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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

• Άρθρο 11, παράγραφος 10, εδάφιο β :
10. Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι για
το αξίωμα του μέλους του Δ. Σ:
…
β) Όσοι δεν έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή άλλου
ισοδύναμου
τίτλου
εσωτερικού
ή
εξωτερικού
(ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)

• Άρθρο 11, παράγραφος 10, εδάφιο β:
10. Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι για το
αξίωμα του μέλους του Δ. Σ:
…
β) Όσοι δεν έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. (κατηγορίας
ΠΕ), ή άλλο ισοδύναμο τίτλο εσωτερικού ή
εξωτερικού, (αναγνωρισμένο από τον
ΔΟΑΤΑΠ).
(ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΔΑΦΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΔΑΦΙΟΥ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΔΣ)

• Άρθρο 20, παράγραφος 8, εδάφιο 13 :
Κάθε μέλος του Συνεταιρισμού ψηφίζει για
το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τρείς (3)
υποψηφίους της προτίμησής του και
επιπλέον μέχρι έναν (1) υποψήφιο της
προτίμησης του για τις δύο (2) θέσεις των
εκτελεστικών
μελών
πλήρους
απασχόλησης
και για την Επιτροπή
Ανάδειξης Υποψηφίων μέχρι δύο (2)
υποψηφίους της προτίμησής του, επί του
ενιαίου ψηφοδελτίου, με σταυρό που
σημειώνεται δίπλα στο όνομα κάθε
υποψηφίου.
(ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)

• Άρθρο 20, παράγραφος 8, εδάφιο 13 :
Κάθε μέλος του Συνεταιρισμού ψηφίζει για το
Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τρείς (3) τέσσερις
(4) υποψηφίους της προτίμησής του και
επιπλέον μέχρι έναν (1) υποψήφιο δύο (2)
υποψηφίους της προτίμησης του για τις δύο
(2) θέσεις των εκτελεστικών μελών πλήρους
απασχόλησης και για την Επιτροπή Ανάδειξης
Υποψηφίων μέχρι δύο (2) υποψηφίους της
προτίμησής του, επί του ενιαίου ψηφοδελτίου,
με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα
κάθε υποψηφίου.
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΔΑΦΙΟΥ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΔΣ)

• Άρθρο 40, παράγραφος 2 :
2. Οι υπάλληλοι του Συνεταιρισμού
προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου
ή αορίστου χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες
του.
Σε
κάθε
περίπτωση
οι
προσλαμβανόμενοι διανύουν δοκιμαστική
υπηρεσία ενός (1) έτους.
(ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)

• Άρθρο 40, παράγραφος 2 :
2. Οι υπάλληλοι του Συνεταιρισμού
προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου ή
αορίστου χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες του.
Σε κάθε περίπτωση οι προσλαμβανόμενοι
διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία ενός (1)
έτους. μέχρι τρία (3) έτη.
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΔΑΦΙΟΥ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΔΣ)

