
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
 
Κωδικοποιηµένο σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν την 
2/11/1999  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Το 1917 ιδρύθηκε το επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ" του οποίου 
το καταστατικό τροποποιήθηκε επανειληµµένα από τότε. Ειδικότερα, το 
καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και προσαρµόστηκε στις 
διατάξεις περί επαγγελµατικών σωµατείων που ισχύουν σήµερα µε µυστική 
πανελλαδική ψηφοφορία στις 11 και 12 Φλεβάρη 1983 και τελικά 
διαµορφώθηκε στο προτεινόµενο καταστατικό που εγκρίθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση των µελών του συλλόγου µε µυστική πανελλαδική ψηφοφορία που 
διενεργήθηκε από 12-23 Οκτωβρίου 1999 και ρυθµίζει στο εξής τη λειτουργία 
και τη δράση του.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε∆ΡΑ  
 
Η επωνυµία του Σωµατείου των εργαζοµένων στην Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος, µε έδρα την Αθήνα είναι "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ" (ΣΥΕΤΕ).  
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
 
ΣΚΟΠΟΙ  
 
Σκοπός του συλλόγου είναι η προστασία και η προαγωγή των ηθικών, 
οικονοµικών και επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών του.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ∆ΡΑΣΗΣ  
 
Ο ΣΥΕΤΕ συνενώνει και καθοδηγεί τη δράση των µελών του, στη βάση της 
αποστολής τους ως αναπόσπαστο µέρος ιδιαίτερης κοινωνικής τάξης, της 
εργατικής τάξης.  
 
Κατευθύνσεις στη δράση του Συλλόγου είναι:  
 
1. Η βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας και η διασφάλιση της 
συνδικαλιστικής δραστηριότητας και ελευθερίας µε τη βελτίωση της εργατικής 
νοµοθεσίας.  
 



2. Η βελτίωση των αποδοχών και όλων των πρόσθετων υλικών και ηθικών 
απολαβών των εργαζόµενων στην Εθνική Τράπεζα, ώστε να εξασφαλίζεται σ' 
αυτούς ένα πολιτισµένο και ανθρώπινο βιοτικό επίπεδο.  
 
3. Η βελτίωση της θέσης των µελών του από την άποψη της κοινωνικής 
ασφάλισης. Η παραπέρα επαγγελµατική µόρφωση κι ανάπτυξη των µελών 
του και η γενική φροντίδα για την εξύψωση του επαγγελµατικού, πνευµατικού 
και πολιτιστικού επιπέδου τους.  
 
4. Η πιο ουσιαστική συµµετοχή αιρετών αντιπροσώπων των µελών του στη 
∆ιοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας και στ' άλλα όργανά της, για να 
συµβάλλουν στην καλύτερη ανάπτυξη του κοινωνικού ρόλου της και τη 
διασφάλιση των συµφερόντων των µελών του Συλλόγου.  
 
5. Η συνεργασία µε όλα τα εργατικά, εργατοϋπαλληλικά και επαγγελµατικά 
σωµατεία καθώς και η συµπαράσταση και αλληλεγγύη στον αγώνα για ην 
υπεράσπιση και προώθηση των οικονοµικών, εργασιακών, κοινωνικών, 
ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και ηθικών συµφερόντων των εργαζόµενων 
γενικά.  
 
6. Τήρηση των διεθνών συµβάσεων εργασίας.  
 
7. Η ύπαρξη ενιαίου συνδικαλιστικού φορέα για όλους τους εργαζόµενους 
στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.  
 
8. Η υλική και ηθική συµπαράσταση των µελών του που διώκονται στον 
αγώνα τους για την πραγµατοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.  
 
9. Ο αγώνας για την ενότητα, ανάπτυξη και εξύψωση του συνδικαλιστικού 
κινήµατος και για προάσπιση των συνδικαλιστικών και δηµοκρατικών 
ελευθεριών.  
 
10. Η προάσπιση της ειρήνης, η κατάχτηση και προάσπιση της Εθνικής 
Ανεξαρτησίας, η προαγωγή αντιπροσωπευτικών-δηµοκρατικών θεσµών 
λαϊκής κυριαρχίας και η προώθηση του αγώνα για καθεστώς κοινωνικής 
δικαιοσύνης.  
 
11. Η ανάπτυξη ενός συνδικαλισµού αυτόνοµου από κυβέρνηση. Εργοδοσία 
και Κόµµατα που να διεκδικεί τη δική του φυσιογνωµία και το δικό του ρόλο, 
έχοντας συνείδηση πως εκφράζει τους εργαζόµενους, πως υπερασπίζει τα 
ιδιαίτερα συµφέροντά τους.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
 
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ  
 
Τα µέσα για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών είναι κάθε συνταγµατικά 
κατοχυρωµένη και θεµιτή ενέργεια που αποφασίζεται από τα όργανα της 
διοίκησης του Συλλόγου.  



 
Ενδεικτικά αναφέρονται  
 
α) Όλες οι συνδικαλιστικές µορφές αγώνα.  
 
β) Η υπογραφή συλλογικών συµβάσεων.  
 
γ) Η κατάρτιση Οργανισµού υπηρεσίας  
 
δ) Η ίδρυση συνεταιρισµών, ταµείων πρόνοιας, στέγασης, αλληλοβοήθειας 
καθώς και η ίδρυση απεργιακού ταµείου.  
 
ε) Η διοργάνωση διαλέξεων, φροντιστηριακών µαθηµάτων, σεµιναρίων, 
συγκεντρώσεων, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.  
 
στ) Η δηµιουργία εντευκτηρίου (λέσχης), εστιατορίου, βιβλιοθήκης κτλ.  
 
ζ) Η έκδοση και κυκλοφορία ανακοινώσεων, ενηµερωτικών δελτίων, 
περιοδικών, εφηµερίδων και οποιωνδήποτε άλλων εντύπων.  
 
η) Η συνεργασία µε τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας.  
 
θ) Η ίδρυση επιτροπών για την πραγµατοποίηση των καταστατικών σκοπών 
του Συλλόγου.  
 
ι) Η προώθηση κάθε δυνατότητας για συµµετοχή στα όργανα λειτουργίας της 
Τράπεζας µε αιρετούς εκπροσώπους των εργαζοµένων που εκλέγονται µε 
άµεση και καθολική ψηφοφορία στο ∆ίκτυο.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
 
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
 
Ο Σύλλογος αποτελείται από τακτικά και επίτιµα µέλη  
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
 
α) Τακτικά µέλη του ΣΥΕΤΕ µπορούν να είναι όλοι οι εργαζόµενοι στην Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδας, ανεξάρτητα από προέλευση, παρεχόµενη εργασία ή 
µορφή εργασιακής σχέσης, από την ηµέρα της εγγραφής τους και αποκτούν 
πλήρη εκλογικά δικαιώµατα εφόσον έχουν συµπληρωθεί δύο (2) µήνες από 
αυτήν. 
 
β) Στα µέλη του ΣΥΕΤΕ δεν επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα και µέλη, µε 
οποιαδήποτε ιδιότητα, άλλα επαγγέλµατα του σωµατείου του Προσωπικού της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.  
 
Μέλος του Συλλόγου που είναι και µέλος σε άλλο επαγγελµατικό σωµατείο της 
ΕΤΕ διαγράφεται ύστερα από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 



Συλλόγου, αν παραλείψει να ζητήσει έγκαιρα τη διαγραφή του από το άλλο 
σωµατείο.  
 
γ) Μετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου και έγκριση 
της Γενικής Συνέλευσης, µέλη που προέρχονται από άλλο σύλλογο του 
προσωπικού της Τράπεζας µπορούν να γίνουν µέλη του ΣΥΕΤΕ µε τα ίδια 
δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Καταστατικό και 
τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Σωµατείου.  
 
δ) Για να γραφεί κανείς µέλος του Συλλόγου χρειάζεται:  
 
Να υποβάλει προς το ∆.Σ. του Συλλόγου γραπτή αίτηση, µε την οποία να ζητά 
την εγγραφή του στο Μητρώο των µελών.  
 
Να εµπίπτει στους όρους της 1ης παραγράφου του Άρθρου 5 του 
Καταστατικού.  
 
Να δηλώσει γραπτώς ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις αυτού του 
καταστατικού και τις νόµιµες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των µελών 
του Συλλόγου.  
 
Για τις αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο των µελών αποφασίζει το ∆.Σ. του 
Συλλόγου. Σε περίπτωση που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απορρίψει την αίτηση 
εγγραφής, ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να προσφύγει στην πρώτη 
έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση.  
 
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ  
 
Επίτιµα µέλη του ΣΥΕΤΕ µπορούν να ονοµαστούν, µε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των τακτικών µελών πρόσωπα που έχουν αποδειγµένα 
προσφέρει αξιόλογες υπηρεσίες για την πραγµατοποίηση των σκοπών του 
Συλλόγου.  
 
Τα επίτιµα µέλη έχουν απλά και µόνον τον τίτλο του µέλους του Συλλόγου, 
αλλά δεν µετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, δεν έχουν το δικαιώµατα να 
εκλέγουν και να εκλέγονται και δεν έχουν κανένα δικαίωµα στη διοίκηση και 
στη διαχείριση του Συλλόγου.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ-∆ΙΑΓΡΑΦΗ  
 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
 
Τα µέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωµα:  
 
α) Να παίρνουν µέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν ελεύθερα 
τις απόψεις τους.  
 



β) Να αξιώνουν την πραγµατοποίηση των σκοπών του Συλλόγου και να 
ελέγχουν τις ενέργειες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
 
γ) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα συλλογικά όργανα.  
 
δ) Να αποχωρούν από το Σύλλογο µε έγγραφη δήλωσή τους προς το ∆.Σ. 
αφού εξοφλήσουν τυχόν καθυστερηµένες συνδροµές τους καθώς και τις 
συνδροµές ολόκληρου του ηµερολογιακού χρόνου κατά τη διάρκεια του 
οποίου πραγµατοποιείται η αποχώρησή τους.  
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 
Τα µέλη του Συλλόγου πρέπει οπωσδήποτε:  
 
α) Να εκπληρώνουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο. Η 
συνδροµή προς το Σύλλογο καθορίζεται κάθε φορά µε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης και κυµαίνεται µεταξύ του ποσοστού 0,5-1% στις κάθε είδους 
τακτικές µηνιαίες αποδοχές τους. Η συνδροµή αυτή παρακρατείται µε 
φροντίδα της Τράπεζας κατά την ηµέρα της καταβολής της µισθοδοσίας των 
µελών του Συλλόγου.  
 
β) Να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού, στις αποφάσεις των 
Γενικών Συνελεύσεων και της ∆ιοίκησης του Συλλόγου  
 
∆ΙΑΓΡΑΦΗ  
 
Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται από το Μητρώο των µελών µε απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις παρακάτω περιπτώσεις:  
 
α) Αν για οποιονδήποτε λόγο λυθεί η εργασιακή σχέση του µε την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος. Σε περίπτωση απόλυσης ενός µέλους του Συλλόγου, 
τούτο δε διαγράφεται από το Σύλλογο πριν από την τελεσίδικη εκδίκαση της 
αγωγής που έχει τυχόν εγερθεί για ακυρότητα της απόλυσής του.  
 
β) Μέλη που καθυστερούν για διάστηµα 6 µηνών την καταβολή της µηνιαίας 
εισφοράς τους προς το Σύλλογο διαγράφονται από το Μητρώο των µελών µε 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Επανεγράφονται όµως µόλις 
καταβάλουν όλες τις καθυστερηµένες συνδροµές τους.  
 
Κατ' εξαίρεση διατηρούν την ιδιότητά τους τα µέλη που δεν καταβάλλουν τη 
συνδροµή τους επειδή δεν µισθοδοτούνται είτε λόγω στρατιωτικής θητείας είτε 
διότι βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές είτε διότι άκυρα απολύθηκαν είτε 
διότι τους επιβλήθηκε στέρηση αποδοχών ως πειθαρχική ποινή.   
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 



Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει, κατά την πρώτη του συνεδρίαση, τρία µέλη 
του Συλλόγου ως επιτροπή πειθαρχικών παραπτωµάτων (Πειθαρχικό 
Συµβούλιο).  
 
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την επιβολή 
ποινών σε µέλη του Συλλόγου τα οποία δείχνουν αντισυνδιαλιστική ή 
αντεργατική στάση ή συµπεριφορά ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους 
και αντίθετη µε τις διατάξεις του Καταστατικού. Οι κατηγορίες αυτές σε βάρος 
του µέλους του Συλλόγου πρέπει να περιγράφονται µε σαφήνεια και να 
αιτιολογούνται µε πληρότητα επιχειρηµάτων.  
 
Οι ποινές που επιβάλλει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι η προφορική ή 
έγγραφη επίπληξη προς το µέλος του Συλλόγου και η διαγραφή.  
 
Η ποινή της διαγραφής ισχύει µόνο εφόσον επικυρωθεί από την πρώτη 
τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
 
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
 
Πόροι του Συλλόγου είναι οι παρακάτω:  
 
1. Οι συνδροµές των τακτικών µελών του που καθορίζονται, όπως ορίζει το 
άρθρο 6.  
 
2. Τα έσοδα της περιουσίας του Συλλόγου.  
 
3. Οι δωρεές, κληροδοσίες ή κληρονοµιές, καθώς και κάθε άλλη οικονοµική 
ενίσχυση ή έκτακτο έσοδο που δίνεται και γίνεται αποδεκτό χωρίς όρους.  
 
4. Η οικονοµική βοήθεια από τον Οργανισµό ∆ιαχειρίσεως Ειδικών Πόρων 
Εργασιακών Σωµατείων (Ο∆ΕΠΕΣ) για όσο καιρό εξακολουθεί να υπάρχει και 
κάθε άλλο οργανισµό που ενισχύεται µε χρήµατα των εργαζοµένων.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)  
 
Ανοίγεται από το Σύλλογο ειδικός λογαριασµός καταθέσεων µε τίτλο 
"ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ".  
 
Σκοπός του λογαριασµού Αλληλεγγύης (Απεργιακού Ταµείου) είναι η 
οικονοµική  
 
ενίσχυση των µελών του ΣΥΕΤΕ σε περιπτώσεις απεργιακών 
κινητοποιήσεων, ανταπεργίας του εργοδότη (LOOK OUT) ή σε άλλες έκτακτες 



περιπτώσεις που έχουν σχέση µε τη συνδικαλιστική δραστηριότητα του 
µέλους όπως καθορίζονται από τον κανονισµό που συντάσσεται ειδικά γι' 
αυτόν το λόγο και εγκρίνεται ή τροποποιείται στις Γενικές Συνελεύσεις των 
µελών του Συλλόγου.  
 
Το κάθε φορά ∆.Σ. του ΣΥΕΤΕ σε περίπτωση Απεργιακής κινητοποίησης 
υποχρεώνεται στην άµεση ενεργοποίηση του Λογαριασµού, µέσα στα πλαίσια 
των διατάξεων που καθορίζονται από τον Ειδικό Κανονισµό.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  
 
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
 
Όργανα του Συλλόγου είναι:  
 
α) Η Γενική Συνέλευση των τακτικών µελών  
 
β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  
 
γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή  
 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)  
 
Η Γενική Συνέλευση των τακτικών µελών είναι το ανώτατο όργανο του 
Συλλόγου. Παίρνει αποφάσεις σύµφωνα µε το νόµο και µε τις διατάξεις του 
Καταστατικού για τα θέµατα που υπάγονται στην αρµοδιότητά της.  
 
Τα τακτικά µέλη του Συλλόγου συνέρχονται σε τακτικές ή έκτακτες Γενικές 
Συνελεύσεις. Για τη συµµετοχή του στη Γενική Συνέλευση, το µέλος του 
Συλλόγου πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονοµικές υποχρεώσεις του 
που προβλέπονται από αυτό το Καταστατικό.  
 
Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται µε πλειοψηφία των 
παρόντων µελών ύστερα από µυστικά ψηφοφορία ή ύστερα από ψηφοφορία 
µε ονοµαστική κλήση ή µε ανάταση του χεριού, όπως ο νόµος και το 
Καταστατικό ειδικότερα ορίζουν ή όπως το σώµα αποφασίσει, µετά από 
εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ποτέ όµως δεν παίρνονται "δια βοής" 
αποφάσεις σε Γενική Συνέλευση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  
 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
 
Κάθε χρόνο µετά την παρέλευση ενός έτους και µέσα σε διάστηµα 15 ηµερών 
από την προηγούµενη Τακτική Γενική Συνέλευση πραγµατοποιείται η Τακτική 
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου κατά την οποία κρίνονται κα ελέγχονται από 
τα µέλη της τα εξής θέµατα:  
 



1. Τα πεπραγµένα, ο οικονοµικός απολογισµός του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
για το χρόνο που έληξε και ο προϋπολογισµός του επόµενου έτους.  
 
2. Η έκθεση των ελεγκτών της διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
 
3. Κάθε άλλο θέµα που υποβάλλεται στην κρίση της συνέλευσης και  
 
4. Ανά τριετία οι αρχαιρεσίες των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, των 
ελεγκτών και αντιπροσώπων στις υπερκείµενες συνδικαλιστικές οργανώσεις.  
 
Στην περίπτωση που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παραλείψει ή αρνηθεί να 
συγκαλέσει την τακτική Γενική Συνέλευση, τότε αυτή συγκαλείται από το 
Πρωτοδικείο, ύστερα από αίτηση µέλους του Συλλόγου.  
 
Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, τα θέµατα 
υποβάλλονται είτε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µε γραπτή 
πρόταση η οποία όµως πρέπει να υπογράφεται τουλάχιστον από το 1/20 των 
τακτικών µελών. Τα θέµατα αυτά υποβάλλονται στη συνέλευση τουλάχιστον 3 
ηµέρες πριν από την ορισµένη προθεσµία. Η έκθεση των πεπραγµένων και ο 
απολογισµός του ∆ιοικητού Συµβουλίου καθώς και η έκθεση των ελεγκτών 
βρίσκονται στη διάθεση των µελών του Συλλόγου τουλάχιστον 6 ηµέρες πριν 
από την ηµέρα της πρώτης συνέλευσης.  
 
Στη Γενική Συνέλευση εκλέγεται η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που 
αποτελείται από 5 τακτικά και από 2 αναπληρωµατικά µέλη και η οποία 
διεξάγει τις αρχαιρεσίες. Η εκλογή της ΚΕΕ διενεργείται µε ψηφοδέλτια 
ξεχωριστά και µε το σύστηµα της απλής αναλογικής -όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 16- χωρίς τον περιορισµό για τη συµµετοχή στη δεύτερη κατανοµή 
εκλογής µέλους από την πρώτη.  
 
Στη διάθεση της Εφορευτικής Επιτροπής βρίσκονται τα γραφεία του ΣΥΕΤΕ, 
το υπαλληλικό προσωπικό και όλος γενικά ο µηχανισµός των υπηρεσιών του 
Συλλόγου.  
 
Οι αρχαιρεσίες που αφορούν την εκλογή όλων των οργάνων του Συλλόγου 
προκηρύσσονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 20 ηµέρες πριν από 
την ορισµένη ηµέρα για τις αρχαιρεσίες, οι οποίες όµως δεν πρέπει να 
καθυστερήσουν πάνω από µήνα από την ηµέρα της τακτικής συνέλευσης. 
Στην Κεντρική Εφορευτική επιτροπή καταθέτονται τα ψηφοδέλτια των 
συνδυασµών µέσα σε 3 ηµέρες από την προκήρυξη των αρχαιρεσιών. Η 
ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασµών γίνεται από την Κεντρική 
Εφορευτική Επιτροπή µετά 48 ώρες από τη λήξη της προθεσµίας για 
κατάθεση. ∆ιορθώσεις και αντικαταστάσεις συνδυασµών και ψηφοδελτίων 
επιτρέπονται 24 ώρες πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασµών 
από την Κεντρική Επιτροπή, ενώ αργότερα απαγορεύεται κάθε µεταβολή.  
 
Στην περίπτωση που διοριστεί στο Σύλλογο προσωρινή διοίκηση, αυτή είναι 
υποχρεωµένη να προκηρύξει, µέσα σε 3 µήνες, Γενική Συνέλευση για τη 
διενέργεια αρχαιρεσιών µε σκοπό την εκλογή αιρετής διοίκησης στο Σύλλογο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις περί αρχαιρεσιών αυτού του Καταστατικού.  



 
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που εκλέγεται σύµφωνα µε τα 
παραπάνω είναι διετής.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο  
 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται, όταν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το κρίνει 
αναγκαίο ή όταν τουλάχιστον το 1/20 των τακτικών µελών του Συλλόγου 
ζητήσει  τη σύγκλησή της µε γραπτή αναφορά προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο η 
οποία ορίζει και τα θέµατα που θα συζητηθούν.  
 
Για τις έκτακτες συνελεύσεις και την απαρτία τους ισχύουν όσα ορίζονται για 
τις τακτικές. Σ' αυτές δεν συζητείται κανένα άλλο θέµα εκτός από εκείνα που 
περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει υποχρέωση να καλέσει την έκτακτη συνέλευση 
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τότε που του επιδόθηκε η αίτηση για τη 
σύγκλησή της.  
 
Στην περίπτωση που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αρνηθεί να συγκαλέσει έκτακτη 
Γενική Συνέλευση που ζητήθηκε από το 1/20 των µελών του Συλλόγου, η 
σύγκλησή της µπορεί να γίνει από οποιοδήποτε από τα µέλη που υπέγραψαν 
για την έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και αφού παρέλθουν δέκα 
(10) ηµέρες από την ηµέρα που επιδόθηκε η αίτηση σύγκλησης της Γενικής 
Συνέλευσης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο  
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
 
∆ικαίωµα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά µέλη του Συλλόγου εφόσον έχουν 
συµπληρωθεί δύο (2) µήνες από την ηµέρα που προσλήφθηκαν στην 
Τράπεζα ή γράφτηκαν στο Σύλλογο.  
 
Προκειµένου για θέµατα όπως:  
 
• εκλογή µελών οργάνων ∆ιοίκησης, αντιπροσώπων σε Ενώσεις (ΕΚΑ - 

ΟΤΟΕ κλπ.)  
 
• τροποποίηση Καταστατικού  
 
• θέµατα εµπιστοσύνης  
 
• συγχώνευση, προσχώρηση, ίδρυση ή αποχώρηση από ένωση, απαιτείται 

µυστική ψηφοφορία στο δίκτυο.  
 



Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα 
τόσα µέλη, όσα απαρτίζουν τον απαραίτητο αριθµό µελών που έχουν 
δικαίωµα ψήφου.  
 
Στην πρώτη συνέλευση πρέπει να παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον των 
παραπάνω µελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία σ' αυτήν, καλείται νέα Γενική 
Συνέλευση µε τα ίδια θέµατα µέσα σε τρεις (3) µέρες από την πρώτη, οπότε 
πρέπει σ' αυτή να είναι παρόντες το 1/4 τουλάχιστον των µελών. Αν δεν 
υπάρχει απαρτία, καλείται τρίτη Γενική Συνέλευση µέσα σε τρεις (3) µέρες 
κατά την οποία πρέπει να παρευρίσκεται το 1/5 τουλάχιστον των µελών. Αν 
δεν γίνει απαρτία και στην τρίτη Γενική Συνέλευση καλείται καινούργια µετά 
από πέντε (5) µέρες και το αργότερο εντός 15 ηµερών η οποία θεωρείται ότι 
βρίσκεται σε απαρτία µε όσους παρόντες. Οι αποφάσεις των Γενικών 
Συνελεύσεων, παίρνονται µε σχετική πλειοψηφία των µελών τα οποία 
παρευρίσκονται.  
 
Για ειδικά θέµατα, όπου ο νόµος απαιτεί αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία, 
µπορεί η Γενική Συνέλευση, µετά από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
να αποφασίσει τη διεξαγωγή καθολικής ψηφοφορίας των µελών του Συλλόγου 
εντός των επόµενων 30 ηµερών, οπότε εφαρµόζεται κατ' αναλογία η 
διαδικασία που προβλέπεται για τις αρχαιρεσίες.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
 
Ο Πρόεδρος εκλέγεται µε ανάταση του χεριού από τη Γενική Συνέλευση. Για 
την εκλογή Προέδρου Γ.Σ. απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
µελών. Στην περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, γίνεται επαναληπτική ψηφοφορία µεταξύ 
των δύο πρώτων, σε αριθµό ψήφων, υποψηφίων. Εκλέγεται αυτός που θα 
συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία. Με ανάταση του χεριού εκλέγονται από 
τη Γενική Συνέλευση και δύο (2) Γραµµατείς. Για την εκλογή Γραµµατέων 
αρκεί σχετική πλειοψηφία.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο  
 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  
 
1) Η ψηφοφορία για τις αρχαιρεσίες των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
των ελεγκτών και των αντιπροσώπων στις ενώσεις (ΟΤΟΕ-ΕΚΑ) καθώς και 
κάθε άλλη ψηφοφορία κατά την οποία απαιτείται ψήφος των τακτικών µελών 
του Συλλόγου σε Αθήνα και επαρχία, γίνονται όπως ορίζεται παρακάτω µε 
ψηφοδέλτια κλειστά µέσα σε φακέλους που πρέπει να σφραγίζονται και να 
µονογράφονται από το δικαστικό αντιπρόσωπο πριν ριχτούν στην κάλπη.  
 
Τα ψηφοδέλτια αυτά, όταν πρόκειται για αρχαιρεσίες, περιέχουν τα ονόµατα 
των υποψηφίων για ∆ιοικητικό Συµβούλιο -Ενώσεις- Εξελεγκτική κλπ. και 



περιλαµβάνουν τουλάχιστον τον απαραίτητο αριθµό των υποψηφίων που 
προβλέπεται από το Καταστατικό, ενώ όταν πρόκειται για ψήφο 
εµπιστοσύνης, ή αφορά ερώτηµα που τίθεται στην κρίση του ψηφοφόρου, 
περιέχουν τη λέξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Τα ψηφοδέλτια µε ΝΑΙ ή ΟΧΙ επιτρέπεται να 
φέρουν από την έκδοσή τους και έντυπες απλές διευκρινιστικές φράσεις εάν 
τούτο κριθεί αναγκαίο από τα αρµόδια όργανα.  
 
2) Υποψήφιοι µπορούν να είναι όλα τα τακτικά µέλη του Συλλόγου. Τα 
ονόµατα των υποψηφίων που προβάλλονται, εφόσον πρόκειται για 
αρχαιρεσίες ή τα ερωτήµατα µπαίνουν -µε τη φροντίδα της Κεντρικής 
Εφορευτικής Επιτροπής- υπόψη των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου.  
 
3) Η ψηφοφορία γίνεται τις ίδιες ηµέρες τόσο στην Αθήνα όσο και στις 
επαρχιακές πόλεις.  
 
4) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 15 συµβούλους της περιοχής της 
Πρωτεύουσας και από 10 συµβούλους επαρχιακών υποκαταστηµάτων, οι 
οποίοι εκλέγονται µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. Στα ψηφοδέλτια 
αναγράφονται χωριστά οι υποψήφιοι σύµβουλοι από την περιοχή πρώην και 
χωριστά οι υποψήφιοι Σύµβουλοι της επαρχίας. Μεµονωµένες υποψηφιότητες 
επιτρέπονται.  
 
5) Η ψηφοφορία γίνεται κατά τόπους από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 
και τις τοπικές εφορευτικές επιτροπές µε την παρουσία των δικαστικών 
αντιπροσώπων που ορίζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
6) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εφοδιάζει έγκαιρα τις εφορευτικές 
επιτροπές µε δύο, βεβαιωµένα από τον ίδιο για την ακρίβεια, αντίγραφα 
µητρώου των µελών, που να περιλαµβάνουν το ονοµατεπώνυµο, την 
επαγγελµατική ιδιότητα, τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθµό δελτίου 
ταυτότητας κάθε µέλους, καθώς και τις συνδροµές που πλήρωσε.  
 
Κάθε ένα από τα αντίγραφα µητρώου βεβαιώνεται µε αντιπαραβολή προς το 
µητρώο από το δικαστικό που εποπτεύει στην Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή, ο οποίος και τα επικυρώνει µε πράξη του, που καταχωρείται και 
στο µητρώο.  
 
Οι δικαστικοί που βρίσκονται κατά τόπους ελέγχουν τη γνησιότητα των 
αντιγράφων.  
 
7) Η συγκρότηση των Εφορευτικών Επιτροπών στις επαρχιακές πόλεις γίνεται 
ως εξής: Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή διορίζει αντιπροσώπους της στα 
κατά τόπους, επαρχιακά υποκαταστήµατα που ορίζονται σαν εκλογικά κέντρα, 
εφόσον υπηρετούν σ' αυτά τουλάχιστον 5 τακτικά µέλη του Συλλόγου. Οι 
αντιπρόσωποι συγκεντρώνουν τα τακτικά µέλη που ανήκουν στο 
υποκατάστηµα και τα οποία προβαίνουν στην εκλογή της Τοπικής 
Εφορευτικής Επιτροπής, που περιλαµβάνει τρία (3) τακτικά µέλη και δύο 
αναπληρωµατικά.  
 



Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές πρέπει να συγκροτηθούν το αργότερο 
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµέρα που ορίστηκε αντιπρόσωπος της 
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής στα κατά τόπους εκλογικά κέντρα.  
 
Η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή που εδρεύει στην πρωτεύουσα κάθε νοµού 
είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για εκλογή περιφερειακών 
οργάνων, όπως ορίζει το άρθρο 23.  
 
8) Τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι έντυπα ή δακτυλογραφηµένα, τυπώνονται 
µε τη φροντίδα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και είναι διαθέσιµα σε 
όλους τους συνδυασµούς τουλάχιστον µια εβδοµάδα πριν από τις αρχαιρεσίες 
πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 23.  
 
9) Οι υποψήφιοι για µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για ελεγκτές και για 
αντιπρόσωποι στην ΟΤΟΕ γράφονται σε ένα ψηφοδέλτιο. Για την περιοχή 
Αττικής καταρτίζεται χωριστό ψηφοδέλτιο για υποψήφιους αντιπρόσωπους 
στο ΕΚΑ.  
 
10) Η ψηφοφορία γίνεται σύµφωνα µε το νόµο και τις σχετικές συνήθειες. Η 
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καθώς και οι τοπικές είναι υπεύθυνες για την 
πράξη της διεξαγωγής της ψηφοφορίας και την εξασφάλιση του αδιάβλητου. 
Απαγορεύεται σ' όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας η παραµονή στην αίθουσα 
ψηφοφορίας άλλου προσώπου εκτός από τα µέλη της Εφορευτικής 
Επιτροπής, ενός αντιπρόσωπου κάθε συνδυασµού και το πολύ δύο (2) 
ψηφοφόρων.  
 
11) Όταν τελειώσει η ψηφοφορία στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Κεντρικής 
Εφορευτικής Επιτροπής σφραγίζει την κάλπη και φροντίζει µαζί µε τα 
υπόλοιπα µέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την πιο ασφαλή 
φύλαξή της ώσπου να συγκεντρωθούν και τα ψηφοδέλτια των επαρχιακών 
υποκαταστηµάτων.  
 
12) Όταν τελειώσει η ψηφοφορία στα επαρχιακά εκλογικά κέντρα, η Τοπική 
Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη, σφραγίζει και µονογράφει τους 
φακέλους και συντάσσει πρακτικά της ψηφοφορίας, στα οποία εγγράφει τα 
ονοµατεπώνυµα όσων ψήφισαν. Το πρακτικό αυτό µαζί µε τους 
σφραγισµένους φακέλους των ψηφοδελτίων και το αντίγραφο Μητρώου, που 
παραδίνεται σ' αυτή από το δικαστικό, βάζει µέσα σε φακέλους µεγάλους 
χωριστά κατά περίπτωση (κεντρικά όργανα - περιφερειακά όργανα) τους 
οποίους σφραγίζει και στέλνει αµέσως µε συστηµένη επιστολή, ονοµαστικά 
στον Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (∆ικαστικός) ποστ-
ρεστάντ, στην Αθήνα.  
 
13) Την 20η ηµέρα από την ηµέρα που έγινε η ψηφοφορία ή και πιο νωρίς, αν 
έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι φάκελοι των ψηφοδελτίων από τις Τοπικές 
Εφορευτικές Επιτροπές, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 
στην Αθήνα, συνοδευόµενος από τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, 
πηγαίνει στο Ταχυδροµείο και παραλαµβάνει τους φακέλους των 
ψηφοδελτίων που πρέπει να έχουν σταλεί συστηµένοι στο όνοµά του. Η 
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή σε συνεδρίαση, κατά της οποίας 



παρευρίσκεται και ο ίδιος ο δικαστικός αντιπρόσωπος που παρακολούθησε 
την ψηφοφορία µε την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ανοίγει τους φακέλους 
που συγκεντρώθηκαν χωριστά ανά εφορευτική επιτροπή και ελέγχει αυτούς 
που έχουν µέσα ψηφοδέλτια, για να διαπιστώσει αν είναι σύµφωνα µε τα 
πρακτικά της ψηφοφορίας. Στη συνέχεια ανοίγεται η κάλπη και ρίχνονται µέσα 
οι παραπάνω φάκελοι πλην αυτών που αφορούν εκλογή περιφερειακών 
οργάνων τα οποία απλά χωρίζονται κατά νοµό και αρχίζει η καταµέτρηση των 
ψηφοδελτίων.  
 
14) Αν µαταιωθεί για οποιονδήποτε λόγο η ψηφοφορία, τότε ξαναγίνεται µετά 
από δέκα (10) ηµέρες από την ηµέρα της µαταίωσής της µε ευθύνη των ίδιων 
εφορευτικών επιτροπών (Κεντρική και Τοπικές).  
 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο  
 
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
 
1) Ως εκλογικό σύστηµα βάσει του οποίου εκλέγονται τα µέλη όλων των 
συλλογικών οργάνων και οι αντιπρόσωποι, ορίζεται η απλή αναλογική, όπως 
αναλύεται πιο κάτω. Ο αριθµός των εδρών κάθε συλλογικού οργάνου και ο 
αριθµός των αντιπροσώπων κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών ανάλογα 
µε τον αριθµό των εγκύρων ψηφοδελτίων που πήρε ο καθένας.  
 
Καταµετρούνται τα έγκυρα ψηφοδέλτια και διαιρείται ο αριθµός των έγκυρων 
ψηφοδελτίων µε τον αριθµό των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνολικά 
Αθήνα-Επαρχία). Το πηλίκον αυτό αφαιρουµένου του κλάσµατος αποτελεί το 
εκλογικό µέτρο.  
 
• Κάθε συνδυασµός παίρνει τόσες έδρες (Αθήνα-Επαρχία) όσες φορές 

χωράει το εκλογικό µέτρο στον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που 
πήρε ο συνδυασµός πανελλαδικά.  

 
Σε περίπτωση που δεν συµπληρώνεται ο αριθµός των µελών του ∆.Σ. 
ακολουθεί η 2η κατανοµή, κατά την οποία οι υπόλοιπες αδιάθετες έδρες 
κατανέµονται στους συνδυασµούς µε τα µεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα. Η 
συµµετοχή των συνδυασµών στη 2η κατανοµή, προϋποθέτει την εκλογή ενός 
(1) συµβούλου τουλάχιστον από την 1η κατανοµή και το υπόλοιπο 
ψηφοδελτίων να υπερβαίνει το 1/3 του εκλογικού µέτρου. Εάν και πάλι δεν 
καλύπτονται οι έδρες γίνεται κατανοµή ανάµεσα στις παρατάξεις που έχουν 
κατά σειρά µεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων ανεξάρτητα από το αν 
κατάλαβαν έδρα στην 1η κατανοµή.  
 
• Ο αριθµός των συµβούλων που εκλέγει κάθε συνδυασµός κατανέµεται σε 

τακτικούς Αθήνας και Επαρχίας. Κάθε συνδυασµός εκλέγει στην Αθήνα τα 
15/25 των συµβούλων που εκλέγει πανελλαδικά και για την επαρχία τα 
10/25.  

 
Αφού καθοριστεί ο αριθµός των εδρών που καταλαµβάνει κάθε συνδυασµός 
και προσδιοριστεί µε την προαναφερόµενη µέθοδο η κατανοµή κατά 



συνδυασµό σε Αθήνα και Επαρχία εκλέγονται οι αναλογούντες σύµβουλοι 
κάθε συνδυασµού οι οποίοι συγκέντρωσαν κατά σειρά το µεγαλύτερο αριθµό 
σταυρών. Ειδικά για την κατανοµή των επαρχιακών συµβούλων υπάρχουν οι 
παρακάτω περιορισµοί:  
 
α) Στο νοµό Θεσσαλονίκης δεν µπορούν να εκλεγούν περισσότεροι από 
τέσσερις (4) σύµβουλοι.  
 
β) Σε κανένα από τους υπόλοιπους νοµούς δεν µπορεί να εκλεγούν 
περισσότεροι από  δύο (2) κατ' ανώτατο όριο σύµβουλοι σ' ένα νοµό. Στην 
περίπτωση που οι Σύµβουλοι αυτοί δεν κατανέµονται ακριβώς (15 στην 
Αθήνα και 10 στην επαρχία). Τότε ο τελευταίος σε ψήφους συνδυασµός που 
δικαιούται έδρα, εκλέγει Σύµβουλο είτε στην Αθήνα είτε στην Επαρχία 
ανάλογα µε το που υπάρχει ανάγκη συµπλήρωσης µε την αυτονόητη 
προϋπόθεση ότι ο Συνδυασµός αυτός περιελάµβανε στο ψηφοδέλτιο τους 
υποψήφιους και για την Αθήνα και για την Επαρχία.  
 
Με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι ο συνδυασµός αυτός περιελάµβανε στο 
ψηφοδέλτιο τους υποψήφιους και για την Αθήνα και για την Επαρχία.  
 
Από κάθε ψηφοδέλτιο εκλέγονται αυτοί που συγκέντρωσαν περισσότερους 
σταυρούς. Στο ψηφοδέλτιο απαγορεύονται οι διαγραφές. Σε περίπτωση 
ύπαρξής τους δεν λαµβάνονται υπόψη και το ψηφοδέλτιο καταµετρείται υπέρ 
του συνδυασµού χωρίς να υπολογίζεται πιθανή σταυροδοσία.  
 
Σε κάθε ψηφοδέλτιο υπάρχει δυνατότητα σταυροδοσίας που καθορίζεται από 
1 µέχρι  
 
κατ' ανώτατο όριο σταυρούς. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων σταυρών 
δεν λαµβάνεται υπόψη κανένας και το ψηφοδέλτιο υπολογίζεται υπέρ του 
συνδυασµού.  
 
Μεµονωµένος υποψήφιος εκλέγεται αν εξασφαλίσει τόσους ψήφους, όσους 
προβλέπει το εκλογικό µέτρο.  
 
Από την Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσεται ένας αριθµός 
αναπληρωµατικών µελών, ίσος µε τον αριθµό των τακτικών κατά την ίδια 
διαδικασία.  
 
2) Για το αποτέλεσµα συντάσσεται λεπτοµερές πρακτικό. Όταν πρόκειται για 
αρχαιρεσίες και µετά την ανακήρυξη αυτών που εκλέχτηκαν, τα πρακτικά 
δηµοσιεύονται αµέσως µε τοιχοκόλληση στα γραφεία του Συλλόγου και µε 
ανακοίνωση µεγάλης κυκλοφορίας σε όλο το δίκτυο της Τράπεζας, µε τη 
φροντίδα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.  
 
3) Τα πρακτικά και οι φάκελοι της ψηφοφορίας που φτάνουν µετά απ' αυτή τη 
µέρα δεν υπολογίζονται.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο  



 
∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ  
 
Για την υλοποίηση της αρχής της δηµοκρατικής λειτουργίας του Συλλόγου η 
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται κατά τη διάρκεια της 
προεκλογικής περιόδου να παρέχει ισότιµα σε όλους τους συνδυασµούς που 
µετέχουν στις αρχαιρεσίες τα απολύτως αναγκαία υλικά και οικονοµικά µέσα 
που διαθέτει ο Σύλλογος. Σαν υλικό µέσο νοείται η Λέσχη του Συλλόγου για 
την οργάνωση συγκεντρώσεων. Σαν οικονοµικό µέσο νοείται η χρηµατική 
ενίσχυση για την αντιµετώπιση άλλων εκλογικών αναγκών (εξόδων 
περιοδειών, ανακοινώσεων κλπ.).  
 
∆ικαίωµα οικονοµικής ενίσχυσης έχουν µόνο οι συνδυασµοί που 
περιλαµβάνουν τουλάχιστον τους µισούς συν ένα επιπλέον υποψήφιους από 
τον αριθµό που προβλέπεται για τακτικούς συµβούλους Αθήνας-Επαρχίας (8 
Αθήνα - 5 Επαρχία). Με χρησιµοποίηση των µέσων που διαθέτει ο ΣΥΕΤΕ 
(π.χ. πολύγραφος) -στους συνδυασµούς που δεν συγκεντρώνουν αυτή την 
προϋπόθεση- εκδίδεται κατά την προεκλογική περίοδο µία (1) 2σέλιδη 
ανακοίνωση.  
 
Κάθε συνδυασµός δικαιούται:  
 
1. Να κάνει ισότιµα χρήση της Λέσχης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 
περιόδου, που ορίζεται απ' την ηµέρα κατάθεσης των ψηφοδελτίων µέχρι την 
προηγούµενη της ηµέρας της ψηφοφορίας. Το ίδιο ισχύει και για κάθε θέµα 
που απαιτεί ψηφοφορία στο δίκτυο (π.χ. τροποποίηση καταστατικού).  
 
2. Οικονοµική ενίσχυση, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την 
εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου.  
 
Τα παραπάνω δικαιώµατα των υποψηφίων συνδυασµών γεννιούνται αµέσως 
µετά τη νόµιµη ανακήρυξη της υποψηφιότητάς τους από την Κεντρική 
Εφορευτική Επιτροπή.  
 
Παράλληλα, για διευκόλυνση της συνδικαλιστικής δραστηριότητας, τυπώνεται 
µε έξοδα και εκδοτικά µέσα του ΣΥΕΤΕ µία (1) δισέλιδη ανακοίνωση το δίµηνο 
για κάθε παράταξη που αντιπροσωπεύεται στο ∆.Σ.  
 
Καθιερώνεται ειδικός χώρος στην "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ" στον οποίο δηµοσιεύονται 
οι απόψεις των συνδικαλιστικών κινήσεων όπως ειδικότερα ορίζεται στον 
Κανονισµό Λειτουργίας της "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ".  
 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο  
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (∆.Σ.)  
 



Ο Σύλλογος διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που εκλέγεται κάθε 3 
χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών µελών µε καθολική µυστική 
ψηφοφορία και µε το σύστηµα της Απλής Αναλογικής.  
 
Το συµβούλιο συγκαλείται εντός δέκα (10) ηµερών από της ανακήρυξης από 
τον πρώτο σύµβουλο του συνδυασµού που πλειοψήφισε, ή σε περίπτωση 
παράλειψης αυτού, µε τη φροντίδα του επόµενου σύµβουλου και συγκροτείται 
σε σώµα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία µε την παρουσία 
δεκατριών (13) συµβούλων. Το συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη του µε µυστική 
ψηφοφορία: Πρόεδρο, Α΄ και Β΄, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα, 
αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα, Ταµία και Έφορο.  
 
 Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παίρνονται κατά πλειοψηφία των 
συµβούλων που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.  
 
Στην πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή Προεδρείου, ο υποψήφιος για κάθε 
αξίωµα πρέπει να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου 
των µελών του ∆.Σ.  
 
Σε περίπτωση που δεν εκλεγεί προεδρείο λύεται η συνεδρίαση και 
επαναλαµβάνεται τη µεθεπόµενη ηµέρα. Στη ψηφοφορία αυτή (από δεύτερη 
και µετά απαιτείται πλειοψηφία 51% των µελών του ∆.Σ.). Εάν και πάλι δεν 
εκλεγεί προεδρείο επαναλαµβάνεται µετά διηµέρου η ίδια διαδικασία και 
απαιτείται πλειοψηφία 51% των παρόντων µελών του ∆.Σ. Η διαδικασία 
µπορεί να επαναληφθεί ανά 2ήµερο µε τις ίδιες προϋποθέσεις εκλογής – και 
για χρονικό διάστηµα που δεν θα υπερβαίνει τις 30 ηµέρες από την πρώτη 
συνεδρίαση.  
 
Το διοικητικό συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µια φορά το µήνα ή έκτακτα, 
όταν το καλέσει ο πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν εγγράφως 5 τακτικοί 
σύµβουλοι. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το 
διοικητικό συµβούλιο µέσα σε 5 ηµέρες το αργότερο.  
 
Τα µέλη του συµβουλίου ειδοποιούνται εγγράφως για τη σύγκληση και στην 
πρόσκληση αναφέρονται τα θέµατα και ο χρόνος συνεδρίασης. Στις 
συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τους συµβούλους.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο  
 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 
1) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει την τακτική του Συλλόγου, τους στόχους 
και τα µέσα για την επιτυχία και εκπλήρωση του σκοπού του, ενεργεί για όλα 
γενικά τα ζητήµατα που αφορούν το Σύλλογο, εφαρµόζει το καταστατικό, 
διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου, εγκρίνει κάθε δαπάνη µέσα στα 
πλαίσια του προϋπολογισµού, προσλαµβάνει και απολύει το προσωπικό του 
συλλόγου, καθορίζει τις αποδοχές του προσωπικού, εκτελεί τις αποφάσεις 
των συνελεύσεων των µελών, συγκαλεί αυτές τις συνελεύσεις µε απόφασή 
του και καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των εργασιών τους, υπογράφει τα 



πρακτικά των συνεδριάσεών του, συντάσσει τη διοικητική λογοδοσία δια του 
Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα καθώς και τη διαχειριστική λογοδοσία 
δια του Προέδρου και του Ταµία και γενικά προβαίνει σ' όλες τις ενέργειες και 
πράξεις διοίκησης και διαχείρισης των συµφερόντων του Συλλόγου γενικά και 
αποφασίζει για όλα τα θέµατα που προβλέπει το καταστατικό, εκτός από 
εκείνα για τα οποία απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των µελών, σύµφωνα 
µε ειδικές διατάξεις αυτού του καταστατικού.  
 
2) Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που 
πάρθηκαν σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες δεν ήταν παρόντα ή αν ήταν 
παρόντα διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή βεβαιώνεται από τα πρακτικά 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
 
3) Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν υποχρέωση να είναι παρόντα 
σε όλες ανεξαίρετα τις συνεδριάσεις του. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης 
απουσίας µέλους του επί τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς τακτικές 
συνεδριάσεις, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή του, 
που αναγράφεται στα πρακτικά, να αντικαταστήσει το µέλος αυτό µε ένα από 
τα εκλεγµένα αναπληρωµατικά µέλη κατά σειρά επιτυχίας από τον ίδιο 
συνδυασµό.  
 
4) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λογοδοτεί στις συνελεύσεις των µελών του 
συλλόγου.  
 
5) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του και για υποβοήθηση του 
έργου του, να καλεί στις συνεδριάσεις του χωρίς ψήφο µέλη του Συλλόγου και 
να συγκροτεί επίσης επιτροπές ή οµάδες δουλειάς από µέλη του Συλλόγου.  
 
6) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του συλλόγου εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από 
τον Οργανισµό Υπηρεσίας ή από Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 
υποδεικνύει ή διορίζει τα µέλη που εκπροσωπούν το Σύλλογο ή το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο στα υπηρεσιακά συµβούλια της Τράπεζας, στις ∆ιοικήσεις των 
ασφαλιστικών οργανισµών του προσωπικού της Τράπεζας, στις 
Επαγγελµατικές Ενώσεις, στους Συνεταιρισµούς κλπ. του προσωπικού τα 
οποία υποχρεούνται να ενηµερώνουν ανελλιπώς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
ακολουθώντας απόλυτα τις οδηγίες, κατευθύνσεις και αποφάσεις.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο  
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 
1) Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκπροσωπεί το σύλλογο σ' όλες 
του τις σχέσεις µε τρίτους και ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής ή άλλης 
αρχής.  
 
Υπογράφει µε το Γενικό Γραµµατέα, όλα τα έγγραφα, που έχουν σχέση µε τη 
διοίκηση και το Σύλλογο.  
 



Υπογράφει µε τον Ταµία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωµών και 
τις σχετικές αποδείξεις και έγγραφα.  
 
Συγκαλεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, 
προεδρεύει σ' αυτές και καταρτίζει µε το Γενικό Γραµµατέα την ηµερήσια 
διάταξη. Ο Πρόεδρος προεδρεύει και στο Πανελλαδικό Νοµαρχιακό 
Συµβούλιο.  
 
2) Ο Α΄ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα πρόεδρο σ' όλα γενικά τα 
καθήκοντα και δικαιώµατά του.  
 
3) Όταν απουσιάζουν συγχρόνως ο Πρόεδρος και ο Α΄ Αντιπρόεδρος 
καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Β΄ Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας και 
τούτου, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ένα από τα υπόλοιπα παρόντα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου αφού οριστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  
 
4) Ο Γενικός Γραµµατέας διευθύνει τα γραφεία του συλλόγου, φυλάσσει τα 
αρχεία, τη σφραγίδα του συλλόγου και το µητρώο των µελών. Καταρτίζει µε 
τον Πρόεδρο την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων και εισηγείται σ' αυτές 
τα σχετικά θέµατα. Φροντίζει για τη σύνταξη των ανακοινώσεων και τη 
διεξαγωγή της αλληλογραφίας και για τη σύνταξη και φύλαξη των πρακτικών 
όλων των συνεδριάσεων.  
 
Όταν απουσιάζει ο Γενικός Γραµµατέας τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής 
Γενικός Γραµµατέας, αν απουσιάζει κι αυτός, τον αντικαθιστά σύµβουλος, που 
ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  
 
5) Ο Ταµίας ή ο νόµιµος αναπληρωτής του φροντίζει και είναι γενικά 
υπεύθυνος για τις εισπράξεις και πληρωµές, προσυπογράφοντας τα 
αντίστοιχα παραστατικά ύστερα από εντολή του Προέδρου ή του νόµιµου 
αναπληρωτή του και µέσα στα πλαίσια του προϋπολογισµού.  
 
Τηρεί τακτικά τα βιβλία διαχείρισης και περιουσίας του Συλλόγου, που 
προβλέπονται από το νόµο και λογοδοτεί για όλα τα καθήκοντά του στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο.  
 
Συντάσσει µε τον Πρόεδρο ισολογισµούς και προϋπολογισµούς στους 
οποίους µετά την έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποβάλλει στην τακτική 
γενική συνέλευση των µελών για έγκριση και απαλλαγή, µαζί µε την έκθεση 
της εξελεγκτικής επιτροπής.  
 
Επίσης, ο Ταµίας, τηρεί υπεύθυνα το αρχείο των αποδείξεων, ισολογισµών 
κ.ά. σχετικών µε τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου βιβλίων, 
πρακτικών και εγγράφων.  
 
Σε περίπτωση απουσίας του Ταµία τον αναπληρώνει κάποιος σύµβουλος που 
ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
 



6) Ο Έφορος έχει τη γενική φροντίδα της λέσχης και κυρίως των 
εντευκτηρίων, της βιβλιοθήκης και άλλων σχετικών χώρων και επίπλων. 
Επίσης έχει τη φροντίδα για το Εστιατόριο του Συλλόγου.  
 
Εισηγείται και προγραµµατίζει µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
διάφορες πολιτιστικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις µέσα στα πλαίσια των 
σκοπών των επιδιώξεων του συλλόγου.  
 
Ο Έφορος υποχρεούται να παραχωρεί τουλάχιστον µια φορά το µήνα, τη 
λέσχη του ΣΥΕΤΕ στις συνδικαλιστικές κινήσεις (οµάδες) του χώρου της 
Εθνικής οι οποίες απαρτίζονται από µέλη του Συλλόγου και δρουν µέσα στα 
πλαίσια των σκοπών του.  
 
Αναπληρωτής του Εφόρου είναι ο σύµβουλος που ορίζεται µε απόφαση του 
διοικητικού συµβουλίου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο  
 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
 
Τα χρήµατα που εισπράττει ο Σύλλογος καταθέτονται στην Εθνική Τράπεζα 
απ' όπου αποσύρεται ολόκληρο ή ένα µέρος του ποσού που έχει κατατεθεί 
για τις τρέχουσες ή έκτακτες ανάγκες του Συλλόγου, µε έγγραφο που 
υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον Ταµία.  
 
Από το περίσσευµα µπορεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να αγοράζει αξιόγραφα 
που καταθέτονται για φύλαξη στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, απ' όπου 
αποσύρονται για να πωληθούν για ανάγκες του Συλλόγου, ύστερα από 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
 
Το ∆.Σ. ορίζει κάθε φορά µε απόφασή του το ποσόν που θα βρίσκεται στη 
διάθεση του Ταµείου του Συλλόγου για την διεκπεραίωση των άµεσων 
υποχρεώσεών του.  
 
Για την αγορά ή πώληση ακινήτου χρειάζεται απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των µελών. 
  
 
ΑΡΘΡΟ 22ο  
 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή (τρεις τακτικοί και ισάριθµοί αναπληρωµατικοί), που 
εκλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 15 του καταστατικού, συγκροτείται σε σώµα 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα στην περίπτωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
 
Ελέγχει όλα τα λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία του Συλλόγου και κάθε 
οικονοµική διαχείριση που αφορά τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα. Συντάσσει 



επίσης έκθεση, την οποία υποβάλλει µαζί µε τον ισολογισµό και τον 
απολογισµό για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των µελών.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 23ο  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
 
Για να διευκολύνεται η πραγµατοποίηση των σκοπών του Σωµατείου 
λειτουργούν περιφερειακά όργανα που τα όρια των αρµοδιοτήτων τους 
καθορίζονται από κανονισµούς που εκπονούνται από το ∆.Σ. κάτω από την 
αποκλειστική ευθύνη του οποίου βρίσκονται τα περιφερειακά όργανα.  
 
Βάσει για την περιφερειακή οργάνωση είναι:  
 
Α) Το υποκατάστηµα  
 
β) Ο νοµός  
 
Τα περιφερειακά όργανα του ΣΥΕΤΕ είναι:  
 
α) Το Πανελλαδικό Συµβούλιο (Π.Σ.)  
 
β) Το Παράρτηµα ΣΥΕΤΕ στο νοµό και  
 
γ) Επιτροπή αντιπροσώπων κατ/τος (ΕΑΚ)  
 
Α. ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 
1. Ταυτόχρονα µε τις γενικές αρχαιρεσίες για την εκλογή του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, των άλλων οργάνων ∆ιοίκησης του ΣΥΕΤΕ, καθώς και των 
αντιπροσώπων του για τα πανελλαδικά συνέδρια ΟΤΟΕ και Εργατικού 
Κέντρου Αθήνας, διενεργείται η εκλογή -µε µυστική ψηφοφορία- κατά νοµό, 
των :  
 
Ι. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ για το Παράρτηµα του ΣΥΕΤΕ στο νοµό  
 
ΙΙ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ για το Τοπικό Νοµαρχιακό Παράρτηµα της 
ΟΤΟΤΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού της ΟΤΟΕ.  
 
ΙΙΙ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ στους νοµούς, για 
το αντίστοιχο τοπικό Εργατικό Κέντρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
Καταστατικών των Εργατικών Κέντρων.  
 
Μαζί µε τους παραπάνω εκλέγονται και ισάριθµοι αναπληρωµατικοί για κάθε 
περίπτωση.  
 
2. ∆ικαίωµα να ψηφίσουν και να εκλεγούν έχουν όλα τα µέλη του ΣΥΕΤΕ που 
εργάζονται στον αντίστοιχο νοµό.  
 



3. Η εκλογή διενεργείται και για τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις µε 
ψηφοδέλτια κατά συνδυασµό όπου αναγράφονται οι υποψήφιοι για κάθε 
αντιπροσωπεία ξεχωριστά (Παράρτηµα ΣΥΕΤΕ στο νοµό - ΟΤΟΕ - ΕΚ). Η 
εκλογή διενεργείται µε το σύστηµα της απλής αναλογικής -όπως αυτό 
περιγράφεται στο άρθρο 16- χωρίς τον περιορισµό για τη συµµετοχή στη β΄ 
κατανοµή εκλογής µέλους από την α΄, εκτός από τις περιπτώσεις που ο 
Νόµος ορίζει διαφορετικά (αντιπρόσωποι Ε/Κ.).  
 
4. Η σταυροδοσία καθορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό των εκλεγοµένων.  
 
5. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην τοπική εφορευτική επιτροπή της 
πρωτεύουσας του Νοµού µε αίτηση, τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν από την 
ηµεροµηνία που αρχίζει η διενέργεια των αρχαιρεσιών.  
 
Η τοπική εφορευτική επιτροπή της πρωτεύουσας κάθε νοµού, ανακηρύσσει 
τους υποψήφιους κατά συνδυασµό και φροντίζει για την εκτύπωση ή 
δακτυλογράφηση των ψηφοδελτίων, καθώς και για την αποστολή τους σε όλα 
τα τοπικά εκλογικά κέντρα του αντίστοιχου νοµού.  
 
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται 
από το άρθρο 15 παρ. 12.  
 
6. ∆ιευκρινίζεται ρητά ότι οι προηγούµενες διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 
του άρθρου 23 δεν ισχύουν  για την εκλογή των αντιπροσώπων του ΣΥΕΤΕ 
στα πανελλαδικά συνέδρια της ΟΤΟΕ, καθώς και στα συνέδρια του Εργατικού 
Κέντρου Αθήνας, όπου εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 11 και 15 
αυτού του Καταστατικού.  
 
7. Η θητεία των παραπάνω αντιπροσώπων είναι τριετής.  
 
Β. ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 
1. Το Π.Σ. απαρτίζεται:  
 
α) Από τα τακτικά µέλη του ∆.Σ. του ΣΥΕΤΕ  
 
β) Από τα µέλη του Γ.Σ. της ΟΤΟΕ  
 
γ) Από τους γραµµατείς των παραρτηµάτων του Συλλόγου στους νοµούς.  
 
2. Σύγκληση  
 
Το Πανελλαδικό Συµβούλιο συνέρχεται:  
 
• Τακτικά ανά 12µηνο  
 
• Έκτακτα, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  
 



Και στις δυο περιπτώσεις η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την 
οποία συγκαλείται το Πανελλαδικό Συµβούλιο καθορίζει τον τόπο, χρόνο και 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.  
 
Στις συνεδριάσεις του Πανελλαδικού Συµβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου, ή ο αναπληρωτής του.  
 
Το Πανελλαδικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία µε όσα παρόντα από τα 
τακτικά µέλη του.  
 
Οι απουσιάζοντες Σύµβουλοι, µπορεί να αντικαθίστανται στη συνεδρίαση από 
τους αναπληρωµατικούς τους, εφόσον δηλωθεί τούτο έγγραφα από τον 
απουσιάζοντα Νοµαρχιακό Σύµβουλο.  
 
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας Συµβούλου από δύο (2) κατά σειρά 
τακτικές συνεδριάσεις, το Πανελλαδικό Συµβούλιο έχει δικαίωµα να κρίνει και 
να θεωρήσει ότι ο απουσιάζων παραιτήθηκε και στην περίπτωση αυτή τον 
αντικαθιστά οριστικά µε τον αντίστοιχο αναπληρωµατικό (του ίδιου νοµού) 
που προέρχεται από τον ίδιο συνδυασµό.  
 
3. Αρµοδιότητες  
 
Το Πανελλαδικό Συµβούλιο του Συλλόγου είναι όργανο µε αρµοδιότητες 
συµβουλευτικού χαρακτήρα.  
 
Με την έννοια αυτή:  
 
Παρακολουθεί και δραστηριοποιείται για την εκτέλεση των αποφάσεων των 
Γενικών Συνελεύσεων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
 
Με τις αποφάσεις -εισηγήσεις του βοηθά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη χάραξη 
των βασικών κατευθύνσεων του προγράµµατος διεκδικήσεων και δράσης του.  
 
Με τη δράση του βοηθά στην ανάπτυξη της δουλειάς των νοµαρχιακών 
παραρτηµάτων και των επιτροπών αντιπροσώπων καταστηµάτων.  
 
Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ  
 
1. Σύνθεση  
 
Το παράρτηµα του Συλλόγου σε νοµούς απαρτίζεται από συµβούλους που 
εκλέγονται όπως ορίζεται παραπάνω και µε την εξής αναλογία:  
 
Τρεις (3) σύµβουλοι για κάθε νοµό, εφόσον τα µέλη του ΣΥΕΤΕ που 
εργάζονται στο νοµό αυτό είναι µέχρι και 200.  
 
Πέντε (5) σύµβουλοι για κάθε νοµό, εφόσον τα µέλη του ΣΥΕΤΕ που 
εργάζονται στο νοµό αυτό είναι από 201 µέχρι 400.  
 



Επτά (7) σύµβουλοι για κάθε νοµό, εφόσον τα µέλη του ΣΥΕΤΕ που 
εργάζονται στο νοµό αυτό είναι από 401 και πάνω.  
 
2. Έδρα  
 
Έδρα του Παραρτήµατος του ΣΥΕΤΕ είναι η πρωτεύουσα του νοµού. Είναι 
δυνατόν όµως ύστερα από συγκεκριµένη απόφαση του ∆.Σ. να οριστεί άλλη 
πόλη στο νοµό σαν έδρα του Παραρτήµατος.  
 
3. Αρµοδιότητες  
 
Το Παράρτηµα του ΣΥΕΤΕ στο νοµό, δρώντας στα πλαίσια του Καταστατικού 
και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, φροντίζει -µε 
ευθύνη της Γραµµατείας του- για:  
 
• Την ανάπτυξης της δράσης του, µε στόχο την πραγµατοποίηση των 

σκοπών του Συλλόγου.  
 
• Την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου.  
 
• Την εφαρµογή των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και της εργατικής 

νοµοθεσίας.  
 
• Τη µελέτη και προώθηση (αντιµετώπιση) των τοπικών επαγγελµατικών 

προβληµάτων των µελών του Συλλόγου, κάνοντας σχετική εισήγηση στα 
όργανα διοίκησης του Συλλόγου.  

 
• Την ανάπτυξη της δράσης των Επιτροπών Αντιπροσώπων Καταστηµάτων 

του νοµού του.  
 
• Τη βελτίωση της τοπικής οργάνωσης της ΟΤΟΕ, βοηθώντας το αντίστοιχο 

τοπικό παράρτηµα της ΟΤΟΕ.  
 
4. Λειτουργία  
 
• Το παράρτηµα του Συλλόγου στους νοµούς διευθύνεται από 3µελή 

διοικητική επιτροπή που εκλέγεται µε µυστική ψηφοφορία από τα µέλη του 
παραρτήµατος.  

 
• Στη διοικητική επιτροπή δεν µπορούν να µετέχουν µέλη του ∆.Σ. του 

ΣΥΕΤΕ.  
 
• Τα µέλη της ∆ιοικητικής Επιτροπής (∆.Ε.) εκλέγουν µεταξύ τους το 

Γραµµατέα και τον αναπληρωτή του παραρτήµατος.  
 
• Ολοµέλεια του Παραρτήµατος γίνεται τακτικά κάθε τρίµηνο και έκτακτα 

όταν κριθεί αυτό αναγκαίο από τη ∆.Ε. του Παραρτήµατος.  
 



Η σχετική απόφαση της ∆.Ε. ορίζει τον τόπο, το χρόνο και τα θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης της συνεδρίασης µε κοινοποίηση στον ΣΥΕΤΕ.  
 
Με απόφαση της ∆.Ε. τις συνεδριάσεις µπορούν να παρακολουθούν -χωρίς 
δικαίωµα ψήφου- οι γραµµατείς των ΕΑΚ του νοµού.  
 
Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Γραµµατέας της ∆.Ε.  
 
• Το Παράρτηµα µε ευθύνη της ∆.Ε. υποβάλλει κάθε 3µηνο έκθεση δράσης 

του στο ∆.Σ. καθώς και τα σχετικά προγράµµατα δράσης του.  
 
• Το ∆.Σ. του ΣΥΕΤΕ πρέπει να φροντίζει για κάθε είδους βοήθεια στο 

Παράρτηµα, ώστε να το διευκολύνει στην εκπλήρωση του έργου του.  
 
• Τα Παραρτήµατα του ΣΥΕΤΕ στους νοµούς µπορούν να µετέχουν στα 

κατά τόπους Εργατικά Κέντρα µε αντιπροσώπους τους, οι οποίοι 
εκλέγονται όπως ορίζεται παραπάνω.  

 
∆. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ ΣΕ ΝΟΜΟ  
 
Ειδικότερα ζητήµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Πανελλαδικού 
Νοµαρχιακού Συµβουλίου και των Νοµαρχιακών Παραρτηµάτων µπορεί να 
ρυθµίζονται από σχετικούς κανονισµούς λειτουργίας που καταρτίζει το ∆.Σ. 
και επικυρώνονται από τη Γενική Συνέλευση των µελών του ΣΥΕΤΕ.  
 
Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΑΚ).  
 
1. Εκλογή  
 
α) Σε κάθε µονάδα της Τράπεζας (Κατάστηµα, Υποκατάστηµα ή ∆ιοικητική 
Μονάδα) εκλέγεται επιτροπή αντιπροσώπων του ΣΥΕΤΕ, η θητεία της οποίας 
αρχίζει και τελειώνει µαζί µε τη θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
 
∆ικαίωµα ψήφου και εκλογής έχουν όλα τα µέλη του ΣΥΕΤΕ που εργάζονται 
στην αντίστοιχη µονάδα.  
 
β) Η αναλογία των εκλεγοµένων αντιπροσώπων είναι η ακόλουθη:  
 
Σε µονάδες που εργάζονται µέχρι και 10 µέλη του ΣΥΕΤΕ εκλέγεται 1 τακτικός 
και 1 αναπληρωµατικός αντιπρόσωπος.  
 
Σε µονάδες που εργάζονται 11-30 µέλη του ΣΥΕΤΕ, εκλέγονται 2 τακτικοί και 
ένας αναπληρωµατικός αντιπρόσωπος.  
 
Σε µονάδες που εργάζονται 31-60 µέλη του ΣΥΕΤΕ, εκλέγονται 3 τακτικοί και 
2 αναπληρωµατικοί αντιπρόσωποι.  
 
Σε µονάδες από 60 και πάνω µέλη του ΣΥΕΤΕ, εκλέγονται 5 τακτικοί και 3 
αναπληρωµατικοί αντιπρόσωποι.  



 
Ειδικά για το Κεντρικό Κατάστηµα και τις υπηρεσίες της ∆ιοίκησης, τα 
ζητήµατα εκλογής επιτροπής αντιπροσώπων αντιµετωπίζονται µε ειδικές 
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
 
γ) Η εκλογή των αντιπροσώπων διενεργείται µε καθολική µυστική ψηφοφορία 
µεταξύ των µελών του ΣΥΕΤΕ 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 ΣΥΕΤΕ, 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 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΥΕΤΕ.  
 
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 ∆ιοικητικό 
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 
∆ιοίκησης του ΣΥΕΤΕ 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 ∆Σ και αντιµετωπίζει σε συνεργασία µε το ∆ιοικητικό 
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    
 
   
 
ΑΡΘΡΟ 24ο  
 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  
 
Ο Σύλλογος µπορεί να προβεί σε συγχώνευση µε άλλο σωµατείο καθώς και 
σε ενώσεις σωµατείων, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
µελών του µε πανελλαδική ψηφοφορία.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο  
 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
 
Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας υπάγεται οργανωτικά στην 
Οµοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ).  
 
 
ΑΡΘΡΟ 26ο  
 
ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 
Ο διαχειριστικός χρόνος αρχίζει από την 1η του Γενάρη κάθε χρόνου και 
τελειώνει την 31 ∆εκέµβρη του ίδιου χρόνου.  
 
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των οργάνων κάθε λογής που 
εκλέγονται σύµφωνα µε τούτο το Καταστατικό, καθώς και η θητεία των 
αντιπροσώπων στις ενώσεις (ΟΤΟΕ - ΕΚΑ κλπ.) αρχίζει µε την ανακήρυξή 
τους από την Εφορευτική Επιτροπή και τελειώνει όταν συµπληρωθούν 3 έτη 
από αυτή την ηµέρα.  
 
Μέχρι την εκλογή ή το διορισµό νέων συλλογικών οργάνων, τα παλιά όργανα 
εξακολουθούν να διαχειρίζονται τις επείγουσες υποθέσεις του Συλλόγου, όχι 
όµως και πέραν των δύο (2) µηνών από την ηµέρα που διενεργήθηκαν οι 
αρχαιρεσίες.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 27ο  
 
ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ  
 



Ο Σύλλογος τηρεί τα παρακάτω βιβλία:  
 
1. Μητρώο των µελών του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται: ο αύξων αριθµός 
κάθε µέλους, το ονοµατεπώνυµό του, ο τόπος απασχόλησης και η διεύθυνσή 
του, το έτος γέννησης, η χρονολογίας εγγραφής και διαγραφής και η ιθαγένειά 
του.  
 
2. Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπου 
καταχωρούνται συνοπτικά οι απόψεις που εκθέτουν τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και οι αποφάσεις που παίρνονται.  
 
3. Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, όπου 
καταχωρούνται ο αριθµός των µελών που παρευρίσκονται και συνοπτικά οι 
συζητήσεις και οι αποφάσεις που παίρνονται.  
 
Τα παραπάνω βιβλία τηρούνται µε τη φροντίδα του Γενικού Γραµµατέα.  
 
4. Το Βιβλίο Εισπράξεων και Πληρωµών όπου καταχωρούνται τακτικά όλες οι 
εισπράξεις και οι πληρωµές καθώς και οι ισολογισµοί κάθε χρήσης.  
 
5. Βιβλίο των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου καθώς και τα 
παραστατικά έγγραφα και διπλότυπα από τις εισπράξεις και τις δαπάνες του 
Συλλόγου.  
 
Τη φροντίδα των βιβλίων τούτων µε αριθµούς 4 και 5 και όλων των 
παραστατικών από εισπράξεις και δαπάνες έχει ο Ταµίας.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 28ο  
 
ΕΞΟ∆Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 
Η ιδιότητα των µελών των οργάνων της ∆ιοίκησης είναι τιµητική. Στα µέλη του 
Συλλόγου που αποµακρύνονται για υποθέσεις του Συλλόγου από την έδρα 
τους µπορεί να χορηγούνται τα έξοδα κίνησης, που το ύψος τους καθορίζεται 
από το ∆.Σ. και εγγράφεται στον προϋπολογισµό.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 29ο  
 
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
 
Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή. Μέσα σε κυκλικό πλαίσιο 
αναγράφεται η επωνυµία του Συλλόγου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» και στο κέντρο αναγράφεται «ΣΥΕΤΕ 
1917».  
 
 
ΑΡΘΡΟ 30ο  
 



∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
 
Ο Σύλλογος διαλύεται αν παραµείνουν στο Μητρώο του γραµµένα λιγότερα 
από 20 µέλη καθώς και όταν παρθεί σχετική απόφαση από τη Γενική 
Συνέλευση, η οποία συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το λόγο και αποτελείται από το 
½ των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. Όµως, αν σ’ αυτή τη Συνέλευση τα 
µέλη διαφωνούν, ο Σύλλογος δεν διαλύεται.  
 
Σε περίπτωση που διαλύεται ο Σύλλογος, το ενεργητικό υπόλοιπο της 
περιουσίας που µένει δωρίζεται στο Ταµείο Συντάξεως των Υπαλλήλων της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας και το αρχείο που παραχωρείται στο Εργατικό 
Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ).  
 
Αθήνα 2/11/1999  
 
Ο Πρόεδρος της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης  
 
∆αµιανός Βαρέλης  
 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΣΥΕΤΕ).  
 
Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραµµατέας 
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