
 
 

KENTΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Κ.Ε.Ε.)                                      Αθήνα, 29/10/2021 
 

ANAKOINΩΣH Nο 2 
 

ΘΕΜΑ : ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 
Συνάδελφοι, 
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ. της 23/10/2021, προκηρύχθηκε η διεξαγωγή εκλογών 
σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές ρυθμίσεις, με την προσθήκη της δυνατότητας εξ 
αποστάσεως ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για μεμονωμένα μέλη της περιφέρειας που δεν 
μπορούν να συστήσουν εκλογικό κέντρο, για τα μέλη που βρίσκονται σε υποχρεωτική άδεια και 
για τα μέλη που βρίσκονται σε τηλεργασία και αδυνατούν να ψηφίσουν ενώπιον της φυσικής 
κάλπης. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο διάστημα από 22 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2021. 
 
   Τα μέλη του Σωματείου στα καταστήματα που θα ψηφίσουν ηλεκτρονικά θα λάβουν στο mail 
τους το σχετικό link καθώς και οδηγίες για την ψηφοφορία. 
 
   Τα μέλη που βρίσκονται σε υποχρεωτική άδεια θα πρέπει είτε να ψηφίσουν σε σταθερή κάλπη 
στα γραφεία του Σωματείου σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί, είτε να αποστείλουν στην 
Κ.Ε.Ε. (info@unioneurobank.gr) την διεύθυνση mail στην οποία επιθυμούν να τους σταλεί το 
σχετικό link καθώς και οδηγίες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. 
 
   Όλοι οι υπόλοιποι θα ψηφίσουν σε περιφερόμενη ή σταθερή κάλπη σύμφωνα με το 
πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί αναλυτικά για κάθε μονάδα εργασίας. 
 
   Όσοι βρίσκονται σε τηλεργασία την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία στις 
μονάδες εργασίας τους, θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωσή μας. 
 
   Παράλληλα με τις εκλογές θα διενεργηθεί δημοψήφισμα για την τροποποίηση ορισμένων 
άρθρων του καταστατικού με την ίδια μέθοδο ψηφοφορίας όπως παραπάνω. 
 
   Τονίζεται ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική, βάσει των 
συνδυασμένων ρυθμίσεων του Ν.1264/1982 και του καταστατικού του Σωματείου. 
 
   Όσοι εργαζόμενοι στην Τράπεζα δεν έχουν εγγραφεί μέχρι τώρα στο Σωματείο και επιθυμούν 
να ψηφίσουν στις επικείμενες εκλογές, έχουν την δυνατότητα εγγραφής και οικονομικής 
τακτοποίησης μέχρι και την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας. 
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