
Πξνο 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

ηνπ Σπιιόγνπ ησλ Σπληαμηνύρσλ ηεο ΤηΕ  θαη  

ηελ Κεληξηθή Εθνξεπηηθή Επηηξνπή 

 

Αζήλα  29/3/2013 

Αγαπεηνί Σπλάδειθνη, 

Εθ κέξνπο ηεο Νέαο Σπλδηθαιηζηηθήο Ελόηεηαο, ζα ζέιακε λα ζέζνπκε 

ππόςε ζαο,  ζρεηηθή γλσκνδόηεζε γηα ηα ζέκαηα ησλ αξκνδηνηήησλ θαη 

δηαδηθαζηώλ ηόζν ηεο θεληξηθήο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο όζν θαη απηήο ησλ 

ηνπηθώλ παξαξηεκάησλ. 

Θεσξνύκε πσο δηα κέζνπ ηεο γλσκνδόηεζεο απηήο, απαληώληαη θξίζηκα 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί ζηελ 

έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ, ώζηε λα απνθεπρζεί θάζε θίλδπλνο 

ακθηζβήηεζεο ηνπ θύξνπο ηνπο. Κάηη  πνπ ζα νδεγνύζε ηνλ Σύιινγό καο 

ζε έλα θαύιν θύθιν δηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ, ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα 

ηα ζπκθέξνληά καο πεξίνδν. 

Αγαπεηνί Σπλάδειθνη, 

Είκαζηε ζίγνπξνη πσο ζα θηλεζνύκε όινη καο  πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 

θνηλήο ινγηθήο θαη ησλ θαηαζηαηηθώλ πξνβιέςεσλ, κε λεθαιηόηεηα θα 

ςπρξαηκία. Εμ άιινπ ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Σπιιόγνπ καο έρεη ζηελ 

δηάζεζή ηνπ θαηάιιειε λνκηθή ζπλδξνκή,  ζηελ νπνία θαη αζθαιώο ζα 

πξέπεη λα πξνζθύγεη πξηλ ηελ ιήςε ηειηθώλ απνθάζεσλ.   

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 

Γηα ηελ ΝΕΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Επζηαζίνπ Κώζηαο 

 

Σπλεκκέλα: Γλσκνδόηεζε 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Πξνο ηε 

ΝΕΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ηνπ Σπιιόγνπ Σπληαμηνύρσλ ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο 

 

ΑΘΗΝΑ  28/3/2013 

Από ην ζπλδπαζκό ΝΕΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, ηέζεθαλ ηα εμήο 

εξσηήκαηα:  

α) Πνηεο είλαη νη αξκνδηόηεηεο ηεο εθιεγκέλεο από ηελ ηαθηηθή Γεληθή 

Σπλέιεπζε ηξηκεινύο Κεληξηθήο  Εθνξεπηηθήο Επηηξνπήο θαη  

β) πνηεο ηεο ηξηκεινύο Τνπηθήο Εθνξεπηηθήο,  

επί ησλ νπνίσλ ε άπνςή καο είλαη ε παξαθάησ: 

1. Όπσο πξνθύπηεη από ην πεξηερόκελν ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 7, 8 

θαη 9 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ Σ.Σ.Τ.Ε.  όπσο, κάιηζηα, επηβεβαηώλνληαη από ηελ 

θνηλή εκπεηξία θαη  πξαθηηθή,  ε ηξηκειήο εθνξεπηηθή επηηξνπή πνπ εθιέγεηαη 

από ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 7, έρεη ηε θξνληίδα 

ηεο δηελέξγεηαο ησλ εθινγώλ θαη ηεο γλσζηνπνίεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ην 

νπνίν εθδίδεηαη ηελ όγδνε εκέξα κεηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ 

εθινγώλ. Η δηαδηθαζία κε βάζε ηελ νπνία ε ηξηκειήο θεληξηθή εθνξεπηηθή 

επηηξνπή εθδίδεη ην απνηέιεζκα, πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ίδην άξζξν, κε 

ηδηαίηεξε κάιηζηα αλαθνξά ζηνπο κεκνλσκέλνπο ςεθνθόξνπο αιιά θαη ζηνπο 

ςεθίδνληεο ζηα παξαξηήκαηα.  Αλαθνξηθά κε ην ηειεπηαίν, γίλεηαη ξεηή κλεία 

όηη  νη θιεηζηνί θάθεινη καδί κε ηνλ θαηάινγν ησλ ςεθηζάλησλ απνζηέιινληαη 

ηαρπδξνκηθά ζηελ θεληξηθή εθνξεπηηθή επηηξνπή, ην αξγόηεξν πέληε (5) 

εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο ςεθνθνξίαο (άξζξν 7 εδ.9). Με 

ηε ξεηή απηή δηάηαμε ηνπ θαηαζηαηηθνύ, ηίζεηαη ζαθήο θαη αλειαζηηθή 

πξνζεζκία ελέξγεηαο ηεο ηνπηθήο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, ηεο νπνίαο 

ελέξγεηαο ην ρξνληθό εύξνο δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηεο 

πξνκλεζζείζαο θαηαζηαηηθήο δηάηαμεο. Ούηε παξέρεηαη θάπνηα 

εμνπζηνδόηεζε ζε νπνηνδήπνηε όξγαλν ηνπ ζπιιόγνπ λα ξπζκίδεη ad hoc ην 

δήηεκα απηό. 

2. Σην άξζξν 8 ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο θαη νη ελ 

γέλεη δηαδηθαζίεο ησλ αξραηξεζηώλ θαη απνζαθελίδεηαη όηη ε εθνξεπηηθή 

επηηξνπή ηνπ ηνπηθνύ παξαξηήκαηνο κεηά ηελ ςεθνθνξία, θιείλεη ζε δέκα 

ηνπο θιεηζηνύο θαθέινπο κε ηα εληόο απηώλ ςεθνδέιηηα θαη ηελ νλνκαζηηθή 

θαηάζηαζε ησλ ςεθηζάλησλ κε ηηο ππνγξαθέο ηνπο θαη ην απνζηέιιεη, 

πάληνηε εληόο ηεο θαηαζηαηηθά νξηδόκελεο πξνζεζκίαο, δειαδή απηήο ησλ 



πέληε (5) εκεξώλ, κε ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν, ζην όλνκα ηεο θεληξηθήο 

εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, ζηα γξαθεία ηνπ ζπιιόγνπ.  

3. Η επηθαινύκελε πξαθηηθή ησλ Δηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Σπιιόγνπ, 

λα δεηάεη από ηηο θαηά ηα ηόπνπο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο ηελ απνζηνιή ησλ 

θαθέισλ ηεο ςεθνθνξίαο απζεκεξόλ ηεο δηεμαγσγήο ησλ εθινγώλ, δελ 

βξίζθεη έξεηζκα ζην θαηαζηαηηθό θαη πξνθαλώο δελ ζπληζηά θαηαζηαηηθή 

ππνρξέσζε.  Σπλεπώο, ε απνζηνιή ηνπ δέκαηνο ηελ επνκέλε ή ην αξγόηεξν 

εληόο (5) πέληε εκεξώλ από ηελ εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ησλ εθινγώλ, ζπλάδεη 

πιήξσο κε ην θαηαζηαηηθό θαη δελ παξέρεη ζηελ θεληξηθή εθνξεπηηθή 

επηηξνπή θαλέλα δηθαίσκα λα εμαηξέζεη γηα ην ιόγν απηό ηνπο λνκίκσο θαη 

πξνζεθόλησο απνζηαιέληεο θαθέινπο ςεθνθνξίαο κε ηα εληόο απηώλ 

ςεθνδέιηηα.  Απηνλόεηα δελ κπνξεί ρσξίο λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε λνκηκόηεηα 

ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ εμαρζέληνο απνηειέζκαηνο, λα κελ 

ζπλππνινγίζεη ηελ εθινγηθή εηπκεγνξία ησλ ςεθηζάλησλ ηνπ ηνπηθνύ 

παξαξηήκαηνο.  

4. Η εθινγηθή δηαδηθαζία ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν είλαη- ζην πιαίζην 

πάληα ησλ γεληθώλ θαηαζηαηηθώλ δηαηάμεσλ- επζύλε ηεο ηνπηθήο εθνξεπηηθήο 

επηηξνπήο. Η δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη: ηελ εθινγή ηεο εθνξεπηηθήο 

επηηξνπήο, ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ, ηελ έθδνζε ησλ ηνπηθώλ 

απνηειεζκάησλ, ηε θύιαμε θαη ηελ απνζηνιή ησλ θαθέισλ κε ηα εληόο 

απηώλ ςεθνδέιηηα ζηε θεληξηθή εθνξεπηηθή επηηξνπή. Όζνλ αθνξά ην 

ηειεπηαίν, πέξαλ ηεο ξεηήο πξνζεζκίαο εληόο ηεο νπνίαο πξέπεη λα 

απνζηαιεί ην πξνκλεζζέλ εθινγηθό πιηθό, δελ πθίζηαηαη άιιε αλειαζηηθή 

πξόβιεςε. Η δε θύιαμε ηνπ δέκαηνο κε ηα εληόο ησλ θαθέισλ ςεθνδέιηηα 

ζπληζηά απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο ηνπηθήο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο.   

5. Από όια ηα παξαπάλσ, πξνθύπηεη αβίαζηα ην ζπκπέξαζκα, όηη κεηά ηε 

δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ θαη κέρξη ηελ ηαρπδξόκεζή ηνπ, ην δέκα κε ηα εληόο 

ησλ θαθέισλ ςεθνδέιηηα θπιάζζεηαη κε απνθιεηζηηθή επζύλε ησλ κειώλ ηεο 

ηνπηθήο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο. Ο ξόινο ηεο Κεληξηθήο Εθνξεπηηθήο 

Επηηξνπήο νξηνζεηείηαη ζην λα ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ δέκαηνο πνπ 

απέζηεηιε ε ηνπηθή εθνξεπηηθή επηηξνπή θαη λα δηαπηζηώζεη ηελ εληόο ηεο 

θαηαζηαηηθήο πξνζεζκίαο ηαρπδξόκεζε ηνπ δέκαηνο θαζώο θαη ην 

απαξαβίαζην ησλ εληόο ηνπ δέκαηνο θιεηζηώλ θαθέισλ ςεθνθνξίαο. 

Σπλεπώο, εθόζνλ δελ ηίζεηαη δήηεκα εκθαλνύο παξαβίαζεο ησλ ειεγρόκελσλ 

από ηελ θεληξηθή εθνξεπηηθή επηηξνπή ζηνηρείσλ, δελ παξίζηαηαη λόκηκε ε κε 

πξνζκέηξεζε ησλ ςεθνδειηίσλ ηα νπνία πεξηήιζαλ λνκίκσο θαη 

πξνζεθόλησο ζηε θεληξηθή εθνξεπηηθή επηηξνπή κε απνζηαιέλ από  ηνπηθή 

εθνξεπηηθή επηηξνπή δέκα θιεηζηώλ θαθέισλ ςεθνθνξίαο.  

 

 


