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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο18

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Αλλαγή μέσω Εκλογικής διαδικασίας
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι.

Όπως σας είχαμε ενημερώσει στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, στις 7 Μαρτίου 2015, ο Σύλλογος πρέπει
να προχωρήσει σε αλλαγές του καταστατικού του, οι οποίες αφορούν λειτουργικά ζητήματα.
Οι αλλαγές που προτείνονται αφορούν τα άρθρα 1 και 5 του καταστατικού, τα οποία θα αναγράφονται πλέον
ως εξής(με κόκκινο οι αλλαγές):
1. Αρθρο 1 (Επωνυμία-Έδρα)
Το καταστατικό του επιχειρησιακού σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ» που λειτουργούσε στο «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ»
τροποποιείται και λειτουργεί πλέον επιχειρησιακό σωματείο στο χώρο της Τράπεζας EUROBANKErgasias με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ- EUROBANK
ERGASIAS»
2. Άρθρο 5 (Μέλη)
Μέλη του Σωματείου είναι οι εργαζόμενοι του «Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου», που παρέχουν
πλέον τις υπηρεσίες τους στη «Eurobank- Ergasias», καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι, όλων των
ειδικοτήτων, στη «Eurobank- Ergasias», από την υποβολή γραπτής αίτησής τους στο Διοικητικό
Συμβούλιο.
Το περιεχόμενο της αίτησης καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το καταστατικό.
Η τυχόν απόρριψη της αίτησης εγγραφής μέλους πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
Ο αιτών έχει δικαίωμα προσφυγής στη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τελικά.
Κάθε μέλος του Συλλόγου δεν επιτρέπεται να είναι μέλος άλλης συνδικαλιστικής οργάνωσης του Νέου
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Η ιδιότητα του μέλους χάνεται στις εξής περιπτώσεις:
Α. Όταν χάσει την επαγγελματική του ιδιότητα, επειδή παραιτήθηκε ή απολύθηκε. Στην περίπτωση
απόλυσης η ιδιότητα του μέλους χάνεται μόνο κατόπιν της αμετάκλητης προς τούτο δικαστικής
απόφασης.
Β. Όταν συνταξιοδοτηθεί, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παραπάνω παράγραφο (Α).
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Σύλλογος Εργαζομένων
Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
Διευκρινίζεται ότι τα στρατευμένα μέλη του Συλλόγου εξακολουθούν να έχουν την ιδιότητα του μέλους
σε όλη τη διάρκεια της θητείας τους.
Η μηνιαία συνδρομή των μελών αυτών για το χρόνο της στράτευσής τους ορίζεται, κατ’ εξαίρεση, σε
τρία (3) λεπτά.

Για την αποδοχή των αλλαγών από τα μέλη μας, θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική ψηφοφορία, όπως
προβλέπεται από το καταστατικό, το χρονικό διάστημα μεταξύ 22 και 29 Μαΐου 2015.
Δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου μας με την επίδειξη δελτίου ταυτοποίησης
(ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, διαβατήριο).
Η διαδικασία έχει ως εξής:
Δίκτυο καταστημάτων εκτός Αττικής.
Σε κάθε πόλη έχει οριστεί ένας υπεύθυνος, ο οποίος σε συνεργασία με το Γραμματέα του παραρτήματος θα
ενημερώσουν τα μέλη μας για την ημέρα, την ώρα και τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας .
Δίκτυο καταστημάτων Θεσσαλονίκης
Έχει οριστεί ένας υπεύθυνος σε κάθε κατάστημα, ο οποίος σε συνεργασία με το Γραμματέα του παραρτήματος
θα ενημερώσουν τα μέλη μας για την ώρα και τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Οι συνάδελφοι που
εργάζονται σε κεντρικές υπηρεσίες θα προσέρχονται στο Κεντρικό Κατάστημα της πλατείας Αριστοτέλους, όπου
και θα μπορούν να ψηφίσουν.
Κεντρικές Υπηρεσίες και δίκτυο καταστημάτων Αττικής.
Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, δηλαδή από τις 22 έως τις 29 Μαΐου 2015, θα λειτουργεί κάλπη στα
γραφεία του Συλλόγου(Πραξιτέλους 40, Αθήνα) και ώρες 9 πμ-5 μμ. Επιπλέον θα τοποθετηθούν κάλπες στα
κτίρια της Νέας Ιωνίας, του Ταύρου και της Πεσμαζόγλου ως εξής:
Τρίτη 26 Μαΐου 2015, 11 π.μ.- 3.30 μ.μ. Κεντρικό κτίριο Νέας Ιωνίας στο meeting Room του Γ΄ορόφου στο
Κτίριο Δ.
Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 9 πμ.-12πμ. στο κτίριο της Ηλίας Ηλιού, στο Conference Room του 6ου Ορόφου και 1
μμ. – 4 μμ. στο κτίριο του Ταύρου, αίθουσα εκπαίδευσης στο ισόγειο
Πέμπτη 28 Μαΐου 2015 στο κτίριο της Πεσμαζόγλου, 12- 3 μμ. Στον 7ο όροφο.
Δίκτυο καταστημάτων σε νησιά του Αιγαίου και σε περιοχές που δε λειτουργεί τοπικό παράρτημα
Οι συνάδελφοι-μέλη του Συλλόγου που επιθυμούν να ψηφίσουν μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα του
Συλλόγου για να ενημερώνονται για τη διαδικασία.
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΔΟΞΙΑΔΗΣ
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