Ε-mail: info@ssem.gr • Ιστοσελίδα: www.ssem.gr • E-mail Ομάδας Δανείων: ssem.omadadaneion@gmail.com
Facebook: Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 7/12/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1 / 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Τη Δευτέρα 7/11/2022 συγκλήθηκε η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας, στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» που όρισε ως ημερομηνία αρχαιρεσιών
την Τετάρτη 7/12/2022 και εξέλεξε ομόφωνα την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) για τη
διενέργεια των αρχαιρεσιών η οποία αποτελείται από τα τακτικά μέλη: Καπετανόπουλο Γεώργιο,
Αραβανή Ελισσάβετ, Καρπέτα Θανάση, Μακρυγιάννη Οφηλία, Μαυρίδη Γιώργο και τα
αναπληρωματικά μέλη: Αυγουστάκη Ελένη, Κορωναίο Δημήτρη, Κουραντή Δημήτρη, Κουζούπη
Μαρία, Πάρου Κυριακή, Πενταράκη Άννα, Πλατιά Θανάση, Πρεσβέλου Βασιλική, Σαβρανάκη
Γεώργιο, Τσιρώνη Μάριο, Μόσχοβα Κωνσταντίνο.
Στις 8/11/2022 συνεδρίασε η Κ.Ε.Ε., εξέλεξε ως Πρόεδρο τον συνάδελφο Γεώργιο Καπετανόπουλο
και εξέδωσε την 1η ανακοίνωση με οδηγίες για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και την υποβολή των
υποψηφιοτήτων.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή σας γνωστοποιεί ότι, για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων
του Συλλόγου (Δ.Σ., Ε.Ε.) και την εκλογή των εκπροσώπων μας στο ΤΕΑΠΕΤΕ και των αντιπροσώπων σε
ΟΣΤΟΕ – ΕΚΑ,

Την Τετάρτη 7/12/2022, θα διεξαχθεί ψηφοφορία:
Α. στις παρακάτω πόλεις:
ΑΘΗΝΑ:	Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», Πανεπιστημίου 52, (ημιώροφος)
από 08:00 π.μ έως 7:00 μ.μ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:	Γραφεία Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, Ηρώδου Αττικού 2,
από 10:00 π.μ. έως 4:00 μ.μ.
ΚΑΒΑΛΑ:	Ξενοδοχείο «ΝΕΦΕΛΗ», Ερυθρού Σταυρού 50,
από 10:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ.
ΚΟΜΟΤΗΝΗ:	Εργατικό Κέντρο Κομοτηνής, Αυτοκρ. Θεοδοσίου 7 – 9,
(έναντι Εκκλησίας «ΠΑΝΑΓΙΑ»)
από 10:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ.
ΛΑΡΙΣΑ:	Εργατικό Κέντρο Λάρισας, Εργατικής Πρωτομαγιάς 6,
από 10:00 π.μ. έως 1:30 μ.μ.

ΒΟΛΟΣ:	Εργατικό Κέντρο Βόλου, Μακρυνίτσης & Αριστοτέλους,
από 9:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ.
ΛΑΜΙΑ:	Εργατικό Κέντρο Λαμίας, Αθανασίου Διάκου 1, Πλατεία Διάκου,
από 10:00 π.μ. έως 5:00 μ.μ.
ΠΑΤΡΑ:	Γραφεία Παραρτήματος Πάτρας, Αγ. Ανδρέου 55-57
(3ος όροφος, γραφ.11),
από 9:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ:	Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας Αριστομένους 95 (3ος όροφος),
από 9:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ:	Λέσχη Συλλόγου Συντ/χων Τραπέζης της Ελλάδος,
Χαρ. Τρικούπη 28, (2ος όροφος), από 10:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ.
ΚΕΡΚΥΡΑ:	Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας, Σαμαρά 6,
από 9:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ.
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ:	Εργατικό Κέντρο Αγ.Νικολάου, Λευκών Ορέων αρ.3,
από 9:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ:	Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 10,
(Αίθουσα Περγαλίδη – 1ος ορ.)
από 10:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ.
ΧΑΝΙΑ:	Εργατικό Κέντρο Χανίων, Μάρκου Μπότσαρη 68,
από 9:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ.
ΡΟΔΟΣ:	Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου, Στεφάνου Καζούλη αρ. 30,
από 9:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα ανεξαιρέτως τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου και
μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας ( Αθήνα – Επαρχία) όπου υπάρχουν
Εφορευτικές Επιτροπές, μετά από άμεση και ταυτόχρονη συνεννόηση με την Κ.Ε.Ε. και αφού
καταχωρισθεί το όνομα του ψηφίσαντος στο απόσπασμα του μητρώου μελών (τηλέφωνα επικοινωνίας
6970677925, 6970677926 Γεώργιος Καπετανόπουλος).
Τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου
εγγράφου, βάσει αποσπασμάτων του μητρώου μελών του Συλλόγου.
Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτια και φακέλους που δίνει στους
ψηφοφόρους ΜΟΝΟΝ η Εφορευτική Επιτροπή.
Οι σταυροί προτίμησης μπαίνουν μπροστά από τα ονόματα.
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ αναγραφές, διαγραφές, ή σημειώσεις στο ψηφοδέλτιο ή στον φάκελο
ψηφοφορίας, προς αποφυγή ακύρωσης του ψηφοδελτίου.
Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές θα διενεργήσουν την ψηφοφορία όπως ορίζει το άρθρο 14 του
Καταστατικού του Συλλόγου.
Καλούνται τα Τοπικά Παραρτήματα του Συλλόγου να προχωρήσουν σε πρόσκληση συγκέντρωσης
μελών για εκλογή Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΤΕΕ) -σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικούπου θα αποτελείται από 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη.

Β. και με ηλεκτρονική ψήφο
με τη χρήση της ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ»
Η «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» είναι το πληροφοριακό σύστηµα που εξασφαλίζει την αδιάβλητη
διεξαγωγή εκλογών µε αµιγώς ηλεκτρονικό τρόπο.
Η είσοδός σας στην ψηφιακή κάλπη γίνεται κατόπιν επιβεβαίωσης, με τον κωδικό μιας χρήσης
(ΟΤP) που θα σταλεί στο κινητό σας τηλέφωνο μέσω SMS, από την εταιρεία διαχείρισης των
SMS «Vodafone»
O ψηφοφόρος προβαίνει στην επιλογή του ηλεκτρονικού ψηφοδελτίου -μια αναπαράσταση
ψηφοδελτίου - και των υποψηφίων και στην υποβολή του.
Η υποβολή της ψήφου, γίνεται αποµακρυσµένα µέσω ∆ιαδικτύου, ακολουθώντας
τον σύνδεσμο (link) που θα σταλεί στο email σας.
Το αργότερο μέχρι την 1/12/2022 όσοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να ψηφίσουν με
ηλεκτρονική ψηφοφορία θα λάβουν ένα σχετικό µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, (e-mail).
Ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας θα χρησιµοποιηθεί αυτό που έχετε δηλώσει με
υπεύθυνη δήλωση. Το µήνυµα, σας πληροφορεί για την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα έναρξης
και λήξης της ψηφοφορίας.
Αν δεν έχετε λάβει µήνυµα µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία πρέπει να ενηµερώσετε άµεσα
τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής στα τηλέφωνα 6970677925, 6970677926 ή/και
e-mail στο info@ssem.gr
Κατόπιν οδηγιών της «ΖΕΥΣ» που υποστηρίζει την ηλεκτρονική ψηφοφορία, αυτή ενδείκνυται
να πραγματοποιηθεί με την χρήση των browsers (Πρόγραμμα Πλοήγησης-Φυλλομετρητής)
Chrome ή Mozilla-Firefox. Για όσους χρησιμοποιούν άλλο browser, εάν προκύψει πρόβλημα
κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας, θα πρέπει να εγκατασταθεί ένας από τους δύο
προαναφερόμενους, για να είναι δυνατή η συμμετοχή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όσα από τα ταμειακά εντάξει μέλη του Συλλόγου επιθυμούν να ψηφίσουν
ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, καλούνται να αποστείλουν μέχρι την 29/11/2022 τη
σχετική Δήλωση της επιθυμίας τους στο e-mail του Συλλόγου info@ssem.gr
Η Δήλωση για τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική ψηφοφορία θα γίνει ΜΟΝΟΝ
μέσω «Έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης»στο«gov.gr» στο:
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/
ekdose-upeuthunes-deloses
Αφού εισέλθετε στην ανωτέρω εφαρμογή και καταχωρίσετε τα στοιχεία δηλούντος, στη
συνέχεια θα συμπληρώσετε το κείμενο της δήλωσης αντιγράφοντας το κείμενο word από
τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΣΣΕΜ (17.10.2022 -Δήλωση συμμετοχής
όσων μελών επιθυμούν να ψηφίσουν με ηλεκτρονικό τρόπο στις εκλογές του Συλλόγου),
καταχωρίζοντας απαραίτητα και τα στοιχεία του προσωπικού σας email καθώς και
τον αριθμό του προσωπικού σας κινητού τηλεφώνου προκειμένου να σας αποσταλεί:

α) στο email σας, ο απόρρητος σύνδεσμος (link) για την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα
της ψηφιακής κάλπης, καθώς και
β) στο κινητό σας τηλέφωνο, μέσω SMS, ο κωδικός μιας χρήσης (ΟΤP), επιβεβαίωσης εισόδου
στην ψηφιακή κάλπη.
Σε περίπτωση δε που τελικά επιλέξετε να ψηφίσετε αυτοπροσώπως, ενώπιον της Κ.Ε.Ε.
(Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής) στην Αθήνα ή ενώπιον Τ.Ε.Ε. (Τοπικής Εφορευτικής
Επιτροπής) σε επαρχιακή πόλη, θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την Κ.Ε.Ε.
Εάν ψηφοφόρος προσέλθει να ψηφίσει ενώπιον Τ.Ε.Ε. και στον ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ/
μητρώο μελών υπάρχει η ένδειξη δήλωσης συμμετοχής του με ηλεκτρονική ψήφο, η Τ.Ε.Ε. του
επιτρέπει να ψηφίσει στην κάλπη, μόνον μετά από άμεση και ταυτόχρονη συνεννόηση με την
Κ.Ε.Ε.
Σε περίπτωση διπλοψηφίας, αυτοπροσώπως σε εκλογικό κέντρο με ψηφοδόχο-κάλπη και
στην ψηφιακή κάλπη «ΖΕΥΣ», αφαιρείται η ηλεκτρονική ψήφος.

Για κάθε άλλη πληροφορία, θα απευθύνεστε στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, 3ης
Σεπτεμβρίου 8 (7ος όροφος), τηλ: 2105222813,2105222864 τις ώρες 9:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ.
Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας - θεωρημένες με το γνήσιο της υπογραφής - θα γίνονται
δεκτές από την Κ.Ε.Ε. μέχρι την Τρίτη 15/11/2022 και ώρα 3:00 μ.μ.
Οι παραιτήσεις από τις υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 18/11/2022
και ώρα 1:00 μ.μ.
Για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
Καπετανόπουλος Γεώργιος
Αραβανή Ελισσάβετ
Καρπέτας Θανάσης
Μακρυγιάννη Οφηλία
Μαυρίδης Γιώργος
Πάρου Κυριακή
Σαβρανάκης Γεώργιος

Συνημμένη η αίτηση υποψηφιότητας

