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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εκλογές Επιτροπών Αγώνα (ΕΑΚ)
Συνάδελφοι,
Εντός του Σεπτεμβρίου θα διεξαχθούν εκλογές σε όλους τους χώρους εργασίας για την
ανάδειξη Επιτροπών Αγώνα (Ε.Α.Κ.).
Οι Επιτροπές Αγώνα αποτελούν τη σημαντικότερη μονάδα οργάνωσης των
εργαζομένων, αφού η καθημερινή επαφή τους με τα προβλήματα που προκύπτουν στους
χώρους εργασίας, τόσο από τον τρόπο που εφαρμόζονται οι σχετικές εργασιακές
διατάξεις και αποφάσεις, όσο και από τις αστοχίες ή παραλείψεις στην τήρηση της
εργατικής νομοθεσίας, αλλά και των οδηγιών της Διοίκησης, τις καθιστά πολύτιμες και
αναντικατάστατες στην επίλυση των άμεσων προβλημάτων, ενώ παράλληλα τις
αναδεικνύει και σε βασικούς πυλώνες του Συνδικαλιστικού Κινήματος.
Στο πλαίσιο αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους, μέλη του Συλλόγου μας, να θέσουν
υποψηφιότητα στην εκλογική διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο τους και
στη συνέχεια να ενημερώσουν και το Σύλλογό μας, προκειμένου να οργανώσουμε από
κοινού αυτή την προσπάθεια.
Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα και να ψηφίσουν έχουν όλοι οι συνάδελφοι που
είναι ενταγμένοι στον Κανονισμό Εργασίας, ενώ η εκλογή διεξάγεται με μυστική
ψηφοφορία.
Δυστυχώς και παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του Συλλόγου μας για την ένταξή
τους στον Κανονισμό Εργασίας, εξακολουθούν να αποκλείονται από την εκλογική
διαδικασία οι ειδικοί συνεργάτες που προέρχονται από τις τέως συνεταιριστικές
Τράπεζες, τα τέκνα συναδέλφων κ.α. (σίγουρα με ευθύνη που δεν βαραίνει μόνο τη
Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας).
Η κάθε Μονάδα/χώρος εργασίας, εκλέγει, ανάλογα με τη δύναμη που απασχολεί, τους
εξής εκπροσώπους:
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Δύναμη έως 10 άτομα εκλέγει ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό
μέλος,



Δύναμη από 10 έως 20 άτομα εκλέγει δύο (2) τακτικά και ένα (1)
αναπληρωματικό μέλος,



Δύναμη από 21 έως 50 άτομα εκλέγει τρία (3) τακτικά και δύο (2)
αναπληρωματικά μέλη.



Δύναμη από 51 και πλέον άτομα εκλέγει πέντε (5) τακτικά και τρία (3)
αναπληρωματικά μέλη.

Σχετικά με τους σταυρούς προτίμησης:
 Όπου εκλέγονται έως τρία (3) μέλη απαιτείται ένας (1) σταυρός προτίμησης.
 Όπου εκλέγονται πέντε (5) και πλέον μέλη απαιτούνται δύο (2) σταυροί
προτίμησης.
Συνάδελφοι,
Σας καλούμε να συμμετάσχετε μαζικά στην εκλογική διαδικασία θέτοντας
υποψηφιότητα για την Επιτροπή Αγώνα του χώρου εργασίας σας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα εκλεγμένα μέλη του
Συλλόγου.
Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου 2022
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Νίκος Παπαϊωάννου

Νίκος Καρζής
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