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Τροποποίηση Καταστατικού

1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. έκρινε σκόπιμη την προσαρμογή του καταστατικού στις νέες 
συνθήκες, όχι μόνο λόγω της πανδημίας, αλλά και για έναν σημαντικότερο 
διαχρονικά λόγο, τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των μελών του 
Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας στις συλλογικές δια-
δικασίες, δεδομένου ότι η τεχνολογία παρέχει πλέον αυτή την δυνατότητα.

Το Δ.Σ., δημιούργησε μία Ομάδα Έργου για την Τροποποίηση του Κατα-
στατικού η οποία μέσα από δημιουργικούς προβληματισμούς και ένα πλού-
σιο διάλογο, σε διάστημα ενός μήνα, κατέληξε σχετικά με το ποιες διατάξεις 
του Καταστατικού θα τροποποιηθούν – βελτιωθούν και με σκοπό την καλύ-
τερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Συλλόγου. Μέσα από αυτές τις 
διαδικασίες εκτιμήθηκε ότι χρειάζεται περισσότερο από όλα να ενισχυθεί η 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου σε όλες 
τις συλλογικές διαδικασίες, και η θεσμοθέτηση αυτής της συμμετοχής.

Οι προτάσεις αυτές, εγκρίθηκαν με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, και έτσι 
στην Γενική Συνέλευση Τροποποίησης του Καταστατικού της 31/3/2021 
προτείνονται τα ακόλουθα:

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Α.  Θεσμοθέτηση μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών 

μας, τόσο σε Γενικές Συνελεύσεις (τηλεδιασκέψεις) όσο και σε αρχαιρε-
σίες (ηλεκτρονική ψηφοφορία, επιστολική ψήφος) αλλά και όπου αλλού 
απαιτείται. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η έκφραση της θέλησης των 
μελών του Συλλόγου. 

 Μπορεί σήμερα να μας φαίνεται λίγο δύσκολη μια τέτοια πρόβλεψη ψη-
φοφοριών και παρουσίας σε γενικές συνελεύσεις, αλλά ήδη λόγω συν-
θηκών έχει εφαρμοστεί. Εκτιμάμε ότι θα είναι μια συνηθισμένη πρακτική 
στο μέλλον και θα δοκιμάσουμε την εφαρμογή της, λόγω και της παν-
δημίας, στην τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας που θα γίνει 
στις 31/3/2021.
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 Με δεδομένο ότι είμαστε πανελλαδικός Σύλλογος Συνταξιούχων, που 
σημαίνει ότι λόγω απόστασης και λόγω ηλικιακών προβλημάτων με-
τακίνησης, πολλά από τα μέλη του Συλλόγου μολονότι επιθυμούν, δεν 
μπορούν να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και στις αποφάσεις του 
σωματείου μας, αλλά και για να μην εμποδίζεται η ελεύθερη έκφραση 
της γνώμης και της θέλησης των συναδέλφων, σε έκτακτες συνθήκες, 
π.χ. πανδημία, προτείνουμε:

• Καθιέρωση της Επιστολικής Ψήφου

  Νέα δυνατότητα που θα μπορούν οι συνάδελφοι να επιλέξουν τόσο 
για την συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες, όσο και για έκτακτες, πε-
ριπτώσεις, π.χ. δημοψήφισμα ή για ειδικές ψηφοφορίες, π.χ. αλλαγή 
καταστατικού, που απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία.  

  Όποιο μέλος επιθυμεί ζητά να ενταχθεί σε εκλογικό κατάλογο ψηψι-
ζόντων με επιστολική ψήφο και να του σταλεί ταχυδρομικά το υλικό 
ψηφοφορίας. Κατόπιν ψηφίζει κατά την προτίμηση του και αποστέλλει 
στην Εφορευτική Επιτροπή το περιεχόμενο της βούλησής του ως μέ-
λους του συλλόγου.

• Καθιέρωση της Hλεκτρονικής Ψηφοφορίας

  Υπάρχει η δυνατότητα οι συνάδελφοι να επιλέξουν την ηλεκτρονική 
ψηφοφορία για την συμμετοχή τους στις ψηφοφορίες.

 Η ψηφιακή συμμετοχή στις εκλογές γίνεται με την Ψηφιακή Κάλπη.

  Η Ψηφιακή Κάλπη είναι ένα πληροφοριακό σύστημα, που βοηθάει να 
διεξάγεται η διαδικασία των εκλογών, με ψηφιακό τρόπο. Η υποβολή 
της ψήφου από τους ψηφοφόρους, γίνεται απομακρυσμένα μέσω του 
Διαδικτύου, για όσα μέλη επιλέξουν αυτό τον τρόπο ψηφοφορίας.

Β.  Γενικές Συνελεύσεις

 Για όσα μέλη του σωματείου μας δεν θα μπορούν, για οποιονδήποτε λόγο, 
να συμμετέχουν δια ζώσης στις διαδικασίες του σωματείου μας δίνεται η 
δυνατότητα επιλογής της απομακρυσμένης ηλεκτρονικής συμμε-
τοχής τους με ειδική αναφορά στην ανακοίνωση ότι τα μέλη θα έχουν τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν από απόσταση με τη χρήση ψηφιακών μέσων.
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 Επί ειδικότερων θεμάτων για τα οποία απαιτείται η καθολική ψηφο-
φορία των μελών, αυτή εκτείνεται μετά το πέρας της ΓΣ και λαμβάνει 
χώρα σε περισσότερες της μιας ημέρες, εντός χρονικού διαστήματος 
30 ημερών και με τη χρήση της ηλεκτρονικής και επιστολικής ψή-
φου. 

 Η ανακοίνωση-πρόσκληση συμμετοχής στη Γ.Σ. διανέμεται σε όλα 
τα μέλη με αποστολή στις ταχυδρομικές ή τις ηλεκτρονικές διευ-
θύνσεις τους και δημοσιοποιείται αμελλητί σε όλα τα ηλεκτρονι-
κά μέσα που χρησιμοποιεί ο Σύλλογος, αμέσως μετά από την απόφαση 
του Δ.Σ. περί σύγκλησής της.

 Στην ψηφοφορία από απόσταση η φανερή ψηφοφορία με ανάταση των 
χεριών γίνεται με τη χρήση ψηφιακών μέσων ή με επιστολική ψήφο.

Η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίζει τη βιντεοσκόπηση των εργασιών της.

Γ. Διοικητικό Συμβούλιο

 Για να αντιμετωπισθεί ο μεγάλος φόρτος εργασίας, ώστε να μπορεί το Δι-
οικητικό Συμβούλιο να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις από την 
ανάπτυξη των ζητημάτων που αφορούν προβλήματα των συναδέλφων 
και την προσπάθεια επίλυσής τους, χρειάζεται να αυξηθεί ο αριθμός 
των εκλεγόμενων μελών. Δεν μπορούν τα σημερινά 9 εκλεγμένα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου να καλύψουν τα προβλήματα των περίπου 
8 χιλιάδων μελών του Συλλόγου. 

 Για την ενίσχυση της συμμετοχής της επαρχίας στα όργανα του 
Συλλόγου προτείνουμε ότι, ποσοστό κατ’ ελάχιστο ίσο με το 30% των 
υποψηφίων στα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι υποψήφιοι που διαμένουν 
μόνιμα στην επαρχία. Σήμερα με τη χρήση των σύγχρονων οπτικοακου-
στικών μέσων κάθε ένας από εμάς μπορεί να δουλέψει αποτελεσματι-
κά σε διάφορους τομείς της δράσης του Συλλόγου, οπουδήποτε και αν 
βρίσκεται. Ας αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα, για να 
δώσουμε χώρο στο Δ.Σ. σε συναδέλφους της επαρχίας. 

 Καθιερώνεται η δυνατότητα συνεδρίασης του ΔΣ με συμμετοχή 
των μελών του από απόσταση, με τηλεδιάσκεψη.
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 Όσον αφορά την ενημέρωση των συναδέλφων και την διαφάνεια στη 
λήψη των αποφάσεων του ΔΣ καθιερώνονται ανοιχτές συνεδριά-
σεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με προηγούμενη έγκαιρη δημοσίευση 
της ώρας, του τόπου και των θεμάτων τα οποία θα συζητηθούν, με ελεύ-
θερη φυσική παρουσία των μελών. 

 Θεσμοθετείται η ρητή απαγόρευση λήψης οποιαδήποτε αμοιβής για 
την συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια ή άλλα όργανα και επιτρο-
πές του Συλλόγου για λόγους διαφύλαξης της τιμής, και της αξιοπιστίας 
του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο μας. Η κατάληψη θέσεων 
ευθύνης σημαίνει προσφορά σε εθελοντική βάση. 

 Στα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ., των οποίων ο τόπος διαμονής και φορο-
λογικής κατοικίας τους βρίσκεται αποδεδειγμένα στην επαρχία, αποδίδο-
νται οι τυχόν δαπάνες μετάβασης από την επαρχία στην Αθήνα και επι-
στροφής στον τόπο κατοικίας τους για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις 
του Δ.Σ., μετά από απόφαση του Δ.Σ. Οι δαπάνες αυτές είναι ανάλογες 
των δαπανών που αποδίδονται και στα μέλη του συλλόγου για τη 
μετάβαση και συμμετοχή τους στις Γ.Σ.

Δ.  Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στα 
όργανα του Συλλόγου. 

 Σήμερα τα μέλη του Συλλόγου μας είναι 50% άνδρες και 50% γυναί-
κες.Η συμμετοχή των γυναικών στις Ομάδες Έργου του Συλλόγου, στις 
συνελεύσεις, στις συγκεντρώσεις και στις πορείες είναι ισοδύναμη των 
αντρών. Η εκπροσώπησή τους όμως σε θέσεις ευθύνης στα όργανα του 
Συλλόγου μας είναι αναντίστοιχη και του αριθμού αλλά και της συμμε-
τοχής τους. Η ποσόστωση φύλου στην σύνθεση των ψηφοδελτίων 
εκλογής στα όργανα του Συλλόγου, με την πρόταση για αριθμό των υπο-
ψήφιων κάθε συνδυασμού από κάθε φύλο ο οποίος πρέπει να ανέρχε-
ται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 40% του συνολικού αριθμού των 
υποψηφίων, θα συμβάλλει στην: α) Άρση των έμφυλων ανισοτήτων, β) 
Την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στη λήψη των αποφάσεων 
των συλλογικών οργάνων και την ανάληψη δράσης, γ) Την ενίσχυση της 
ικανότητας των γυναικών προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων και ηγεσίας.
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 Η πρότασή μας αυτή θα αποτελέσει μια από τις κυριότερες προϋποθέσεις 
για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ των δύο φύλων.

Ε.  Καθιέρωση της λειτουργίας και εκλογής εκπροσώπων Τοπικών 
Παραρτημάτων Επαρχίας και Κανονισμός λειτουργίας των Πα-
ραρτημάτων.

 Κρίνεται απαραίτητη η καθιέρωση και η ενίσχυση της λειτουργίας 
των τοπικών παραρτημάτων στην Επαρχία. Τα Παραρτήματα προ-
ωθούν τους σκοπούς του Συλλόγου και αποτελούν συνεκτικούς κρίκους 
του Συλλόγου με τα μέλη του παραρτήματος. Επίσης μπορούν να ειση-
γούνται στα κεντρικά όργανα για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και να 
συνεργάζονται μαζί τους για την εξεύρεση των καλύτερων δυνατών θέ-
σεων.

 Καθιερώνεται κοινή συνεδρίαση του ΔΣ με τους εκπροσώπους 
των περιφερειακών παραρτημάτων (Συμβούλιο Επαρχίας) για να 
τεθούν τα ζητήματα που απασχολούν ιδιαίτερα τους συναδέλφους της 
επαρχίας και να συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό του Συλλόγου, 
ώστε το ΔΣ στην αμέσως προσεχή συνεδρίασή του να λάβει αποφάσεις 
με βάση την γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επαρχίας.

ΣΤ. Θεσμοθέτηση της μεγαλύτερης συμμετοχής των συναδέλφων.

 Κατοχυρώνεται η λειτουργία Επιτροπών / Ομάδων Εργασίας με εισηγη-
τικό χαρακτήρα, ελεύθερη συμμετοχή των συναδέλφων, ανοικτές συνε-
δριάσεις, και δημοσιοποίηση των εργασιών τους στην ιστοσελίδα, στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην εφημερίδα του Συλλόγου, για τους 
τομείς Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Αλληλεγγύης (η Ομάδα Δανείων περι-
λαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία).

Ζ.  Ορίζεται ότι η Εκλογική Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα 
θέματα που αφορούν την διοργάνωση των αρχαιρεσιών, όπως: α) την 
ημερομηνία των Αρχαιρεσιών, β) τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές 
(Τ.Ε.Ε.), γ) τις προϋποθέσεις και τον τρόπο απόδοσης των προεκλογικών 
δαπανών των συνδυασμών, δ) την διεξαγωγή αρχαιρεσιών και με ψηφι-
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ακά μέσα, την διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και την επιλογή 
της Εταιρείας η οποία θα διοργανώσει τις εκλογές με ψηφιακή κάλπη.

Η. Αρχαιρεσίες

 Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) προεδρεύει ως δικαστι-
κός αντιπρόσωπος δικηγόρος οριζόμενος από τον Δ.Σ.Α. ή όπως 
προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 Καθορίζεται ο τρόπος κατάρτισης των συνδυασμών και ότι η υπο-
βολή των υποψηφιοτήτων γίνεται με απόλυτο σεβασμό στην θέ-
ληση του υποψηφίου να συμμετέχει ή όχι σε συγκεκριμένο ψηφοδέλ-
τιο.

Θ. Εκλογικές Δαπάνες 

Όσον αφορά τις εκλογικές δαπάνες υποψηφίων προβλέπεται:

α)  η Εκλογική Χρηματοδότηση Συνδυασμών. Το συνολικό ποσό χρηματο-
δότησης εκλογικών δαπανών για όλες τις παρατάξεις, καθώς και το 
αναλογούν ποσό της προεκλογικής δαπάνης κάθε παράταξης και το 
ελάχιστο ποσό/ποσοστό χρηματοδότησης συνδυασμού καθορίζονται 
από την Εκλογική Γενική Συνέλευση.

β)  η ομαδική αποστολή του προεκλογικού υλικού όλων των πα-
ρατάξεων (εκλογική διακήρυξη / ανακοίνωση) σε ένα φάκελο απο-
στολής προς κάθε συνάδελφο, με αποτέλεσμα την ουσιαστική μείωση 
του κόστους. 

 Επίσης για τις προεκλογικές συγκεντρώσεις στα πλαίσια της συνολι-
κής εγκρινόμενης εκλογικής δαπάνης:

α)  Υποχρεωτικά θα δίνεται από τους συνδυασμούς στην Γραμματεία του 
Συλλόγου και θα αναρτάται στα ηλεκτρονικά μέσα του Συλλό-
γου, πρόγραμμα προεκλογικών ομιλιών των συνδυασμών, κα-
θώς και τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων που θα μεταβούν στην 
επαρχία για την προεκλογική συγκέντρωση. 

β)  απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης εξόδων προεκλογικής 
δραστηριότητας συνδυασμών θα είναι η προσκόμιση αποδείξεων 
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για την δικαιολόγηση των εξόδων των υποψηφίων που συμμετέχουν 
στην προεκλογική ομιλία.

3.  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΓΣ ΑΛΛΑΓΩΝ 
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ 
Από όλα τα παραπάνω προκύπτει το πόσο σημαντική είναι η κι-

νητοποίηση και η συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου στη 
διαδικασία τροποποίησης του καταστατικού, στη Γ.Σ. και στην ψη-
φοφορία από απόσταση.

Η ενεργή συμμετοχή των μελών είναι ο θεμέλιος λίθος και η πε-
μπτουσία της ύπαρξης του Συλλόγου.

Στην συνέχεια παρατίθεται το ακριβές κείμενο τροποποίησης του κα-
ταστατικού μας με συγκεκριμένα άρθρα όπως έχουν διαμορφωθεί μετά 
την νομική επεξεργασία τους και δίνεται στα μέλη μας ο αναγκαίος χρόνος 
προετοιμασίας για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του θέμα-
τος στο πλαίσιο της ΓΣ.

4. ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΟΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ:

ΑΡΘΡΟ 4

……

Ο Σύλλογος συμμετέχει στην Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τραπεζικών 
Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΣΤΟΕ), στην Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας 
ΙΚΑ, με εκπροσώπους εκλεγόμενους σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, τα 
καταστατικά των παραπάνω/υπερκείμενων οργανώσεων και τον Νόμο.

……

ΑΡΘΡΟ 5 
ΜΕΛΗ 

1. Μέλη του Συλλόγου γίνονται όλοι οι λαμβάνοντες σύνταξη από το 
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας (ΤΕΑΠΕ-
ΤΕ). Μέλη του Συλλόγου γίνονται επίσης πρώην εργαζόμενοι της Εμπορικής 
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Τράπεζας, οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί από τον ΕΦΚΑ, καθώς και όσοι 
μετά τη λύση της εργασιακής τους σχέσης δεν έχουν λάβει σύνταξη μέχρι 
την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ. Σε πε-
ρίπτωση που το μέλος δεν έχει λάβει άμεσα σύνταξη αμέσως μετά τη λύση 
της εργασιακής του σχέσης η ετήσια συνδρομή του καθορίζεται στα 5 ευρώ.

……

ΑΡΘΡΟ 11 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

……

3. Τις τακτικές και έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις συγκαλεί με απόφα-
σή του το Δ.Σ. που εκδίδει ανακοίνωση-πρόσκληση προς τα μέλη του Συλ-
λόγου, στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να ορίζονται η ημερομηνία, ο τόπος, 
η ώρα έναρξης και τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γεν. Συνέλευσης. 

Η ανακοίνωση-πρόσκληση συμμετοχής στη Γ.Σ. τοιχοκολλάται στα γρα-
φεία του Συλλόγου και διανέμεται σε όλα τα μέλη με αποστολή στις ταχυ-
δρομικές ή τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους 8 ημέρες τουλάχιστον πριν 
από την έναρξη της Γεν. Συνέλευσης. Η ανακοίνωση-πρόσκληση για τη Γ.Σ. 
δημοσιοποιείται αμελλητί και σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα που χρησιμοποιεί 
ως κάτοχος λογαριασμού ο Σύλλογος, αμέσως μετά από την απόφαση του 
Δ.Σ. περί σύγκλησής της. 

Την ίδια υποχρέωση, δημοσιοποίησης στα ηλεκτρονικά μέσα, έχει το Δ.Σ. 
και για την πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ. προκειμένου να ληφθεί από-
φαση για τη σύγκληση Γ.Σ. 

Στην ανακοίνωση-πρόσκληση των μελών στη Γ.Σ. πρέπει να υπάρχει ει-
δική αναφορά ότι τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν από 
απόσταση με τη χρήση ψηφιακών μέσων, θα ορίζεται ο ψηφιακός τόπος 
(πλατφόρμα), καθώς και η δυνατότητα ψηφοφορίας από απόσταση με τη 
χρήση ψηφιακών μέσων και στην ανάγκη και μέσω επιστολικής ψήφου.

4. Οι Γεν. Συνελεύσεις έχουν απαρτία όταν συμμετέχει σ΄ αυτές (με 
φυσική παρουσία ή/και με απομακρυσμένη συμμετοχή) το 1/3 τουλάχιστον 
των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του.
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Αν στην πρώτη αυτή Γεν. Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέ-
λευση επαναλαμβάνεται χωρίς νέα πρόσκληση την αμέσως επόμενη εβδο-
μάδα την ίδια μέρα και ώρα, οπότε υπάρχει απαρτία αν συμμετέχουν του-
λάχιστον 100 μέλη. Στην πρόσκληση που απευθύνει το Δ.Σ. στα μέλη του 
Συλλόγου για την πρώτη Γ.Σ. υπάρχει ειδική αναφορά στη διαδικασία της 
επαναληπτικής Γ.Σ. αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη.

5. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με από-
λυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών. 

……

Στην ψηφοφορία από απόσταση η φανερή ψηφοφορία με ανάταση των 
χεριών γίνεται με τη χρήση ψηφιακών μέσων ή με επιστολική ψήφο.

Η μυστική ψηφοφορία γίνεται και με ψηφιακή ψηφοφορία. Εναλλακτικά, 
αν για οποιονδήποτε λόγο δεν λειτουργήσουν τα ψηφιακά μέσα, υπάρχει η 
δυνατότητα συμμετοχής με επιστολική μυστική ψήφο με πλήρεις εγγυήσεις 
διαφάνειας και μυστικότητας της ψήφου, όπου αυτό απαιτείται ή όταν η Γ.Σ. 
αποφασίζει μυστική ψηφοφορία.

Για την περίπτωση αυτή το Δ.Σ. οφείλει να προνοεί και να αποφασίζει τη 
χρήση της επιστολικής ψήφου ως εναλλακτική λύση σε περίπτωση ανάγκης, 
απόφαση που εγκρίνεται στη συνέχεια από τη Γ.Σ. πριν από την έναρξη της 
ψηφοφορίας. Σχετική αναφορά πρέπει να υπάρχει και στην ανακοίνωση – 
πρόσκληση προς τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η ΓΣ αποφασίζει την παρά-
ταση της ψηφοφορίας μέχρι 30 ημέρες.

Η Διοίκηση του Συλλόγου ελέγχει βάσει του Μητρώου μελών και της 
διαπίστωσης της ταυτότητάς τους την εγκυρότητα της συμμετοχής (και της 
ψηφιακής συμμετοχής) και της ψήφου των μελών (και της ψηφιακής ή επι-
στολικής), καθώς και την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούμενη 
στην τελευταία αυτή περίπτωση να ανακοινώσει στα παρόντα μέλη τα στοι-
χεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη ή έλλειψη απαρτίας, συμπεριλαμβανόμε-
νου του καταλόγου των ψηφιακά παρόντων. Για την ψηφιακή ταυτοποίηση 
των μελών η διοίκηση του Συλλόγου χρησιμοποιεί οποιοδήποτε πρόσφορο 
ψηφιακό μέσο.
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6.

……

Η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίζει τη βιντεοσκόπηση των εργασιών της.

……

8. Η Γ.Σ. η οποία συγκαλείται για την εκλογή των οργάνων του Συλλόγου 
(Εκλογική Γενική Συνέλευση) αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν 
την διοργάνωση των αρχαιρεσιών. 

Στην ανακοίνωση-πρόσκληση για διεξαγωγή Εκλογικής Γ.Σ. περιλαμβά-
νονται υποχρεωτικά εκτός από την ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα έναρ-
ξης και τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) Η ημερομηνία των Αρχαιρεσιών, β) Η αναφορά των πόλεων όπου 
εδρεύουν οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.Ε.Ε.), γ) Εκλογή Κεντρικής 
Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.), δ) Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος απόδοσης 
των προεκλογικών δαπανών των συνδυασμών, ε) Η διεξαγωγή αρχαιρεσιών 
και με ψηφιακά μέσα και η επιλογή της Εταιρείας, μετά από πρόταση του 
Δ.Σ., η οποία θα διοργανώσει τις εκλογές ηλεκτρονικά με ψηφιακή κάλπη.

9. Επί ειδικών θεμάτων και ιδίως όπου ο Νόμος ή το Καταστατικό 
ορίζουν αυξημένη απαρτία ή πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση μπορεί, 
μετά από εισήγηση του Δ.Σ., να αποφασίζει τη διεξαγωγή καθολικής ψη-
φοφορίας των μελών του Συλλόγου εντός των επομένων 30 ημερών, για 
την οποία εφαρμόζεται κατ’ αναλογία η διαδικασία που προβλέπεται για τη 
διεξαγωγή αρχαιρεσιών. Η καθολική ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται με 
απόφαση της Γ.Σ. σε ολόκληρο το χρονικό διάστημα των 30 ημερών.

9.α. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ με Επιστολική Ψήφο

Το Δ.Σ. στέλνει ταχυδρομικά σε όλα τα μέλη ψηφοδέλτια με «ΝΑΙ», «ΟΧΙ» 
και «ΛΕΥΚΟ» και, όταν η ψηφοφορία είναι μυστική, δύο φακέλους διαφο-
ρετικού μεγέθους, με την υπόδειξη ότι η επιστολική ψήφος θα χρησιμοποι-
ηθεί αν, για οποιονδήποτε λόγο, το μέλος αδυνατεί να ψηφίσει ψηφιακά. 
Το Δ.Σ. ζητά επίσης από κάθε μέλος υπεύθυνη δήλωση περί επιλογής της 
επιστολικής ψηφοφορίας, που αποστέλλεται από το μέλος συγχρόνως με 
την επιστολική ψήφο. Το ψηφοδέλτιο με την επιλογή του μέλους μπαίνει 
στον μικρότερο φάκελο που απαγορεύεται να φέρει εξωτερικά οποιαδήποτε 
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ένδειξη ή σημάδι (αλλιώς το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο). Στη συνέχεια ο μι-
κρότερος φάκελος σφραγίζεται και κατόπιν ο φάκελος αυτός μπαίνει στον 
μεγαλύτερο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του μέλους και η 
φράση: «επιστολική ψήφος».

Όταν η ψηφοφορία είναι φανερή αποστέλλεται και χρησιμοποιείται μόνο 
ο εξωτερικός φάκελος. Στη συνέχεια ο φάκελος αποστέλλεται μέσω της 
συστημένης ταχυδρομικής επιστολής στον Πρόεδρο της Γ.Σ. Ο Πρόεδρος 
της ΓΣ, αφού πρώτα βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει διπλοψηφία (ψηφιακή και 
συγχρόνως επιστολική), κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων παίρνει τον 
φάκελο, διαπιστώνει την εγγραφή του ονόματος του ψηφοφόρου, με την 
ειδική μνεία που αναφέρεται παραπάνω, σε ειδικό επί τούτου πρακτικό, και 
ανοίγει (επί μυστικής ψηφοφορίας) τον εξωτερικό φάκελο, τον οποίο στη 
συνέχεια βάζει σε ειδικό δοχείο μαζί με όλους τους εξωτερικούς φακέλους, 
ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η συσχέτιση του εξωτερικού με τον εσω-
τερικό φάκελο. Κατόπιν ανοίγει τον εσωτερικό φάκελο, θέτει επ΄ αυτού τη 
σφραγίδα του Σωματείου και καταμετρά την ψήφο, αφού προηγουμένως 
διαπιστώσει ότι στον εσωτερικό φάκελο δεν υπάρχουν σημάδια παραβίασης 
της μυστικότητας της ψήφου.

Επί φανερής ψηφοφορίας ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανοίγει τους φακέλους 
που φέρουν τα στοιχεία του μέλους που έχει επιλέξει την επιστολική ψη-
φοφορία, θέτει επ΄ αυτών (ψηφοδελτίων) τη σφραγίδα του Σωματείου και 
καταμετρά τις ψήφους. 

Όσο διαρκεί η καθολική ψηφοφορία δεν εξάγονται και δεν ανακοινώνο-
νται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που θα έχει γίνει στην αρχικά ορισθεί-
σα ημέρα. Η εξαγωγή και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται συνολικά 
από τον Πρόεδρο της Γ.Σ., όταν ολοκληρωθεί και η καθολική ψηφοφορία. 
Μέχρι την τελική ανακοίνωση του αποτελέσματός της η Γ.Σ. και τα όργανα αυ-
τής (Δ.Σ., Πρόεδρος Γ.Σ., δύο γραμματείς) βρίσκονται κανονικά σε λειτουργία.

9.β. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ με ηλεκτρονική συμμετοχή.

Στην περίπτωση που αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η διεξαγωγή 
καθολικής ψηφοφορίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία αυτή πραγματοποιείται 
από διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικής εφαρμογής υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης.
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ΑΡΘΡΟ 13 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου και η εκλο-
γή των αντιπροσώπων για τα συνέδρια και τις διοικήσεις, αντίστοιχα, των 
εργατικών και συνταξιουχικών οργανώσεων αφενός και των ασφαλιστικών 
ταμείων αφετέρου, που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος γίνονται 
κάθε τρία χρόνια με μυστική δια ψηφοδελτίου ψηφοφορία ενώπιον της 
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) και των Τοπικών Εφορευτικών 
Επιτροπών (Τ.Ε.Ε.). και με επιστολική μυστική ψήφο ή και με ηλεκτρονική 
μυστική ψήφο με απόφαση της εκλογικής Γ.Σ.

……

Η ψηφοφορία διεξάγεται μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την εκλογή 
της Κ.Ε.Ε. και σε ημερομηνία που ορίζει η Γ.Σ.

Δικαίωμα να εκλέγονται για το Δ.Σ., την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 
(Κ.Ε.Ε.) και τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.Ε.Ε.) έχουν όλα τα μέλη 
που δεν έχουν στερηθεί για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο το δικαίωμα ψήφου.

……

Η Κ.Ε.Ε. αποτελείται από 7 τακτικά μέλη με 7 αναπληρωματικούς και 
εδρεύει στα γραφεία του Συλλόγου.

Στην Κ.Ε.Ε. προεδρεύει ως δικαστικός αντιπρόσωπος δικηγόρος του Δ.Σ. 
Αθηνών που είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος της έδρας του Συλλόγου ή ο από 
τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο οριζόμενος δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο δικα-
στικός αντιπρόσωπος ορίζεται μετά από αίτηση του ΣΣΕΜ.

……

Στα ψηφοδέλτια αναγράφονται οι υποψήφιοι στις παρακάτω ιδι-
αίτερες στήλες:

1. Υποψήφιοι για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
2. Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή 
3.    ‘’           για την Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. 
4.    ‘’           για το Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.
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Ο αριθμός των εκλεγόμενων είναι:

1. Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 15 τακτικοί 
2. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή 3 τακτικοί.

……

Κάθε συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφει ο επι-
κεφαλής του, με παράδοση με απόδειξη στην Κ.Ε.Ε.- για την έγκαιρη υποβο-
λή-μαζί με έναν κατάλογο υποψηφίων προς εκλογή με αλφαβητική σειρά και 
ένα κατάλογο υποψηφίων ανά όργανο Συλλόγου. Οι δύο κατάλογοι αυτοί 
υποβάλλονται και σε ηλεκτρονικό αρχείο.

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται:

α)  Αυτοπροσώπως στην Κ.Ε.Ε., η οποία υπογράφει για την έγκαιρη παρα-
λαβή της, β) Μέσω Ταχυδρομείου, με συν/νη βεβαίωση γνησίου υπογρα-
φής -ηλεκτρονικά ή από ΚΕΠ-. Ως χρόνος υποβολής των υποψηφιοτή-
των μέσω Ταχυδρομείου λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η συστημένη 
επιστολή πάνω στη σφραγίδα του ταχυδρομείου, γ) Μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) με συν/νη βεβαίωση γνησίου υπογραφής -ηλε-
κτρονικά ή από ΚΕΠ-.

Στη δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά:

α)  Το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού, το οποίο εκτός από μία 
σύντομη περιγραφή μπορεί και να απεικονίζεται, β) Το επώνυμο, το κύριο 
όνομα, ο τόπος κατοικίας και σε περίπτωση συνωνυμίας το πατρώνυμο. 

Ποσοστώσεις στην σύνθεση των ψηφοδελτίων εκλογής στα όρ-
γανα του Συλλόγου:

α)  Για την ενίσχυση της συμμετοχής της επαρχίας στα όργανα του Συλλό-
γου ποσοστό κατ ελάχιστο ίσο με το 30% των υποψηφίων στα ψηφο-
δέλτια πρέπει να είναι υποψήφιοι που διαμένουν στην επαρχία. 

β)  Ποσόστωση φύλου.

Ο αριθμός των υποψήφιων κάθε συνδυασμού από κάθε φύλο πρέπει να 
ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 40% του συνολικού αριθμού 
των υποψηφίων.

Η παράβαση των περί ποσοστώσεων όρων δεν επάγεται οποιουδήποτε 
είδους ακυρότητα των διαδικασιών ή των αποφάσεων της ΓΣ.
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ΑΡΘΡΟ 14  
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. 

……

Επίσης οι ψηφοφορίες γίνονται και με επιστολική μυστική ψήφο ή και με 
ηλεκτρονική μυστική ψήφο με απόφαση της εκλογικής ΓΣ.

……

10. 

……

Η Κ.Ε.Ε. τοποθετεί το πρωτόκολλο και τα αποσπάσματα του μητρώου, 
μέσα σε ψηφοδόχο, την οποία κλείνει και σφραγίζει με ισπανικό κερί και 
στη συνέχεια όλες τις ψηφοδόχους ψηφοφορίας της Κ.Ε.Ε. τις τοποθετεί σε 
τραπεζική θυρίδα ή ταχυδρομική θυρίδα επιλεγόμενη με ομόφωνη απόφαση 
της Κ.Ε.Ε., σε περίπτωση δε αδυναμίας της Κ.Ε.Ε. να αποφασίσει, η επιλογή 
γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου. 

……

11. 

……

Την ογδόη μέρα από την διενέργεια της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της 
Κ.Ε.Ε. συνοδευόμενος από τα μέλη της Κ.Ε.Ε. παραλαμβάνει από το ταχυ-
δρομείο τους POST-RESTANT επ’ ονόματι του αποσταλλέντες φακέλους 
ψηφοφορίας από τους Προέδρους των Τ.Ε.Ε. Την ίδια ημέρα ο Πρόεδρος 
της Κ.Ε.Ε. συνοδευόμενος από τα μέλη της Κ.Ε.Ε. παραλαμβάνει από την 
θυρίδα, όπου φυλάσσονται έγκλειστες, και τις ψηφοδόχους ψηφοφορίας 
της Κ.Ε.Ε.

……

14.

……

Κατόπιν τούτου αποσφραγίζονται οι φάκελοι ψηφοφορίας και οι φάκελοι 
ψηφοφορίας με επιστολική μυστική ψήφο -κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο 
της επιστολικής ψηφοφορίας-,
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……

Στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων συνυπολογίζονται και τα αποτελέ-
σματα της ηλεκτρονικής μυστικής ψηφοφορίας, κατά τα οριζόμενα στο εδά-
φιο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 

……

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Κάθε ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος του συλλόγου, σε περίπτωση 

αδυναμίας προσελεύσεως του στα κατά τόπους εκλογικά κέντρα, μπορεί να 
ζητήσει, μέχρι τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία ψηφοφορίας -ορι-
ζόμενης αυτής ως καταληκτικής ημέρας παραλαβής- να του αποσταλούν 
ψηφοδέλτια με τα ονόματα των υποψηφίων προς εκλογή μελών των συλλο-
γικών οργάνων καθώς και οι φάκελοι ψηφοφορίας προκειμένου να ψηφίσει 
δι’ επιστολικής ψήφου. Σε περίπτωση που η ως άνω τεθείσα ως καταληκτική 
ημέρα και ώρα προθεσμίας συμπίπτει με ημέρα ή ώρα αργίας, Σαββάτου ή 
Κυριακής, παρατείνεται αυτή για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Το αίτημά του μπορεί να κατατεθεί με έγγραφη αίτηση του μέλους προς 
την Κ.Ε.Ε. με την ένδειξη: «Υπόψιν του Προέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής 
Επιτροπής» με τους εξής τρόπους:

α) αυτοπροσώπως, πριν την εκλογή της Κ.Ε.Ε., στην Γραμματεία του Συλ-
λόγου με πρωτόκολλο παραλαβής, την οποία η Γραμματεία παραδίδει στην 
Κ.Ε.Ε.. Στην Κ.Ε.Ε. μετά την εκλογή της Κ.Ε.Ε. με υπογραφή παραλαβής, β) 
ταχυδρομικά με απλό φάκελο με προπληρωμένο τέλος (ο απαντητικός φάκε-
λος ο οποίος θα αποσταλεί μαζί με την ανακοίνωση-πρόσκληση συμμετοχής 
στην Εκλογική ΓΣ ) στον οποίο θα αναγράφεται απαραιτήτως το ονοματεπώ-
νυμό του και η ταχυδρομική του διεύθυνση, γ) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου,  δ) με αποστολή 
ταχυδρομικής συστημένης επιστολής στην ταχυδρομική διεύθυνση των γρα-
φείων του Συλλόγου, υπόψιν της Κ.Ε.Ε. 

Σχετική ενημέρωση θα περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση – πρόσκληση 
σύγκλησης της εκλογικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποσταλεί σε όλα 
τα μέλη του Συλλόγου, μαζί με το έντυπο δήλωσης συμμετοχής στις αρχαι-



18

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Σ Υ Ν ΤΑ Ξ Ι Ο Υ Χ Ω Ν  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Σ

ρεσίες με επιστολική ψήφο, καθώς και τον προπληρωμένο φάκελο αποστο-
λής της δήλωσης συμμετοχής.

Με την παραλαβή των δηλώσεων συμμετοχής η Κ.Ε.Ε. συντάσσει ειδι-
κούς εκλογικούς καταλόγους, με αλφαβητική σειρά, ψηφιζόντων με επιστο-
λική ψήφο, αφού διαπιστώσει εάν ο αποστέλλων – ψηφοφόρος αποτελεί 
εγγεγραμμένο και ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος του Συλλόγου.

Στη συνέχεια η Κ.Ε.Ε. με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, αποστέλλει 
έγκαιρα στο ως άνω μέλος στη δηλωθείσα από αυτό ταχυδρομική διεύθυνση 
με ειδικό φάκελο της Κ.Ε.Ε.:

α) τα ψηφοδέλτια 

β)  τον φάκελο ψηφοφορίας. Πρόκειται για τον εσωτερικό φάκελο στον 
οποίο το μέλος θα τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο με την ψήφο του.

γ)  τον εξωτερικό φάκελο με προπληρωμένο τέλος, ο οποίος έχει προτυ-
πωμένα τα στοιχεία του αποστολέα -αναγράφονται στοιχεία ονοματε-
πωνύμου και διεύθυνσης του αποστέλλοντος και ψηφίζοντος με τον 
ως άνω τρόπο μέλους του Συλλόγου- και του παραλήπτη -ταχυδρομι-
κή θυρίδα της Κ.Ε.Ε., PosteRestante- καθώς και την επισημείωση της 
ενδείξεως/φράσης: «Επιστολική Ψήφος».

δ)  υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνεται υπευθύνως δια της εκεί υπο-
γραφής του (συμπληρωμένη με τα πλήρη στοιχεία ονοματεπώνυμου, 
πατρώνυμου, ημερ/νία γέννησης, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, τα-
χυδρομικό κώδικα, πόλη -περιοχή, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ), ότι 
επιθυμεί να ψηφίσει με τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου και ότι ο 
εσωτερικός κλειστός φάκελος που εσωκλείει εντός του μεγαλύτερου 
εξωτερικού φακέλου που αποστέλλει στην Κ.Ε.Ε. περιέχει το πραγμα-
τικό περιεχόμενο της βούλησής του ως μέλους του συλλόγου.

Εν συνεχεία, το μέλος του Συλλόγου που επιθυμεί να ψηφίσει με επι-
στολική ψήφο, αφού παραλάβει τα ως άνω αποστελλόμενα από την Κ.Ε.Ε., 
ψηφίζει κατά την προτίμηση ή τις προτιμήσεις του επί του ψηφοδελτίου και 
τοποθετεί το ψηφοδέλτιο αυτό εντός του φακέλου ψηφοφορίας που του 
απεστάλη από την Κ.Ε.Ε. 
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Κατόπιν κλείνει τον φάκελο ψηφοφορίας, στον οποίον περιέχεται το ψη-
φοδέλτιο με τις προτιμήσεις της εκλογής του, και τοποθετεί κλειστό τον φά-
κελο αυτόν στον άλλο μεγαλύτερο εξωτερικό φάκελο, που έχει παραλάβει 
από την Κ.Ε.Ε., στον οποίο επιπλέον τοποθετεί ξεχωριστά και την ως άνω 
υπεύθυνη δήλωση ότι ψηφίζει με τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου.

Εν συνεχεία, ο μεγαλύτερος εξωτερικός φάκελος σφραγίζεται επιμελώς 
από το ψηφίζον μέλος του συλλόγου. Ο εξωτερικός αυτός φάκελος απο-
στέλλεται συστημένος στην ταχυδρομική θυρίδα (PosteRestante) της Κ.Ε.Ε., 
το αργότερο μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν από την ψηφοφορία και αφού έχουν 
λήξει εν τω μεταξύ οι λοιπές εργασίες της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε. συνοδευόμενος από τα μέλη της Κ.Ε.Ε. παραλαμ-
βάνει από το ταχυδρομείο τους PosteRestante επ’ ονόματί του αποσταλέ-
ντες κλειστούς φακέλους επιστολικής ψήφου.

Κατόπιν η Κ.Ε.Ε. προβαίνει στον έλεγχο και την καταμέτρηση των ως 
άνω κλειστών παραληφθέντων φακέλων, αφού προηγουμένως διαπιστώσει 
ότι ο ψηφοφόρος είχε καταχωρισθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους 
ψηφιζόντων με επιστολική ψήφο, άλλως ο φάκελος καταστρέφεται χωρίς να 
ανοιχθεί και το γεγονός αυτό καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό. Κατόπιν 
διαπιστώνεται ότι οι ψηφίσαντες με επιστολική ψήφο δεν έχουν ψηφίσει 
ούτε αυτοπροσώπως στα κατά τόπους εκλογικά κέντρα στην ψηφοφορία με 
ψηφοδόχο-κάλπη, ούτε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άλλως κατά τα προ-
βλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, ο φάκελος καταστρέφεται χωρίς 
να ανοιχθεί και το γεγονός καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό.

Αφού διαπιστωθεί η νομιμότητα της συμμετοχής του μέλους στην ψη-
φοφορία, η Κ.Ε.Ε. δια του Προέδρου και των μελών της αποσφραγίζει τον 
εξωτερικό φάκελο, αναγιγνώσκεται η εντός αυτού υπεύθυνη δήλωση αυτού 
και αφού διαπιστωθεί ότι στον εμπεριεχόμενο κλειστό εσωτερικό φάκελο 
ψηφοφορίας, στον οποίο έχει τεθεί το ψηφοδέλτιο με την προτίμηση ή τις 
προτιμήσεις του μέλους, δεν υπάρχουν σημάδια παραβίασης της μυστικό-
τητας της ψήφου, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε. θέτει τη μονογραφή του επί του 
κλειστού εσωτερικού φακέλου και τον τοποθετεί στην ψηφοδόχο (κάλπη) 
μαζί με τα άλλα ψηφοδέλτια.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΛΠΗ

Η Ψηφιακή Κάλπη είναι ένα πληροφοριακό σύστημα μέσω του οποίου 
διεξάγεται η εκλογική διαδικασία με ψηφιακό τρόπο. Η προετοιμασία της 
ψηφοφορίας από τη διεξάγουσα εταιρεία και η υποβολή της ψήφου από 
τους ψηφοφόρους γίνονται από απόσταση μέσω του Διαδικτύου. 

Όσα από τα μέλη του Συλλόγου επιθυμούν να ψηφίσουν με ηλεκτρονική 
ψηφοφορία αποστέλλουν την σχετική δήλωση της επιθυμίας τους στο e-mail 
του Συλλόγου, υπόψη της Κ.Ε.Ε., τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την ημέρα έναρ-
ξης της ψηφοφορίας, προκειμένου να δημιουργηθεί ο σχετικός ειδικός εκλογι-
κός κατάλογος και να τους αποσταλούν οι κωδικοί για την είσοδο στο σύστημα.

Η Κ.Ε.Ε. συντάσσει τον εκλογικό κατάλογο των μελών που επιλέγουν να 
ψηφίσουν ηλεκτρονικά, ο οποίος αποτελείται από τα ονοματεπώνυμά τους 
και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση και αντλείται από το μητρώο των ταμει-
ακά εντάξει μελών του Συλλόγου, υπογράφεται από το Δ.Σ. και παραδίδεται 
στην Κ.Ε.Ε.

Η Κ.Ε.Ε. μεριμνά για την σύνταξη των ηλεκτρονικών ψηφοδελτίων-μια 
αναπαράσταση ψηφοδελτίων- και το μέλος προβαίνει στην επιλογή των 
υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο και στην υποβολή του ψηφοδελτίου.

Το επιλεγμένο ψηφοδέλτιο κρυπτογραφείται στον τοπικό υπολογιστή του 
ψηφοφόρου και στη συνέχεια υποβάλλεται μέσω δικτύου στο σύστημα. Πριν 
την υποβολή του ψηφοδελτίου το μέλος δηλώνει υπεύθυνα ότι η επιλογή 
του για συμμετοχή στις αρχαιρεσίες είναι αυτή της ψηφιακής ψηφοφορίας.

Κατά το άνοιγμα και τη λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι παρό-
ντα όλα τα μέλη της Κ.Ε.Ε.

Η ακεραιότητα της ψηφοφορίας πρέπει να είναι μαθηματικά επαληθεύσι-
μη από τον καθένα μέσω της χρήσης κρυπτογραφίας και χωρίς καμία διακιν-
δύνευση ή προσβολή του απόρρητου. 

Μετά το πέρας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας συντάσσεται από την 
Κ.Ε.Ε. κατάλογος ψηφισάντων με ηλεκτρονική ψήφο και ελέγχεται ότι οι 
ψηφίσαντες στην ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν έχουν ψηφίσει ούτε αυτο-
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προσώπως στα κατά τόπους εκλογικά κέντρα στην ψηφοφορία με ψηφοδό-
χο-κάλπη, ούτε με επιστολική ψήφο. 

Σε περίπτωση διπλοψηφίας με ηλεκτρονική ψήφο και με άλλο τρόπο 
(κάλπη, επιστολική ψήφο) αφαιρείται η ηλεκτρονική ψήφος, εφόσον αυτό 
είναι τεχνικά δυνατό. 

Άλλως, στην μεν περίπτωση διπλοψηφίσαντος με ηλεκτρονική και επι-
στολική ψήφο καταστρέφεται, κατά τα προβλεπόμενα, ο φάκελος με την επι-
στολική ψήφο του ιδίου ψηφίσαντος, στη δε περίπτωση διπλοψηφίσαντος 
ηλεκτρονικά και σε κάλπη Τ.Ε.Ε. ή της Κ.Ε.Ε. καταστρέφεται τυχαίος φάκελος 
από την κάλπη της Τ.Ε.Ε. της πόλης του ψηφίσαντος ή της Κ.Ε.Ε. χωρίς να 
ανοιχθεί και το γεγονός καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό.

Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ανακοινώνονται μαζί 
με τα λοιπά αποτελέσματα την ημέρα εξαγωγής των αποτελεσμάτων των 
εκλογών, αθροίζονται μαζί με όλα τα άλλα αποτελέσματα από την Κ.Ε.Ε., η 
οποία ανακοινώνει τα συνολικά τελικά αποτελέσματα.

Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας καθορίζο-
νται με απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνεται από την Εκλογική Γενική Συνέ-
λευση. Με το παρόν άρθρο του καταστατικού παρέχεται στο Δ.Σ. η σχετική 
εξουσιοδότηση.

Επιπλέον έλεγχοι:

α)  Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας σε κάλπη στα κατά τόπους εκλογι-
κά κέντρα θα καταχωρίζεται στην Αθήνα από την Κ.Ε.Ε. και στην Επαρ-
χία από τις Τ.Ε.Ε. σε αριθμημένη κατάσταση το ονοματεπώνυμο κάθε 
μέλους που ψηφίζει, το οποίο θα υπογράφει δίπλα από το όνομά του. 

β)  Φωτοαντίγραφο της κατάστασης των ψηφισάντων θα αποστέλλεται 
άμεσα από τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές στην Κ.Ε.Ε., ώστε να 
καταχωρίζονται άμεσα σε ηλεκτρονικό αρχείο οι ψηφίσαντες σε κάλ-
πη ενώπιον της Κ.Ε.Ε. και των Τ.Ε.Ε., με σκοπό να υπάρχει έγκαιρα 
και πριν τη διαδικασία εξαγωγής των αποτελεσμάτων των εκλογών 
έλεγχος τυχόν διπλοψηφίας για τους ψηφίσαντες ηλεκτρονικά ή με 
επιστολική ψήφο.

γ)  Σε περίπτωση κατά την οποία ψηφοφόρος προσέλθει να ψηφίσει ενώ-
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πιον Τ.Ε.Ε. και στο μητρώο μελών υπάρχει η ένδειξη δήλωσης συμμε-
τοχής του με επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο, η Τ.Ε.Ε. του επιτρέπει να 
ψηφίσει στην κάλπη μόνον μετά από άμεση και ταυτόχρονη συνεννό-
ηση με την Κ.Ε.Ε., ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο διπλοψηφίας.

ΑΡΘΡΟ 15 
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

……

2. Το έντυπο προεκλογικό υλικό (εκλογική διακήρυξη/ανακοίνωση) όλων 
των συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων αποστέλλεται με έξοδα και 
ευθύνη του Συλλόγου προς όλα τα μέλη με ταχυδρομική ομαδική αποστολή 
σε ενιαίο φάκελο αποστολής.

……

5. Είναι δυνατόν να χορηγείται εφάπαξ ποσό για την αντιμετώπιση όλων 
των προεκλογικών δαπανών μιας παρατάξεως, αναλογικά με τα ποσοστά 
της στις τελευταίες εκλογές. Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης εκλογικών 
δαπανών για όλες τις παρατάξεις, καθώς και το αναλογούν ποσό της προ-
εκλογικής δαπάνης κάθε παράταξης και το ελάχιστο ποσό/ποσοστό χρημα-
τοδότησης συνδυασμού καθορίζονται από την Εκλογική Γενική Συνέλευση.

6. Για τη χορήγηση του ως άνω ποσού για τις προεκλογικές συγκεντρώ-
σεις, στο πλαίσιο της συνολικής εγκρινόμενης εκλογικής δαπάνης, θα δίνε-
ται υποχρεωτικά από τους συνδυασμούς ή τους μεμονωμένους υποψηφίους 
στη Γραμματεία του Συλλόγου, προς δημοσιοποίηση στα ηλεκτρονικά μέσα 
του Συλλόγου, το πρόγραμμα προεκλογικών συγκεντρώσεων /ομιλιών των 
συνδυασμών, καθώς και τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προς εκλογή, 
οι οποίοι θα μεταβούν στην επαρχία για την παρουσίαση του εκλογικού προ-
γράμματος του συνδυασμού. 

Απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης εξόδων προεκλογικής δραστηριότη-
τας συνδυασμών θα είναι α) η προσκόμιση αποδείξεων/δικαιολογητικών με 
έγκυρα παραστατικά πληρωμών με ονοματεπώνυμα, για την δικαιολόγηση 
των εξόδων των υποψηφίων που συμμετέχουν στην προεκλογική ομιλία και 
β) η σχετική έγκριση από το Δ.Σ. του Συλλόγου.
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ΑΡΘΡΟ 16 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

…..

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 15 (δεκαπέντε) συμβούλους.

……

6. Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντες το λιγότερο 9 (εννέα) 
σύμβουλοι και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται φανερή ψηφοφορία και αν προ-
κύψει και πάλι ισοψηφία γίνεται κλήρωση.

7. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν έγκαιρης πρόσκλησης του Προέδρου τα-
κτικά το λιγότερο 1 (μία) φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν κρίνει αναγκαίο ο 
Πρόεδρος ή ύστερα από έγγραφη αίτηση 5 (πέντε) τουλάχιστον συμβούλων 
απευθυνόμενη στον Πρόεδρο του Δ.Σ…

Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει από απόσταση – μέσω τηλεδιάσκεψης.

……

11. …..

Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση του Δ.Σ. που περιλαμβάνουν και τα προς 
συζήτηση και απόφαση θέματα ανακοινώνονται μέσω των ψηφιακών μέσων 
του Συλλόγου σε όλα τα μέλη.

12. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά και γίνεται μαγνητο-
φώνηση των πρακτικών, που υπογράφονται μετά την ορθή απομαγνητοφώ-
νησή τους από τους παρόντες Συμβούλους. Είναι δυνατή η ζωντανή διαδι-
κτυακή και γενικά με τη χρήση ψηφιακών μέσων μετάδοση συνεδριάσεων 
Δ.Σ. με σοβαρά θέματα ημερήσιας διάταξης.

13. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές στα μέλη του Συλλόγου εκτός 
εξαιρετικών περιπτώσεων. Τα μέλη δικαιούνται να έχουν φυσική παρουσία 
στον τόπο της συνεδρίασης του Δ.Σ., όπου θα τηρείται σειρά προτεραιότη-
τας, όταν αυτό είναι αναγκαίο.

14. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να παύει ή ανακαλεί οποιοδήποτε 
Συλλογικό Όργανο ή μεμονωμένα μέλη αυτών, για οποιαδήποτε νόμιμη και 
σοβαρή αιτία. Δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση παύσης ή ανάκλησης, αν δεν 
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έχει εγγραφεί το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. με απόφαση του 
Δ.Σ. ή μετά από πρόταση του 1/20 των μελών του Συλλόγου (βλ. άρθρο 
11 παρ. 2. δ΄). Έκφραση ή απόφαση μομφής κατά Συλλογικού Οργάνου ή 
μελών του δεν συνεπάγεται και παύση τους, αν δεν αναφέρεται τούτο ρητά 
στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις αυτές, εφ’ όσον 
προκύπτει ανάγκη νέων αρχαιρεσιών, η Γενική Συνέλευση δικαιούται να ανα-
θέσει την διεξαγωγή τους στην υπάρχουσα Διοίκηση, οπότε η παύση του 
Δ.Σ. ή μελών του θα ενεργοποιείται με την εκλογή της διάδοχης Διοίκησης ή 
των διάδοχων μελών, εκτός αν παρά την παύση ορισμένων μελών υπάρχει η 
απαιτούμενη για τη λειτουργία του οργάνου απαρτία.

15. Τα μέλη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου απαγορεύεται να 
λάβουν οποιαδήποτε αμοιβή καθ΄όλη την διάρκεια και μετά τη λήξη της 
θητείας τους. 

Στα εκλεγμένα μέλη όλων των καταστατικών οργάνων του Συλλόγου, 
όπως είναι τα μέλη του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ.ο.κ. ή μέλη άλλων 
ad hoc επιτροπών που τυχόν συστήνει με απόφασή της η Γ.Σ., των οποίων 
ο τόπος διαμονής και φορολογικής κατοικίας τους βρίσκεται αποδεδειγμένα 
στην επαρχία, αποδίδονται οι τυχόν δαπάνες μετάβασης από την επαρχία 
στην Αθήνα και επιστροφής στον τόπο κατοικίας τους για συμμετοχή τους 
στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., μετά από απόφαση του Δ.Σ. Οι δαπάνες αυτές 
είναι ανάλογες των δαπανών που αποδίδονται και στα μέλη του Συλλόγου 
για τη μετάβαση και συμμετοχή τους στις Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 22 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

……

3. Ο Σύλλογος ανήκει στην Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τραπεζικών Ορ-
γανώσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.). Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ή με 
απόφαση της Γ.Σ. ο Σύλλογος μπορεί να μετέχει στην Ομοσπονδία Συνταξι-
ούχων Ελλάδας ΙΚΑ ή και σε άλλους συναφείς συνδικαλιστικούς 

……
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ΑΡΘΡΟ 23 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

1. Για την υποστήριξη των σκοπών του Συλλόγου και την προστασία και 
προαγωγή των συμφερόντων των μελών του είναι δυνατή η λειτουργία πε-
ριφερειακών οργάνων με την μορφή Τοπικού Παραρτήματος (Τ.Π.) χωρίς 
νομική προσωπικότητα. Τα Τοπικά Παραρτήματα ιδρύονται από τακτική Γ.Σ. 
μετά από κατάθεση έγγραφης αίτησης ίδρυσης, στην οποία ορίζεται και η 
έδρα του Τ.Π., υπογεγραμμένη από τουλάχιστον 30 μέλη που διαμένουν στη 
συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια.

2. Μέλη του Τ.Π. είναι οι συνταξιούχοι που κατοικούν εντός των γεωγρα-
φικών ορίων του Παραρτήματος.

3. Στα Τοπικά Παραρτήματα εκλέγονται Τοπικές Επιτροπές (Τ.Ε.), 3μελείς 
όταν τα ψηφίζοντα μέλη είναι μέχρι 100 και 5μελείς όταν τα ψηφίζοντα μέλη 
υπερβαίνουν τα 100. Τα μέλη των Τ.Ε. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία 
με κάλπη ενώπιον των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τ.Ε.Ε.), ταυτόχρο-
να με τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου και με την εκλογική διαδικασία που 
προβλέπεται στα άρθρα 12, 13, 14 του καταστατικού του Συλλόγου. Για 
την ευρύτερη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα είναι σκόπιμο οι υποψήφιοι να 
προέρχονται από όλους τους νομούς του Τ.Π. 

Οι Τοπικές Επιτροπές εκλέγουν ένα Γραμματέα, ο οποίος έχει την υποχρέ-
ωση του συντονισμού της λειτουργίας της Τ.Ε.

4. Τα καθήκοντα της Τ.Ε. του Παραρτήματος είναι η ανάδειξη και η προ-
σπάθεια επίλυσης προβλημάτων των μελών του, η τακτική επικοινωνία, είτε 
με ενημερωτική είτε με εισηγητική μορφή, καθώς και η παροχή πάσης φύσε-
ως βοήθεια προς το Δ.Σ. του Συλλόγου.

5.Το Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί να συνεδριάζει από κοινού με τους εκ-
προσώπους των Τοπικών Παραρτημάτων (Συμβούλιο Επαρχίας) μία (1) 
φορά το έτος. Στην κοινή συνεδρίαση τίθενται τα ζητήματα που απασχολούν 
ιδιαίτερα τους συναδέλφους της επαρχίας ή και γενικότερου ενδιαφέρο-
ντος συνταξιοδοτικά θέματα, προκειμένου αυτά να συμπεριληφθούν στον 
προγραμματισμό του Συλλόγου. Το Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή 
του μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με βάση γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Επαρχίας, η οποία εκτιμάται ελεύθερα από το Δ.Σ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ - ΕΚΛΟΓΗ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ
Τα Τοπικά Παραρτήματα αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες του Συλ-

λόγου χωρίς νομική προσωπικότητα και λειτουργούν με βάση τις αρχές και, 
γενικά, τις δεσμεύσεις του καταστατικού, τις αποφάσεις των συλλογικών 
οργάνων του συλλόγου και τις ρυθμίσεις του κανονισμού λειτουργίας.

Τα Παραρτήματα προωθούν τους σκοπούς του Συλλόγου και αποτελούν 
συνδετικούς κρίκους του Συλλόγου με τα μέλη του παραρτήματος. Τα Πα-
ραρτήματα μπορούν να υποβάλλουν εισηγήσεις στα κεντρικά όργανα του 
Συλλόγου για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και να συνεργάζονται μαζί 
τους για τη διαμόρφωση των καλύτερων δυνατών θέσεων.

Οι εκπρόσωποι του Παρατήματος δεν έχουν αρμοδιότητες εκπροσώπη-
σης προς ασφαλιστικούς φορείς ή υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά υποχρέ-
ωση έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης προς τα μέλη του Παραρτήματος 
για τα θέματα που τους απασχολούν και τα οποία χειρίζεται αποκλειστικά ο 
Σύλλογος δια των οργάνων του.

Τα Παραρτήματα ιδρύονται και διαλύονται με απόφαση τακτικής Γ.Σ. 
μετά από συζήτηση του θέματος, το οποίο πρέπει να έχει εγγραφεί προη-
γουμένως ως θέμα ημερήσιας διάταξης. Η ίδρυση πραγματοποιείται μετά 
από πρόταση του Δ.Σ., προς το οποίο θα πρέπει να έχει κατατεθεί έγγραφη 
αίτηση υπογεγραμμένη από 30 τουλάχιστον μέλη του Συλλόγου που έχουν 
την κατοικία τους στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.
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2. ΜΕΛΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Μέλη των Τ.Π. είναι τα μέλη του Συλλόγου που κατοικούν στην Περιφέ-

ρεια του Παραρτήματος (Περιφέρεια / Νομός ή Περιφέρειες / Νομοί) που 
καλύπτει το συγκεκριμένο Τοπικό Παράρτημα.

Η λειτουργία ενός Παραρτήματος σε κάθε Διοικητική Περιφέρεια (ή σε 
ομάδα γειτονικών Περιφερειών) κρίνεται απαραίτητη για τη δημοκρατική 
λειτουργία του Συλλόγου, ενώ η δημιουργία περισσότερων Παραρτημάτων 
εξαρτάται από την αριθμητική δύναμη των Παραρτημάτων (επιθυμητή η λει-
τουργία ενός Παραρτήματος ανά νομό) ή από την γεωγραφική δυνατότητα 
για συμμετοχή (νησιωτικές ή απόμακρες περιοχές).

Η λειτουργία γραφείου στα Τοπικά Παραρτήματα εξαρτάται από τις δυ-
νατότητες οικονομικής στήριξης από τον Σύλλογο και γίνεται σε συνεννόηση 
με το Δ.Σ. του Συλλόγου. Θα πρέπει να εξετάζεται από τα Τοπικά Παραρ-
τήματα η δυνατότητα λειτουργίας τους σε χώρο δημοσίου ενδιαφέροντος, 
δημοτικό ή κοινοτικό χώρο ή χώρο τοπικού εργατικού κέντρου ή άλλου συλ-
λόγου συνταξιούχων (πιθανώς με μια μικρή οικονομική συμμετοχή, αν είναι 
αναγκαίο ή σκόπιμο). 

3. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Η Τ.Ε. συγκαλείται είτε με πρωτοβουλία του Γραμματέα, είτε από την 

πλειοψηφία των μελών της, είτε έπειτα από σχετική οδηγία του Δ.Σ. του για 
θέματα συλλογικού αλλά και τοπικού ενδιαφέροντος (συζήτηση/ενημέρω-
ση/δράσεις γνωστοποίησης των θέσεων του Συλλόγου, τοπικές εκδηλώσεις 
που ενισχύουν την συναδελφική ενότητα και αλληλεγγύη).

Ο Γραμματέας και τα μέλη της Τ.Ε. υποχρεούνται να επικοινωνούν με το 
Δ.Σ. του Συλλόγου, να συγκαλούν την ολομέλεια των μελών του Τοπικού 
Παραρτήματος, να ενημερώνουν με όλους τους δυνατούς τρόπους τα μέλη 
του Τ.Π. για θέματα συλλογικού, αλλά και τοπικού ενδιαφέροντος (πολιτιστι-
κές ή κοινωνικές εκδηλώσεις), να κινητοποιούν τα μέλη και να συντονίζουν 
τις τοπικές δράσεις στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και κινητοποιήσεων 
του Συλλόγου.
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Η ολομέλεια του Τ.Π. μπορεί να συγκαλείται και με πρόσκληση του Δ.Σ. 
του Συλλόγου. Στην ολομέλεια του Τ.Π. μπορούν να παρευρίσκονται εκπρό-
σωποι του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Οι διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του καταστατικού εφαρμόζονται 
αναλόγως για τη διευθέτηση της λειτουργίας των Τοπικών Παραρτημάτων 
και των Τοπικών Επιτροπών. Με ευθύνη του Γραμματέα τηρείται βιβλίο πρα-
κτικών των συνεδριάσεων της Τοπικής Επιτροπής.

Πλαίσιο δράσης και καθηκόντων του Τοπικού Παραρτήματος
Το Τοπικό Παράρτημα εισηγείται στα κεντρικά όργανα για θέματα τοπικού 

ή και ευρύτερου ενδιαφέροντος και συνεργάζεται μαζί τους για την εξεύρεση 
των καλύτερων δυνατών λύσεων. Το Τοπικό Παράρτημα ενημερώνεται αρμο-
δίως και μεταφέρει την ενημέρωση στα μέλη του, προς τον σκοπό αποσαφή-
νισης και καλύτερης κατανόησης αποφάσεων, δράσεων και γεγονότων που 
λαμβάνονται ή προκαλούνται από τα όργανα του Συλλόγου (Γενικές Συνελεύ-
σεις, Διοικητικό Συμβούλιο). Ακόμη το Τοπικό Παράρτημα υπερασπίζεται και 
προάγει τα συμφέροντα του Συλλόγου και των μελών του στο πλαίσιο πάντα 
των κατευθυντήριων γραμμών του καταστατικού και των αποφάσεων των Γ.Σ. 
και του Δ.Σ., τις οποίες υλοποιεί και εφαρμόζει απαρέγκλιτα.

Καθήκοντα και επιδιώξεις του Τοπικού Παραρτήματος είναι: 
•  Η δημιουργία και διατήρηση δεσμών φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των 

μελών.

•  Η ανάδειξη προβλημάτων και η προσπάθεια επίλυσής των με την ανα-
γκαία, κατά περίπτωση, διακριτικότητα. 

•  Η προσέγγιση των μελών που χρειάζονται ειδική ενημέρωση και βοή-
θεια σε συνταξιοδοτικά θέματα, όπως επίσης και η υπόδειξη στα μέλη 
τρόπων επικοινωνίας με τους αρμόδιους για τα θέματα αυτά φορείς και 
υπηρεσίες. 
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•  Η άμεση προώθηση ομαδοποιημένων αλλά και μεμονωμένων αιτημάτων 
προς ενημέρωση των εκπροσώπων του Συλλόγου.

•  Η τακτική επικοινωνία είτε με ενημερωτική είτε με εισηγητική μορφή κα-
θώς και η παροχή πάσης φύσεως βοήθειας στα μέλη του Δ.Σ., ώστε να 
καταστεί αποτελεσματικότερη η διεκπεραίωση του έργου του, καθώς και 
η διευκόλυνση του Δ.Σ. στην επικοινωνία του με τα μέλη του Τοπικού Πα-
ραρτήματος με την παροχή στοιχείων των τοπικών μελών και των μέσων 
και τρόπων άμεσης επικοινωνίας και συνεννόησης με αυτά.

•  Η πρωτοβουλία για έκτακτες, κατά τις περιστάσεις, συναντήσεις με τα 
μέλη, πέραν αυτών που θα ορίζονται εξ αρχής σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα και θα είναι 2 ανά έτος.

•  Η οργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων που ενδιαφέ-
ρουν τους συνταξιούχους (εκδρομές, συνεστιάσεις κ.λπ.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 

Με σκοπό τη μεγαλύτερη και άμεση συμμετοχή των συναδέλφων στις 
υποθέσεις του Συλλόγου κατοχυρώνεται η λειτουργία Επιτροπών / Ομάδων 
Εργασίας με εισηγητικό χαρακτήρα, ελεύθερη συμμετοχή των συναδέλφων, 
ανοικτές συνεδριάσεις και δημοσιοποίηση των εργασιών τους στην ιστοσε-
λίδα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην εφημερίδα του Συλλόγου. 
Εντελώς ενδεικτικά αναφέρονται εδώ οι τομείς Επικοινωνίας, Πολιτισμού, 
Αλληλεγγύης. 

Στον τομέα της Αλληλεγγύης ανήκει και η Ομάδα Δανείων που ήδη λει-
τουργεί και συνδράμει συναδέλφους που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε 
ό,τι αφορά την εκπλήρωση των κάθε είδους δανειακών υποχρεώσεών τους. 
Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη δημιουργία Ομάδας Οργανωτικού, οι κύ-
ριες αρμοδιότητες της οποίας θα είναι η ταυτόχρονη ενημέρωση όλων των 
συναδέλφων, στον μικρότερο δυνατό χρόνο, για κάθε σημαντικό θέμα του 
Συλλόγου (ενδεικτικά: Κινητοποιήσεις, Νομικές ενέργειες κ.λπ.). 
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Για το Σύλλογο Συνταξιούχων 

Εμπορικής Τράπεζας

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Τσιλώνης

Ο Γενικός Γραμματέας 
Παύλος Δερμενάκης

Για την πληρέστερη, λειτουργικότερη και αντιπροσωπευτικότερη συγκρό-
τηση της Ομάδας Οργανωτικού στη σύνθεσή της συμμετέχει ένα μέλος από 
κάθε Τοπικό Παράρτημα. 

Κάθε επιτροπή του Συλλόγου εκλέγει ένα μέλος της, το οποίο έχει την 
ευθύνη ενημέρωσης και επικοινωνίας με το Διοικητικό Συμβούλιο.



Στις 31 Μαρτίου 2021 

συμμετέχουμε στην 

Γενική μας Συνέλευση 

Τροποποίησης του Καταστατικού

Ψηφίζουμε ΝΑΙ! 

στις ΟΜΟΦΩΝΑ 

προτεινόμενες ΑΛΛΑΓΕΣ




