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ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

Συνάδελφοι, 

Με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής σχετικά με τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου, 
που θα διεξαχθούν από 9 έως και 13 Μαΐου 2022, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν τόσο με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα μέσω της πλατ-
φόρμας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών «ΖΕΥΣ», όσο και με φυσική παρουσία. 

Η ψηφοφορία με ηλεκτρονικό μέσο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 και ώρα 9.00 π.μ. 
και θα λήξει την Πέμπτη 12/5/2022 και ώρα 21.00. 

Η εκλογική διαδικασία με φυσική παρουσία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13/5/2022 και ώρες 
από 07.00 π.μ. έως 19.00 μ.μ. στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ, Αμερικής 10, 3ος όροφος. 

Όλα τα μέλη του Συλλόγου θα λάβουν προσωπικό email με αποστολέα Zeus Elections 
elections@zeus.grnet.gr και θέμα «Ηλεκτρονικές Ψηφοφορίες «Ζευς» - Συμμετοχή σας σε 
ψηφοφορία». Στο περιεχόμενο του email θα βρείτε το σχετικό προσωπικό link (σύνδεσμο), 
μέσω του οποίου θα μπορεί το κάθε μέλος να ψηφίσει. Όσοι εκ των συναδέλφων βρίσκονται 
σε πρόγραμμα Μακροχρόνιας Άδειας (Sabbatical) και επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμά 
τους ηλεκτρονικά, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 4/5/2022 
και μέχρι ώρα 14.00 υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το 
γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή τον ιστότοπο www.gov.gr, όπου θα γνωστοποιούν την η-
λεκτρονική διεύθυνση (email) στην οποία επιθυμούν να τους αποσταλεί ο σύνδεσμος για τη 
σύνδεση με την πλατφόρμα συμμετοχής ΖΕΥΣ. Με νεότερη ανακοίνωση της Εφορευτικής Επι-
τροπής θα δοθούν διευκρινίσεις και πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας 
με ηλεκτρονικά μέσα. 

Το σύστημα «ΖΕΥΣ» υποστηρίζεται τεχνολογικά από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνο-
λογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.) και βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διε-
ξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και απόρρητο 
της εκλογικής διαδικασίας. 

Για όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας έχει διοριστεί από το Δ.Σ.Α., δικαστικός α-
ντιπρόσωπος που μαζί με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα διενεργήσουν τη διαδικα-
σία. 

Η ψηφοφορία με ηλεκτρονικό μέσο θα διενεργείται καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου. 

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο με-
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λών (Γενικό Μητρώο Μελών Συλλόγου). 

Όλα τα μέλη του Συλλόγου ψηφίζουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή 
και για την εκλογή Αντιπροσώπων σε Ο.Τ.Ο.Ε. και Εργατικών Κέντρων. 

Οι ψηφοφόροι εκφράζουν την προτίμησή τους επιλέγοντας το όνομα των υποψηφίων που 
προτιμούν. Μπορούν δε να επιλέξουν περισσότερους του ενός υποψηφίους σημειώνοντας 
το πολύ τόσους σταυρούς όσοι είναι ο αριθμός των εκλεγομένων προσώπων για κάθε κα-
τηγορία αξιώματος και συγκεκριμένα: 

Για το Δ.Σ. μέχρι δέκα εννέα (19) 

Για Περιφερειακό Σύμβουλο έναν (1) 

Για Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι πέντε (5) 

Για Ο.Τ.Ο.Ε. μέχρι εβδομήντα πέντε (75) 

Για τα Εργατικά Κέντρα μέχρι εβδομήντα πέντε (75) 

Ψηφοδέλτιο με αριθμό προτίμησης μεγαλύτερο των επιτρεπόμενων, λογίζεται υπέρ του συν-
δυασμού, όχι όμως υπέρ των υποψηφίων.  

Ειδικότερα για θέματα ακυρότητας ή μη ψηφοδελτίων, αποφασίζει η Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή. 

 

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Πρόεδρος     ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 

Αντιπρόεδρος    ΜΠΙΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Γενικός Γραμματέας    ΜΑΛΑΙΣΙΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Αναπλ. Αντιπρόεδρος    ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας  ΡΕΜΕΔΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 


