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A NAKO INΩΣH  Nο 239

Άρθρο 1

Οι λέξεις «Τραπεζική Επιχείρηση «ΤΡΑΠΕΖΑ E-
FG EUROBANK» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.». 

Οι λέξεις «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ EFG EUROBANK»
αντι καθίστανται από τις λέξεις «ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK». 

Στο τέλος της παραγράφου προστίθενται οι
λέξεις «και διακριτικό τίτλο «Union Eurobank»».

Άρθρο 3.27

Στο τέλος της παραγράφου προστίθενται νέες
παράγραφοι και αριθμούνται ως εξής:

«28) Η δημιουργία και λειτουργία ενημερωτι-
κής ιστοσελίδας στο διαδίκτυο (website),
διαδικτυακής τηλεόρασης (web tv) και ρα-
διοφώνου (web radio).

29) Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η συ-
νεργασία με ιδιωτικούς φορείς και παρό-
χους υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής και

νοσοκομειακής περίθαλψης, αλλά και η ί-
δρυση και λειτουργία με ίδια μέσα Πολυϊα-
τρείου, στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου υ-
πάρχει υψηλή συγκέντρωση μελών.

30) Για τους σκοπούς αυτούς υπάρχει πρό-
νοια χρήσης αμφιθεάτρου στις εγκαταστά-
σεις των γραφείων του «σωματείου» ή σε άλ-
λο χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο.

31) Η ενίσχυση επίσης, αναξιοπαθούντων
συμπολιτών μας, ευπαθών ομάδων του πλη-
θυσμού, ιδρυμάτων και φορέων που προά-
γουν τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού ή
και παράγουν φιλανθρωπικό-εθελοντικό έρ-
γο».

Άρθρο 4.2

Στο τέλος της παραγράφου προστίθενται οι
λέξεις «ή/και να τις αποστέλλει ηλεκτρονικά».

Άρθρο 7.1.α

Οι λέξεις «Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας
Κρήτης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Σωματεί-
ου Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης EFG
Eurobank».
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Άρθρο 8.2.1.α

Στο τέλος της παραγράφου προστίθενται οι
λέξεις:

«μπορεί όμως να διατηρήσει την ιδιότητα του
μέλους για έξι (6) μήνες εφόσον καταβάλλει
συμβολική συνδρομή που καθορίζει το Δ.Σ.».

Άρθρο 12.1.1

Οι λέξεις από «ο αριθμός του εκλογικού…» έως
«… Ταμείο Ασφάλισης Υγείας» αντικαθίστανται α-
πό τις λέξεις «ο Α.Μ.Κ.Α.».

Άρθρο 13.3

Οι λέξεις «παροχές «εργοδότη» για την εξυπη-
ρέτηση κοινωφελών σκοπών «σωματείου»» δια-
γράφονται.

Άρθρο 19.5.2

Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται νέα
παράγραφος ως εξής: 

«Όλες οι Γ.Σ. μπορούν να πραγματοποιού-
νται και με εξ αποστάσεως συμμετοχή των
μελών με την χρήση κατάλληλων ψηφιακών
μέσων. Στα παρόντα μέλη περιλαμβάνονται
και οι εξ αποστάσεως συμμετέχοντες. Κάθε
ψηφοφορία που διεξάγεται στα πλαίσια της
Γ.Σ. μπορεί να γίνεται και με κατάλληλα ψη-
φιακά μέσα».

Άρθρο 19.5.3.α

Στο τέλος της παραγράφου προστίθενται οι
λέξεις «ή/και αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα
στα ίδια χρονικά περιθώρια».

Άρθρο 19.6.3

Στο τέλος της παραγράφου προστίθενται οι
λέξεις «ή/και αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα
στα ίδια χρονικά περιθώρια».

Άρθρο 20.1.3

Η λέξη «υποχρεούται» αντικαθίσταται από την
λέξη «δύναται».

Άρθρο 20.2.2.δ

Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται νέα
παράγραφος με αρ. 3) ως εξής: 

«3) Όλα τα ποσοστά απαιτούμενης παρου-
σίας που περιγράφονται στην παράγραφο 2
(Απαρτία Γ.Σ.) μπορούν να επιτευχθούν πέ-
ραν της φυσικής παρουσίας των μελών και
με εξ αποστάσεως συμμετοχή τους με την
χρήση κατάλληλων ψηφιακών μέσων».

Άρθρο 20.13.4.γ

Οι λέξεις «το αρμόδιο Δικαστήριο» αντικαθί-
στανται από τις λέξεις «τον αρμόδιο Δικηγορικό
Σύλλογο».

Άρθρο 23.5

Όλη η παράγραφος τροποποιείται ως εξής:

«5.Αριθμός μελών Δ.Σ.
Το Δ.Σ. είναι πολυμελές όργανο και αποτε-
λείται (απαρτίζεται) από έντεκα (11) μέλη.» 

Άρθρο 31.1

Όλη η παράγραφος τροποποιείται ως εξής:

«1.Σύνθεση (αριθμός μελών).
Η ΕΛ.ΕΠ. απαρτίζεται από τρία (3) μέλη».

Άρθρο 32.2.3

Όλη η παράγραφος τροποποιείται ως εξής:

«3) Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο.

Σύνθεση: Αποτελεί υπερκείμενο, ιδιότυπο
και συμβουλευτικό όργανο που απαρτίζεται
από τα αποχωρήσαντα της υπηρεσίας συν-
δικαλιστικά στελέχη, τα οποία έχουν μία από
τις εξής προϋποθέσεις συμμετοχής στην
σύνθεσή του:

α) Έχουν χρηματίσει στις θέσεις ευθύνης του
Προεδρείου, όπως περιγράφονται στο άρ-
θρο 28, κατά την 10ετία 2010-2020, συνεχώς
και αδιαλείπτως.

β) Έχουν εκλεγεί κατά το παρελθόν στα όργα-
να Διοίκησης των ανώτερων συνδικαλιστικών



οργανώσεων στις οποίες μέλος είναι το «σω-
ματείο», δηλ.:

• Γ.Σ.Ε.Ε. (Εκτελεστική Επιτροπή)

• Ο.Τ.Ο.Ε. (Εκτελεστική Γραμματεία)

• Ε.Κ.Α. (Δ.Σ.)

• Ε.Κ.Θ. (Δ.Σ.)

Αρμοδιότητες: α) Τα μέλη του Γνωμοδοτι-
κού Συμβουλίου συμμετέχουν, εφόσον
μπορούν, σ’ όλες τις συνεδριάσεις του
Δ.Σ. του «σωματείου». Έχουν δικαίωμα
γνώμης αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Η παρέμβασή τους είναι καθαρά συμβου-
λευτικού χαρακτήρα προς τα μέλη του Δ.Σ.
και απολύτως σύμφωνη με τους καταστα-
τικούς σκοπούς και τις αρχές του «σωμα-
τείου». β)  Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο μπο-
ρεί να συνεδριάζει και μόνο του για ζητή-
ματα που αφορούν το «σωματείο», σε χώ-
ρο γραφείων που αυτό έχει παραχωρήσει
για τις ανάγκες των μελών του, με τον κα-
τάλληλο προς τούτο εξοπλισμό. γ) Η διάρ-
κεια της θητείας των μελών είναι ισόβια, ε-
πειδή ο ρόλος τους δεν είναι αποφασιστι-
κός αλλά απλά τιμητικός.»

Ακολούθως προστίθεται νέα παράγραφος με
αρ.4) ως εξής:

«4) Επίτιμος Πρόεδρος.

α) Επίτιμος Πρόεδρος του Δ.Σ. του «σωματεί-
ου» ανακηρύσσεται το συνδικαλιστικό στέλε-
χος που έχει αποχωρήσει από την υπηρεσία,
αλλά έχει χρηματίσει Πρόεδρος του Δ.Σ. του
«σωματείου» για τουλάχιστον είκοσι (20) συ-
νεχή έτη, λόγω της μεγάλης προσφοράς του
στην συνδικαλιστική οργάνωση.

β) Ο Επίτιμος Πρόεδρος προεδρεύει του Γνω-
μοδοτικού Συμβουλίου και συμμετέχει στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. του «σωματείου», χω-
ρίς δικαίωμα ψήφου.

γ) Το Δ.Σ. του «σωματείου» μπορεί να του ανα-
θέτει διάφορα καθήκοντα και ευθύνες, γι’
αυτό και του παρέχει όλα τα κατάλληλα
προς τούτο μέσα».

Ακολούθως προστίθεται νέα παράγραφος με
αρ.5) ως εξής:

«5) Γραμματείες.

Για την επίτευξη των σκοπών του «σωματεί-
ου» και για την βέλτιστη υποστήριξη του έρ-
γου του Δ.Σ., είναι δυνατόν με απόφαση αυ-
τού, να συστήνονται Γραμματείες με αντι-
κείμενο που ορίζεται από το Δ.Σ. και αρμο-
διότητες που ανατίθενται ανάλογα με το
πρόγραμμα δράσης του «σωματείου». Επι-
κεφαλής των Γραμματειών ορίζεται πάντοτε
μέλος του Δ.Σ.».

Άρθρο 32.3

Η πρώτη πρόταση της παραγράφου τροποποι-
είται ως εξής: 

«Η θητεία των πιο πάνω οργάνων είναι τριε-
τής με εξαίρεση το Γνωμοδοτικό Συμβού-
λιο».

Άρθρο 35.4.α

Στο τέλος της παραγράφου προστίθενται οι
λέξεις «έντυπων ή ηλεκτρονικών».

Άρθρο 35.4.ε

Οι λέξεις από «με εξαίρεση τη ρύθμιση…» έως
το τέλος της παραγράφου διαγράφονται.

Άρθρο 36.7.1

Οι λέξεις «τα ψηφοδέλτια είναι μόνο έντυπα» α-
ντικαθίστανται από τις λέξεις «Εάν τα ψηφοδέλτια
είναι έντυπα». 

Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται η
φράση «Εάν τα ψηφοδέλτια είναι ηλεκτρονικά, η
μορφή τους καθορίζεται από την εκάστοτε πλατ-
φόρμα και το λογισμικό που χρησιμοποιείται».

Άρθρο 36.14.2

Στο τέλος της παραγράφου προστίθενται οι
λέξεις «τόσο με αυτοπρόσωπη παρουσία όσο και
εξ αποστάσεως με ψηφιακά μέσα».



ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 36.17

Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται νέα
παράγραφος με αρ. 18) ως εξής: 

«18) Μορφές ψηφοφορίας.
Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των Οργά-
νων Διοίκησης του «σωματείου» μπορεί να
γίνεται είτε ενώπιον φυσικής κάλπης, είτε εξ
αποστάσεως με κατάλληλο ηλεκτρονικό σύ-
στημα, είτε με συνδυασμό των δύο μεθόδων.
Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής ψηφοφο-
ρίας, καθώς η διαδικασία διαφέρει ανάλογα
με την πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για
τον σκοπό αυτό, θα εκδίδονται σε κάθε περί-
πτωση σχετικές οδηγίες σύμφωνα με το
αρ.36.14.2».

Άρθρο 37.5.2

Οι λέξεις από «το Εκλογικό Συνδικαλιστικό…»
έως «…Βιβλιάριο Υγείας τους και» διαγράφονται.

Άρθρο 37.5.4

Διαγράφεται όλη η παράγραφος.

Άρθρο 37.6.4

Διαγράφεται όλη η περίπτωση α). Επαναριθ-
μούνται οι περιπτώσεις β) και γ).

Άρθρο 37.6.5

Διαγράφεται όλη η παράγραφος. Επαναριθ-
μούνται τα επόμενα εδάφια.

Άρθρο 39.9.1

Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται νέα
παράγραφος ως εξής: 

«Στα αποτελέσματα αυτά προστίθενται και
τα αποτελέσματα ψηφιακής ψηφοφορίας ε-
φόσον πραγματοποιήθηκε τέτοια».

Άρθρο 39.11

Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται νέα
παράγραφος ως εξής: 

«Στα αποτελέσματα αυτά προστίθενται και
τα αποτελέσματα ψηφιακής ψηφοφορίας ε-
φόσον πραγματοποιήθηκε τέτοια».

1. Ανάπτυξη εισήγησης Δ.Σ. από εκπρόσωπο του
Δ.Σ.

2. 5λεπτες τοποθετήσεις εκπροσώπων των συν-
δυασμών.

3. 3λεπτες τοποθετήσεις μεμονωμένων ομιλη-
τών.

4. Θέση των προτάσεων σε ψηφοφορία σύμφω-
να με το άρθρο 46 του καταστατικού.
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