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Άξζξν 1
ν
 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ – ΔΓΡΑ – ΚΟΠΟ 

πληζηάηαη επαγγεικαηηθφ εξγαζηαθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία “ΣΑΜΔΗΟ 

ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΟΝΗΚΖ – ΛΑΪΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ 

ΑΛΛΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ” κε έδξα ηελ Αζήλα. 

θνπφο ηνπ ζσκαηείνπ είλαη ε ρνξήγεζε κεληαίνπ επηθνπξηθνχ βνεζήκαηνο ζηνπο 

απνρσξνχληεο απφ ηελ ππεξεζία ππαιιήινπο ηνπ πξνζσπηθνχ νπνηαζδήπνηε απφ ηηο 

ζπκκεηέρνπζεο Σξάπεδεο εθ’ φζνλ ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα θπξίαο ζπληάμεσο ζην 

ΣΑΠΗΛΣ ή ζην ΗΚΑ ή ζε εηδηθνχο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαηά ηελ επέιεπζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ πνπ νξίδνληαη απφ ην παξφλ Καηαζηαηηθφ θαη εθ’ φζνλ 

ζπληξέρνπλ νη πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο απηνχ. 

 

Άξζξν 2
ν
 

ΜΔΛΖ ΣΟΤ TAMEΗOY 

1. Mέιε ηνπ Σακείνπ γίλνληαη: 

α. Σα πξφζσπα πνπ παξέρνπλ θάζε θνξά εμαξηεκέλε εξγαζία, νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ 

ρξφλνπ, κε ακνηβή ζηελ ΗΛΣΔ θαη ζηηο Σξάπεδεο, Δξγαζίαο, Κξήηεο, Κεληξηθήο 

Διιάδαο, Δπαγγεικαηηθήο Πίζηεο, Αηηηθήο, Δπελδχζεσλ, Πεηξαηψο, Μαθεδνλίαο – 

Θξάθεο, Αξαβνειιεληθή Σξάπεδα, ΔΣΔΒΑ, Δζληθή ηεγαζηηθή Σξάπεδα θαη ζηελ 

Δζληθή Α.Δ. Γηνηθήζεσο θαη Οξγαλψζεσο, ηα νπνία είλαη κέιε ησλ νηθείσλ 

πιιφγσλ ησλ Σξαπεδψλ απηψλ. 

β. Οη παξέρνληεο εμαξηεκέλε εξγαζία Γηθεγφξνη, Μεραληθνί, αξρηηέθηνλεο, 

ζρεδηαζηέο, ηνπνγξάθνη, ειεθηξνιφγνη, μπινπξγνί, πδξαπιηθνί, θ.ιπ. 

2.α. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο απνθηάηαη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο αηηήζεσο 

ελδηαθεξνκέλνπ απφ ην Γ.. ηνπ Σακείνπ. 

β. Καη’ εμαίξεζε ππάιιεινη άιισλ Σξαπεδψλ θαη ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ Σξαπεδψλ 

ακεηβνκέλσλ κε ην εληαίν κηζζνιφγην πνπ δέρνληαη ην παξφλ θαηαζηαηηθφ, κπνξνχλ 

λα πξνζρσξήζνπλ ζην Σακείν νκαδηθά κε πξφηαζε ηνπ Γ.. ηνπ πιιφγνπ ηνπο, 

θαηφπηλ απνθάζεσο ηεο εηδηθήο γηα απηφ ζπγθαινπκέλεο Γελ. πλέιεπζεο ησλ κειψλ 

ηνπο θαη εγγξάθνπ βεβαηψζεσο ηεο Γηνηθήζεσο ηεο Σξάπεδαο εμ εο πξνέξρνληαη, φηη 

ζα θαηαβάιιεη ηελ αληηζηνηρνχζα εηο απηήλ εηζθνξά ηνπο. 

3. Υάλνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο: 

α. Γηαθφπηεηαη ε αζθάιηζε ζην Σακείν θαη ράλεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο, εθφζνλ 

απηφ ζα δεηεζεί απφ ην Γ.. ηνπ πιιφγνπ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ ή γηα πέληε ζπλερείο 

κήλεο δελ θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ εξγνδφηε γηα φια ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ, νη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 



Ζ δηαθνπή ηεο αζθάιηζεο ηζρχεη νκαδηθά γηα φια ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ. ηελ 

πεξίπησζε απηή επηζηξέθνληαη ζηα κέιε άηνθα νη αηνκηθέο ηνπο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ, πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ κέιε ηνπ Σακείνπ. 

β. Όζνη απφ ηνπο παξαπάλσ ράλνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ ράλνπλ απηνδηθαίσο 

θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινο ηνπ Σακείνπ εθ’ φζνλ βέβαηα ηνχην γίλεηαη πξηλ ηε 

ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο γηα ζχληαμε. 

γ. Αλ ε απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ππαιιήινπ επήιζε ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο 

ζπκβάζεσο εθ κέξνπο ηεο Σξάπεδαο, ην εμεξρφκελν κέινο δηθαηνχηαη ζε επηζηξνθή 

ηεο εηζθνξάο ηνπ, 3% αηφθσο. 

 

Άξζξν 3
ν
 

ΠΟΡΟΗ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ 

Οη πφξνη ηνπ Σακείνπ είλαη: 

1. Δηζθνξά 3% ζηηο θάζε θχζεσο απνδνρέο ησλ αζθαιηζκέλσλ, εηζπξαηηνκέλε κε 

θξαηήζεηο απφ ηηο κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο απφ θάζε κηα Σξάπεδα ε νπνία 

ππνρξενχηαη λα ηελ θαηαζέζεη ζην Σακείν εληφο ηνπ ηδίνπ κηζζνινγηθνχ κήλα. 

2. Δηζθνξά 4% ζηηο πάζεο θχζεσο απνδνρέο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην Σακείν, 

θαηαβαιινκέλε απφ θάζε Σξάπεδα ζην Σακείν κέζα ζηνλ ίδην κήλα βάζεη ηεο 

θαηαβαιινκέλεο κηζζνδνζίαο. 

3. Σπρφλ έθηαθηεο εηζθνξέο ησλ Σξαπεδψλ πξνο ην Σακείν. 

4. Οη πξφζνδνη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Σακείνπ. 

5. Πάζεο θχζεσο πξνβιεπφκελεο απφ ην Καηαζηαηηθφ θαηαβνιέο ησλ κειψλ. 

6. Οη παληφο είδνπο δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο θ.ιπ. πνπ αθήλνληαη ζην 

Σακείν. 

7. Κάζε άιιν λφκηκν έζνδν. 

 

Άξζξν 4
ν
 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

1. Σν Σακείν δηνηθείηαη απφ 9κειέο Γ.. εθιεγφκελν θάζε ηξηεηία απφ ηελ Γελ. 

πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ, κε κπζηηθή ςεθνθνξία. 

2. Σν Γ.. ζπλέξρεηαη ζε ζπλεδξίαζε επηκειεία ηνπ πξεζβπηέξνπ ησλ εθιεγκέλσλ 

ζπκβνχισλ, κέζα ζε νθηψ εκέξεο απφ ηεο εθινγήο ηνπ θαη εθιέγεη: Σνλ 

Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία, κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 

Πξφεδξνο εθιέγεηαη κφλνλ εθ ησλ ελ ελεξγεία κειψλ φρη εθ ησλ 

ζπληαμηνδνηνπκέλσλ. 

Ζ εθινγή γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία. 

3. Δθηφο απφ ηα ηαθηηθά κέιε, ηνπ Γ.., εθιέγνληαη απφ ηε Γελ. πλέιεπζε θαη 

ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά, κε ζεηξά επηηπρίαο, ηα νπνία αλαπιεξνχλ ηα ηαθηηθά, 

ζε πεξίπησζε εθπηψζεσο, ζαλάηνπ ή νπσζδήπνηε απνρσξήζεσο απφ ην Γ.. Αλ 

θελσζεί ζέζε ηαθηηθνχ κέινπο ηνπ Γ.. κεηά ηελ εμάληιεζηλ ηνπ πίλαθνο ησλ 

αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ελεξγνχληαη, κέζα ζε 1 κήλα λέεο αξραηξεζίεο, γηα 

πιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ ησλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.. 

4. Αλ αξζεί παξά ηεο Γ.. ε εκπηζηνζχλε απφ ην Γ.. θαη δελ εθιεγεί λέν Γ.. θαηά 

ηελ απηή Γεληθή πλέιεπζε ε Γηνίθεζε ηνπ Σακείνπ πεξηέξρεηαη ζηελ 

Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία κέζα ζε 20 εκέξεο ζπγθαιεί λέα Γ.. πξνο 

εθινγή λένπ Γ. πκβνπιίνπ. 

5. Σν Γ.. παξαιακβάλεη ηελ Γηνίθεζε ηνπ Σακείνπ κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηελ 

εθινγή ηνπ παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ, Γελ. Γξακκαηέα θαη Σακείνπ ηεο 



απεξρφκελεο Γηνηθήζεσο θαη ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, πηζηνπνηεί δε απηή, κε 

πξσηφθνιιν ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή. 

6. Αλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ν Πξφεδξνο, αλαπιεξνί ηνχηνλ ν Αληηπξφεδξνο. 

7. Γελ εθιέγεηαη κέινο ηνπ Γ..: 

α. Όπνηνο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ 5εηή ππεξεζία. 

β. Ο αλίθαλνο λα αλαιάβεη ή λα δηαηεξεί δεκφζην ιεηηνχξγεκα. 

γ. Ο ηειψλ ζε νηαλδήπνηε νηθνλνκηθή ζρέζε κε ην Σακείν ή επαγγεικαηηθή 

εμάξηεζε. 

δ. Όπνηνο δελ έρεη ειεχζεξε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. 

8. Σα κέιε πνπ εθιέγνληαη ζε αληηθαηάζηαζε εθπηπηφλησλ, απνβηνχλησλ ή 

νπσζδήπνηε απνρσξνχλησλ κειψλ Γ.. ή Δ.Δ. εθιέγνληαη δηα ηνλ ππφινηπν 

ρξφλν ηεο ζεηείαο ησλ εθπεζφλησλ ή απνβησζάλησλ ή απνρσξεζάλησλ κειψλ. 

9. Σα κέιε ηνπ Γ.. είλαη αιιειεγγχσο ππεχζπλα έλαληη ηνπ Σακείνπ γηα ηηο απφ 

ακειείαο ή παξαδξνκή δεκίεο ηνχηνπ, δχλαληαη δε λ’ αλαθιεζνχλ απφ ηε Γελ. 

πλέιεπζε κε απφθαζε απηήο ε νπνία ιακβάλεηαη θαη’ απφιπηνλ πιεηνςεθία 

ησλ παξφλησλ κειψλ ή κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ παξφλησλ φηαλ πξφθεηηαη γηα 

αλάθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ. Δπίζεο ηα κέιε ηνπ Γ.. παχνληαη απηνδηθαίσο, 

αληηθαζηζηάκελα απφ ηνπο θαηά ζεηξά επηηπρίαο αλαπιεξσκαηηθνχο αλ ηξεηο 

θνξέο θαηά ζεηξάλ απνπζηάζνπλ αδηθαηνινγήησο απφ ηε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε. 

10. Σα κέιε ηνπ Γ.. δελ επζχλνληαη γηα απνθάζεηο ιακβαλφκελεο ζε ζπλεδξίαζε, 

θαηά ηελ νπνία δελ παξίζηαλην ή παξηζηάκελνη δηαθψλεζαλ, ε δε δηαθσλία ηνπο 

βεβαηνχηαη απφ ηνπ πξαθηηθνχ ηεο ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γ.. 

11. Ζ ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Σακείνπ δελ επηηξέπεηαη λα ζπκπίπηνπλ ζην 

απηφ πξφζσπν. 

 

Άξζξν 5
ν
 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη κεηά έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ απηνχ ή εάλ απηφο θσιχεηαη ηνπ αλαπιεξνχληνο απηφλ 

Αληηπξνέδξνπ, ηαθηηθψο κελ κηα θνξά ηνλ κήλα, εθηάθησο δε φηαλ ππάξρεη 

αλάγθε θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ αλαπιεξνχληνο απηφλ 

Αληηπξνέδξνπ ή εάλ ην δεηήζνπλ, κε έγγξαθν, ηξία ηνπιάρηζηνλ ηαθηηθά κέιε 

απηνχ. 

’ απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ππνρξεσκέλνο ν Πξφεδξνο λα νξίδεη ζπλεδξίαζε 

κέζα ζε 48 ψξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεσο κε ηα ζέκαηα πνπ είλαη γξακκέλα 

ζηελ αίηεζε. Δάλ δελ ππάξρεη απαξηία ηα ζέκαηα απηά αλαγξάθνληαη πξψηα ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε ηεο επνκέλεο ηαθηηθήο ζπλεδξηάζεσο. 

Σν Γ.. κε απφθαζή ηνπ δχλαηαη λα νξίδεη νξηζκέλεο εκέξεο ηαθηηθψλ 

ζπλεδξηάζεσλ. 

2. Πξφζθιεζε ζηε ζπλεδξίαζε θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπιάρηζηνλ δχν εκέξεο 

πξηλ λα γίλεη ε ζπλεδξίαζε επηηξέπεηαη δε ε ζπληφκεπζε ηνπ ρξνληθνχ ηνχηνπ 

δηαζηήκαηνο κφλν ζε πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο, ε νπνία δηθαηνινγείηαη 

απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξνχληα ηνχηνλ Αληηπξφεδξνλ. 

ηελ πξφζθιεζε ζε ζπλεδξίαζε αλαγξάθνληαη πάληνηε ε εκέξα θαη ε ψξα ηεο 

ζπλεδξηάζεσο θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο. 

3. Καηά ηηο ςεθνθνξίεο ηνπ Γ.. ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο επί κελ θαλεξάο 

ςεθνθνξίαο ππεξηζρχεη ε γλψκε γηα ηελ νπνία εδφζε ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ, 

επί δε κπζηηθήο ε πξφηαζε ζεσξείηαη φηη απεξξίθζε. 



4. Δάλ ηαθηηθφ κέινο ηνπ Γ.. θσιχεηαη λα παξαζηεί ζε ζπλεδξίαζε πξέπεη λα 

εηδνπνηήζεη νπσζδήπνηε ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ Γ/ληή ηνπ Σακείνπ, άιισο 

ζεσξείηαη αδηθαηνινγήησο απψλ. 

5. Οη ςεθνθνξίεο ηνπ Γ.. είλαη πάληνηε θαλεξέο εθηφο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεηεκάησλ ή φηαλ εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξίδεηαη ηνχην απφ ην Γ.. 

6. Γηα ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζην Γ.. ηεξνχληαη, 

κεξίκλε ηνπ Γηεπζπληνχ ηνπ Σακείνπ απφ ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Γ.. ζπλνπηηθά 

πξαθηηθά ηα νπνία θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ βηβιίν πξαθηηθψλ θαη 

ππνγξάθνληαη κεηά ηελ επηθχξσζή ηνπο απφ ην Γ.., απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα 

κέιε ηνπ Γ.. πνπ παξαζηάζεθαλ ζηε ζπλεδξίαζε, ην Γηεπζπληή ηνπ 

Σακείνπ, Γξακκαηέα ηνπ Γ.. 

7. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. είλαη δεκφζηεο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη πξνο 

αζθάιεηαλ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Σακείνπ ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. δχλαηαη λα 

ζπγθαιεί ην Γ.. ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε. Δμππαθνχεηαη φηη ζε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε νθείιεη λα αηηηνινγήζεη ηνπο ιφγνπο ηεο ελέξγεηάο ηνπ απηήο, νη 

νπνίνη θαηαρσξνχληαη ζηα πξαθηηθά. 

8. Απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απαγνξεχεηαη ζε ηξίηνπο 

αλαθνίλσζε ησλ Πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαζψο θαη φζσλ 

ζπδεηήζεθαλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

9. Πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππφζεζε πνπ αθνξά 

ηδησηηθά ζπκθέξνληα κέινπο κέρξη ηεηάξηνπ βαζκνχ δελ δχλαηαη κέινο λα 

παξαζηεί ζηελ ζπδήηεζε. Ζ απφθαζε ηνπ Γ.. γηα ηελ εμαίξεζε ιακβάλεηαη 

κεηά απφ πξφηαζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη ζε ζρεηηθή 

δήισζε, ή παληφο άιινπ κέινπο απηνχ. 

10. Οη απνθάζεηο ηνπ Γ.. δελ εθηεινχληαη πξηλ λα επηθπξσζνχλ ηα πξαθηηθά απφ 

απηά πνπ γίλεηαη ζηηο επφκελεο ζπλεδξηάζεηο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε θαηά 

ηελ νπνία ην Γ.. θξίλεη φηη επείγνπζα αλάγθε επηβάιιεη ηελ άκεζνλ 

επηθχξσζε ησλ πξαθηηθψλ σο πξνο νξηζκέλα ζέκαηα. 

11. Μεηά ηελ επηθχξσζε ησλ πξαθηηθψλ ν Γηεπζπληήο ηνπ Σακείνπ αλαθνηλψλεη 

ηηο ελέξγεηέο ηνπ γηα ηηο πξνεγνχκελεο απνθάζεηο απηνχ, θαζψο θαη θάζε άμην 

κλείαο έγγξαθν ην νπνίν έιαβε ην Σακείν θαηά ην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε 

απφ ηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε. 

12. ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ κήλα ν Γηεπζπληήο ηνπ Σακείνπ αλαθνηλψλεη ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ην Σακείνπ θαη ηα έζνδα 

θαη έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. 

13. Σν Γ.. επξίζθεηαη ζε απαξηία εάλ είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ 5 κέιε, ζηα 

νπνία ν Πξφεδξνο ή ν αλαπιεξψλ Αληηπξφεδξνο θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κε 

απιή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη κε ηξεηο ςήθνπο ηνπιάρηζηνλ. 

 

Άξζξν 6
ν
 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΤ – ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟΤ 

ΑΝΑΠΛΖΡΩΖ ΣΟΤΣΩΝ 

1. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: 

α) Καηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ εηζεγήζεη ηνπ 

Γηεπζπληνχ ηνπ Σακείνπ θαη αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο 

ζπγθαιεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνχηνπ. 

β) Φξνληίδεη λα εθηειεζζνχλ απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σακείνπ νη απνθάζεηο πνπ 

παίξλνληαη απφ ην Γ.. 

γ) Δθπξνζσπεί ην Σακείν ελψπηνλ θάζε αξρήο θαη ησλ Γηθαζηεξίσλ. 



Γχλαηαη φκσο, θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε εθπξνζψπεζε 

ηνπ Σακείνπ λα αλαηεζεί ζε άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

δ) Τπνγξάθεη φια ηα εληάικαηα πιεξσκψλ θαη εηζπξάμεσλ, ηηο επηηαγέο θαζψο 

θαη θάζε άιιν έγγξαθν πνπ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ, εθηφο απφ εθείλα 

ησλ νπνίσλ ηελ ππνγξαθή, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαζέηεη ζηνλ αξκφδην 

Γ/ληήλ. 

2. Σνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ φηαλ ειιείπεη, είλαη απψλ ή 

θσιχεηαη αλαπιεξνί ν Αληηπξφεδξνο. 

3. Δάλ θσιχεηαη θαη ν Αληηπξφεδξνο ηα θαζήθνληα απηά αζθεί ν πξεζβχηεξνο 

ησλ ζπκβνχισλ. 

 

Άξζξν 7
ν
 

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

Με επζχλε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα ηεξνχληαη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γ.. θπιάζζνληαη ηα αξρεία θαη ε ζθξαγίδα ηνπ Σακείνπ. Γηεμάγεηαη ε 

αιιεινγξαθία, ηεξνχληαη ηα κεηξψα ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ, θαζψο θαη ην 

πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ. Σνλ Γελ. Γξακκαηέα 

απφληα ή θσιπφκελν αλαπιεξψλεη έλαο απφ ηνπο ζπκβνχινπο, ν νπνίνο νξίδεηαη 

απφ ην Γ.. 

 

Άξζξν 8
ν
 

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΣΑΜΗΑ 

1. Ο Σακίαο επηκειείηαη ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο ηνπ Σακείνπ, βάζεη ησλ 

ζρεηηθψλ Γξακκαηίσλ εηζπξάμεσλ θαη εληαικάησλ πιεξσκψλ, ηα νπνία 

ζεσξνχληαη απαξαίηεηα απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Καηαζέηεη ζηελ Ηνληθή θαη Λατθή Σξάπεδα φιεο ηηο εηζπξάμεηο ηνπ Σακείνπ, 

δηθαηνχκελνο γηα επείγνπζεο αλάγθεο λα θξαηεί ζηα ρέξηα ηνπ πνζφ κέρξη 

200.000 δξαρκέο. 

2. Τπνρξενχηαη λα ππνβάιεη, ζην ηέινο θάζε κήλα, ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, 

αλαιπηηθή θαηάζηαζε φισλ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ Σακείνπ. 

3. Ο Σακίαο πνπ δελ κπνξεί λα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ παξά πάλσ απφ κήλα 

ζπλερψο, απαιιάζζεηαη θαη εθιέγεηαη, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, άιινο. 

ε απνπζία ηνπ κηθξφηεξε ηνπ κήλα δχλαηαη λα νξηζζεί παξά ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ άιιν κέινο αληηθαηαζηάηεο απηνχ. 

4. Ο Σακίαο εηδηθφηεξα, ππνρξενχηαη λα πξνθαιεί απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ γηα ηνλ Καζνξηζκφ ησλ εμφδσλ ηεο Γηνηθήζεσο ηνπ Σακείνπ, 

ήηνη, γξαθηθήο χιεο, θσηηζκνχ, ζεξκάλζεσο, θαζαξηφηεηαο ηνπ νηθήκαηνο 

ηνπ Σακείνπ θ.ιπ. Σν πνζφλ ηνχην, αλαιακβάλεη ζηελ αξρή θάζε κήλα, 

εθδίδσλ ζρεηηθή απφδεημε ζην φλνκά ηνπ. 

ην ηέινο ηνπ ηδίνπ κελφο, ζπληάζζεη έληαικα επηζπλάπησλ ππνρξεσηηθψο ηα 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ησλ γελνκέλσλ δαπαλψλ. 

5. Ο Σακίαο έρεη πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε δηα πάζαλ απψιεηα ρξεκάησλ ή 

πιεξσκή άλεπ εληάικαηνο. 

6. πλππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν ηα εληάικαηα πιεξσκψλ. 

 

Άξζξν 9
ν
 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηνηθεί ην Σακείν θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία 

απηνχ θαη εηδηθψηεξα: 

α) Δπηκειείηαη γηα ηελ θαλνληθή είζπξαμε ησλ πφξσλ ηνπ Σακείνπ. 



β) Γηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηα ηνπ Σακείνπ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

Καηαζηαηηθνχ θαη ηεο γεληθήο λνκνζεζίαο. 

γ) Απνθαζίδεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θεθαιαίσλ, ηεο εθπνηήζεσο, 

ππνζεθεχζεσο θαη ελερπξηάζεσο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Σακείνπ 

ζχκθσλα κε ην άξζξ. 16 παξ. α, β, θαη ζπκβηβάδεηαη ή παξαηηείηαη απφ 

δηθαζηηθνχ αγψλνο. 

δ) Απνθαζίδεη γηα ηελ απνλνκή ησλ παξνρψλ (φηαλ ε ρνξήγεζε απηψλ δελ 

αλαηίζεηαη ζε άιια φξγαλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο) θαη κεξηκλά γηα ηε 

γξήγνξε θαη θαλνληθή ρνξήγεζε απηψλ. 

ε) Δγθξίλεη ηνλ εηήζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ ηνπ Σακείνπ θαζψο θαη 

ηα κεληαία απηνχ ηζνδχγηα. 

ζη) Δγθξίλεη θάζε δαπάλε πνπ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ. 

δ) Λακβάλεη θαη ζπζηήλεη κέηξα γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ θαιχηεξε εθπιήξσζε 

ησλ ζθνπψλ ηνπ Σακείνπ, κεηαμχ δε απηψλ ησλ κέηξσλ είλαη θαη ε πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ. 

ε) Δγθξίλεη ηηο απνθάζεηο ησλ επηηξνπψλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν, ηηο 

ελνηθηάζεηο ησλ αθηλήησλ, ηνπο δηελεξγνχκελνπο πιεηζηεξηαζκνχο, θ.ιπ. 

ζ) Γηνξίδεη ηνπο απαξαίηεηνπο πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο γηα ηελ ππεξάζπηζε 

ησλ ππνζέζεσλ ηνπ Σακείνπ. 

η) Απνθαζίδεη θαη εηζεγείηαη αξκφδηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο. 

ηα) πγθξνηεί: 

1) Σηο Σαθηηθέο Δπηηξνπέο Πξνκεζεηψλ θαη Παξαιαβψλ. 

2) Δπηηξνπή παξνρψλ απφ κέιε απηνχ, πνπ έρεη ζαλ έξγν ηνλ έιεγρν ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη ηελ εηζήγεζε πξνο απηφ ή θαηφπηλ απνθάζεσο ηαχηεο ηε 

ρνξήγεζε ησλ νξηζζεζνκέλσλ παξνρψλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

3) Έθηαθηεο Δπηηξνπέο απφ κέιε απηνχ γηα πξνπαξαζθεπή, γλσκνδφηεζε ή 

δηαρείξηζε θαη απφθαζε ζε δεηήκαηα πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ, 

θαη θαζνξίδεη αθξηβψο ηηο αξκνδηφηεηεο απηψλ. ’ απηέο ηηο Δπηηξνπέο 

ζπκκεηέρνπλ απαξαίηεηα έλαο αζθαιηζκέλνο θαη έλαο ζπληαμηνχρνο νη νπνίνη 

εθιέγνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ αξρή θάζε ρξφλνπ. 

Οη πλεδξηάζεηο ησλ παξαπάλσ επηηξνπψλ δελ δχλαληαη λα είλαη πεξηζζφηεξεο 

απφ 4 θαηά κήλα, ν δε αξηζκφο ησλ κειψλ απηψλ ησλ Δπηηξνπψλ δελ δχλαηαη λα 

είλαη πεξηζζφηεξνο απφ 4 κέιε. 

2. Σν Σακείν δελ δεζκεχεηαη έλαληη ηξίησλ παξά κφλν κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

3. Σν Γ.. εηο ην ηέινο θάζε ρξφλνπ, ζπληάζζεη έθζεζε ινγνδνζίαο πξνο ηε Γελ. 

πλέιεπζε ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ σκαηείνπ 15 εκέξεο 

ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

Ζ παξαπάλσ έθζεζε πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε ηα παξαθάησ θεθάιαηα θαη 

ζηνηρεία. 

α) Κεθάιαην Γηνηθεηηθφ: 

Μέιε ηνπ Σακείνπ, ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γ.., παξαηεξεζείζεο 

ειιείςεηο θαη αίηηα απηψλ. Εεηήκαηα πνπ εθθξεκνχλ θαη κέηξα πνπ πξνηείλνληαη 

γηα ην κέιινλ ζρεηηθά κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Σακείνπ. 

β) Κεθάιαην Οξγαλσηηθφ: 

Καηάζηαζε απφ νξγαλσηηθή άπνςε, επηηεπρζέληα απνηειέζκαηα, κέηξα πνπ 

πξνηείλνληαη θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

γ) Κεθάιαην Γηαρεηξηζηηθφ: 



Ηζνινγηζκφ, απνινγηζκφ, ηνπ ηξ. έηνπο, πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ, αλάιπζε 

θαηά θεθάιαην θαη κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ αχμεζε ησλ πφξσλ ηνπ 

Σακείνπ θαζψο θαη απνγξαθή ηεο ελ γέλεη πεξηνπζίαο ηνπ Σακείνπ. 

4. Σν Γ.. ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα βηβιία ηα νπνία νξίδνληαη (πιήξεο Λνγηζηηθφ 

δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα). 

5. Σν Γ.. ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηεί ηνπιάρηζην θάζε δεθαεηία 

αλαινγηζηηθή κειέηε, γηα λα πιεξνθνξείηαη ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηνπ 

Σακείνπ θαη λα ιακβάλεη ηα αλάινγα κέηξα. 

ε πεξίπησζε ζνβαξψλ κεηαβνιψλ ζηηο πξνυπνζέζεηο ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε ε 

νηθνλνκηθή ππφζηαζε ηνπ Σακείνπ ππνρξενχηαη ζε παξφκνηα αλαινγηζηηθή 

κειέηε θαη πξηλ ηε δεθαεηία. 

6. Άπαληα ηα κέιε, ηνπ Γ.. νπδεκίαο ακνηβήο δηθαηνχληαη. 

 

Άξζξν 10
ν
 

ΔΞΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

1. Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή είλαη ηξηκειήο θαη εθιέγεηαη θάζε ηξηεηία απφ ηε Γελ. 

πλέιεπζε ζπγρξφλσο κε ην Γ.. 

Ζ ίδηα  Γελ. πλέιεπζε εθιέγεη θαη δχν αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δμειεγθηηθήο 

Δπηηξνπήο. 

Ζ ζεηεία ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ιήγεη ηελ ίδηα κέξα πνπ ιήγεη ε ζεηεία ηνπ 

Γ.. 

2. Δάλ παξαηηεζνχλ έλα ή δχν κέιε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο αληηθαζίζηαληαη 

απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε. ε πεξίπησζε παξαηηήζεσο θαη ηξίηνπ κέινπο ή ελφο 

απφ ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο εθιέγνληαη άιια απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία 

ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθά γηα ηνχην, κέζα ζην κήλα κε απιή ςεθνθνξία. 

3. Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηηο πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

4. Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, ή θαη θάζε κέινο απηήο παξίζηαηαη πξναηξεηηθψο ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη παίξλεη ηνλ ιφγν ζε θάζε ζέκα, άλεπ 

ςήθνπ. 

Γχλαηαη λα ιακβάλεη γλψζε ηεο Σακηαθήο θαηαζηάζεσο θάζε κήλα. 

Αζθεί έιεγρνλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ Σακείνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ην νπνίν 

ππνρξενχηαη λα ηεο δψζεη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ Σακείνπ. 

5. Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, ηεξεί βηβιίνλ πξαθηηθψλ θαη ππνρξεψλεηαη ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε θάζε Φεβξνπάξην, λα ππνβάιεη ηελ έθζεζε κε παξαηεξήζεηο, γηα ηνλ 

δηαρεηξηζηηθφ ρξφλν πνπ πέξαζε ηνπ Σακείνπ, ε νπνία πξέπεη απαξαίηεηα λα 

πεξηιακβάλεη ηα θεθάιαηα ηεο έθζεζεο ινγνδνζίαο πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην Γ.. 

6. Ζ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, φηαλ πξφθεηηαη γηα έιεγρν ζε παξνπζηαδφκελεο 

αλσκαιίεο, ζηε δηαρείξηζε θαη ηε δηνίθεζε ηνπ Σακείνπ δεηεί κε αίηεζή ηεο, ηε 

ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

7. Απηή ε αίηεζε είλαη έγθπξε αλ ππνγξάθεηαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο θαη 

αλαθέξεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο πλέιεπζεο. 

8. Δάλ δε ζπγθιεζεί απηή ε ζπλέιεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζε 15 

εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηεο, ηφηε ε Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ζπγθαιεί 

Γεληθή πλέιεπζε κε ηα ίδηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ 

αίηεζή ηεο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, άιισο νη απνθάζεηο ηνχηνπ είλαη 

απηνδηθαίσο άθπξεο. 

 

ΑΡΥΑΗΡΔΗΑΗ 

9. Αλά ηξηεηία ελεξγνχληαη αξραηξεζίεο πξνο αλάδεημε: 



α) Δλλεακεινχο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

β) Δλλέα αλαπιεξσηψλ κειψλ ηνπ Γηνηθ. πκβνπιίνπ εθιεγνκέλσλ εθ ησλ θαηά 

ζεηξάλ επηηπρίαο επηιαρφλησλ. 

γ) Σξηκεινχο ειεγθηηθήο επηηξνπήο κεηά αληηζηνίρσλ αλαπιεξσκαηηθψλ εθ ησλ θαηά 

ζεηξάλ επηηπρίαο επηιαρφλησλ. 

10. Οη αξραηξεζίεο δηεμάγνληαη ελψπηνλ πεληακεινχο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο 

Δπηηξνπήο (Κ.Δ.Δ.). Σα κέιε ηεο Κ.Δ.Δ. εθιέγνληαη καδί κε ηζάξηζκα 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε απφ ηε Γελ. πλέιεπζε κε κπζηηθή ςεθνθνξία. ηελ Κ.Δ.Δ. 

θαη ζηηο ηνπηθέο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ πξφζσπα πνπ 

είλαη ππνςήθηνη. 

Ζ εθιεγφκελε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπνλ, Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή δηελεξγεί 

επίζεο φιεο ηηο επί παληφο ζέκαηνο κπζηηθέο ςεθνθνξίεο νη νπνίεο ήζεινλ γίλεη θαζ’ 

φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηεο Γηνηθήζεσο, εθηφο θαη αλ απνπζηάδνπλ ηα 

κέιε ηαχηεο απφ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο. Ζ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαιεί 

θάζε ελδηαθεξφκελν φπσο εληφο επηά εκεξψλ απφ ηεο θπθινθνξίαο ηεο 

αλαθνηλψζεψο ηεο, ππνβάιιεη ππνςεθηφηεηα. Δλ ζπλερεία, κεηά ηε ιήμε ηνπ 

7εκέξνπ απηήο πξνζεζκίαο πξνβαίλεη ζηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ γηα ηα 

δηάθνξα αμηψκαηα, εληφο δε 15εκέξνπ ην αξγφηεξν, απφ ηεο αλαθεξχμεσο δηελεξγεί 

ηηο αξραηξεζίεο, θαηά ηελ ππφ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο νξηζζείζα εκεξνκελία, θαηά 

ηα θαησηέξσ. 

Αλαξηά ζηα γξαθεία ηνπ Σακείνπ πίλαθα ησλ αλαθεξπρζέλησλ ππνςεθίσλ, γηα θάζε 

αμίσκα, ζπληεηαγκέλν θαη’ απφιπηε αιθαβεηηθή ζεηξά, ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη 

ρσξηζηά νη ελ ελεξγεία απφ ηνπο ζπληαμηνχρνπο, αλαθνηλεί δε απηφλ, δη’ 

αλαθνηλψζεψο ηεο, ζε φια ηα κέιε ηνπ Σακείνπ. 

Φξνληίδεη γηα ηελ εθηχπσζε ηνπ ελ ιφγσ πίλαθνο – αλαθνηλψζεσο θαη ηελ απνζηνιή 

απηνχ ζε φια ηα κέιε ηνπ Σακείνπ εγθαίξσο. 

Ο πίλαθαο απηφο απνηειεί θαη ην ςεθνδέιηην ησλ αξραηξεζηψλ. Όιεο νη δαπάλεο ησλ 

αξραηξεζηψλ βαξχλνπλ ην Σακείν εθηφο ηπρφλ δαπαλψλ πνπ ζ’ αθνξνχλ ηνπο 

ππνςεθίνπο. 

ηνλ πίλαθα – ςεθνδέιηην ζα αλαγξάθνληαη θαη’ απφιπηε αιθαβεηηθή ζεηξά: 

α) ε ρσξηζηή ζηήιε νη ππνςήθηνη γηα ην Γηνηθ. πκβνχιην νη πξνεξρφκελνη απφ ηνπο 

ζπληαμηνχρνπο. 

β) ε ρσξηζηή ζηήιε νη ππνςήθηνη γηα ην Γ.. νη πξνεξρφκελνη απφ ηα ελ ελεξγεία 

κέιε. 

γ) Οη ππνςήθηνη γηα ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ζ’ αλαγξάθνληαη ζε κηα ζηήιε 

αλεμαξηήησο πξνειεχζεσο (ελ ελεξγεία ή ζπληαμηνχρνη) θαη Σξαπέδεο. 

δ) Παξαπιεχξσο ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαγξάθεηαη ε Σξάπεδα ζηελ 

νπνία ππεξεηνχλ. 

11. Όινη νη ππνςήθηνη, είηε πξνέξρνληαη απφ ηνπο ζπληαμηνχρνπο, είηε πξνέξρνληαη 

απφ ηνπο ελ ελεξγεία θαη αλεμαξηήησο Σξαπέδεο ζηελ νπνία ππεξεηνχλ, ζα 

ςεθίδνληαη απφ φια ηα κέιε ηνπ Σακείνπ, ηα νπνία κέιε ζα εθδειψλνπλ ηελ 

πξνηίκεζή ηνπο ζέηνληαο ζηαπξφ πξνηηκήζεσο πξν ηνπ νλφκαηνο ηνπ ππνςεθίνπ:  

α) Μέρξηο ελλέα ζηαπξνχο πξνηηκήζεσο ζηνπο ππνςεθίνπο γηα ην Γ.. ελ ελεξγεία ή 

ζπληαμηνχρνπο. 

β) Μέρξη ηξεηο ζηαπξνχο πξνηηκήζεσο ζηνπο ππνςεθίνπο γηα ηελ Διεγθηηθή 

Δπηηξνπή. 

12. ηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ επαξρηψλ φιεο ηεο Διιάδνο θαη φισλ ησλ Σξαπεδψλ, 

φπνπ ππεξεηνχλ κέιε ηνπ Σακείνπ, ε ςεθνθνξία ζα δηεμάγεηαη απφ Σνπηθέο 

Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο ππφ ηελ πξνεδξία πάληνηε λνκίκσο δηνξηδνκέλνπ δηθαζηηθνχ 

αληηπξνζψπνπ. 



ε πεξίπησζε πνπ ζε κηα επαξρηαθή πφιε ππάξρνπλ θαηαζηήκαηα πεξηζζφηεξα ηνπ 

ελφο, κηαο ή πεξηζζνηέξσλ Σξαπεδψλ, φπνπ ππεξεηνχλ κέιε ηνπ Σακείνπ, ζα ππάξρεη 

κηα θνηλή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή. 

Οη Σνπηθέο Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο ζα εθιέγνληαη εγθαίξσο κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ 

ππεξεηνχλησλ ζηα θαηά ηφπνπο θαηαζηήκαηα, θαηφπηλ νδεγηψλ ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ 

ή ηεο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, πξν ηεο δηεμαγσγήο ησλ αξραηξεζηψλ. Αη 

θαηά ηφπνπο απηαί Δθνξεπηηθαί Δπηηξνπαί ζα θξνληίδνπλ θάζε ηη ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο Κ.Δ.Δ. πνπ ζα αθνξά ζηηο αξραηξεζίεο (δηνξηζκφ δηθαζηηθνχ 

αληηπξνζψπνπ, παξαιαβή πιηθνχ, ηήξεζεο ηνπ απνξξήηνπ ηεο ςεθνθνξίαο θ.ιπ.). 

Καηά ηελ εκεξνκελία, ε νπνία ζα νξίδεηαη απφ ηε Γελ. πλέιεπζε θαη ηελ Κ.Δ.Δ., ζα 

δηεμάγεηαη ε ςεθνθνξία, κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο νη Σνπηθέο Δθνξεπηηθέο 

Δπηηξνπέο (Σ.Δ.Δ.) ζα εζσθιείνπλ ηνπο θαθέινπο ηνπο πεξηέρνληαο ηα ςεθνδέιηηα, 

θαη ηελ θαηάζηαζε ςεθηζάλησλ, λνκίκσο ππ’ απηψλ ππνγεγξακκέλε, θαζψο θαη ην 

πξαθηηθφ αξραηξεζηψλ εληφο κεγάινπ θαθέινπ. Σνλ θάθειν απηφλ αθνχ ζθξαγίζνπλ 

δη’ ηζπαληθνχ θεξνχ, ζ’ απνζηέιινπλ ζπζηεκέλνλ, θέξνληνο θαη ηελ ππνγξαθή θαη 

ζθξαγίδα επ’ απηνχ, ηνπ δηθαζηηθνχ αληηπξνζψπνπ, κεηά ηνπ νπνίνπ ζα παξαδίδνπλ 

ηνλ θάθεινλ ζην Σαρπδξνκείν ηεο πφιεψο ησλ, επ’ νλφκαηη ηεο Κεληξηθήο 

Δθνξεηηθήο Δπηηξνπήο POSTE RESTANTE Αζήλαο. 

13. Ζ Κ.Δ.Δ. δηεμάγεη παξάιιεια ηηο αξραηξεζίεο ζε φια ηα θαηαζηήκαηα φισλ ησλ 

Σξαπεδψλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο φπνπ ππεξεηνχλ κέιε ηνπ Σακείνπ. 

Οη αξραηξεζίεο απηέο δηεμάγνληαη δηα πεξηθνξάο εηο απηά ηεο ςεθνδφρνπ ππφ ηεο 

Κ.Δ.Δ. θαη εηο πεξηζζνηέξαο ηεο κηαο εκέξαο εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην. 

Ζ ςεθνδφρνο ηεο Κ.Δ.Δ., κέρξηο φηνπ πεξαησζεί ε ςεθνθνξία ζε φια ηα 

θαηαζηήκαηα, ηνπνζεηείηαη ζε ρξεκαηνθηβψηην ηεο Ηνληθήο Σξάπεδαο δη’ αζθάιεηαλ 

ηνπ απνξξήηνπ. Όηαλ ζπγθεληξσζνχλ νη θάθεινη φισλ ησλ Σ.Δ.Δ., ζην POSTE 

RESTANTE Αζελψλ, ε Κ.Δ.Δ. κεηαβαίλεη κεηά ηνπ Γηθαζηηθνχ αληηπξνζψπνπ εηο 

απηφ, παξαιακβάλεη ηνπο θαθέινπο, ηνπο απνζθξαγίδεη θαη ηνπνζεηεί ηνπο θαθέινπο 

πνπ πεξηέρνπλ ηα ςεθνδέιηηα ζηελ ςεθνδφρν αθνχ ελ ζπλερεία αλαθαηψζεη φινπο 

ηνπο θαθέινπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ςεθνδφρν γηα ην απφξξεην ηεο ςεθνθνξίαο. 

Καηφπηλ, απνζθξαγίδεη ηελ ςεθνδφρν θαη πξνβαίλεη ζηε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ. 

Μεηά ην πέξαο ηεο δηαινγήο, ε Κ.Δ.Δ., αλαθεξχζζεη ηνπο θαηά ζεηξάλ επηηπρφληαο 

σο αθνινχζσο: 

α) Δλλέα ηαθηηθνχο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο, αλεμαξηήησο Σξαπέδεο απφ ηελ νπνία 

πξνέξρνληαη. 

β) Δλλέα αλαπιεξσκαηηθνχο, αλεμαξηήησο Σξαπέδεο απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη. 

γ) Σξία κέιε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο κεηά ησλ αληηζηνίρσλ αλαπιεξσκαηηθψλ θαη 

αλεμαξηήησο πξνειεχζεσο ηνχησλ. 

Δθδίδεη θαηφπηλ αλαθνίλσζε, πξνο ηα κέιε δηα ηεο νπνίαο γλσξίδεη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο δηελεξγεζείζεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο. 

Σέινο ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ην νπνίνλ ππνγξάθεηαη ππφ ηνπ Γηθαζηηθνχ 

Αληηπξνζψπνπ θαη εθ ησλ κειψλ απηήο, ηνπιάρηζηνλ εηο ηξηπινχλ θαη ην νπνίνλ 

παξαδίδεη εηο ην εθιεγέλ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνο θχιαμε ζην αξρείν ηνπ 

Σακείνπ. 

 

Άξζξν 11
ν
 

ΓΔΝΗΚΑΗ ΤΝΔΛΔΤΔΗ 

1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν ηνπ 

Σακείνπ θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε ηνχηνπ πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ 

αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ. 

Οη Γ.. ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο. 



Σαθηηθέο Γεληθέο πλειεχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά κηα θνξά ην ρξφλν 

θαη κέζα ζε έλα πεληάκελν ην πνιχ απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο φπνπ ηίζεηαη 

γηα έγθξηζε θαη έιεγρν απφ ηα κέιε. 

α) Ο Γηνηθεηηθφο απνινγηζκφο ηνπ Γ.. 

β) Ο Οηθνλνκηθφο απνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ πνπ ηέιεησζε θαη ν Πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

επφκελνπ. 

γ) Ζ έθζεζε ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. 

δ) Κάζε άιιν ζέκα πνπ ππνβάιιεηαη απφ ην Γ.. Έθηαθηεο Γ.. πξαγκαηνπνηνχληαη, 

φηαλ ην Γ.. θξίλεη ηνχην αλαγθαίν, κε απφθαζή ηνπ ή ην δεηήζεη ην 1/10 

ηνπιάρηζηνλ ησλ κιεψλ ηνπ Σακείνπ, κε έγγξαθε αίηεζή ηνπο πξνο ην Γ.. ζηελ 

νπνία πξέπεη λ’ αλαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. 

Σν Γ.. ππνρξενχηαη, ζηελ πεξίπησζε απηή λα θαιέζεη ηε Γ.πλέιεπζε κέζα ζε 

είθνζη (20) ην πνιχ εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη κε ηα εηο ηελ αίηεζε 

αλαθεξφκελα ζέκαηα κφλν. 

Δάλ αξλείηαη ην Γ.., ε Γελ. πλέιεπζε ζπγθαιείηαη φπσο νξίδεη ν λφκνο. 

Ζ πξφζθιεζε ηεο Γελ. πλειεχζεσο πνπ δηαλέκεηαη ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εκέξεο 

πξηλ ηελ νξηζζείζα γηα ηε πλέιεπζε εκεξνκελία γίλεηαη κε αλαθνίλσζε ηνπ Γ.. 

ηνπ Σακείνπ ζε φια ηα κέιε. 

Ζ αλαθνίλσζε – πξφζθιεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

α) Σνλ ηφπν, ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα ηεο πλέιεπζεο. 

β) Σα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. 

γ) Αλ ε θαινχκελε πλέιεπζε είλαη πξψηε δεχηεξε ή Σξίηε. 

δ) Αλ είλαη ηαθηηθή ή έθηαθηε. 

Πξνζζήθε λέσλ ζεκάησλ ζηηο πξνζθιήζεηο γηα δεχηεξε ή Σξίηε πλέιεπζε 

απαγνξεχεηαη. 

Σσλ Γελ. πλειεχζεσλ πξνεδξεχεη εηδηθά πξνο ηνχην εθιεγφκελν Πξνεδξείν, 

Πξφεδξνο θαη δχν Γξακκαηείο. 

Ο Πξφεδξνο θαη νη δχν εθιεγφκελνη απφ ηε Γ.. Γξακκαηείο ηεξνχλ ηα πξαθηηθά ηεο 

Γ.. θαη ζπλππνγξάθνπλ ηαχηα γηα ην έγθπξνλ απηψλ. 

2. Ζ Γελ. πλέιεπζε εθιέγεη θάζε ηξηεηία, ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη δηθαηνχηαη 

νπνηεδήπνηε λα ηα παχεη ιφγσ ζπνπδαίνπ ιφγνπ θαη ηδηαίηεξα ιφγσ βαξείαο ακέιεηαο 

ή παξάβαζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη αληθαλφηεηαο γηα ηαθηηθή δηαρείξηζε. 

 

Άξζξν 12
ν
 

ΑΠΑΡΣΗΑ ΓΔΝ. ΤΝΔΛΔΤΔΩΝ – ΑΠΟΦΑΔΗ ΑΤΣΩΝ 

1. Οη απνθάζεηο ησλ Γελ. πλειεχζεσλ ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία ηνπ κηζνχ ζπλ 

έλα ησλ παξφλησλ, εθηφο απφ ηηο αξραηξεζίεο φπνπ ιακβάλνληαη κε ζρεηηθή 

πιεηνςεθία. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο είλαη άθπξεο εάλ απηή δελ 

βξίζθεηαη ζε απαξηία ε νπνία νξίδεηαη σο εμήο: 

α) ηελ πξψηε πλέιεπζε αλ είλαη παξφληα ην ¼ ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ ηνπ 

Σακείνπ πνπ ππεξεηνχλ ή θαηνηθνχλ ζην Λεθαλνπέδην Αηηηθήο. Με 

πξαγκαηνπνηνχκελεο απαξηίαο ζηελ πξψηε πλέιεπζε θαιείηαη λέα ηνηαχηε κε ηα 

ίδηα απνιχησο ζέκαηα κεηά απφ ηξεηο (3) ην ιηγφηεξν θαη κέζα ζε δέθα (10) ην πνιχ 

εκέξεο απφ ηεο πξψηεο. 

β) ηε δεχηεξε απηή πλέιεπζε πξέπεη λα είλαη παξφληα ην 1/5 ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

φινπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ (Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο). 

Δάλ θαη ε δεχηεξε απηή πλέιεπζε δελ επξέζεη ζε απαξηία θαιείηαη ηξίηε πλέιεπζε 

κέζα ζε νθηψ (8) ην πνιχ κέξεο. 

γ) ηελ Σξίηε απηή Γελ. πλέιεπζε πξέπεη λα είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ εθαηφ κέιε 

ηνπ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ. 



Δάλ θαη Σξίηε απηή Γ.. δελ επξεζεί ζε απαξηία, δελ δχλαηαη λα θιεζεί λέα γηα ηα 

ίδηα ζέκαηα πξηλ λα πεξάζεη έλαο κήλαο, ε νπνία ηφηε ζεσξείηαη ζαλ πξψηε φζνλ 

αθνξά ηελ θαηά ην παξφλ απαηηνχκελε απαξηία. 

Ζ ηπρφλ ζπκκεηνρή ζπλαδέιθσλ Δπαξρηαθψλ Καηαζηεκάησλ (Μειψλ ηνπ Σακείνπ) 

ηξνπνπνηεί αλάινγα θαη ην πνζνζηφ γηα ηελ επίηεπμε απαξηίαο. 

2. Πξνθεηκέλνπ πεξί δηαιχζεσο ηνπ Σακείνπ ή πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ απηνχ απαηηείηαη, ε παξνπζία ηνπ κηζνχ ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ ηνπ 

Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο θαη ε πιεηνςεθία ησλ ¾ ησλ παξφλησλ. 

 

Άξζξν 13
ν
 

ΜΖΣΡΩΟΝ ΑΦΑΛΗΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

1. ην Σακείν ηεξείηαη ιεπηνκεξέο κεηξψνλ εζθαιηζκέλσλ θαη ην κεηξψνλ ηνχην 

ελεκεξνχηαη εθάζηνηε δηα ησλ απαξαηηήησλ λέσλ ζηνηρείσλ, δηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

νπνίσλ ππφρξενη είλαη νη αζθαιηζκέλνη ηνπ. ηνηρεία πξνζθνκίδνληαη επίζεο εθ 

κέξνπο ηεο Σξαπέδεο αλαθεξφκελα ζηελ ππαιιειηθή ηνπ εζθαιηζκέλνπ  θαηάζηαζε, 

πξναγσγέο αλαπξνζαξκνγέο κηζζψλ, επηδφκαηα πνιπεηνχο ππεξεζίαο, παξακνλήο 

ζηνλ απηφ βαζκφ ζέζεσο, νηθνγελεηαθψλ βαξψλ θ.ιπ. Σαχηα ππνβάιινληαη ζην 

Σακείν, σο θαη αληίγξαθν ησλ εθάζηνηε κηζζνινγηθψλ δειηίσλ ησλ εζθαιηζκέλσλ, 

νκνχ κε ηηο κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

2. Γηα ηελ ηήξεζε θαη θαλνληθή ελεκέξσζε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Σακείνπ θάζε 

εζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζπκπιεξσκέλν ζην Σακείν εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηεο πξνζιήςεψο ηνπ ζηελ Σξάπεδα « Γειηίν 

απνγξαθήο εζθαιηζκέλνπ» πάλσ ζε έληππν πνπ ζα ηνπ δψζεη ην Σακείν. 

3. Δπίζεο θάζε εζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηεο 

ππαγσγήο ηνπ ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ ή κεηαβνιήο ζηελ  νηθνγελεηαθή ηνπ 

θαηάζηαζε λα ππνβάιεη ηα θάησζη πηζηνπνηεηηθά. 

α) Λεμηαξρηθή πξάμε γελλήζεσο, ή ελ ειιείςεη ηνηαχηεο πηζηνπνηεηηθφ Γήκνπ ή 

Κνηλφηεηαο γηα ηελ ειηθία ηνπ θαη ηελ εγγξαθή ηνπ ζηα Μεηξψα ή ην νηθείν 

Γεκνηνιφγην. 

β) Οη έγγακνη λα ππνβάινπλ πηζηνπνηεηηθφ ηειέζεσο γάκνπ θαη ιεμηαξρηθέο πξάμεηο 

εκθαίλνπζεο ηα νλφκαηα θαη ηνλ ρξφλν γελλήζεσο ησλ ηέθλσλ θαη ηελ εγγξαθή ηνπο 

ζηα Μεηξψα Αξξέλσλ θαη ζηα Γεκνηνιφγηα γηα ηα ζήιεα. 

γ) Οη πξνζηάηεο κειψλ νηθνγελείαο, νθείινπλ λα ππνβάινπλ πηζηνπνηεηηθφ ηεο 

αξκφδηαο Αξρήο κε ηα νλφκαηα ησλ παξ’ απηψλ πξνζηαηεπνκέλσλ πξνζψπσλ θαη 

παληφο άιινπ ζηνηρείνπ φπεξ νξίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ γηα θάζε πξνγελέζηεξε κεηαβνιή ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο ζρεηηθή κε γάκν, γέλλεζε, δηαδχγην, ζάλαην, ελειηθίσζε θ.ιπ., πνπ 

επεξεάδεη ηελ αζθάιηζε. 

4. Σα ζπληαμηνδνηεζέληα ιφγσ ζαλάηνπ κέιε νηθνγελείαο ππνρξενχληαη λα 

γλσξίδνπλ ακέζσο ζην Σακείν ππνβάιινληαο θαη ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά, θάζε 

κεηαβνιή πξνεξρνκέλε απφ γάκν, ελειηθίσζε, ζάλαην θ.ιπ., πνπ επηθέξεη ειάηησζε 

ή δηαθνπή ηεο ρνξεγνπκέλεο ζπληάμεσο. 

5. Ζ Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί πάληα ηα ππφ ηνπ Γ.. ηνπ 

Σακείνπ αηηνχκελα ζηνηρεία ηα νπνία ζεσξεί ρξήζηκα θαη απαξαίηεηα γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ θη εηδηθφηεξα: 

α) Δλεκεξψλεη εηο ην ηέινο εθάζηνπ κελφο γηα ηηο πξνζιήςεηο, απνρσξήζεηο θαη θάζε 

κεηαβνιή ηεο νηθνγελεηαθήο θαηαζηάζεψο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

β) Τπνβάιιεη θαηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ κηζζνδνηηθέο σο θαη θάζε κεηαβνιή ηεο 

ζέζεσο νηνπδήπνηε ππαιιήινπ εζθαιηζκέλνπ θαη κέινπο ηνπ Σακείνπ ζρεηηθή κε 

νηθνλνκηθή αχμεζε, πξναγσγή θ.ιπ. ηνχηνπ. 



γ) Τπνβάιιεη επίζεο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ νπσζδήπνηε ην πνζφ ησλ ζπλνιηθψλ απνδνρψλ θαηά ηνλ νηθείν κήλα 

ηα πνζά ησλ εηζθνξψλ εζθαιηζκέλσλ θαη Σξαπέδεο σο θαη ηπρφλ δηαθνπέο ή 

πεξηνξηζκνχο ηεο κηζζνδνζίαο ησλ εζθαιηζκέλσλ. 

 

Άξζξν 14
ν
 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ 

Ζ ππεξεζία ηνπ Σακείνπ δηεμάγεηαη ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ Σακείνπ δη’ ππαιιήισλ ή 

βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Σξαπεδψλ, πνπ νξίδνληαη απφ ηηο Γηνηθήζεηο ησλ θη 

απνζπψληαη ζην Σακείν. Απ’ ηνπο απνζπαζκέλνπο ζην Σακείν ππαιιήινπο, νξίδεηαη 

κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ν Γηεπζπληήο ηνπ Σακείνπ, ν νπνίνο 

εθηειεί ηα ρξέε εηζεγεηνχ ζε απηφ θαη Λνγηζηήο απηνχ. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ δχλαηαη ζε πεξίπησζε ππεξεζηαθήο αλάγθεο 

λα απνθαζίδεη γηα πξφζζεηε απαζρφιεζε ππαιιήισλ ηνπ Σακείνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη Σξάπεδεο δελ ζα εγθξίλνπλ ηελ απφζπαζε ππαιιήισλ ηνπο, 

ην Γ.. ζα πξνζιακβάλεη ην αλαγθαίν γηα ηελ αξηηφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Σακείνπ 

πξνζσπηθφ, κε δηαγσληζκφ. 

 

Άξζξν 15
ν
 

ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΦΤΛΑΞΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ 

1. Ζ αγνξά ρξεκαηνγξάθσλ ελεξγείηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

2. Σα ρξεφγξαθα ηνπ Σακείνπ θαηαηίζεληαη γηα θχιαμε επ’ νλφκαηη ηνπ Σακείνπ απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε κηα Διιεληθή Σξάπεδα πξνηηκσκέλεο ηεο Ηνληθήο – 

Λατθήο Σξαπέδεο Διιάδνο επί ίζνηο φξνηο. 

 

Άξζξν 16
ν
 

ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΩΝ ΑΝΟΗΚΟΓΟΜΖΖ 

1. Γηα ηελ αγνξά αθηλήηνπ απαηηείηαη: 

α) ρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.., κε ςήθνπο φρη ιηγφηεξνπο απφ ηα 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κειψλ ηνπ Γ.. 

β) Έγθξηζε ηεο σο άλσ απνθάζεσο ηνπ Γ.. απφ ηε Γελ. πλέιεπζε. 

 

Άξζξν 17
ν
 

ΓΗΑΛΤΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ 

ε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηνπ Σακείνπ (ζσκαηείνπ) ελεξγείηαη εθθαζάξηζε ζχκθσλα 

πξνο ηαο ζρεηηθάο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. Μεηά δε ην ηέινο ηεο εθθαζάξηζεο 

ε πεξηνπζία ηνχηνπ, πεξηέξρεηαη χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γελ. πλέιεπζεο, ζηνπο 

πιιφγνπο ησλ Σξαπεδψλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ Δηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

Σακείν (άξζξν 2 παξάγξ. 1
α
), αλαινγηθά κε ηηο εηζθνξέο ησλ κειψλ ηνπ θάζε 

πιιφγνπ. 

Σν σκαηείν δηαιχεηαη εηο ηαο ππφ ηνπ Νφκνπ νξηδνκέλαο πεξηπηψζεηο. 

 

Άξζξν 18
ν
 

ΔΠΔΝΓΤΖ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 

1. Απφ ηα Κεθάιαηα ηνπ Σακείνπ ηα δηαζέζηκα πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 

δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ δξαρκψλ, ζα θαηαηίζεληαη εληφθσο ζηηο Σξάπεδεο ή επελδχνληαη 

θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γ.. ζε ρξεφγξαθα ηνπ Γεκνζίνπ, ζε κεηνρέο κεγάισλ 

Σξαπεδψλ ζε άιιεο αζθαιείο αμίεο ή ζε αθίλεηα. 



2. Γηα θάζε άιιε ηνπνζέηεζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ Σακείνπ θαη δε αγνξά αθηλήησλ 

απαηηείηαη πιελ ηεο απνθάζεσο ηνπ Γ.. θαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, 

ιακβαλνκέλεο κε πιεηνςεθία ησλ ¾ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ παξφλησλ κειψλ. 

3. Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα πεξηιακβάλνπλ: 

α) Σελ αγνξά εηνίκσλ ή εκηηειψλ θηηζκάησλ θεηκέλσλ εληφο ηνπ ζρεδίνπ ησλ 

πφιεσλ Αζελψλ – Πεηξαηψο πξνο εγθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σακείνπ. 

β) Σελ αγνξά νηθνπέδσλ, θεηκέλσλ εληφο ζρεδίνπ πφιεσλ Αζελψλ – Πεηξαηψο. 

γ) Σελ αλνηθνδφκεζε επί ηδηφθηεησλ νηθνπέδσλ. 

δ) Σελ αγνξά νηθνπεδηθψλ ή αγξνηηθψλ εθηάζεσλ θεηκέλσλ εληφο ηεο πεξηθέξεηαο η. 

Γ/ζεσο πξσηεπνχζεο ή Αηηηθήο ή φπνπ αιινχ θξίλεη ην Γ.. θαη ε Γελ. πλέιεπζε 

γηα ηε δεκηνπξγία παηδηθψλ θαηαζθελψζεσλ ή ζεξέηξσλ δηακνλήο ησλ κειψλ ηνπ 

Σακείνπ ή αλαξσηεξίσλ επγεξίαο. 

ε) Σελ αγνξά εηνίκσλ μελνδνρείσλ ή νηθνπέδσλ πξνο αλέγεξζε ηνηνχησλ εηο 

θεληξηθά ή θαη επαξρηαθά ηνπξηζηηθά θέληξα πξνο εθκεηάιιεπζε. 

 

Άξζξν 19
ν
 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ 

ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ 

1. Σν Οηθνλνκηθφ έηνο θαη ε Λνγηζηηθή ρξήζε ηνπ Σακείνπ άξρεηαη ηελ 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο.  

2. Οη εηζπξάμεηο ηνπ Σακείνπ ελεξγνχληαη ππφ ησλ Σξαπεδψλ κε πίζησζε ησλ 

ζρεηηθψλ ζε θάζε κία απ’ απηέο εληφθσλ ινγ/ζκψλ ηνπ Σακείνπ. 

Σα πέξαλ ησλ ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Σακείνπ ζρεκαηηδφκελα απνζέκαηα, 

θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γ.. ζηελ Ηνληθή – Λατθή Σξάπεδα ή επελδχνληαη 

κε απφθαζε ηνπ Γ.., αλαιακβάλνληαη δε θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε απηνχ. 

3. Οη πιεξσκέο ηνπ Σακείνπ, ελεξγνχληαη κε ρξέσζε ησλ ζρεηηθψλ ζηηο Σξάπεδεο 

εληφθσλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Σακείνπ, κε επηηαγέο (θαηφπηλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ 

Γ..) ππνγξακκέλεο απφ ηνλ πξφεδξν ή ηνλ αξκφδην αλαπιεξσηή ηνπ θαη ηνλ 

αξκνδην Γ/ληή ηνπ Σακείνπ ή απφ ηνπο ππφ ηνπ Γ.. νξηδνκέλσλ αλαπιεξσηψλ 

απηψλ θαη ηνπ Σακία. 

4. Σν Σακείν λνκηκνπνηείηαη θαη δεζκεχεηαη κε δχν ζπγρξφλσο ππνγξαθέο ηνπ 

Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γ. Γξακκαηέα. 

 

Άξζξν 20
ν
 

ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΔΗΦΟΡΩΝ – ΔΗΠΡΑΞΖ ΚΑΘΤΣΔΡΟΤΜΔΝΩΝ 

1. Οη θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 εηζθνξέο ησλ εζθαιηζκέλσλ παξαθξαηνχληαη 

παξά ησλ Σξαπεδψλ θαηά ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ ζηνπο εζθαιηζκέλνπο θαη 

απνδίδνληαη κεηά ησλ εηζθνξψλ ησλ Σξαπεδψλ ζην Σακείν ην βξαδχηεξν εληφο ηνπ 

ηδίνπ κελφο ηεο θαηαβνιήο ησλ απνδνρψλ εκεξνινγηαθνχ κελφο. 

Δάλ νη Σξάπεδεο δελ εθπιεξψζνπλ ηηο θαηά η’ αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηνπο, πεξί 

παξαθξαηήζεσο ησλ βαξπλνπζψλ ηνπο εζθαιηζκέλνπο εηζθνξψλ, εληφο ηξηκήλνπ ην 

πνιχ απφ ηεο θαηαβνιήο ησλ απνδνρψλ ν εζθαιηζκέλνο απαιιάζζεηαη ηεο ζρεηηθήο 

ππνρξεψζεψο ηνπ. Σν πνζφ ηεο αλαινγνχζεο γη’ απηφλ εηζθνξάο βαξχλεη εθεμήο ηελ 

Σξάπεδα. Ωο πξνο ηελ ππνρξέσζε παξαθξαηήζεσο απνθαίλεηαη ζρεηηθψο ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Δηζθνξέο πνπ δελ θαηεβιήζεζαλ εληφο πξνζεζκίαο δχν κελψλ ζεσξνχληαη σο 

θαζπζηεξνχκελεο θαη επηβαξχλνληαη κε ην λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο. 

 

Άξζξν 21
ν
 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΩΝ 



Κάζε ζπληαμηνχρνο ππνρξενχηαη λα θαζηζηά γλσζηή ζην Σακείν, εληφο ηξηκήλνπ ην 

βξαδχηεξν, πάζα κεηαβνιή επεξρνκέλε εηο ηελ πξνζσπηθή νηθνγελεηαθή απηνχ 

θαηάζηαζε, πνπ επηθέξεη κείσζε ή δηαθνπή ηεο ζπληάμεσο. Ο κε εγθαίξσο 

γλσζηνπνηψλ ηελ κεηαβνιή απηή δχλαηαη λα ζηεξείηαη ηεο ζπληάμεσο επί ηξίκελνλ 

κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ, ππνρξενχκελνο θαηά ηελ 

επηζηξνθή ησλ επί πιένλ αρξεσζηήησο ιεθζέλησλ πνζψλ. 

 

Άξζξν 22
ν
 

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟΤ ΒΟΖΘΖΜΑΣΟ 

1. Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ Σακείνπ δηθαηνχληαη επηθνπξηθφ βνήζεκα: 

α) Αλ απνρσξήζνπλ απφ ηελ ππεξεζία ησλ εξγνδνηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 θαη δηθαησζνχλ ζχληαμε ζπγρξφλσο απφ 

ηνλ Οξγαληζκφ ή ηνλ Φνξέα πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη. 

β) Αλ απνρσξήζνπλ απφ ηελ ππεξεζία ησλ εξγνδνηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 θαη δελ δηθαησζνχλ ακέζσο θαηά ηελ απνρψξεζή 

ηνπο, ζχληαμε απφ ηνλ Οξγαληζκφ ή ηνλ Φνξέα πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη, αιιά 

πιεξνχλ νπνηεδήπνηε ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο: 

αα) Υξφλν αζθάιηζεο είθνζη (20) εηψλ ζπλνιηθά θαη ειηθία 62 εηψλ νη άλδξεο θαη 45 

εηψλ νη γπλαίθεο. 

ββ) Υξφλν αζθάιηζεο είθνζη πέληε (25) εηψλ ζπλνιηθά θαη ειηθία 55 εηψλ νη άλδξεο. 

γγ) Αλεμάξηεηα κε ηελ ειηθία ηνπο νη άλδξεο θαη ρξφλν αζθάιηζεο ηξηάληα (30) εηψλ 

ζπλνιηθά. 

δδ) Αλεμάξηεηα κε ηελ ειηθία ηνπο νη γπλαίθεο θαη ρξφλν αζθάιηζεο ζπλνιηθά είθνζη 

πέληε (25) εηψλ. 

ε πεξίπησζε απνρσξήζεσο απφ ηελ Σξάπεδα αζθαιηζκέλνπ πνπ έρεη φιεο ηηο 

πξνβιεπφκελεο σο άλσ αα θαη ββ πξνυπνζέζεηο, γηα ηελ απφθηεζε δηθαηψκαηνο πξνο 

ζχληαμε εθηφο ηεο πξνυπνζέζεσο ηνπ νξίνπ ειηθίαο, ην βνήζεκα ζ’ απνλέκεηαη κεηά 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνπκέλνπ σο άλσ νξίνπ ειηθίαο. 

2. Γελ ιακβάλεηαη ππφςε απφ ην Σακείν ν ρξφλνο πνπ δηαλχζεθε ζε άιινπο 

νξγαληζκνχο ή θιάδνπο Δπηθνπξηθήο αζθάιηζεο. 

Σν Σακείν δελ έρεη ππνρξέσζε λα πξνζκεηξήζεη ρξφλν πνπ δηαλχζεθε ζηνπο πην 

πάλσ θνξείο αιιά νχηε θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηε δαπάλε ζπληαμηνδφηεζεο, ζε 

πεξίπησζε πνπ νη νξγαληζκνί απηνί πξνζκεηξήζνπλ ρξφλν πνπ δηαλχζεθε ζηελ 

αζθάιηζή ηνπ. 

3. Σν θαηαβαιιφκελν απφ ην ΣΑΠΗΛΣ-ΑΣ κεληαίν επηθνπξηθφ βνήζεκα θαζνξίδεηαη 

ζε πνζνζηφ επί ηνπ ζπληαμίκνπ κηζζνχ, αλάινγα κε ηα ρξφληα πνπ ν αζθαιηζηηθφο 

ηνπ θνξέαο, ηνπ αλαγλσξίδεη σο ρξφληα αζθάιηζεο. 

 

Σα πνζνζηά απηά είλαη ηα εμήο: 

ηα 5 ζπληάμηκα ρξφληα 5% επί ηνπ κηζζνχ 

 » 6 » » 6% » » » 

 » 7 » » 7% » » » 

 » 8 » » 8% » » » 

 » 9 » » 9% » » » 

 » 10 » » 10% » » » 

 » 11 » » 11% » » » 

 » 12 » » 12% » » » 

 » 13 » » 13% » » » 

 » 14 » » 14% » » » 

 » 15 » » 15% » » » 



 » 16 » » 16% » » » 

 » 17 » » 17% » » » 

 » 18 » » 18% » » » 

 » 19 » » 19% » » » 

 » 20 » » 21% » » » 

 » 21 » » 22% » » » 

 » 22 » » 23% » » » 

 » 23 » » 24% » » » 

 » 24 » » 25% » » » 

 » 25 » » 26% » » » 

 » 26 » » 27% » » » 

 » 27 » » 28% » » » 

 » 28 » » 29% » » » 

 » 29 » » 30% » » » 

 » 30 » » 31% » » » 

 » 31 » » 32% » » » 

 » 32 » » 33% » » » 

 » 33 » » 34% » » » 

 » 34 » » 35% » » » 

 » 35 θαη άλσ » 36% » » » 

 

 

Ο ζπληάμηκνο κηζζφο επί ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγίδνληαη ηα σο άλσ πνζνζηά ηνπ 

βνεζήκαηνο ζα είλαη: 

Ο βαζηθφο κηζζφο )θιηκάθην εληαίνπ κηζζνινγίνπ), πξνζαπμεκέλνο θαηά ηα 

νηθνγελεηαθά επηδφκαηα, ην επίδνκα πνιπεηίαο, ην επηζηεκνληθφ επίδνκα, ην επίδνκα 

βαζκνχ, ηα επηδφκαηα 10% θαη 5% πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο Δ...Δ. ΟΣΟΔ – 

Σξαπεδψλ 1979 θαη 1981, ην επίδνκα 15% ηεο εζληθήο αληίζηαζεο, ην ηερληθφ 

επίδνκα ησλ ηερλεηψλ θαη ην λπρηεξηλφ επίδνκα ησλ θπιάθσλ. 

Σν άζξνηζκα φισλ ησλ παξαπάλσ επί ην δηθαηνχκελν πνζνζηφ ζχκθσλα κε ηελ 

θιίκαθα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, είλαη ην βνήζεκα ζην νπνίν πξνζηίζεηαη ε Α.Σ.Α. 

ε πεξίπησζε αιιαγήο ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ ελ ελεξγεία ππαιιήισλ επί ηα 

βειηίσ, ν ζπληάμηκνο κηζζφο δηακνξθψλεηαη κε ηα λέα δεδνκέλα θαη θαηφπηλ 

απνθάζεσο ηνπ Γ.. 

Καζνξίδεηαη πνζφλ αλσηάηνπ επηθνπξηθνχ βνεζήκαηνο ην 45% ηεο εθάζηνηε 

αλσηάηεο ζχληαμεο πνπ ζα ρνξεγεί ην ΣΑΠΗΛΣ. 

Καζνξίδεηαη πνζφλ θαησηάηνπ επηθνπξηθνχ βνεζήκαηνο θαηά άκεζα αζθαιηζκέλν, 

ην 30% ηνπ εθάζηνηε αλσηάηνπ επηθνπξηθνχ βνεζήκαηνο. 

Σν πνζφλ ηνπ βνεζήκαηνο πνπ ιακβάλεη δηθαηνδφρνο ή δηθαηνδφρνη φινη καδί δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ επηθνπξηθνχ βνεζήκαηνο. 

Σν βνήζεκα πξνθαηαβάιιεηαη ζηελ αξρή εθάζηνπ κελφο. 

Πέξαλ ηνπ κεληαίνπ επηθνπξηθνχ βνεζήκαηνο θαηαβάιιεηαη, δψξν Υξηζηνπγέλλσλ 

θαη Πάζρα σο θαη επίδνκα αδείαο. 

Σα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα πνπ ππνινγίδνληαη ζηνλ ζπληάμηκν κηζζφ, αθαηξνχληαη: 

α) ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ, ην νηθνγελεηαθφ επίδνκα 10%. 

β) ε πεξίπησζε δηαδεπγκέλσλ, εθηφο εάλ ν γνλέαο έρεη ηελ επηκέιεηα αλειίθσλ 

ηέθλσλ, κε δηθαζηηθή απφθαζε. 

Σν επίδνκα ηέθλσλ θαηαβάιιεηαη θαη ζηνπο δχν γνλείο, βνεζεκαηνχρνπο ηνπ 

Σακείνπ. 

γ) ηνπο δηθαηνδφρνπο αθαηξείηαη θαη ην νηθνγελεηαθφ επίδνκα θαη ησλ παηδηψλ. 



δ) Με ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 18
νπ

 έηνπο ησλ ηέθλσλ είηε αγφξηα, είηε θνξίηζηα. 

Παξαηείλεηαη κέρξη ην 24
νλ

 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο κφλν εθφζνλ ζπνπδάδνπλ ζε 

αλψηεξεο ή αλψηαηεο ζρνιέο αλεγλσξηζκέλεο απφ ην θξάηνο. 

4. ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο απνβηψζαληνο αζθαιηζκέλνπ απνλέκεηαη βνήζεκα 

(επηθνπξηθή ζχληαμε) ην νπνίν θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 27
ν
 ηνπ παξφληνο. 

5. Γελ ιακβάλνληαη ππ’ φςε επηδφκαηα, σο αδείαο, ηζνινγηζκνχ, δψξα 

Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα, ππεξσξίεο, σο θαη πάζεο θχζεσο έηεξαη έθηαθηνη 

παξνρέο ρνξεγνχκελνη ή ρνξεγεζεηζφκελνη ππφ ηεο Σξαπέδεο εηο ηνπο ελ ελεξγεία 

ππαιιήινπο θαη ελ νπδεκία πεξηπηψζεη δχλαηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ αχηαη εηο ηνλ 

ζπληάμηκνλ κηζζκφ επί ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη ην βνήζεκα (επηθνχξεζε). 

 

Άξζξν 23
ν
 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΝΟΜΖ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟΤ ΒΟΖΘΖΜΑΣΟ 

Σν επηθνπξηθφ βνήζεκα απνλέκεηαη απφ ην Γ.. ηνπ Σακείνπ θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ή ησλ λνκίκσλ απηνχ πιεξεμνπζίσλ θαη δηθαηνδφρσλ. 

 

Άξζξν 24
ν
 

ΔΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ ΔΛΑΥΗΣΟ ΥΡΟΝΟ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΑ 

ΘΔΜΔΛΗΩΖ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΠΡΟ ΤΝΣΑΞΖ 

1. Όια ηα κέιε ηνπ ΣΑΠΗΛΣ-ΑΣ δηθαηνχληαη βνεζήκαηνο αλεμάξηεηα κε ην ρξφλν 

αζθάιηζήο ηνπο ζην Σακείν φπσο νξίδεη ην άξζξν 22 ηνπ παξφληνο. 

α) Σα κέρξη ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπ παξφληνο κέιε ηνπ Σακείνπ παίξλνπλ επηθνπξηθφ 

βνήζεκα γηα φζα ρξφληα έρνπλ ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα απφ ηνλ νπνίν 

ζπληαμηνδνηήζεθαλ, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 20εηία ζηελ αζθάιηζε ηνπ 

ΣΑΠΗΛΣ-ΑΣ. 

ε πεξίπησζε πνπ απνρσξήζνπλ ρσξίο ηε ζπκπιήξσζε ηεο 20εηίαο, ππνρξενχληαη λα 

εμαγνξάζνπλ ηφζα ρξφληα φζα ηνπο ππνιείπνληαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζή ηεο, σο 

ΜΗΝΗΜΟΤΜ ρξφλν θαηαβνιήο. 

Απνθιείνληαη ηνπ δηθαηψκαηνο εμαγνξάο ηα κέιε πνπ απνρσξνχλ γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν απφ ηνπο εξγνδφηεο ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 θαη αζθαιηζζνχλ ζε 

νπνηνδήπνηε εθηφο ηνπ ΣΑΠΗΛΣ-ΑΣ θνξέα επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ρσξίο λα έρνπλ 

ζπγρξφλσο ζεκειηψζεη δηθαίσκα ιήςεσο επηθνπξηθνχ βνεζήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ Σακείνπ. 

β) ΣΑ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο εηζεξρφκελα κέιε ηνπ ΣΑΠΗΛΣ-ΑΣ 

παίξλνπλ βνήζεκα γηα φζα ρξφληα έρνπλ ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα απφ ηνλ νπνίν 

ζπληαμηνδνηήζεθαλ, εθφζνλ εμαγνξάζνπλ ηα ππφινηπα ρξφληα πνπ δελ είλαη 

αζθαιηζκέλα ζην Σακείν κε ην αζθάιηζηξν εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκνχλ λα ηα εμαγνξάζνπλ παίξλνπλ βνήζεκα απφ ην 

ΣΑΠΗΛΣ-ΑΣ γηα φζα ρξφληα έρνπλ αζθαιηζζεί ζην Σακείν θαη έρνπλ θαηαβιεζεί γηα 

ηελ αζθάιηζή ηνπο νη αληίζηνηρεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

2. Σν αζθάιηζηξν βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγίδεηαη ε εμαγνξά ζα είλαη κφλν ε 

εηζθνξά ηνπ αζθαιηζκέλνπ (3% θαη εηδηθά απηφ), πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ηεο 

ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ (πιελ ηεο πεξηπηψζεσο 1Β παξάγξ. 1). 

ε πεξίπησζε θαηαβνιήο ηεο εμαγνξάο κεηά πάξνδν κελφο απφ ηεο απνρσξήζεσο, ε 

εμαγνξά ζα ππνινγίδεηαη επί κηζζνχ πνπ ζα έπαηξλε ελ ελεξγεία ηελ εκέξα ηεο 

εμαγνξάο ηνπ. 

3. Ο κηζζφο επί ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγίδεηαη ε εμαγνξά ζα είλαη ν ιακβαλφκελνο θαηά 

ηελ εκέξα ηεο ζπληαμηνδνηήζεψο ηνπ, ζπληάμηκνο κηζζφο σο αλαθέξεηαη νχηνο ζην 

άξζξν 22 παξάγξ. 2 ηνπ παξφληνο. 



4. α) ε πεξίπησζε πνπ ν ζπληάμηκνο κηζζφο επί ην ζρεηηθφ κε ηα ρξφληα πνζνζηφ 

δηακνξθψλεη ζχληαμε κεγαιχηεξε ηνπ εθάζηνηε πιαθφλ, ηφηε ν ζπληάμηκνο κηζζφο, 

γηα ηελ εμαγνξά, πξνζαξκφδεηαη ζην χςνο ηνπ κηζζνχ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πάξεη ην 

πιαθφλ ηνπ βνεζήκαηνο. 

β) Ζ εμαγνξά ζηνπο δηθαηνδφρνπο ηνπ βνεζήκαηνο πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ην 

πνζνζηφ ηνπ βνεζήκαηνο. 

γ) ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ζπληαμηνχρνπ, ηπρφλ νθεηιφκελα πνζά πξνεξρφκελα 

απφ εμαγνξά, παξαθξαηνχληαη απφ ηνπο δηθαηνδφρνπο απφ ηελ απνλεκεζείζα ζε 

απηνχο ζχληαμε, ζχκθσλα κε ηα πνζνζηά πνπ ζα ιάβνπλ. 

5. Σν πνζφλ ηεο εμαγνξάο ζα θαηαβάιιεηαη θαηά ην ήκηζπ κελ ακέζσο, ην δε 

ππφινηπνλ ήκηζπ ζε εμήληα άηνθεο κεληαίεο δφζεηο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηεο 

θαηαβνιήο ηεο πξψηεο κεληαίαο επηθνπξηθήο ζπληάμεσο. 

ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ εκίζεσο ηεο εμαγνξάο ακέζσο κε ηελ 

ζπληαμηνδφηεζε, ράλεηαη ην δηθαίσκα επηθνχξεζεο θαη επηζηξέθνληαη, κφλνλ νη 

κέρξη ηφηε θαηαβιεζείζεο ππ’ απηνχ θξαηήζεηο (3%). 

 

Άξζξν 25
ν
 

ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΒΟΖΘΖΜΑΣΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ Σακείνπ δηθαηνχληαη βνεζήκαηνο ιφγσ αλαπεξίαο πξνζσξηλήο 

ή νξηζηηθήο, εθφζνλ ζπληαμηνδνηήζεθαλ ιφγσ αλαπεξίαο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο, 

εθφζνλ ζπληαμηνδνηήζεθαλ ιφγσ αλαπεξίαο απφ ηνλ νξγαληζκφ ηεο θχξηαο 

αζθάιηζεο θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε ζπληαμηνδφηεζε απφ ηνλ θνξέα 

θχξηαο αζθάιηζεο. Σν πνζφ ηνπ βνεζήκαηνο ιφγσ αλαπεξίαο είλαη αλάινγν κε ηα 

έηε ηεο αζθάιηζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηνλ αζθαιηζηηθν ηνπ θνξέα ρσξίο εμαγνξά, 

εθφζνλ ε ζχληαμε πνπ έιαβε απφ ηνλ νξγαληζκφ θχξηαο αζθάιηζεο θαηαβάιιεηαη γηα 

νξηζκέλν ρξφλν.  

Αλ ν αζθαιηζκέλνο ζπληαμηνδνηήζεθε απφ ηνλ θνξέα ηεο θχξηαο αζθάιηζεο ιφγσ 

αλαπεξίαο επ’ αφξηζηνλ ρξφλνλ, ηφηε εθφζνλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ αζθάιηζε 

ηνπ Σακείνπ ρξφλν αζθάιηζεο κηθξφηεξν ησλ 20 εηψλ ππνρξενχηαη λα εμαγνξάζεη ηα 

ππφινηπα ρξφληα κέρξη λα ζπκπιεξψζεη ηα 20 έηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνλνκήο ζπληάμεσο ιφγσ αλαπεξίαο είλαη ε απνλνκή 

ηνηαχηεο πξνεγνπκέλσο ππφ ηνπ θνξέσο θπξίαο αζθαιίζεσο ζηνλ νπνίν είλαη 

αζθαιηζκέλνο ν δηθαηνχρνο. 

 

Άξζξν 26
ν
 

ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΤΝΣΑΞΔΩ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΣΟΤ 

1. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ζπληαμηνχρνπ ηνπ Σακείνπ ιφγσ αλαπεξίαο ή γήξαηνο σο 

θαη ελ πεξηπηψζεη ζαλάηνπ αζθαιηζκέλνπ ηνπ Σακείνπ ζπκπιεξψζαληνο: α) δεθαεηή 

πξαγκαηηθή ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΣΑΠΗΛΣ, ΗΚΑ ή άιινπ θνξέσο θπξίαο αζθαιίζεσο, 

ππεξεζίαλ ή β) ηξηεηή ηνηαχηελ εάλ ν ζάλαηνο πξνήιζε απφ βίαην ζπκβάλ κε 

επειζφληνο φκσο θαηά ηελ εθηέιεζε ή εμ αθνξκήο ηεο εξγαζίαο (εθηφο εξγαζίαο 

αηχρεκα), γ) αλεμαξηήησο ρξφλνπ θπξίαο αζθαιίζεσο εάλ ν ζάλαηνο πξνήιζελ εθ 

βηαίνπ ζπκβάληνο επειζφληνο θαηά ηελ εθηέιεζε ή εμ αθνξκήο ηεο εξγαζίαο 

(εξγαηηθφ αηχρεκα), δηθαηνχληαη ζπληάμεσο θαηά ηαο επνκέλαο δηαηάμεηο. 

αα) Ζ ρήξα ή ν άπνξνο θαη αλάπεξνο ρήξνο ηνπ νπνίνπ ε ζπληήξεζε εβάξπλε θπξίσο 

ηελ ζαλνχζα. 

ββ) Σα λφκηκα ηέθλα, ηα λνκηκνπνηεζέληα, αλαγλσξηζζέληα θαη πηνζεηεζέληα εθ’ 

φζνλ ε πηνζεζία έιαβε ρψξαλ πξν ηα ζπκπιεξψζεσο ηνπ 65
νπ

 ηνπο θαη έλα 

ηνπιάρηζηνλ έηνο πξν ηνπ ζαλάηνπ ή ηεο ρνξεγήζεσο θπξίαο ζπληάμεσο εηο ηνλ ζεηφλ 



παηέξα, επί δε ηνπ ζαλάηνπ αζθαιηζκέλεο ή ζπληαμηνχρνπ θαη ηα λφζα απηήο ηέθλα, 

εθ’ φζνλ δελ ζπλεπιήξσζαλ ηα θαηά άξζξνλ (29) φξηα ειηθίαο. 

δδ) Οη γνλείο εάλ ε ζπληήξεζή ησλ εβάξπλε θπξίσο ηνλ ζαλφληα (ηελ ζαλνχζα). 

2. Ζ ρήξα (ρήξνο) δελ δηθαηνχηαη ζπληάμεσο: 

Α) Δάλ ν ζάλαηνο ηνπ ζπδχγνπ (ηεο ζπδχγνπ) επήιζε πξν ηεο παξφδνπ εμ κελψλ ππφ 

ηεο ηειέζσο ηνπ γάκνπ, εθηφο: 

α) Δάλ ν ζάλαηνο νθείιεηαη ζε αηχρεκα εξγαηηθφ ή κε. 

β) Δάλ πθηζηακέλνπ ηνπ γάκνπ εγελήζε, ή δηα ηνπ γάκνπ ελνκηκνπνηήζε ηέθλνλ. 

γ) Δάλ ε ρήξα θαηά ην ρξφλν ηνπ ζαλάηνπ ηειεί εηο θαηάζηαζε εγθπκνζχλεο. 

Β) Δάλ ν ζαλψλ (ζαλνχζα) ειάκβαλε θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ ζχληαμε θπξίαο 

αζθαιίζεσο απφ ην ΣΑΠΗΛΣ, ΗΚΑ ή άιιν θνξέα, ιφγσ αλαπεξίαο ή γήξαηνο, ν δε 

ζάλαηνο επήιζε πξν ηεο παξφδνπ 24 κελψλ απφ ηεο ηειέζεσο ηνπ γάκνπ εθηφο αλ θαη 

ζηελ πεξίπησζε απηή ζπληξέρεη θάπνηνο ιφγνο εθ ησλ αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία α, β θαη 

γ, αλαθεξνκέλσλ. 

Γ) Δθ’ φζνλ ηειέζεη λέν γάκνλ (ν ρήξνο ή ε ρήξα). 

3. Γελ ρνξεγείηαη βνήζεκα: 

α) Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, ζε ηέθλα, εγγνλνχο θαη 

πξνγνλνχο. 

β) ε ηέθλα, εγγνλνχο θαη πξνγνλνχο πξηλ απφ ην 25
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο εθφζνλ 

ηειέζνπλ γάκν ή αλαιάβνπλ βηνπνξηζηηθφ επάγγεικα ή πεζάλνπλ. 

γ) Οη βνεζεκαηνχρνη γνλείο εθφζνλ πεζάλνπλ. 

δ) ε πεξίπησζε αλαπεξίαο, εθφζνλ πάςνπλ λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλαπεξίαο. 

 

Άξζξν 27
ν
 

ΠΟΟΝ ΒΟΖΘΖΜΑΣΟ – ΜΔΛΩΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

1. Οη δηθαηνχκελνη βνήζεκα βάζεη ησλ πξνεγνχκελσλ άξζξσλ παίξλνπλ αλάινγα, ηα 

παξαθάησ πνζνζηά: 

α) Υήξνο ή ρήξα 60% 

β) Σέθλα 20% έθαζην. 

γ) πληεξνχκελνη γνλείο 40% έθαζηνο. 

δ) Σα αλάπεξα παηδηά κε αλαπεξία 67% θαη πάλσ 40% έθαζην. 

ε) Σα αλάπεξα παηδηά κε αλαπεξία 67% θαη πάλσ θαη νξθαλά θαη απφ ηνπο δχν 

γνλείο 60% έθαζην. 

ζη) ηα νξθαλά θαη απφ ηνπο δχν γνλείο 40% έθαζην. 

Σν βνήζεκα φισλ ησλ δηθαηνδφρσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην βνήζεκα ηνπ ή ηεο 

αζθαιηζκέλνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ην ππεξβαίλεη κεηψλεηαη αλαιφγσο ην βνήζεκα 

εθάζηνπ δηθαηνχρνπ. 

Κάζε κεηαβνιή ζηνλ αξηζκφ ησλ δηθαηνδφρσλ, επηθέξεη αλάινγε αλαπξνζαξκνγή 

ζηα πνζνζηά ησλ ππνινίπσλ δηθαηνδφρσλ. 

Πξνθεηκέλνπ πεξί βνεζεκαηνχρνπ, δηθαηνχκελνπ πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο 

βνεζήκαηνο απφ ην Σακείν, κηα σο άκεζα αζθαιηζκέλνο θαη κηα σο δηθαηνδφρνο 

παίξλεη νιφθιεξν ην πξνζσπηθφ ηνπ βνήζεκα θαη ην δηθαηνχκελν πνζνζηφ ηνπ 

άιινπ, φπσο θαζνξίδεηαη κ’ απηφ ην άξζξν. 

2. Σα εηο ηαο παξαγξάθνπο γγ θαη δδ ηνπ άξζξνπ 26 πξφζσπα δηθαηνχληαη ζπληάμεσο 

εάλ δελ ππάξρνπλ ρήξα (ρήξνο) ή ηέθλα δηθαηνχκελα ζπληάμεσο ή εάλ ππαξρφλησλ 

απηψλ, δηα ηεο ηθαλνπνηήζεσο ησλ εηο ζχληαμε, δηθαησκάησλ απηψλ, δελ εμαληιείηαη 

ην πνζφλ ηεο ζπληάμεσο ηνπ ζαλφληνο (ζαλνχζεο). 

3. Σν πνζφλ ζπληάμεσο εθάζηνπ ηνχησλ (γγ θαη δδ δηθαηνδφρσλ), ηζνχηαη πξνο ηα 

είθνζη εθαηνζηά (20%) ηεο ζπληάμεσο ηνπ ζαλφληνο (ζαλνχζεο), ηεο δε ρήξαο κεηξφο 

εηο ζαξάληα εθαηνζηά (40%) ηεο απηήο ζπληάμεσο, ρσξίο φκσο ην ζχλνινλ ησλ 



ζπληάμεσλ ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ λα δχλαηαη λα ππεξβεί εηο κελ ηελ πξψηε 

πεξίπησζε ηεο άλσ παξαγξάθνπ ην πνζφλ ζπληάμεσο ηνπ ζαλφληνο (ζαλνχζεο) εηο δε 

ηελ Γεπηέξα πεξίπησζε ηεο απηήο παξαγξάθνπ ην πνζφλ ην απνκέλνλ εθ ηεο ελ ιφγσ 

ζπληάμεσο κεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εηο ζχληαμε δηθαηψκαηνο ηεο ρήξαο (ρήξνπ) ή 

ησλ ηέθλσλ. 

4. Ωο ζχληαμε ηνπ ζαλφληνο (ζαλνχζεο) δηα ηνλ ππνινγηζκφλ ησλ πνζνζηψλ ησλ 

ζπληάμεσλ ησλ πεξί σλ ην παξφλ άξζξν κειψλ νηθνγελείαο, ινγίδεηαη ην πνζφλ 

ζπληάμεσο, ην νπνίνλ ζα ειάκβαλε ν ζαλψλ (ζαλνχζα) ζπληαμηνχρνο ιφγσ αλαπεξίαο 

ή γήξαηνο ή εηο ν εδηθαηνχην ν ζαλψλ αλ θαηά ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ θαζίζηαην 

αλάπεξνο εθ ηεο αηηίαο εμ εο πξνήιζε ν ζάλαηνο, κε ζπλππνινγηδνκέλσλ 

νηθνγελεηαθψλ βαξψλ θαη απνιχηνπ αλαπεξίαο. 

 

Άξζξν 28
ν
 

ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΗ ΛΖΞΖ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΒΟΖΘΖΜΑΣΟ 

Σν δηθαίσκα ρνξήγεζεο βνεζήκαηνο αξρίδεη απφ ηελ πξψηε ηνπ επνκέλνπ κελφο 

θαηά ηνλ νπνίν απερψξεζε ν αζθαιηζκέλνο ηεο ππεξεζίαο ηνπ, ή εθείλνλ θαηά ηνλ 

νπνίν επήιζε ν ζάλαηνο ή ε αλαπεξία ηνπ, ή απφ ηελ  ππνβνιή ηεο αηηήζεσο εθφζνλ 

ζεκειηψλεηαη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπηψζεηο γ 

ηεο παξαγξ. 1 άξζξν 22 θαη εθφζνλ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ππνβιεζνχλ εληφο 

δχν κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, δηαθνξεηηθά απφ ηελ εκέξα πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Ζ ζχληαμε δηαθφπηεηαη κε ηνλ ζάλαην ηνπ ζπληαμηνχρνπ εθ’ φζνλ δελ ππάξρνπλ 

δηθαηνδφρνη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ παξφληνο. 

 

Άξζξν 29
ν
 

ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΔΗΦΟΡΩΝ 

ην κέινο ηνπ Σακείνπ πνπ δελ ζεκειηψλεη δηθαίσκα γηα βνήζεκα ζα επηζηξέθνληαη 

ζηνλ ίδην ή ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηνπο δηθαηνδφρνπο ηνπ, κφλν 

νη εηζθνξέο ηνπ άηνθεο (άξζξν 3 παξ. 1), χζηεξα απφ ηνλ ππνβνιή ζρεηηθήο 

αηηήζεσο. 

 

Άξζξν 30
ν
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ 

1. Σν δηθαίσκα ζε ζχληαμε παξαγξάθεηαη κεηά παξέιεπζε πεληαεηίαο απφ ηεο 

γελέζεψο ηνπ. 

2. Μεληαίν επηθνπξηθφ βνήζεκα ην νπνίν δελ εμνθιείηαη εληφο εμακήλνπ απφ ηεο 

έθδνζήο ηνπ, παξαγξάθεηαη. 

3. Οπδέπνηε ρνξεγείηαη βνήζεκα ή νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε θαηά ηνπ Σακείνπ 

απφ νπνηνδήπνηε, αλαδξνκηθά καθξφηεξν ησλ έμη κελψλ απφ ηεο ρξνλνινγίαο θαηά 

ηελ νπνία ππεβιήζε ε αίηεζε, γηα ηελ απνλνκή ηνπ βνεζήκαηνο ή νπνηαζδήπνηε 

άιιεο νθεηιήο απφ ην Σακείν. 

4. Αη πεξί δηαθνπήο θαη αλαζηνιήο ησλ βξαρπνπξνζέζκσλ παξαγξαθψλ δηαηάμεηο 

ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα εθαξκφδνληαη ελ πξνθεηκέλσ αλαιφγσο. 

 

Άξζξν 31
ν
 

ΔΚΥΩΡΖΖ ΚΑΣΑΥΔΖ 

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ή θαηάζρεζε ησλ ζπληάμεσλ. Μφλν πξνθεηκέλνπ πεξί 

δηαηξνθήο ζπδχγνπ, θαηηφλησλ ή αληφλησλ επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε ηνπ ελφο ηξίηνπ 

(1/3) ηνχησλ θαηφπηλ αδείαο ηνπ Πξνέδξνπ Πξσηνδηθψλ. 



πκςεθηζκφο κε ηαο ππφ ηνπ Σακείνπ ρνξεγνπκέλαο ζπληάμεηο επηηξέπεηαη κφλνλ 

πξνο απφζβεζε νθεηιψλ ησλ δηθαηνχρσλ πξνο ην Σακείνλ θαη ηδηαίηεξα ιφγσ ηπρφλ 

νθεηινκέλεο εμαγνξάο. 

Ο ζπκςεθηζκφο ηνηνχησλ απαηηήζεσλ ηνπ Σακείνπ κεηά ηεο ζπληάμεσο ελεξγείηαη 

θαηά δφζεηο, νξηδνκέλαο ππφ ηνπ Γηνηθ. πκβνπιίνπ. 

 

Άξζξν 32
ν
 

ΔΚΠΣΩΔΗ – ΣΔΡΖΔΗ – ΑΝΑΣΟΛΑΗ 

1. Δθπίπηεη ηνπ δηθαηψκαηνο πξνο απφιεςε ζπληάμεσο ν θαζηζηάκελνο αλάπεξνο εθ 

πξνζέζεσο ή ζπλεπεία πιεκκειιήκαηνο ή θαθνπξγήκαηνο παξ’ απηνχ 

δηαπξαρζέληνο, εθ’ φζνλ δηαπηζησζεί ε ελνρή ηνπ δηα ηειεζηδίθνπ δηθαζηηθήο 

απνθάζεσο. 

Δάλ φκσο ππάξρνπλ πξφζσπα εθ ησλ ελ άξζξσ 26 αλαθεξνκέλσλ, ηαχηα δηθαηνχληαη 

ζπληάμεσο ηεο νπνίαο ζα εδηθαηνχλην, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, εθ 

ηνπ νπνίνπ έιθνπλ ην δηθαίσκα. 

2. Σν εηο ζχληαμε δηθαίσκα ησλ κειψλ νηθνγελείαο απφιιπηαη: 

α) Δάλ απηά θαηαδηθαζζνχλ δη’ απνθάζεσο πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ δηα πξάμε, 

ζπλεπεία ηεο νπνίαο επήιζε ν ζάλαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνχρνπ. 

β) Ωο πξνο ηελ ρήξα, ζχδπγν ή κεηέξα εάλ απηή εθπέζεη ηεο επηηξνπείαο ησλ ηέθλσλ 

ηεο δη’ αηζρξφλ δηαγσγή. 

3. Ζ θαηαβνιή ησλ παξά ησλ Σακείσλ ζπληάμεσλ αλαζηέιιεηαη:  

α) Δθ’ φζνλ ν ζπληαμηνχρνο εθηίεη πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο ηνπ καθξνηέξα 

ηεο πεληαεηίαο. 

Δάλ φκσο ππάξρνπλ πξφζσπα, ηα νπνία, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ζπληαμηνχρνπ ζα 

εδηθαηνχλην ζπληάμεσο, θαηαβάιιεηαη ζηα ελ ιφγσ πξφζσπα ην πνζφλ ηεο 

ζπληάμεσο, ην νπνίνλ αθξηβψο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ζπληαμηνχρνπ ζα 

απνλέκεην ζε απηά. 

β) Δπίζεο αλαζηέιιεηαη ην δηθαίσκα βνεζήκαηνο εθφζνλ ν άκεζα βνεζεκαηνχρνο 

ήζειε λα αλαιάβεη εθ λένπ εξγαζία ή ππεξεζία ζε εξγνδφηε ην πξνζσπηθφ ηνπ 

νπνίνπ αζθαιίδεηαη ζην Σακείν. 

 

Άξζξν 33
ν
  

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

1. Ζ ζθξαγίδα ηνπ Σακείνπ θέξλεη ηελ επσλπκία απηνχ θαη ζην κέζν ηε ρξνλνινγία 

ίδξπζήο ηνπ (1979). 

2. Γηα θάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην παξφλ Καηαζηαηηθφ θαη ηνλ 

ζπληαρζεζφκελν εζσηξηθφ θαλνληζκφ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα θαη ηνλ 

εηζαγσγηθφ απηνχ Νφκνπ. 

 

Άξζξν 34
ν
 

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

1. Τπάιιεινη Σξαπεδψλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ απφ ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ 

ζα κπνξνχλ λα δεηήζνπλ, κέζσ ησλ πιιφγσλ ησλ, λα κεηάζρνπλ αξγφηεξα, εθ’ 

φζνλ απνδέρνληαη ην παξφλ θαηαζηαηηθφ θαη κε ηνπο ίδηνπο κε ηα ινηπά κέιε φξνπο. 

Ζ απφθαζε γηα ηελ εηζδνρή θαη νη φξνη εηζδνρήο ζα ξπζκίδνληαη εθάζηνηε απφ ην 

Γ.. ην νπνίν επί κείδνλνο ζεκαζίαο ζεκάησλ κπνξεί λ’ απεπζχλεηαη ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε. Τπφ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πιιφγσλ, πιελ ησλ άιισλ ζηνηρείσλ πνπ 

ηπρφλ ζα δεηεζνχλ απφ ην Γ.., ζα πξνζθνκίδνληαη, έγγξαθνο ζπλαίλεζε ηεο 

Σξαπέδεο ζηελ νπνία αλήθνπλ φηη ζπλαηλεί ζηελ θαηαβνιή ηνπ ηζρχνληνο 

αζθαιίζηξνπ, απφθαζε ηεο Γελ. πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ θαη 



νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ κε φξηα ειηθίαο, ζπληάμηκα ρξφληα 

ζηνλ θνξέα θπξίαο αζθάιηζεο θαη εκεξνκελία πξνζιήςεσο ζηελ Σξάπεδα. 

2. Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ αξρίδεη απφ ηηο 1
εο

 Ηνπιίνπ 1979. 

3. Ζ ρνξήγεζε επηθνπξηθήο ζχληαμεο αξρίδεη κεηά ηεηξαεηίαλ απφ ηεο ελάξμεσο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ, δειαδή απάν 1
εο

 Ηνπιίνπ 1983. 

4. Οη απνρσξνχληεο θαη ζπληαμηνδνηνχκελνη, απφ ηηο Σξάπεδεο, κεηά ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 

1979, ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα, γηα επηθνπξηθή ζχληαμε, εθ’ φζνλ βεβαίσο έρνπλ 

ππνβάιιεη ζηελ Σξάπεδα ηελ εμνπζηνδφηεζε γηα θξάηεζε ηεο εηζθνξάο ηνπ θαη έρεη 

γίλεη ε θξάηεζή ηεο απφ ηελ Σξάπεδα. 

5. Γηα ηνπο ζπληαμηνδνηνχκελνπο, απφ ηελ θπξία αζθάιηζε (ΣΑΠΗΛΣ, ΗΚΑ θ.ιπ.) 

κεηά ηελ 1
ελ

 Ηνπιίνπ 1979 θαη κέρξη Ηνπλίνπ 1983, ην πνζφλ ηεο εμαγνξάο ζα 

θαηαβάιιεηαη θαηά ην ήκηζπ κελ ακέζσο, ην δε ππφινηπνλ ήκηζπ ζε εμήληα (60) 

άηνθεο δφζεηο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηεο θαηαβνιήο ηεο πξψηεο κεληαίαο επηθνπξηθήο 

ησλ ζπληάμεσο. 

ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ εκίζεσο ηεο εμαγνξάο ακέζσο κε ηελ 

ζπληαμηνδφηεζε ράλεηαη ην δηθαίσκα επηθνπξήζεσο θαη επηζηξέθνληαη ζην 

δηθαηνχρν, κφλνλ, νη κέρξη ηφηε θαηαβιεζείζεο ππ’ απηνχ εηζθνξέο (3%). 

6. Μέρξη ηεο εγθξίζεσο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ 

Σακείνπ απνθηάηαη κε ηελ ππνβνιή ζηελ Σξάπεδα ηεο εμνπζηνδνηήζεσο γηα θξάηεζε 

ππ’ απηήο, ηνπ 3%, ηεο εηζθνξάο ηνπ εζθαιηζκέλνπ. 

7. Σν πξψηνλ, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ Σακείνπ, νηθνλνκηθφ έηνο αξρίδεη απφ ηεο 

ζπζηάζεσο ζε ζψκα ηνπ πξψηνπ Γηνηθ. πκβνπιίνπ απηνχ κέρξη ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 

ηνπ έηνπο 1980. 

8. Δάλ κέρξη ηηο πξψηεο αξραηξεζίεο ηνπ Σακείνπ δελ έρνπλ εγγξαθεί σο κέιε 

ππάιιεινη άιισλ Σξαπεδψλ, ην Γ.. ζ’ απαξηίδεηαη, εμ νινθιήξνπ, απφ ζπκβνχινπο 

πξνεξρνκέλνπο απφ ηελ Ηνληθή θαη Λατθή Σξάπεδα. ε πεξίπησζε εγγξαθήο 

ππαιιήισλ κειψλ κηαο ηνπιάρηζηνλ άιιε Σξάπεδαο θαη εθ’ φζνλ ε ζεηεία ηνπ Γ.. 

δελ έρεη ππεξβεί ην 18κελν, ηφηε ζα παξαηηνχληαη ηα ηειεπηαία δχν θαηά ζεηξάλ 

επηηπρίαο κέιε ηνπ Γ.. θαη ηελ ζέζε ηνπο ζα θαηαιακβάλνπλ, γηα ηνλ ππφινηπν 

ρξφλν ηεο ζεηείαο ηνπ Γ.., δχν κέιε πξνεξρφκελα απφ ηηο άιιεο Σξάπεδεο πνπ ζα 

ππνδεηθλχνληαη απφ ηνπο πιιφγνπο Τπαιιήισλ ησλ Σξαπεδψλ απηψλ. 

Σν παξφλ θαηαζηαηηθφ αλαγλψζζεθε άξζξν πξνο άξζξν θαη ζην ζχλνιφ ηνπ θαη 

ςεθίζηεθε θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ ηνπ σκαηείνπ πνπ έγηλε 

ζηηο 23 Ηνπιίνπ εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 7 κ.κ., ζηελ αίζνπζα ηεο Λέζρεο ηνπ 

πιιφγνπ Τπαιιήισλ Δκπνξηθήο Σξαπέδεο. 

 

Άξζξν 35
ν
 

Όζνη ππάιιεινη ππεξεηνχλ θαηά ηελ 1.7.79 θαη δελ έρνπλ εμνπζηνδνηήζεη κέρξη ηελ 

30.10.79 ηελ Σξάπεδα γηα ηελ παξαθξάηεζε ηεο εηζθνξάο ησλ, γηα λα εγγξαθνχλ 

κέιε ηνπ Σακείνπ, ζα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.7.79 

κέρξη ηεο εκεξνκελίαο εγγξαθήο ησλ εθηφο απφ ηελ δηθή ηνπο εηζθνξά θαη απηή ηεο 

Σξαπέδεο. 

 

Αζήλα 3.7.1990 

Ο Πξφεδξνο Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

Η. ΥΡΤΗΚΟ Α. ΜΠΑΦΖ 

 

Αθξηβέο αληίγξαθνλ εθ ηνπ πξσηνηχπνπ ηξνπνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ζσκαηείνπ, 

εγθξηζέληνο δηα ηεο αξηζκ. 43/91 απνθάζεσο ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ 

ππφ ηελ πξφζζελ επσλπκίαλ, αλαγλσξηζζέληνο δηα ηεο ππ’ αξηζ. 2843/79 απνθάζεσο 



ηνπ απηνχ Γηθαζηεξίνπ θαη θαηαρσξεζέληνο εηο ηελ νηθείαλ ζηήιελ ηνπ βηβιίνπ 

αλεγλσξηζκέλσλ ζσκαηείσλ ππ’ αχμ. αξηζ. 8905 Δηδ. 2488/13/3/91. 

 

Αζήλα 13-3-91 

 

 

 

 


