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ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 
 

ΕΚΛΟΓΕ ΕΑΚ 
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  – 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

Συναδϋλφιςεσ, Συνϊδελφοι, 

 Σο Δ.. του υλλόγου μασ αποφϊςιςε, ςύμφωνα με το καταςτατικό, τη διεξαγωγό εκλογών για την 

ανϊδειξη νϋων Επιτροπών Αντιπροςώπων (Ε.Α.Κ.) ςε όλουσ τουσ εργαςιακούσ χώρουσ τησ Σρϊπεζασ. 

 τόχοσ του υλλόγου εύναι η ουςιαςτικό αναβϊθμιςη των Επιτροπών προκειμϋνου να αποτελούν 

το βαςικό κύτταρο ςυνδικαλιςτικόσ δρϊςησ και ϋκφραςησ των εργαζομϋνων ςτουσ επιμϋρουσ 

εργαςιακούσ χώρουσ. 

  ε αυτό την κατεύθυνςη, εύναι ςημαντικό να εκλεγούν Ε.Α.Κ. ςε όλουσ τουσ χώρουσ 

εργαςύασ. 

 Όπωσ ϋχει αποδειχτεύ απ’ την ϋωσ τώρα εμπειρύα, όπου υπϊρχουν Επιτροπϋσ οι οπούεσ 

λειτουργούν ουςιαςτικϊ, με τισ παρεμβϊςεισ τουσ καταφϋρνουν ςε ςυνεργαςύα με τον .Τ.Ε.Σ.Ε. 

να περιορύςουν τα προβλόματα των Μονϊδων τουσ και να εφαρμόζεται εύρυθμα ςτην πρϊξη η 

εργατικό νομοθεςύα. 

 Ο αγώνασ για την τόρηςη του ωραρύου, την απρόςκοπτη χορόγηςη των αδειών, την τόρηςη των 

κανόνων υγιεινόσ και αςφϊλειασ πρϋπει να εύναι καθημερινόσ ςε όλουσ τουσ εργαςιακούσ χώρουσ. Οι 

Ε.Α.Κ. διαςφαλύζουν ότι κανϋνασ εργαζόμενοσ δεν αιςθϊνεται μόνοσ ςτο χώρο δουλειϊσ του και ότι 

τηρούνται απαρϋγκλιτα η νομοθεςύα και οι υλλογικϋσ υμβϊςεισ για όλα τα θϋματα.  

Συνϊδελφοι, 

 ασ καλούμε όλεσ και όλουσ να ςυμμετϊςχετε μαζικϊ ςτισ διαδικαςύεσ ανϊδειξησ των 

νϋων Ε.Α.Κ. Για ν’ αποκτόςουμε οι εργαζόμενοι δυνατό φωνό παντού, για να προςτατϋψουμε  ςτην 

πρϊξη τα εργαςιακϊ μασ δικαιώματα, για να ενιςχύςουμε την ςυμμετοχό, για περιςςότερη δημοκρατύα 

ςτουσ χώρουσ δουλειϊσ. 

 

http://www.syete.gr/
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΧΗΥΟΥΟΡΙΑ 

Δικαύωμα εκλϋγειν και εκλϋγεςθαι ϋχουν όςοι εργαζόμενοι εύναι ενταγμϋνοι ςτον Κανονιςμό 

Εργαςύασ και καταγεγραμμϋνοι ςτη δύναμη του Καταςτόματοσ ό τησ Διεύθυνςησ, όςοι δηλαδό 

εργϊζονται ςτον ύδιο χώρο ανεξαρτότωσ υλλόγου ςτον οπούο ανόκουν. 

 Οι Υύλακεσ, το προςωπικό τησ Καθαριότητασ, το Σεχνικό Προςωπικό, το Μόνιμο Κλιμϊκιο 

Επιθεώρηςησ ψηφύζουν ςτο Κατϊςτημα ό τη Διεύθυνςη όπου ϋχουν μόνιμη εργαςύα. 

Αναλογύα των εκλεγομϋνων αντιπροςώπων 

• ε μονϊδεσ που εργϊζονται μϋχρι και 10 ςυνϊδελφοι εκλϋγεται 1 τακτικόσ και 1 αναπληρωματικόσ 

αντιπρόςωποσ. 

• ε μονϊδεσ που εργϊζονται 11-20 ςυνϊδελφοι εκλϋγονται 2 τακτικού και 1 αναπληρωματικόσ 

αντιπρόςωποσ. 

• ε μονϊδεσ που εργϊζονται 21-50 ςυνϊδελφοι εκλϋγονται 3 τακτικού και 2 αναπληρωματικού 

αντιπρόςωποι. 

• ε μονϊδεσ που εργϊζονται από 51 και πϊνω ςυνϊδελφοι εκλϋγονται 5 τακτικού και 3 

αναπληρωματικού αντιπρόςωποι. 

ταυροδοςύα 

• Μϋχρι 3μελεύσ επιτροπϋσ μπαύνει 1 ςταυρόσ ςτην ψηφοφορύα. 

• ε 5μελεύσ επιτροπϋσ μπαύνουν 2 ςταυρού ςτην ψηφοφορύα. 

 

Η εκλογό των αντιπροςώπων διενεργεύται με καθολικό μυςτικό ψηφοφορύα μεταξύ των 

ςυναδϋλφων που εργϊζονται ςτην μονϊδα με ψηφοδϋλτιο (ϋντυπο ό δακτυλογραφημϋνο) ςτο οπούο 

αναγρϊφονται τα ονόματα όλων  των υποψηφύων με αλφαβητικό ςειρϊ. 

Φρϋη εφορευτικόσ επιτροπόσ εκτελούν 2 ό 3 ςυνϊδελφοι οι οπούοι εκλϋγονται με ανϊταςη του 

χεριού από τη Γενικό υνϋλευςη τησ μονϊδασ. 

Τποψηφιότητεσ γύνονται δεκτϋσ από την εφορευτικό επιτροπό μϋχρι την ώρα τησ ϋναρξησ τησ 

ψηφοφορύασ. 

Μϋλη τησ επιτροπόσ, τακτικϊ και αναπληρωματικϊ, εκλϋγονται ανϊλογα με τον αριθμό ςταυρών 

που ϋλαβε ο καθϋνασ. 

Η Εφορευτικό Επιτροπό ςυντϊςςει, υπογρϊφει και κοινοποιεύ με FAX προσ τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. (210-

3212944), ό με e-mail: syete@otenet.gr αμϋςωσ μετϊ την ψηφοφορύα, πρακτικό ψηφοφορύασ και 

εκλογόσ αντιπροςώπων. 

 

 



ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ  3 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 

 

  

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ – Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ 

 

ΕΚΠΡΟΨΠΗΗ - ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 Η Ε.Α.Κ. εκπροςωπεύται από τον Γραμματϋα τησ ο οπούοσ εκλϋγεται με απόλυτη πλειοψηφύα 

των παρόντων μεταξύ των τακτικών αντιπροςώπων, όταν ο αριθμόσ τουσ εύναι πϊνω από 2. 

 τισ περιπτώςεισ διμελών Επιτροπών και εφόςον δεν υπϊρχει ομοφωνύα μεταξύ τουσ, ο πρώτοσ 

ςε ψόφουσ εκτελεύ χρϋη Γραμματϋα. 

 Ο Γραμματϋασ ςυγκαλεύ τακτικό και ϋκτακτη ολομϋλεια τησ Επιτροπόσ, διευθύνει τισ διαδικαςύεσ 

και καταρτύζει την ημερόςια διϊταξη. ε απουςύα του Γραμματϋα τον αναπληρώνει ο Β΄ 

Γραμματϋασ. 

 Η πρώτη ςυνεδρύαςη γύνεται το αργότερο μϋςα ςε 15 μϋρεσ από την ανακόρυξη των εκλεγμϋνων 

μελών από την Εφορευτικό Επιτροπό με ευθύνη του πρώτου ςε ψόφουσ μϋλουσ τησ. 

 ε περύπτωςη ϊρνηςόσ του να ςυγκαλϋςει την επιτροπό μϋςα ςε 15 μϋρεσ τότε ςυγκαλεύται από 

τον δεύτερο κατϊ ςειρϊ ςε ψόφουσ. 

 Οι τακτικϋσ ςυνεδριϊςεισ τησ Επιτροπόσ γύνονται κϊθε μόνα και εύναι ανοικτϋσ. 

 την ημερόςια διϊταξη ςυζητεύται κϊθε θϋμα που θϋτει το 1/3 των μελών τησ επιτροπόσ. 

 Η Ε.Α.Κ. ςυνεδριϊζει ϋκτακτα με πρόςκληςη του Γραμματϋα ό όταν το ζητόςουν πϊνω από τα μιςϊ 

μϋλη τησ Επιτροπόσ. 

 Οι αποφϊςεισ παύρνονται με απόλυτη πλειοψηφύα. Η ομοφωνύα ςτη λόψη αποφϊςεων πρϋπει να 

εύναι επιδύωξη τησ Επιτροπόσ. 

 τισ ςυνεδριϊςεισ μετϋχουν με ςυμβουλευτικό ψόφο και οι αναπληρωματικού αντιπρόςωποι και 

βοηθούν ςτην υλοπούηςη των αποφϊςεων τησ Επιτροπόσ. 

 Η Επιτροπό τηρεύ αρχεύο των αποφϊςεών τησ με τη διαδικαςύα ςυνοπτικών Πρακτικών που 

υπογρϊφουν όλα τα μϋλη τησ. 

 τα πρακτικϊ των αποφϊςεων τησ Επιτροπόσ αναγρϊφονται και οι μειοψηφούςεσ απόψεισ. 

 Σην Ε.Α.Κ. μπορεύ να ανακαλϋςει το ςώμα το οπούο την εξϋλεξε, δηλαδό η Γενικό υνϋλευςη των 

μελών τησ μονϊδασ. 

υμμετϋχουμε ενεργϊ και μαζικϊ ςτισ εκλογϋσ των Ε.Α.Κ. 

Για την καλύτερη επικοινωνύα ανϊμεςα ςτα μϋλη τησ Ε.Α.Κ. και του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. εύναι ςημαντικό 

ο νϋοσ Γραμματϋασ τησ Ε.Α.Κ. να αποςτεύλει με FAX ςτο Σύλλογο (210-3212944)/ (διεπ 19945) ό 

με e-mail: syete@otenet.gr ςυμπληρωμϋνη την κατϊςταςη αποτελεςμϊτων εκλογών Ε.Α.Κ. 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΕΚΛΟΓΨΝ Ε.Α.Κ. 

ΜΟΝΑΔΑ: .........................................................................................................................................................................................  

ΚΩΔ. ΜΟΝΑΔΑ: ...........................................................................................................................................................................  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: ........................................................................................................................................................  

ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ: ............  ................................................................................... Σηλ.: .................................................................  

Διεπ. Σηλ. ......................... Κιν.: ................................................ e-mail: .......................................................................................  

ΜΕΛΟ: ............................  ................................................................................... Σηλ.: .................................................................  

Διεπ. Σηλ. ......................... Κιν.: ................................................ e-mail: .......................................................................................  

ΜΕΛΟ: ............................  ................................................................................... Σηλ.: .................................................................  

Διεπ. Σηλ. ......................... Κιν.: ................................................ e-mail: .......................................................................................  

ΜΕΛΟ: ............................  ................................................................................... Σηλ.: .................................................................  

Διεπ. Σηλ. ......................... Κιν.: ................................................ e-mail: .......................................................................................  

ΜΕΛΟ: ............................  ................................................................................... Σηλ.: .................................................................  

Διεπ. Σηλ. ......................... Κιν.: ................................................ e-mail: .......................................................................................  

ΑΝΑΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΟ ΜΕΛΟ:  .................................................................. Σηλ.: .................................................................  

Διεπ. Σηλ. ......................... Κιν.: ................................................ e-mail: .......................................................................................  

ΑΝΑΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΟ ΜΕΛΟ:  .................................................................. Σηλ.: .................................................................  

Διεπ. Σηλ. ......................... Κιν.: ................................................ e-mail: .......................................................................................  

ΑΝΑΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΟ ΜΕΛΟ:  .................................................................. Σηλ.: .................................................................  

Διεπ. Σηλ. ......................... Κιν.: ................................................ e-mail: .......................................................................................  

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ Ε.Α.Κ. 

 

Για οποιαδόποτε πληροφορύα ό διευκρύνιςη μπορεύτε να επικοινωνόςετε με τουσ αποςπαςμϋνουσ 

ςυναδϋλφουσ του .Τ.Ε.Σ.Ε. ό με τον ςδ Αντώνη Γεωργικόπουλο  (τηλ 2103349915, διεπ. 19915) και  

Βελϋντζα Βαρβϊρα ςτη Γραμματεύα του .Τ.Ε.Σ.Ε. (τηλ.: 210-3349927, διεπ. 19927). 

 
 

Για το Διοικητικό Συμβοφλιο, 

 

Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματζας 
 

Γιώργος Μότσιος           Θφμιος Παπαγιάννης 


