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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΕΤΕΑΠΕΠ-ΝΠΙΔ 
 
1.- Αρχαιρεσίες ορισμός μελών ΔΣ. 

 1.1.- Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ προκηρύσσονται 3 

μήνες πριν τη λήξη της θητείας της απερχόμενης κάθε φορά διοίκησης του ΕΤΕΑΠΕΠ 

από το Διοικητικό Συμβούλιο και διενεργούνται σε ημερομηνία που ορίζει το ΔΣ σε 2 

εκλογικά κέντρα, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Η πρόσκληση για την 

διενέργεια των αρχαιρεσιών αναρτάται σε εμφανές σημείο στην έδρα του Ταμείου 

καθώς και στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια 

εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν τη 

διεξαγωγή τους. Η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται στα μέλη του Ταμείου και 

μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

1.2.- Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχουν άπαντες οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΠΕΠ με τη 

διάκριση των παραγράφων 2.3 και 2.4 του άρθρου 11. 

1.2.1.- Οι αιτήσεις υποψηφιότητας από όσους το επιθυμούν, υποβάλλονται 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου το αργότερο πενήντα (50) ημέρες πριν την 

ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τις 

υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και όσες είναι σύμφωνες με το Καταστατικό και το Νόμο τις 

περιλαμβάνει στον αλφαβητικό πίνακα υποψηφίων, αντίγραφο του οποίου αναρτάται 

το αργότερο σαράντα (40) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών 

στους πίνακες ανακοινώσεων του Ταμείου καθώς και στην ιστοσελίδα του στο 

διαδίκτυο ως επίσης και στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (ΠΟΕ).  

1.2.2.- Ενστάσεις από όσους έχουν έννομο συμφέρον κατά του πίνακα 

υποψηφίων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο τριανταπέντε (35) 

ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και η απόφαση του Δ.Σ. επί της 

ενστάσεως εκδίδεται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής 

των εκλογών 

1.3.- Από τις αρχαιρεσίες αναδεικνύονται 4 τακτικά και 4 αναπληρωματικά μέλη 

– εργαζόμενοι οι οποίοι τελούν σε ενεργό ασφαλιστικό δεσμό με το Ταμείο από τους 

αντιπροσώπους των σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας (ΠΟΕ) που προέρχονται 

από σωματεία εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις  του άρθρου 4 παρ. 

2 του καταστατικού, οι οποίοι έχουν νομιμοποιηθεί κατά το τελευταίο 

εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της Ομοσπονδίας (ΠΟΕ) σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στα άρθρα 11 παρ. 2.3 και 12 του καταστατικού και 1 τακτικό και ένα 
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αναπληρωματικό μέλος τα οποία είναι συνταξιούχοι του Ταμείου και εκλέγεται από 

τους συνταξιούχους του Ταμείου.  

- Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του ΔΣ του Ταμείου και ως εκ τούτου δεν 

δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα προς τούτο ή αν θέσουν η 

υποψηφιότητά τους θα απορριφθεί από το ΔΣ και δεν θα ανακηρυχθούν 

υποψήφιοι όσοι: 

o  Έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη  

δικαστική  απόφαση. 

o  Έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  με αμετάκλητη  

δικαστική απόφαση. 

o  Έχουν καταδικαστεί ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή 

σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, 

ψευδή  βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, 

απιστία, απάτη, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή 

συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση της νομοθεσίας για την 

καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία και για 

οποιοδήποτε συναφές με τα προηγούμενα αδίκημα.  

o  Έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση.  

o  Όσοι τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 

-  Αποτελεί ασυμβίβαστο με την ιδιότητα μέλους του Δ.Σ του Ταμείου:  

o  Η οποιασδήποτε φύσης εργασιακή σχέση με το Ταμείο, με 

εξαίρεση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, οι οποίοι 

επιτρέπεται να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 

o  Κάθε συμμετοχή σε όργανα διοίκησης του μέλους του Δ.Σ. ή 

συζύγου του ή συγγενούς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και 

του β’ βαθμού με το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διαχειρίζεται 

την περιουσία του Ταμείου, ή αναλαμβάνει ή εκτελεί έργα, 

υπηρεσίες και προμήθειες του Ταμείου.  

 

1.4.- Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

των παραγράφων 2.3. και 2.4 του άρθρου 11 του καταστατικού είναι μυστική και γίνεται 

με ψηφοδέλτια και φακέλους που παρέχει υποχρεωτικά στους εκλογείς η Εφορευτική 

Επιτροπή. Το ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται οι υποψήφιοι της παρ. 2.3 του 

άρθρου 11 φέρει τον τίτλο Εργαζόμενοι Υποψήφιοι για το ΔΣ του ΕΤΕΑΠΕΠ. Το 

ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται οι υποψήφιοι της παρ. 2.4 του άρθρου 11 φέρει 

τον τίτλο Συνταξιούχοι Υποψήφιοι για το ΔΣ του ΕΤΕΑΠΕΠ. Στα ψηφοδέλτια 

αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι. Ο εκλογέας δύναται να σημειώσει 
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μέχρι τέσσερεις (4) σταυρούς προτίμησης για τους υποψηφίους της παρ. 2.3 του 

άρθρου 11 και έναν (1) σταυρό προτίμησης για τους υποψηφίους της παρ. 2.4 του 

άρθρου 11. 

1.5.- Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου 

ενώπιον εφορευτικών επιτροπών. Το Δ.Σ. υποβάλλει αιτήσεις όπου ορίζει ο νόμος για 

τον διορισμό δικαστικού αντιπροσώπου για τις εκλογές σε κάθε εκλογικό κέντρο. Για 

τη διενέργεια των αρχαιρεσιών συστήνονται δύο εφορευτικές επιτροπές, μία στην 

Αθήνα που αποκαλείται Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και έχει μεταξύ άλλων και την 

ευθύνη δημοσίευσης των αποτελεσμάτων και μια στη Θεσσαλονίκη που έχει την 

ευθύνη διενέργειας των αρχαιρεσιών στο εκλογικό τμήμα της Περιφέρειας 

Θεσσαλονίκης και αποστολής των αποτελεσμάτων στην ΚΕΦΕ.  

1.6.- Οι εφορευτικές επιτροπές απαρτίζονται από 3 τακτικά και 3 

αναπληρωματικά μέλη ως εξής: ένα τακτικό μέλος και το αναπληρωματικό αυτού που 

ορίζονται από την Ομοσπονδία (ΠΟΕ), ένα τακτικό μέλος και το αναπληρωματικό 

αυτού που ορίζονται από το σωματείο συνταξιούχων που αριθμεί τα περισσότερα μέλη 

και ένα τακτικό μέλος και το αναπληρωματικό αυτού  που ορίζονται από το αμέσως 

επόμενο σε αριθμό μελών σωματείο συνταξιούχων. Οι ανωτέρω φορείς υποδεικνύουν 

τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών το αργότερο σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν την 

ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Για το λόγο αυτό με ευθύνη του Ταμείου, 

σύμφωνα με τους τηρούμενους καταλόγους παρακράτησης εισφορών υπέρ 

σωματείων συνταξιούχων καλούνται τα δύο πρώτα σε σειρά μελών σωματεία 

συνταξιούχων να ορίσουν ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος το κάθε ένα από 

τα σωματεία αυτά σε κάθε μια εφορευτική επιτροπή. Αν δεν υποδειχθούν εμπρόθεσμα 

τα ανωτέρω προβλεπόμενα μέλη, τα ορίζει το ΔΣ.   

1.7.- Οι εφορευτικές επιτροπές καλούνται από το ΔΣ προς συγκρότηση σε 

σώμα, το αργότερο σαράντα (40) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των 

εκλογών. O Πρόεδρος κάθε εφορευτικής επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της κάθε 

επιτροπής. 

1.8.- Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται ημέρα Σάββατο από τις 8.00πμ έως τις 

18.00μμ.  

1.9.- Για τη διεξαγωγή των εκλογών για κάθε εκλογικό κέντρο συντάσσονται 

υποχρεωτικά χωριστοί εκλογικοί κατάλογοι. Ένας εκλογικός κατάλογος περιλαμβάνει 

τους εκλογείς αντιπροσώπους των σωματείων μελών της ΠΟΕ ο οποίος κοινοποιείται 

στο Ταμείο επιμελεία της ΠΟΕ, θεωρείται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του 

Ταμείου και παραδίδεται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) και δύο 

εκλογικοί κατάλογοι στους οποίους εγγράφονται, στον μεν πρώτο συνταξιούχοι μέλη 
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του Ταμείου που κατοικούν στο νομό Αττικής και την υπόλοιπη Ελλάδα στον δε 

δεύτερο συνταξιούχοι μέλη του Ταμείου που κατοικούν στο Νομό Θεσσαλονίκης. Ο 

εκλογικός κατάλογος των συνταξιούχων εκλογέων που κατοικούν στην Αθήνα και την 

υπόλοιπη Ελλάδα πλην Νομού Θεσσαλονίκης θεωρείται από τον Πρόεδρο και τον 

Αντιπρόεδρο του Ταμείου και παραδίδεται στην ΚΕΦΕ, ο εκλογικός κατάλογος των 

συνταξιούχων εκλογέων που κατοικούν στο Νομό Θεσσαλονίκης θεωρείται από τον 

Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Ταμείου και παραδίδεται στην τοπική εφορευτική 

επιτροπή Θεσσαλονίκης.  

1.10.- Οι αντιπρόσωποι της ΠΟΕ που εκλέγουν τα 4 τακτικά και 4 

αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ της παραγράφου 2.3 του άρθρου 11 του καταστατικού 

περιλαμβάνονται σε χωριστό εκλογικό κατάλογο που παραδίδεται στο Ταμείο 

επιμελεία της ΠΟΕ θεωρείται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Ταμείου και 

παραδίδεται στις εφορευτικές επιτροπές.   

1.11.- Οι ψηφίσαντες υπογράφουν πρωτόκολλο ψηφοφορίας παράπλευρα στο 

όνομα τους μετά την ψηφοφορία και σύμφωνα με τους κανόνες που θα θέσει η 

εφορευτική επιτροπή (επίδειξη ταυτότητας κ.λπ.), οι εκλογείς αντιπρόσωποι της ΠΟΕ 

και οι εκλογείς συνταξιούχοι υπογράφουν σε χωριστό πρωτόκολλο ψηφοφορίας. 

1.12.- Στην πρόσκληση για τις αρχαιρεσίες πρέπει να αναγράφεται σαφώς η 

διεύθυνση κάθε εκλογικού κέντρου. Στο εκλογικό κέντρο της Αθήνα υπάγεται ο Νομός 

Αττικής πλην νήσων και στο εκλογικό κέντρο της Θεσσαλονίκης ο Νομός 

Θεσσαλονίκης  

1.13.- Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η τοπική εφορευτική επιτροπή της 

Θεσσαλονίκης προχωρά σε διαλογή των ψηφοδελτίων και συντάσσει πρακτικό στο 

οποίο αναγράφεται ο αριθμός των ψήφων που συγκέντρωσε κάθε υποψήφιος. Το 

πρακτικό πρέπει να είναι υπογεγραμμένο και από τον δικαστικό αντιπρόσωπο. Το 

πρακτικό αυτό, ο κατάλογος βάσει του οποίου έγινε η ψηφοφορία και οι ψηφίσαντες 

(πρωτοκολλο ψηφορίας)  και οι φάκελοι (που έχουν ανοιχθεί) αποστέλλονται με 

μέριμνα του προέδρου της τοπικής εφορευτικής επιτροπής της Θεσσαλονίκης, στην 

Κεντρική εφορευτική επιτροπή, επ' ονόματι του προέδρου αυτής, ποστ-ρεστάντ, 

Αθήνα. Ειδικά το πρακτικό διαλογής ψήφων καθως και το πρωτόκολλο ψηφοφορίας  

με τους ψηφισαντες υπογεγραμμένα από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο αποστέλλονται 

άμεσα με μήνυμα τηλεομοιοτυπίας ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επ΄ ονόματι 

του Δικαστικού Αντιπροσώπου της ΚΕΦΕ, ο οποίος παραλαμβάνει το αποτέλεσμα του 

τοπικού εκλογικού τμήματος της Θεσσαλονίκης και το γνωστοποιεί στην ΚΕΦΕ. Εν 

συνεχεία η ΚΕΦΕ παρουσία του δικαστικού αντιπρόσωπου, ανοίγει δημόσια τη 

σφραγισμένη κάλπη του εκλογικού τμήματος της Αθήνας, προχωρά σε διαλογή των 

ψηφοδελτίων και αφού προσθέσει τα αποτελέσματα του εκλογικού τμήματος της 
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Θεσσαλονίκης συντάσσεται το πρακτικό ανάδειξης των επιτυχόντων. Όλα τα σχετικά 

έγγραφα πρέπει να περιέρχονται στο διοικητικό συμβούλιο μετά την συγκρότηση του 

και να είναι προσιτά για έλεγχο στους υποψήφιους. Οι εφορευτικές επιτροπές αν βρουν 

φάκελους περισσότερους απ' όσους ψήφισαν καταστρέφουν αντίστοιχο αριθμό, πριν 

τους ανοίξουν. 

1.14.- Επιτυχόντες ανακηρύσσονται από το ψηφοδέλτιο των εργαζομένων για 

το ΔΣ οι τέσσερεις (4) πρώτοι κατά σειρά σταυρών προτίμησης ως τακτικά μέλη και οι 

τέσσερεις (4) επόμενοι ανακηρύσσονται κατά σειρά σταυρών προτίμησης ως 

αναπληρωματικά μέλη, ενώ από το ψηφοδέλτιο των συνταξιούχων για το ΔΣ ο πρώτος 

κατά σειρά σταυρών προτίμησης ως τακτικό μέλος και ο δεύτερος κατά σειρά σταυρών 

προτίμησης ως αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή 

περισσότερων υποψηφίων η σειρά καθορίζεται με κλήρωση η οποία διεξάγεται από 

την ΚΕΦΕ.  

2.- Επιστολική Ψήφος. 

2.1.-  Σύμφωνα με τη με αρ. 199/5Β/21-9-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου 

σε όλα τα μέλη - εκλογείς του Ταμείου ανεξάρτητα από τη διεύθυνση κατοικίας που 

έχουν δηλώσει παρέχεται και η δυνατότητα επιστολικής ψήφου. Οι φάκελοι και τα 

ψηφοδέλτια που θα χρησιμοποιηθούν για την ψήφο με επιστολή θα αποσταλούν με 

ευθύνη της ΚΕΦΕ στη διεύθυνση κατοικίας που έχουν δηλώσει τα μέλη 20 μέρες πριν 

από την ημέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών στα εκλογικά τμήματα. Η ημερομηνία 

αποστολής αποδεικνύεται από τη σχετική σφραγίδα του Ταχυδρομείου. Η ημερομηνία 

μέχρι την οποία μπορεί ο εκλογέας να αποστείλει έγκυρα την επιστολική ψήφο είναι το 

αργότερο έως 7 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών 

στα εκλογικά τμήματα. Ως ημερομηνία αποστολής της επιστολικής ψήφου θεωρείται/ 

λαμβάνεται η ημερομηνία της σφραγίδας χρονοσήμανσης παραλαβής των φακέλων 

από τα ταχυδρομικά γραφεία και τις ταχυδρομικές εταιρείες όλης της χώρας. 

2.2.- Η ΚΕΦΕ αποστέλλει στη διεύθυνση κατοικίας που έχουν δηλώσει τα μέλη-

εκλογείς δύο φακέλους (έναν μικρό και έναν μεγαλύτερο) και τα ψηφοδέλτια. 

2.3.- Στο μικρό φάκελο το μέλος που ψηφίζει βάζει το ψηφοδέλτιο και αφού τον 

κλείσει, τον τοποθετεί μέσα στο δεύτερο - μεγαλύτερο φάκελο. 

 2.4.- Στο μεγαλύτερο φάκελο, που περιέχει τον μικρότερο, το μέλος που 

ψηφίζει τοποθετεί και υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, όνομα 

πατρός ή συζύγου, αρ. ταυτότητας - εκδούσα αρχή, ΑΜΚΑ πλήρης διεύθυνση 

κατοικίας) και όποιο άλλο στοιχείο επί πλέον ζητήσει η Εφορευτική. Η υπεύθυνη αυτή 
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δήλωση θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής της από τις αρμόδιες αρχές. 

2.5.- Ο μεγαλύτερος φάκελος, που περιέχει τον μικρότερο, είτε ταχυδρομείται 

προς την ΚΕΦΕ (σε ταχυδρομική θυρίδα ΕΛ.ΤΑ. που θα γνωστοποιηθεί στους 

εκλογείς) είτε παραδίδεται σε ταχυδρομικές εταιρείες προς παράδοση στην ΚΕΦΕ.  

2.6.- Την προηγούμενη ημέρα των εκλογών η ΚΕΦΕ σε απαρτία μαζί με τον 

εκπρόσωπο της Δικαστικής Αρχής παραλαμβάνει τους φακέλους από την ταχυδρομική 

θυρίδα των ΕΛ.ΤΑ. Την ίδια ημέρα από τις 09:00 έως τις 16:00 η ΚΕΦΕ παραλαμβάνει 

και όσους φακέλους παραδοθούν από τις ταχυδρομικές εταιρείες. Μετά την ημέρα 

αυτή άλλοι φάκελοι δεν παραλαμβάνονται και αν έλθουν είναι σαν να μην εστάλησαν 

ποτέ. Οι φάκελοι φυλάσσονται στο χρηματοκιβώτιο του Ταμείου το οποίο σφραγίζεται 

με ισπανικό κερί και ανοίγει μετά το κλείσιμο της κάλπης παρουσία των μελών της 

ΚΕΦΕ και του εκπροσώπου της Δικαστικής Αρχής. 

2.7.- Τα μέλη της ΚΕΦΕ, μετά τη λήξη της ψηφοφορίας στα εκλογικά κέντρα της 

Αθήνας και της Θεσσαλονίκης  και την παραλαβή του πρωτοκόλλου ψηφοφορίας του 

εκλογικού κέντρου της Θεσσαλονίκης με επιμέλεια του Προέδρου της ΚΕΦΕ Αθήνας, 

ανοίγουν το χρηματοκιβώτιο του Ταμείου στο οποίο βρίσκονται οι φάκελοι και εν 

συνεχέια ανοίγουν έναν – έναν τους μεγάλους φακέλους και αφού ταυτοποιηθούν τα 

στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης με τους εκλογικούς καταλόγους της Αθήνας ή της 

Θεσσαλονίκης (στη περίπτωση που η διεύθυνση κατοικίας του μέλους είναι στο νομό 

Θασσαλονίκης) , και επιβεβαιωθεί ότι το μέλος δεν έχει ψηφίσει με φυσική παρουσία 

σε ένα από δύο εκλογικά κέντρα του Ταμείου καταχωρεί τα απαραίτητα στοιχεία στο 

Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας και ρίχνει τους μικρούς φακέλους μέσα στην κάλπη του 

εκλογικού κέντρου της Αθήνας προκειμένου να γίνει η καταμέτρηση και να 

ανακηρυχθούν οι εκλεγμένοι υποψήφιοι. 

 


