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ΠΡΟΣ : 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 

  

ΑΘΗΝΑ : 18/09/2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Η Γενική συνέλευση των μελών του Συλλόγου που έγινε στις 15 Σεπτεμβρίου 2018 

αποφάσισε τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, των αντιπροσώπων στην Ο.Τ.Ο.Ε, των 

αντιπροσώπων στα Εργατικά Κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης και των Τοπικών 

συμβούλων στα παραρτήματα του Συλλόγου, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη για όλα 

τα Συλλογικά Όργανα. 

Στην ίδια Συνεδρίαση, η Συνέλευση εξέλεξε την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα 

προετοιμάσει και θα διενεργήσει τις εκλογές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού 

του Συλλόγου μας, και του Ν.1264/1982. Επίσης, αποφάσισε τη σύσταση τοπικών 

Εκλογικών Κέντρων, όπου θα συγκροτηθούν τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές οι οποίες θα 

διενεργήσουν τις εκλογές καθώς και τη δυνατότητα ψήφου δια αλληλογραφίας. 

Μετά από αυτά η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα εξής : 

 

1. Κατόπιν ψηφοφορίας μεταξύ των μελών της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 

εξελέγει ο Δημήτριος Χρυσάνθου ως Πρόεδρός της. 

2. Οι εκλογές θα διεξαχθούν 26 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2018 με δυνατότητα 

παράτασης με απόφαση της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής.  



2 
 

3. Υποψηφιότητα μπορούν να δηλώσουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που είναι 

ταμειακώς τακτοποιημένα. Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, πρέπει να 

υποβάλλουν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή δήλωση, είτε ομαδικά κατά 

συνδυασμό, είτε μεμονωμένα (ανεξάρτητοι υποψήφιοι), για κάθε περίπτωση 

συλλογικού οργάνου, όπου θα αναφέρεται η προτίμηση του υποψηφίου για το 

αξίωμα που επιθυμεί και να επικυρώνεται με την υπογραφή του. Το ίδιο ισχύει και 

για τους υποψηφίους αντιπροσώπους στην Ο.Τ.Ο.Ε  και το Εργατικό κέντρο. 

Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι. 

4. Οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων, συνδυασμών ή μεμονωμένων, για τα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, των 

αντιπροσώπων στην Ο.Τ.Ο.Ε, των αντιπροσώπων στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών και 

των τοπικών Συμβούλων των Παραρτημάτων του Συλλόγου πρέπει, με ποινή 

αποκλεισμού, να υποβληθούν ή να έχουν περιέλθει, ταχυδρομικώς ή με fax στην 

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, το αργότερο μέχρι της 18.00 ώρας της 4ης 

Οκτωβρίου 2018 

Δ/ΝΣΗ : Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ  9 – 11  , 10552 ΑΘΗΝΑ , FAX: 211 40 300 20. 

5. Υποψηφιότητες μελών συνδυασμών θα γίνονται δεκτές μόνο από τον 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπου συνδυασμού (Επισυνάπτεται Δήλωση). 

6. Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει μετά την παρέλευση 48 ωρών από το τέλος 

της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δηλαδή της 6ης Οκτωβρίου 2018. 

7. Σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του καταστατικού, τα μέλη εκλέγονται με το 

σύστημα της απλής αναλογικής : 

Α)  Για το Διοικητικό Συμβούλιο,  εκλέγονται ένδεκα (11) τακτικά μέλη με ισάριθμα 

αναπληρωματικά. Από αυτά, εννέα (9) για την περιοχή της Αττικής – Πειραιά 

(περιοχή Κέντρου) και από ένα (1) για κάθε ένα από τα δύο ευρύτερα γεωγραφικά 

διαμερίσματα της Βόρειας και Νότιας Ελλάδας. Υποψήφιοι για την εκλογή των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου μπορούν να είναι τα μέλη του 

Συλλόγου ανεξάρτητα από τον τόπο που κάθε υποψήφιος υπηρετεί. 

Για την εκλογή των Επαρχιακών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα δύο 

ευρύτερα γεωγραφικά διαμερίσματα, Βόρειας και Νότιας Ελλάδας, οι υποψήφιοι 

θα πρέπει να είναι μέλη του Συλλόγου και να υπηρετούν στις περιοχές αυτές. 

Η Βόρεια Ελλάδα, σύμφωνα με το καταστατικό, περιλαμβάνει τους Νομούς 

Θεσσαλονίκης, Γρεβενών, Πιερίας, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, 

Ημαθίας, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και 

Έβρου. 

Η Νότια Ελλάδα περιλαμβάνει τους Υπόλοιπους Νομούς της Χώρας, πλην της 

Αττικής – Πειραιά που αποτελούν το Κέντρο. 

Διευκρινίζουμε ότι δεν τίθενται επικεφαλείς στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών, 

συνεπώς η επιλογή σταυρού προτίμησης είναι για το σύνολο των υποψηφίων. 
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Β) Για την Ελεγκτική Επιτροπή, εκλέγονται τρία (3) τακτικά μέλη με ισάριθμα 

αναπληρωματικά και υποψήφιοι μπορούν να είναι τα εγγεγραμμένα μέλη του 

Συλλόγου, ανεξάρτητα από τον τόπο που κάθε υποψήφιος υπηρετεί. 

Γ) Για τους αντιπροσώπους στην Ο.Τ.Ο.Ε υποψήφιοι μπορούν να είναι όλα τα 

εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου ανεξάρτητα του Τόπου που υπηρετούν.  

Δ) Για τους αντιπροσώπους στο Εργατικό Κέντρο, υποψήφιοι μπορούν να είναι τα 

εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου. Για το Εργατικό Κέντρο Αθηνών όσοι εργάζονται 

στην Αττική, για το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης όσοι εργάζονται στη 

Θεσσαλονίκη. 

 Ο αριθμός των υποψηφίων κάθε συνδυασμού δεν ορίζεται από το καταστατικό και 

επομένως ανήκει στη βούληση των ενδιαφερόμενων. 

Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή θα 

αναγραφούν στο ίδιο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού με απόλυτη αλφαβητική σειρά 

στην κάθε περίπτωση. 

Οι υποψήφιοι για την Ο.Τ.Ο.Ε. και το Εργατικό Κέντρο θα αναγραφούν σε ξεχωριστά 

ψηφοδέλτια, κατά συνδυασμό ή μεμονωμένα. 

Ε) Για τους τοπικούς Συμβούλους στα παραρτήματα του Συλλόγου, σύμφωνα με το 

άρθρο 20, εκλέγονται (3) τακτικά μέλη (με ισάριθμα αναπληρωματικά) για κάθε 

Τοπικό Παράρτημα, εφόσον τα μέλη του Συλλόγου που εργάζονται σ’ αυτό είναι 

μέχρι εκατό (100) ενώ, για το Παράρτημα Θεσσαλονίκης, εκλέγονται πέντε (5) 

τακτικά μέλη (με ισάριθμα αναπληρωματικά) εφόσον τα μέλη του Συλλόγου που 

εργάζονται σ’ αυτό είναι εκατόν ένα (101) και πάνω. 

Τα παραρτήματα του Συλλόγου είναι 8: 

ΚΑΒΑΛΑΣ, που καλύπτει τους Νομούς Καβάλας, Σερρών Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης 

και Έβρου. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που καλύπτει τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας και 

Χαλκιδικής. 

ΛΑΡΙΣΑΣ, με τους νομούς Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Ευρυτανίας, Μαγνησίας 

και Φθιώτιδας. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, με τους Νομούς Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας και 

Κέρκυρας. 

ΠΑΤΡΑΣ, που καλύπτει τους Νομούς της Πελοποννήσου και τους Νομούς 

Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, που καλύπτει τους Νομούς Κρήτης. 

ΚΟΖΑΝΗΣ, που καλύπτει τους Νομούς Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών 

Ημαθίας και Πέλλας. 

ΡΟΔΟΥ, που καλύπτει τους Νομούς Ρόδου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Κυκλάδων. 

Οι Νομοί ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΕΥΒΟΙΑΣ καλύπτονται απευθείας από το Διοικητικό 

Συμβούλιο και δεν υπάγονται σε περιφερειακά όργανα. 

Διευκρινίζεται ότι η εκλογή των τοπικών συμβούλων κάθε παραρτήματος του 

Συλλόγου γίνεται ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
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άλλων οργάνων του Συλλόγου, με ξεχωριστά για κάθε συνδυασμό ψηφοδέλτια με 

το σύστημα της απλής αναλογικής.   

 

Οι Συνάδελφοι των Υποκαταστημάτων, παραλήπτες της ανακοίνωσής μας αυτής 

παρακαλούνται να φροντίσουν ώστε να λάβουν γνώση όλα τα μέλη του Συλλόγου 

που υπηρετούν σ’ αυτά. 

 

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση σχετικά με τα εκλογικά κέντρα και τις αντίστοιχες 

εφορευτικές επιτροπές. 

 

 

 

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

   


