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Η εφορευτική επιτροπή ενημερώνει

Εκλογή Συμβουλίου Εργαζομένων 2018
– Προκήρυξη εκλογών –
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού Νόμου Επιχειρήσεων, το αργότερο μέχρι τα τέλη Μαΐου του 2018 πρέπει να εκλεγούν στις επιχειρήσεις νέα συμβούλια εργαζομένων. Ως εκ τούτου, με την παρούσα προκηρύσσεται η εκλογή του νέου συμβουλίου εργαζομένων για την εταιρεία

............................................................................................................

Με την έκδοση της παρούσας προκήρυξης εκλογών κινείται η διαδικασία εκλογής συμβουλίου εργαζομένων. Η παρούσα προκήρυξη εκλογών παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επικείμενες εκλογές.


I.	Ποιος επιτρέπεται να ψηφίσει, ποιος μπορεί να εκλεγεί;
1.
Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι εργαζόμενοι και όλες οι εργαζόμενες της επιχείρησης, οι οποίοι την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης εργαζομένων (ημερομηνία: ...............................) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον δεν είναι διευθυντικά στελέχη. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν επίσης και οι κατ' οίκον απασχολούμενοι, οι οποίοι εργάζονται κυρίως για την επιχείρηση. Τέλος, δικαίωμα του εκλέγειν έχουν επίσης και οι εργαζόμενοι/εργαζόμενες άλλων εταιρειών, οι οποίοι παραχωρούνται στην επιχείρηση για παροχή εργασίας, εφόσον εργάζονται για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών στην επιχείρηση. Τέλος, δικαίωμα του εκλέγειν έχουν επίσης και υπάλληλοι, καθώς και δημόσιοι υπάλληλοι, εφόσον παραχωρούνται στον εργοδότη για παροχή εργασίας.
Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όλα τα άτομα με δικαίωμα ψήφου, τα οποία εργάζονται τουλάχιστον 6 μήνες στην επιχείρηση ή έχουν ήδη εργασθεί για την επιχείρηση για ένα διάστημα 6 μηνών ως κατ' οίκον απασχολούμενοι. Σε αυτήν την εξάμηνη περίοδο αναμονής συνυπολογίζονται και τα διαστήματα, κατά τα οποία ο/η εργαζόμενος/εργαζόμενη, αμέσως πριν από την είσοδό του στην επιχείρηση, έχει εργασθεί στην ίδια εταιρεία ή στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων (άρθρο 18, παρ. 1 του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών) σε άλλες επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι περίοδοι προηγούμενης απασχόλησης συνυπολογίζονται με την ιδιότητα του προσωρινά απασχολούμενου εργαζομένου. Μη εκλόγιμοι είναι οι προσωρινά απασχολούμενοι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται στην επιχείρηση.

2.
Δικαίωμα στην ψηφοφορία έχουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο.
Ο εκλογικός κατάλογος είναι ένας κατάλογος με το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης, οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία της εφορευτικής επιτροπής έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές. Επίσης, ο εκλογικός κατάλογος προσδιορίζει ποιος στερείται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι (εκλογιμότητα). Για την επαλήθευση της ορθότητάς του, ο εκλογικός κατάλογος διατίθεται προς έλεγχο από σήμερα έως την κοινοποίηση του εκλογικού αποτελέσματος κατά τις εργάσιμες ημέρες 
από .............................. η ώρα έως ......................... η ώρα
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στην αίθουσα ..........................................................................
Ο εκλογικός κατάλογος είναι ανακριβής, εάν κάποιος εκλογέας δεν είναι εγγεγραμμένος ή, αντίστροφα, εάν είναι εγγεγραμμένο κάποιο άτομο, το οποίο δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Σε μία τέτοια περίπτωση μπορεί να κατατεθεί ένσταση κατά του εκλογικού καταλόγου. Δικαίωμα ένστασης έχουν όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης.
Ωστόσο, οι ενστάσεις κατά του εκλογικού καταλόγου μπορούν να ληφθούν υπόψη, μόνο εάν υποβληθούν στην εφορευτική επιτροπή πριν από την πάροδο 3 ημερών από την έκδοση της παρούσας προκήρυξης εκλογών, δηλαδή το αργότερο έως
τις ...................................
στις ..................................... η ώρα
Οι ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν γραπτώς. Πρέπει να δηλώνεται, πού βασίζεται η ένσταση.

II.	Πόσο μεγάλο είναι το νέο συμβούλιο εργαζομένων και πώς εκλέγεται;
1.
Το προς εκλογή νέο συμβούλιο εργαζομένων αποτελείται από ......... μέλη. 

2.
Μόνο όσοι προτείνονται σε μία έγκυρη πρόταση υποψηφιότητας μπορούν να εκλεγούν. Οι εκλογές διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές του πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος (ψήφιση προσώπων).

3.
Ένα ιδιαίτερο νομικό μέλημα είναι ότι στο συμβούλιο εργαζομένων το φύλο, το οποίο αποτελεί την μειοψηφία στην επιχείρηση, εκπροσωπείται τουλάχιστον αντίστοιχα με το ποσοστό του στο δυναμικό του συμβουλίου εργαζομένων (βλέπε άρθρο 15, παρ. 2 του Καταστατικού Νόμου Επιχειρήσεων). Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την υποβολή των προτάσεων υποψηφιότητας. Επί του παρόντος υφίστανται οι ακόλουθες συνθήκες:

Εργαζόμενοι 	Ο πίνακας είναι αρκούντως επεξηγηματικός. Για το ποσοστό αρκεί μία ακρίβεια χωρίς δεκαδικά ψηφία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι συνήθεις μέθοδοι στρογγυλοποίησης.
Αριθμός
Ποσοστό (σε %)
Άνδρες


Γυναίκες
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Επισημαίνεται ότι, ως εκ τούτου, στους/στις άνδρες/γυναίκες στο συμβούλιο εργαζομένων αναλογεί(ούν) τουλάχιστον ........... έδρα(ες). Συνεπώς, ο ελάχιστος αριθμός εδρών που αναλογεί στο φύλο που αποτελεί την μειοψηφία θα κατανεμηθεί μετά την καταμέτρηση των ψήφων με προτεραιότητα στους υποψήφιους/στις υποψήφιες του φύλου που αποτελεί την μειοψηφία με τη σειρά των ψήφων που έλαβαν. Στη συνέχεια, οι υπόλοιπες έδρες θα κατανεμηθούν σε όλους τους υποψήφιους/όλες τις υποψήφιες σύμφωνα με τη σειρά των ψήφων που έλαβαν.
III.	Πώς και έως πότε μπορούν να υποβληθούν προτάσεις υποψηφιότητας;
Οι συνάδελφοι με δικαίωμα ψήφου και τα εργατικά σωματεία που εκπροσωπούνται στην επιχείρηση καλούνται με την παρούσα να υποβάλουν στην εφορευτική επιτροπή προτάσεις υποψηφιότητας για την εκλογή των μελών του συμβουλίου εργαζομένων.
1.
Οι προτάσεις υποψηφιότητας θα λαμβάνονται υπόψη, μόνο εάν έχουν υποβληθεί στην εφορευτική επιτροπή το αργότερο 1 εβδομάδα πριν από τη συνέλευση εργαζομένων, στην οποία πρόκειται να εκλεγεί το συμβούλιο εργαζομένων. Συνεπώς, πρέπει να έχουν υποβληθεί γραπτώς το αργότερο
στις .................................................. 
στις ..................................................... η ώρα
στην εφορευτική επιτροπή. Συνιστάται θερμά η νωρίτερη υποβολή των προτάσεων υποψηφιότητας, προκειμένου οι αμφισβητήσεις της εφορευτικής επιτροπής να μπορούν να διορθωθούν εντός της προθεσμίας.
Οι προτάσεις υποψηφιότητας, οι οποίες υποβάλλονται μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, είναι άκυρες και δεν μπορούν να γίνουν δεκτές για τις εκλογές.
2.
Επιπλέον, μία πρόταση υποψηφιότητας μπορεί να γίνει δεκτή για τις εκλογές, μόνο εάν υποστηρίζεται με την υπογραφή και άλλων μελών του προσωπικού με δικαίωμα ψήφου. Οι υπογραφές πρέπει να υποβάλλονται στην πρωτότυπη μορφή τους στην εφορευτική επιτροπή. Όλες οι προτάσεις υποψηφιότητας πρέπει να υποστηρίζονται τουλάχιστον από ........... εργαζόμενους και εργαζόμενες με δικαίωμα ψήφου. Κάθε εκλογέας μπορεί να υποστηρίξει μόνο μία πρόταση υποψηφιότητας με την υπογραφή του/της. 
Οι προτάσεις υποψηφιότητας, οι οποίες υποβάλλονται από ένα εργατικό σωματείο που εκπροσωπείται στην επιχείρηση, δεν απαιτείται να υποστηρίζονται από μέλη του προσωπικού. Αντ' αυτού, πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από δύο εκπροσώπους του εργατικού σωματείου.
3.
Σε μία πρόταση υποψηφιότητας μπορούν να προταθούν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι. Η πρόταση υποψηφιότητας πρέπει να σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε οι υπογραφές των υποστηρικτών να περιλαμβάνουν με ευκρίνεια όλους τους υποψήφιους και όλες τις υποψήφιες. Οι διαγραφές και οι προσθήκες μπορούν, επομένως, να καταστήσουν την πρόταση υποψηφιότητας άκυρη. Εκτός από το επώνυμο, πρέπει να αναφέρεται το όνομα, η ημερομηνία γέννησης και το είδος απασχόλησης στην επιχείρηση για τους υποψήφιους/τις υποψήφιες.
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4.
Κατά την κατάρτιση των προτάσεων υποψηφιότητας πρέπει να δίνεται προσοχή, ώστε όλα τα τμήματα της επιχείρησης - συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων - και όλα τα είδη απασχόλησης να εκπροσωπούνται κατάλληλα στο συμβούλιο εργαζομένων.
5.
Από τις προτάσεις υποψηφιότητας πρέπει να προκύπτει, ποιος υπογράφων ή ποια υπογράφουσα έχει δικαίωμα εκπροσώπησης της πρότασης έναντι της εφορευτικής επιτροπής και δικαίωμα παραλαβής δηλώσεων και αποφάσεων της εφορευτικής επιτροπής (ο ή η εκπρόσωπος της πρότασης υποψηφιότητας). Εάν αυτές οι πληροφορίες απουσιάζουν, τότε θεωρείται ως εκπρόσωπος ο υπογράφων ή η υπογράφουσα, ο οποίος ή η οποία έχει τοποθετήσει την υπογραφή του/της στην πρώτη θέση ως υποστηρικτής/υποστηρίκτρια.
Οι προτάσεις υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύονται από τη γραπτή συγκατάθεση των υποψηφίων για την ένταξή τους στην πρόταση υποψηφιότητας. Η δήλωση αυτή είναι αμετάκλητη.
6.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προτάσεις υποψηφιότητας, ιδιαίτερα για τη δυνατότητα αποκατάστασης των διαπιστωθέντων ελλείψεων, ανατρέξατε στα άρθρα 6, 7, 8 και 36, παρ. 5 του εκλογικού κανονισμού στον Καταστατικό Νόμο Επιχειρήσεων (ΕΚ). Ένα αντίγραφο του κειμένου του εκλογικού κανονισμού διατίθεται μαζί με τον εκλογικό κατάλογο στην προαναφερθείσα αίθουσα κατά τις ώρες που αναφέρονται εκεί (βλ. άνωθεν στο σημείο I.2).
7.
Έντυπα για προτάσεις υποψηφιότητας διατίθενται από την εφορευτική επιτροπή. Ωστόσο, η χρήση αυτών των εντύπων δεν είναι υποχρεωτική. Θα ληφθούν υπόψη όλες οι προτάσεις υποψηφιότητας, οι οποίες πληρούν τις προαναφερθείσες απαιτήσεις.
8.	Σημαντική υπόδειξη
Εάν εντός της καθορισμένης προθεσμίας δεν υποβληθούν προτάσεις υποψηφιότητας, οι εκλογές πρέπει να ακυρωθούν. – Με αυτό το γεγονός, η εφορευτική επιτροπή στερείται του δικαιώματος και της υποχρέωσης περαιτέρω διεξαγωγής της εκλογής συμβουλίου εργαζομένων.

IV.	Πώς και πότε γίνεται η εκλογή;
1.
Οι έγκαιρα υποβληθείσες και επιπλέον ορθές προτάσεις υποψηφιότητας θα κοινοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο, όπως η παρούσα προκήρυξη εκλογών. Θα αναρτηθούν εδώ το αργότερο 
από τις ...........................................................
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2.
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα πλαίσια μίας συνέλευσης εργαζομένων, στην οποία προσκαλείστε με την παρούσα 
για .................................................................... 
στις .................................................................... η ώρα
στην αίθουσα ..................................................................
.
Εκείνη την ημέρα, η ψηφοφορία στην αίθουσα αυτή είναι δυνατή το αργότερο έως τις ............. η ώρα.

3.	Επιστολική ψήφος
Όποιος κωλύεται την ημέρα της ψηφοφορίας να προσέλθει στο εκλογικό κέντρο για να ψηφίσει, έχει τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου, δηλαδή της γραπτής ψηφοφορίας.
Σε περίπτωση ανάγκης, τα απαραίτητα έγγραφα μπορούν να ζητηθούν από τώρα από την εφορευτική επιτροπή. Πρέπει να δηλώνεται η διεύθυνση, στην οποία πρόκειται να αποσταλούν τα έγγραφα. Ωστόσο, τα έγγραφα μπορούν να αποσταλούν το νωρίτερο περίπου 5 ημέρες πριν από την ημέρα της εκλογικής συνέλευσης εργαζομένων, δηλαδή περίπου στις .......................... Από την ημερομηνία αυτή μπορείτε επίσης να παραλαμβάνετε τα έγγραφα για την επιστολική ψήφο και από την εφορευτική επιτροπή κατά τις ώρες υποδοχής κοινού.
Η αίτηση για γραπτή ψηφοφορία (επιστολική ψήφος) πρέπει να υποβληθεί στην εφορευτική επιτροπή το αργότερο τρεις ημέρες πριν από την εκλογική συνέλευση εργαζομένων, δηλαδή το αργότερο
στις ...........................................................
στις ........................................................... η ώρα.
Η επιστολική ψήφος πραγματοποιείται με την έγκαιρη επιστροφή του συμπληρωμένου ψηφοδελτίου στην εφορευτική επιτροπή με τον προοριζόμενο για τον σκοπό αυτό και απαλλαγμένο από ταχυδρομικά τέλη φάκελο που έχει αποσταλεί. Αυτός ο φάκελος πρέπει να αποσταλεί στην εφορευτική επιτροπή το αργότερο τη χρονική στιγμή της έναρξης της καταμέτρησης των ψήφων, στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή
στις ...........................................................
στις ........................................................... η ώρα
στον τόπο της καταμέτρησης των ψήφων
στην αίθουσα ..................................................................
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4.
Στις εκλογές, οι ψηφοφόροι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των μεμονωμένων υποψηφίων. Κάθε ψηφοφόρος έχει σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό των εδρών που πρόκειται να κατανεμηθούν στο συμβούλιο εργαζομένων ....... ψήφους, τις οποίες μπορεί να δώσει στους/στις υποψήφιους/υποψήφιες. Σε κάθε υποψήφιο μπορεί να δοθεί μία μόνο ψήφος. Τα ψηφοδέλτια, στα οποία έχουν επιλεγεί (σημειωθεί με σταυρό) περισσότεροι/περισσότερες υποψήφιοι/υποψήφιες από τις έδρες που απονέμονται στο συμβούλιο εργαζομένων, είναι άκυρα και δεν θα λαμβάνονται υπόψη στην καταμέτρηση των ψήφων.
5.
Η ψηφοφορία πραγματοποιείται σημειώνοντας έναν σταυρό στο προβλεπόμενο σημείο στο ψηφοδέλτιο. Τα ψηφοδέλτια, τα οποία είναι συμπληρωμένα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην διαφαίνεται με σαφήνεια η βούληση των ψηφοφόρων, είναι άκυρα και δεν θα λαμβάνονται υπόψη στην καταμέτρηση των ψήφων. Επίσης άκυρα είναι τα ψηφοδέλτια εκείνα, τα οποία συνοδεύονται από οποιαδήποτε σχόλια, προσθήκες ή άλλες σημάνσεις.

V.	Πρόσκληση για την καταμέτρηση των ψήφων – Ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος
Το πότε μπορεί να γίνει η καταμέτρηση των ψήφων εξαρτάται από το εάν θα γίνει χρήση του δικαιώματος επιστολικής ψήφου, δηλαδή μεταγενέστερης ψηφοφορίας.
Αρχικά έχει προγραμματιστεί η καταμέτρηση των ψήφων αμέσως μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, δηλαδή 
στις ...................................... από ................................. η ώρα 
στην αίθουσα ........................................................................... 
και η προφορική ανακοίνωση του προσωρινού εκλογικού αποτελέσματος. 
Σε περίπτωση αίτησης μεταγενέστερης ψηφοφορίας, η καταμέτρηση των ψήφων και η ανακοίνωση του προσωρινού εκλογικού αποτελέσματος καθορίζονται με την παρούσα 
στις ...................................... από ................................. η ώρα 
στην αίθουσα ...........................................................................
Λίγο πριν από τη συνέλευση των εργαζομένων για την εκλογή του συμβουλίου εργαζομένων, η εφορευτική επιτροπή θα ανακοινώσει, εκτός από την προκήρυξη εκλογών, σε ποια από τις δύο ημερομηνίες θα πραγματοποιηθεί η καταμέτρηση των ψήφων. Επιπλέον, θα υπάρξει σχετική προφορική ενημέρωση στη συνέλευση εργαζομένων.
Η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται σε κάθε περίπτωση δημοσίως. Όλοι οι συνάδελφοι καλούνται με την παρούσα να παρευρεθούν στην καταμέτρηση των ψήφων.
Η επίσημη ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος θα λάβει χώρα λίγο μετά την καταμέτρηση των ψήφων σε όλα τα σημεία, στα οποία είναι αναρτημένη η παρούσα προκήρυξη εκλογών.
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VI. 	Κάλεσμα υποστήριξης της εφορευτικής επιτροπής
Υποδείξεις για ελλείψεις, παρατυπίες ή παρακωλύσεις κατά την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των εκλογών ή την ψηφοφορία παραλαμβάνονται από όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

VII. 	Πώς και πού μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με την εφορευτική επιτροπή;
Οι ενστάσεις και λοιπές δηλώσεις, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν στην εφορευτική επιτροπή, πρέπει να απευθύνονται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, 
κύριο/κυρία ................................................................................................
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του/της προσωπικά και τηλεφωνικά ως εξής στις συνήθεις ώρες εργασίας	Καλό θα ήταν, εάν μπορούσατε να δώσετε πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά. Επίσης, συνιστάται η εφορευτική επιτροπή να καθιερώσει τακτικές ώρες υποδοχής κοινού και να τις ανακοινώσει εδώ.:
..............................................................................................................	Εάν συσταθεί ένα κανονικό γραφείο εφορευτικής επιτροπής, πρέπει να αναφέρεται η διεύθυνσή του, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ. Ειδάλλως, εισαγάγετε εδώ τον χώρο εργασίας του διευθυντή της εφορευτικής επιτροπής, εάν είναι δυνατόν με τον αριθμό τηλεφώνου και φαξ.

VIII.	Πού διατίθενται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκλογή συμβουλίου εργαζομένων;
Για πολυάριθμες περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την εκλογική διαδικασία, ανατρέξατε στον Καταστατικό Νόμο Επιχειρήσεων (άρθρα 1 έως 20), καθώς και στον σχετικό εκδοθέντα εκλογικό κανονισμό. Εκεί διατίθεται προς ανάγνωση το κείμενο του εκλογικού κανονισμού, όπως επίσης και ο εκλογικός κατάλογος. Ισχύουν οι ώρες που αναφέρονται εκεί.
..................................................., ........................... 2018

Η Εφορευτική Επιτροπή
............................               ................................                ................................	Εδώ πρέπει να εισαχθούν τα ονόματα των μελών της εφορευτικής επιτροπής. Στη συνέχεια, τα μέλη πρέπει να υπογράψουν την προκήρυξη εκλογών ιδιοχείρως. Το πρόσωπο και το όνομα του προέδρου πρέπει να επισημαίνεται. – Το άρθρο 3, παρ. 1 του εκλογικού κανονισμού προβλέπει (απλώς) ότι η προκήρυξη εκλογών πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και τουλάχιστον άλλο ένα μέλος. Είθισται η προκήρυξη εκλογών να υπογράφεται από όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.
Με τα υπόλοιπα μέλη της εφορευτικής επιτροπής μπορείτε να επικοινωνήσετε προσωπικά και τηλεφωνικά ως εξής.
Ο/Η αναπληρωτής/αναπληρώτρια κύριος/κυρία ..............................................................
Κύριος/Κυρία ...................................................................................................

Εσωτερική σημείωση της εφορευτικής επιτροπής σχετικά με την παρούσα προκήρυξη εκλογών
Αναρτήθηκε
στις:
από:
Έλεγχος ανάρτησης 
στις:
από:
Η παρούσα ανάρτηση πρέπει να απομακρυνθεί 2 εβδομάδες μετά την κοινοποίηση του εκλογικού αποτελέσματος και να παραδοθεί στην εφορευτική επιτροπή. Τελευταία προθεσμία: 30.06.2018
Απομακρύνθηκε 
στις:
από:


Σημειώσεις σχετικά με την προκήρυξη εκλογών








