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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 
ΕΝΩΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
Ο χιινγνο Δξγαδνκέλσλ Σξάπεδαο Μαθεδνλίαο Θξάθεο ηδξχζεθε ην έηνο 1980 θαη ζχκθσλα 
κε ηελ 896/28.11.1980 απφθαζε ηνπ Πνι. Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο εγγξάθεθε ζηα βηβιία 
σκαηείσλ κε Γεληθφ Αξηζκφ 2475 θαη εηδηθφ αξηζκφ 782. 
 
Σελ 7-9-1984 ππεξςεθίζηεθε, κε θαζνιηθή ςεθνθνξία, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, 
πνπ εγθξίζεθε κε ηελ κε αξηζκφ 1374/21-12-1984 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ 
Θεζζαινλίθεο θαη θαηαρσξήζεθε ηελ 13-3-1985 ζηα βηβιία σκαηείσλ. 
 
ηηο 12/6/2000 ππεξςεθίζηεθε κε θαζνιηθή ςεθνθνξία, ε 2ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ 
πνπ εγθξίζεθε κε ηελ κε αξηζκφ 19066/2000 απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ 
Θεζζαινλίθεο θαη θαηαρσξήζεθε ηελ 23-8-00 ζηα βηβιία σκαηείσλ. 
 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄  
 

Ο ΤΛΛΟΓΟ 
 

ΑΡΘΡΟ  1 
 
ΤΣΑΖ – ΔΠΧΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ 
 
Οη εξγαδφκελνη πνπ ζπλδένληαη  κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο, 
ζπληζηνχλ πξσηνβάζκηα επηρεηξεζηαθή ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, ηεο νπνίαο ε επσλπκία 
θαζνξίδεηαη σο «Δλσηηθφο χιινγνο Δξγαδνκέλσλ Σξάπεδαο Πεηξαηψο».   
 
Ζ,  ππν νπνηαδήπνηε λνκνηππηθή κνξθή,  εθδήισζε ηεο επηρεηξεζηαθήο δξάζεο ηεο ηξάπεδαο 
Πεηξαηψο, θαζψο θαη ησλ θαζνιηθψλ ή εηδηθψλ δηαδφρσλ ηεο , θαη ε αλάινγε    δηακφξθσζε – 
κεηαβνιή ηεο επσλπκίαο ηεο ζην κέιινλ, δελ ζπλεπάγεηαη νχηε ππνρξεψλεη ζε ηξνπνπνίεζε 
ηεο επσλπκίαο ηνπ ¨Δλσηηθνχ πιιφγνπ Δξγαδνκέλσλ Σξάπεδαο  ΠΔΗΡΑΗΩ ζην βαζκφ πνπ , 
σο επηρεηξεζηαθή – ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, θαηαιακβάλεη ην εξγαζηαθφ πεδίν ηεο 
ζπλαθψο δηακνξθνχκελεο  εληαίαο επηρείξεζεο. 
 
Σν σκαηείν έρεη έδξα ζηε Θεζζαινλίθε θαη δηαηεξεί  γξαθείν ζηελ Αζήλα. 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
 
ΚΟΠΟ – ΔΠΗΓΗΧΞΔΗ - ΑΡΥΔ 
  
θνπφο ηνπ πιιφγνπ είλαη: 
1. Ζ κειέηε, ε πξνζηαζία θαη ε πξναγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ, επαγγεικαηηθψλ, αζθαιηζηηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ, ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, θαη 
ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο γεληθφηεξα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ κειψλ ηνπ 
σκαηείνπ. 
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2. Ζ ζχζθημε ησλ ζπλαδειθηθψλ δεζκψλ θαη ε αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο αιιειεγγχεο ηφζν 
κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ, φζν θαη φισλ ησλ άιισλ εξγαδνκέλσλ κε βάζε ηα ηαμηθά 
ηνπο ζπκθέξνληα. 

3. Ζ νξγάλσζε κνξθσηηθψλ εθδειψζεσλ ε ςπραγσγία θαη ε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα 
ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ κειψλ ηνπ. 

4. Ζ ίδξπζε θάζε είδνπο Δπηθνπξηθνχ Σακείνπ πνπ ζα εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ησλ κειψλ 
θαη ε ππαγσγή ζε θαηάιιειν θνξέα γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ηελ 
πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ κειψλ θαη ηελ ζπληαμηνδφηεζε ηνπο. 

5. Ζ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή αληηπξνζψπσλ ζηε Γηνίθεζε, ζηα φξγαλα θαη ηα Τπεξεζηαθά 
πκβνχιηα ηεο εξγνδφηξηαο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ηεο 
ζηφρσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

6. Ζ θαηάξηηζε Καλνληζκνχ Δξγαζίαο θαη γεληθφηεξα ε ζχλαςε επηρεηξεζηαθψλ ..Δ. γηα 
ηε ξχζκηζε θνηλψλ φξσλ ακνηβήο θαη εξγαζίαο γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηε βάζε 
ηεο θνηλφηεηαο ησλ εξγαζηαθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ πεγάδνπλ απφ ην πεδίν 
δξαζηεξηφηεηαο ηεο εληαίαο επηρείξεζεο. 

7. Ζ πξνάζπηζε ηεο εηξήλεο, ε θαηάθηεζε θαη πξνάζπηζε ηεο Δζληθήο Αλεμαξηεζίαο, ε 
πξναγσγή αληηπξνζσπεπηηθψλ – δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ ιατθήο θπξηαξρίαο θαη ε 
πξνψζεζε ηνπ αγψλα γηα θαζεζηψο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. 

8. Ζ δηαηήξεζε ηεο απηνλνκίαο θαη αλεμαξηεζίαο ηνπ απφ θάζε εμσζπλδηθαιηζηηθή 
παξέκβαζε θαη επηξξνή. 

Ο χιινγνο είλαη αδέζκεπηνο απέλαληη ζηνπο εξγνδφηεο, ηηο Κπβεξλήζεηο θαη ηα πνιηηηθά 
θφκκαηα, θαη δηεθδηθεί ηε δηθή ηνπ θπζηνγλσκία θαη ην δηθφ ηνπ ξφιν έρνληαο ζπλείδεζε πσο 
εθθξάδεη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ππεξαζπίδεη ηα ηδηαίηεξα ζπκθέξνληά ηνπο. 
 

 
ΑΡΘΡΟ  3 

 
ΜΔΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΚΟΠΧΝ 
 
Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ σκαηείνπ ζα επηδησρζεί κε ηα πην θάησ κέζα: 

α. Με κειέηεο, ηεθκεξησκέλεο αλαιχζεηο, πξνβνιέο, δεκνζηεχζεηο, εθδφζεηο, 
αλαθνηλψζεηο θαη δηαιέμεηο ζρεηηθά κε ηα εηδηθφηεξα αηηήκαηα ησλ κειψλ ηνπ αιιά θαη 
κε ηα γεληθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο ηξαπεδνυπαιιήινπο θαη ηνπο 
εξγαδφκελνπο φιεο ηεο ρψξαο. 
β. Με ηελ πξνψζεζε ηξνπνινγηψλ, ηελ επηδίσμε ςήθηζεο λφκσλ πνπ λα 
πξναζπίδνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ ππνγξαθή θαη εθαξκνγή 
πιινγηθψλ πκβάζεσλ, Οξγαληζκψλ Δξγαζίαο θαη Καλνληζκψλ. 
γ. Με ηελ δηθαζηηθή παξέκβαζε ππέξ ησλ κειψλ ηνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ λφκηκσλ 
δηεθδηθήζεψλ ηνπο. 
δ. Με ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ. 
ε. Με ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ κνξθψλ ζπλδηθαιηζηηθνχ αγψλα. 
ζη. Με ηελ ίδξπζε ή ζπκκεηνρή ζε Λέζρεο, βηβιηνζήθεο, παηδηθνχο ζηαζκνχο θαη 
θαηαζθελψζεηο, πξνκεζεπηηθνχο, θαηαλαισηηθνχο, παξαγσγηθνχο θαη νηθνδνκηθνχο 
ζπλεηαηξηζκνχο θιπ. 
δ. Με ηελ δεκηνπξγία Απεξγηαθνχ Σακείνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 
πιιφγνπ φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηνπ απεξγηαθνχ ηακείνπ ή  
ησλ κειψλ ηνπ ζε πεξηπηψζεηο απεξγίαο.  
ε. Με  θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν πνπ δελ αληίθεηηαη ζηηο αξρέο ηνπ παξφληνο 
Καηαζηαηηθνχ θαη ζα ζπληειέζεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηεο 
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θαηάζηαζεο – εμέιημεο ησλ κειψλ ηνπ θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ γεληθφηεξνπ 
επηπέδνπ δηαβίσζεο. 

 
ΑΡΘΡΟ  4 

 
ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΤΠΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 
 
1. Αθνχ ηεξεζνχλ νη λφκηκεο δηαηππψζεηο ν χιινγνο εγγξάθεηαη ζηηο αθφινπζεο 

δεπηεξνβάζκηεο : 
α. Σελ Κιαδηθή νκνηνεπαγγεικαηηθή ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΣΡΑΠΔΕΟΫΠΑΛΛΖΛΗΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ ΔΛΛΑΓΟ «ΟΣΟΔ». 
β. Σν ΔΡΓΑΣΟΫΠΑΛΛΖΛΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «ΔΚΘ», ή ηα ηνπηθά 
Δξγαηνυπαιιειηθά θέληξα εθ΄ φζνλ πιεξνχληαη νη φξνη εθείλνη ψζηε λα κπνξέζνπλ 
λνκηθά θαη νπζηαζηηθά λα εθπξνζσπεζνχλ ζ΄ απηά νη ζπλάδειθνη ησλ πεξηνρψλ απηψλ. 
Σν Γ.. απνθαζίδεη κεηά ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ ηε δεκηνπξγία 
παξαξηεκάησλ ζε άιιεο πφιεηο θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα αληίζηνηρα Δξγαηηθά Κέληξα. 
Μέζσ κηαο ησλ πξνεγνχκελσλ Β/ζκίσλ Δλψζεσλ αληηπξνζσπεχεηαη ζηε δχλακε ηεο 
Γ/ζκηαο Δλψζεσο ηεο ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ «ΓΔΔ». 
ρεηηθή απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε πξηλ απφ ηηο εθινγέο ησλ 
Αληηπξνζψπσλ. 

2. Γηα ηελ απνρψξεζε ηνπ πιιφγνπ απφ ηηο αλσηέξσ Β/ζκηεο Δλψζεηο θαη ηελ εγγξαθή ζε 
άιιεο απαηηείηαη ε εηδηθή εληζρπκέλε πιεηνςεθία θαηά ηηο Γ.. 

3. Ζ εζεινχζηα εγγξαθή ζηηο ππεξθείκελεο νξγαλψζεηο γελλά ηελ ππνρξέσζε ηεο απνδνρήο 
ησλ φξσλ, πεξηνξηζκψλ θαη ππνρξεψζεσλ πξνο απηέο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηα 
εγθεθξηκέλα θαηαζηαηηθά ηνπο. 

4. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα εγγξαθή ζε δηεζλείο 
ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ελψζεηο.    

 

 

 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  

ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 
 

ΑΡΘΡΟ  5 
 
ΜΔΛΖ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 
 
1. Μέιε ηνπ πιιφγνπ δηθαηνχληαη λα είλαη φινη νη κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 

εξγαδφκελνη ζηελ ρξεκαηνπηζησηηθή επηρείξεζε Σξάπεδα Πεηξαηψο θαζψο θαη νη 
εξγαδφκελνη ζε Σξάπεδεο πνπ ηπρφλ  ζπγρσλεπζνχλ κε νηνλδήπνηε ηξφπν κε ηελ Σξάπεδα 
Πεηξαηψο, ππν νπνηαδήπνηε λνκνηππηθή κνξθή ή επσλπκία εκθαλίδεηαη, 
δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί ζήκεξα ή κειινληηθά θαηά ηελ θαζνιηθή ή εηδηθή δηαδνρή 
ηεο ε επηρείξεζε απηή. 

2. Σα κέιε ηνπ πιιφγνπ δελ κπνξνχλ λα είλαη ηαπηφρξνλα κέιε άιιεο επηρεηξεζηαθήο 
ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο. 
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ΑΡΘΡΟ  6 
 
ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ 
 
Σα κέιε ηνπ πιιφγνπ έρνπλ δηθαίσκα: 
 
1. Να κεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο, λα εθιέγνπλ ηελ Γηνίθεζε, ηα ππφινηπα φξγαλα ηνπ 

πιιφγνπ θαη ηνπο αληηπξνζψπνπο γηα ηηο Β/ζκηεο Δλψζεηο θαη λα εθιέγνληαη ζχκθσλα κε 
ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. 

2. Να αμηψλνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ πιιφγνπ θαη λα ειέγρνπλ ηηο 
ελέξγεηεο ηνπ Γ.. 

3. Κάζε κέινο έρεη δηθαίσκα λα ζέηεη ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα εμέηαζε ζέκαηα 
γεληθφηεξεο ή εηδηθφηεξεο θχζεο. 

4. Να δεηνχλ ηε δηαγξαθή ηνπο απφ ηνλ χιινγν κε αίηεζή ηνπο πνπ ηελ ππνβάιινπλ 
νπνηεδήπνηε.  

5. Σν Γ.. είλαη ππνρξεσκέλν λα εθδψζεη απφθαζε απνδνρήο ηεο αίηεζεο δηαγξαθήο πνπ 
εηζάγεη ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. 

6. Σα εμεξρφκελα ή ηα κέιε πνπ δηαγξάθεθαλ δελ έρνπλ θαλέλα δηθαίσκα ζηελ πεξηνπζία 
ηνπ πιιφγνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ  7 

 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ 
 
Σα κέιε ηνπ πιιφγνπ νθείινπλ: 
 
1. Να ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. 
2. Να δείρλνπλ ελδηαθέξνλ θαη δήιν, ιακβάλνληαο κέξνο ζηελ ελεξγφ δσή, ηηο 

θηλεηνπνηήζεηο θαη ηηο ινηπέο ζπλδηθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ. 
3. Να πεηζαξρνχλ ζηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαζψο θαη ησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο ηεο ΟΣΟΔ θαη ηνπ ΔΚΘ ή ησλ ηνπηθψλ Δξγαηηθψλ 
Κέληξσλ. 

4. Να θαηαβάινπλ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο ζπλδξνκέο ηνπο. 
 

ΑΡΘΡΟ  8 
 
ΔΓΓΡΑΦΖ – ΑΠΟΥΧΡΖΖ ΜΔΛΟΤ 
 
1. ηε δχλακε ηνπ πιιφγνπ εγγξάθεηαη θάζε εξγαδφκελνο απηνκάησο απφ ηελ εκέξα 

έλαξμεο ηεο εξγαζηαθήο ηνπ ζρέζεο θαηά ην άξζξν 5 παξ.1 ηνπ θαηαζηαηηθνχ  θαη απνθηά 
εθινγηθά δηθαηψκαηα εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί δχν κήλεο απφ ηελ εκέξα απηή κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη θαηέβαιε ηελ ζπλδξνκή ηνπ. 

2. Γελ εγγξάθεηαη κέινο ή δηαγξάθεηαη απφ ηα κεηξψα (φπνηνο απέθηεζε ηελ ηδηφηεηα απηή) 
εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη αλάινγε γξαπηή δήισζή ηνπ.  Σν δηθαίσκα 
απνρψξεζεο ηνπ κέινπο αζθείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 87 ΑΚ. 
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ΑΡΘΡΟ  9 
 
ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΟΤ 
 
Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ πιιφγνπ ράλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. χζηεξα απφ θιήζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ λα απνινγεζεί, ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 
 

α. Όηαλ ην κέινο θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε απαγφξεπζεο ή φηαλ ζην ζπγθεθξηκέλν 
κέινο εκθαληζζνχλ νη πεξηπηψζεηο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ, ζχκθσλα κε 
ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη ε απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο.  Πξφζθαηξε κεηαβνιή δελ 
ιακβάλεηαη ππ΄ φςε θαη δελ επηθέξεη απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο ηνπ πιιφγνπ.  
Ζ πεξηέιεπζε ζε κε νξηζηηθνπνηεκέλε θαηά ην Νφκν αλεξγία, ε ζηξάηεπζε θαη ε 
ζρεηηθά καθξνρξφληα αζζέλεηα, δελ ζπληζηνχλ πξνυπφζεζε απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο 
ηνπ κηζζσηνχ θαη δελ πξνθαινχλ ηελ δηαγξαθή ηνπ.  Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
ζηξάηεπζεο ηνπ κέινπο ή ζε πεξίπησζε καθξνρξφληαο αζζέλεηαο ή γνληθήο άδεηαο ή 
άδεηαο άλεπ απνδνρψλ, απηφ δελ πιεξψλεη ζπλδξνκή, αιιά εμαθνινπζεί λα είλαη 
κέινο. 
β. Όηαλ ην κέινο γίλεη εξγνδφηεο ή Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Σξάπεδαο ή επηρεηξήζεσλ 
ηνπ Οκίινπ.  Ζ απφθηεζε φκσο κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο   θαηά πνζνζηφ Μεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ φρη κεγαιχηεξν ηνπ 0,5%, δελ εκπνδίδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δχλακε ηνπ 
πιιφγνπ. 
γ. Ζ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηεο κεληαίαο νηθνλνκηθήο ζπλδξνκήο επί έμη (6) ζπλερείο 
κήλεο, ζηεξεί ην κέινο απφ ηελ ελεξγφ ηδηφηεηά ηνπ, ε νπνία αλαθηάηαη γηα ην επφκελν 
ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ακέζσο κφιηο θαηαβιεζνχλ νη θαζπζηεξεκέλεο κεληαίεο 
ζπλδξνκέο. 
δ. Γηα απνδεηγκέλε εθδήισζε αληηζπλδηθαιηζηηθήο ή αληεξγαηηθήο δξάζεο θαη 
ζπκπεξηθνξάο πνπ πεξηγξάθεηαη ζαθψο θαη αηηηνινγείηαη πιήξσο.  Δηδηθά γηα ηελ 
πεξίπησζε απηή ε δηαγξαθή γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κεηά απφ 
εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
ε. ε πεξίπησζε πνπ , ρσξίο λα ζπληξέρεη αλψηεξε βία κε επαξθή απφδεημε, δελ πήξε 
κέξνο ζηηο δχν ηειεπηαίεο εθινγέο γηα ηελ Γηνίθεζε. 
ζη. Μέινο ηνπ πιιφγνπ πνπ είλαη ηαπηφρξνλα γξακκέλν ζηε δχλακε άιιεο 
επηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο δηαγξάθεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. εθ΄ φζνλ παξαιείςεη 
λα δεηήζεη ηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην άιιν ζσκαηείν. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  10 
   
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΟΤ – ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΔ ΠΟΗΝΔ 
 
1. Γηα ηελ δηαγξαθή ηνπ κέινπο απνθαζίδεη ζε πξψην βαζκφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

πιιφγνπ ην νπνίν θαη ππνρξεψλεηαη λα γλσζηνπνηήζεη γξαπηά κέζα ζε έλα κήλα ηε 
ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

2. Ο ελδηαθεξφκελνο ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ κε ηελ ζρεηηθή πξνο απηφλ απφθαζεο ηεο 
δηαγξαθήο ηνπ, δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη κε αίηεζή ηνπ ζηελ πξψηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 
κειψλ ηνπ πιιφγνπ.  Ζ πξνζθπγή αλαζηέιιεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο ηνπ Γ.. κφλν 
ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εδαθίσλ α θαη β ηνπ άξζξνπ 9.  Γηα ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο 
ηζρχεη ε απφθαζε ηνπ Γ.. κέρξη λα αλαθιεζεί.  Δθ΄ φζνλ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθέο 
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πξνυπνζέζεηο, ην Γ.. κπνξεί νπνηεδήπνηε, είηε κε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ είηε θαη 
κφλν ηνπ, λα αλαθαιέζεη ηελ εθδνζείζα απφθαζή ηνπ. 

3. Ζ επαλεγγξαθή ηνπ κέινπο πνπ δηαγξάθηεθε απφ ηελ δχλακε ηνπ πιιφγνπ, γίλεηαη κφιηο 
απνθηεζεί μαλά ε επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα ή εθιείςεη ν ιφγνο δηαγξαθήο ηνπ θαη θαηά 
ηελ ίδηα αθξηβψο φπσο θαη ε δηαγξαθή, δηαδηθαζία. 

4. Κάζε αληηζπλαδειθηθή ζπκπεξηθνξά κέινπο πξνο άιιν κέινο ή κέιε ηνπ σκαηείνπ ή ηεο 
Γηνίθεζεο ηνπ σκαηείνπ, θαζψο θαη θάζε παξάβαζε ππνρξέσζήο ηνπ πξνο ηελ ..Δ. 
πνπ ηζρχεη θάζε θνξά ή πξνο απφθαζε ηεο Γ.. ησλ κειψλ, επηζχξεη ηηο πην θάησ 
πεηζαξρηθέο πνηλέο, αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο θαηά ηελ θξίζε 
ηνπ Γ.., δειαδή 
α.  Πξνθνξηθή επίπιεμε 
β.  Έγγξαθε επίπιεμε 

5. Οη απνθάζεηο ηεο πξνθνξηθήο θαη έγγξαθεο επίπιεμεο είλαη αηηηνινγεκέλεο θαη 
παίξλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ Γ.., κπνξεί δε ην κέινο 
λα πξνζθχγεη ζηελ ακέζσο επφκελε Γεληθή πλέιεπζε. 

6. Μέινο πνπ θαηεγνξήζεθε γηα πνηληθά αδηθήκαηα θινπήο, απάηεο, ππεμαίξεζεο, 
ςεπδνξθίαο ή γηα πιεκκειήκαηα πνπ πξνζβάινπλ ηα ήζε θαη πνπ ηηκσξήζεθε, 
δηαγξάθεηαη απφ ην κεηξψν ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ.  Γηαγξάθεηαη επίζεο, φηαλ 
επαλεηιεκκέλα ηηκσξήζεθε απφ ην Γ.. κε επίπιεμε ή παξαβαίλεη ην θαηαζηαηηθφ ή 
απεηζαξρεί ζηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη ηνπ Γ..  
Ζ δηαγξαθή απηή γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ.δ ηνπ άξζξνπ 9.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  11 
 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 
 
1. Απνθιεηζηηθνί πφξνη ηνπ πιιφγνπ είλαη : 
 
       α. Ζ ζπλδηθαιηζηηθή ζπλδξνκή πνπ αλέξρεηαη ζην πνζνζηφ 0,5% πάλσ ζηηο πάζεο                       
       θχζεσο κεληαίεο κηθηέο απνδνρέο ηνπ κέινπο. 

Ζ ζπλδξνκή απηή παξαθξαηείηαη απφ ηελ κηζζνδνζία θαη απνδίδεηαη ζην χιινγν. 
 β. Κάζε πνζφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο πξνζφδνπο πεξηνπζίαο ηνπ πιιφγνπ, απφ γηνξηέο 
ή απφ θιεξνδνηήκαηα θαη δσξεέο γεληθά, αξθεί λα κε γίλνληαη κε φξνπο πνπ είλαη 
αληίζεηνη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ πιιφγνπ ή εκπνδίδνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.  
Απαγνξεχεηαη ε απνδνρή εηζθνξψλ δηαθφξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ άδειεο πεγέο, 
πνιηηηθέο θαη γεληθά εμσζπλδηθαιηζηηθέο. 
γ. Οη εζεινληηθέο εηζθνξέο ησλ κειψλ. 

 
2. Πφξνη ηνπ πιιφγνπ επίζεο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη νη εληζρχζεηο ή νη επηρνξεγήζεηο απφ 

ηνλ ΟΓΔΠΔ ή απφ ην ίδην ην Κξάηνο εθ΄ φζνλ επηηξέπνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν θαη 
έρνπλ ζαλ πξνέιεπζε νηθνλνκηθά κέζα ηα νπνία εμαζθαιίδνληαη κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

3. Ζ ζπλδξνκή κπνξεί λα απμνκεησζεί κε απφθαζε Γεληθήο   πλέιεπζεο.  
 
4. Κάζε έζνδν ηνπ πιιφγνπ θαηαηίζεηαη ζηνλ Σακία ή ζηνλ εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν γη΄ απηφ 

ην ζθνπφ, απαγνξεχεηαη δε ε είζπξαμε ή ε παξαθαηάζεζε  πνζψλ ζηα ρέξηα άιισλ 
πξνζψπσλ. 
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5. Ο Σακίαο ή ν εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλνο γη΄ απηφ ην ζθνπφ θαηά ηελ είζπξαμε ησλ θαηά 
πεξίπησζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ εθδίδεη ακέζσο δηπιφηππε απφδεημε απφ αξηζκεκέλν θαη 
ζθξαγηζκέλν κπιφθ εηζπξάμεσλ, φπνπ ππάξρεη ν ηίηινο ηνπ πιιφγνπ θαη ε θαζηεξσκέλε 
ζθξαγίδα. 

 
ΑΡΘΡΟ  12 

 
ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ( ΑΠΔΡΓΗΑΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ) 
 
Γεκηνπξγείηαη απφ ηνλ χιινγν εηδηθφο ινγαξηαζκφο αιιειεγγχεο ( Απεξγηαθφ Σακείν ) 
θνπφο ηνπ είλαη : 
1. Ζ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ ζε πεξηπηψζεηο, απεξγηαθψλ 

θηλεηνπνηήζεσλ, αληαπεξγίαο ηνπ εξγνδφηε ή ζε άιιεο έθηαθηεο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ 
ζρέζε κε ηελ ζπλδηθαιηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ κέινπο. 

2. Ζ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ θαηά ηελ απνρψξεζε απφ ηελ ππεξεζία.  
3. Ζ αληηκεηψπηζε απμεκέλσλ δαπαλψλ ηνπ πιιφγνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ άιιεο 

επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο φπσο αλαδηαξζξψζεηο, εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο, κεηψζεηο 
πξνζσπηθνχ. 

 
Ζ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ, θαζνξίδεηαη απφ θαλνληζκφ πνπ ζπληάζζεηαη γη΄ απηφ ην ιφγν 
θαη εγθξίλεηαη ή ηξνπνπνηείηαη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ.   
Σν εθάζηνηε Γ.. ηνπ πιιφγνπ ζε θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ππνρξεψλεηαη 
ζηελ άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ κέζα ζηα πιαίζηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 
θαλνληζκφ. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 

 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ –ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 
1. Ζ πεξηνπζία θαη νη πφξνη ηνπ σκαηείνπ δηνηθνχληαη θαη δηαρεηξίδνληαη απφ ην Γ.. 
2. Οη θάζε είδνπο δαπάλεο απνθαζίδνληαη απφ ην Γ.. κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ έρεη εγθξηζεί θαη εθηεινχληαη απφ ηνλ ηακία. 
3. Ο έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο θαη πιεξφηεηαο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο 

γίλεηαη απφ ειεγθηηθή επηηξνπή πνπ απαξηίδεηαη απφ ηξία ηαθηηθά θαη απφ ηζάξηζκα 
αλαπιεξσκαηηθά κέιε πνπ εθιέγνληαη καδί κε ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο θαη ηα ππφινηπα 
φξγαλα θαηά ηνλ ίδην ηξφπν φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 31 απηνχ ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

4. α. ηνπο δχν πξψηνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ πξηλ απφ ηελ ζχγθιεζε ηεο ηαθηηθήο Γ.. ησλ 
κειψλ, θάζε ρξφλνπ ,ζπληάζζεηαη ν νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο ηνπ πξνεγνπκέλνπ ρξφλνπ, 
θαζψο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ επνκέλνπ. 
β. Σν δηαρεηξηζηηθφ έηνο ηνπ σκαηείνπ αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε 
Γεθεκβξίνπ θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο. 
γ. Ο απνινγηζκφο πεξηιακβάλεη φια ηα δαπαλεζέληα πνζά απφ ην σκαηείν ,κέζα ζην 
ρξφλν πνπ πέξαζε ζε ζπζρεηηζκφ κε ην αληίζηνηρν πνζφ θάζε παξαζηαηηθνχ , ρσξίο ην 
νπνίν θακηά δαπάλε θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ ππνινγίδεηαη ζηνλ απνινγηζκφ πνπ έρεη 
απαξαίηεηα ηηο ππνγξαθέο ηνπ Σακία θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. 
δ. Ζ ειεγθηηθή επηηξνπή ζπληάζζεη έθζεζε πνπ έρεη ηηο ππνγξαθέο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ 
κειψλ ηεο ,πνπ ζπλνδεχεη ηνλ απνινγηζκφ φηαλ θαηαηίζεηαη απηφο ζηελ Γ. .θαη 
δηαβάδεηαη παξνπζία ηεο . 

5. α. Ο Σακίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξφεδξν ζπληάζζεη ηνλ απνινγηζκφ θαη ηνλ  
πξνυπνινγηζκφ πνπ θέξλεη γηα έγθξηζε ζην Γ.. 
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β. Ο απνινγηζκφο θαη πξνυπνινγηζκφο εγθξίλνληαη ζην πξψην ζηάδην απφ ην Γ..,ε 
έγθξηζε δε απφ ηελ Γ.. απαιιάζζεη ηνλ Σακία θαη ην Γ.. απφ ηηο επζχλεο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  14 
 
ΒΗΒΛΗΑ ΠΟΤ ΣΖΡΔΗ Ο ΤΛΛΟΓΟ 
 
1. Ο χιινγνο ηεξεί ηα αθφινπζα βηβιία ηα νπνία ζεσξνχληαη απφ ηνλ Γξακκαηέα ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο πξηλ αξρίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη : 
α.  Μ ε η ξ ψ ν   Μ ε ι ψ λ.   ην βηβιίν απηφ αλαγξάθνληαη: ν αχμσλ αξηζκφο θάζε κέινπο, 
ην νλνκαηεπψλπκν, ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο,  ν αξηζκφο ηαπηφηεηαο, ν αξηζκφο εθινγηθνχ 
βηβιηαξίνπ ή ν αξηζκφο ηνπ αζθαιηζηηθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο, ην έηνο γέλλεζεο, ε 
ρξνλνινγία εγγξαθήο θαη δηαγξαθήο ηνπ. 
β.  Β  η β ι ί ν  Π ξ α θ η η θ ψ  λ   η σ λ    π λ ε δ ξ η ά ζ ε σ λ   η σ λ   Γ ε λ η θ ψ  λ    
 π λ ε ι ε χ ζ ε σ λ    ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ 
ζε θάζε ζπλεδξίαζε, νη απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ, νη πξνηάζεηο πνπ έγηλαλ, νη 
απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ςεθνθνξηψλ πνπ έγηλαλ. 
γ.  Β η β ι ί ν   Π ξ α θ η η θ ψ λ    π λ ε δ ξ η  ά ζ ε σ λ   Γ η ν η θ ε η η θ ν χ    
 π κ β ν π ι ί ν π φπνπ θαηαρσξνχληαη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ζε θάζε ζπλεδξίαζε, 
νη απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ, νη πξνηάζεηο πνπ έγηλαλ θαη νη απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ. 
δ.  Β η β ι ί ν    Σ α κ ε ί ν π, φπνπ θαηαρσξνχληαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά φιεο νη 
εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο ηνπ πιιφγνπ. 
ε.  Β η β ι ί ν   Π ε ξ η ν π ζ ί α ο, φπνπ θαηαγξάθνληαη φια ηα θηλεηά θαη αθίλεηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ πιιφγνπ. 

2. Ο χιινγνο ηεξεί επίζεο Γξακκάηηα Δηζπξάμεσλ θαη Δληάικαηα Πιεξσκήο ηα νπνία 
αξηζκνχληαη θαη ζεσξνχληαη απφ ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή πξηλ απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζή 
ηνπο.   

3. Σα κέιε ηνπ πιιφγνπ θαη φπνηνο άιινο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ έρνπλ ην δηθαίσκα λα 
δεηνχλ θαη λα πιεξνθνξνχληαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα παξαπάλσ βηβιία.          

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
 
Ζ ΗΔΡΑΡΥΖΖ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 
 
Σα φξγαλα ηνπ πιιφγνπ δηαθξίλνληαη ζε Γηνηθεηηθά θαη πκβνπιεπηηθά . 
 
Σα Γηνηθεηηθά Όξγαλα είλαη : 
 
α. Ζ Γεληθή πλέιεπζε. 
β. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 
γ. Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή 
Σα πκβνπιεπηηθά φξγαλα είλαη : 
α. Σν Γεληθφ πκβνχιην  
β. Οη Αληηπξφζσπνη ησλ Τπεξεζηαθψλ Μνλάδσλ . 
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ΑΡΘΡΟ  16 
 
Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 
 
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηνπ πιιφγνπ θαη απνθαζίδεη γηα 
θάζε ππφζεζε πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ ζπιινγηθνχ ή κνλνκεινχο νξγάλνπ. 
Δηδηθφηεξα: 

α. Δγθξίλεη ησλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ απνινγηζκφ, θαη γεληθά ηελ νηθνλνκηθή 
δηαρείξηζε ηνπ πιιφγνπ.  Μεηά απν εηζήγεζε θαη πξφηαζε ηεο Διεγθηηθήο 
Δπηηξνπήο απαιιάζζεη ηελ Γηνίθεζε απν ηελ Γηαρεηξηζηηθή επζχλε ζρεηηθά κε ηνλ 
ρξφλν πνπ πέξαζε. 
β. Δγθξίλεη ηα πεπξαγκέλα θαη ην πξφγξακκα δξάζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
γ. Απνθαζίδεη γηα ηηο πξνζθπγέο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.., ζρεηηθά κε ηελ κε 
εγγξαθή, ηελ δηαγξαθή ή ηελ απνβνιή θάπνηνπ κέινπο απφ ην χιινγν. 
δ. Έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο θαη δηθαηνχηαη φπνηε 
ζέιεη λα ηα παχεη  φηαλ ε ελέξγεηα απηή ππαγνξεχεηαη απφ ζπνπδαίνπο ιφγνπο θαη 
ηδηαίηεξα εμαηηίαο βαξηάο παξάβαζεο ησλ θαζεθφλησλ απηψλ, ή αληθαλφηεηαο γηα 
ηαθηηθή δηαρείξηζε. 
ε. Πξνθεξχζζεη αλά ηξηεηία ηηο αξραηξεζίεο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 
ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ζηηο Γεπηεξνβάζκηεο Οξγαλψζεηο 
(ΟΣΟΔ – Δξγαηηθά Κέληξα) θαη ησλ εθπξνζψπσλ ζηα φξγαλα ηεο εξγνδφηξηαο 
επηρείξεζεο. 
ζη. Δθιέγεη Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή. 
δ. Απνθαζίδεη γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα νξγάλσζε κέζσ ηεο νπνίαο ζα εθπξνζσπεζεί 
ζηελ Γ..Δ.Δ. 
ε. Απνθαζίδεη γηα πξνηάζεηο κνκθήο θαηά κέινπο ή κειψλ ηνπ Γ..  
ζ. Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 
η. Απνθαζίδεη γηα ηελ δηάιπζε ηνπ πιιφγνπ. 
θ. Απνθαζίδεη γηα ηελ αγνξά ή πψιεζε αθηλήησλ. 
ι. Απνθαζίδεη γηα θάζε ζνβαξφ δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηα κέιε ηεο. Γηα ζνβαξά 
ζέκαηα κπνξεί λα πξνηείλεη παλειιαδηθή θαζνιηθή ςεθνθνξία. 

Κάζε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δεζκεχεη φια ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ, αλεμάξηεηα απφ 
ην αλ παξεπξέζεθαλ ζ΄ απηήλ ή κεηνςήθεζαλ, εθηφο αλ ε απφθαζε αθπξσζεί, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. 
ηελ Γεληθή πλέιεπζε κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο φια ηα ηακεηαθά ελήκεξα κέιε. 
Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή κέινπο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε κε νπνηνδήπνηε είδνο 
εμνπζηνδφηεζεο. 
Ζ Γεληθή πλέιεπζε δηαθξίλεηαη ζε ηαθηηθή θαη έθηαθηε θαη δηεμάγεηαη ζηελ πφιε πνπ 
δηεπθνιχλεη ηελ επξχηεξε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ εηδηθφηεξσλ θάζε θνξά 
ζθνπψλ ηεο.  
 

ΑΡΘΡΟ 17 
 

ΤΓΚΛΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 
 

Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη κέζα ζην πξψην εμάκελν θάζε ρξφλνπ απφ ην Γ.. 
ηνπ πιιφγνπ . 
Ζ ΄Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη νπνηεδήπνηε απηφ θξηζεί αλαγθαίν απφ ην Γ.. 
πξνθεηκέλνπ ν χιινγνο λα ιάβεη απνθάζεηο γηα ζνβαξά ζέκαηα ή δεηεζεί έγγξαθα απφ ην 
έλα φγδνν (1/8), ηνπιάρηζηνλ ,ησλ ηακεηαθά ελήκεξσλ κειψλ . 
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ηελ πεξίπησζε απηή ε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη ζε εχινγν ρξφλν, φρη πέξα απφ έλα 
κήλα, απφ ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο . 
Γηα ηηο έθηαθηεο ζπλειεχζεηο θαη ηελ απαξηία ηνπο ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη γηα ηηο ηαθηηθέο . 
΄ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ ζπδεηείηαη θαλέλα άιιν ζέκα , εθηφο απφ εθείλα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε . 
Ζ πξφζθιεζε γηα ηελ Σαθηηθή θαη Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε γίλεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ 
Γεληθφ Γξακκαηέα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ζπγθιεζεί ε 
πξψηε Σαθηηθή ή Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε. 
Ζ πξφζθιεζε πεξηιακβάλεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαζψο θαη ηνλ 
αθξηβή ηφπν θαη ρξφλν ζηνλ νπνίν απηή ζα ζπγθιεζεί . 
Ζ πξφζθιεζε ηνηρνθνιιάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ πιιφγνπ ,δηαλέκεηαη κέζσ ησλ 
Αληηπξνζψπσλ ηνπ πιιφγνπ ζηα κέιε ηνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα 
εθεκεξίδα ηνπ ηφπνπ ηεο έδξαο ηνπ πιιφγνπ .Κνηλνπνηείηαη επίζεο ζηηο ππεξθείκελεο 
ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ζηηο νπνίεο αλήθεη ν χιινγνο.   

 
 

ΑΡΘΡΟ 18 
 

ΑΠΑΡΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 
 
Γηα λα γίλεη ζπδήηεζε θαη ιεθζεί απφθαζε , εθφζνλ ν λφκνο δελ νξίδεη  δηαθνξεηηθά, 
πξέπεη : 
 

       α. Καηά ηελ πξψηε Γεληθή πλέιεπζε λα παξεπξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 1/4 ηνπ φινπ     
αξηζκνχ ησλ ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ. 
β. Αλ δελ ππάξμεη απαξηία ζηελ πξψηε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη λέα Γεληθή 
πλέιεπζε    κέζα ζε δχν (2) κέρξη δεθαπέληε (15) εκέξεο, θαηά ηελ νπνία απαηηείηαη 
ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελφο πέκπηνπ (1/5) ησλ ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ 
κειψλ.   
γ. Αλ θαη πάιη δελ ππάξμεη απαξηία, ζπγθαιείηαη ηξίηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε δχν (2) κέρξη δεθαπέληε (15) εκέξεο θαη ζεσξείηαη φηη είλαη 
ζε απαξηία αλ παξεπξίζθεηαη ην έλα φγδνν (1/8) ησλ ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ 
κειψλ. 
Αλ δελ ππάξμεη απαξηία θαη θαηά ηελ ηξίηε Γεληθή πλέιεπζε δελ κπνξεί λα ζπγθιεζεί 
λέα πξηλ απφ έλα κήλα, θαη απηή ζεσξείηαη ζαλ ε πξψηε. 

 
ΑΡΘΡΟ  19 

   
ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 
 
Οη απνθάζεηο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ιακβάλνληαη σο αθνινχζσο : 
 

α . Πάληνηε κε ςεθνθνξία θαη πνηέ «δηα βνήο». 
β. Δίλαη κπζηηθή θάζε ςεθνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζε εθινγέο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο 
θαη νξγάλσλ Γηνίθεζεο, επηινγή δεπηεξνβάζκηαο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο θαη 
αληηπξνζψπεπζε ζε ηξηηνβάζκηα, ζέκαηα εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ Γηνίθεζε, έγθξηζε 
ινγνδνζίαο – πεπξαγκέλσλ, πξνζσπηθά δεηήκαηα, ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ, 
δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ, πξνζρψξεζε ή απνρψξεζε απφ δεπηεξνβάζκηα 
ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, θαζψο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη απφ ην 
λφκν ή εθ΄ φζνλ δεηεζεί απφ ην ¼ ησλ παξφλησλ κειψλ. 
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γ. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ 
παξφλησλ, κε εμαίξεζε ηηο εηδηθέο απαξηίεο θαη πιεηνςεθίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζην άξζξν 20. 
δ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα ζέζεη θάζε ζέκα ζε θαζνιηθή ςεθνθνξία ε νπνία 
δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ.  ηελ πεξίπησζε ηεο 
θαζνιηθήο ςεθνθνθξίαο νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ 
αξηζκνχ ησλ κειψλ πνπ ςήθηζαλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο δηάιπζεο ηνπ 
πιιφγνπ φπνπ απαηηείηαη πιεηνςεθία 4/5 ησλ ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  20 
 
ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΡΣΗΔ ΚΑΗ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΔ Γ. 
 
 α. Γηα λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ πιιφγνπ 
 απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελφο δεπηέξνπ (1/2) ησλ ηακεηαθά 
 ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ θαη πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ παξφλησλ. 
 β. Γηα λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ δηάιπζε ηνπ πιιφγνπ απαηηείηαη ε παξνπζία 
 ηνπιάρηζηνλ ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ θαη ε 
 πιεηνςεθία ησλ ηεζζάξσλ πέκπησλ (4/5) ησλ παξφλησλ. 
 γ. Αλ δελ επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ απαξηίεο ή πιεηνςεθίεο, ε Γεληθή πλέιεπζε 
 κπνξεί κεηά απφ ζπδήηεζε επί ηεο νπζίαο, λα απνθαζίζεη ηελ παξαπνκπή ησλ 
 παξαπάλσ ζεκάησλ ζε θαζνιηθή ςεθνθνξία, εθ΄ φζνλ ζηε πλέιεπζε απηή 
 παξαβξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα φγδνν (1/8) ησλ ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ.» 
 δ. Αλαγθαίν πξναπαηηνχκελν ηεο λνκηκνπνηήζεσο ηνπ Γ.. γηα ηελ ππνγξαθή 
 επηρεηξεζηαθήο Δ γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ πξνζσπηθνχ ή θαηάξηηζε 
 λένπ Οξγαληζκνχ πξνζσπηθνχ κε ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ή φπσο απηή ζα νλνκάδεηαη 
 ζην κέιινλ είλαη ε πξνεγνχκελε παξνρή εμνπζηνδφηεζεο απφ ηελ Γ.. πξνο ην Γ.., 
 παξερνκέλε κε απφθαζε ησλ (3/4) ηνπιάρηζηνλ ησλ ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλσλ  
 κειψλ  ηνπ πιιφγνπ θαη ιακβαλνκέλε κε παλειιαδηθή ςεθνθνξία. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  21 
 

ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Γ.. 
 

α. Ζ Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο  ηνλ Πξφεδξν,  
δπν (2) Γξακκαηείο θαη ηξείο (3) Ψεθνδηαινγείο ρσξηζηά θαηά θαηεγνξία.  
Σν Πξνεδξείν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί, 
κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εθθξάδνληαη ειεχζεξα φιεο νη απφςεηο θαη λα κελ 
παξαηείλεηαη αδηθαηνιφγεηα ε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο. 
β. Με ηελ θξνληίδα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, καγλεηνθσλνχληαη φια φζα 
ζπδεηνχληαη θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  Σα απνκαγλεηνθσλεκέλα 
πξαθηηθά απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ επίζεκσλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο πνπ γξάθνληαη ζπλνπηηθά ζην βηβιίν Πξαθηηθψλ πλεδξηάζεσλ Γεληθψλ 
πλειεχζεσλ θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο Γξακκαηείο ηεο. 
γ. Καηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε πνπ νξίδεη δηεμαγσγή αξραηξεζηψλ γηα ηελ αλάδεημε 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθιέγεηαη Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ε νπνία αλαιακβάλεη ηελ 
δηεμαγσγή φισλ ησλ αξραηξεζηψλ πνπ ζα γίλνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ 
Γ.. πνπ ζα εθιεγεί απφ ηηο επφκελεο εθινγέο. 
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Ζ εκεξνκελία ηεο δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ απηψλ νξίδεηαη κέζα ζηηο επφκελεο 
ζαξάληα πέληε (45)  εκέξεο θαη ηνπιάρηζηνλ κεηά ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ 
εκεξνκελία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε Γεληθή πλέιεπζε απηή. 
δ. Σν Γ.. ζπγθαιεί ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα πέληε (45) κέξεο πξηλ 
απφ ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ.    
 

ΑΡΘΡΟ  22 
 
ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  
 
Ο χιινγνο δηνηθείηαη απφ ελλεακειέο (9) Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ εθιέγεηαη κε ηξηεηή 
(3)ζεηεία κεηά απφ θαζνιηθή ςεθνθνξία.  Μαδί κε ηα ηαθηηθά κέιε εθιέγνληαη θαη ηα 
αλαπιεξσκαηηθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ, κε ηξηεηή (3) επίζεο ζεηεία. Ο 
αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. απμάλεηαη ζε 11, εάλ ε αξηζκεηηθή δχλακε ηνπ πιιφγνπ ζε κέιε 
ππεξβεί ηηο 2000 θαη ζε 13, εάλ ε δχλακε ηνπ πιιφγνπ ππεξβεί ηα 2.500 κέιε.  Ζ αχμεζε ηνπ 
αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηζρχεη απφ ηελ ακέζσο επφκελε ζεηεία. Αλαπιεξσκαηηθά κέιε 
θεξχζζνληαη νη επηιαρφληεο θαηά ζεηξά επηηπρίαο.    Σα κέιε ηνπ Γ.., εθιέγνληαη παλειιήληα, 
αλεμάξηεηα απφ ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία εξγάδνληαη. 
Σν Γ.. πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο εθινγέο γηα αλάδεημε νξγάλσλ Γηνίθεζεο, ζπλέξρεηαη  ζε 
πξψηε ζπλεδξίαζε κέζα ζε νθηψ (8) εκέξεο απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 
απφ ηελ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, κε ηελ θξνληίδα ηνπ πκβνχινπ πνπ έρεη 
ζπγθεληξψζεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο, κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ ηνπ 
ζπλδπαζκνχ πνπ πιεηνςήθηζε, ν νπνίνο θαη πξνεδξεχεη ηεο πξψηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
Καηά ηελ πξψηε απηή ζπλεδξίαζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, εθ΄ φζνλ βξίζθεηαη ζε πιήξε 
απαξηία, εθιέγεη ηνλ Πξφέδξν, ηνλ Α΄ αληηπξφεδξν, ηνλ Β΄ Αληηπξφεδξν , ηνλ Γεληθφ 
Γξακκαηέα, ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ ηακία. 
ε πεξίπησζε πνπ ζηελ ηξίηε θαηά ζεηξά ζπλεδξίαζε δελ ππάξμεη πιήξεο απαξηία θαη είλαη 
παξφληα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέιε ηνπ 9κεινχο ή (6) κέιε ηνπ 11κεινχο ή (7) κέιε ηνπ 
13κεινχο Γ.. κπνξεί λα γίλεη ε εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ. 
Σν ίδην πξφζσπν δελ κπνξεί λα θαηαιακβάλεη δπν ή πεξηζζφηεξεο ζέζεηο. 
Οη παξαπάλσ απνηεινχλ ην Πξνεδξείν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν δελ απνηειεί 
ηδηαίηεξν φξγαλν. 
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζην χιινγν εμαξηεκέλε 
εξγαζία κε ακνηβή ή λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο έξγνπ, κ΄ απηφ γηα λα παίξλνπλ ηδηαίηεξε 
ακνηβή. 
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηθαηνχληαη έμνδα θίλεζεο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο 
κεηαθηλήζεηο ηνπο.  Οη πξνυπνζέζεηο θαη ην χςνο ρνξήγεζεο ησλ απνδεκηψζεσλ απηψλ 
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην δε ζπλνιηθφ χςνο ηεο δαπάλεο 
απηήο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πιιφγνπ θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή 
πλέιεπζε.   
 

ΑΡΘΡΟ  23 
 
ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΑΝΑΚΑΣΑΝΟΜΖ ΑΞΗΧΜΑΣΧΝ Γ.. 
 
Ζ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ηνπ Γ.. γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη νινθιεξψλεηαη ζε κηα θαη 
κφλν ζπλεδξίαζε.  Ζ ςεθνθνξία δηελεξγείηαη ρσξηζηά ζε θάζε αμίσκα. 
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Σηο ζέζεηο ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γ.. θαηαιακβάλνπλ νη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη πνπ 
ζπγθεληξψλνπλ, ζε ςήθνπο, ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ Γ.., 
δειαδή πέληε ςήθνπο γηα 9κειέο Γ.., 6 ςήθνπο γηα 11κειέο θαη 7 ςήθνπο γηα 13κειέο Γ.. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ε παξαπάλσ πιεηνςεθία επαλαιακβάλεηαη ε ςεθνθνξία, 
κέρξηο φηνπ εθιεγεί Πξνεδξείν κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ.  Ζ δηαδηθαζία 
απηή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) κέξεο. 
Οιηθή ή κεξηθή αλαθαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γίλεηαη χζηεξα απφ 
απφθαζή ηνπ, κέζα ζε πέληε (5) κέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 
απνρσξήζεη νξηζηηθά απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέινο ηνπ ή παξαηηεζεί απφ ην αμίσκα 
πνπ θαηείρε, ή απφ ηελ εκέξα πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θάλεη δεθηή αίηεζε αλαθαηαλνκήο 
ζέζεσλ, ή έρεη γίλεη κνκθή θαηά ηνπ Πξνεδξείνπ ή κέινπο ηνπ Γ.. πνπ θαηέρεη αμίσκα. 
 

 
ΑΡΘΡΟ  24 

 
ΤΓΚΛΖΖ – ΑΠΑΡΣΗΑ – ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Γ... 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κηα θνξά ην κήλα κεηά απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε 
πνπ αλαθέξεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ε νπνία θνηλνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) 
κέξεο πξηλ απφ ηελ ζπλεδξίαζε, ή έθηαθηα φηαλ ην θαιέζεη ν Πξφεδξνο ή ην δεηήζνπλ 
έγγξαθα ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ ζχκβνπινη εθ΄ φζνλ πξφθεηηαη γηα 9κειέο Γ.. ή (5) 
ηνπιάρηζηνλ χκβνπινη εθ΄ φζνλ πξφθεηηαη γηα 11κειέο ή 13κειέο Γ.. 
ηελ πεξίπησζε απηή ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ην Γ.. κέζα ζε (5) κέξεο ην 
αξγφηεξν. 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληεο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 
χκβνπινη εθ΄ φζνλ πξφθεηηαη γηα 9κειέο Γ.., ηνπιάρηζηνλ (6) χκβνπινη γηα 11κειέο Γ.. ή 
ηνπιάρηζηνλ (7) ζχκβνπινη γηα 13κειέο Γ.. 
Οη απνθάζεηο παίξλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ.  ε πεξίπησζε 
ηζνςεθίαο ην ζέκα επαλέξρεηαη πξψην ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο επφκελεο ζπλεδξίαζεο. 
Αλ γηα ην ίδην ζέκα επέιζεη μαλά ηζνςεθία ππεξηζρχεη ε άπνςε κε ηελ νπνία ηάρζεθε ν 
Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.   
Πεξίιεςε ηεο ζπδήηεζεο θαη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη γξάθνληαη ζην βηβιίν Πξαθηηθψλ 
θαη Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνπο παξφληεο πκβνχινπο. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ  25 
 
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ Γ.. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηνηθεί  ην χιινγν, θαζνξίδεη ηελ ηαθηηθή ηνπ πιιφγνπ, ηνπο 
ζηφρνπο  θαη ηα κέζα γηα ηελ επηηπρία θαη εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 
λφκνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ, δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ πιιφγνπ, εγθξίλεη θάζε δαπάλε 
κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πξνζιακβάλεη θαη απνιχεη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
πιιφγνπ, θαζψο θαη ηνπο λνκηθνχο ή άιινπο ζπκβνχινπο, θαζνξίδνληαο ηηο απνδνρέο ηνπο. 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθαξκφδεη ην Καηαζηαηηθφ, εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο, ζπγθαιεί απηέο ηηο ζπλειεχζεηο κε απφθαζή ηνπ θαη θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα 
δηάηαμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, εηζεγείηαη ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο, ζπληάζζεη ηνλ 
Οηθνλνκηθφ θαη Γηνηθεηηθφ Απνινγηζκφ, ηνλ Οηθνλνκηθφ Πξνυπνινγηζκφ, πνπ ππνβάιινληαη 
γηα έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ αξρή πνπ επνπηεχεη ην χιινγν, φια 
ηα ζηνηρεία πνπ νξίδεη ν λφκνο, λα ηεξεί ηα βηβιία πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ θαη ν λφκνο 
θαη λα ελεκεξψλεη ηηο ππεξθείκελεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο. 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη γηα ηελ θήξπμε ζηάζεσλ εξγαζίαο θαη απεξγηαθψλ 
θηλεηνπνηήζεσλ. 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθηφο αλ δηαθνξεηηθά νξίδεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ππεξεζίαο ην 
παξφλ Καηαζηαηηθφ ή άιιεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ππνδεηθλχεη ή δηνξίδεη ηα κέιε 
πνπ εθπξνζσπνχλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα ηεο εξγνδφηξηαο 
επηρείξεζεο   ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θιπ. ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα νπνία ππνρξενχληαη λα 
ελεκεξψλνπλ αλειιηπψο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, αθνινπζψληαο απφιπηα ηηο νδεγίεο, 
θαηεπζχλζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ. 
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ επζχλνληαη γηα απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ πνπ πάξζεθαλ ζε ζπλεδξηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ ήηαλ παξφληα ή αλ ήηαλ 
παξφληα δηαθψλεζαλ θαη ε δηαθσλία ηνπο απηή βεβαηψλεηαη απφ ηα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ. 
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα είλαη παξφληα ζε φιεο αλεμαίξεηα 
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ.  ε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο κέινπο ηνπ γηα ηξεηο 
ηνπιάρηζηνλ ζπλερείο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο, ην Γ.. κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, 
πνπ αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά, λα αληηθαηαζηήζεη ην κέινο απηφ κε έλα απφ ηα εθιεγκέλα 
αλαπιεξσκαηηθά κέιε θαηά ζεηξά επηηπρίαο απφ ηνλ ίδην ζπλδπαζκφ.     
 

 
ΑΡΘΡΟ  26 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  

− Δθπξνζσπεί ην χιινγν ζ΄ φιεο ηνπ ηηο ζρέζεηο κε ηξίηνπο θαη ελψπηνλ θάζε δηθαζηηθήο, 
δηνηθεηηθήο ή άιιεο αξρήο. 

− Πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ, θαιεί απηά ζε 
ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο θαηαξηίδνληαο καδί κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηηο 
εκεξήζηεο δηαηάμεηο. 

− Τπνγξάθεη κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα φια ηα εμεξρφκελα έγγξαθα ηνπ πιιφγνπ. 

− Τπνγξάθεη κε ηνλ Σακία φια ηα παξαζηαηηθά εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ θαη ηηο ζρεηηθέο 
απνδείμεηο θαη έγγξαθα. 

− Μεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.. θηλεί ηηο δηαδηθαζίεο γηα έγεξζε αγσγψλ, ππνβνιή 
κελχζεσλ, θαηάξγεζε δηθψλ θαη ζπκβηβαζκνχ. 

− Πξνζιακβάλεη θαη απνιχεη ην πξνζσπηθφ ηνπ πιιφγνπ κεηά απφ εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ 
Γ.. 

− Δθπξνζσπεί ην χιινγν ζην Αλψηεξν Τπεξεζηαθφ πκβνχιην 
 

 
ΑΡΘΡΟ  27 

 
ΟΗ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟΗ 
 
Όηαλ ν Πξφεδξνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ αζθεί ν Α΄  
Αληηπξφεδξνο, ηνλ νπνίν απφληα ή θσιπφκελν, αλαπιεξψλεη ν Β΄  Αληηπξφεδξνο. 
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Οη Α΄ θαη Β΄ Αληηπξφεδξνη έρνπλ επηπιένλ ηελ επζχλε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηνπ πιιφγνπ, 
θαζψο θαη ησλ ζρέζεσλ κε άιιεο ζπλδηθαιηζηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη κνξθσηηθέο 
νξγαλψζεηο.  Δηζεγνχληαη ζέκαηα θαη εθηεινχλ απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ πνιηηηζηηθέο θαη 
ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο ηνπ πιιφγνπ ή ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπλαδέιθσζε, ζπλεξγαζία θαη 
αιιειεγγχε ησλ κειψλ ηνπ κε άιινπο εξγαδφκελνπο. 
Πξνΐζηαληαη αλά έλαο ηεο πληαθηηθήο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο Δπηηξνπήο θαη είλαη ππεχζπλνη γηα 
ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. 
Δθπξνζσπνχλ ηνλ χιινγν ζηνλ Β/βαζκην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην.  
 

 
ΑΡΘΡΟ  28 

 

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

α. Πξνΐζηαηαη ζηνλ ππεξεζηαθφ κεραληζκφ ηνπ πιιφγνπ θαη θαηαξηίδεη καδί κε ηνλ 
Πξφεδξν ηεο εκεξήζηεο δηαηάμεηο. 
β. Σεξεί ην κεηξψν κειψλ ηνπ πιιφγνπ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ην λφκν. 
γ. πληάζζεη ηα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
βηβιίσλ πξαθηηθψλ ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
δ. Σεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ ζθξαγίδα ηνπ πιιφγνπ, βάδνληάο ηελ ζε θάζε 
εμεξρφκελν έγγξαθν πνπ ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν. 
ε. θξνληίδεη γηα ηελ ζχληαμε ησλ αλαθνηλψζεσλ θαη ηελ δηεμαγσγή ηεο 
αιιεινγξαθίαο, θαζψο θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ αξρείσλ ηνπ πιιφγνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ  29 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
Ο Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γξακκαηέαο 

α. Αληηθαζηζηά ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ζ΄ φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ, φηαλ απηφο 
απνπζηάδεη. 
β. Έρεη ηελ γεληθή θξνληίδα ησλ γξαθείσλ θαη ηεο ιέζρεο ηνπ πιιφγνπ θαη θπξίσο 
ησλ εληεπθηεξίσλ, ηεο βηβιηνζήθεο θαη άιισλ ζρεηηθψλ ρψξσλ θαη επίπισλ. 
γ. Φξνληίδεη γηα ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ ηδεψλ ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο. 
δ. Βξίζθεη θαη επηκειείηαη ησλ ρψξσλ πνπ γίλνληαη δηάθνξεο εθδειψζεηο ηνπ 
πιιφγνπ. 
ε. Φξνληίδεη γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ γξαθείνπ, επίπισλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
πιιφγνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ  30 

 
Ο ΣΑΜΗΑ 
 

α. Δίλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο. 
β. πλππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν ηα γξακκάηηα είζπξαμεο θαη ηα εληάικαηα 
πιεξσκήο, θαζψο θαη ηηο επηηαγέο πνπ θηλνχλ ηνπο ινγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ ηνπ 
πιιφγνπ. 
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γ. Σεξεί ζρνιαζηηθά ην βηβιίν Σακείνπ θαη ην βηβιίν Πεξηνπζίαο ηνπ πιιφγνπ θαη 
θπιάζζεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη θίλεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ 
θαηαζέζεσλ ηνπ πιιφγνπ ζηελ Σξάπεδα. 
δ. πληάζζεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν Ηζνινγηζκνχο θαη Πξνυπνινγηζκνχο ηνπο νπνίνπο 
κεηά ηελ έγθξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνβάιεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή 
πλέιεπζε ησλ κειψλ γηα έγθξηζε θαη απαιιαγή, καδί κε ηελ έθζεζε ηεο Διεγθηηθήο 
Δπηηξνπήο. 
ε. Καηαζέηεη ζηελ Σξάπεδα φιεο ηηο εηζπξάμεηο ηνπ πιιφγνπ θαη εηζεγείηαη γηα ηελ 
θαηαλνκή ηνπο ζε ινγαξηαζκνχο φςεσο θαη πξνζεζκίαο.  Μπνξεί φκσο λα δηαηεξεί 
ζην χιινγν γηα θάιπςε ησλ κηθξνεμφδσλ θαη αλαγθψλ επείγνπζαο θχζεο, πνζφ 
κέρξη είθνζη ρηιηάδσλ δξρ. (20.000).  Σν πνζφ απηφ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφζεη κε 
απφθαζή  ηνπ ην Γ.. 
ζη. Κάζε εμάκελν ππνβάιιεη ζην Γ.. έθζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο εηζπξάμεηο θαη 
πιεξσκέο πνπ έγηλαλ θαη γεληθά ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πιιφγνπ. 
δ. Όηαλ ν Σακίαο απνπζηάδεη ή εκπνδίδεηαη ηνλ αλαπιεξψλεη κε δηθή ηνπ ππφδεημε θαη 
επζχλε έλα απφ ηα κέιε ηνπ Γ.. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  31 
 
Ζ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
Ζ Διεγθηηθή επηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξηα (3) ηαθηηθά κέιε πνπ εθιέγνληαη κε θαζνιηθή 
ςεθνθνξία θάζε ηξία ρξφληα καδί κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ, κε ηζάξηζκα 
αλαπιεξσκαηηθά. 
Σηο εξγαζίεο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο δηεπζχλεη ν Πξφεδξφο ηεο, πνπ εθιέγεηαη ζηελ πξψηε 
ζπλεδξίαζή ηεο. 
Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά δπν (2) θνξέο ην ρξφλν (Φεβξνπάξην, Αχγνπζην) 
θαη έθηαθηα νπνηεδήπνηε απνθαζίζεη θαηά πιεηνςεθία. 
Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή αξηζκεί θαη ζεσξεί ηα γξακκάηηα  είζπξαμεο ηνπ σκαηείνπ πξηλ απφ 
ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ειέγρεη αλ νη εηζπξάμεηο θαη νη 
πιεξσκέο έγηλαλ ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ θαη ην λφκν, κέζα ζηα πεξηζψξηα ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη αλ ππάξρνπλ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 
Μεηά ηνλ έιεγρν ζπληάζζεηαη έθζεζε πνπ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο Διεγθηηθήο 
Δπηηξνπήο θαη ππνβάιιεηαη ζην Γ..  Οη εθζέζεηο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο αλαθνηλψλνληαη 
ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ πιιφγνπ. 
Αλ ε Δπηηξνπή δηαπηζηψζεη δηαρεηξηζηηθέο αλσκαιίεο ή ζνβαξέο παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ ή ηνπ 
Καηαζηαηηθνχ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ πνηληθή δίσμε ηνπ ππεχζπλνπ θαη ηελ άκεζε 
αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαζψο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο γελφκελεο δεκηάο. 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ είλαη ππνρξεσκέλν λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο 
Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, φπνηε δεηεζνχλ, ηα βηβιία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θαη φια ηα 
δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 32 
 
Ζ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΦΟΡΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
Ζ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ πέληε (5) ηαθηηθά κέιε ηνπ πιιφγνπ ,πνπ 
εθιέγνληαη θαηά ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θάζε ηξία ρξφληα ,καδί  κε ηζάξηζκα 
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αλαπιεξσκαηηθά θαη έλα (1) δηθαζηηθφ αληηπξφζσπν , ν νπνίνο αζθεί θαζήθνληα Πξνέδξνπ 
ηεο θαη νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν , κε αίηεζε ηνπ πιιφγνπ απφ ηνλ Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ 
ηεο έδξαο ηνπ πιιφγνπ ,ζε θάζε πεξίπησζε πνπ εθιέγνληαη φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ 
πιιφγνπ ή αληηπξφζσπνί ηνπ ζε δεπηεξνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ή δηελεξγείηαη 
θαζνιηθή ςεθνθνξία γηα νπνηνδήπνηε ζέκα.   
Απνθιείνληαη απφ ηαθηηθά ή αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, 
φινη νη ππνςήθηνη γηα νπνηνδήπνηε αμίσκα ζηα φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ πιιφγνπ ή γηα 
Αληηπξφζσπνη ζε δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ή ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή 
αγρηζηείαο , κέρξη θαη ηέηαξην βαζκφ , ησλ ππνςεθίσλ απηψλ . 
Ζ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζε πέληε (5) κέξεο απφ ηελ 
εθινγή ηεο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ . 
Ζ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 
θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ , γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηψλ θαη ησλ θαζνιηθψλ 
ςεθνθνξηψλ , ην αδηάβιεην ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εθινγψλ θαη ηελ έγθαηξε γλσζηνπνίεζή 
ηνπο , φπσο νξίδεη ν λφκνο θαη ην Καηαζηαηηθφ. 
                                                              
 

ΑΡΘΡΟ 33 
 
Ζ ΣΟΠΗΚΖ ΔΦΟΡΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
ηα θαηά ηφπνπο εθινγηθά θέληξα,  κε επζχλε ηεο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, 
εθιέγνληαη απφ ηα ηαθηηθά κέιε πνπ αλήθνπλ ζηελ Τπεξεζηαθή Μνλάδα ή ζηελ πεξηνρή  
Σνπηθέο Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο   πνπ απνηεινχληαη απφ έλα έσο ηξία κέιε , θαη ε θάζε κία 
πξνεδξεχεηαη απφ δηθαζηηθφ αληηπξφζσπν. 
Γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ απηψλ γηα ηελ ηνπηθή εθνξεπηηθή επηηξνπή νξίδεηαη ζαλ 
αληηπξφζσπνο ηεο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ν αληηπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ ζην 
θαηάζηεκα.  Αλ απηφο θσιχεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα κέιε ηεο Κεληξηθήο 
Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο νξίδνληαη νη ακέζσο αλαπιεξσκαηηθνί ηνπ θαηά ζεηξά.  ε 
πεξίπησζε πνπ θαη απηνί θσιχνληαη, δηνξίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή έλα 
νπνηνδήπνηε άηνκν απφ ην θαηάζηεκα.  Δλλνείηαη φηη θαη ηα κέιε ηεο Σνπηθήο Δθνξεπηηθήο 
Δπηηξνπήο θσιχνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ θσιχνπλ θαη ηα κέιε ηεο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο 
Δπηηξνπήο.  
Αλ δελ γίλεη εθινγή Σνπηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ε Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή έρεη 
δηθαίσκα λα νξίζεη ε ίδηα ηα κέιε ηεο Σνπηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ζηελ Τπεξεζηαθή 
Μνλάδα ή ζηελ πεξηνρή πνπ δελ έγηλε ε εθινγή ηεο. 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ  34 
 
ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ – ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΗ ΜΟΝΑΓΧΝ 
 
Σαπηφρξνλα κε ηελ εθινγή νξγάλσλ Γηνίθεζεο, εθιέγνληαη επηηξνπέο ζε φιεο ηηο Τπεξεζηαθέο 
Μνλάδεο  ηεο επηρείξεζεο.  Καζήθνληα ησλ επηηξνπψλ απηψλ είλαη λα κειεηνχλ, λα εξεπλνχλ, 
λα εηζεγνχληαη θαη λα ππνδεηθλχνπλ φια ηα πξνζθνξφηεξα κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
επηδησθνκέλσλ, απ΄ απηφ ην Καηαζηαηηθφ, επαγγεικαηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη κνξθσηηθψλ 
ζθνπψλ ηνπ πιιφγνπ.  Δπίζεο επνπηεχνπλ ηελ ηαθηηθή δηαλνκή ησλ αλαθνηλψζεσλ θαη ησλ 
ινηπψλ εγγξάθσλ πνπ απνζηέιινληαη απφ ην Γ.. ηνπ πιιφγνπ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ ηνπ πιιφγνπ.  Δλεκεξψλνπλ ην Γ.. γηα ηελ ηήξεζε 
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ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ζηηο κνλάδεο ηνπο θαη θαηαγγέιινπλ ηηο παξαβάζεηο απφ απηήλ ή ηηο 
ππεξβάζεηο ηεο δηεχζπλζεο.  Έρνπλ θαη θάζε άιιε δηθαηνδνζία πνπ ζα ηνπο δνζεί απφ ην Γ..  
Σα κέιε ησλ επηηξνπψλ απηψλ εθιέγνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ πνπ ππεξεηνχλ ζε 
θάζε Τπεξεζηαθή Μνλάδα θαη ν αξηζκφο ηνπο νξίδεηαη αλάινγα κε ηε δχλακε ηεο  σο εμήο: 

− ε Τπεξεζηαθέο Μνλάδεο πνπ έρνπλ κέρξη (15) ππαιιήινπο έλα (1) κέινο ηεο επηηξνπήο 

− ε Τπεξεζηαθέο Μνλάδεο πνπ έρνπλ απφ (16) ππαιιήινπο θαη πάλσ (2) κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο. 

Ζ εθινγή ησλ επηηξνπψλ γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία. 
Ζ ζεηεία ηνπο είλαη φζε θαη ηνπ Γ.. 
Σα κέιε ησλ επηηξνπψλ καδί κε ηα κέιε ηνπ Γ.. απνηεινχλ ην Γεληθφ πκβνχιην ηνπ 
πιιφγνπ. 
Σν Γεληθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη φηαλ ην Γ.. απνθαζίζεη φηη είλαη αλαγθαίν.  Σν Γεληθφ 
πκβνχιην  ζπδεηά φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην χιινγν, ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν 
γηα φια ηα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ θαη ππνδεηθλχεη ζην Γ.. ηηο ελδεηθλπφκελεο ιχζεηο ηνπο. 
Οη πξνζθιήζεηο γηα ηελ ζχγθιεζε ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ απνζηέιινληαη ζηα κέιε ηνπ 
ηνπιάρηζηνλ 10 κέξεο πξηλ απφ ηελ ζχγθιεζή ηνπ, θαη αλαγξάθνληαη ζ΄ απηέο ν αθξηβήο 
ηφπνο θαη ρξφλνο, θαζψο θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ.  
ην Γεληθφ πκβνχιην πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ πιιφγνπ θαη ρξέε Γξακκαηέα 
εθηειεί ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. 
Όια ηα έμνδα γηα ηε ζχγθιεζε ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ, έμνδα κεηάβαζεο, δηαλπθηέξεπζεο, 
θαγεηνχ θιπ. βαξχλνπλ ην χιινγν. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
ΕΚΛΟΓΙΚΕ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

 
 ΑΡΘΡΟ  35 

 
ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ 
 
Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπ πιιφγνπ θαη ησλ Αληηπξνζψπσλ 
θαη ζηηο δεπηεξνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο δηελεξγνχληαη θάζε ηξία (3) ρξφληα, θαη 
κέζα ζην πξψην εμάκελν ηνπ ρξφλνπ. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  36 
 
ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΔ 
 
Τπνςήθηνο κπνξεί λα είλαη θάζε ηακεηαθά ελήκεξν κέινο ηνπ πιιφγνπ, πνπ πιεξεί ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  Ο ππνςήθηνο γηα Διεγθηηθή Δπηηξνπή δελ 
κπνξεί λα βάιεη ηαπηφρξνλα ππνςεθηφηεηα γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 
Οη ππνςεθηφηεηεο γλσζηνπνηνχληαη κε γξαπηή δήισζε ζηελ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, 
πνπ είρε εθιεγεί θαηά ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε Γεληθή πλέιεπζε, κέρξη θαη δέθα πέληε (15) 
κέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ. 
Ζ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, αθνχ δηαπηζηψζεη φηη ζπκθσλνχλ νη ππνςεθηφηεηεο κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαηαξηίδεη πίλαθεο ζπλδπαζκψλ θαη αλεμάξηεησλ 
ππνςεθίσλ, ζπληάζζνληαο ζρεηηθφ πξαθηηθφ. 
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ΑΡΘΡΟ  37 

 
ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΚΛΟΓΧΝ – ΦΖΦΟΦΟΡΗΧΝ 
 
Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπ πιιφγνπ θαη ησλ Αληηπξνζψπσλ 
ηνπ ζηηο δεπηεξνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, θαζψο θαη νη θαζνιηθέο ςεθνθνξίεο 
δηελεξγνχληαη κε ςεθνδέιηηα νξηζκέλνπ κεγέζνπο θαη ρξψκαηνο απφ ηελ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή 
Δπηηξνπή, φπσο νξίδεηαη ζηελ ζπλέρεηα. 

1. Ζ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κέζα ζε δχν (2) κέξεο απφ ην θιείζηκν ησλ 
ππνςεθηνηήησλ, θξνληίδεη λα ζηαιεί ζρεηηθή εγθχθιηνο ζ΄ φια ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ, 
ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη νη πίλαθεο ησλ ππνςεθίσλ θαη ν ηφπνο δηεμαγσγήο ησλ 
εθινγψλ.  Με ηελ ίδηα εγθχθιην δίλνληαη νδεγίεο ζην εθινγηθφ ζψκα γηα ηνλ ηξφπν 
δηεμαγσγήο ηεο ςεθνθνξίαο θαη επηζεκαίλεηαη εηδηθφηεξα φηη απαγνξεχνληαη, κε 
πνηλή αθπξφηεηαο ησλ ςεθνδειηίσλ, νη δηαγξαθέο θαη νη εγγξαθέο ζ΄απηά. 

2. Ζ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, θξνληίδεη γηα ηελ εθηχπσζε, κε δαπάλεο ηνπ 
πιιφγνπ, ησλ ςεθνδειηίσλ, φπνπ ηα νλφκαηα αλαγξάθνληαη κε απφιπηε αιθαβεηηθή 
ζεηξά. 

3. Σξείο (3) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ςεθνθνξίαο, ε Κεληξηθή 
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή απνζηέιιεη ηαρπδξνκηθά ηα ςεθνδέιηηα ζηηο Σνπηθέο 
Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο καδί κε ην ππφινηπν εθινγηθφ πιηθφ (αδηαθαλή θάθεια 
ςεθνθνξίαο θαη θάθεια ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο). Γηα ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ πνπ 
ππεξεηνχλ ζε ππνθαηαζηήκαηα ή ζε ππεξεζηαθέο κνλάδεο κε ηξία ή ιηγφηεξα ησλ 
ηξηψλ κειψλ  ε  άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο γίλεηαη κε αιιεινγξαθία θαη 
ζπγθεθξηκέλα κε επηζηνιή πξνο ηελ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή παξάιιεια κε 
ηελ δηαδηθαζία ηεο απηνπξφζσπεο ςεθνθνξίαο.  Γηα ηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε ε 
Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζα απνζηέιιεη θάθειν κε εθινγηθφ πιηθφ κε απφδεημε 
παξαιαβήο αηνκηθά ζε θάζε κέινο ηνπ πιιφγνπ πνπ ππεξεηεί ζ΄απηά ηα 
ππνθαηαζηήκαηα ή ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο.  Απηφο  ν θάθεινο ζα πεξηέρεη: 

 α) νδεγίεο γηα ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο  
 β) ηα ςεθνδέιηηα ησλ ππνςεθίσλ 
 γ)αδηαθαλείο θαθέινπο ςεθνθνξίαο ζθξαγηζκέλνπο θαη κε κνλνγξαθή  απφ ηελ 
 Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, φκνηνπο κε ηνπο θαθέινπο ςεθνθνξίαο ησλ κειψλ 
 ηνπ πιιφγνπ πνπ ζα πξνζέιζνπλ λα ςεθίζνπλ απηνπξνζψπσο 
 δ) θάθειν ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο 

 ε) θνξησηηθή επηζηξνθήο κε γξακκέλε ηε δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε, δειαδή ηελ 
 Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ηνπ πιιφγνπ 

4. Ζ ςεθνθνξία γίλεηαη ηηο ίδηεο κέξεο ζ΄ φιν ην δίθηπν. 
5. Σα κέιε ηνπ πιιφγνπ πνπ βξίζθνληαη θαηά ηελ κέξα ηεο ςεθνθνξίαο εθηφο ηεο έδξαο 

ηνπο γηα ππεξεζία ή κε άδεηα ςεθίδνπλ ζην θαηάζηεκα πνπ βξίζθνληαη ή ζην 
πιεζηέζηεξν εθινγηθφ ηκήκα εθ΄ φζνλ έρνπλ εηδνπνηήζεη έγγξαθα πξηλ ηελ 
ςεθνθνξία ηελ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή. 

6. Πξηλ απφ θάζε ςεθνθνξία ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξεψλεηαη λα δψζεη ζηελ 
Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή δχν αληίγξαθα ηνπ Μεηξψνπ ησλ ηακεηαθά ελήκεξσλ 
κειψλ ηνπ σκαηείνπ, ζηα νπνία λα εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο κεηξψνπ ηνπ θαη ε 
Τπεξεζηαθή Μνλάδα ζηελ νπνία εξγάδεηαη. 

7. Ζ ςεθνθνξία γίλεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλήζεηεο.  Ζ Κεληξηθή θαη 
νη Σνπηθέο Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ ηάμε ηεο δηεμαγσγήο ηεο 
ςεθνθνξίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηνπ αδηάβιεηνπ. 
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Απαγνξεχεηαη ζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο ε παξακνλή ζηελ αίζνπζα 
ςεθνθνξίαο άιινπ πξνζψπνπ εθηφο απφ ηα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ελφο 
αληηπξνζψπνπ θάζε ζπλδπαζκνχ θαη ην πνιχ ηξηψλ (3) ςεθνθφξσλ. 
8. Ζ ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή θαη δηελεξγείηαη σο εμήο: 
 α. Σα κέιε ηνπ πιιφγνπ εθθξάδνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 
 ππνςεθίνπο κε ζηαπξφ πξνηίκεζεο σο αθνινχζσο: 
 Μέρξη θαη ελληά (9) ππνςήθηνπο γηα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθ΄ φζνλ απηφ είλαη 9κειέο 
 κέρξη έληεθα (11) ππνςεθίνπο εθ΄ φζνλ ην Γ.. είλαη 11κειέο ή κέρξη θαη δεθαηξείο 
 (13) ππνςεθίνπο εθ΄ φζνλ ην Γ.. είλαη 13κειέο. 
 Μέρξη θαη ηξείο (3) ππνςεθίνπο γηα Διεγθηηθή Δπηηξνπή. 
 Μέρξη θαη ηνλ αλψηαην αξηζκφ Αληηπξνζψπσλ ηνπ πιιφγνπ γηα ΟΣΟΔ. 
 Μέρξη θαη ηνλ αλψηαην αξηζκφ Αληηπξνζψπσλ ηνπ πιιφγνπ γηα ΔΚΘ ή ηα ηνπηθά 
 Δξγαηηθά Κέληξα. 
 β. Ψεθνδέιηηα κε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ζηαπξνχο πξνηίκεζεο γηα 
 θάζε φξγαλν Γηνίθεζεο ή γηα ηνπο Αληηπξνζψπνπο ζηηο ππεξθείκελεο νξγαλψζεηο 
 είλαη έγθπξα θαη ππνινγίδνληαη αληίζηνηρα κφλν ζαλ ςήθνη γηα ηνλ ζπλδπαζκφ. 
9. Όηαλ ηειεηψζεη ε ςεθνθνξία ζηελ Θεζζαινλίθε, ν Πξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο 

Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο, ζθξαγίδεη ηελ θάιπε θαη θξνληίδεη καδί κε ηα ππφινηπα κέιε 
ηεο Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ πην αζθαιή θχιαμή ηεο, ψζπνπ λα 
ζπγθεληξσζνχλ θαη ςεθνδέιηηα ησλ θαηαζηεκάησλ ησλ άιισλ πφιεσλ. 

10. Όηαλ ηειεηψζεη ε ςεθνθνξία ζηα εθηφο Θεζζαινλίθεο εθινγηθά θέληξα, ε Σνπηθή 
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αλνίγεη ηελ θάιπε, ζπληάζζεη πξαθηηθφ ηεο ςεθνθνξίαο, ζην 
νπνίν εγγξάθεη ηα νλνκαηεπψλπκα φζσλ ςήθηζαλ.  Σν πξαθηηθφ απηφ καδί κε ηνπο 
θαθέινπο ησλ ςεθνδειηίσλ θαη ην αληίγξαθν Μεηξψνπ βάδεη κέζα ζε θάθειν, ηνλ 
νπνίν ζθξαγίδεη κε βνπινθέξη θαη ζηέιλεη ακέζσο κε ηαρπκεηαθνξά ζηελ Κεληξηθή 
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή  ζηε Θεζζαινλίθε. 

11. Ζ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή παξαιακβάλεη φινπο ηνπο θαθέινπο ησλ 
ςεθνδειηίσλ απφ ηηο ηνπηθέο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο θαζψο θαη ηνπο θαθέινπο ησλ 
κειψλ ηνπ πιιφγνπ πνπ άζθεζαλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα κε αιιεινγξαθία. 

 Ζ Κεληξηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζε ζπλεδξίαζή ηεο, αλνίγεη ηνπο θαθέινπο πνπ 
 ζπγθεληξψζεθαλ ρσξηζηά αλά Σνπηθή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαη ειέγρεη ηνπο 
 θαθέινπο κε ηα ςεθνδέιηηα, γηα λα δηαπηζηψζεη αλ είλαη ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηεο 
 ςεθνθνξίαο.  ηε ζπλέρεηα αλνίγεηαη ε θάιπε θαη ξίρλνληαη κέζα νη παξαπάλσ 
 θάθεινη  φπσο θαη εθείλνη ησλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηελ δηα αιιεινγξαθίαο ςεθνθνξία 
 γηα λα αλακηρζνχλ κε ηνπο θαθέινπο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζηε ζπλέρεηα αξρίδεη ε 
 απνζθξάγηζε θαη θαηακέηξεζε ησλ ςεθνδειηίσλ. 
12. ηε ζπλέρεηα αλαθνηλψλεη ζ΄ φια ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ 

πνπ εθιέρηεθαλ, κε βάζε ην εθινγηθφ ζχζηεκα πνπ πεξηγξάθεηαη ζην επφκελν άξζξν. 
 πληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ ζε δχν αληίγξαθα.  ην πξαθηηθφ απηφ πεξηιακβάλνληαη 
 θαηά θζίλνπζα ηάμε ζηαπξψλ πξνηίκεζεο ηα νλφκαηα ησλ ηαθηηθψλ θαη ησλ 
 αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ Αληηπξνζψπσλ ηνπ σκαηείνπ. 
13. Αλ καηαησζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε ςεθνθνξία, ηφηε μαλαγίλεηαη κεηά απφ επηά (7) 

κέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο καηαίσζήο ηεο κε επζχλε ησλ ίδησλ εθνξεπηηθψλ επηηξνπψλ 
(Κεληξηθή θαη Σνπηθέο). 
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ΑΡΘΡΟ  38 
 
ΤΣΖΜΑ ΔΚΛΟΓΧΝ 
 
Ζ εθινγή ησλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ Αληηπξνζψπσλ ηνπ πιιφγνπ γίλεηαη κε ην 
ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο. 
Απφ θάζε ςεθνδέιηην εθιέγνληαη απηνί πνπ ζπγθέληξσζαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο. 
Αλαπιεξσκαηηθνί Γηνηθεηηθνί χκβνπινη θαη Αληηπξφζσπνη, θαζψο θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε 
Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη κφλν απφ ηνπο ζπλδπαζκνχο εθείλνπο πνπ εμέιεμαλ ηαθηηθά 
κέιε ζηα παξαπάλσ φξγαλα ή Αληηπξνζψπνπο. 
Ο αξηζκφο ησλ παξαπάλσ αλαπιεξσκαηηθψλ είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ εθιεγέλησλ 
ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ ζπλδπαζκνχ.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄  

 
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

 
ΑΡΘΡΟ 39 

 
ΔΚΠΡΟΧΠΖΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
 
ηα πιαίζηα ηεο ηαμηθήο πάιεο   ν χιινγνο πξέπεη λα κεηαβάιιεη ηνλ ραξαθηήξα ιεηηνπξγίαο 
ηεο Σξάπεδαο πξνο φθεινο ηνπ ιανχ θαη ηνπ ηφπνπ. Να ρξεζηκνπνηήζεη ηηο θαηαθηεκέλεο 
ζρέζεηο ζηελ ζπλέρηζε ηεο ηαμηθήο πάιεο θαη  ηαπηφρξνλα λα δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα ην 
ζνζηαιηζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο. 
Γηεθδηθνχκε ηζφηηκε θαη ηζνκεξή ζπκκεηνρή ζηα φξγαλα ζρέζεσλ  πξνζσπηθνχ 
(πξνζιήςεσλ, ηνπνζεηήζεσλ, πξναγσγψλ, πεηζαξρηθά). 
Γηεθδηθνχκε ζπκκεηνρή ζε φια ηα φξγαλα ράξαμεο πνιηηηθήο ηεο Σξάπεδαο (Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην, Γηεπζχλζεηο θιπ). 
Οη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα παξαπάλσ φξγαλα φηαλ απηά ζπζηαζνχλ κπνξνχλ κε 
απφθαζε Γ.. λα εθιέγνληαη κε θαζνιηθή κπζηηθή ςεθνθνξία αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο. 
Όινη νη εθπξφζσπνη είλαη αλαθιεηνί απφ ηα φξγαλα πνπ ηνπο εμέιεμαλ θαη ινγνδνηνχλ ζ΄ 
απηά. 
   

ΑΡΘΡΟ  40 
   
ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΗ ΣΟΠΗΚΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΟΣΟΔ 
 
Σα κέιε ηνπ πιιφγνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη εθινγήο ζηηο αξραηξεζίεο πνπ γίλνληαη κε 
θαζνιηθή κπζηηθή ςεθνθνξία, κεηαμχ ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή 
πνπ θαιχπηεη ην θάζε Σνπηθφ Παξάξηεκα ηεο ΟΣΟΔ. 
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ΑΡΘΡΟ  41 
 

ΦΡΑΓΗΓΑ – ΔΟΡΣΖ ΤΛΛΟΓΟΤ 
 
Ο χιινγνο έρεη ζηξφγγπιε ζθξαγίδα κε θπθιηθή απνηππσκέλε ηελ νλνκαζία ηνπ πιιφγνπ 
θαη ζην κέζν κηα ρεηξαςία. 
Ο χιινγνο γηνξηάδεη ηελ 1ε Μαΐνπ, εκέξα αγψλα θαη ηαμηθήο αιιειεγγχεο ησλ εξγαδνκέλσλ 
φινπ ηνπ θφζκνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ  42 
 

ΓΗΑΛΤΖ ΤΛΛΟΓΟΤ 
 
Ο χιινγνο δηαιχεηαη ππνρξεσηηθά αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ θαη εθνχζηα 
φηαλ παξζεί ζρεηηθή απφθαζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία ζπγθαιείηαη εηδηθά γη΄ απηφ 
ην ιφγν θαη απνηειείηαη απφ ηα ηξία ηέηαξηα (3/4) ησλ ηακεηαθά ελήκεξσλ κειψλ, ε δε 
απφθαζε παίξλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ηεζζάξσλ πέκπησλ (4/5) ησλ παξφλησλ. 
ε πεξίπησζε πνπ δηαιχεηαη ν χιινγνο, ην ελεξγεηηθφ ππφινηπν ηεο πεξηνπζίαο πνπ κέλεη 
δσξίδεηαη ζηα ηακεία (Κχξηα θαη Δπηθνπξηθά) πληάμεσο ηνπ Πξνζσπηθνχ ησλ Τπαιιήισλ ηεο 
Σξάπεδαο ζε αλαινγίεο πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε.  Σν αξρείν 
ηνπ πιιφγνπ παξαρσξείηαη ζην Δξγαηηθφ Κέληξν Θεζζαινλίθεο ή ηελ ΟΣΟΔ. 
 
  

ΑΡΘΡΟ  43 
ΣΔΛΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 
Κάζε ηη άιιν πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ απηφ ξπζκίδεηαη απφ ηηο απνθάζεηο 
ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 
ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ησλ ζπλαθψλ Νφκσλ. 
 
 
  

 
 
 

 


