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1. Εκλογή
α) Σε κάθε μονάδα της Τράπεζας (Κατάστημα, Υποκατάστημα ή
Διοικητική Μονάδα) εκλέγεται επιτροπή αντιπροσώπων του
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., η θητεία της οποίας αρχίζει και τελειώνει μαζί με τη
θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δικαίωμα ψήφου και εκλογής έχουν όλα τα μέλη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. που
εργάζονται στην αντίστοιχη μονάδα.
β) Η αναλογία των εκλεγομένων αντιπροσώπων είναι η ακόλουθη:
Σε μονάδες που εργάζονται μέχρι και 10 μέλη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
εκλέγεται 1 τακτικός και 1 αναπληρωματικός αντιπρόσωπος.
Σε μονάδες που εργάζονται 11-30 μέλη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., εκλέγονται 2
τακτικοί και ένας αναπληρωματικός αντιπρόσωπος.
Σε μονάδες που εργάζονται 31-60 μέλη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., εκλέγονται 3
τακτικοί και 2 αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι.
Σε μονάδες από 60 και πάνω μέλη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., εκλέγονται 5
τακτικοί και 3 αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι.
Ειδικά για το Κεντρικό Κατάστημα και τις υπηρεσίες της Διοίκησης,
τα ζητήματα εκλογής επιτροπής αντιπροσώπων αντιμετωπίζονται με
ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Η εκλογή των αντιπροσώπων διενεργείται με καθολική μυστική
ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. που εργάζονται στη
μονάδα, με ψηφοδέλτιο (έντυπο ή δακτυλογραφημένο) στο οποίο
αναγράφονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων με αλφαβητική
σειρά.
Χρέη εφορευτικής επιτροπής εκτελούν 2 ή 3 μέλη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., τα
οποία εκλέγονται με ανάταση του χεριού των μελών του Συλλόγου
σε κάθε μονάδα.
Υποψηφιότητες γίνονται δεκτές από την εφορευτική επιτροπή μέχρι
την ώρα της έναρξης της ψηφοφορίας.
Η ψηφοφορία για την εκλογή των αντιπροσώπων καταστήματος
γίνεται μέσα σ' ένα μήνα -το αργότερο- από την ημερομηνία
συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε..

Μέλη της επιτροπής τακτικά και αναπληρωματικά, εκλέγονται με
βάση τον αριθμό σταυρών που έλαβε ο καθένας. Η Εφορευτική
Επιτροπή συντάσσει, υπογράφει και κοινοποιεί στο Σύλλογο, αμέσως
μετά τη ψηφοφορία, πρακτικό ψηφοφορίας και εκλογής των
αντιπροσώπων:
Για επιτροπές: 3 μελών στη ψηφοφορία μπαίνει μόνο 1 σταυρός
5 μελών στη ψηφοφορία μπαίνουν μόνο 2 σταυροί
δ) Κάθε Επιτροπή Αντιπροσώπων Καταστήματος εκπροσωπείται από
το Γραμματέα της, ο οποίος εκλέγεται μεταξύ των τακτικών
αντιπροσώπων. Η αρμοδιότητα αυτή του Γραμματέα δεν πρέπει να
οδηγεί σε ενέργειες "προσωπικές", αλλά να επιδιώκεται ώστε τα κάθε
είδους διαβήματα να γίνονται συλλογικά από την Επιτροπή.
ε) Στις μονάδες που δεν διενεργήθηκαν οι εκλογές της Επιτροπής
Αντιπροσώπων Καταστήματος μέσα στον καθορισμένο χρόνο, το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει με απόφασή του τους
αντιπροσώπους του Καταστήματος.
στ) Στις συνεδριάσεις των Επιτροπών Αντιπροσώπων Καταστημάτων
συμμετέχουν ισότιμα ως μέλη των Επιτροπών και τα μέλη του
Συλλόγου που τυχόν εργάζονται στη μονάδα και τα οποία έχουν
εκλεγεί στα όργανα Διοίκησης του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ή έχουν εκλεγεί ως
αντιπρόσωποι στην ΟΤΟΕ ή εργατικά κέντρα.
2. Αρμοδιότητες - Καθήκοντα
Η
Επιτροπή
Αντιπροσώπων
Καταστήματος
είναι
όργανο
συμβουλευτικού χαρακτήρα, φροντίζει με τη δράση της να βοηθά
την πραγματοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ και αντιμετωπίζει σε
συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα προβλήματα που
ανακύπτουν στη μονάδα της αρμοδιότητάς της.
Η Επιτροπή Αντιπροσώπων Καταστήματος μπορεί να την ανακαλέσει
το σώμα που την εξέλιξε, δηλαδή η συνέλευση των μελών του
Συλλόγου στο Κατάστημα.

