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YΛΛOΓO ΠPOΧΠIKOY ALPHA BANK 

KATATATIKO 

EIAΓΧΓH 

Σν 1962 κε ηελ ππ’ αξηζκ.11124/62 απόθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, ηδξύζεθε ζηελ Αζήλα σκαηείν κε ηελ 

επσλπκία ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΡΑΠΔΕΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΠΗΣΔΧ, ην νπνίν ην 1970 δηαιύζεθε θαη 

επαλαζπζηήζεθε ηαπηόρξνλα κε ηελ ίδηα επσλπκία θαη κε ηελ ππ’ αξηζκ. 639/70 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ ηεο Αζήλαο αλαγλσξίζζεθε ζαλ επαγγεικαηηθό σκαηείν. 

Σν Καηαζηαηηθό ηνπ ηξνπνπνηήζεθε αξρηθά ην 1972 κε ηελ ππ’ αξηζκ.3847/1972 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ ηεο Αζήλαο, ηξνπνπνηήζεθε εθ λένπ (απόθαζε ππ’ αξηζκ. 3076/1973 ηνπ απηνύ Γηθαζηεξίνπ) σο πξνο 

ηελ επσλπκία ηνπ ε νπνία έγηλε ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΡΑΠΔΕΖ ΠΗΣΔΧ, θαηαρσξήζεθε δε ζην βηβιίν 

αλαγλσξηζκέλσλ σκαηείσλ κε αξηζκό 2513 εηδ. 549/3.1.78. 

Σξνπνπνηήζεθε δε εθ λένπ (απόθαζε 4582/84 ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ) θαη θαηαρσξήζεθε ζην 

βηβιίν αλαγλσξηζκέλσλ σκαηείσλ κε αξηζκό 2513 εηδ. 549/6.2.85. 

Σξνπνπνηήζεθε εθ λένπ (απόθαζε 2685/1992 ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ) θαη θαηαρσξήζεθε ζην 

βηβιίν αλαγλσξηζκέλσλ σκαηείσλ κε αξηζκό 2513 εηδηθό 549/6.10.1992. 

Σέινο ηξνπνπνηήζεθε εθ λένπ (απόθαζε 3521/1998 ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ) θαη θαηαρσξήζεθε ζην 

βηβιίν αλαγλσξηζκέλσλ σκαηείσλ κε αξηζκό 2513 εηδηθό 549/13.7.1998. Μεηαμύ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη θαη απηή 

πνπ αθνξά ηελ επσλπκία ηνπ πιιόγνπ, ε νπνία έγηλε ύιινγνο Πξνζσπηθνύ Alpha Σξαπέδεο Πίζηεσο, ε νπνία ηζρύεη 

κέρξη ζήκεξα. 

΄Ζδε ζήκεξα πξνβαίλνπκε ζηελ εθ λένπ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηνπ σκαηείνπ, νη νπνίεο 

εγθξίζεθαλ κε κπζηηθή παλειιαδηθή ςεθνθνξία ησλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ θαη εληάζζνληαη ζην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό 

ώζηε ην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, ην νπνίν ζα ξπζκίδεη ζην εμήο ηε ιεηηνπξγία θαη δξάζε ηνπ σκαηείνπ, ζα έρεη 

σο εμήο: 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΓΡΑ 

1.- Ζ επσλπκία ηνπ σκαηείνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Σξάπεδα Πίζηεσο είλαη: ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

ALPHA BANK. 

2.- Έδξα ηνπ σκαηείνπ είλαη ε Αζήλα. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΗΣΛΟ ΚΑΗ ΦΡΑΓΗΓΑ ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ 

1.- Σα έγγξαθα ηνπ σκαηείνπ, νπνπδήπνηε θαη αλ απεπζύλνληαη θέξνπλ ζην επάλσ κέξνο: 

α) Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ αθξηβή δηεύζπλζε ηνπ σκαηείνπ. 

β) Σνλ αξηζκό ηεο απόθαζεο ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο Αζήλαο πνπ αλαγλώξηζε ηελ ίδξπζή ηνπ θαη  

γ) Σηο ππεξθείκελεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην σκαηείν. 

2.- Σν σκαηείν έρεη ζηξνγγπιή ζθξαγίδα, ε νπνία θέξεη πεξηκεηξηθά ηνλ ηίηιν ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

ALPHA BANK θαη ζηε κέζε ηνλ αξηζκό ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο ηνπ Πξσηνδηθείνπ. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ 

θνπόο ηνπ σκαηείνπ είλαη ε κειέηε θαη θαιιηέξγεηα, πξνάζπηζε, βειηίσζε θαη πξναγσγή ησλ αλζξώπηλσλ, 

εζηθώλ, επαγγεικαηηθώλ - εξγαζηαθώλ, πνιηηηζηηθώλ, νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ, αζθαιηζηηθώλ, ζπλδηθαιηζηηθώλ θαη 



ηαμηθώλ ζπκθεξόλησλ θαη δηθαησκάησλ όισλ ησλ κειώλ ηνπ, ζαλ ζύλνιν ή μερσξηζηά θαη ε αλάπηπμε πλεύκαηνο 

αιιειεγγύεο θαη ζπλαδέιθσζεο όρη κόλν κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ αιιά θαη ησλ εξγαδνκέλσλ γεληθόηεξα. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΜΔΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΚΟΠΟΤ ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ 

Μέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην σκαηείν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ είλαη: 

1.- Ζ δηαπξαγκάηεπζε θαη ε ζύλαςε πιινγηθώλ πκβάζεσλ θαη ε θαηάξηηζε Οξγαληζκνύ Πξνζσπηθνύ κε ηελ 

ALPHA BANK. 

2.- Ζ παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο από ηελ Σξάπεδα όισλ ησλ πιινγηθώλ πκβάζεσλ, πνπ αθνξνύλ ην 

Πξνζσπηθνύ ηνπ Οξγαληζκνύ θ.ι.π. 

3.- Ζ εθαξκνγή όισλ ησλ κνξθώλ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ αγώλα κεηαμύ ησλ νπνίσλ δηθαζηηθέο ελέξγεηεο, απεξγηαθνί 

αγώλεο θ.ι.π.  

4.- Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζηα δηάθνξα Τπεξεζηαθά πκβνύιηα ηεο Σξάπεδαο (πξναγσγώλ, ρνξεγήζεηο δαλείσλ 

Πξνζσπηθνύ θ.ι.π.), πνπ αθνξνύλ ην Πξνζσπηθό θαη ηνπο Αζθαιηζηηθνύο Οξγαληζκνύο. 

5.- Ζ πκκεηνρή ηνπ ζηηο λόκηκεο ππεξθείκελεο πλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο κε βάζε ηελ αξρή: έλα σκαηείν, κία 

Οκνζπνλδία, έλα Δξγαηηθό Κέληξν, κία πλνκνζπνλδία. 

6.- Ζ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηνπ απηνζεβαζκνύ, ηεο αμηνπξέπεηαο, ηνπ αγσληζηηθνύ θξνλήκαηνο θαη ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο ζπλείδεζεο ησλ κειώλ ηνπ, ε ζπκβνιή ζηε δηακόξθσζε θνηλήο ηαμηθήο ζπλείδεζεο κε όινπο ηνπο 

εξγαδόκελνπο θαη ε δεκηνπξγηθή ζπκβνιή ζηελ ελόηεηα θαη ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ελσκέλεο δύλακεο όισλ ησλ 

εξγαηνϋπαιιειηθώλ ζσκαηείσλ ηεο ρώξαο. 

7.- Ζ ζπκβνιή θαη ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζηελ ππόζεζε ηεο Γεκνθξαηίαο, Διεπζεξίαο, Κνηλσληθήο Πξνόδνπ θαη 

Δηξήλεο ζηε ρώξα καο. 

8.- Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηε δηακόξθσζε ηεο Δξγαηηθήο θαη Κνηλσληθν-αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, γηα ηελ θαηνρύξσζε 

θαη πξναγσγή ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ ηνπ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο θαη 

δξαζηεξηόηεηάο ηνπο. 

9.- Ζ νξγάλσζε πνιηηηζηηθώλ, ςπραγσγηθώλ θ.ι.π. εθδειώζεσλ. 

10.- Ζ ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπ πάλσ ζε ζέκαηα (γεληθά ή εηδηθά), πνπ ηνπο αθνξνύλ κε θάζε πξόζθνξν κέζν 

(ζπγθεληξώζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, έληππα, αλαθνηλώζεηο, εθεκεξίδα θ.ι.π.). 

11.- Ζ, κε θάζε πξόζθνξν κέζν, ελεκέξσζε, πέξαλ ησλ κειώλ ηνπ θαη ησλ άιισλ Σξαπεδνϋπαιιήισλ θαη ελ γέλεη 

εξγαδνκέλσλ, ηεο Κνηλήο Γλώκεο, ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ Κνκκάησλ, ησλ παξεκθεξώλ νξγαληζκώλ θ.ι.π. γηα ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηνπο αγώλεο ησλ κειώλ ηνπ. 

12.- Ζ ρξεζηκνπνίεζε όισλ ησλ νηθνλνκηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπ σκαηείνπ. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΡΥΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ 

1.- Βαζηθή αξρή ηνπ σκαηείνπ είλαη ε απόιπηε δεκνθξαηία ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, πνπ εμαζθαιίδεη ζε θάζε κέινο ηνπ 

ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη θαη λα εθθξάδεη ειεύζεξα ηηο απόςεηο ηνπ ζε θάζε δήηεκα ηεο δσήο, ηεο δξάζεο θαη ηεο 

εμέιημεο ηνπ ζσκαηείνπ. 

2.- Σν ζσκαηείν δηνηθείηαη θαη απνθαζίδεη γηα ηε δξάζε ηνπ θαη γεληθά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ απόιπηα 

αλεμάξηεην θαη αδέζκεπην από νπνηαδήπνηε εξγνδνηηθή, θπβεξλεηηθή, θνκκαηηθή ή άιιε εμάξηεζε, κε κνλαδηθό 

γλώκνλα ηα ζπκθέξνληα ησλ κειώλ ηνπ θαη ηεο εξγαηνϋπαιιειηθήο ηάμεο, αλαπόζπαζην κέινο ηεο νπνίαο απνηειεί. 

KEΦΑΛΑΗΟ Β΄  

 

ΜΔΛΖ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ - ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ - ΓΗΑΓΡΑΦΔ 



ΑΡΘΡΟ 6 

ΜΔΛΖ ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ 

Σν σκαηείν απνηειείηαη από Σαθηηθά, ΄Δθηαθηα θαη Δπίηηκα κέιε. 

1.- α) Σαθηηθά κέιε ηνπ πιιόγνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ: 

  Η) ΄Οινη νη εξγαδόκελνη ζηελ ALPHA BANK. 

  II) Μεηά από απόθαζε ηνπ Γ.. θαη επηθύξσζε ηεο απόθαζεο απηήο από ηελ πξώηε Γεληθή 

πλέιεπζε πνπ αθνινπζεί, νη εξγαδόκελνη ζε επηρεηξήζεηο πνπ, ζπλεξγαδόκελεο κε ή ειεγρόκελεο από ηελ ALPHA 

BANK εθηεινύλ εξγαζίεο ηεο ηειεπηαίαο, πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηηο εξγαζίεο ηεο 

Σξάπεδαο. 

Δθ’ όζνλ έρνπλ ζπκπιεξώζεη δίκελε ππεξεζία αλεμάξηεηα από ην είδνο ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηελ ειηθία πνπ έρνπλ, 

θαηόπηλ έγγξαθεο αηηήζεώο ηνπο πξνο ην Γ.. ηνπ πιιόγνπ. Σα ηαθηηθά κέιε ηνπ πιιόγνπ δελ κπνξνύλ λα είλαη θαη 

κέιε άιινπ επαγγεικαηηθνύ σκαηείνπ ηνπ ίδηνπ εξγαζηαθνύ ρώξνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην Γ.. αξλεζεί ηελ εγγξαθή 

θάπνηνπ, πνπ ζπγθεληξώλεη ηηο παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο, απηόο έρεη δηθαίσκα πξνζθπγήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

πιιόγνπ. 

1.- β) Ζ ηδηόηεηα ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο ράλεηαη απηνδίθαηα ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: 

  Η) ΄Οηαλ ην κέινο ράζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηόηεηα επεηδή παξαηηήζεθε ή απνιύζεθε. ηελ 

πεξίπησζε ηεο απόιπζεο, ε ηδηόηεηα ηνπ κέινπο ράλεηαη κόλνλ θαηόπηλ ακεηάθιεηεο πξνο ηνύην δηθαζηηθήο απόθαζεο. 

  ΗΗ) ΄Οηαλ ην κέινο ζπληαμηνδνηεζεί, κε ηελ επηθύιαμε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ακέζσο παξαπάλσ 

πεξίπησζε Η ηνπ εδαθίνπ β ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

  ΗΗΗ) ΄Οηαλ ην κέινο απνθηήζεη δηθαίσκα γεληθήο ππνγξαθήο γηα ηελ Σξάπεδα. 

2.- ΄Δθηαθηα κέιε ηνπ πιιόγνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ νη ζπληαμηνδνηεζέληεο εξγαδόκελνη ζηηο επηρεηξήζεηο, πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 1 εδ. Α (Η, ΗΗ) ηνπ παξόληνο άξζξνπ, εθ’ όζνλ ήηαλ ηαθηηθά κέιε ηνπ πιιόγνπ, όηαλ ήηαλ ελ 

ελεξγεία. 

3.- Δπίηηκα κέιε ηνπ πιιόγνπ Πξνζσπηθνύ Alpha Bank κπνξνύλ λα νλνκαζζνύλ, κε απόθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ κειώλ ή κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ πιιόγνπ θαη έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πξόζσπα, πνπ 

έρνπλ απνδεδεηγκέλα πξνζθέξεη αμηόινγεο ππεξεζίεο γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζθνπώλ ηνπ πιιόγνπ. 

4.- Σα έθηαθηα θαη ηα επίηηκα κέιε έρνπλ εθηόο ηνπ ηίηινπ ηνπ κέινπο ηνπ πιιόγνπ θαη ην δηθαίσκα λα κεηέρνπλ 

ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο ησλ ηαθηηθώλ κειώλ θαη ζηηο αλνηρηέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. κε δηθαίσκα ιόγνπ ρσξίο όκσο 

δηθαίσκα ςήθνπ. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΧΝ ΣΑΚΣΗΚΧΝ ΜΔΛΧΝ 

Σα ηαθηηθά κέιε ηνπ πιιόγνπ έρνπλ ην δηθαίσκα: 

α) Να παίξλνπλ κέξνο ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο θαη λα εθθξάδνπλ ειεύζεξα ηηο απόςεηο ηνπο. 

β) Να αμηώλνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ πιιόγνπ θαη λα ζπκβάιινπλ ζ’ απηή.  

γ) Να ζπκκεηέρνπλ κε ηελ ςήθν ηνπο θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ πάλσ ζε θάζε 

ζέκα πνπ αθνξά ην σκαηείν. 

δ) Να εθιέγνπλ ηα πιινγηθά όξγαλα, λα εθιέγνληαη ζ’ απηά, λα ηα ειέγρνπλ θαη λα ηα αλαθαινύλ. 

ε) Να απνρσξνύλ από ην σκαηείν κε έγγξαθε δήισζή ηνπο πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ε νπνία πξέπεη λα 

επηδνζεί ηνπιάρηζηνλ 3 (ηξεηο) κήλεο πξηλ από ηε ιήμε ηνπ δηαρεηξηζηηθνύ έηνπο. H απνρώξεζε ηζρύεη γηα ην ηέινο ηνπ 

έηνπο απηνύ. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΧΝ ΣΑΚΣΗΚΧΝ ΜΔΛΧΝ 

Σα Σαθηηθά κέιε ηνπ πιιόγνπ ππνρξενύληαη: 

α) Να εθπιεξώλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο πξνο ην ύιινγν θαη ηηο ππεξθείκελεο ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλώζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν ύιινγoο. 



β) Να ζπκκνξθώλνληαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ θαη ηεο 

Γηνίθεζεο ηνπ πιιόγνπ θαη ησλ ππεξθείκελσλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν ύιινγνο. 

γ) Να ζπκκεηέρνπλ ζ’ όιεο ηηο πιινγηθέο εθδειώζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο. 

δ) Να πξνζθέξνπλ θάζε δπλαηή γλώζε θαη δξαζηεξηόηεηα ζε βνήζεηα ηνπ έξγνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη λα 

αλαιακβάλνπλ θάζε ζπιινγηθό - αληηπξνζσπεπηηθό θαζήθνλ, πνπ ηνπο αλαζέηεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1.- α) Γηαγξάθεηαη, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, όπνηνο θαζπζηεξεί, κε δηθή ηνπ επζύλε, 

ηηο ζπλδξνκέο ηνπ παξαπάλσ από 6 (έμη) κήλεο θαη δελ ηηο ηαθηνπνηήζεη κέζα ζε 15 (δέθα πέληε) εκέξεο από ηελ 

πξόζθιεζή ηνπ από ην Γ.. 

Ο ελδηαθεξόκελνο θαιείηαη λα παξαζηεί ζηε ζρεηηθή ζπλεδξίαζε.  

Ζ εθδηδόκελε απόθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν. 

 β) Οη απνθάζεηο γηα δηαγξαθή κειώλ πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ηελ πξώηε, κεηά ηε δηαγξαθή, Γ.., ζηελ 

νπνία θαινύληαη εγγξάθσο λα παξαζηνύλ όινη νη δηαγξαθέληεο. Αλ ε Γ.. δελ ιάβεη γλώζε ή δελ εγθξίλεη ηε δηαγξαθή 

κέινπο, ε δηαγξαθή ζεσξείηαη άθπξε. Ζ ηζρύο ηεο δηαγξαθήο αξρίδεη από ηεο έγθξηζήο ηεο από ηε Γεληθή πλέιεπζε, ε 

απόθαζε ηεο νπνίαο θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν. 

2.- Γηαγξάθεηαη επίζεο όπνηνο παξαβηάδεη ην θαηαζηαηηθό, απεηζαξρεί ζηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ πιιόγνπ 

θαη ησλ ππεξθείκελσλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν ύιινγνο θαη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πξάμεηο θαη δξάζε ηνπ, δεκηώλεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ πιιόγνπ ηνπ θαη ηεο ηάμεο ηνπ. Ζ δηαγξαθή γίλεηαη από ηε 

Γεληθή πλέιεπζε κεηά από αηηηνινγεκέλε πξόηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Αηηηνινγεκέλε πξόηαζε δηαγξαθήο 

πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα ππνβάιιεη θαη ην 1/20 (έλα εηθνζηό) ησλ ηακεηαθώο ελ ηάμεη κειώλ ηνπ 

πιιόγνπ.



ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΠΟΡΟΗ ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ 

1.- Πόξνη ηνπ σκαηείνπ είλαη: 

α) Οη ζπλδξνκέο ησλ κειώλ: Ζ κεληαία ζπλδξνκή ησλ κειώλ νξίδεηαη ζε πνζνζηό 0,50% ηνπ ζπλόινπ ησλ 

θαηαβαιινκέλσλ από ηελ Σξάπεδα κεληαίσλ απνδνρώλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γώξσλ Πάζρα θαη 

Υξηζηνπγέλλσλ, ηνπ επηδόκαηνο αδείαο θαη ηνπ επηδόκαηνο Ηζνινγηζκνύ, κε ηελ παξαθξάηεζε ηνπ παξαπάλσ 

πνζνζηνύ από ηελ εθάζηνηε πιεξσκή ησλ απνδνρώλ ησλ κειώλ, θαη απνδίδεηαη ζην ύιινγν. Με ην παξόλ άξζξν 

παξέρεηαη ζηνλ εξγνδόηε εηδηθή εληνιή θαη εμνπζηνδόηεζε γηα ηελ παξαθξάηεζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ κειώλ, όπσο 

θαζνξίδεηαη παξαπάλσ. 

Μεηαβνιή ηνπ παξαπάλσ πνζνύ κπνξεί λα γίλεη κεηά από έγθξηζε ηεο Γ... 

β) Οη έθηαθηεο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη κεηά από έγθξηζε ηεο Γ.. 

γ) Κάζε πνζό πνπ πξνέξρεηαη από πξνζόδνπο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ πιιόγνπ ή από ενξηαζηηθέο θαη εθπνιηηηζηηθέο 

εθδειώζεηο απηνύ. 

δ) Οη δσξεέο, θιεξνδνζίεο ή θιεξνλνκηέο ζύκθσλα κε ην λόκν, θαζώο θαη ε ρξεκαηνδόηεζε από ηελ Δξγαηηθή 

Δζηία ή άιιν παξεκθεξή νξγαληζκό. 

ε) Κάζε άιιν έζνδν λόκηκα πεξηεξρόκελν ζην ηακείν ηνπ πιιόγνπ. 

2.- ΄Οια ηα έζνδα θαηαηίζεληαη ζε ινγαξηαζκό Καηαζέζεσο ΄Οςεσο, πνπ ηεξείηαη ζην Κεληξηθό θαηάζηεκα ηεο 

ALPHA BANK ή ζε νπνηαδήπνηε Σξάπεδα ή Οξγαληζκό κε απόθαζε ηνπ Γ.. θαη επελδύνληαη ζύκθσλα κε ηηο 

απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ. 

Γηα δηεπθόιπλζε ησλ θαζεκεξηλώλ αλαγθώλ ηεξείηαη ζηα γξαθεία ηνπ πιιόγνπ Σακείν, ην ππόινηπν ηνπ νπνίνπ δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ππό ηνπ Γ.. θαζνξηδόκελν θάζε θνξά πνζό. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ 

1.- Σα όξγαλα ηνπ σκαηείνπ δηαθξίλνληαη ζε Γηνηθεηηθά θαη πκβνπιεπηηθά - πληνληζηηθά. 

Σα Γηνηθεηηθά όξγαλα είλαη: 

α) Ζ Γεληθή πλέιεπζε (Γ..) 

β) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην (Γ..) 

γ) Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή (Δ.Δ.) 

Σα πκβνπιεπηηθά - πληνληζηηθά όξγαλα είλαη: 

α) Σν Σνπηθό Παξάξηεκα 

β) Σν Παλειιαδηθό πκβνύιην. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄ 

ΣΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 12 

Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

1.- Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλώηαην όξγαλν ηνπ πιιόγνπ, απνθαζίδεη γηα όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην 

σκαηείν, πξνγξακκαηίδεη ηε δξάζε ηνπ θαη γεληθά θαζνξίδεη ηελ πνξεία ηνπ. Απνθαζίδεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ γηα ηε δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ ή ζπγρώλεπζή ηνπ κε άιιε νκνηνεπαγγεικαηηθή πξσηνβάζκηα 

ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, πνπ επηδηώθεη ηνπο ίδηνπο, θαηά βάζε, ζθνπνύο, εθιέγεη, επνπηεύεη, ειέγρεη θαη παύεη όια ηα 



Γηνηθεηηθά πιινγηθά ΄Οξγαλα θαη ηνπο αληηπξνζώπνπο ζε ππεξθείκελεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο, ζύκθσλα κε ηηο 

νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ θαη εγθξίλεη ηνλ απνινγηζκό θαη πξνϋπνινγηζκό ηνπ σκαηείνπ θαη ησλ 

Σνπηθώλ Παξαξηεκάησλ. 

Απνθαζίδεη, επίζεο, γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ην σκαηείν, έζησ θαη κε πξνβιεπόκελν από ην παξόλ Καηαζηαηηθό 

θαη απνθαζίδεη αθόκε θαη γηα ηελ εξκελεία ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ. 

2.- Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δεζκεύνπλ όια ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ αλεμάξηεηα αλ παξαβξέζεθαλ ζ’ 

απηήλ ή κεηνςήθηζαλ, εθηόο αλ ε απόθαζε αθπξσζεί, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ. 

3.- Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ έρνπλ όια ηα ηακεηαθώο ελ ηάμεη ηαθηηθά κέιε ηνπ σκαηείνπ κε ίδηα 

δηθαηώκαηα. Σα επίηηκα θαη έθηαθηα κέιε ηνπ έρνπλ κόλν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ιόγνπ όρη όκσο θαη ςήθνπ. Ζ 

παξνπζία επηηίκσλ ή εθηάθησλ κειώλ δελ ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο απαξηίαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

νύηε γηα ηε ζύγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο. 

4.- Σα κέιε ηνπ Γ.. πνπ θαηνηθνύλ εθηόο ηεο έδξαο ηνπ σκαηείνπ, θαζώο θαη εθείλα, ηα νπνία εθπξνζσπνύλ 

επηηξνπέο, πνπ εηζεγνύληαη ζέκαηα ζηε Γ.. ή γηα ηα νπνία ε Γ.. ζπδεηεί πξνζσπηθό ηνπο ζέκα, ζπκκεηέρνπλ ζηε Γ.. 

κε έμνδα ηνπ πιιόγνπ θαη κε πιήξε δηθαηώκαηα. 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΣΑΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΣΑΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

1.- Οη Γεληθέο πλειεύζεηο δηαθξίλνληαη ζε Σαθηηθέο θαη ΄Δθηαθηεο. 

2.- Οη Σαθηηθέο Γεληθέο πλειεύζεηο ζπγθαινύληαη κία θνξά ην ρξόλν, ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ, ζηελ πεξίνδν ηνπ Α’ ηξηκήλνπ θάζε ρξόλνπ. Σν ώκα, κεηά από ζπδήηεζε επί ηεο νπζίαο ησλ ζεκάησλ 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

α) Δγθξίλεη ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ην ρξόλν πνπ πέξαζε. 

β) Δγθξίλεη ηνλ νηθνλνκηθό απνινγηζκό θαη ηζνινγηζκό ηνπ πεξαζκέλνπ ρξόλνπ θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 

επόκελνπ. 

γ) Δγθξίλεη ηελ έθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

δ) Δγθξίλεη ηνλ νηθνλνκηθό απνινγηζκό θαη ηζνινγηζκό ηνπ πεξαζκέλνπ ρξόλνπ θαζώο θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 

επόκελνπ ησλ Σνπηθώλ Παξαξηεκάησλ γηα ηελ Οηθνλνκηθή ελίζρπζή ηνπο από ην σκαηείν. 

ε) Απνθαζίδεη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό δξάζεο ηνπ πιιόγνπ γηα ηνλ επόκελν ρξόλν. 

ζη) Απνθαζίδεη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ ππάξρεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ηελ νπνία θαηαξηίδεη κε απόθαζή ηνπ ην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην. ηελ εκεξήζηα δηάηαμε πεξηιακβάλνληαη θαη άιια ζέκαηα, εθ’ όζνλ ππνβιεζνύλ αλαιπηηθώο 

θαη εγγξάθσο ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην από ην 1/20 (έλα εηθνζηό) ηνπιάρηζηνλ, ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ 

θαη 20 (είθνζη) ηνπιάρηζηνλ, κέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ζύγθιεζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

3.- Οη έθηαθηεο Γεληθέο πλειεύζεηο ζπγθαινύληαη: 

α) Οπνηεδήπνηε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θξίλεη απαξαίηεην. 

β) ΄Οηαλ ην δεηήζεη ην 1/20 (έλα εηθνζηό) ηνπιάρηζηνλ ησλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ κε έγγξαθε αίηεζή ηνπο πξνο ην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ιεπηνκεξώο θαη ηα πξνηεηλόκελα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ππνρξεσκέλν κέζα ζε 20 (είθνζη) κέξεο από ηελ ππνβνιή ηεο έγγξαθεο 

αίηεζεο λα ζπγθαιέζεη ΄Δθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε κε εκεξήζηα δηάηαμε πνπ ζα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε θαη ηα 

ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε. 

γ) Γηα ηελ πξνθήξπμε αξραηξεζηώλ όηαλ ιήμεη ε ζεηεία ηνπ Γ..  

Πξνθήξπμε αξραηξεζηώλ κπνξεί λα γίλεη θαη από ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε αλ ν ρξόλνο εθπλνήο ηεο ζεηείαο 

ησλ Οξγάλσλ ζπκπίπηεη κε ην ρξόλν ζύγθιεζήο ηεο. 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΤΓΚΛΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

1.- Οη Γεληθέο πλειεύζεηο ζπγθαινύληαη ζηελ πόιε πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ην σκαηείν από ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην κε έγγξαθε αλαθνίλσζε - πξόζθιεζε πξνο ηα κέιε ηνπ πιιόγνπ θαη ε νπνία βξίζθεηαη αλεξηεκέλε ζε 



εκθαλέο κέξνο εληόο θαη εθηόο ησλ Γξαθείσλ ηνπ πιιόγνπ θαζ’ όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ παξεκβάιιεηαη κέρξη 

ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. 

2.- Ζ αλαθνίλσζε εθδίδεηαη ηνπιάρηζηνλ 5 (πέληε) εκέξεο θαη όρη πεξηζζόηεξεο από 10 (δέθα) εκέξεο πξηλ από ηελ 

εκεξνκελία ηεο πξώηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά, κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα: 

α) Σνλ ηόπν, ηελ εκέξα θαη ηελ ώξα ηεο πξώηεο θαη ηεο ζε πεξίπησζε έιιεηςεο απαξηίαο, δεύηεξεο, ηξίηεο θαη 

ηέηαξηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

β) Σελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

γ) Σνλ γηα ηελ απαξηία απαηηνύκελν αξηζκό ηαθηηθώλ κειώλ ζηελ πξώηε, δεύηεξε, ηξίηε θαη ηέηαξηε Γεληθή 

πλέιεπζε. 

3.- Σνπιάρηζηνλ 10 (δέθα) εκέξεο πξηλ από ηελ ηέηαξηε Γεληθή πλέιεπζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην εθδίδεη λέα 

έγγξαθε αλαθνίλσζε - πξόζθιεζε πξνο ηα κέιε ηνπ πιιόγνπ θαη ε νπνία βξίζθεηαη αλεξηεκέλε ζε εκθαλέο κέξνο 

εληόο θαη εθηόο ησλ γξαθείσλ ηνπ πιιόγνπ θαζ’όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ παξεκβάιιεηαη κέρξη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο. ηελ αλαθνίλσζε - πξόζθιεζε αλαθέξνληαη όζα θαη όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξαπάλσ 

παξάγξαθν 2 θαη, επί πιένλ, όηη είλαη ε ηέηαξηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ζεσξείηαη ζε απαξηία κε όζνπο παξόληεο. 

4.- ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ν από ην παξόλ Καηαζηαηηθό πξνβιεπόκελνο ρξόλνο γηα ηε ζύγθιεζε ηεο Σαθηηθήο ή 

Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην δελ ηελ έρεη ζπγθαιέζεη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεη ν λόκνο. 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΑΠΑΡΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

1.- Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ παξαβξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 1/3 (έλα ηξίην) ηνπ ζπλνιηθνύ 

αξηζκνύ ησλ ηαθηηθώλ θαη ηακεηαθώο ελ ηάμεη κειώλ ηνπ πιιόγνπ, πνπ ππεξεηνύλ ζε θαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο ηεο 

πεξηνρήο Αζήλαο-Πεηξαηά-Πεξηρώξσλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί απαξηία θαηά ηελ πξώηε Γεληθή πλέιεπζε 

ζπγθαιείηαη λέα κεηά από παξέιεπζε 2 (δύν) ηνπιάρηζηνλ θαη 7 (επηά), ην πνιύ, εκεξώλ κε ηα ίδηα ζέκαηα. Ζ δεύηεξε 

απηή πλέιεπζε ζεσξείηαη όηη βξίζθεηαη ζε απαξηία αλ παξίζηαηαη ηνπιάρηζηνλ ην 1/4 (έλα ηέηαξην) ησλ κειώλ, πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. Αλ δελ ππάξμεη απαξηία ζπγθαιείηαη ηξίηε Γεληθή πλέιεπζε κεηά από παξέιεπζε 2 (δύν) 

ηνπιάρηζηνλ θαη 7 (επηά), ην πνιύ, εκεξώλ κε ηα απηά ζέκαηα. Ζ ηξίηε πλέιεπζε ζεσξείηαη όηη βξίζθεηαη ζε απαξηία 

αλ παξαβξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 1/5 (έλα πέκπην) ησλ κειώλ, πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. Δάλ θαη πάιη δελ 

επηηεπρζεί απαξηία ζπγθαιείηαη θαη λέα κε ηα απηά ζέκαηα κεηά από παξέιεπζε 5 (πέληε) ηνπιάρηζηνλ θαη 15 (δέθα 

πέληε), ην πνιύ, εκεξώλ θαη ζεσξείηαη ζαλ πξώηε, ε νπνία βξίζθεηαη ζε απαξηία κε όζνπο παξόληεο. 

2.- Ζ Γηνίθεζε ηνπ πιιόγνπ ειέγρεη ηελ εγθπξόηεηα ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ςήθνπ ησλ κειώλ θαζώο θαη ηελ 

απαξηία ηεο πλέιεπζεο ππνρξενύκελε, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, λα αλαθνηλώζεη ζηα παξόληα κέιε ηα 

ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ απαξηία ή ηελ έιιεηςε απαξηίαο. 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΣΟ ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

1.- Ζ Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη ην Πξνεδξείν ηεο γηα ηε δηεύζπλζε ησλ εξγαζηώλ ηεο. Δπίζεο εθιέγεη θαη 3 (ηξεηο) 

ςεθνδηαινγείο γηα ηηο ςεθνθνξίεο. 

2.- Ζ εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ θαη ησλ ςεθνδηαινγέσλ γίλεηαη κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνύ. 

3.- Σν Πξνεδξείν απνηειείηαη από 3 (ηξία) κέιε: Σνλ Πξόεδξν θαη 2 (δύν) Γξακκαηείο. 

4.- Γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ απαηηείηαη ε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ. ηελ πεξίπησζε πνπ 

θαλέλαο ππνςήθηνο δελ ζπγθεληξώλεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ, γίλεηαη επαλαιεπηηθή ςεθνθνξία 

κεηαμύ ησλ δύν πξώησλ, ζε αξηζκό ςήθσλ, ππνςεθίσλ. Δθιέγεηαη απηόο πνπ ζα πιεηνςεθίζεη. 

5.- Γηα ηελ εθινγή ησλ Γξακκαηέσλ αξθεί ε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ. 

ΑΡΘΡΟ 17 

Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 



1.- Μεηά ηελ εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ ε Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη (κεηά από εηζήγεζε ηνπ Πξνεδξείνπ) γηα ηελ 

αθνινπζεηέα δηαδηθαζία ησλ εξγαζηώλ ηεο. 

2.- Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηά θαη απνθαζίδεη κόλν επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, κε ηελ νπνία 

ζπγθιήζεθε, κπνξεί όκσο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο θπξίσο δηαδηθαζίαο (ζπδήηεζεο επί ηεο νπζίαο ησλ ζεκάησλ ηεο 

εκεξεζίαο δηάηαμεο) λα αιιάμεη ηε ζεηξά ζπδεηήζεώο ηνπο. 

3.- Δάλ πξνηαζνύλ γηα ζπδήηεζε θαη άιια ζέκαηα θαη ν αξηζκόο ησλ ηαθηηθώλ κειώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζρεηηθή 

πξόηαζε είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ην 1/20 (έλα εηθνζηό) ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ σκαηείνπ, ηόηε ην ώκα 

ππνρξενύηαη λα νξίζεη εκεξνκελία λέαο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ απηώλ. 

4.- Με ηε θξνληίδα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ καγλεηνθσλνύληαη νη εξγαζίεο ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ. Σα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απ’ όια ηα κέιε ηνπ Πξνεδξείνπ θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα 

ησλ επίζεκσλ πξαθηηθώλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ γξάθνληαη ζπλνπηηθά ζην βηβιίν Πξαθηηθώλ πλεδξηάζεσλ 

Γεληθώλ πλειεύζεσλ θαη ππνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο Γξακκαηείο ηεο. 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

1.- Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη πάληνηε κε ςεθνθνξία, πνηέ δηά βνήο, θαη κε απόιπηε 

πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ ηαθηηθώλ κειώλ κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο ησλ παξ. 2 θαη 6 ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαη ηνπ 

άξζξνπ 19. 

2.- Ο ηξόπνο ηεο ςεθνθνξίαο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά από ηε Γεληθή πλέιεπζε, εθηόο αλ ν λόκνο νξίδεη 

δηαθνξεηηθά. Γηα ηε ιήςε απόθαζεο αξθεί ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ ηαθηηθώλ κειώλ. 

3.- Δηδηθά γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ έγθξηζε ηεο εηήζηαο ινγνδνζίαο-πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

γηα ην ρξόλν πνπ πέξαζε, ηνπ εηήζηνπ νηθνλνκηθνύ απνινγηζκνύ θαη ηζνινγηζκνύ ηνπ πεξαζκέλνπ ρξόλνπ θαζώο θαη 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ επνκέλνπ θαη ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Οηθνλνκηθή 

Γηαρείξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 13 παξ. 2 εδ. δ., αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ, δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ ή ζπγρώλεπζή ηνπ κε άιιε νκνηνεπαγγεικαηηθή ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, 

εθινγή, κνκθή ή θαζαίξεζε εθιεγκέλσλ ζηα δηάθνξα πιινγηθά Όξγαλα ή Αληηπξνζώπσλ ζηηο ππεξθείκελεο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο θαη εκπηζηνζύλε πξνο ηε Γηνίθεζε, απαηηείηαη, κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 33 παξ. 2, 

παλειιαδηθή κπζηηθή ςεθνθνξία. 

4.- Γηα ζέκαηα πνπ απαηηνύλ παλειιαδηθή ςεθνθνξία (πιελ ησλ αξραηξεζηώλ), ε ηειεπηαία δηεμάγεηαη κέζα ζε 20 

(είθνζη) έσο 30 (ηξηάληα), ην πνιύ, εκέξεο από ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο, ε δε Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη θαη ηελ 

Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή (Κ.Δ.Δ.), πνπ ζα δηεμαγάγεη ηελ ςεθνθνξία. 

5.- Δίλαη κπζηηθή θάζε ςεθνθνξία ηεο Γ.. πνπ αλαθέξεηαη ζε εθινγή εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, επηινγή 

Γεπηεξνβάζκηαο πλδηθαιηζηηθήο Οξγάλσζεο γηα εθπξνζώπεζε ηνπ σκαηείνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα, πξνζσπηθά 

δεηήκαηα ή κνκθή θαη θήξπμε απεξγίαο. 

6.- ε θάζε πεξίπησζε κπζηηθήο ςεθνθνξίαο, αλ γηα ηελ απαξηία ηεο Γελ. πλέιεπζεο είλαη αξθεηή ε παξνπζία σο 

θαη ηνπ 1/4 (ελόο ηεηάξηνπ) ησλ ηαθηηθώλ κειώλ, είλαη δε παξόληα ηόζα κέιε όζα λα θαιύπηνπλ κέρξη θαη ηνλ ειάρηζην 

απηό αξηζκό, απαηηείηαη πιεηνςεθία ησλ 3/4 (ηξηώλ ηεηάξησλ) ησλ παξόλησλ, εθηόο από ηελ πεξίπησζε ηεο επηινγήο 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο πλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο γηα ηελ εθπξνζώπεζε ηνπ σκαηείνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα, όπνπ αξθεί 

απιή πιεηνςεθία.



ΑΡΘΡΟ 19 

ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΑΠΑΡΣΗΑ  
ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ  

ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

1.- Θέκαηα, πνπ αθνξνύλ κνκθή ή θαζαίξεζε εθιεγκέλσλ ζηα δηάθνξα πιινγηθά Όξγαλα ή αληηπξνζώπσλ ζηηο 

ππεξθείκελεο πλδηθαιηζηηθέο Οξγαλώζεηο, πξόσξεο εθινγέο θαη δηαγξαθέο κειώλ, απαηηνύλ Γεληθή πλέιεπζε 

ζπγθαινύκελε εηδηθά γηα ην ζθνπό απηό. 

2.- Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηνπ σκαηείνπ απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ζηελ ςεθνθνξία ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

1/2 (ελόο δεπηέξνπ) ηνπ όινπ αξηζκνύ ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ, ε δε πξόηαζε γηα ηξνπνπνίεζε λα ςεθηζζεί 

ηνπιάρηζηνλ από ηα 3/4 (ηξία ηέηαξηα) ηνπ όινπ αξηζκνύ ησλ ςεθηζάλησλ. 

3.- Γηα ηελ ελνπνίεζε ηνπ σκαηείνπ κε άιιε νκνηνεπαγγεικαηηθή πλδηθαιηζηηθή Οξγάλσζε απαηηείηαη ε 

ζπκκεηνρή ζηελ ςεθνθνξία ηνπιάρηζηνλ ησλ 3/5 (ηξηώλ πέκπησλ) ηνπ όινπ αξηζκνύ ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ 

σκαηείνπ, ε δε πξόηαζε γηα ηξνπνπνίεζε λα ςεθηζζεί ηνπιάρηζηνλ από ηα 4/5 (ηέζζεξα πέκπηα) ηνπ όινπ αξηζκνύ 

ησλ ςεθηζάλησλ. 

4.- Γηα ηε δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ζηελ ςεθνθνξία ηνπιάρηζηνλ ησλ 3/4 (ηξηώλ ηεηάξησλ) 

ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ σκαηείνπ, ε δε πξόηαζε γηα δηάιπζε λα ςεθηζζεί ηνπιάρηζηνλ από ηα 5/6 (πέληε έθηα) ησλ 

ςεθηζάλησλ. 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

1.- Σν σκαηείν δηνηθείηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνηεινύκελν από 11 (έλδεθα) ηαθηηθά κέιε εθιεγκέλα κε 

παλειιαδηθή κπζηηθή ςεθνθνξία από ηα ηαθηηθά θαη ηακεηαθώο ελ ηάμεη κέιε ηνπ. 

2.- Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο, αξρίδεη ηελ εκέξα ηεο αλαθήξπμήο ηνπο 

(ππνγξαθήο ησλ ζρεηηθώλ πξαθηηθώλ) από ηελ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαη ιήγεη ηελ εκέξα αλαθήξπμεο θαη 

αλάιεςεο θαζεθόλησλ από ηα κέιε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, εθηόο αλ ν λόκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά. 

3.- Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην δηνηθεί ππεύζπλα ην σκαηείν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ θαη ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ, θαη ηα θαζνξηδόκελα από ηε Γ.. πιαίζηα. Απνθαζίδεη γηα ηελ αθνινπζεηέα ηαθηηθή ηνπ πιιόγνπ θαη 

θαζνξίδεη ηνπο ζηόρνπο θαη ηα κέζα (δηαπξαγκαηεύζεηο, δηθαζηηθέο ελέξγεηεο ή αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο θ.ι.π.) γηα 

ηελ επηηπρία θαη εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ ηνπ πιιόγνπ θαη γεληθά ελεξγεί θαη απνθαζίδεη γηα όια ηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνύλ ην σκαηείν θαη πξνβιέπεη ην Καηαζηαηηθό (εθηόο από εθείλα γηα ηα νπνία απαηηείηαη απόθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ) ιακβάλνληαο όια ηα ελδεηθλπόκελα κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε θαη επίιπζή ηνπο. 

4.- Σν Γ.. δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ πιιόγνπ, εγθξίλεη θάζε δαπάλε κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ, 

θαζώο θαη ηελ ππνγξαθή θάζε είδνπο πκβάζεσλ θαη αλάιεςε ππνρξεώζεσλ πξνο ηξίηνπο (όπσο π.ρ. ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο, νξγαληζκό ππεξεζίαο θ.ι.π.). Γηαρεηξίδεηαη επίζεο ην Απεξγηαθό Σακείν πνπ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί 

ζύκθσλα κε ηελ από 22.3.1986 απόθαζε ηεο Γ.. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ ηνπ απεξγηαθνύ ηακείνπ γίλεηαη 

ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ, γηα ηελ θαηάξγεζή ηνπ δε απαηηείηαη ην 90% ησλ 

ςεθηζάλησλ κειώλ ζε παλειιαδηθή ςεθνθνξία. 

Σν Γ.. απνθαζίδεη γηα ηελ απόζπαζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ζηειερώλ από ηελ Σξάπεδα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

πιιόγνπ, είλαη ππεύζπλν γηα ην πξνζσπηθό πνπ απαζρνιεί ν ύιινγνο, πξνζιακβάλεη θαη απνιύεη λνκηθνύο ή άιινπο 

ζπκβνύινπο, αλαζέηεη κειέηεο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνύο ηνπ σκαηείνπ θαη θαζνξίδεη ζηα πιαίζηα ηνπ 

λόκνπ ηηο θάζε είδνπο ακνηβέο, κηζζνύο ή αληηκηζζίεο ή απνδεκηώζεηο. 

4.- α) Σν Γ.. επηκειείηαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ αλάδεημεο εθπξνζώπσλ, γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

θαη θαζεθόλησλ ηνπ Ν. 1767/1988 θαη απνθαζίδεη γηα ηνλ ηξόπν ζπλεξγαζίαο ηνπ σκαηείνπ θαη ησλ Οξγάλσλ ηνπ κε 

ηνπο Δθπξνζώπνπο απηνύο. Γηα ην ζθνπό απηό νξίδεη ηηο ελόηεηεο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο αλάινγα κε ηνλ 

αξηζκό ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνινύλ θαη παξέρεη θάζε νξγαλσηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε γηα ηε δηεμαγσγή 

ησλ εθινγώλ. Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ εθπξνζώπσλ γίλνληαη κε ρσξηζηή θάιπε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1767/1988 θαη εθόζνλ απηό είλαη δπλαηόλ, ζπγρξόλσο κε ηε δηεμαγσγή εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε 



επηηξνπώλ ησλ θαηαζηεκάησλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ Καηαζηαηηθνύ. Τπνςήθηνη γηα ηελ εθινγή ζε όξγαλν ηνπ 

πιιόγνπ κπνξεί λα είλαη ππνςήθηνη θαη γηα ηελ αλάδεημε εθπξνζώπσλ ηνπ Ν. 1767/88. 

4.- β) Σα αλσηέξσ ηζρύνπλ αλαινγηθά θαη γηα ηελ αλάδεημε θαη ιεηηνπξγία ησλ επηηξνπώλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο 

ηνπ Ν. 1568/1985. 

5.- Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ππνδεηθλύεη ή δηνξίδεη θαη αλαθαιεί ηα κέιε ηνπ, πνπ εθπξνζσπνύλ ην σκαηείν ή ην 

Γ.. ζηα Τπεξεζηαθά πκβνύιηα ηεο Σξάπεδαο πνπ αθνξνύλ ην Πξνζσπηθό, ηηο Γηνηθήζεηο ησλ νηθείσλ αζθαιηζηηθώλ 

νξγαληζκώλ θ.ι.π. ηνπ Πξνζσπηθνύ θαη γεληθά έλαληη παληόο ηξίηνπ. 

Οη εθπξόζσπνη ππνρξενύληαη λα ελεκεξώλνπλ αλειιηπώο ην Γ.. ζπκκνξθνύκελνη απόιπηα κε ηηο νδεγίεο, 

θαηεπζύλζεηο θαη απνθάζεηο απηνύ. 

6.- Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί κε απόθαζή ηνπ θαη γηα ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο 

από κέιε ηνπ πιιόγνπ, ηηο νπνίεο ζέηεη ππό ηηο νδεγίεο ηνπ ή ησλ επηθνξηηζκέλσλ πξνο ηνύην κε εηδηθά θαζήθνληα 

κειώλ ηνπ Γ.. 

7.- Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην εθαξκόδεη ην Καηαζηαηηθό, εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζπγθαιεί κε 

απόθαζή ηνπ απηήλ θαη θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ εξγαζηώλ ηεο. Δηζεγείηαη ηνλ εηήζην Πξνγξακκαηηζκό 

Γξάζεο, ζπληάζζεη ηνλ Γηνηθεηηθό θαη Οηθνλνκηθό Απνινγηζκό, ηνλ Ηζνινγηζκό θαη ηνλ Πξνϋπνινγηζκό, πνπ 

ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 

8.- Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ζηελ αξρή πνπ επνπηεύεη ην σκαηείν, όια ηα ζηνηρεία πνπ 

νξίδεη ν λόκνο, λα ηεξεί ηα βηβιία πνπ πξνβιέπεη ν λόκνο θαη ην Καηαζηαηηθό θαη λα ελεκεξώλεη ηηο ππεξθείκελεο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο, ζηηο νπνίεο κεηέρεη άκεζα ή έκκεζα, γηα θάζε κεηαβνιή πνπ επέξρεηαη ζην σκαηείν, θαη 

έρεη ζρέζε κε απηέο (εθινγέο, αιιαγή ζύλζεζεο ηνπ Γ.., επηινγή δεπηεξνβάζκηαο νξγάλσζεο γηα εθπξνζώπεζε ζηελ 

Σξηηνβάζκηα θ.ι.π.). 

9.- Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ππνρξενύληαη λα παξίζηαληαη αλειιηπώο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. Αλ θάπνηνο 

ύκβνπινο απνπζηάζεη αδηθαηνιόγεηα πέξα από 3 (ηξεηο) θαηά ζεηξά ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.., θαιείηαη εγγξάθσο από ην 

Γ.. λα δώζεη εμεγήζεηο. Αλ δελ πξνζέιζεη ή νη απνπζίεο ηνπ δελ θξηζνύλ δηθαηνινγεκέλεο, θεξύζζεηαη κε απόιπηε 

πιεηνςεθία ηνπ όινπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, έθπησηνο θαη ηε ζέζε ηνπ θαηαιακβάλεη ν 

πξώηνο αλαπιεξσκαηηθόο ηνπ ζπλδπαζκνύ πνπ αλήθεη ν έθπησηνο ύκβνπινο. 

10.- Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην δηθαηνύηαη λα αλαθαιεί από ηηο ζέζεηο επζύλεο ηνπο όια ηα κέιε, λα πξνβαίλεη ζηελ 

αλαθαηαλνκή ησλ ζέζεσλ επζύλεο ππνρξενύκελν λα γλσζηνπνηεί ηελ όπνηα κεηαβνιή, κε αλαθνίλσζή ηνπ, ζηα κέιε 

ηνπ πιιόγνπ. Με ηνλ ίδην ηξόπν γλσζηνπνηεί ζηα κέιε ηπρόλ κεηαβνιή ηεο ζύλζεζεο ηνπ Γ.. ιόγσ παξαίηεζεο, 

απνρώξεζεο, έθπησζεο θ.ι.π. κέινπο ηνπ Γ.. 

11.- Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ινγνδνηεί ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειώλ ηνπ σκαηείνπ. 

12.- Από ηελ εκέξα πνπ εθιέγεηαη ε θεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηε δηελέξγεηα αξραηξεζηώλ γηα ηελ αλάδεημε 

λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη κέρξη ηελ αλάδεημή ηνπ, ην επεξρόκελν Γηνηθεηηθό πκβνύιην νθείιεη λα 

δηαρεηξίδεηαη ηα ζέκαηα ηνπ σκαηείνπ θαη λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ σκαηείνπ, λα δηεπθνιύλεη ην έξγν ηεο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη λα κε δεζκεύεη 

καθξνπξόζεζκα ην σκαηείν.



ΑΡΘΡΟ 21 

ΤΓΚΡΟΣΖΖ Δ ΧΜΑ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

1.- Μέζα ζε 10 (δέθα), ην πνιύ, εκέξεο από ηελ εκέξα ηεο αλαθήξπμεο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κε 

επζύλε ηνπ ζπλδπαζκνύ ή αλεμάξηεηνπ ζπκβνύινπ πνπ πιεηνςήθεζε, πξνζθαινύληαη εγγξάθσο όινη νη εθιεγκέλνη 

ύκβνπινη ζε ζπλεδξίαζε γηα ηε ζπγθξόηεζε ηνπ νξγάλνπ ζε ώκα θαη ηελ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ επζύλεο, δειαδή 

ηνπ Πξνεδξείνπ. ε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, δελ γίλεη ζύγθιεζε κέζα ζηνλ παξαπάλσ ρξόλν, ην 

δηθαίσκα θαη ηελ επζύλε ηεο ζύγθιεζεο έρεη ν δεύηεξνο θαηά ζεηξά ζπλδπαζκόο ή αλεμάξηεηνο, πνπ πιεηνςήθεζε 

θ.ν.θ. 

2.- Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην εθιέγεη θαηά ζεηξά επζύλεο κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ ηνλ Πξόεδξν, ηνλ Αλαπιεξσηή 

Πξόεδξν, ην Γεληθό Γξακκαηέα, ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθό Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία, πνπ απνηεινύλ ην Πξνεδξείν, 

θαζώο θαη εθείλνπο, πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ρξεηάδνληαη γηα εηδηθέο αξκνδηόηεηεο. Απαγνξεύεηαη ην απηό πξόζσπν λα 

θαηέρεη πεξηζζόηεξα από έλα από απηά ηα αμηώκαηα. 

3.- Γηα ηελ εθινγή ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο επζύλεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ απαηηείηαη ε απόιπηε πιεηνςεθία, ηνπ 

όινπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ θαλείο ππνςήθηνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε επζύλεο δελ ιάβεη ηελ απαηηνύκελε πιεηνςεθία, 

ππνβάιινληαη εθ λένπ ππνςεθηόηεηεο θαη ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη. Δάλ θαη πάιη θαλείο ππνςήθηνο δελ 

ζπγθεληξώζεη ηελ απαηηνύκελε πιεηνςεθία, ππνβάιινληαη εθ λένπ ππνςεθηόηεηεο θαη ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη 

γηα ηξίηε θνξά, νπόηε ζηε ζέζε επζύλεο εθιέγεηαη ν ππνςήθηνο ν νπνίνο έιαβε ηε ζρεηηθή πιεηνςεθία.  

ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο εθιέγεηαη ν ππνςήθηνο, ν νπνίνο αλήθεη ζην ζπλδπαζκό (ςεθνδέιηην), ν νπνίνο 

ζπγθέληξσζε ζηηο εθινγέο ηα πεξηζζόηεξα ςεθνδέιηηα. Ζ δηαδηθαζία εθινγήο ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο επζύλεο πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί θαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, λα ζπγθξνηεζεί ζε ζώκα, κέζα ζε 10 (δέθα), ην πνιύ, εκέξεο από ηελ 

πξώηε, κεηά ηηο αξραηξεζίεο, ζπλεδξίαζή ηνπ. 

4.- ε πεξίπησζε πνπ κία από ηηο ζέζεηο ηνπ Πξνεδξείνπ κείλεη, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, θελή, ζπκπιεξώλεηαη από ην 

Γ.. κέζα ζε 10 (δέθα), ην πνιύ, εκέξεο. 

5.- ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, απνρώξεζεο ή έθπησζεο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηνύην αληηθαζίζηαηαη 

από ηνλ πξώην, θαηά ζεηξά, επηιαρόληα ηνπ ίδηνπ ζπλδπαζκνύ, ζηνλ νπνίν αλήθεη ν ύκβνπινο. 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ ελ ιόγσ ζπλδπαζκνύ λα θαιύςεη ην θελό ή εάλ ν απνρσξήζαο είρε θαηεβεί ζηηο εθινγέο 

ζαλ κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο, ηελ θελή ζέζε θαηαιακβάλεη ν πξώηνο επηιαρώλ ηνπ ζπλδπαζκνύ εθείλνπ ή ν 

κεκνλσκέλνο ππνςήθηνο, ν νπνίνο ζα έπαηξλε ηελ έδξα απηή εάλ ν ελ ιόγσ ζπλδπαζκόο (δει. απηόο πνπ αδπλαηεί λα 

θαιύςεη ην θελό) είρε θαηέιζεη ζηηο αξραηξεζίεο κε ηόζνπο ππνςήθηνπο όζνπο πκβνύινπο έρεη ηώξα (δειαδή κεηά ηελ 

απνρώξεζε) ή απηόο πνπ παξαηηήζεθε (απνρώξεζε θ.ι.π.) κεκνλσκέλνο ύκβνπινο δελ είρε θαηέβεη ζηηο αξραηξεζίεο. 

6.- ε πεξίπησζε έιιεηςεο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, επηιαρόλησλ ζπκβνύισλ πξνο αλαπιήξσζε ειιεηπόλησλ κειώλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηόηε, αλ ηα παξακέλνληα κέιε αξθνύλ γηα ηε ζπγθξόηεζε απαξηίαο θαη ην Γ.. δηαλύεη 

ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν ηεο ζεηείαο ηνπ, λόκηκα ζπλέξρεηαη ηνύην θαη δηνηθεί ην ύιινγν κε ηα ελαπνκείλαληα κέιε, 

άιισο, δειαδή ζε πεξίπησζε κε ύπαξμεο απαξηίαο ή όηαλ ην Γ.. δηαλύεη ηνλ πξώην ρξόλν ηεο ζεηείαο ηνπ, 

ζπγθαιείηαη Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ γηα ηε δηεμαγσγή κεξηθώλ αξραηξεζηώλ θαη ζπκπιήξσζε ησλ 

θελώλ ζέζεσλ ησλ ηαθηηθώλ κειώλ. Ζ ζεηεία ησλ, κε ηνλ ηξόπν απηό, εθιεγόκελσλ κειώλ ηνπ Γ.. ιήγεη ηαπηόρξνλα 

κε ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ ινηπώλ. 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

1.- Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία θνξά ην κήλα, νπόηε γίλεηαη θαη έγθξηζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο γηα ηνλ πξνεγνύκελν κήλα θαη έθηαθηα: 

α) νπνηεδήπνηε ην θξίλεη αλαγθαίν ν Πξόεδξνο. 

β) ύζηεξα από έγγξαθε αίηεζε πξνο ηνλ Πξόεδξν, πνπ αλαθέξεη θαη ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία δεηείηαη λα ζπγθιεζεί ην 

Γ.., 3 (ηξηώλ) πκβνύισλ ή 2 (δύν) κειώλ ηνπ Πξνεδξείνπ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ν Πξόεδξνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθαιέζεη ην Γ.. κέζα ζε 6 (έμη) εκέξεο από ηελ 

θαηάζεζε ζ’ απηόλ ηεο αίηεζεο, άιισο ηα κέιε ηνπ Γ.., πνπ ηελ ππνγξάθνπλ, ηελ θνηλνπνηνύλ ζ’ όινπο ηνπο 



πκβνύινπο ηνπ Γ.. νξίδνληαο ηελ εκέξα θαη ώξα ηεο ζπλεδξίαζεο, νπόηε θαη ζπλεδξηάδνπλ λόκηκα, εθ’ όζνλ, βέβαηα, 

ν αξηζκόο ησλ παξόλησλ κειώλ είλαη ν απαηηνύκελνο γηα ηελ απαξηία ηνπ Γ.. 

2.- Σεο ζύγθιεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξνεγείηαη έγθαηξε (ηνπιάρηζηνλ 3 εκέξεο πξηλ) έγγξαθε 

πξόζθιεζε, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ε εκεξήζηα δηάηαμε θαη ν ρξόλνο έλαξμεο ηεο ζπλεδξίαζεο, ε νπνία 

ππνγξάθεηαη από ηνλ Πξόεδξν. 

ε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο ε ζύγθιεζε κπνξεί λα γίλεη θαη πξνθνξηθώο ή ηειεθσληθώο θαη ζε κηθξόηεξν ησλ 3 (ηξηώλ) 

εκεξώλ ρξνληθό δηάζηεκα, πνηέ όκσο κηθξόηεξν ησλ 24 (είθνζη ηεζζάξσλ) σξώλ, εθηόο αλ ην σκαηείν βξίζθεηαη ζε 

απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε, νπόηε ε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. κπνξεί λα γίλεη νπνηεδήπνηε. 

3.- ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξνεδξεύεη ν Πξόεδξνο θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ή απνπζίαο 

ηνπ ν Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο. Απόλησλ ησλ Πξνέδξνπ θαη Αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ, πξνεδξεύεη έλαο από ηνπο 

παξόληεο πκβνύινπο κε απόθαζή ηνπο. 

4.- Σξνπνπνίεζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη’ αξρήλ δελ επηηξέπεηαη. Έθηαθηα ζέκαηα κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ώκα ζπλεδξηάδεη κε πιήξε ζύλζεζε θαη εθόζνλ ε πξόηαζε γίλεη 

νκόθσλα απνδεθηή. 

Θέκαηα όκσο πνπ αθνξνύλ κνκθή, πξνζσπηθά ζέκαηα, εκπηζηνζύλε, αλαζύλζεζε ή αλαθαηαλνκή ησλ ζέζεσλ 

επζύλεο ηνπ Γ.. ή έθπησζεο πκβνύινπ από ηε ζέζε επζύλεο πνπ θαηέρεη ή γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεη ην 

άξζξν 20 παξ. 10 πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ πξόζθιεζε γηα ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. πξνο ηνπο πκβνύινπο. 

5.- Σν Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία εθόζνλ παξαβξίζθνληαη ζηε ζπλεδξίαζε ηνπιάρηζηνλ 6 (έμη) ζύκβνπινη. 

6.- Ο Δηζεγεηήο επί ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο νξίδεηαη από ην Πξνεδξείν, εθηόο αλ ην ώκα έρεη ήδε νξίζεη 

άιινλ εηζεγεηή, ή είλαη έλαο από ηνπο πκβνύινπο, πνπ έρνπλ πξνηείλεη ην ζρεηηθό ζέκα ή ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο 

ή έρνπλ δεηήζεη έθηαθηε ζύγθιεζε ηνπ ώκαηνο. 

7.- Ο ηξόπνο ςεθνθνξίαο θαζνξίδεηαη από ην Γ.. θαη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ 

παξόλησλ. Δηδηθά γηα ζέκαηα πξνζσπηθά, εκπηζηνζύλεο, κνκθήο, αλάθιεζεο πκβνύινπ από ζέζε επζύλεο πνπ 

θαηέρεη θαη αλαθαηαλνκήο ησλ ζέζεσλ επζύλεο απαηηείηαη κπζηηθή ςεθνθνξία θαη απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ όινπ 

αξηζκνύ ησλ πκβνύισλ, ζε πεξίπησζε δε ηζνςεθίαο θαηά ηελ αλαθαηαλνκή, ηζρύεη ό,ηη θαη ζην άξζξν 21 παξ.3. 

Αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο κπνξεί λα γίλεη κία θνξά, εθηόο αλ ππάξμεη ζνβαξόο ιόγνο, 

νπόηε κπνξεί λ’ αλαβιεζεί γηα κία αθόκε θνξά. 

8.- Μέινο ηνπ Παλειιαδηθνύ πκβνπιίνπ από ηελ επαξρία, πνπ βξίζθεηαη ζηελ έδξα ηνπ πιιόγνπ, κπνξεί λα 

παίξλεη κέξνο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

9.- Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κε απόθαζή ηνπ θαη γηα ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ κπνξεί λα θαιεί λα παξίζηαληαη 

ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαη όπνπ αιινύ θξίλεη, ρσξίο ςήθν, κέιε ηνπ σκαηείνπ θαη λνκηθνί ή άιινη ύκβνπινί ηνπ. 

10.- Ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη γηα ζέκαηα πνπ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνθαζίδεη 

θάζε θνξά, νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ ώκαηνο κπνξεί λα γίλνληαη δεκόζηα θαζώο θαη λα δεκνζηεύνληαη ηα πξαθηηθά ηνπο. 

11.- ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεξνύληαη πξαθηηθά, πνπ θαηαρσξνύληαη ζην νηθείν βηβιίν από 

ην Γεληθό Γξακκαηέα θαη ππνγξάθνληαη ππνρξεσηηθά απ’ όινπο ηνπο παξόληεο πκβνύινπο. Με απόθαζε ηνπ Γ.. 

είλαη δπλαηή ε καγλεηνθώλεζε ησλ πξαθηηθώλ πνπ ππνγξάθνληαη κεηά ηελ νξζή απνκαγλεηνθώλεζή ηνπο θαη ηελ 

θαηαρώξεζή ηνπο ζην νηθείν βηβιίν Πξαθηηθώλ ηνπ πιιόγνπ. 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΔΗΟΤ ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ 

1.- α) Ο πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ εθπξνζσπεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ην σκαηείν 

ελώπηνλ θάζε Γηθαζηηθήο, Γηνηθεηηθήο θαη γεληθά Κξαηηθήο Αξρήο ηεο ALPHA BANK θαη γεληθά θάζε ηξίηνπ. 

 β) Τπνγξάθεη κε ην Γεληθό Γξακκαηέα όια ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

θαη ην σκαηείν. 

 γ) Τπνγξάθεη κε ηνλ Σακία όια ηα παξαζηαηηθά εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκώλ θαη ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο 

θαη έγγξαθα θαη είλαη ζπλππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηα ππό ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 5 εδ. γ’ νξηδόκελα. 

 δ) πγθαιεί ην Γ.. ζηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαη θαηαξηίδεη κε ην Γεληθό Γξακκαηέα 

ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 



 ε) Πξνεδξεύεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Παλειιαδηθνύ πκβνπιίνπ. 

 ζη) Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ, ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ 

Παλειιαδηθνύ πκβνπιίνπ. 

2.- α) Ο Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο αλαπιεξώλεη ζε όια ηα θαζήθνληά ηνπ ηνλ Πξόεδξν ζε πεξίπησζε 

απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ. 

 β) ΄Δρεη επηπιένλ ηελ επζύλε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηνπ σκαηείνπ θαζώο θαη ησλ ζρέζεώλ ηνπ κε 

άιιεο ζπλδηθαιηζηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θ.ι.π. νξγαλώζεηο. 

 γ) Απόλησλ ζπγρξόλσο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ, θαζήθνληα Πξνέδξνπ εθηειεί ν 

ππό ηνπ Γ.. νξηδόκελνο ύκβνπινο. 

3.- α) Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο δηεπζύλεη ηα γξαθεία ηνπ πιιόγνπ, θπιάζζεη ηα αξρεία θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ 

πιιόγνπ. 

 β) Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηε ζσζηή ελεκέξσζε ηνπ Μεηξώνπ ησλ κειώλ ηνπ σκαηείνπ θαη γηα ηελ 

αιιεινγξαθία ηνπ σκαηείνπ. 

 γ) Καηαξηίδεη κε ηνλ Πξόεδξν ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, 

ζπληάζζεη ηηο αλαθνηλώζεηο ηνπ θαη ππνγξάθεη κε ηνλ Πξόεδξν όια ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην σκαηείν θαη 

ην Γ.. 

 δ) Φέξεη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηηο αηηήζεηο εγγξαθήο λέσλ κειώλ θαη δηαγξαθήο. 

 ε) Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηε ζύληαμε ησλ πξαθηηθώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη γηα ηε θύιαμε ησλ 

πξαθηηθώλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

4.- α) Ο Αλαπιεξσηήο Γεληθόο Γξακκαηέαο αλαπιεξώλεη ζε όια ηνπ ηα θαζήθνληα ην Γεληθό Γξακκαηέα 

ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ. 

 β) Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηα ζέκαηα ηεο νξγάλσζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ σκαηείνπ. 

 γ) Απόλησλ ζπγρξόλσο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Γεληθνύ Γξακκαηέα, θαζήθνληα 

Γεληθνύ Γξακκαηέα εθηειεί ν από ην Γ.. νξηδόκελνο ύκβνπινο. 

5.- α) Ο Σακίαο θξνληίδεη θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ηηο ελ γέλεη εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο ππνγξάθνληαο καδί 

κε ηνλ Πξόεδξν ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά. 

 β) Δίλαη ππόινγνο θαη έρεη αζηηθή θαη πνηληθή επζύλε γηα θάζε απώιεηα ρξεκάησλ από ην Σακείν ή 

πιεξσκή ρσξίο έληαικα κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

 γ) Δίλαη ππεύζπλνο καδί κε ηνλ Πξόεδξν γηα ηελ εληόο ησλ νξίσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ελέξγεηα ησλ δαπαλώλ επζπλόκελνο καδί κε ηνλ Πξόεδξν γηα θάζε ππέξβαζε 

απηώλ. 

 δ) Κξαηεί ηαθηηθά ηα θαηά ην λόκν, ην παξόλ Καηαζηαηηθό θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ βηβιία δηαρείξηζεο θαη πεξηνπζίαο ηνπ πιιόγνπ, ην αξρείν ησλ απνδείμεσλ θ.ι.π. θαη ινγνδνηεί γηα όια 

ζην Γ.. 

 ε) Τπνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην πεξηιεπηηθή θαηάζηαζε ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ 

ηνπ κήλα πνπ πέξαζε. 

 ζη) πληάζζεη κε ηνλ Πξόεδξν ηνπο Ηζνινγηζκνύο θαη Πξνϋπνινγηζκνύο, ηνπο νπνίνπο κεηά ηελ έγθξηζε 

ηνπ Γ.., ππνβάιιεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μειώλ γηα έγθξηζε θαη απαιιαγή.  

 δ) Απόληνο ηνπ Σακία, ηνύηνλ αλαπιεξώλεη ν από ην Γ.. νξηδόκελνο ύκβνπινο. 

ΑΡΘΡΟ 24 

Ζ ΔΞΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

1.- Ζ εμειεγθηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη από 3 (ηξία) κέιε πνπ εθιέγνληαη κε κπζηηθή παλειιαδηθή ςεθνθνξία, ε δε 

ζεηεία ηεο αξρίδεη θαη ηειεηώλεη καδί κε εθείλε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. 

2.- Οη εξγαζίεο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο δηεπζύλνληαη από ηνλ Πξόεδξό ηεο, ν νπνίνο εθιέγεηαη ζηελ πξώηε 

ζπλεδξίαζή ηεο ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηεο. 

3.- Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κελ 1 (κία) θνξά ην ρξόλν θαη έθηαθηα όπνηε ην απνθαζίδεη, θαηά 

πιεηνςεθία. 



4.- Σεξεί βηβιίν πξαθηηθώλ, ζην νπνίν γξάθνληαη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεώλ ηεο θαη νη απνθάζεηο ηεο από ηνπο 

ειέγρνπο πνπ θάλεη, όπσο επίζεο θαη νη εηήζηεο εθζέζεηο ηεο γηα ηε δηαρείξηζε. 

5.- Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή αξηζκεί θαη ζεσξεί ηα γξακκάηηα εηζπξάμεσο ηνπ σκαηείνπ πξηλ ηε ρξεζηκνπνίεζή 

ηνπο, επνπηεύεη θαη ειέγρεη ηηο πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γεληθόηεξα θαη ηνπ Σακία εηδηθόηεξα, σο πξνο ηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ σκαηείνπ, ηδηαίηεξα επηβιέπεη αλ απηέο είλαη ζύκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ, ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

6.- ΄Δρεη ην δηθαίσκα λα εμεηάδεη ηα έγγξαθα θαη ηα βηβιία ηνπ σκαηείνπ, λα δεηά νπνηεδήπνηε λα ειέγρεη ην 

πεξηερόκελν ηνπ ηακείνπ θαη λα ηεο δίλεηαη θάζε ζηνηρείν ή πιεξνθνξία, πνπ κπνξεί λα ζεσξεί ρξήζηκε. 

7.- Μεηά ην ηέινο θάζε δηαρεηξηζηηθνύ έηνπο, ε Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηελ εηήζηα έθζεζή ηεο ζρεηηθά κε 

ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ νπνία αλαθνηλώλεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

σκαηείνπ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄ 

ΣΑ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΑ - ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 25 

ΣΟ ΣΟΠΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

1.- Οη δηάθνξεο ππεξεζίεο, θαηαζηήκαηα θ.ι.π. ζηηο νπνίεο ππεξεηνύλ ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ σκαηείνπ, ρσξίδνληαη 

θαηά πεξηθέξεηα θαη ζπγθξνηνύλ Σνπηθά Παξαξηήκαηα, ζε αληηζηνηρία κε ηα θαηά ηόπνπο Δξγαηηθά Κέληξα, πνπ 

ππάγνληαη ζηελ Γ..Δ.Δ. 

2.- Κάζε Σνπηθό Παξάξηεκα ππάγεηαη θαη εθπξνζσπείηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ παξόληνο 

άξζξνπ ζην Δξγαηηθό Κέληξν ηεο πεξηνρήο ηνπ, ππό ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη ην αληίζηνηρν Δξγαηηθό Κέληξν 

ππάγεηαη ζηελ Γ..Δ.Δ. 

3.- ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην Σνπηθό Παξάξηεκα έρεη ηε δπλαηόηεηα ππαγσγήο ζε πεξηζζόηεξα ηνπ 1 (ελόο) 

Δξγαηηθά Κέληξα, ην Σνπηθό Παξάξηεκα ππάγεηαη θαη εθπξνζσπείηαη ζην Δξγαηηθό Κέληξν πνπ: 

 α) Καηά πξώην ιόγν θαιύπηεη ηε κηθξόηεξε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα όπνπ βξίζθεηαη ην Παξάξηεκα (πόιε, 

επαξρία, λνκόο). 

 β) Καηά δεύηεξν ιόγν εδξεύεη ζε πόιε πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηελ έδξα ηνπ Σνπηθνύ 

Παξαξηήκαηνο. 

 γ) Καηά ηξίην ιόγν είλαη ην αληηπξνζσπεπηηθόηεξν. 

4.- Ζ ζρεηηθή κε ηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο 1, 2, 3 απόθαζε ιακβάλεηαη από ην Γ.. κε βάζε ηα νξηδόκελα ζηηο 

παξαγξάθνπο απηέο. 

5.- Δηδηθά ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ πνπ ππεξεηνύλ ζηελ πεξηνρή Αζήλαο - Πεηξαηά - Πεξηρώξσλ ππάγνληαη ζην 

Δξγαηηθό Κέληξν Αζήλαο. 

6.- Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο είλαη απηνδίθαηα όια ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ σκαηείνπ πνπ εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Παξαξηήκαηνο. Σν θάζε Σνπηθό Παξάξηεκα εθπξνζσπείηαη κέζσ αληηπξνζώπσλ ζην αληίζηνηρν Δξγαηηθό Κέληξν 

(ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ Δξγαηηθνύ Κέληξνπ), εθ’ όζνλ ν αξηζκόο ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ 

πιιόγνπ, πνπ ππεξεηνύλ ζην Παξάξηεκα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ηνλ ειάρηζην αξηζκό πνπ ρξεηάδεηαη, ζύκθσλα κε 

ην Καηαζηαηηθό ηνπ Δξγαηηθνύ Κέληξνπ, γηα ηελ εθινγή ηνπιάρηζηνλ 1 (ελόο) αληηπξνζώπνπ ζην πλέδξην ηνπ 

Δξγαηηθνύ Κέληξνπ απηνύ πιένλ 3 (ηξηώλ) κειώλ (δειαδή ην όξην αληηπξνζώπεπζεο, πιένλ 3 (ηξία)). Δάλ ν αξηζκόο 

ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηνπ σκαηείνπ ζε θάπνην Σνπηθό Παξάξηεκα δελ θαιύπηεη ηνλ ειάρηζην απηό αξηζκό (δει. ην 

όξην αληηπξνζώπεπζεο πιένλ 3), ηα κέιε απηά εθπξνζσπνύληαη ζην Δξγαηηθό Κέληξν ηεο πεξηνρήο όπνπ έρεη ηελ έδξα 

ηνπ ην σκαηείν, κόιηο όκσο θαιπθζεί ν ειάρηζηνο απηόο αξηζκόο (δει. ην όξην αληηπξνζώπεπζεο πιένλ 3) θαη κεηά 

από έγθξηζε ηνπ Γ.. ηνπ σκαηείνπ θαη ρσξίο άιιε δηαηύπσζε (πιελ απηήο ηεο ελεκέξσζεο ησλ ππεξθείκελσλ 

πλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ), ηα κέιε ηνπ πιιόγνπ, πνπ ππεξεηνύλ ζην Σνπηθό Παξάξηεκα απηό, εθπξνζσπνύληαη 

ζην αληίζηνηρν ηεο πεξηνρήο ηνπο ζην Δξγαηηθό Κέληξν θαη εθιέγνπλ ηνπο αληηπξνζώπνπο ηνπο ζηηο ακέζσο επόκελεο 

αξραηξεζίεο. 



7.- ΄Δδξα ηνπ Σνπηθνύ Παξαξηήκαηνο νξίδεηαη ε πόιε ζηελ νπνία εξγάδνληαη νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο 

εξγαδόκελνπο ηεο πεξηνρήο. 

8.- Σν Γεληθό Πξόγξακκα δξάζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο δηακνξθώλεη ε πλέιεπζή ηνπ ζύκθσλα κε ηνπο ζθνπνύο ηνπ 

σκαηείνπ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γ.. ηνπ σκαηείνπ. Ζ πλέιεπζε ηνπ Παξαξηήκαηνο 

απνηειείηαη από όια ηα κέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο, ηα νπνία κέζα ζηε πλέιεπζε θαζνξίδνπλ ηελ από θνηλνύ κε ηνπο 

ινηπνύο εξγαδόκελνπο ηεο ίδηαο πεξηνρήο θαη κέζσ ηνπ θνηλνύ ηνπο Δξγαηηθνύ Κέληξνπ, επίιπζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

πξνβιεκάησλ ηνπο. Δλεκεξώλνληαη γηα ηα ζέκαηα ηνπ πιιόγνπ θαη ησλ ππεξθείκελσλ πλδηθαιηζηηθώλ Οξγαλώζεσλ, 

ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν ύιινγνο, ζπγθεληξώλνπλ, εξεπλνύλ θαη κειεηνύλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην 

Παξάξηεκα θαη ηα πξνσζνύλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο, κέζσ ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Παξαξηήκαηνο, ζην Γ.. ηνπ σκαηείνπ. 

Δθθέξνπλ ηε γλώκε ηνπο ζην Γ.. ηνπ σκαηείνπ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο ππνβάιινληαη από απηό. Δπίζεο απνθαζίδνπλ 

γηα δηάθνξεο εθδειώζεηο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ζθνπώλ ηνπ πιιόγνπ θαη πξνγξακκαηίδνπλ ηνπο ηξόπνπο γηα ηελ 

θαιιίηεξε πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. θαη ησλ ππεξθείκελσλ ηνπ σκαηείνπ ζπλδηθαιηζηηθώλ Οξγαλώζεσλ. 

Ζ πλέιεπζε ηνπ Παξαξηήκαηνο εθιέγεη, επνπηεύεη, ειέγρεη θαη αλαθαιεί ηνπο αληηπξνζώπνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο ζην 

Δξγαηηθό Κέληξν θαη ηε Γξακκαηεία ησλ Παξαξηεκάησλ. 

9.- Κάζε Σνπηθό Παξάξηεκα εληζρύεηαη νηθνλνκηθά από ην σκαηείν. Σν ύςνο ηεο ελίζρπζεο απνθαζίδεη θάζε θνξά 

ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα έγθξηζε, ν εηήζηνο 

πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Παξαξηήκαηνο, όπσο θαη ν νηθνλνκηθόο απνινγηζκόο ηνπ ηειεπηαίνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ 

ελίζρπζε από ην σκαηείν γηα ην ρξόλν πνπ πέξαζε. 

10.- α) Κάζε Παξάξηεκα δηνηθείηαη απν ηε Γξακκαηεία ηνπ. 

   β) Ζ Γξακκαηεία θαηεπζύλεη ηε δξάζε ηνπ Παξαξηήκαηνο ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο πλέιεπζήο 

ηνπ, ηνπ Γ.. ηνπ σκαηείνπ θαη κε ηνλ Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο ησλ παξαξηεκάησλ. πληνλίδεη ηε δξάζε όισλ ησλ 

κειώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ απνθάζεσλ ηεο πλέιεπζήο ηνπο, ηνπ Γ.. θαη ησλ ππεξθείκελσλ 

ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ. Ζ Γξακκαηεία ζπγθεληξώλεη, εξεπλά θαη κειεηά ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην 

Παξάξηεκα θαη εηζεγείηαη επ’ απηώλ, όπσο θαη γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη απνινγηζκό δξάζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ζηε 

πλέιεπζε ηνπ Παξαξηήκαηνο. Δηζεγείηαη επίζεο θαη γηα ηελ νξγάλσζε δηαθόξσλ εθδειώζεσλ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ 

ζθνπώλ ηνπ πιιόγνπ. Γξαζηεξηνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

πιιόγνπ θαη ησλ ππεξθείκελσλ απηνύ πλδηθαιηζηηθώλ Οξγαλώζεσλ, ζε πεξίπησζε δε ζπλδηθαιηζηηθώλ αγώλσλ γηα 

ηε ζσζηή ελεκέξσζε, ηελ πεξηθξνύξεζε θαη επηηπρία ηνπ αγώλα. 

11.- α) Ζ Γξακκαηεία θάζε Παξαξηήκαηνο απνηειείηαη από 3 (ηξία) κέιε κε ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά, εθ’ όζνλ ην 

Παξάξηεκα έρεη 18 (δέθα νρηώ) θαη πιένλ κέιε θαη από 1 (έλα) κέινο κε 1 (έλα) αλαπιεξσκαηηθό, εθ’ όζνλ ην 

Παξάξηεκα έρεη 17 (δέθα επηά) ή ιηγόηεξα κέιε. Δηδηθά ην Παξάξηεκα ηεο Αζήλαο (όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 5 

ηνπ άξζξνπ απηνύ) απνηειείηαη απν 9 (ελλέα) κέιε θαη ηεο Θεζζαινλίθεο από 5 (πέληε) κέιε κε ηζάξηζκα 

αλαπιεξσκαηηθά. 

   β) Μέιε ηεο Γξακκαηείαο είλαη νη εθιεγκέλνη αληηπξόζσπνη ηνπ Παξαξηήκαηνο ζην Δξγαηηθό Κέληξν, 

εάλ ν αξηζκόο ησλ αληηπξνζώπσλ ζην Δξγαηηθό Κέληξν είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηεο Γξακκαηείαο, 

ηόηε ηηο ζέζεηο ηεο Γξακκαηείαο θαηαιακβάλνπλ νη 9 (ελλέα), 5 (πέληε), 3 (ηξεηο), ή 1 (έλαο) (θαη’ αλαινγία ηνπ εδ. α 

ηεο παξ. 11 ηνπ παξόληνο άξζξνπ) πξώηνη, θαηά ζεηξά επηηπρίαο εθιεγέληεο θαη εάλ ν αξηζκόο ησλ αληηπξνζώπσλ ζην 

Δξγαηηθό Κέληξν είλαη κηθξόηεξνο ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηεο Γξακκαηείαο, ηόηε ηηο θελέο ζέζεηο ηεο Γξακκαηείαο 

θαηαιακβάλνπλ νη πξώηνη θαηά ζεηξά επηηπρίαο αλαπιεξσκαηηθνί. 

   γ) Ζ ζεηεία ησλ κειώλ ηεο Γξακκαηείαο αξρίδεη θαη ιήγεη ηαπηόρξνλα κε εθείλε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ εθηόο εάλ ην Δξγαηηθό Κέληξν (ζην νπνίν ππάγεηαη ην Παξάξηεκα) πξνθεξύμεη πξόσξα (ζε ζρέζε κε ηε 

ζεηεία ηνπ Γ.. ηνπ σκαηείνπ) αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε λέσλ αληηπξνζώπσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ζην Δξγαηηθό 

Κέληξν. ηελ πεξίπησζε απηή ε Γξακκαηεία απνηειείηαη από ηνπο λένπο αληηπξνζώπνπο ζην Δξγαηηθό Κέληξν, ε 

ζεηεία ηνπο όκσο ιήγεη ηαπηόρξνλα κε ηε ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ σκαηείνπ. 

12.- Οη ζέζεηο επζύλεο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Παξαξηήκαηνο είλαη (κε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία πιεξώλνληαη νη ζέζεηο 

απηέο): Γξακκαηέαο, Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο, Σακίαο. Σηο ζέζεηο απηέο θαηαιακβάλνπλ, κε ηελ παξαπάλσ 

πεξηγξαθόκελε ζεηξά, κέιε ηεο Γξακκαηείαο, πνπ είλαη θαη αληηπξόζσπνη ζην Δξγαηηθό Κέληξν ζην νπνίν ππάγεηαη ην 

Παξάξηεκα. Ζ εθινγή γίλεηαη απ’ όια ηα κέιε ηεο Γξακκαηείαο θαη κε αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 3 ηνπ 

παξόληνο. Δάλ ν αξηζκόο ησλ αληηπξνζώπσλ ζην Δξγαηηθό Κέληξν δελ επαξθεί γηα λα θαιπθζνύλ όιεο νη ζέζεηο 



επζύλεο, ηόηε νη θελέο ζέζεηο θαηαιακβάλνληαη από κέιε ηεο Γξακκαηείαο, πνπ δελ είλαη αληηπξόζσπνη ζην Δξγαηηθό 

Κέληξν. 

13.- ε πεξίπησζε κεηάζεζεο εθηόο πεξηνρήο ηνπ Παξαξηήκαηνο, απνρώξεζεο, παξαίηεζεο ή έθπησζεο κέινπο ηεο 

Γξακκαηείαο, ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κε αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 5. 

14.- Ο Γξακκαηέαο ηνπ Παξαξηήκαηνο έρεη ζπληνληζηηθό ξόιν θαη εθπξνζσπεί ην Παξάξηεκά ηνπ ζην Γ.. ηνπ 

πιιόγνπ θαη ηεξεί ηα πξαθηηθά ησλ ζπλειεύζεσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο θαη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο γξακκαηείαο. 

ΑΡΘΡΟ 26 

Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ 

1.- α) Δάλ εληόο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Σνπηθνύ Παξαξηήκαηνο ιεηηνπξγνύλ πεξηζζόηεξα ηνπ 1 (ελόο), 

Καηαζηήκαηα ή Τπεξεζίεο ηεο ALPHA BANK (δει. πνπ ην θαζέλα απαζρνιεί 12 (δώδεθα) θαη πιένλ κέιε ηνπ 

σκαηείνπ), ηόηε γηα θάζε έλα από ηα θαηαζηήκαηα ή ηηο ππεξεζίεο απηέο, ζεζκνζεηείηαη ε Σνπηθή πλέιεπζε κε ξόιν 

αλάινγν εθείλνπ ηεο πλέιεπζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο, πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 25 παξ. 8, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

Καηαζηήκαηνο. 

 β) Οη απνθάζεηο ηεο Σνπηθήο πλέιεπζεο ελαξκνλίδνληαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο πλέιεπζεο ηνπ ηνπηθνύ 

Παξαξηήκαηνο. 

2.- Ζ Σνπηθή πλέιεπζε απνηειείηαη από όια ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ πνπ εξγάδνληαη ζην θαηάζηεκα ή Τπεξεζία 

θαζώο θαη απ’ όια ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ πνπ εξγάδνληαη ζε Τπνθαηαζηήκαηα, αληαιιαθηήξηα θαη γεληθά Τπεξεζίεο, 

πνπ ππάγνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα θαη ηα νπνία απαζρνινύλ ιηγόηεξα ησλ 12 (δώδεθα) αηόκσλ ην θαζέλα. 

3.- Ζ Σνπηθή πλέιεπζε εθιέγεη, επνπηεύεη, ειέγρεη θαη αλαθαιεί ηελ Δπηηξνπή Καηαζηήκαηνο, ε ζεηεία ηεο νπνίαο 

αξρίδεη θαη ιήγεη ηαπηόρξνλα κε εθείλε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πιιόγνπ. 

4.- Λακβαλνκέλεο ππόςε θαη ηεο παξ. 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ ζηα θαηαζηήκαηα πνπ εξγάδνληαη κέρξη θαη 17 (δεθα 

επηά) ηαθηηθά κέιε ηνπ σκαηείνπ ζηελ Δπηηξνπή Καηαζηήκαηνο, εθιέγεηαη 1 (έλα) άηνκν θαη ζε εθείλα πνπ 

εξγάδνληαη 18 (δέθα νθηώ) θαη πεξηζζόηεξα κέιε ηνπ σκαηείνπ εθιέγνληαη ηξηκειείο Δπηηξνπέο. 

5.- Οη αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Καηαζηήκαηνο είλαη αλάινγεο κε εθείλεο ηεο Γξακκαηείαο θαη ηνπ 

Παξαξηήκαηνο, (πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 25 παξ. 10), ζηα πιαίζηα όκσο, ηνπ Καηαζηήκαηνο. 

6.- ε πεξίπησζε κεηάζεζεο, απνρώξεζεο, παξαίηεζεο ή έθπησζεο κέινπο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Καηαζηήκαηνο, ε 

αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κε αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 5 ηνπ παξόληνο. 

7.- Ζ Δπηηξνπή Καηαζηήκαηνο εθιέγεη, επνπηεύεη θαη αλαθαιεί ηνλ Δθπξόζσπν ηνπ Καηαζηήκαηνο. Απηόο 

εθπξνζσπεί ηελ Σνπηθή πλέιεπζε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ζην Σνπηθό Παξάξηεκα θαη ζηε Γηεύζπλζε ηνπ 

Καηαζηήκαηνο θαη ηεξεί ηα πξαθηηθά ησλ εξγαζηώλ ησλ Σνπηθώλ πλειεύζεσλ θαη ησλ πλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο 

Καηαζηήκαηνο. 

8.- Δάλ εληόο ηεο πεξηνρήο ηνπ Σνπηθνύ Παξαξηήκαηνο ππάξρεη 1 (έλα) Καηάζηεκα ή Τπεξεζία ηεο ALPHA BANK, 

ιακβαλνκέλεο ππόςε θαη ηεο παξ. 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ηόηε, αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ ζ’ απηό, 

ην Καηάζηεκα ή ε Τπεξεζία απηή ιεηηνπξγεί ζαλ Σνπηθό Παξάξηεκα θαη εθαξκόδνληαη ηα ππό ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 

παξόληνο νξηδόκελα. 

9.- Σν ζύλνιν ησλ επαξρηαθώλ θαη/ησλ ρσξίδεηαη ζε 8 γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα. Κάζε δηακέξηζκα πεξηιακβάλεη ηα 

θαη/ηα πνπ ππάγνληαη ή ζα ππαρζνύλ ζην κέιινλ ζ’ απηό. 

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ: 1) ΘΔΑΛΗΑ 2) ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 3) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ 4) ΓΤΣΗΚΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 5) ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ 6) ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 7) ΣΔΡΔΑ - ΖΠΔΗΡΟ - ΝΖΟΗ ΗΟΝΗΟΤ 8) ΚΡΖΣΖ. 

10.- Οη εθιεγκέλνη ζηηο ηνπηθέο επηηξνπέο ελόο γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο εθιέγνπλ κε κπζηηθή ςεθνθνξία κεηαμύ 

ηνπο ηνλ ππεύζπλν πεξηθεξείαο θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Γηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηόηεηαο έρνπλ κόλν όζνη είλαη 

εθιεγκέλνη ζηηο ηνπηθέο επηηξνπέο ή παξαξηήκαηα. 

ΑΡΘΡΟ 27 

ΣΟ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

1.- Σν Παλειιαδηθό πκβνύιην ηνπ πιιόγνπ είλαη όξγαλν κε αξκνδηόηεηεο ζπκβνπιεπηηθνύ ραξαθηήξα. Με ηελ 

έλλνηα απηή: 



 α) Βνεζεί κε ηηο απνθάζεηο - εηζεγήζεηο ηνπ ην Γ.. ζηε ράξαμε ησλ βαζηθώλ θαηεπζύλζεσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο δξάζεο ηνπ. 

 β) πκβνπιεύεη θαη ελεκεξώλεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην γηα ηα πξνβιήκαηα θαη γεληθά ηελ θαηάζηαζε ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηδηαίηεξα ηεο επαξρίαο. 

 γ) Παξαθνινπζεί θαη δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ θαη ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πιιόγνπ θαη ησλ ππεξθείκελσλ πλδηθαιηζηηθώλ Οξγαλώζεσλ. 

 δ) Με ηε δξάζε ηνπ βνεζεί ζηελ αλάπηπμε ηεο δνπιεηάο ησλ Γξακκαηεηώλ ησλ Σνπηθώλ Παξαξηεκάησλ θαη 

ησλ Γξακκαηέσλ ηνπο, ησλ Δπηηξνπώλ Καηαζηεκάησλ θαη ησλ Δθπξνζώπσλ ηνπο. 

2.- Μέιε ηνπ Παλειιαδηθνύ πκβνπιίνπ είλαη όινη νη ππεύζπλνη πεξηθεξεηώλ, ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ πνπ είλαη 

Γεληθνί ύκβνπινη ηεο ΟΣΟΔ θαη απηνδίθαηα ηα 11 (έλδεθα) κέιε ηνπ Γ.. 

3.- Σν Παλειιαδηθό πκβνύιην ζπγθαιείηαη κε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πιιόγνπ, όπνπ αλαγξάθεηαη ν ηόπνο, 

ν ρξόλνο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο: 

 α) Σαθηηθά θάζε 4 (ηέζζεξηο) κήλεο εθ ησλ νπνίσλ ε κία ζα γίλεηαη πξηλ από ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε 

κε ηα ζέκαηα ηεο Γ.. 

 β) Έθηαθηα νπνηεδήπνηε ην δεηήζνπλ: 

 Η. Ο Πξόεδξνο. 

 ΗΗ. Σν Πξνεδξείν ή ην ιηγόηεξν 5 (πέληε) κέιε ηνπ Γ.. ή ην ½ (έλα δεύηεξν) ηνπ ζπλόινπ ησλ ππνινίπσλ 

κειώλ ηνπ Παλειιαδηθνύ πκβνπιίνπ, κε έγγξαθε αίηεζή ηνπο ζηνλ Πξόεδξν ηνπ πιιόγνπ, όπνπ αλαγξάθνληαη ηα 

ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, νπόηε πξέπεη λα ζπγθιεζεί κέζα ζε 20 (είθνζη), ην πνιύ, εκέξεο. 

4.- Σν Παλειιαδηθό πκβνύιην είλαη ζε απαξηία όηαλ είλαη παξόληεο νη κηζνί ζπλ έλαο ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ 

Παλειιαδηθνύ πκβνπιίνπ. 

5.- Υξέε Πξνέδξνπ θαη Γξακκαηέα (ν νπνίνο θαη θξαηά ηα πξαθηηθά ησλ εξγαζηώλ) ηνπ Παλειιαδηθνύ πκβνπιίνπ 

εθηεινύλ αληίζηνηρα ν Πξόεδξνο θαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπο 

ή θσιύκαηνο, νη αλαπιεξσηέο ηνπο, θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο θαη απηώλ νη από ηνπο παξόληεο 

νξηδόκελνη. 

6.- Σα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη από ην Πξνεδξείν ηνπ Παλειιαδηθνύ πκβνπιίνπ. 

ΑΡΘΡΟ 28 

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

1.- Όια ηα πκβνπιεπηηθά-πληνληζηηθά όξγαλα ιεηηνπξγνύλ θάησ από ηε γεληθή θαη άκεζε θαζνδήγεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ σκαηείνπ θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζθνπνύ ηνπ σκαηείνπ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαζώο επίζεο θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ ππεξθείκελσλ ηνπ 

σκαηείνπ πλδηθαιηζηηθώλ Οξγαλώζεσλ. 

2.- Ο Καλνληζκόο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ πκβνπιεπηηθώλ πληνληζηηθώλ Οξγάλσλ θαηαξηίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην θαη εγθξίλεηαη από ηελ πξώηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ αθνινπζεί. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄ 

ΑΡΘΡΟ 29 

ΑΡΥΑΗΡΔΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 
ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ 

ΣΗ ΤΠΔΡΚΔΗΜΔΝΔ ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΧΔΗ 

1.- Οη αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ 

αληηπξνζώπσλ ηνπ πιιόγνπ ζηηο ππεξθείκελεο πλδηθαιηζηηθέο Οξγαλώζεηο δηελεξγνύληαη θάζε 3 (ηξία) ρξόληα κε 

κπζηηθή, Παλειιαδηθή ςεθνθνξία. 

2.- Σσλ αξραηξεζηώλ πξνεγείηαη Γεληθή πλέιεπζε ε νπνία απνθαζίδεη γηα ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπο. Μεηαμύ 

ηεο εκεξνκελίαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ πξνθεξύζζεη ηηο εθινγέο θαη ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο ςεθνθνξίαο, 

πξέπεη λα κεζνιαβεί ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ είθνζη πέληε (25) θαη ην πνιύ ηξηάληα πέληε (35) εκεξώλ. 



3.- Σηο αξραηξεζίεο δηελεξγεί 6κειήο Κ.Δ.Δ. ε νπνία ζπγθξνηείηαη από 5 κέιε πνπ εθιέγνληαη κε κπζηηθή κε 

παλειιαδηθή ςεθνθνξία από ηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ πξνθεξύζζεη ηηο εθινγέο θαη ε νπνία Κ.Δ.Δ. πξνεδξεύεηαη 

πάληνηε από Γηθαζηηθό Αληηπξόζσπν, πνπ νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 11 ηνπ Ν. 1264/1982. ε 

πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζα ππεξηζρύζεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. 

4.- Σελ επόκελε εκέξα κεηά ηελ εθινγή ηεο, ν Πξόεδξνο (Γηθαζηηθόο Αληηπξόζσπνο) ζπγθαιεί Κ.Δ.Δ. ε νπνία 

ζπλεδξηάδεη θαη εθδίδεη αλαθνίλσζε, κε ηελ νπνία, εθηόο ησλ γεληθώλ νδεγηώλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηώλ θαη 

ηελ ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ, δίλεη εληνιή ζηνπο Γξακκαηείο όισλ ησλ Καηαζηεκάησλ πνπ έρνπλ δύλακε πάλσ από 10 

κέιε εθηόο ηνπ Κεληξηθνύ Καηαζηήκαηνο, λα θξνληίζνπλ γηα ηελ άκεζε εθινγή ησλ Σνπηθώλ Δθνξεπηηθώλ Δπηηξνπώλ 

θαη ηελ εμαζθάιηζε Γηθαζηηθνύ Αληηπξνζώπνπ γηα ην Καηάζηεκά ηνπο. 

5.- Οη Γηθαζηηθνί Αληηπξόζσπνη πξνεδξεύνπλ ησλ Σνπηθώλ Δθνξεπηηθώλ Δπηηξνπώλ. Σν Γηθαζηηθό Αληηπξόζσπν 

πνπ πξνεδξεύεη ηεο Κ.Δ.Δ. ηνλ πξνζθαιεί ην Γ.., θαη αλ ακειήζεη απηό, νπνηνδήπνηε από ηα εθιεγέληα κέιε ηεο 

Κ.Δ.Δ. 

6.- Τπνςήθηνη ζηηο αξραηξεζίεο δελ κπνξνύλ λα είλαη κέιε Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. 

7.- Ζ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή πξνο ηελ Κ.Δ.Δ. ησλ ππνςεθηνηήησλ γηα ηα πξνο εθινγήλ αμηώκαηα, αξρίδεη ηελ 

επόκελε εκέξα από ηελ εκεξνκελία εθδόζεσο ηεο παξαπάλσ αλαθνίλσζεο θαη ηειεηώλεη ζε δέθα (10) εκέξεο. 

8.- Οη δειώζεηο ππνςεθηόηεηαο κειώλ πνπ εξγάδνληαη εθηόο ηεο πεξηνρήο Αζήλαο-Πεηξαηά-Πεξηρώξσλ κπνξνύλ λα 

ππνβάιινληαη θαη ηαρπδξνκηθώο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Κ.Δ.Δ. ν νπνίνο (ή θάπνην άιιν κέινο 

ηεο Κ.Δ.Δ.) όκσο ελεκεξώλεηαη θαη ηειεθσληθά γηα λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη ρσξίο ρξνλνηξηβή ζηελ έθδνζε ησλ 

ςεθνδειηίσλ. αλ ρξόλνο ππνβνιήο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία ηεο ζθξαγίδαο ηνπ Σαρπδξνκείνπ απνζηνιήο. 

9.- Γηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηόηεηαο έρνπλ όια ηα ηαθηηθά θαη ηακεηαθώο εληάμεη κέιε ηνπ πιιόγνπ, πνπ έρνπλ 

ζπκπιεξσκέλν ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ηελ εκέξα έλαξμεο ησλ εθινγώλ. Γηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ έρνπλ όια ηα 

ηαθηηθά θαη ηακεηαθώο εληάμεη κέιε ηνπ σκαηείνπ. 

Τπάξρεη αζπκβίβαζην ζηε ζύγρξνλε ππνςεθηόηεηα γηα ηα παξαθάησ όξγαλα: Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη Δμειεγθηηθή 

Δπηηξνπή. 

10.- Κάζε ζπλδπαζκόο ππνβάιιεη ζπγθεληξσηηθή δήισζε ππνςεθηόηεηαο γηα όινπο ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ 

ζπλδπαζκνύ ηνπ θαη γηα όια ηα όξγαλα (Γηνίθεζεο θαη εθπξνζώπεζεο) κε αλαθνξά ζην αμίσκα γηα ην νπνίν ζέηεη 

θάζε έλαο ππνςεθηόηεηα. 

ηε ζπγθεληξσηηθή δήισζε επηζπλάπηνληαη θαη νη αηνκηθέο δειώζεηο ησλ ππνςεθίσλ. Δπίζεο νξίδεηαη ν επηθεθαιήο 

ηνπ ζπλδπαζκνύ κε ηνλ νπνίν επηθνηλσλεί ε Κ.Δ.Δ. ε πεξίπησζε ππνςεθηόηεηαο πνπ δελ εκθαλίδεη ηηο πξνβιεπόκελεο 

από ην θαηαζηαηηθό πξνϋπνζέζεηο, ε Κ.Δ.Δ. εηδνπνηεί έγθαηξα ηνλ ππνςήθην θαη ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ ώζηε 

λα ππάξρεη δπλαηόηεηα ζεξαπείαο ηνπ θσιύκαηνο ή αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν ππνςήθην. Οη ππνςεθηόηεηεο, ηα 

πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ, θαζώο θαη όια ηα έγγξαθα ηεο Κ.Δ.Δ. θπιάζζνληαη ζε αζθαιέο κέξνο εληόο ησλ γξαθείσλ 

ηνπ πιιόγνπ κε επζύλε ηεο Κ.Δ.Δ. 

11.- Σνλ έιεγρν γηα ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ ελεξγεί ε Κ.Δ.Δ. καδί κε ην απεξρόκελν Γηνηθεηηθό πκβνύιην βάζεη 

ηνπ Μεηξώνπ ησλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ γηα θάζε θαηάζηεκα, ηα νπνία ζε όιεο ηηο ζειίδεο ηνπο θέξνπλ ηε ζθξαγίδα 

ηνπ πιιόγνπ θαη ηηο ππνγξαθέο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ. 

12.- Σνλ έιεγρν γηα ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη ελεξγεί ε Κ.Δ.Δ. 

13.- Γέθα (10) εκέξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εθινγώλ ε Κ.Δ.Δ. κε αλαθνίλσζή ηεο γλσζηνπνηεί ηνλ πίλαθα όισλ 

ησλ αλαθεξπρζέλησλ από απηήλ ζπλδπαζκώλ θαη αλεμάξηεησλ ππνςεθίσλ γηα όια ηα όξγαλα. 

14.- Ζ Κ.Δ.Δ. θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε εθηύπσζε ησλ ςεθνδειηίσλ θαη γηα ηελ επίζεο έγθαηξε απνζηνιή ηνπ 

αλαγθαίνπ γηα αδηάβιεηεο εθινγέο πιηθνύ πξνο ηα θαηαζηήκαηα (Φεθνδέιηηα, ζθξαγίδεο, νκνηόκνξθνη θάθεινη, 

απόζπαζκα Μεηξώνπ Μειώλ, αλαιπηηθέο, αθξηβείο θαη ζαθείο νδεγίεο πξνο ηηο Σ.Δ.Δ. θ.ι.π.). Υνξεγεί επίζεο ζηνπο 

ζπλδπαζκνύο θαη ζηνπο αλεμάξηεηνπο ππνςεθίνπο ύζηεξα από αίηεζή ηνπο, ςεθνδέιηηα κέρξη ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ 

ηνπ πιιόγνπ. 

15.- Όια ηα Φεθνδέιηηα είλαη ίζνπ κεγέζνπο θαη νκνηόκνξθα ηππσκέλα, ηα δε νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ 

αλαγξάθνληαη κε απόιπηε αιθαβεηηθή ζεηξά ζηηο παξαθάησ ηδηαίηεξεο ζηήιεο: 

1. Τπνςήθηνη γηα ην Γ.. ηνπ πιιόγνπ. 

2. Τπνςήθηνη γηα ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή. 



3. Τπνςήθηνη γηα ηελ Ο.Σ.Ο.Δ.  

Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ λα πξνηάμεη ην όλνκά ηνπ ζην ςεθνδέιηην ηνπ 

ζπλδπαζκνύ ή ηεο παξάηαμήο ηνπ. 

16.- Με επζύλε ησλ Δ.Δ. δηακνξθώλνληαη νη θαηάιιεινη ρώξνη πνπ εμαζθαιίδνπλ ην αδηάβιεην θαη ηε κπζηηθόηεηα 

ηεο ςεθνθνξίαο. 

17.- Ζ ςεθνθνξία ζε όιε ηελ Διιάδα δηεμάγεηαη ζε κία εκέξα, εθηόο αλ ππάξρεη εμαηξεηηθά ζπνπδαίνο ιόγνο (π.ρ. 

απξνζδόθεηε απνπζία ηνπ Γηθαζηηθνύ Αληηπξνζώπνπ θ.ι.π.) νπόηε ε ςεθνθνξία δηεμάγεηαη άιιε εκέξα κε απόθαζε 

ηεο Κ.Δ.Δ. Γηα ηηο εθινγέο εθιέγεηαη ηξηκειήο ΣΔΔ ζε θάζε θαηάζηεκα παξνπζία Γηθαζηηθνύ Αληηπξνζώπνπ. Σα 

θαηαζηήκαηα ηεο Αζήλαο πνπ έρνπλ ιηγόηεξα από 10 κέιε ζα ςεθίδνπλ ζηα πιεζηέζηεξα θαηαζηήκαηα κε βάζε ηηο 

νδεγίεο ηεο Κ.Δ.Δ. Ζ Κ.Δ.Δ. δηεμάγεη ηηο Δθινγέο ζην Κεληξηθό Καηάζηεκα Αζελώλ όπνπ ςεθίδνπλ θαη ηα κέιε πνπ 

ππεξεηνύλ ζηηο Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Κέληξνπ. Tα ππόινηπα κέιε ηεο Γηνίθεζεο (Γ/λζε Ζιεθηξνληθώλ 

Τπνινγηζηώλ, Γ/λζε Μεραλνγξαθηθώλ Δθαξκνγώλ, Γ/λζε Οξγαλώζεσο, Γ/λζε Δθπαηδεύζεσο), ςεθίδνπλ ζην 

εθινγηθό θέληξν ηνπ θαηαζηήκαηνο Λεσθ. Αζελώλ. Eπίζεο ηα κέιε πνπ ππεξεηνύλ ζηε Γηεύζπλζε Καξηώλ ςεθίδνπλ 

ζην εθινγηθό θέληξν ηνπ θαηαζηήκαηνο Παγθξαηίνπ. 

Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη ησλ ςεθνδειηίσλ, ηα κεηξώα κειώλ θαη ηα πξαθηηθά ςεθνθνξίαο θαηαηίζεληαη απζεκεξόλ 

από ηνπο Γηθαζηηθνύο Αληηπξνζώπνπο θαη ηηο Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο ζην Σαρπδξνκείν θαη απνζηέιινληαη ζην 

Κεληξηθό Σαρπδξνκείν Αζελώλ Post Restant ζπζηεκέλα ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ. 

18.- Μέινο ηνπ πιιόγνπ, πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν απνπζηάδεη από ην Καηάζηεκά ηνπ θαηά ηελ ςεθνθνξία, 

κπνξεί λα ςεθίζεη ζε άιιν θαηάζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ειέγρεη ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ 

ηνπ κέινπο απηνύ θαη πξνζζέηεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζην απόζπαζκα Μεηξώνπ ώζηε ε Κ.Δ.Δ. λα ειέγμεη κε ηε ζεηξά ηεο 

ηελ εγθπξόηεηα ηεο ςήθνπ ηνπ. 

19.- Ζ ςεθνθνξία δηεμάγεηαη ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ηηο ξεηέο νδεγίεο ηεο Κ.Δ.Δ.  

20.- Σα κέιε ςεθίδνπλ απηνπξνζώπσο βάζεη ησλ θαηαζηάζεσλ απνζπαζκάησλ ηνπ Μεηξώνπ Μειώλ ηνπ πιιόγνπ 

θαη κε ηελ Αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα (ή άιιν Γεκόζην έγγξαθν πνπ απνδεηθλύεη ηελ ηαπηόηεηά ηνπο) θαη κε ην 

πλδηθαιηζηηθό ηνπο βηβιηάξην ή, κέρξη λα εθδνζεί, κε βηβιηάξην Τγείαο. 

21.- Οη θάθεινη ζθξαγίδνληαη θαη κνλνγξάθνληαη από ην Γηθαζηηθό Αληηπξόζσπν πξηλ δνζνύλ ζηνλ ςεθνθόξν. 

22.- Οη ςεθνθόξνη εθθξάδνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζεκεηώλνληαο έλα ζηαπξό δίπια ζην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ πνπ 

πξνηηκνύλ, κπνξνύλ δε λα ζεκεηώζνπλ ην πνιύ ηόζνπο ζηαπξνύο, όζνο είλαη ν αξηζκόο ησλ εθιεγόκελσλ γηα θάζε 

θαηεγνξία αμησκάησλ, όπσο απηόο πξνθύπηεη από ην παξόλ Καηαζηαηηθό. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθινγή αληηπξνζώπσλ 

ζηηο ππεξθείκελεο πλδηθαιηζηηθέο Οξγαλώζεηο, ν επηηξεπόκελνο αξηζκόο ζηαπξώλ πξνηίκεζεο είλαη ην πνιύ ίζνο κε 

ην ζύλνιν ησλ αληηπξνζώπσλ πνπ εμέιεμε ν ύιινγνο ζηηο πξνεγνύκελεο αξραηξεζίεο. 

Κάζε κέινο πνπ ςεθίδεη θαηαγξάθεηαη ζην πξσηόθνιιν ςεθνθνξίαο. 

23.- Όηαλ ηειεηώζεη ε ςεθνθνξία, ε Σ.Δ.Δ., αλνίγεη ηελ θάιπε, αξηζκεί ηνπο θαθέινπο, θιείλεη ην πξσηόθνιιν 

ςεθηζάλησλ θαη ζπληάζζεη ην πξαθηηθό ςεθνθνξίαο. Σν πξσηόθνιιν θαη ην πξαθηηθό καδί κε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο 

θαθέινπο ησλ ςεθνδειηίσλ θαη ην αληίγξαθν Μεηξώνπ, πνπ παξαδίδεηαη ζ’ απηήλ από ην Γηθαζηηθό, βάδεη κέζα ζε 

θάθειν αζθαιείαο, ηνλ ζθξαγίδεη κε ηζπαληθό θεξί, ηνλ κνλνγξάθεη (όια ηα κέιε ηεο Σ.Δ.Δ. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ Γηθαζηηθνύ Αληηπξνζώπνπ) θαη ηνλ ζηέιλεη απζεκεξόλ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή νλνκαζηηθά ζηνλ Πξόεδξν ηεο 

Κ.Δ.Δ. Πνζη-Ρεζηάλη ζην Κεληξηθό Σαρπδξνκείν ηεο Αζήλαο. 

24.- Αθνύ ζπγθεληξσζνύλ νη θάθεινη κε ηα ςεθνδέιηηα απ’ όια ηα θαηαζηήκαηα, ε Κ.Δ.Δ., παξηζηακέλνπ θαη ηνπ 

νηθείνπ Γηθαζηηθνύ Αληηπξνζώπνπ, πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία εμαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ςεθνθνξίαο (έιεγρνο 

θαθέισλ, θαηακέηξεζε ςήθσλ, ζύληαμε πξαθηηθνύ θ.ι.π.) ζύκθσλα κε ην λόκν θαη αλαθεξύζζεη ηνπο εθιεγέληεο ζηα 

δηάθνξα όξγαλα θαη αληηπξνζώπνπο θαη ηνπο αλαπιεξσκαηηθνύο ηνπο. O αξηζκόο ησλ ηειεπηαίσλ είλαη ίζνο κε εθείλνλ 

ησλ εθιεγέλησλ. Φεθνδέιηην κε αξηζκό ζηαπξώλ πξνηίκεζεο κεγαιύηεξν ησλ επηηξεπνκέλσλ ινγίδεηαη ππέξ ηνπ 

ζπλδπαζκνύ όρη όκσο θαη ππέξ ησλ ππνςεθίσλ πνπ πξνηηκήζεθαλ. 

25.- Σα ςεθνδέιηηα θπιάζζνληαη κέρξη ηελ εθπλνή ηεο από ην Νόκν ηαζζνκέλεο πξνζεζκίαο γηα ηπρόλ ππνβνιή 

ελζηάζεσλ θαη ζε πεξίπησζε ηέηνηαο, κέρξη ηελ έθδνζε ηειεζίδηθεο επ’ απηήο απόθαζεο ησλ αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ. 

26.- Γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηώλ ν ύιινγνο θαη ην απεξρόκελν Γηνηθεηηθό πκβνύιην παξέρεη πξνο 

ηηο Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο θαη ηδηαίηεξα ζηελ Κ.Δ.Δ. θάζε δπλαηή βνήζεηα θαη δηεπθόιπλζε. 



27.- Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αξρήο ηεο δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιιόγνπ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

ππνρξενύηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηόδνπ, λα παξέρεη, κε ηζόηηκα θξηηήξηα, ζ’ όιεο ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο 

παξαηάμεηο θαη ηνπο αλεμάξηεηνπο ππνςεθίνπο, ηνπιάρηζηνλ ηα απνιύησο αλαγθαία πιηθά θαη νηθνλνκηθά κέζα πνπ 

δηαζέηεη, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζε όινπο ε ηζόηηκε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ησλ αξραηξεζηώλ. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε πνπ πξνθεξύζζεη ηηο εθινγέο θαζνξίδεη κε ιεπηνκέξεηα, κε βάζε θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ 

πιιόγνπ, ην πνζό θαη ην είδνο ησλ παξνρώλ, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβαλ ζηηο πξνεγνύκελεο 

αξραηξεζίεο.



ΑΡΘΡΟ 30 

ΑΡΥΑΗΡΔΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ 
ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΗΟΤ ΣΑ ΚΑΣΑ ΣΟΠΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ, 

ΣΧΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΧΝ ΣΧΝ ΣΟΠΗΚΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΧΝ  
ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ 

1.- Σελ ίδηα εκέξα πνπ δηεμάγνληαη νη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο θαη Αληηπξνζώπσλ ηνπ 

σκαηείνπ ζηελ ΟΣΟΔ, δηεμάγνληαη θαη νη αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αληηπξνζώπσλ ηνπ σκαηείνπ ζηα θαηά 

ηόπνπο Δξγαηηθά Κέληξα θαη ησλ Γξακκαηεηώλ ησλ Σνπηθώλ Παξαξηεκάησλ. 

1α) Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ Δπηηξνπώλ Καηαζηεκάησλ δηελεξγνύληαη εληόο ηξηώλ (3) κελώλ από ηε 

ζπγθξόηεζή ηνπ ζε ζώκα ηνπ Γ.. Ζ δηάξθεηά ηνπο αθνινπζεί ηε ζεηεία ηνπ Γ.. Ζ πξνθήξπμε ησλ εθινγώλ γίλεηαη κε 

επζύλε ηνπ Γ.. κε εληαίν ςεθνδέιηην θαη κνλνζηαπξία. 

1β) Σα θαηαζηήκαηα ζπγθαινύλ Σνπηθέο Γεληθέο πλειεύζεηο νη νπνίεο εθιέγνπλ ηηο Σ.Δ.Δ. πνπ δηεμάγνπλ 

ςεθνθνξία γηα ηηο Σνπηθέο Δπηηξνπέο θαη ηνπο ππεύζπλνπο πεξηθεξεηώλ. 

2.- Οη αξραηξεζίεο δηελεξγνύληαη ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ άξζξνπ 29 

ηνπ παξόληνο, ηεο Κ.Δ.Δ., θαη θάησ από ηελ επνπηεία, έιεγρν θαη επζύλε ηεο Κ.Δ.Δ. πνπ δηεμάγεη θαη ηηο αξραηξεζίεο 

γηα ηελ αλάδεημε ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπ σκαηείνπ, κε ηηο ίδηεο Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο θαη κε αλάινγν ηξόπν 

εθείλνπ γηα ηα όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ σκαηείνπ. 

3.- Οη θάθεινη θαη ηα ςεθνδέιηηα γηα ηα όξγαλα πνπ πεξηγξάθεη ην παξόλ άξζξν δηαθέξνπλ εθείλσλ γηα ηα όξγαλα 

Γηνίθεζεο. 

4.- Απόζπαζκα Μεηξώνπ θαη ην θαηά ηελ θξίζε ηεο Κ.Δ.Δ. αλαγθαίν πιηθό καδί κε ιεπηνκέξεηεο θαη ζαθείο νδεγίεο 

απνζηέιινληαη από ηελ Κ.Δ.Δ. 

5.- Ζ δηαδηθαζία εμαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηα από ην παξόλ άξζξν πεξηγξαθόκελα όξγαλα αξρίδεη κόλν αθνύ 

ηαθηνπνηεζεί θαη ηαρπδξνκεζεί πξνο ηελ Κ.Δ.Δ. ν θάθεινο κε ηα ςεθνδέιηηα θαη ην ππόινηπν εθινγηθό πιηθό ησλ 

αξραηξεζηώλ γηα ηα όξγαλα Γηνίθεζεο. 

6.- Σν απόζπαζκα Μεηξώνπ, ην Πξσηόθνιιν ςεθνθνξίαο θαη ην Πξαθηηθό ςεθνθνξίαο θξαηνύληαη ζην αξρείν ηνπ 

Παξαξηήκαηνο θαη ηνπ θαηαζηήκαηνο κε επζύλε ηνπ Γξακκαηέα. Αληίγξαθα απηώλ ζηέιλνληαη ζην Γηνηθεηηθό 

ζπκβνύιην. 

7.- ηηο αξραηξεζίεο γηα ηα όξγαλα ηνπ Σνπηθνύ Παξαξηήκαηνο, ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ σκαηείνπ ςεθίδνπλ κόλν ζην 

Σνπηθό Παξάξηεκα, ζην νπνίν ππεξεηνύλ, γηα δε ηα όξγαλα ηνπ Καηαζηήκαηνο κόλν ζην Καηάζηεκα όπνπ ππεξεηνύλ. 

ΑΡΘΡΟ 31 

ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

1.- αλ εθινγηθό ζύζηεκα, βάζεη ηνπ νπνίνπ εθιέγνληαη ηα όξγαλα Γηνίθεζεο θαη νη Αληηπξόζσπνη ηνπ πιιόγνπ 

ζηηο ππεξθείκελεο πλδηθαιηζηηθέο Οξγαλώζεηο, νξίδεηαη εθείλν ηνπ λόκνπ 1264/82. ε πεξίπησζε αιιαγήο, σο πξνο ην 

εθινγηθό ζύζηεκα, ηνπ παξαπάλσ λόκνπ θαη εθόζνλ ν λένο λόκνο δελ δεζκεύεη ην σκαηείν σο πξνο ην πηνζεηνύκελν 

εθινγηθό ζύζηεκα, ηόηε απηνδίθαηα θαη ρσξίο άιιε δηαδηθαζία, νη αξραηξεζίεο ζα δηεμάγνληαη κε ην ζύζηεκα ηεο απιήο 

αλαινγηθήο, αξρήο γελνκέλεο από ηηο πξώηεο αξραηξεζίεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. 

2.- αλ εθινγηθό ζύζηεκα βάζεη ηνπ νπνίνπ εθιέγνληαη νη επηηξνπέο ησλ Καηαζηεκάησλ θαη όιεο νη Κεληξηθέο 

Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο νξίδεηαη ε απιή αλαινγηθή. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ΄ 

ΑΡΘΡΟ 32 

ΣΟ ΑΠΔΡΓΗΑΚΟ ΣΑΜΔΗΟ 

Από ηελ επηθύξσζε ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ από ηελ αξκόδηα Γηθαζηηθή Αξρή θαη κέζα ζε εύινγν ρξνληθό 

δηάζηεκα θαη ύζηεξα από ζύληαμε εηδηθήο αλαινγηζηηθήο κειέηεο κε επζύλε ηνπ Γ.., ηδξύεηαη Απεξγηαθό Σακείν. 



Δηδηθή πξνο ηνύην Γεληθή πλέιεπζε εγθξίλεη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ, ε νπνία θαη είλαη αξκόδην όξγαλν γηα 

ηελ αιιαγή ή ηξνπνπνίεζή ηνπ. 

θνπόο ηνπ Απεξγηαθνύ Σακείνπ είλαη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ κειώλ ηνπ πιιόγνπ ζε πεξηπηώζεηο απεξγηαθώλ 

θηλεηνπνηήζεσλ, αληαπεξγίαο ηνπ εξγνδόηε ή ζε άιιεο έθηαθηεο πεξηπηώζεηο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζπλδηθαιηζηηθή 

δξαζηεξηόηεηα ηνπ κέινπο, όπσο θαζνξίδεηαη από ηνλ Καλνληζκό, πνπ ζπληάζζεηαη εηδηθά γη’ απηό ην ιόγν. Σν Γ.. ζε 

πεξίπησζε απεξγηαθήο θηλεηνπνίεζεο ππνρξεώλεηαη ζηελ άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπ Απεξγηαθνύ Σακείνπ κέζα ζην 

πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ πνπ θαζνξίδνληαη από ηνλ εηδηθό θαλνληζκό. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ΄ 

ΑΡΘΡΟ 33 

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

1.- Ζ ζπκκεηνρή θαη ε ςεθνθνξία ησλ κειώλ ηνπ σκαηείνπ ζ’ όια ηα όξγαλά ηνπ (Γ.., Γ.., Δπηηξνπέο), 

αξραηξεζίεο θ.ι.π., γίλεηαη κόλνλ απηνπξνζώπσο, απαγνξεπνκέλεο ηεο ζπκκεηνρήο ή θαη ηεο ςεθνθνξίαο κε 

νπνηνπδήπνηε είδνπο εμνπζηνδόηεζε. 

2.- Σα εθιεγκέλα ή νξηζκέλα κέιε ζηα δηάθνξα ζπιινγηθά όξγαλα (Γηνηθεηηθά, πκβνπιεπηηθά, Αληηπξόζσπνη, 

Δπηηξνπέο θ.ι.π.) είλαη αλαθιεηά κόλν από ην ώκα από ην νπνίν εθιέρηεθαλ. 

3.- Σν σκαηείν ζπκκεηέρεη ζηηο εμήο ππεξθείκελεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο: 

 α) Γεπηεξνβάζκηεο άκεζα: 

  Η) ηελ Οκνζπνλδία Σξαπεδνϋπαιιειηθώλ Οξγαλώζεσλ Διιάδαο (Ο.Σ.Ο.Δ.). 

  ΗΗ) ηα θαηά ηόπνπο Δξγαηηθά Κέληξα ζύκθσλα κε ην άξζξν 25, παξ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 β) Σξηηνβάζκηεο έκκεζα: ηε γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηώλ Διιάδαο (Γ..Δ.Δ.). 

4.- Σν σκαηείν ηεξεί ηα παξαθάησ βηβιία, πέξαλ εθείλσλ πνπ ηπρόλ νξίδεη ν λόκνο ή ε Γεληθή πλέιεπζε ή ην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνθαζίδνπλ: 

 α) Με επζύλε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα: 

  Η) Μεηξών ησλ Μειώλ.  

  ΗΗ) Βηβιίν Πξαθηηθώλ ησλ πλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

  ΗΗΗ) Βηβιίν Πξαθηηθώλ πλεδξηάζεσλ ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ. 

 β) Με επζύλε ηνπ Σακία: 

  Η) Βηβιίν εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκώλ, όπνπ θαηαρσξνύληαη ηαθηηθά όιεο νη εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο 

θαη νη Ηζνινγηζκνί θάζε ρξήζεο. 

  ΗΗ) Βηβιίν ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ σκαηείνπ. 

  ΗΗΗ) Αξρείν κε ηα παξαζηαηηθά έγγξαθα θαη δηπιόηππα από ηηο εηζπξάμεηο θαη ηηο δαπάλεο ηνπ 

πιιόγνπ. 

5.- Σν δηαρεηξηζηηθό έηνο ηνπ σκαηείνπ αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

6.- α) Σν σκαηείν κπνξεί, ύζηεξα από εηδηθή απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ζύκθσλα κε ην παξόλ 

Καηαζηαηηθό ηνπ, λα πξνρσξήζεη ζηελ ελνπνίεζή ηνπ κε άιιν νκνηνεπαγγεικαηηθό σκαηείν, κε ηνπο ίδηνπο, θαηά 

βάζε, ζθνπνύο, κε γλώκνλα πάληα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ. 

 β) Ζ Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη γηα ηνπο όξνπο (γεληθνύο θαη εηδηθνύο) ηεο ελνπνίεζεο θαη 

εηδηθόηεξα γηα ηελ εθρώξεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ηνπ ζηνηρείσλ ζηε λέα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, πνπ ζα πξνθύςεη 

κεηά ηελ ελνπνίεζε. 

7.- α) ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ σκαηείνπ ην κελ αξρείν ηνπ θαηαηίζεηαη ζηελ Ο.Σ.Ο.Δ., ην δε ελεξγεηηθό 

ππόινηπν ηεο πεξηνπζίαο ηνπ δσξίδεηαη όπνπ απνθαζίζεη θαη ζύκθσλα κε ην λόκν, ε ίδηα Γεληθή πλέιεπζε, πνπ 

απνθαζίδεη θαη ηε δηάιπζή ηνπ, ζε θακία όκσο πεξίπησζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ σκαηείνπ πνπ δηαιύζεθε. 

 β) Μεηά ηε ιήςε ηεο απόθαζεο γηα ηε δηάιπζή ηνπ, ην σκαηείν πεξηέξρεηαη ζε θαηάζηαζε εθθαζάξηζεο θαη 

ζεσξείηαη όηη ιεηηνπξγεί κόλν γηα ην ζθνπό θαη ηηο αλάγθεο εθθαζάξηζεο. ε θάζε έγγξαθν ηνπ πιιόγνπ πξέπεη λα 

ζεκεηώλεηαη όηη απηό βξίζθεηαη ζηελ παξαπάλσ θαηάζηαζε. Ζ εθθαζάξηζε δηελεξγείηαη κέζα ζηνλ απνιύησο αλαγθαίν 

ρξόλν. 



8.- Σν παξόλ Καηαζηαηηθό, κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ, απνηειείηαη από ηξηάληα ηξία (33) άξζξα. 

 

Aζήλα, 25.4.2000  

H KENTPIKH EΦOPEYTIKH EΠITPOΠH 

 O ΠPOEΓPO TA MEΛH 

 KΧN/NO MANO ΠYPO ΛAZAPIΓH 

  ΠAN. MΠAPMΠAΓIANNH 

  ΓIΧP. ΠAΠAEYTAΘIOY 

  KΧN/NO ΦAΛΛA 


