροπή: Να γραφεί αριθμός των μελών δηλ 9

Το 9 το ορίζει ρητά το καταστατικό μπορεί να αλλάξει χωρίς να
υποχρεωθούμε να αλλάξουμε και τον Ε.Κ. και μέχρι τότε θα υπάρξει
κενό.Οπότε θα μείνει ως μέγιστο αριθμό που προβλέπει το καταστατικό.

Ε

Σ

Εφορευτική Επιτροπή: Τα μέλη έχουν δικάιωμα να ψηφίσουν 9 μέλη

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν από 2 μέχρι το μέγιστο που ορίζει
το καταστατικό ως μέλη της Δ.Ε.
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Σ

Εφορευτική Επιτροπή: Τα μέλη δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι

Το ασυμβίβαστο των υποψηφίων και πρώτου βαθμού συγγενών τους θα
καταγραφεί με σαφήνεια στην παράγραφο της σύστασης
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Σ

Η εφορεία από το εξής θα ονομάζεται Εφορεία παιδείας και
εκπαιδευτηρίων

Ήταν για ιστορικούς λόγους, από το εξής θα ονομάζονται μόνο μέλη
Η αλλαγή έγινε δεκτή για να συμβαδίζει με το Άρθρο 6 Κεφ.Α

Πρόνοιας: Απαρτία και Απουσίες δεν είναι ρητά γραμμένη

Όπου δεν είναι ρητά γραμμένη ισχύουν τα άρθρα 4 και 6 του ΚΕΦ.Α

Μεταφραστικό: Γίνεται αναφορά σε παράγραφο 5.2 που δεν πάρχει
Πολιτισμού και Εκδόσεων: Οι συνεδρίες φάινονται δύο. Μια φορά
στην αρχή και μία στο τέλος.

Η ορθή διατύπωση είναι 5 ΚΕΦ. Α
Η ορθή διατύπωση: Μια φορά στην αρχή και μια στο τέλος, χωρίς να
περάσει 3μηνο από κάθε συνεδρίαση.

Επικοινωνίας: Ίδιο με την Πολιτιστικών και εκδόσεων

Η ορθή διατύπωση: Μια φορά στην αρχή και μια στο τέλος, χωρίς να
περάσει 3μηνο από κάθε συνεδρίαση

Επικοινωνίας: Έγκριση ποσών πρέπει εφόσον είναι εισηγητική να
διευκρινιστεί … στα πλαίσια του Άρθου 6 ΚΕΦ.Α
Οικονομικών: Ασυμβίβαστο να είναι συγγενείς Κ.Ε στην εφορεία
αυτή
Ξενώνα: Το ρήμα στην πρόταση από τρίτο πληθυντικού να γίνει τρίτο
ενικού
Τεχνικών: Έγκριση ποσών πρέπει εφόσον είναι εισηγητική να
διευκρινιστεί … στα πλαίσια του Άρθου 6 ΚΕΦ.Α

Εφορευτική Επιτροπή: Ο Πρόεδρος να εξακριβώνει την γνησιότητα
εκλογέων
Εφορευτική Επιτροπή: Σύνταξη πρακτικού να προστεθεί και η
φύλαξη του υλικού της συνέλευσης

Κανονισμός παραπόνων να υπάρξει

Έγινε δεκτή η πρόταση
Έγινε δεκτή η πρόταση
Έγινε δεκτή η πρόταση
Έγινε δεκτή η πρόταση
Θα γίνει : Συγχωνευθεισών Κοινοτήτων

Με τυχαίο έλεγχο της τακτοποίησης της συνδρομής του
Προφανώς ναι και θα διασαφηνιστεί καλύτερα το άρθρο 8
Αρθρο 64 (Επιπρόσθετη 4η παράγραφο)
Όποιο φυσικό πρόσωπο, τακτικό ή αρωγό ή έστω και μη μέλος εφόσον
καταθέσει εγγράφως και ενυπογράφως το οποιοδήποτε παράπονο στην
ΕΚΚ, η γραμματεία οφείλει να πρωτοκολλήσει το έγγραφο και να το θέσει
υπόψιν της η Δ.Ε. στην πρώτη συνδρίαση που θα ακολουθήσει

ΧΚ

Τα τακτικά μέλη της Ε.Κ.Κ έχουν κάθε δικαίωμα να στείλουν
παρατηρήσεις και αιτήματα εγγράφως ή ηλεκτρονικά πριν τις
ΘΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΩΣ ΑΡΘΡΟ 65 ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦ ΣΤ ΚΑΙ ΤΟ
συνελεύσεις για να διασαφηνίζονται στην αντίστοιχη συνέλευση.
65 ΘΑ ΓΙΝΕΙ 68
Αυτό όμως οφείλει να γίνεται τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα
της συνέλευσης.

ΣΤ

ΧΚ

Οι αποφάσεις της ΔΕ τηρούνται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της ΔΕ
ασχέτως αν το μέλος ήταν υπέρ ή κατά της απόφασης όταν ελήφθη.
Η αντίρρηση του μέλους της ΔΕ μπορεί να καταγραφεί στα πρακτικά
αλλά δεν μπορεί να εκφραστεί διαφορετικά, ειδικά όταν αφορά
υπογραφή εγγράφων ή επιταγών, που δεν επιτρέπεται να μην
υπογράψει αν έχει την σχετική αρμοδιότητα λόγω θέσεως.

ΘΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΩΣ ΑΡΘΡΟ 66 ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦ ΣΤ

ΣΤ

ΧΚ

Οι συνελεύσεις Τακτικές και έκτατες οφείλουν να γίνονται ημέρα
Κυριακή και απογευματινές ώρες. Πρέπει να αποφεύγονται ημέρες
αργίας και εορτές.

ΘΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΩΣ ΑΡΘΡΟ 67 ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦ ΣΤ

ΣΤ

