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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Συντεχνία Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε

ΑΡΘΡΟ 1
Ι∆ΡΥΣΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ
Ιδρύεται σήµερα, Παρασκευή, 1η Ιουνίου 2007, συντεχνία µε την ονοµασία
«Συντεχνία Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου)- Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε»,
που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «Συντεχνία», µε έδρα τη Λευκωσία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΙ
Α)
Β)
Γ)

∆)

Ε)

Στ)
Ζ)

Η)

Θ)

Η Συντεχνία εκπροσωπεί τα Μέλη της στη ρύθµιση των σχέσεων µε
τους εργοδότες.
Η Συντεχνία ρυθµίζει τις σχέσεις µεταξύ των µελών.
Η Συντεχνία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για βελτίωση των
όρων και συνθηκών απασχόλησης και για την προστασία των
επαγγελµατικών συµφερόντων και δικαιωµάτων των µελών της,
πάντοτε µέσα στα πλαίσια της νοµιµότητας. Η Συντεχνία έχει
αποκλειστική ευθύνη για τη διαπραγµάτευση και ολοκλήρωση των
συλλογικών συµβάσεων.
Η Συντεχνία προάγει την πολιτιστική και σωµατική ανάπτυξη και τη
βελτίωση της επαγγελµατικής κατάρτισης των µελών και την
ψυχαγωγία των µελών και των οικογενειών τους.
Η Συντεχνία έχει ευθύνη για την προστασία και κατοχύρωση των
στελεχών και µελών της από τυχόν σε βάρος τους διακρίσεις από
µέρους της εργοδοσίας λόγω της συνδικαλιστικής τους δράσης.
Η Συντεχνία προωθεί την καλλιέργεια και ανάπτυξη συναδελφικών
σχέσεων ανάµεσα στα µέλη.
Η Συντεχνία στα πλαίσια των δυνατοτήτων της στηρίζει οικονοµικά τα
µέλη της σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. ασθενειών,
ατυχηµάτων και ανεργίας) που δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν µε
δικούς τους πόρους.
Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών η Συντεχνία συνεργάζεται µε τις
κρατικές Αρχές καθώς και µε άλλες οργανώσεις και οργανισµούς, τόσο
στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Γενικά αναπτύσσει και καλλιεργεί
φιλικές σχέσεις µε κρατικούς, κοινωνικούς και επαγγελµατικούς φορείς.
Η Συντεχνία εντάσσεται και συµµετέχει σε τοπικές και διεθνείς
οµοσπονδίες, συνοµοσπονδίες, κ.α.
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Ι)
Κ)

Λ)

Η Συντεχνία λαµβάνει µέρος σε τοπικά και διεθνή συνέδρια.
Η Συντεχνία δηµιουργεί ταµεία για τη διασφάλιση των ετήσιων
προϋπολογισµών της, καθώς επίσης ειδικά ταµεία, όπως για παράδειγµα
απεργιακό, κ.α., κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης.
Η Συντεχνία λαµβάνει νοµικά µέτρα µε σκοπό την προστασία των
συµφερόντων της.

ΑΡΘΡΟ 3
Ε∆ΡΑ & ΓΡΑΦΕΙΑ
Α)

Β)
Γ)

∆)

Η Έδρα και τα γραφεία της Συντεχνίας είναι στη Λευκωσία, στη
διεύθυνση: Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 13Γ, Μέγαρο ΛΑΒΙΝΙΑ, 5ος
Όροφος, Γραφείο 53, 1067 Λευκωσία
Σε αυτή τη διεύθυνση αποστέλλονται η αλληλογραφία και άλλα
έγγραφα που απευθύνονται στη Συντεχνία.
Σε αυτή τη διεύθυνση θα διεξάγονται κατά κανόνα οι συνελεύσεις συνεδρίες των διοικητικών οργάνων, ως επίσης θα τηρείται το αρχείο
της Συντεχνίας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για την επιλογή του χώρου όπου
στεγάζονται τα γραφεία της Συντεχνίας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΜΕΛΗ
Α)

Β)

Γ)

Μέλη της Συντεχνίας γίνονται όσα άτοµα ηλικίας άνω των δεκαοκτώ
ετών, το επιθυµούν, κατόπιν υποβολής αίτησης σε ειδικό έντυπο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και
καταβολής του τέλους εγγραφής.
Μέλη της Συντεχνίας γίνονται τα άτοµα που εργοδοτούνται από την
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) ή/και από οιαδήποτε εταιρεία
ή/και συγκρότηµα εταιρειών ή/και όµιλο εταιρειών στον οποίο τυγχάνει
µέτοχος ή είναι συνδεδεµένη, είτε άµεσα είτε έµµεσα, η Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ που είναι θυγατρική της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε και των οποίων οι δραστηριότητες
ασκούνται εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Μέλη της Συντεχνίας παύουν να έχουν την ιδιότητα του µέλους, όταν:
(1) τερµατιστεί η απασχόλησή τους στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
(Κύπρου) ή/και σε οιαδήποτε εταιρεία ή/και συγκρότηµα εταιρειών
ή/και όµιλο εταιρειών στον οποίο τυγχάνει µέτοχος ή είναι
συνδεδεµένη, είτε άµεσα είτε έµµεσα, η Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ που είναι θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας
της Ελλάδος Α.Ε και των οποίων οι δραστηριότητες ασκούνται εντός
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
(2) αφυπηρετήσουν, πρόωρα ή κανονικά,
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(3) υποβάλουν παραίτηση στο ∆.Σ. της Συντεχνίας,
(4) δεν καταβάλουν τη συνδροµή τους προς τη Συντεχνία για διάρκεια
πέραν των έξι µηνών,
(5) διαγραφούν από τη Συντεχνία, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
Άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού
ΑΡΘΡΟ 5
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Ι.
Α)

Β)

Γ)

∆)
Ε)

Στ)

ΙΙ.

∆ικαιώµατα
Τα Μέλη έχουν όλα τα δικαιώµατα, που προκύπτουν από τη νοµοθεσία
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, δηλαδή το εκλέγειν και εκλέγεσθαι, το
δικαίωµα συµµετοχής στις γενικές συνελεύσεις, όπως αυτό καθορίζεται
στο Άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού.
Τα Μέλη έχουν το δικαίωµα να εκφράζονται ελεύθερα για όλες τις
ενέργειες και αποφάσεις των διαφόρων οργάνων της Συντεχνίας, αλλά
και για οποιοδήποτε άλλο θέµα που σχετίζεται µε τα εργασιακά και
συνδικαλιστικά τους συµφέροντα, µε την προϋπόθεση ότι οι απόψεις
αυτές δεν αντιστρατεύονται τους σκοπούς που αναφέρονται στο Άρθρο
2 του παρόντος Καταστατικού.
Τα Μέλη έχουν το δικαίωµα να ζητούν και να έχουν την υποστήριξη της
Συντεχνίας για κάθε ζήτηµα που σχετίζεται µε τους Σκοπούς του
παρόντος Καταστατικού και να τυγχάνουν δίκαιης µεταχείρισης από όλα
τα όργανα της Συντεχνίας.
Τα Μέλη έχουν το δικαίωµα να υποβάλουν παράπονα ή/και έφεση κατά
αποφάσεων στα αρµόδια όργανα.
Τα Μέλη στα πλαίσια της διαφάνειας έχουν το δικαίωµα να
εφοδιάζονται µε τις οικονοµικές καταστάσεις των ταµείων, όπως
υποβάλλονται στον Έφορο Συντεχνιών και στις Γενικές Συνελεύσεις.
Τα Μέλη έχουν το δικαίωµα χρήσης των εγκαταστάσεων της
Συντεχνίας για σκοπούς επιµόρφωσης, διοργάνωσης εκδηλώσεων και
ψυχαγωγίας.
Ωφελήµατα
Τα µέλη έχουν τα ακόλουθα ωφελήµατα:
-

Απεργιακό επίδοµα
∆ικαίωµα νοµικής συµβουλής
∆ικαίωµα οικονοµικής βοήθειας

ΙΙI.
Α)

Ο καθορισµός του ύψους του ποσού και της περιόδου παροχής
ωφελήµατος αφορά απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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Β)

Τα Μέλη της Συντεχνίας για να τύχουν οποιουδήποτε ωφελήµατος θα
πρέπει να έχουν τακτοποιηµένες όλες τις υποχρεώσεις τους προς την
Συντεχνία.

ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Α)

Β)
Γ)

∆)

Τα Μέλη έχουν υποχρέωση να συµµορφώνονται στο πνεύµα και τις
διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, καθώς και µε τις αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Τα Μέλη έχουν υποχρέωση συµµόρφωσης στους Εσωτερικούς
Κανονισµούς της Συντεχνίας.
Κάθε Μέλος οφείλει να καταβάλλει το τέλος εγγραφής και την
συνδροµή του στη Συντεχνία, όπως αυτά καθορίζονται στο
Καταστατικό της Συντεχνίας.
Όλα τα Μέλη της Συντεχνίας είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για τα χρέη
και τις υποχρεώσεις της Συντεχνίας.

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Α)

Β)

Γ)
∆)

Μέλος που δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του Καταστατικού και
µε τις αποφάσεις των διοικητικών οργάνων της Συντεχνίας ή ενεργεί µε
τρόπο που παραβλάπτει τα συµφέροντα της Συντεχνίας και των Μελών
της ή που υποσκάπτει το κύρος της Συντεχνίας ή που συµπεριφέρεται
µε απρέπεια σε οικήµατα που στεγάζεται η Συντεχνία και τα γραφεία ή
άλλες εγκαταστάσεις της, υπόκειται στις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:
- Παρατήρηση
- Αυστηρή Επίπληξη
- Χρηµατικό πρόστιµο 20 Ευρώ
- Προσωρινή αποβολή µέχρι 6 µήνες
- Αποβολή για πάντα και διαγραφή από το Μητρώο Μελών της
Συντεχνίας.
Όλες οι ποινές επιβάλλονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αφού δοθεί
στο Μέλος η ευκαιρία να ακουστεί. Το µέλος όµως έχει το δικαίωµα να
υποβάλει έφεση στην επόµενη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πάρει
σχετική και τελεσίδικη απόφαση.
Κάθε απόφαση για πειθαρχική κύρωση κοινοποιείται γραπτώς στο
επηρεαζόµενο Μέλος.
Μέλος που δεν έχει διευθετήσει πλήρως όλες τις υποχρεώσεις του προς
τη Συντεχνία ή δεν έχει συµµορφωθεί πλήρως µε όλες τις υποχρεώσεις
του προς την Συντεχνία, δεν δικαιούται να ψηφίσει, να εκλέξει ή/να
εκλεγεί ή να υποβάλει παράπονο ή έφεση ή να παρευρίσκεται στις
Γενικές Συνελεύσεις.
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ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Α)

Β)

Γ)

∆)
Ε)

Στ)

Κάθε παράπονο από Μέλη πρέπει να είναι σχετικό µε τα δικαιώµατα ή
υποχρεώσεις των µελών ή και τα καθήκοντα, υποχρεώσεις ή εξουσίες
διοικητικών οργάνων της Συντεχνίας. Να είναι γραπτό και σαφές και να
αναφέρεται, όπου είναι δυνατό, σε συγκεκριµένο Άρθρο του
Καταστατικού.
Παράπονα από Μέλη υποβάλλονται στον γραµµατέα του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Συντεχνίας. Οποιαδήποτε παράπονα εναντίον του
∆ιοικητικού Συµβουλίου υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση µέσω του
Γραµµατέα.
Στο Μέλος ή Μέλη της Συντεχνίας και στα µέλη του διοικητικού
οργάνου εναντίον του οποίου στρέφεται το παράπονο, δίνεται η
ευκαιρία να ακουστούν πριν ληφθεί απόφαση. Η διαδικασία καθορίζεται
από το διοικητικό όργανο που εξετάζει το παράπονο.
Έφεση ενάντια σε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά µε
υπόθεση παραπόνου, ασκείται στην αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση.
Η έφεση πρέπει να είναι γραπτή και διατυπωµένη µε σαφήνεια και να
αναφέρεται στη συγκεκριµένη απόφαση ή πράξη διοικητικών οργάνων,
που είτε επηρεάζει δυσµενώς ένα Μέλος ή οµάδα Μελών είτε
συνίσταται σε κακή ή δόλια διαχείριση των πραγµάτων της Συντεχνίας
και να αναφέρεται, όπου είναι δυνατό, στο Άρθρο του Καταστατικού,
το οποίο καταστρατηγείται ή δεν εφαρµόζεται σωστά, πλήρως ή
καθόλου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι τελεσίδικη.
Στο διοικητικό όργανο εναντίον της απόφασης του οποίου ασκείται η
έφεση, δίνεται η ευκαιρία να ακουστεί, πριν ληφθεί οποιαδήποτε
απόφαση από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9
∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Μέλος διαγράφεται από το Μητρώο Μελών της Συντεχνίας, όταν:
Α) αποβληθεί δια παντός για ενέργειες που αντιβαίνουν στο Άρθρο 2
(ΣΚΟΠΟΙ) του παρόντος Καταστατικού,
Β) καθυστερεί την καταβολή της συνδροµής του πέραν των έξι µηνών. Στην
περίπτωση αυτή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, προτού διαγράψει το µέλος,
οφείλει να το προειδοποιήσει γραπτώς, παρέχοντάς του προθεσµία ενός
µήνα για την εξόφληση της συνδροµής του,
Γ) υποβάλει γραπτώς προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την παραίτησή του από
µέλος,
∆) παύσει να εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) ή/και
σε οιαδήποτε εταιρεία ή/και συγκρότηµα εταιρειών ή/και όµιλο εταιρειών
στον οποίο τυγχάνει µέτοχος ή είναι συνδεδεµένη, είτε άµεσα είτε
έµµεσα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ που είναι
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Ε)

θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε και των οποίων οι
δραστηριότητες ασκούνται εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, είτε λόγω
αφυπηρέτησης είτε λόγω οικιοθελούς παραίτησης ή λόγω θανάτου,
σε περίπτωση που παύσει να εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος (Κύπρου) ή/και σε οιαδήποτε εταιρεία ή/και συγκρότηµα
εταιρειών ή/και όµιλο εταιρειών στον οποίο τυγχάνει µέτοχος ή είναι
συνδεδεµένη, είτε άµεσα είτε έµµεσα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
(Κύπρου) Λτδ που είναι θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
Α.Ε και των οποίων οι δραστηριότητες ασκούνται εντός της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας, για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από τους λόγους που
αναφέρονται στην Παράγραφο ∆) του Άρθρου 9, τότε το µέλος δεν
πληρώνει συνδροµή για 6 µήνες και ακολούθως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
αποφασίζει, ανάλογα µε τις προσωπικές συνθήκες του κάθε µέλους, για
τη διαγραφή του.

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΟΡΟΙ & ΜΕΣΑ
Τα έσοδα της Συντεχνίας προέρχονται από:
Α)
Β)

το τέλος εγγραφής µελών, το οποίο καθορίζεται στα €10,-.
τη µηνιαία συνδροµή των µελών, η οποία καθορίζεται στο 0.75% επί του
βασικού µισθού συµπεριλαµβανόµενου του τιµαριθµικού επιδόµατος και
καθίσταται πληρωτέα στο τέλος έκαστου µηνός
Γ) υποχρεωτικές εισφορές των µελών κατόπιν απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης µε µυστική ψηφοφορία και από προαιρετικές εισφορές
µελών και άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων,
∆) χορηγίες τοπικών και διεθνών οργανισµών και Αρχών
Ε) πρόστιµα που επιβάλλονται σύµφωνα µε το παρόν Καταστατικό
Στ) εισπράξεις από εράνους, δωρεές, κ.α.
Ζ) εισπράξεις από πώληση Καταστατικών, ταυτοτήτων, εµβληµάτων κ.α.
Η) εισπράξεις από τη διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως π.χ. χοροεσπερίδες
εκδροµές, πώληση λαχείων, κ.α.
Θ) τραπεζικούς τόκους
Ι) εκδόσεις εντύπων
Κ) ενοίκια και εισπράξεις από τυχόν πώληση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.
ΑΡΘΡΟ 11
ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Α)

Η Συντεχνία διατηρεί απεργιακό ταµείο για την παροχή απεργιακού
επιδόµατος στα Μέλη της σε περίπτωση απώλειας ηµεροµισθίων λόγω
απεργίας ή ανταπεργίας. Η χρηµατοδότηση του ταµείου προέρχεται
από το 10% των συνδροµών των Μελών.
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Β)

Το ποσό του επιδόµατος το οποίο καταβάλλεται από το ταµείο σε
περίπτωση απεργίας ή ανταπεργίας, και ο τρόπος παροχής του,
καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε βάση αντικειµενικά
κριτήρια και τις δυνατότητες των διαθέσιµων πόρων της Συντεχνίας.
∆ικαιούχοι είναι όσα Μέλη έχουν διευθετήσει πλήρως όλες τις
οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς τη Συντεχνία.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Α)

Ελεγκτές:
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διορίζει προσοντούχους ελεγκτές σύµφωνα µε
τον κανονισµό 22 των Περί Συντεχνιών Κανονισµών.

Β)

Τα χρηµατικά ποσά που δεν θα είναι απαραίτητα για τα τρέχοντα έξοδα
της Συντεχνίας κατατίθενται από τον ταµία σε τράπεζα, συνεργατικό
ταµιευτήριο ή συνεργατική πιστωτική εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 13
∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ
Τα κεφάλαια της Συντεχνίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τους
ακόλουθους σκοπούς:
α) Την πληρωµή µισθών, επιδοµάτων και εξόδων αξιωµατούχων.
β) Την πληρωµή εξόδων διαχειρίσεως, περιλαµβανοµένων και των εξόδων
ελέγχου και λογαριασµών.
γ) Την αγωγή ή υπεράσπιση οποιασδήποτε νοµικής διαδικασίας η οποία
αφορά την Συντεχνία ή οποιοδήποτε Μέλος αυτής.
δ) Την διεξαγωγή επαγγελµατικών διαφορών από µέρους αυτής ή των Μελών.
ε) Την αποζηµίωση µελών, η οποία θα προέκυπτε από επαγγελµατικές
διαφορές.
στ) Επιδόµατα σε Μέλη ή στους εξαρτωµένους τους ένεκα θανάτου, γήρατος,
ασθενείας, δυστυχήµατος ή ανεργίας των Μελών αυτών.
η) Την αγορά ή ενοικίαση οποιουδήποτε κτιρίου ή γης για τους σκοπούς της
Συντεχνίας.
θ) Συνδροµές ή εισφορές σε οποιανδήποτε νόµιµη οµοσπονδία από δύο ή
περισσότερες συντεχνίες ή σε οποιονδήποτε σώµα προσώπων ή
συνασπισµών, το οποίο ιδρύθηκε για τον συντονισµό των ενεργειών
αυτών.
ι) Συνδροµές ή άλλες εισφορές σε Φιλανθρωπικά, πολιτιστικά, εκπαιδευτικά ή
µορφωτικά ιδρύµατα ή οργανισµούς.
κ) Εισφορές σε οποιαδήποτε εγγεγραµµένη συντεχνία για την ενίσχυση της
όταν αντιµετωπίζει οικονοµικά προβλήµατα.
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λ) Την πληρωµή δικηγορικών δικαιωµάτων και ή νοµικής συµβουλής στον
Νοµικό Σύµβουλο της Συντεχνίας για την εξασφάλιση ή προστασία των
δικαιωµάτων της και ή των δικαιωµάτων τα οποία θα προέκυπταν από τις
σχέσεις οποιουδήποτε Μέλους της Συντεχνίας µε τον εργοδότη του και ή
των δικαιωµάτων του ή των εξαρτωµένων του τα οποία θα προέκυπταν
από πολιτική αγωγή ή αιτίας.
µ) Εκπαιδευτική, µορφωτική και επαγγελµατική κατάρτιση των Μελών.
ν) ∆ιοργάνωση οποιωνδήποτε θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών,
δεξιώσεων, χορών, εκδροµών ή αθλοπαιδιών ή θαλασσίων αθληµάτων.
ξ) Αγορά βιβλίων, εφηµερίδων και περιοδικών και την συντήρηση
αναγνωστηρίου για χρήση των Μελών.
ο) Έκδοση, εκτύπωση, δηµοσίευση και κυκλοφορία οποιουδήποτε βιβλίου,
εφηµερίδας περιοδικού, δελτίου ή φυλλαδίου για την προώθηση των
σκοπών της Συντεχνίας ή για την προαγωγή των συµφερόντων των Μελών
του.
π) Τόκους από δάνεια και νόµιµους φόρους.
ρ) Οποιοσδήποτε άλλος νόµιµος σκοπός ο οποίος προβλέπεται από το
Καταστατικό αυτό.
σ) Επιδόµατα ή εισφορά σε υπαλλήλους εταιρειών οι οποίοι δικαιούνται να
είναι µέλη της Συντεχνίας σύµφωνα µε το Άρθρο 4, ή στους εξαρτωµένους
τους.
ΑΡΘΡΟ 14
∆ΟΜΗ
Α)
Β)

Γενική Συνέλευση.
∆ιοικητικό Συµβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Α)

Β)

Γ)
∆)

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Συντεχνίας, η οποία
λαµβάνει δεσµευτικές και τελεσίδικες αποφάσεις πάνω σε οποιοδήποτε
θέµα που αναγράφεται στην ηµερήσια διάταξη, σύµφωνα µε το
Καταστατικό.
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωµα συµµετοχής όσα Μέλη έχουν
τακτοποιηµένες τις συνδροµές τους και έχουν συµµορφωθεί πλήρως µε
τις υποχρεώσεις τους.
Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα Μέλη και συγκαλείται τακτικά
εντός του πρώτου εξαµήνου κάθε χρόνου.
Η σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων γίνεται µε έγγραφη ανακοίνωση
που αναρτάται στους χώρους εργασίας ή/και µε οιονδήποτε άλλο
πρόσφορο τρόπο αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Συντεχνίας,
τουλάχιστον 10 (δέκα) µέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της
Γενικής Συνέλευσης. Η ανακοίνωση περιλαµβάνει τα προς συζήτηση
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Ε)

Στ)

Ζ)
Η)

Θ)

θέµατα, την ηµεροµηνία, ώρα και τόπο, όπου θα γίνει η Γενική
Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε δυο χρόνια τα Μέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Τη χρονιά που διεξάγεται η εκλογή για την ανάδειξη του
∆.Σ., πριν από τις αρχαιρεσίες, εκλέγεται τριµελής εφορευτική επιτροπή,
που θα εποπτεύει και θα διενεργεί την ψηφοφορία, νοουµένου ότι
υπάρχουν πέραν των απαιτούµενων Μελών υποψήφιοι.
Η ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται ως
ακολούθως:
(1)
Έκθεση Πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την
προηγούµενη περίοδο,
(2)
Οικονοµική Έκθεση του Ταµία που να περιλαµβάνει την
εξελεγµένη κατάσταση λογαριασµών του έτους που πέρασε,
(3)
Συζήτηση και έγκριση του προϋπολογισµού για τη νέα περίοδο,
(4)
Συζήτηση και έγκριση του προγράµµατος δράσης για τη νέα
περίοδο,
(5)
Οποιοδήποτε άλλο θέµα που αναγράφεται στην ηµερήσια
διάταξη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού,
(6)
Εκλογή της τριµελούς Ελεγκτικής Επιτροπής, και
(7)
Εκλογή του εννιαµελούς ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος της Συντεχνίας ή ο
αντικαταστάτης του, ο οποίος και την συντονίζει.
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης
εκλέγονται µε ανάταση των χεριών τρεις πρακτικογράφοι. Τα Πρακτικά
της Γενικής Συνέλευσης προσυπογράφονται από τον προεδρεύοντα της
Γενικής Συνέλευσης και τους πρακτικογράφους.
Εισηγήσεις για θέµατα υποβάλλονται γραπτώς προς τον πρόεδρο ή το
γραµµατέα της Συντεχνίας τουλάχιστον 7 (επτά) µέρες πριν την
ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Α)

Β)

Γ)

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το ζητήσουν γραπτώς
και ενυπογράφως το 1/3 του συνόλου των Μελών ή µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όσοι πληρούν τις
πρόνοιες της Παραγράφου Β του Άρθρου 15 του παρόντος
Καταστατικού.
Για όλες τις περιπτώσεις σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
πρέπει να καθορίζεται η ηµερήσια διάταξη, η οποία θα περιλαµβάνει
απαραίτητα και το θέµα ή τα θέµατα για το οποίο έχει συγκληθεί.
Η σύγκληση Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων γίνεται µε έγγραφη
ανακοίνωση που αναρτάται στους χώρους εργασίας ή/και µε
οιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της Συντεχνίας τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την ηµεροµηνία
σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η ανακοίνωση
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περιλαµβάνει τα προς συζήτηση θέµατα, την ηµεροµηνία, ώρα και τόπο,
όπου θα γίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
I.

Αρµοδιότητες

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το µόνο αρµόδιο όργανο που έχει την ευθύνη
για την προώθηση και υλοποίηση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
Επιλαµβάνεται του προγράµµατος δράσης της Συντεχνίας το οποίο και θέτει
για έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Προωθεί τους σκοπούς του παρόντος
Καταστατικού και ενεργεί σύµφωνα µε αυτούς και πάντοτε στα πλαίσια του
νόµου. Και ειδικότερα:
Α)
Β)

Γ)
∆)
Ε)

Στ)

Φροντίζει ώστε η κινητή και ακίνητη περιουσία της Συντεχνίας να είναι
εγγεγραµµένη στο όνοµά της
Φροντίζει για την τήρηση και τον έλεγχο των λογαριασµών της
Συντεχνίας και ελέγχει τακτικά τα µετρητά που βρίσκονται στα χέρια
του Ταµία ή άλλων αξιωµατούχων ή εµµίσθων της Συντεχνίας.
Ετοιµάζει ετήσια οικονοµική έκθεση και προϋπολογισµό, που
κατατίθενται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση.
Ξοδεύει χρήµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού.
∆ιορίζει επιτροπές από µέλη του ή άλλα µέλη της Συντεχνίας για τη
διεκπεραίωση εξειδικευµένων εργασιών, όπως έρευνες, µελέτες κ.λπ ως
επίσης δύναται να διορίζει ανά επαρχία µέλος ή µέλη της Συντεχνίας
το/τα οποίο/α θα διαβιβάζει ή/και υποβάλλει προς το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο εισηγήσεις, προβλήµατα ή/και κάθε τι που εµπίπτει στις
αρµοδιότητες ή/και δραστηριότητες της Συντεχνίας και αφορούν τη
συγκεκριµένη επαρχία.
Αποφασίζει για την πρόσληψη, την απόλυση και τους όρους
εργοδότησης του έµµισθου προσωπικού της Συντεχνίας

II.

Σύνθεση

Α)

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 9 (εννιά) µέλη, τον πρόεδρο,
τον αντιπρόεδρο, τον γραµµατέα, τον οργανωτικό γραµµατέα, τον
ταµία και άλλα τέσσερα µέλη.
Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγεται τουλάχιστον ένα Μέλος το οποίο
εργοδοτείται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ,
ωσαύτως θα εκλέγεται τουλάχιστον ένα µέλος που εργοδοτείται από
οιαδήποτε εταιρεία ή/και συγκρότηµα εταιρειών ή/και όµιλο εταιρειών
στον οποίο τυγχάνει µέτοχος ή είναι συνδεδεµένη, είτε άµεσα είτε
έµµεσα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ που είναι
θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε και των οποίων οι
δραστηριότητες ασκούνται εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Νοείται

Β)
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ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος από µία εκ των πιο πάνω
εταιριών η εν λόγω εταιρία δεν θα αντιπροσωπεύεται στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο. Τη θέση θα καταλαµβάνει ο πρώτος επιλαχών από το
γενικό κατάλογο κατάταξης ψήφων.
ΙΙΙ.

Προσόντα

Α)

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να είναι πέραν των 21 ετών
και πρέπει να µην είναι µέλη άλλου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
εγγεγραµµένης Συντεχνίας.

IV.

Θητεία

Α)
Β)

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής.
Σε περίπτωση παραίτησης της πλειοψηφίας των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, είτε αυτό συµβεί σταδιακά είτε ταυτόχρονα, πριν από τη
λήξη της θητείας του, συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού.
Η εκλογή Μέλους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιτρέπεται χωρίς κανένα
περιορισµό σε ότι αφορά τον αριθµό θητειών.

Γ)

V.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Α)

Υποβάλλονται γραπτώς προς τον γραµµατέα του ∆.Σ. τουλάχιστον 5
(πέντε) µέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της Γενικής
Συνέλευσης.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας ο γραµµατέας του ∆.Σ. ελέγχει την
εγκυρότητα των υποψηφιοτήτων και καταρτίζει κατάλογο των
υποψηφίων µε βάση την αλφαβητική σειρά των επωνύµων των
υποψηφίων.
Ο κατάλογος των υποψηφίων αναρτάται στα γραφεία της Συντεχνίας
και στους χώρους εργασίας µια µέρα µετά τη λήξη της προθεσµίας για
υποβολή υποψηφιοτήτων.
Τυχόν ενστάσεις για την περίληψη ή µη υποψηφιοτήτων στον
κατάλογο, πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον 4 (τέσσερις) µέρες πριν
από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Τρεις µέρες πριν από τη
διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης συνέρχεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της Συντεχνίας για να εξετάσει τυχόν ενστάσεις και να πάρει οριστικές
αποφάσεις.

Β)

Γ)

∆)

VI.

Εκλογική διαδικασία

Α)

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει δια ανατάσεως των χειρών τριµελή
εφορευτική επιτροπή η οποία θα έχει την ευθύνη και την εποπτεία για
την οµαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Τα µέλη της
εφορευτικής επιτροπής δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι για το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και από και µεταξύ τους εκλέγουν τον πρόεδρο της
εφορευτικής επιτροπής.
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Β)

Γ)
∆)

E)
Στ)
Ζ)
Η)

Θ)

Ι)

Κ)
Λ)

Μ)

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε υποψήφιος αποσύρει γραπτώς την
υποψηφιότητά του µετά τον καταρτισµό του ψηφοδελτίου, τούτο
ανακοινώνεται προς τους συνέδρους από την εφορευτική επιτροπή,
χωρίς όµως να διαγραφεί το όνοµά του από το ψηφοδέλτιο. Τυχόν
σταυροί προτιµήσεως στο όνοµα αυτό θεωρούνται ως ανύπαρκτοι.
Η ψηφοφορία για ανάδειξη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
είναι µυστική.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας οι σύνεδροι προµηθεύονται τα
ψηφοδέλτια στο χώρο της κάλπης από δυο µέλη τις εφορευτικής
επιτροπής. Τα ψηφοδέλτια πρέπει απαραίτητα να φέρουν σφραγίδα και
υπογραφή του Προέδρου της εφορευτικής επιτροπής.
Στη διάθεση της εφορευτικής επιτροπής θα βρίσκεται απαραίτητα ο
κατάλογος των υποψηφίων.
∆εν επιτρέπονται πληρεξούσια για οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία.
Κάθε ψηφοφόρος έχει 9 (εννιά) σταυρούς προτίµησης.
Έγκυρο θεωρείται το ψηφοδέλτιο που φέρει 1 (ένα) µέχρι 9 (εννιά)
σταυρούς προτίµησης και φέρει ένα από τα ακόλουθα σήµατα δίπλα
από το (τα) όνοµα(τα) του(των) υποψηφίου(ων): +, Χ, √
Άκυρο θεωρείται το ψηφοδέλτιο που αποκαλύπτει µε οποιονδήποτε
τρόπο την ταυτότητα του ψηφοφόρου ή που φέρει περισσότερους από
εννιά σταυρούς προτίµησης.
Μετά την ψηφοφορία, η εφορευτική επιτροπή ετοιµάζει κατάλογο των
υποψηφίων που έχουν εκλεγεί, καθώς και κατάλογο τεσσάρων
επιλαχόντων, µε τους ψήφους που πήρε ο καθένας και αφού τους
υπογράψει, τους παραδίδει στον προεδρεύοντα της Γενικής Συνέλευσης.
Στη συνέχεια η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει το αποτέλεσµα της
ψηφοφορίας. Ο γραµµατέας της Συντεχνίας φροντίζει ώστε να
αναρτηθεί ανακοίνωση µε τα εκλεγέντα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου καθώς και ανακοίνωση των επιλαχόντων στα γραφεία της
Συντεχνίας και στους χώρους εργασίας.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να παρίσταται στη διαλογή των ψήφων
χωρίς όµως δικαίωµα επέµβασης.
Ενστάσεις για το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας υποβάλλονται γραπτώς
εντός 24 ωρών από την ανακήρυξη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
στην εφορευτική επιτροπή
Η εφορευτική επιτροπή υποχρεούται να συνέλθει µέσα σε 24 το πολύ
ώρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων για να τις
εξετάσει. Η απόφαση της εφορευτικής επιτροπής για οποιαδήποτε
ένσταση είναι τελεσίδικη.

VII.

Καταρτισµός σε σώµα

Α)

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συγκαλούνται και συνέρχονται
στην πρώτη τους συνεδρία το αργότερο σε 7 µέρες από την εκλογή
τους και εκλέγουν µεταξύ τους, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το
Γραµµατέα, τον Οργανωτικό Γραµµατέα και τον Ταµία. Η εκλογή του
Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραµµατέα, του Οργανωτικού
Γραµµατέα και του Ταµία στην ίδια θέση, επιτρέπεται µόνο για δύο (2)
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Β)
Γ)

∆)

συνεχείς θητείες, δηλαδή για τέσσερα (4) χρόνια. Επανεκλογή του στην
ίδια θέση για πέραν των δυο θητειών δύναται µόνο, όταν µετά τη λήξη
της δεύτερης συνεχόµενης θητείας, µεσολαβήσει τουλάχιστον µια
θητεία κατά την οποία το συγκεκριµένο πρόσωπο δεν κατείχε την ίδια
θέση.
Την πρώτη αυτή συνεδρία συγκαλεί ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων αυτής
µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταρτισµού.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία φορά το µήνα και
έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο από τον πρόεδρο ή τρία τουλάχιστον
µέλη του ∆.Σ.
Στις συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει ο πρόεδρος ή
στην απουσία του ο αντιπρόεδρος.

VIII. Αποφάσεις
Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο
Πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα παρόντα στην κάθε συνεδρία µέλη.
Σε περίπτωση αποφάσεων που παίρνονται µε πλειοψηφία, τα µέλη που
διαφωνούν έχουν δικαίωµα να ζητήσουν να καταχωρηθούν οι απόψεις τους ή
απλώς η διαφωνία τους.
ΙΧ.

Αντικατάσταση µελών

Α)

Όταν ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απουσιάσει από 3 συνεχείς
συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, από τις οποίες οι 2 τουλάχιστον
ήσαν τακτικές ή όταν απουσιάσει συνολικά από 6 οποιεσδήποτε
συνεδρίες του ∆.Σ., από τις οποίες οι 4 τουλάχιστον τακτικές, στη
διάρκεια ενός δωδεκαµήνου και το µέλος αυτό δεν φροντίσει στην
επόµενη συνεδρία να δικαιολογήσει την απουσία του, τότε το µέλος
αυτό εκπίπτει αυτόµατα από το αξίωµά του. Αν όµως παράσχει
δικαιολογία, τότε, κατά την απόλυτη κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
αυτό αποφασίζει µε µυστική ψηφοφορία κατά πόσο το µέλος θα
εκπέσει του αξιώµατός του.
Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, είτε µε
βάση το Εδάφιο Α πιο πάνω, είτε λόγω αποποµπής µέλους του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή λόγω υποβολής παραίτησης από µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή λόγω θανάτου µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, η θέση αυτή πληρούται ως ακολούθως:
(i)
Η θέση που κενώθηκε, πληρούται από τον πρώτο επιλαχόντα ο
οποίος εργοδοτείται από την ίδια εταιρεία στην οποία
εργοδοτείται και το µέλος του οποίου κενώθηκε η θέση, δηλαδή
είτε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ είτε από
οιαδήποτε εταιρεία ή/και συγκρότηµα εταιρειών ή/και όµιλο
εταιρειών στον οποίο τυγχάνει µέτοχος ή είναι συνδεδεµένη, είτε
άµεσα είτε έµµεσα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ
που είναι θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε και

Β)
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των οποίων οι δραστηριότητες ασκούνται εντός της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας.

Γ)

X.

(ii)

Εάν αυτός ο επιλαχών ως ορίζεται στο εδάφιο (i) δεν αποδεχτεί
το διορισµό του, τότε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιλέγει το
δεύτερο επιλαχόντα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο εδάφιο
(i) κ.ο.κ. µέχρις ότου πληρωθεί η θέση.

(iii)

Εάν δεν υπάρχει άλλος επιλαχών από την ίδια εταιρία στην οποία
εργοδοτείται και το µέλος του οποίου κενώθηκε η θέση, δηλαδή
είτε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ είτε από
οιαδήποτε εταιρεία ή/και συγκρότηµα εταιρειών ή/και όµιλο
εταιρειών στον οποίο τυγχάνει µέτοχος ή είναι συνδεδεµένη, είτε
άµεσα είτε έµµεσα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ
που είναι θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε και
των οποίων οι δραστηριότητες ασκούνται εντός της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγεται ο
πρώτος επιλαχών από το γενικό κατάλογο κατάταξης ψήφων.

Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου το οποίο κατέχει θέση Προέδρου,
Αντιπροέδρου, Γραµµατέα, Οργανωτικού Γραµµατέα ή Ταµία στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να παραιτηθεί από τη θέση του και να
παραµείνει ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Την κενωθείσα θέση
καταλαµβάνει άλλο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά από
ψηφοφορία από και µεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για
το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος.
Παραίτηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Εάν για οποιονδήποτε λόγο τα µέλη του ∆.Σ. µειωθούν, είτε ταυτόχρονα είτε
τµηµατικά στα τέσσερα ή πιο κάτω, τότε ολόκληρο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
θεωρείται ότι έπαψε να υφίσταται. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος ή
οποιοδήποτε από τα εναποµείναντα µέλη συγκαλεί εντός τριών ηµερών
Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 16 του
παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
I.

Πρόεδρος

Α)

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί τη Συντεχνία σε όλες τις εξωτερικές και
εσωτερικές σχέσεις της. Μπορεί να διορίζει τον αντιπρόεδρο ή
οποιοδήποτε άλλο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για να
εκπροσωπεί τη Συντεχνία.
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Β)

Ε)

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί τη Συντεχνία δικαστικώς ή εξώδικα. Αναλόγως
των περιπτώσεων και εφόσον το κρίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ζητά
και νοµική αρωγή από επαγγελµατία.
Προσυπογράφει µαζί µε τον ταµία της Συντεχνίας τις επιταγές της
Συντεχνίας.
Υπογράφει µαζί µε τα άλλα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα
Πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ., εφόσον εγκριθούν.
Έχει νικώσα ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας στο ∆.Σ.

II.

Αντιπρόεδρος

Γ)
∆)

Αντικαθιστά τον πρόεδρο στην απουσία του. Εκτελεί οποιαδήποτε από τις
αρµοδιότητες του προέδρου ήθελε µεταβιβαστούν σ’ αυτόν από τον ίδιο τον
πρόεδρο.
III.

Γραµµατέας

Α)

Κρατεί Πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το
Αρχείο των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και τις Εκθέσεις Πεπραγµένων
µε τη βοήθεια µέλους του προσωπικού.
Ελέγχει τακτικά την αλληλογραφία που διεκπεραιώνει το προσωπικό.
Εποπτεύει και συνεργάζεται µε το προσωπικό για τη διοργάνωση
εκδηλώσεων της Συντεχνίας.
Παρουσιάζει την Έκθεση Πεπραγµένων και οποιοδήποτε έγγραφο του
ζητηθεί στη Γενική Συνέλευση.
Με τη βοήθεια του προσωπικού της Συντεχνίας φροντίζει να τηρούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού 25 των περί Συντεχνιών
Κανονισµών του 1968:
- Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων των ∆ιοικητικών Οργάνων της
Συντεχνίας.
- Βιβλίο περιουσίας της Συντεχνίας.
- Αρχείο φακέλων των υποθέσεων της Συντεχνίας.
- Φροντίζει να στέλλονται στον Έφορο Συντεχνιών όλες οι εκθέσεις,
καταστάσεις και ειδοποιήσεις που απαιτούνται από τον περί Συντεχνιών
Νόµο.
- Φροντίζει για τη γρήγορη διεκπεραίωση των εργασιών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και για την υλοποίηση των αποφάσεων
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Β)
Γ)
∆)
Ε)

IV.

Οργανωτικός γραµµατέας

Α)

Ο Οργανωτικός Γραµµατέας είναι υπεύθυνος για την οργανωτική δοµή
και συγκρότηση της Συντεχνίας.
Τηρεί το µητρώο των Μελών της Συντεχνίας, το οποίο ενηµερώνει
τακτικά.

Β)
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V.

Ταµίας

Α)

Τηρεί βιβλίο ταµείου, αριθµηµένα διπλότυπα εισπράξεων και πληρωµών,
τα οποία ενηµερώνει τακτικά.
Τηρεί τακτικά τα βιβλία της Συντεχνίας, καθώς και τις εισπράξεις και
πληρωµές συµπεριλαµβανοµένων των συνδροµών.
∆εν κρατεί στο ταµείο του ποσό µεγαλύτερο των €200,-.
Κρατεί αντίγραφα των µηνιαίων καταστάσεων λογαριασµών της
Συντεχνίας και ενηµερώνει τακτικά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τα
οικονοµικά της Συντεχνίας.
Παρουσιάζει τους ισολογισµούς στη Γενική Συνέλευση.
Θα φροντίζει για την είσπραξη του δικαιώµατος εγγραφής και των
συνδροµών και οποιουδήποτε άλλου εσόδου και θα εκδίδει απόδειξη η
οποία θα φέρει την σφραγίδα της Συντεχνίας καθώς και την υπογραφή
του Ταµία, ως το κατωτέρω πρότυπο.

Β)
Γ)
∆)

Ε)
Στ)

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε)
Αρ.
……………………………………………………………………………………………………………….
Έλαβα
παρά
του
…………………………………………………………………………………………………………….
εκ………………………………………………………………………………………………………….
το ποσό των €……………………………………………………………………………………
(……………………………………………………………………………………….) ολογράφως
δια δικαίωµα εγγραφής/συνδροµή ………………………………………………………..
Ηµεροµηνίας……………………………………………………….
Υπ. Ταµία
VI.

Υπόλοιπα µέλη

Τα τέσσερα υπόλοιπα µέλη θα έχουν καθήκοντα τα οποία καθορίζονται µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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ΑΡΘΡΟ 19
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
I.

Έλεγχος Λογαριασµών

Α)

Η Γενική Συνέλευση διορίζει κάθε δυο χρόνια προσοντούχους λογιστές
- ελεγκτές που δεν πρέπει να είναι Μέλη της Συντεχνίας.
Οι ελεγκτές έχουν πλήρη ελευθερία να επιθεωρούν όλα τα σχετικά
βιβλία και έγγραφα και να τα ελέγχουν σύµφωνα µε τις καταστατικές
διατάξεις και τον περί Συντεχνιών Νόµο.
Οι ελεγκτές ευθύνονται για τον έλεγχο των βιβλίων και των
λογαριασµών της Συντεχνίας και υποβάλλουν τους λογαριασµούς που
έλεγξαν µαζί µε τη σχετική έκθεσή τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως
ακολούθως:
- Πριν από τις 15 Φεβρουαρίου κάθε χρόνου για τον προηγούµενο
χρόνο που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου.
- Όταν ο ταµίας ή άλλο υπεύθυνο πρόσωπο για τους λογαριασµούς
αποχωρήσει ή εγκαταλείψει τη θέση του.
- Σε οποιανδήποτε άλλη περίπτωση αποφασίσει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο φροντίζει ώστε αντίγραφα των ελεγµένων
λογαριασµών της Συντεχνίας:
- Αποστέλλονται στον Έφορο Συντεχνιών σύµφωνα µε το νόµο.
- Παρουσιάζονται στη Γενική Συνέλευση από τον Ταµία για έγκριση ή
άλλως πως.
- Αναρτώνται στις πινακίδες ανακοινώσεων των Γραφείων της
Συντεχνίας.

Β)

Γ)

∆)

II.

Απαρτία

Α)

Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικό άρθρο του Καταστατικού
ή του περί Συντεχνιών Νόµου, απαρτία ∆ιοικητικού Οργάνου υπάρχει
όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το ½ συν ένα από τα µέλη που έχουν
δικαίωµα ψήφου.
Στην περίπτωση της Γενικής Συνέλευσης η Συνέλευση αναβάλλεται για
µισή ώρα οπότε όσοι παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.

Β)

III.

Αποφάσεις και Ψηφοφορία

A)

Τα ακόλουθα θέµατα αποφασίζονται µε µυστική ψηφοφορία σύµφωνα
µε το Πρώτο Παράρτηµα του περί Συντεχνιών Νόµου:
― Αλλαγή του ονόµατος της Συντεχνίας,
― Συγχώνευση µε άλλη συντεχνία,
― Ένταξη σε οµοσπονδία ή συνοµοσπονδία ή ίδρυση οµοσπονδίας ή
συνοµοσπονδίας,
― Εκλογή αντιπροσώπων σε οµοσπονδία ή συνοµοσπονδία,
― Εκλογή Μελών οποιουδήποτε διοικητικού οργάνου,
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Β)

Γ)

∆)

― Επιβολή αναγκαστικής εισφοράς,
― Τροποποίηση του Καταστατικού,
― ∆ιάλυση της Συντεχνίας,
― Απόφαση για απεργία σε περίπτωση εργατικής διαφοράς.
Οι ψηφοφορίες για οποιοδήποτε θέµα σε οποιοδήποτε διοικητικό
όργανο γίνονται µε ανάταση των χεριών, εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά από το νόµο και/ή το Καταστατικό ή αν ζητηθεί να γίνει
µυστική ψηφοφορία από το 1/4 τουλάχιστον των παρόντων µελών που
έχουν δικαίωµα ψήφου.
Οι αποφάσεις όλων των διοικητικών οργάνων πάνω σε οποιοδήποτε
θέµα παίρνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών, εκτός αν
γίνεται διαφορετική πρόβλεψη σε ειδικό άρθρο του Καταστατικού ή του
νόµου. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη συνεδρία ενός διοικητικού
οργάνου, ο προεδρεύων έχει νικώσα ψήφο.
Τυχόν συγχώνευση ή αλλαγή της επωνυµίας της Συντεχνίας γίνεται µε
µυστική ψηφοφορία των Μελών της και µε πλειοψηφία των 2/3 των
Μελών της.

IV.

Πρακτικά

Α)

Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό, ο γραµµατέας
κάθε Συνέλευσης ή διοικητικού οργάνου καταχωρεί τις αποφάσεις που
παίρνονται στο βιβλίο Πρακτικών και τις υπογράφει. Οι αποφάσεις
καταχωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 25(ε) των
περί Συντεχνιών Κανονισµών του 1968.

V.

Απεργία

Α)

Απόφαση για απεργία των Μελών λαµβάνεται από την Γενική
Συνέλευση των επηρεαζοµένων από την εργατική διαφορά µελών µε
πλειοψηφία 2/3 των παρόντων µελών. Οι παρόντες αποτελούν απαρτία
µετά πάροδο µισής ώρας από την καθορισµένη ώρα της Συνέλευσης.
Καµία απεργία δεν προκηρύσσεται, εκτός αν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Συντεχνίας, όπως προβλέπεται από τον περί Συντεχνιών
Νόµο. Σε περίπτωση µη έγκρισής της, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Β)

VI.
Α)

Β)

Γ)

Παύση Αξιωµατούχων
Κάθε αξιωµατούχος της Συντεχνίας υπόκειται σε παύση για δολιότητα,
αµέλεια καθήκοντος, ανικανότητα, άρνηση να εκτελέσει τα καθήκοντα
ή τις αποφάσεις των αρµοδίων διοικητικών οργάνων ή για άλλο σοβαρό
λόγο.
Κάθε αξιωµατούχος παύεται από το διοικητικό όργανο που τον εξέλεξε,
έπειτα από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκτός εάν
προβλέπεται διαφορετικά από πρόνοια του παρόντος Καταστατικού.
Προτού το όργανο πάρει απόφαση, δίνει στον αξιωµατούχο την
ευκαιρία να ακουστεί.
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∆)

Ε)

Ο αξιωµατούχος που έχει αποβληθεί, παραδίδει αµέσως στο γραµµατέα
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή σε άλλο αξιωµατούχο του ∆.Σ. τα
περιουσιακά στοιχεία ή άλλα έγγραφα της Συντεχνίας που βρίσκονται
στα χέρια του.
Μετά την απολογία αξιωµατούχου, το διοικητικό όργανο λαµβάνει την
τελεσίδικη απόφαση. Κάθε παύση έχει άµεση ισχύ.

VII.

Εξέταση Βιβλίων και Εγγράφων

Α)

Τα βιβλία, το Μητρώο Μελών και άλλα έγγραφα της Συντεχνίας είναι
στη διάθεση οποιουδήποτε αξιωµατούχου ή Μέλους της Συντεχνίας για
εξέταση, σε χρόνο που θα συµφωνηθεί σε συνεννόηση µε τον
Γραµµατέα.
Οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον επί των κεφαλαίων
της Συντεχνίας µπορεί, έπειτα από αίτησή του στο γραµµατέα της
Συντεχνίας, να ζητήσει επιθεώρηση των βιβλίων και αρχείων πλην του
Μητρώου Μελών.

Β)

VIII. Έµµισθοι
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει δικαίωµα να διορίζει έµµισθο γραφειακό
προσωπικό µε πλήρεις ή µειωµένες ώρες εργασίας στα πλαίσια του Άρθρου 17
του παρόντος καταστατικού.
IX.

Ποιοι δεσµεύουν τη Συντεχνία

Α)

Για τη σύναψη δανείων, την εγγραφή υποθηκών και τη συνοµολόγηση
οικονοµικής φύσεως συµφωνιών µε άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, τη
Συντεχνία δεσµεύουν µε τις υπογραφές τους ο πρόεδρος, ο
γραµµατέας και ο ταµίας, εφόσον ενεργούν σύµφωνα µε το
Καταστατικό.
Για την έκδοση ανακοινώσεων, τη Συντεχνία δεσµεύουν οι υπογραφές
του προέδρου ή του γραµµατέα ή και των δύο.

Β)

X.

Ερµηνεία Καταστατικού

Το Καταστατικό ερµηνεύεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε τη βοήθεια, αν
είναι απαραίτητο, νοµικού συµβούλου. Σε περίπτωση ασάφειας, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο αποφασίζει σχετικά.
ΧΙ.

∆ιάλυση της Συντεχνίας

Α)

Η Συντεχνία διαλύεται αν ο ολικός αριθµός των Μελών της µειωθεί
κάτω από 20 (είκοσι).
∆ιαλύεται επίσης, αν αυτό αποφασιστεί από Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Ο Έφορος Συντεχνιών ειδοποιείται για τη διάλυση ή την απόφαση για
διάλυση σύµφωνα µε το Άρθρο 27 του Νόµου και τον Κανονισµό 19
των περί Συντεχνιών Κανονισµών του 1968.

Β)
Γ)
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∆)

Ε)

Μετά τη διάλυση ή την απόφαση για διάλυση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
ή η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ανάλογα µε την περίπτωση, διορίζει
δύο ανεξάρτητα πρόσωπα, κατά προτίµηση ένα λογιστή και ένα νοµικό
για την εκκαθάριση της περιουσίας της Συντεχνίας. Αφού εξοφληθούν
όλες οι υποχρεώσεις της Συντεχνίας, το υπόλοιπο διανέµεται σε ίσα
µέρη στους Συνδέσµους «Κάνε µια Ευχή» και «Europa Donna Κύπρου».
Ο γραµµατέας και ο ταµίας υποχρεούνται να υποβάλουν στον Έφορο
Συντεχνιών γνωστοποίηση της διάλυσης της Συντεχνίας.

XII.

∆ιάφορα

Α)

Η Συντεχνία διαθέτει την πιο κάτω σφραγίδα και έµβληµα:

Ονοµασία: “Συντεχνία Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε”
Χρώµατα: Λευκό, Γκρίζο και Τιρκουάζ
Β)

Άγνοια των διατάξεων του Καταστατικού από τα Μέλη δεν είναι
αποδεκτή δικαιολογία για παράβασή των ή µη συµµόρφωση µε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Α)

Το Καταστατικό αυτό τροποποιείται ή αντικαθιστάται µε απόφαση
Γενικής Συνέλευσης µετά από µυστική ψηφοφορία και σύµφωνα µε την
απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων µελών.

Β)

Οποιαδήποτε αλλαγή θα στέλλεται στον Έφορο Συντεχνιών σε
διάστηµα όχι αργότερο από 14 (δεκατέσσερις) µέρες από την
ηµεροµηνία της απόφαση και θα τίθεται σε εφαρµογή µετά την
εγγραφή της από τον Έφορο.

ΑΡΘΡΟ 21
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Σηµειώνεται ότι η θητεία του υφιστάµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα
συνεχίσει να ισχύει µέχρι το 2010, έτος κατά το οποίο θα διεξαχθούν οι
εκλογές για το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
2. Οποιαδήποτε Τροποποίηση του Καταστατικού αντιβαίνει στο Νόµο να
επαναδιατυπωθεί ανάλογα.
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