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Αθήνα, 11-05-2021 
 

2η   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΟΣ   ΑΠΑΝΤΑ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK 

 

Συνάδελφοι,  
       Συνεδρίασε σήμερα 11-05-2021 η εφορευτική επιτροπή και εξέτασε όλες τις υποβληθείσες υποψηφιότητες. 
Απέρριψε όλες τις εκπρόθεσμες αιτήσεις και αποφάσισε την ανακήρυξη των υποψηφίων για τη διενέργεια των 
αρχαιρεσιών του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού ALPHA BANK, στις 22  ΜΜ ΑΑ ΪΪ ΟΟ ΥΥ   2021 : 

 

 

 

    ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ALPHA BANK 

 
ΑΙΟΛΟΥ 104 (8ος  όροφος),   ΑΘΗΝΑ   105 64 
ΤΗΛ: (210) 32 39 111    
FAX: (210) 32 39 112 

Ιδρυτική απόφαση 2964/76 πρωτ. Αθ. - τροπ. απόφαση 1082/91 πρωτ. Αθ.   – Αρ. Φακ.: 16349  
ΜΕΛΟΣ:   Γ.Σ.Ε.Ε .-  Ε.Κ.Α.  -  Ο.Τ.Ο.Ε                  ΑΦΜ : 099 545 467    Δ.Ο.Υ. :  Α’ ΑΘΗΝΩΝ 

  Α) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ Α.Μ.   Γ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (ΟΤΟΕ) Α.Μ. 

1 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18739  1 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18739 

2 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18812  2 ΜΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18757 

3 ΚΑΓΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 19296     

4 ΚΥΡΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 20563     

5 ΜΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18757     

6 ΤΑΡΑΣΟΥΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 18465     

7 ΤΖΕΛΕΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18608     

8 ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19498     

9 ΧΟΡΟΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19967     

10 ΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19497     

       

       

       

       

       

     Δ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Α.  

     1 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18739 

    2 ΜΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18757 

       

       

       

       

       

       

       

     Ε) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

     ΑΘΗΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ  

 Β) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   1 ΜΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18757 

1 ΧΟΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18512  2 ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19498 

2 ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19576   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  

    1 ΤΖΕΛΕΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18608 

    2 ΧΟΡΟΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19967 
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ΟΟ ΔΔ ΗΗ ΓΓ ΙΙ ΕΕ ΣΣ ::   
  

ΓΓ ιι αα   ττ ηη   δδ ιι εε νν έέ ρρ γγ εε ιι αα   ττ ωω νν   ππ αα ρρ αα κκ άά ττ ωω     ψψ ηη φφ οο φφ οο ρρ ιι ώώ νν     

ΣΣ ττ ιι ςς   22 22   ΜΜ ΑΑ ΪΪ ΟΟ ΥΥ   22 00 22 11   
 

Για την εκλογή νέων οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου 
        

Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
1. Οι Εκλογές του Συλλόγου μας, θα γίνουν ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα, στις 22  ΜΑΪΟΥ 2021. 
2. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη  εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει. 
3. Η ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, είναι μυστική και θα γίνει με ψηφοδέλτια τα οποία θα 

κλειστούν εντός αντιστοίχων φακέλων. 
 

Για τις εκλογές του Συλλόγου, θα χρησιμοποιηθούν  λευκά  ψηφοδέλτια και φάκελοι , ως κατωτέρω : 
 

4. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει τόσους σταυρούς προτίμησης, όσες είναι οι προβλεπόμενες θέσεις  
για κάθε όργανο Διοικήσεως του Συλλόγου ήτοι:  

 α)   Για το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι εννέα  (9)  σταυρούς. 
 β)   Για Περιφερειακούς Συμβούλους  ένα (1) σταυρό για κάθε περιφέρεια. 
 γ)   Για την Ομοσπονδία ( Ο.Τ.Ο.Ε.)  όσους σταυρούς θέλει το μέλος. 
 δ)   Για το Ε.Κ.Α όσους σταυρούς θέλει το μέλος. 
 ε)    Για την εξελεγκτική επιτροπή μέχρι δύο ( 2 ) σταυρούς. 
5. Οι σταυροί προτίμησης θα μπαίνουν ευδιάκριτα προ του ονόματος των υποψηφίων. 
6. Διαγραφές ή προσθήκες και οιαδήποτε αναγραφή άλλων σημείων στα ψηφοδέλτια δεν επιτρέπονται και θα 

έχουν σαν συνέπεια την ακύρωση του ψηφοδελτίου. 
7. Αφού γίνει με προσοχή η ανωτέρω διαδικασία προτιμήσεως των υποψηφίων, θα βάλετε το ψηφοδέλτιο μέσα 

στο φάκελο που φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου και θα το κλείσετε. 
 
 

Β) ΕΙΔΙΚΕΣ   ΟΔΗΓΙΕΣ. 
 Για τους υπηρετούντες στην Αθήνα και στον Πειραιά: 

 

Θα προσέλθουν απαραιτήτως να ψηφίσουν αυτοπροσώπως, 
 

στα  γραφεία του Συλλόγου :   ΑΙΟΛΟΥ 104 (8ος όροφος – ΓΡΑΦΕΙΟ 812)     

 
       στις   22 ΜΜ ΑΑ ΪΪ ΟΟ ΥΥ   από 10:00 μέχρι 14:30 ώρα 

  
έχοντας μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα και το βιβλιάριο του Ταμείου Υγείας. 

     
                        

Επαναλαμβάνουμε ότι κάθε μέλος, για να λάβει μέρος στη ψηφοφορία, πρέπει 
απαραιτήτως να φέρει μαζί του το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή και το 
βιβλιάριο του Ταμείου Υγείας. Λόγω πανδημίας και των αντικειμενικών 
δυσκολιών μετακίνησης όσοι συνάδελφοι υπηρετούντες σε Αθήνα και Πειραιά 
επιθυμούν να συμμετάσχουν με επιστολική ψήφο παρακαλούνται να 
επικοινωνήσουν άμεσα με τα γραφεία του Συλλόγου 210-3239111 προκειμένου 
να ακολουθήσουν την διαδικασία της επιστολικής ψήφου. 
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Για τους υπηρετούντες  άνω των 20 χιλιομέτρων από την Αθήνα 
και για όσους βρεθούν μακριά από την έδρα του  Συλλόγου: 

 
Σε κάθε μέλος θα σταλεί φάκελος με όλο το απαραίτητο υλικό για τις εκλογές, ήτοι :  

A) ΟΔΗΓΙΕΣ για τη διενέργεια των εκλογών του Συλλόγου, 

(1)   Ένα ψηφοδέλτιο ΛΕΥΚΟ για τις εκλογές του Συλλόγου  

(2)   Ένας  φάκελος ΛΕΥΚΟΣ σφραγισμένος από την Εφορευτική Επιτροπή για να εσωκλείσετε το λευκό 

ψηφοδέλτιο 
 

Β) ΟΔΗΓΙΕΣ για τη διενέργεια των εκλογών του Ταμείου 

(1)  Ένα ψηφοδέλτιο ΕΓΧΡΩΜΟ για τις εκλογές του Ταμείου  

(2) Ένας  φάκελος ΕΓΧΡΩΜΟΣ σφραγισμένος από την Εφορευτική Επιτροπή του Ταμείου για να 

εσωκλείσετε το ΕΓΧΡΩΜΟ  ψηφοδέλτιο 

 
Και (1) ένας φάκελος αποστολής με τυπωμένα ήδη τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη (για την 
αποφυγή τυχόν λαθών) και στον οποίο θα τοποθετηθούν ο παραπάνω φάκελοι με τα ψηφοδέλτια του 

Συλλόγου και του Ταμείου αφού ψηφίσετε. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :  Μέσα στον φάκελο αποστολής πρέπει να εσωκλείσετε φωτοτυπία του Α.Δ. 
Ταυτότητας επικυρωμένη από Δημόσια Υπηρεσία ή από το κατάστημα υπηρεσίας. 
 
 

5. Επισημαίνουμε, τέλος, ότι ο φάκελος αποστολής πρέπει να σταλεί 

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟΣ  και σφραγισμένος από το ταχυδρομείο ΕΛ.ΤΑ. (και όχι με 

Πόρτα – Πόρτα ) το αργότερο στις  25 ΜΑΪΟΥ 2021  
      στη διεύθυνση που αναγράφεται, ήτοι :  
 

ΠΡΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΠΑΒ 
POSTE RESTANTE 
Τ.Κ. 10 200 ΑΘΗΝΑ 

 

 
διαφορετικά οι αποστολείς αυτών θα θεωρηθούν ως μη ψηφίσαντες.  
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βιβλιάριο υγείας θα επιστραφεί με συστημένη επιστολή στο κατάστημα που υπηρετεί ο 
ψηφοφόρος, αυθημερόν, με ευθύνη του Συλλόγου μας. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρατήρηση ή 
απορία παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Συλλόγου. 
 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
  

 


