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ΕΚΛΟΓΕ  ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΩΝ  

ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ (Ε.Α.Κ.) 

5 -30 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2022 
Σο Δ.. του υλλόγου μασ αποφάςιςε, ςφμφωνα με το Καταςτατικό, τθ διεξαγωγι εκλογϊν για τθν 

ανάδειξθ νζων Επιτροπϊν Αντιπροςϊπων (Ε.Α.Κ.) ςε όλουσ τουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ τθσ Σράπεηασ. Η 

απόφαςθ αυτι του υλλόγου ςτοχεφει ςτθν ουςιαςτικι αναβάκμιςθ των Επιτροπϊν, προκειμζνου να 

αποτελοφν το βαςικό κφτταρο ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ, ζκφραςθσ και ςτιριξθσ των εργαηομζνων ςτουσ 

επιμζρουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ. 

ε αυτι τθν κατεφκυνςθ, είναι ςθμαντικό να εκλεγοφν Ε.Α.Κ. ςε όλουσ τουσ χϊρουσ εργαςίασ. 

Όπωσ ζχει άλλωςτε αποδειχτεί απ’ τθν ζωσ τϊρα εμπειρία, όπου οι Επιτροπζσ υπάρχουν και λειτουργοφν 

ουςιαςτικά, με τισ άμεςεσ παρεμβάςεισ τουσ και ςε ςυνεργαςία με τον .Τ.Ε.Σ.Ε., καταφζρνουν να 

περιορίςουν τα προβλιματα των Μονάδων τουσ και να εφαρμόηεται εφρυκμα ςτθν πράξθ θ εργατικι 

νομοκεςία. 

Ο αγϊνασ για τθν τιρθςθ του ωραρίου (ςε ςυνδυαςμό με τθ χριςθ τθσ ψθφιακισ κάρτασ εργαςίασ), 

τθν εφαρμογι του δικαιϊματοσ αποςφνδεςθσ, τθν απρόςκοπτθ χοριγθςθ των αδειϊν, τθν τιρθςθ των 

κανόνων υγείασ και αςφάλειασ, πρζπει να είναι κακθμερινόσ ςε όλουσ τουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ.  

Οι Ε.Α.Κ. διαςφαλίηουν ότι κανείσ εργαηόμενοσ δεν αιςκάνεται μόνοσ ςτο χϊρο δουλείασ του και ότι 

τθροφνται απαρζγκλιτα θ νομοκεςία και οι υλλογικζσ υμβάςεισ για όλα τα κζματα.  

 

υναδζλφιςεσ, υνάδελφοι,  

ασ καλοφμε όλεσ και όλουσ να ςυμμετζχετε μαηικά ςτισ διαδικαςίεσ ανάδειξθσ των νζων Ε.Α.Κ. Για 

να αποκτιςουμε οι εργαηόμενοι δυνατι φωνι παντοφ, για να προςτατζψουμε ςτθν πράξθ τα εργαςιακά μασ 

δικαιϊματα, για περιςςότερθ δθμοκρατία ςτουσ χϊρουσ δουλειάσ. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

Δικαίωμα εκλζγειν και εκλζγεςκαι ζχουν όςοι εργαηόμενοι είναι ενταγμζνοι ςτον Κανονιςμό Εργαςίασ και 

καταγεγραμμζνοι ςτθ δφναμθ του Καταςτιματοσ ι τθσ Διεφκυνςθσ, όςοι δθλαδι εργάηονται ςτον ίδιο χϊρο, 

ανεξαρτιτωσ υλλόγου ςτον οποίο ανικουν. Οι Φφλακεσ, το Προςωπικό τθσ Κακαριότθτασ, το Σεχνικό 

Προςωπικό, το Μόνιμο Κλιμάκιο Επικεϊρθςθσ ψθφίηουν ςτο Κατάςτθμα ι τθ Διεφκυνςθ όπου ζχουν μόνιμθ 

εργαςία.  

Αναλογία των εκλεγόμενων αντιπροςϊπων  

• ε μονάδεσ που εργάηονται μζχρι και 10 ςυνάδελφοι εκλζγεται 1 τακτικόσ και 1 αναπλθρωματικόσ   

• ε μονάδεσ που εργάηονται 11-20 ςυνάδελφοι εκλζγονται 2 τακτικοί και 1 αναπλθρωματικόσ  

• ε μονάδεσ που εργάηονται 21-50 ςυνάδελφοι εκλζγονται 3 τακτικοί και 2 αναπλθρωματικοί  

• ε μονάδεσ που εργάηονται από 51 και πάνω ςυνάδελφοι εκλζγονται 5 τακτικοί και 3 αναπλθρωματικοί  

http://www.syete.gr/
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ταυροδοςία :  

• Μζχρι 3μελείσ επιτροπζσ μπαίνει 1 ςταυρόσ ςτθν ψθφοφορία. 

• ε 5μελείσ επιτροπζσ μπαίνουν 2 ςταυροί ςτθν ψθφοφορία. 

 

Η εκλογι των αντιπροςϊπων διενεργείται με κακολικι μυςτικι ψθφοφορία μεταξφ των ςυναδζλφων που 

εργάηονται ςτθν μονάδα με ψθφοδζλτιο ςτο οποίο αναγράφονται τα ονόματα όλων των υποψθφίων με 

αλφαβθτικι ςειρά.  

 

Χρζθ εφορευτικισ επιτροπισ εκτελοφν 2 ι 3 ςυνάδελφοι οι οποίοι εκλζγονται με ανάταςθ του χεριοφ από 

τθ Γενικι υνζλευςθ τθσ μονάδασ.  

 

Τποψθφιότθτεσ γίνονται δεκτζσ  από τθν εφορευτικι επιτροπι μζχρι τθν ϊρα ζναρξθσ τθσ ψθφοφορίασ.  

 

Μζλθ τθσ επιτροπισ, τακτικοί και αναπλθρωματικοί, εκλζγονται ανάλογα με τον αρικμό ςταυρϊν που ζλαβε 

ο κακζνασ.  

 

Η Εφορευτική Επιτροπή (ή εναλλακτικά ο νέοσ Γραμματέασ τησ Ε.Α.Κ)., ςυντάςςει, υπογράφει και 

κοινοποιεί με e-mail: syete2@nbg.gr, αμέςωσ μετά την ψηφοφορία, πρακτικό ψηφοφορίασ και εκλογήσ 

αντιπροςϊπων. 

  

 

ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ - ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

• Η Ε.Α.Κ. εκπροςωπείται από τον Γραμματζα τθσ ο οποίοσ εκλζγεται με απόλυτθ πλειοψθφία των 

παρόντων μεταξφ των τακτικϊν αντιπροςϊπων, όταν ο αρικμόσ τουσ είναι πάνω από 2. τισ περιπτϊςεισ 

διμελϊν Επιτροπϊν και εφόςον δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξφ τουσ, ο πρϊτοσ ςε ψιφουσ εκτελεί χρζθ 

Γραμματζα.  

• Ο Γραμματζασ ςυγκαλεί τακτικι και ζκτακτθ ολομζλεια τθσ Επιτροπισ, διευκφνει τισ διαδικαςίεσ και 

καταρτίηει τθν θμεριςια διάταξθ. ε περίπτωςθ απουςίασ του Γραμματζα τον αναπλθρϊνει ο επόμενοσ 

ςυνάδελφοσ ςε αρικμό ψιφων.  

• Η πρϊτθ ςυνεδρίαςθ γίνεται το αργότερο μζςα ςε 15 μζρεσ από τθν ανακιρυξθ των εκλεγμζνων μελϊν 

από τθν Εφορευτικι Επιτροπι με ευκφνθ του πρϊτου ςε ψιφουσ μζλουσ τθσ.  ε περίπτωςθ άρνθςθσ του 

να ςυγκαλζςει τθν επιτροπι μζςα ςε 15 μζρεσ, τότε ςυγκαλείται από τον δεφτερο κατά ςειρά ςε ψιφουσ.  

• Οι τακτικζσ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ γίνονται κάκε μινα και είναι ανοικτζσ. τθν θμεριςια διάταξθ 

ςυηθτείται κάκε κζμα που κζτει το 1/3 των μελϊν τθσ επιτροπισ. 

• Η Ε.Α.Κ. ςυνεδριάηει ζκτακτα με πρόςκλθςθ του Γραμματζα ι όταν το ηθτιςουν πάνω από τα μιςά μζλθ 

τθσ Επιτροπισ.  

• Οι αποφάςεισ λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία. Η ομοφωνία ςτθ λιψθ αποφάςεων πρζπει να είναι 

επιδίωξθ τθσ Επιτροπισ.  

• τισ ςυνεδριάςεισ μετζχουν με ςυμβουλευτικι ψιφο και οι αναπλθρωματικοί αντιπρόςωποι και βοθκοφν 

ςτθν υλοποίθςθ των αποφάςεων τθσ Επιτροπισ.  
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• Η Επιτροπι τθρεί αρχείο των αποφάςεων τθσ με τθ διαδικαςία ςυνοπτικϊν Πρακτικϊν που υπογράφουν 

όλα τα μζλθ τθσ. τα πρακτικά των αποφάςεων τθσ Επιτροπισ αναγράφονται και οι μειοψθφοφςεσ 

απόψεισ.  

• Σθν Ε.Α.Κ. μπορεί να ανακαλζςει το ςϊμα το οποίο τθν εξζλεξε, δθλαδι θ Γενικι υνζλευςθ των μελϊν 

τθσ μονάδασ.  

 

υμμετζχουμε ενεργά και μαηικά ςτισ εκλογζσ των Ε.Α.Κ. 

 

Για οποιαδιποτε πρόςκετθ πλθροφορία ι διευκρίνιςθ μπορείτε να επικοινωνιςετε με τον 

ςυνάδελφο Μπογδάνο Κωνςταντίνο (τθλ 210 3349931, διεπ. 19931) ι με τθ Γραμματεία του .Τ.Ε.Σ.Ε. 

(Βελζντηα Βαρβάρα ςτθ τθλ. 210 3349927,  διεπ. 19927). 

 

 

 

 

Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ 

 

Για το Διοικθτικό υμβοφλιο 

Ο Πρόεδροσ                   Ο Γεν. Γραμματζασ 

 

 

              Ντεκουμζσ  Ακανάςιοσ            Παπαγιάννθσ  Θφμιοσ 
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Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ Ε.Α.Κ. 

 

 


