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«Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε αρχικά με την υπ' αριθμ. 754129.3.74 

απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στην οικεία στήλη 

του βιβλίου σωματείων με αυξ. αριθμ. 4302 και ειδ. 1163/74. Εν συνεχεία 

τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1830/7.6.1979 απόφαση του Μονομε-

λούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις 

που αποφασίστηκαν με την Γενική Συνέλευση της 8.3.1979. Τέλος με την 

υπ' αριθμ. 152/1997 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου, η οποία καταχωρή-

θηκε στην οικεία στήλη του βιβλίου σωματείων με αυξ. αριθμ. 4302 και 

ειδ. 1163/24-4-97 εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν με 

την Γενική Συνέλευση της 8.5.1996 και αυτό έλαβε την τελική του μορφή, 

με την οποία ισχύει μέχρι σήμερα.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A' 

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 

Άρθρο 1ο 

Ιδρύεται σωματείο από τους εργαζομένους στην Τράπεζα Αττικής Α.Ε. με 

έδρα την Αθήνα και με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ». 

 

Άρθρο 2ο 

Σκοποί του Συλλόγου είναι: 

α)  Η μελέτη, η προστασία και η προαγωγή των ηθικών, επαγγελματικών 

και οικονομικών συμφερόντων, προβλημάτων και αναγκών των μελών 

του Συλλόγου με την πραγματοποίηση των απαραίτητων σε κάθε πε-

ρίπτωση κινητοποιήσεων και λοιπών εκδηλώσεων. 

β)  Η βελτίωση των συνθηκών της εργασίας και γενικά της ζωής του προ-

σωπικού της Τράπεζας. 

γ)  Η κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. 

δ)  Η σύσφιξη των δεσμών συναδελφικότητας και η ανάπτυξη του πνεύ-

ματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του Συλλό-

γου, της Τραπεζοϋπαλληλικής οικογένειας και των άλλων κλάδων ερ-

γαζομένων, καθώς και η δημιουργία, εδραίωση και διαφύλαξη της ε-

νότητας τόσο στο Σύλλογο όσο και στην Ομοσπονδία και γενικά στο 

συνδικαλιστικό κίνημα. 

ε)  Η διοργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, σεμιναρίων κλπ. καθώς και ψυχα-

γωγικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που σκοπό θα έχουν την ε-

ξύψωση του πνευματικού επιπέδου των μελών του Συλλόγου και των 

άλλων εργαζομένων. 

στ) Η ίδρυση και συντήρηση εντευκτηρίου (λέσχης), βιβλιοθήκης καθώς 

και η έκδοση κατά τακτά χρονικά διαστήματα δημοσιογραφικού οργά-

νου (εφημερίδας). 

ζ)  Η εξασφάλιση επικουρικής ασφάλισης και η ίδρυση οποιουδήποτε 

συνεταιρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των μελών του Συλλόγου. 
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η)  Η ίδρυση απεργιακού ταμείου, οι πόροι και η λειτουργία του οποίου 

θα καθορίζονται από τη Γεν. Συνέλευση των μελών του Συλλόγου. 

θ)  Η προάσπιση και περιφρούρηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και 

η επιδίωξη της βελτίωσης της εργατικής νομοθεσίας προς το συμφέ-

ρον των εργαζομένων. 

ι)  Η ηθική και υλική βοήθεια και συμπαράσταση στα μέλη του Συλλόγου 

που διώκονται και γενικά πέφτουν θύματα των προσπαθειών τους για 

την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ  

Άρθρο 3ο 

Μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να είναι όλοι οι εργαζόμενοι στην Τράπε-

ζα Αττικής, σε οποιοδήποτε κλάδο εργαζομένων κι αν ανήκουν, ανεξάρτη-

τα από το βαθμό, το φύλο, το θρήσκευμα, την εθνικότητα και τον τόπο 

εργασίας στην Ελλάδα. 

 

Άρθρο 4ο 

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. 

α)  Τακτικά μέλη του Συλλόγου γίνονται όλα τα πρόσωπα, που αναφέρο-

νται στο προηγούμενο άρθρο 3, αφού υποβάλουν αίτηση για την εγ-

γραφή τους στο Σύλλογο. 

Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατά-

ξεις του καταστατικού, τους ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις των 

Γενικών Συνελεύσεων. Παράλληλα έχουν το δικαίωμα να παίρνουν μέρος 

στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν σε αυτές τις πράξεις και τις παρα-

λείψεις της Διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Δ.Σ., της 

Ελεγκτικής Επιτροπής και των λοιπών Οργάνων, καθώς και εκπρόσωποι 

του Συλλόγου στα διάφορα Υπηρεσιακά Συμβούλια, Συνέδρια της Ομο-

σπονδίας, Εργατοϋπαλληλικά Συνέδρια κλπ. και να ψηφίζουν στις Συνε-

λεύσεις για κάθε θέμα που μπαίνει σε ψηφοφορία και αφορά τους σκο-

πούς του Συλλόγου. 
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Δικαιούνται επίσης κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση, που επιδιώκεται νό-

μιμα από το Σύλλογο. 

Τακτικά μέλη του Συλλόγου, των οποίων έχει καταγγελθεί η σύμβαση ερ-

γασίας από την Τράπεζα, εξακολουθούν να ανήκουν στη δύναμη του Συλ-

λόγου εφ' όσον η απόλυση τους δεν έχει καταστεί αμετάκλητη. 

Ένσταση κατά της εγγραφής εργαζομένου σαν μέλους του Συλλόγου εξε-

τάζεται υποχρεωτικά στην πρώτη-μετά την υποβολή της ένστασης-Γενική 

Συνέλευση. Μέχρι τότε ο εργαζόμενος εξακολουθεί να είναι μέλος του 

Συλλόγου. 

β)  Επίτιμα μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν πρόσωπα που διακρί-

θηκαν προσφέροντας υπηρεσίες, για την επιτυχία των σκοπών του 

Συλλόγου, μετά από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. των μελών 

του Συλλόγου. 

Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και 

απαγορεύεται η συμμετοχή τους στις Γεν. Συνελεύσεις και σε οποιεσδή-

ποτε συζητήσεις με ποινή ακυρότητας τους. 

Η ιδιότητα του μέλους δεν μεταβιβάζεται, δεν κληρονομείται και είναι 

ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης. 

 

Άρθρο 5ο 

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου καταβάλλουν υποχρεωτικά στο ταμείο: 

α)  Δικαίωμα εγγραφής, που καθορίζεται κάθε φορά από την τακτική Γενι-

κή Συνέλευση των μελών. 

β)  Μηνιαία συνδρομή, που το ύψος της καθορίζεται στο 1 % των μηνιαί-

ων αποδοχών των μελών. Αυτό κατανέμεται ως εξής: 0,50% σαν μα-

νιάτικη συνδρομή των μελών του Συλλόγου και 0,50% θα κατατίθεται 

στον προσωρινό λογαριασμό του Απεργιακού Ταμείου Υπαλλήλων 

Τράπεζας Αττικής. 

Το δικαίωμα εγγραφής καθώς και οι μηνιαίες συνδρομές καταβάλλονται 

στον Ταμία του Συλλόγου με απόδειξη, ή κρατούνται από την Τράπεζα και 

έρχονται σε πίστωση λογαριασμού Καταθέσεων στο όνομα του Συλλόγου, 

ή εισπράττονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποφασίσει το Δ.Σ.. 
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Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σύλλογο, αφού 

υποβάλει αίτηση για τη διαγραφή του από το μητρώο των μελών του Συλ-

λόγου. Στην περίπτωση αυτή το μέλος έχει την υποχρέωση να καταβάλει 

όλες τις μηνιαίες ή άλλες έκτακτες εισφορές που καθυστερούν καθώς και 

τη συνδρομή ολοκλήρου του χρόνου (ημερολογιακού) μέσα στον οποίο 

παραιτήθηκε. 

Μέλη που καθυστερούν την καταβολή της μηνιαίας συνδρομής τους, για 

ένα τρίμηνο, δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις και 

να ψηφίζουν στις αρχαιρεσίες. 

 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Άρθρο 6ο 

Τακτικοί πόροι του Συλλόγου είναι αυτοί που αναφέρονται στο άρθρο 5 

(α, β), δηλαδή το δικαίωμα εγγραφής και οι μηνιαίες συνδρομές. 

Έκτακτοι πόροι είναι όλες οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται από τη 

Γενική Συνέλευση των μελών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, οι 

τόκοι των κεφαλαίων, οι δωρεές, τα κληροδοτήματα και κάθε άλλο νόμιμο 

έσοδο, που περιέρχεται στο Ταμείο του Συλλόγου. 

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

Άρθρο 7ο 

Κάθε μέλος που προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς και 

τα συμφέροντα του Συλλόγου ή παραβαίνει υποχρεώσεις του, που απορ-

ρέουν από το Καταστατικό, τις αποφάσεις των Γ.Σ. και τις συλλογικές συμ-

βάσεις εργασίας, που υπογράφει ο Σύλλογος ή η διαγωγή του είναι ασυμ-

βίβαστη προς την ιδιότητα του σαν μέλους του Συλλόγου, τιμωρείται με 

απόφαση του Δ.Σ. με τις παρακάτω ποινές, ανάλογα με το μέγεθος του 

σφάλματος και αφού προηγούμενα απολογηθεί γραπτά ή προφορικά στο 

Δ.Σ, 

α)  Με προφορική επίπληξη. 

β)  Με γραπτή επίπληξη. 

Τις ποινές επιβάλλει το Δ.Σ. του Συλλόγου, αφού προηγούμενα καλέσει 

γραπτά σε απολογία το κατηγορούμενο μέλος και ακούσει την απολογία 
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του, είτε προφορικά είτε γραπτά μέσα σε 10 μέρες από τη λήψη της γρα-

πτής πρόσκλησης από αυτό. 

Επίσης, με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να διαγραφεί μέλος του Συλλόγου 

όταν: 

α)  Καθυστερεί τις συνδρομές του πάνω από ένα χρόνο. 

Μπορεί όμως να ξαναγραφτεί, αφού καταβάλει όλες τις καθυστερού-

μενες συνδρομές του. 

β)  Παραβαίνει το Καταστατικό ή δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις των Γενι-

κών Συνελεύσεων. 

γ)  Προβαίνει σε πράξεις, που είναι αντίθετες στους σκοπούς και τα συμ-

φέροντα του Συλλόγου. 

δ)  Χάσει την ιδιότητα του υπαλλήλου με την οποία απόκτησε το δικαίω-

μα να γίνει μέλος, ε.) Απολυθεί από την υπηρεσία του μετά από αμε-

τάκλητη δικαστική απόφαση, στ) Αποδειχθεί ότι είναι μέλος άλλου 

Κλαδικού Συλλόγου. 

ζ)   Εάν εκκρεμεί ένσταση κατά της εγγραφής του σαν μέλους του Συλλό-

γου και γίνει αποδεκτή από τη Γενική Συνέλευση των μελών. 

Οι αποφάσεις διαγραφής που παίρνει το Δ.Σ. δεν έχουν ισχύ προτού επι-

κυρωθούν από την πρώτη -μετά τη λήψη τους- Γενική Συνέλευση, στην 

οποία καλούνται με γραπτή πρόσκληση τα υπό διαγραφή μέλη. 

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν λάβει γνώση ή δεν εγκρίνει την 

οποιαδήποτε επιβαλλόμενη ποινή, η ποινή θεωρείται άκυρη. Μέλος που 

αποχωρεί ή διαγράφεται από το Μητρώο του Συλλόγου, δεν έχει κανένα 

δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου και δεν μπορεί να ζητήσει την 

επιστροφή των συνδρομών του, μπορεί όμως να κάνει προσφυγή σύμφω-

να με το άρθρο 88 Α.Κ.. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

Άρθρο 8ο 

Η Γενική Συνέλευση ασκεί την Ανώτατη Διοίκηση του Συλλόγου. 



10 

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικές 

και Έκτακτες. 

Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις γίνονται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο και 

το αργότερο μέσα στο τρίμηνο από τη λήξη του οικονομικού χρόνου. Σε 

αυτές ελέγχονται και κρίνονται από τα μέλη του Συλλόγου: 

α)  Ο Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ. 

β)  Ο Οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου χρόνου και ο προϋπο-

λογισμός του επόμενου. 

γ)  Η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την Οικονομική Διαχείριση και 

δ)  Κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται από το Δ.Σ.. 

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις γίνονται στις περιπτώσεις που το Δ.Σ. κρίνει 

αναγκαίο, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία ή στις περι-

πτώσεις που το ζητάει το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον των ταμειακά 

εντάξει μελών με γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. που θα αναφέρει με λεπτο-

μέρειες τα θέματα που θα συζητηθούν. 

Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο σ' αυτή την περίπτωση να καλέσει τη Γενική 

Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) το πολύ μέρες από τη μέρα υποβολής της 

αίτησης και μόνο με θέματα που αναφέρονται σ' αυτή. 

Σε περίπτωση άρνησης του Δ.Σ. να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, υπο-

χρεούται να τη συγκαλέσει η Ελεγκτική Επιτροπή, μέσα σε 10 μέρες από 

την πάροδο του 20ημέρου. 

Αν αρνηθεί ή Ελεγκτική Επιτροπή, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως 

ορίζει ο νόμος. 

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Προεδρείο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο 

της Συνέλευσης και δύο Γραμματείς. 

Ο Πρόεδρος διευθύνει τη Γ.Σ. και οι δύο Γραμματείς κρατάνε τα Πρακτικά, 

που τα συνυπογράφουν με τον Πρόεδρο για να είναι έγκυρα. 

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ανακοίνωση της Διοίκη-

σης του Συλλόγου προς όλα τα τακτικά μέλη και διανέμεται τουλάχιστον 

οκτώ (8) μέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε η Συνέλευση. 

Αυτή η ανακοίνωση-πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει: 
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α)  Τον τόπο, τη μέρα και την ώρα της Συνέλευσης, γ) Τα θέματα που θα 

συζητηθούν σ' αυτή. 

γ)  Αν η καλούμενη Συνέλευση είναι πρώτη, δεύτερη ή τρίτη σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα. 

δ)  Αν η καλούμενη Συνέλευση είναι Τακτική ή Έκτακτη. 

Προσθήκη νέων θεμάτων στις προσκλήσεις για δεύτερη ή τρίτη Συνέλευση 

απαγορεύεται. 

 

ΑΠΑΡΤΙΑ Γ.Σ. - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ. 

Άρθρο 9ο 

1.  Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για κάθε θέμα συμπεριλαμβα-

νομένων και των αρχαιρεσιών, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία 

των παρόντων μελών. Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην 

πρόσκληση είναι άκυρη. 

Στην πρώτη Συνέλευση των μελών απαιτείται παρουσία του 1/3 τουλάχι-

στον του συνολικού αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν 

δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, καλείται νέα με τα ίδια θέ-

ματα μετά από τρείς (3) μέρες και μέσα σε δέκα (10) το πολύ από την 

πρώτη. 

Στη δεύτερη αυτή Συνέλευση απαιτείται παρουσία του 1/4 τουλάχιστον 

του συνολικού αριθμού των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν 

υπάρξει απαρτία και στη δεύτερη Συνέλευση τότε καλείται τρίτη μέσα σε 

οκτώ (8) το πολύ μέρες. Σ' αυτήν απαιτείται παρουσία του 1/5 τουλάχι-

στον του συνολικού αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν 

και η τρίτη Συνέλευση δεν έχει απαρτία συγκαλείται ξανά πρώτη Γενική 

Συνέλευση μετά από 45 μέρες και στη συνέχεια δεύτερη και τρίτη ανάλο-

γα. 

2.  Προκειμένου για τη διάλυση του Συλλόγου ή για την τροποποίηση του 

Καταστατικού απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον από τα 

μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και η απόφαση λαμβάνεται με πλει-

οψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. 

3.  Για την εξακρίβωση του αριθμού που απαιτεί η απαρτία λαμβάνεται 

υπόψη η δύναμη των τακτικών μελών που υπηρετούν στην Αθήνα και 
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στον Πειραιά, καθώς και των μελών που υπηρετούν σε επαρχιακά υ-

ποκαταστήματα και βρίσκονται στην Αθήνα. 

4.  Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει και 

ψηφίζουν μόνον αυτοπροσώπως κατά τα παρακάτω: 

5.  Κάθε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες, ζη-

τήματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ., έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά - 

γενικά ζητήματα, εκλογή αντιπροσώπων σε ένωση, κήρυξη απεργίας ή 

ανταπεργίας, επιβολή εκτάκτων εισφορών, αλλαγή επωνυμίας, καθο-

ρισμό του επαγγέλματος ή της απασχόλησης, τροποποίηση Καταστατι-

κού συγχώνευση καθώς και ίδρυση ένωσης, προσχώρηση ή αποχώρη-

ση από αυτή είναι άκυρη αν δεν είναι μυστική. (Τα παραπάνω θέματα 

αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά). 

Οποιαδήποτε ψηφοφορία για άλλα θέματα, για τα οποία η Γ.Σ. δεν απο-

φασίζει μυστική ψηφοφορία, γίνεται με ανάταση χειρός, με ονομαστική 

κλήση ή όπως αλλιώς ορίζει το Καταστατικό, ποτέ όμως δια βοής. 

6.  Κάθε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση, που αφορά την ανάδειξη Δι-

οικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και λοιπών Οργάνων και 

Εκπροσώπων του Συλλόγου, γίνεται με ψηφοδέλτια που κλείνονται 

μέσα σε φάκελο και ρίπτονται μέσα σε σφραγισμένη ψηφοδόχο ενώ-

πιον της εκλεγμένης Εφορευτικής Επιτροπής, με πρόεδρο τον νόμιμα 

διορισμένο Δικαστικό Αντιπρόσωπο, που μονογράφει απαραίτητα 

τους φακέλους στην πίσω τους όψη, κατά την παραλαβή και πριν από 

τη ρίψη τους στην ψηφοδόχο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Άρθρο 10ο 

Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγε-

ται κάθε τρία χρόνια από τη Γενική Συνέλευση, η οποία καλείται για το 

σκοπό αυτό, με μυστική σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο ψηφοφορία. 

Η θητεία του Δ.Σ. και των κάθε λογής οργάνων που εκλέγονται σύμφωνα 

με το παρόν Καταστατικό, καθώς και η θητεία των αντιπροσώπων στις 

ενώσεις (OTOE - ΕΚΑ κλπ.) αρχίζει με την ανακήρυξη τους από την Εφο-

ρευτική Επιτροπή και τελειώνει μετά από τρία χρόνια από αυτή-την ημέ-
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ρα. Μέχρι την εκλογή ή τον διορισμό νέων συλλογικών οργάνων, τα πα-

λαιά όργανα εξακολουθούν να διαχειρίζονται τις επείγουσες υποθέσεις 

του Συλλόγου. 

Ειδικώς προβλέπεται ότι η θητεία του Δ.Σ. και των κάθε λογής οργάνων 

που θα εκλεγούν από τις αρχαιρεσίες της 10ης Μαΐου 1996, καθώς και η 

θητεία των αντιπροσώπων στις ενώσεις (ΟΤΟΕ - ΕΚΑ κλπ.) θα αρχίσει από 

την ανακήρυξη τους από την Εφορευτική Επιτροπή και θα λήξει μετά από 

τρία (3) χρόνια. 

Την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. συγκαλεί και προεδρεύει αυτός ο σύμ-

βουλος, που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στο κοινό 

ψηφοδέλτιο ή σ' αυτό που πλειοψήφησε (περισσότερα από ένα ψηφο-

δέλτια), μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τις εκλογές. Στην πρώτη αυτή συνε-

δρίαση του Δ.Σ. εκλέγονται μεταξύ των μελών του, ο Πρόεδρος, ο Αντι-

πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ο 

Ταμίας και ο Έφορος του Συλλόγου με μυστική ψηφοφορία. 

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα, υπεύθυνα για την εκ-

πλήρωση των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από το Καταστατικό και 

τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. 

Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε 

συνεδρίαση στην οποία απουσίαζαν ή παρόντες διαφώνησαν και η δια-

φωνία τους βεβαιώνεται από το πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητι-

κού Συμβουλίου. 

Η ιδιότητα του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα η Ταμία δεν επιτρέπεται 

να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ. 

Άρθρο 11ο 

Το Δ.Σ. με βάση το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύ-

σεων διοικεί το Σύλλογο, αποφασίζοντας για κάθε θέμα, που αφορά την 

πραγματοποίηση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιου-

σία του Συλλόγου, προσλαμβάνει το απαραίτητο για τη λειτουργία του 

Συλλόγου προσωπικό, παίρνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την α-

ντιμετώπιση των διαφόρων ζητημάτων, που αφορούν τα μέλη του Συλλό-

γου, εκτελεί στις αποφάσεις των Γ.Σ. εφαρμόζει το Καταστατικό, συγκαλεί 

τη Γ.Σ. και το Γενικό Συμβούλιο του Συλλόγου, καταρτίζει την ημερήσια 
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διάταξη τους, συντάσσει τη Διοικητική λογοδοσία με τον Ταμία και την 

υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. 

Το Δ.Σ. μπορεί επίσης να αγοράσει ακίνητο για τη στέγαση των γραφείων, 

λέσχης και θέρετρων ή και κινητά πράγματα για τους σκοπούς του Συλλό-

γου. Αν η αξία τους είναι σημαντική, δηλαδή μεγαλύτερη του ποσού των 

50.000 δρχ., η αγορά θα γίνεται πάντα μετά από έγκριση της Γ.Σ. των με-

λών. 

Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκροτεί Επιτροπές με συγκεκριμένο περιεχόμε-

νο (Πολιτιστική, Τύπου, Γυναικών, Αθλητική κλπ), έτσι ώστε να διευκολύ-

νεται το έργο του. Οι Επιτροπές θα απαρτίζονται από μέλη του Συλλόγου 

με επικεφαλής κατά περίπτωση ένα μέλος του Δ.Σ. που θα ορίζεται για το 

σκοπό αυτό. 

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά τουλάχιστον το μήνα, μετά από 

πρόσκληση, που απευθύνει ο Πρόεδρος στα μέλη του Δ.Σ. και που ανα-

κοινώνεται στην Ελεγκτική Επιτροπή και αναγράφει τα θέματα της ημερή-

σιας διάταξης. 

Με έγκριση του Δ.Σ. μπορεί να παραβρεθεί στις συνεδριάσεις του μέλος 

της Ελεγκτικής Επιτροπής ή και οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου γενικά. 

Έκτακτα το Δ.Σ. συνεδριάζει στις περιπτώσεις, που αυτό κρίνεται αναγκαίο 

ή αν το ζητήσουν τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι με αίτηση στην οποία 

πρέπει να αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν. 

Των Συνεδριάσεων κρατούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τα πα-

ρόντα μέλη. 

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν στη συνεδρίαση παραβρίσκονται πέντε 

(5) τουλάχιστον μέλη και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων. 

Μέλος του Δ.Σ. που παραιτείται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα σε πάνω από 

τρεις στη σειρά συνεδριάσεις ή καθυστερεί την καταβολή των εισφορών 

του περισσότερο από τρεις μήνες, χάνει το αξίωμα του και τον αντικαθι-

στά ο αναπληρωματικός Σύμβουλος, που έχει σειρά. Τέτοια αντικατάστα-

ση μπορεί να γίνει το πολύ για πέντε (5) Συμβούλους. 

Στην περίπτωση, που υπάρχουν περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια, το 

παραιτούμενο μέλος ενός συνδυασμού αντικαθίσταται από τον αναπλη-

ρωματικό του ίδιου συνδυασμού, που έχει σειρά. Αν ο συνδυασμός δεν 
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διαθέτει αναπληρωματικούς, τότε η αναπλήρωση γίνεται από τον πρώτο 

στη σειρά ανάδειξης αναπληρωματικό σύμβουλο. 

Αν εξαντληθούν οι αναπληρωματικοί, καλείται η Γεν. Συνέλευση για εκλο-

γή του αντικαταστάτη του Συμβούλου, που παραιτήθηκε. Αν λείπουν όλα 

τα μέλη ή όσα χρειάζονται για να υπάρξει απαρτία, η Ελεγκτική Επιτροπή 

υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από τη στιγμή που ανακύπτει το 

πρόβλημα λειτουργίας του Δ.Σ., να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση 

με θέμα την προκήρυξη αρχαιρεσιών και την εκλογή αφ' ενός Εφορευτικής 

Επιτροπής για τη διενέργεια τους - μέσα σε ένα μήνα το αργότερο - και 

αφ' ετέρου 5μελούς Διοικούσας Επιτροπής για το χειρισμό των τρεχόντων 

θεμάτων μέχρι την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.. 

Το Δ.Σ. λογοδοτεί στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών ή στην έκτα-

κτη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται για το σκοπό αυτό. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσέρχονται τακτικά στις οριζόμε-

νες συνεδριάσεις και οφείλουν να ενεργούν μέσα στα όρια του παρόντος 

Καταστατικού και των αποφάσεων των Γεν. Συνελεύσεων. 

Αδικαιολόγητη απουσία από τρεις τακτικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου 

αποτελεί πειθαρχική παράβαση που τιμωρείται με προφορική επίπληξη 

που επιβάλλει το Δ.Σ. με πρόταση του Προέδρου. Τέταρτη και κάθε άλλη 

παραπέρα απουσία θεωρείται παραίτηση από την ιδιότητα του μέλους 

του Δ.Σ.. Πριν από κάθε τιμωρία καλείται το μέλος σε γραπτή απολογία 

που υποβάλλεται στο Δ.Σ. μέσα σε 10 μέρες από τη μέρα που επιδίδεται η 

κλήση. Κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων δεν συμμετέχει στο Δ.Σ. 

το κατηγορούμενο μέλος του. 

Μέλη που συμμετείχαν και ψήφισαν υπέρ απόφασης του Δ.Σ. που αντί-

κειται στο Καταστατικό ή στις αποφάσεις των Γ. Συν/σεων, στερούνται την 

ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης μετά από 

πρόταση της Ελεγκτικής Επιτροπής και προηγούμενης κλήσης σε απολογί-

α, που υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Γ.Σ.. Με την ίδια απόφαση της Γ.Σ. 

μπορεί να διαγραφεί μέλος του Δ.Σ. και από μέλος του Συλλόγου, αν έκα-

νε τις παραπάνω παραβάσεις ή εκείνες του άρθρου 7 του παρόντος. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Αρθρο 12ο 
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. με τον Γ. Γραμματέα ή τον κατά περίπτωση οριζόμενο 

από το Δ.Σ. σύμβουλο, εκπροσωπούν το Σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις, 

σε κάθε αρχή και κάθε Δικαστήριο. 

Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. και προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού και 

του Γ. Συμβουλίου, διευθύνει τις συζητήσεις, υπογράφει με τον Γεν. Γραμ-

ματέα ή τον Ταμία ή τον Έφορο, ανάλογα με τη φύση των εγγράφων, όλα 

τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής και τις αποδείξεις οποιασδήποτε 

φύσης, προσκαλεί κάθε μέλος στην εκπλήρωση των καθηκόντων του προς 

το Σύλλογο, φροντίζει για την εφαρμογή των κανονισμών, μπορεί να κάνει 

περιοδικό έλεγχο της κάθε είδους περιουσίας του Συλλόγου, γνωστοποιώ-

ντας τα αποτελέσματα του ελέγχου στο Δ.Σ. 

Η υπογραφή και μόνο του Προέδρου δε δεσμεύει σε καμμία περίπτωση το 

Δ.Σ. 

Οι ενέργειες του Πρόεδρου σαν εκπροσώπου στα άλλα συλλογικά όργανα 

- Ομοσπονδίες κλπ. - υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Άρθρο 13ο 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, 

σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματα του. 

Αν κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο κατά περί-

πτωση οριζόμενος από το Δ.Σ. σύμβουλος. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

Άρθρο 14ο 

Ο Γεν. Γραμματέας, με τον Πρόεδρο εκπροσωπούν το Σύλλογο σε όλες του 

τις σχέσεις σε κάθε αρχή και κάθε Δικαστήριο. 

Ο Γεν. Γραμματέας φυλάει τη σφραγίδα και τα αρχεία του Συλλόγου, κρα-

τάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και το μητρώο των μελών 

καθώς και το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. 

Διεξάγει την αλληλογραφία και καταρτίζει, πριν από κάθε συνεδρίαση, με 

τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη. 
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Τον Γεν. Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από 

τους συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ.. 

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα, 

όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα τα γενικά καθήκοντα και δικαιώματα 

του. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 

Άρθρο 15ο 

Ο Ταμίας εισπράττει τις μηνιαίες εισφορές των μελών και όλα γενικά τα 

έσοδα του Συλλόγου, κάνει όλες τις πληρωμές με έγκριση της σχετικής 

δαπάνης από το Δ.Σ. και μέσα στα όρια του Προϋπολογισμού. Ο Ταμίας 

είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρη-

μάτων ή πληρωμή, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ.. 

Τηρείτο βιβλίο του ταμείου και οποιοδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο 

και φυλάει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. 

Καταθέτει στην Τράπεζα Αττικής όλες τις εισπράξεις του Συλλόγου, έχο-

ντας το δικαίωμα να κρατά στα χέρια του μέχρι το ποσό των 10.000 δρχ. 

για τυχόν επείγουσες δαπάνες του Συλλόγου. 

Η ανάληψη χρημάτων από τις καταθέσεις στην Τράπεζα, γίνεται από τον 

Ταμία μετά από έγκριση και εξουσιοδότηση του Δ.Σ., με επιταγές που υ-

πογράφει ο Πρόεδρος με τον Ταμία ή με ειδικά εντάλματα. 

Τα τυχόν κατατεθειμένα στην Τράπεζα για φύλαξη χρεόγραφα του Συλλό-

γου μπορεί επίσης να αναληφθούν για πώληση ανάλογα με τις ανάγκες 

του Συλλόγου μόνο μετά από προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. που κατα-

χωρείται στα πρακτικά και σύμφωνα με την ίδια διαδικασία των χρηματι-

κών αναλήψεων. 

Στη αρχή κάθε μήνα ο Ταμίας υποβάλλει στο Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση 

εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μήνα και στο τέλος του χρόνου τον 

απολογισμό της διαχείρισης και της περιουσίας του Συλλόγου. Στην τακτι-

κή Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη 

του οικονομικού έτους, υποβάλλει - μέσω του Δ.Σ. - για έγκριση τον ισο-

λογισμό του χρόνου που πέρασε και τον προϋπολογισμό του ερχομένου 

χρόνου, μαζί με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. 
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Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του και την μέσα στα όρια 

του προϋπολογισμού διενέργεια των πληρωμών, έχοντας την ευθύνη για 

κάθετου υπέρβαση. Αυτής της ειδικής ευθύνης απαλλάσσεται, όταν η υ-

πέρβαση δικαιολογείται και θεωρείται αναγκαία μετά από έγκριση του 

Δ.Σ., και σχετική απόφαση του. Την ευθύνη για την υπέρβαση έχει σ' αυτή 

την περίπτωση όλο το Δ.Σ. απέναντι στη Γ.Σ.. 

Ο Ταμίας κρατά τα αναγκαία βιβλία σύμφωνα με το παρακάτω άρθρο 24. 

Αν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται με το παρόν άρθρο και δεν εκτελεί τα 

οριζόμενα απ' αυτό, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. και αντι-

καθίσταται μέσα σε οκτώ (8) μέρες. 

Αν ο Ταμίας κωλύεται, τα καθήκοντα του ασκεί ένας σύμβουλος που ορί-

ζεται από το Δ.Σ. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ 

Άρθρο 16ο 

Ο Έφορος έχει γενικά την εποπτεία των καταστημάτων του Συλλόγου και 

κύρια της Λέσχης, των Εντευκτηρίων, της Βιβλιοθήκης, του Αναγνωστηρί-

ου και οποιουδήποτε άλλου χώρου, που ανήκει στο Σύλλογο. 

Φροντίζει για την τήρηση της τάξης σ' αυτά καθώς και την τακτοποίηση 

και καλή συντήρηση των επίπλων, βιβλίων και λοιπών ειδών, ενημερώνο-

ντας τον κατάλογο αυτών. 

Φροντίζει επίσης για την πραγματοποίηση διαλέξεων, ψυχαγωγικών και 

αθλητικών εκδηλώσεων, για τη διοργάνωση εκδρομών καθώς και κάθε 

είδους εκδήλωση που θα βοηθούσε στην εξύψωση του πνευματικού επι-

πέδου και την ψυχαγωγία των μελών του Συλλόγου και των άλλων εργα-

ζομένων. Ο Έφορος προεδρεύει της Πολιτιστικής Επιτροπής. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙ-

ΤΡΟΠΕΣ 

Άρθρο 17ο 

Τα μέλη που εκπροσωπούν το Σύλλογο, στα διάφορα Υπηρεσιακά Συμ-

βούλια ή Επιτροπές της Τράπεζας, εκλέγονται μαζί με το Δ.Σ. στις αρχαι-

ρεσίες. Εξαιρούνται τα μέλη των Εξεταστικών Επιτροπών, που ορίζονται 
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από το Δ.Σ. λίγο πριν από τις εξετάσεις (Προσλήψεων, Μετατάξεων κλπ) 

για να διαφυλάσσεται το αδιάβλητο αυτών. 

Μέσα σε 10 μέρες από τη λήξη των εργασιών κάθε Συμβουλίου ή Επιτρο-

πής, οι Εκπρόσωποι του Συλλόγου υποβάλλουν γραπτή έκθεση προς το 

Δ.Σ., στην οποία αναλύουν με λεπτομέρειες τόσο τα γεγονότα όσο και τον 

τρόπο, που υπερασπίστηκαν τα συμφέροντα των συναδέλφων και τις θέ-

σεις του Συλλόγου οριζόμενοι σε κάθε ένα θέμα χωριστά. Παρόμοια έκθε-

ση υποβάλλουν στο Δ.Σ. και οι εργαζόμενοι υπεύθυνοι στις διάφορες εκ-

δηλώσεις του Συλλόγου (εκδρομές, γιορτές, χορούς κλπ). Οι εκθέσεις αυ-

τές φυλάγονται σε ιδιαίτερο αρχείο από το Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου. 

Η Τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να ζητήσει να διαβα-

στούν οι εκθέσεις της χρονιάς που πέρασε. 

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Άρθρο 18ο 

Στον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και τους εκ-

προσώπους του Συλλόγου στα Ε.Κ.Α., Ο.Τ.Ο.Ε. κλπ., είναι δυνατό να χορη-

γούνται αποζημιώσεις ή ημεραργίες, όταν απασχολούνται για υποθέσεις 

του Συλλόγου με βασική προϋπόθεση ότι γίνεται κράτηση των μηνιαίων 

αποδοχών τους γι' αυτή την αιτία. Την αποζημίωση εισηγείται ο Πρόεδρος 

και την αποφασίζει το Δ.Σ.. Το ύψος της καθορίζεται από τον προϋπολογι-

σμό που εγκρίνεται με απόφαση της Γ.Σ.. 

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Άρθρο 19ο 

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και η εποπτεία του Δ.Σ. ασκείται 

από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, που αποτελείται από τακτικά μέλη του 

Συλλόγου και εκλέγεται από τη Γ.Σ. μαζί με το Δ.Σ.. Η θητεία της είναι ό-

πως και του Δ.Σ. διετής. Ο Οικονομικός έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά 

τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. 

Η Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί, μετά από έγκριση του Δ.Σ., να παρακολου-

θεί τις συνεδριάσεις του. Έχει επίσης το δικαίωμα να εποπτεύει τις πρά-

ξεις του Δ.Σ. και ιδιαίτερα του Ταμία, εξετάζοντας αν συμφωνούν με το 

Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γ.Σ. Δικαιούται ακόμη να εξετάζει τα 
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έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου και να ζητά οποτεδήποτε επίδειξη 

του περιεχόμενου του ταμείου. Η Ελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση 

για τη διαχείριση του Δ.Σ. και την υποβάλλει στη Γ.Σ.. Η Ελεγκτική Επιτρο-

πή υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. στις περιπτώσεις των άρθρων 

8 και 11. 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜ-

ΒΟΥΛΙΟ 

Άρθρο 20ο 

Το Δ.Σ. προβαίνει στη σύσταση επιτροπών σε όλα τα Καταστήματα της 

Τράπεζας Αττικής, τόσο της Αθήνας και του Πειραιά όσο και των Επαρ-

χιών. 

Καθήκοντα των Επιτροπών αυτών είναι το να μελετούν, να ερευνούν, να 

εισηγούνται και να υποδεικνύουν τα προσφορότερα μέτρα για την επιτυ-

χία των επιδιωκόμενων από το παρόν Καταστατικό σκοπών του Συλλόγου. 

Εποπτεύουν επίσης την τακτική διανομή των ανακοινώσεων και λοιπών 

εγγράφων που αποστέλλονται από το Δ.Σ. του Συλλόγου. Ενημερώνουν το 

Δ.Σ. για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας στα Καταστήματα τους, κα-

καταγγέλοντας τις παραβιάσεις της ή τις άλλες τυχόν υπερβάσεις της 

Διεύθυνσης σ' αυτά. 

Τα μέλη των Επιτροπών αυτών εκλέγονται μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες, 

από τη μέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών, μεταξύ των τακτικών μελών 

του Συλλόγου, που υπηρετούν σε κάθε Κατάστημα και πάντοτε παραβρί-

σκεται ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται για το σκοπό αυτό. 

Ο αριθμός των μελών των Επιτροπών ορίζεται ανάλογα με τη δύναμη του 

Καταστήματος ως εξής: 

Σε καταστήματα που έχουν μέχρι 10 υπαλλήλους, ένα τακτικό μέλος της 

Επιτροπής και ένα αναπληρωματικό. 

Σε καταστήματα που έχουν 11-20 υπαλλήλους, δύο τακτικά μέλη της Επι-

τροπής και ένα αναπληρωματικό. 

Σε καταστήματα που έχουν πάνω από 21 υπαλλήλους, τρία τακτικά μέλη 

της Επιτροπής και δύο αναπληρωματικά. 

Καθήκοντα Γραμματέα Επιτροπής του καταστήματος εκτελεί αυτός που 

παίρνει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. 
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Η εκλογή των Επιτροπών γίνεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των τα-

κτικών μελών, που υπηρετούν στα Καταστήματα, και το αποτέλεσμα της 

γίνεται γνωστό, μέσα σε οκτώ (8) μέρες το αργότερο από τη μέρα της ψη-

φοφορίας και της εκλογής, στο Δ.Σ. του Συλλόγου, που εδρεύει στην Αθή-

να. Η θητεία των Επιτροπών είναι τριετής και συμπίπτει με αυτή του Δ.Σ.. 

Οι Γραμματείς των Επιτροπών μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. αποτελούν το Γενι-

κό Συμβούλιο. 

Το Γενικό Συμβούλιο συζητάει όλα τα θέματα που αφορούν το Σύλλογο, 

ενημερώνεται από τον Πρόεδρο για όλα τα προβλήματα του κλάδου, υ-

ποδεικνύει δε στο Δ.Σ. τις ενδεικνυόμενες λύσεις. Το Γενικό Συμβούλιο 

συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά κάθε εξάμηνο και ακόμη όταν το Δ.Σ. 

κρίνει αυτό αναγκαίο ή όταν το ζητήσει το 114 των μελών του ενυπόγρα-

φα. 

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση του Γενικού Συμβουλίου αποστέλλονται 

στους Γραμματείς των Επιτροπών - Μέλη του Γεν. Συμβουλίου, πέντε (5) 

τουλάχιστο μέρες πριν από της σύγκληση του, αναγράφονται δε σ' αυτές ο 

ακριβής τόπος και χρόνος καθώς και τα θέματα του. 

Του Γεν. Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου και 

χρέη γραμματέα κάνει ο Γεν. Γραμματέας του. 

Όλα τα έξοδα για τη σύγκληση του Γενικού Συμβουλίου (μετάβαση, δια-

νυκτέρευση, φαγητό κλπ) βαρύνουν το Σύλλογο. 

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Άρθρο 21ο 

Κάθε τρία χρόνια διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη: 

α.  Εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και τριών αναπληρωματικών 

μελών. 

β.  Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής με τους αντίστοιχους αναπληρωματι-

κούς. 

γ.  Εκπροσώπων του Συλλόγου στα Συνέδρια του Ανώτερου και Ανώτατου 

Συνδικαλιστικού Οργάνου, Ε.Κ.Α., Ο.Τ.Ο.Ε. κλπ.. 

δ.  Εκπροσώπων του Προσωπικού στα διάφορα Υπηρεσιακά Συμβούλια 

(Πειθαρχικό, Παραπόνων, Δευτεροβάθμιο-Αναθεωρητικό κλπ.) που 
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προβλέπονται από τον Οργανισμό της Τράπεζας καθώς επίσης και στο 

τυχόν ιδρυθησόμενο Επικουρικό Ταμείο και Ταμείο Υγείας. 

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, 

που εκλέγεται με τρεις αναπληρωματικούς στη Γεν. Συνέλευση με ανάτα-

ση χειρός. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να μετέχει στην Εφορευτική 

Επιτροπή. 

Στις αρχαιρεσίες και στις κάθε είδους εκλογές για τα παραπάνω όργανα, 

παραβρίσκεται πάντα ένας Πρωτοδίκης, που ορίζεται με αίτηση της Διοί-

κησης από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου. 

Ο Πρωτοδίκης προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής. 

Η εκλεγμένη με αυτό τον τρόπο Εφορευτική Επιτροπή, κάνει επίσης όλες 

τις μυστικές ψηφοφορίες που μπορεί να γίνουν στο χρονικό διάστημα της 

θητείας του Δ.Σ. για οποιοδήποτε θέμα. 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, ό-

πως μέσα σε έξι (6) μέρες για τους συνδυασμούς και επτά (7) μέρες για 

τους μεμονωμένους από της κυκλοφορίας της ανακοίνωσης της, υποβάλ-

λουν υποψηφιότητα για ένα ή περισσότερα όργανα των Συλλόγου ή για 

την εκπροσώπηση του. 

Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες σε συνδυασμούς της προτί-

μησης τους. Δεκτοί γίνονται και μεμονωμένοι υποψήφιοι, που μπαίνουν 

όμως από την Εφορευτική Επιτροπή σε κοινό ψηφοδέλτιο κατά απόλυτη 

αλφαβητική σειρά. 

Οι συνδυασμοί - εκτός αυτού των μεμονωμένων - θεωρούνται νόμιμα 

καταρτισμένοι, εφ' όσον οι υποψήφιοι που τους αποτελούν δεν είναι λι-

γότεροι του μισού των εδρών του Συλλογικού οργάνου ή του αριθμού των 

εκπροσώπων που θα εκλεγούν. 

Οι συνδυασμοί υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή με δήλωση που 

αναφέρει τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και το διακριτικό τίτλο του 

συνδυασμού, υπογράφεται δε από όλους τους υποψήφιους που περιλαμ-

βάνονται σ' αυτόν. 

Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι προϋποθέ-

σεις εκλογιμότητας, προβαίνει σε ανακήρυξη των υποψηφίων για τα διά-

φορα αξιώματα και μέσα σε δέκα (10) μέρες το αργότερο από την ανακή-

ρυξη, διενεργεί τις αρχαιρεσίες, την ημερομηνία που όρισε η Γεν. Συνέ-

λευση σύμφωνα με τα παρακάτω: 
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Αναρτά, μέσα σε 48 ώρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υ-

ποβολής υποψηφιοτήτων, στα Γραφεία του Συλλόγου και ανακοινώνει 

έγγραφα σε όλα τα μέλη τους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υ-

ποψήφιους για κάθε ένα από τα παραπάνω αξιώματα. 

Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων 

είτε σε τυπογραφείο είτε σε πολύγραφο και τα αποστέλλει έγκαιρα στα 

Καταστήματα της Τράπεζας. 

Οι συνδυασμοί έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν και να διανείμουν με 

φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής δικά τους ψηφοδέλτια. 

Σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, μπαίνουν τόσοι σταυροί όσοι και οι 

εκλεγόμενοι σε κάθε αξίωμα. 

Σε περίπτωση περισσότερων ψηφοδελτίων και μεμονωμένων υποψηφί-

ων, κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να ψηφίσει ένα μόνο υποψήφιο ή ένα 

μόνο ψηφοδέλτιο, βάζοντας τόσους σταυρούς όσοι και οι εκλεγόμενοι σε 

κάθε όργανο (π.χ. για το Δ.Σ. μέχρι 9, για την Ελεγκτική Επιτροπή μέχρι 3 

κλπ.). 

Αν υπάρχουν περισσότεροι σταυροί προτίμησης από το ανώτατο όριο, το 

ψηφοδέλτια λογίζεται για το συνδυασμό χωρίς όμως να παίρνονται υπό-

ψη οι σταυροί. 

Αν στο κοινό ψηφοδέλτιο των μεμονωμένων υποψηφίων υπάρχει σταυ-

ρός, σε περισσότερους υποψηφίους από ένα, το ψηφοδέλτιο θεωρείται 

άκυρο. 

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται τη μέρα, που ορίζεται από τη Γεν. Συνέλευση 

και στο μεν Κεντρικό Κατάστημα και Υποκαταστήματα Αθήνας - Πειραιά 

και Περιχώρων γίνεται με περιφορά σ' αυτά της ψηφοδόχου από την Ε-

φορευτική Επιτροπή, στα δε Επαρχιακά Καταστήματα από τις κατά τόπους 

Εφορευτικές Επιτροπές, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Μετά το τέλος της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών στην Αθήνα, τον Πειραιά 

και τα Περίχωρα, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή σφραγίζει με ισπανικό 

κερί την ψηφοδόχο, έτσι ώστε να κλείνει το άνοιγμα όπου ρίπτονται οι 

φάκελοι που περιέχουν τα ψηφοδέλτια και φυλάει αυτή με δική της ευ-

θύνη, μέχρις ότου παραλάβει τους φακέλους ψηφοφορίας των καταστη-

μάτων τη ς Επαρχίας. Στα Επαρχιακά Καταστήματα, η ψηφοφορία γίνεται 

με τον ίδιο τρόπο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Εφορευτικής 

Επιτροπής από τις Τοπικές Επιτροπές του Συλλόγου, που εκτελούν σ' αυτή 
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την περίπτωση καθήκοντα Εφορευτικής Επιτροπής, με Πρόεδρο πάντοτε 

τον νόμιμα διοριζόμενο Δικαστικό Αντιπρόσωπο. 

Οι κατά τόπους Εφορευτικές Επιτροπές, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, 

αποστέλλουν τους φακέλους που περιέχουν τα ψηφοδέλτια, την κατά-

σταση αυτών που ψήφισαν νόμιμα - υπογεγραμμένη από αυτούς - και το 

πρακτικό αρχαιρεσιών, σε συστημένο φάκελο, σφραγισμένο με ισπανικό 

κερί που φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του Δικαστικού Αντιπρο-

σώπου μαζί με τον οποίο παραδίδει το φάκελο στο Ταχυδρομείο, στο ό-

νομα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (poste restante, Αθήνα). 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, μετά τη συγκέντρωση του συνόλου των 

φακέλων ψηφοφορίας των Καταστημάτων, πηγαίνει μαζί με τον Δικαστικό 

Αντιπρόσωπο στο Ταχυδρομείο, παραλαμβάνει τους φακέλους, τους απο-

σφραγίζει παρουσία του Δικαστικού Αντιπροσώπου και βάζει του φακέ-

λους που περιέχουν τα ψηφοδέλτια μέσα στην ψηφοδόχο. 

Μετά αποσφραγίζει την ψηφοδόχο και προβαίνει στη διαλογή των ψηφο-

δελτίων. 

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 

Άρθρο 22ο 

Το εκλογικό σύστημα για την ανακήρυξη των επιτυχόντων είναι η ΑΠΛΗ 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ. Σύμφωνα με αυτή, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μετά το 

τέλος διαλογής ανακηρύσσει τους επιτυχόντες ως εξής: 

Ευρίσκει πρώτα το εκλογικό μέτρο, διαιρώντας το σύνολο του αριθμού 

των εγκύρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εδρών του Συλλογικού 

Οργάνου ή του αριθμού των εκλεγομένων εκπροσώπων. Το πηλίκο της 

διαίρεσης, αφού παραληφθεί το κλάσμα, είναι το εκλογικό μέτρο. 

Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους εκπροσώπους, 

όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφο-

δελτίων που πήρε. 

Ο μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται εφ' όσον λάβει το εκλογικό μέτρο. 

Αν έμειναν έδρες ή εκπρόσωποι από την πρώτη κατανομή, γίνεται δεύτε-

ρη κατανομή. Σ' αυτή παίρνουν μέρος όλοι οι συνδυασμοί και οι αδιάθε-

τες έδρες κατανέμονται ανάλογα με τα υπόλοιπα τους. 
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Μετά την κατανομή των τακτικών εδρών, γίνεται η κατανομή των ανα-

πληρωματικών εδρών με τον ίδιο τρόπο, (ευρίσκεται δηλαδή το νέο εκλο-

γικό μέτρο με βάση τον αριθμό των αναπληρωματικών κάθε οργάνου 

κλπ). 

Η διαδικασία αναπλήρωσης των μελών οποιουδήποτε οργάνου γίνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, που αναφέρεται ειδικά στον 

τρόπο αναπλήρωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Αν δεν υπάρχουν περισσότεροι από ένα συνδυασμοί ή υπάρχουν μόνο 

μεμονωμένοι υποψήφιοι, ισχύει το πλειοψηφικό σύστημα. 

Σε περίπτωση πολλών ψηφοδελτίων (δύο, τριών κλπ) δηλώνεται στην Ε-

φορευτική Επιτροπή ο επικεφαλής κάθε συνδυασμού που έχει το δικαίω-

μα ο ίδιος ή αντιπρόσωπος του να παρακολουθεί την κανονική διεξαγωγή 

της ψηφοφορίας, τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την κατανομή των 

σταυρών. 

Η Εφορευτική Επιτροπή σύμφωνα με τα παραπάνω ανακηρύσσει: 

α)  Εννέα (9) τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β)  Τρία (3) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.. 

γ)  Τρία (3) μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής με τους αντίστοιχους αναπλη-

ρωματικούς. 

δ)  Εκπροσώπους του Συλλόγου στα Συνέδρια του Ανώτερου και Ανώτα-

του Συνδικαλιστικού Οργάνου (Ε.Κ.Α., Ο.Τ.Ο.Ε. κλπ.). 

ε)  Εκπροσώπηση του Προσωπικού στα διάφορα Υπηρεσιακά Συμβούλια 

(Πειθαρχικό, Παραπόνων, Δευτεροβάθμιο - Αναθεωρητικό κλπ) που 

προβλέπονται από τον Οργανισμό της Τράπεζας, καθώς επίσης και το 

τυχόν ιδρυθησόμενο Επικουρικό Ταμείο και Ταμείο Υγείας. 

Μετά εκδίδει ανακοίνωση προς τα μέλη, με την οποία γνωστοποιεί τα 

αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας που διενεργήθηκε. 

Τέλος, συντάσσει Πρακτικό που υπογράφεται από το Δικαστικό Αντιπρό-

σωπο και τα μέλη της, τουλάχιστο σε τριπλούν και το οποίο παραδίδεται 

στο νέο Δ.Σ για φύλαξη στο αρχείο του Συλλόγου. 

Το απερχόμενο Δ.Σ. υποχρεούται το αργότερο μέσα σε έξι (6) μέρες από 

τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών, να παραδώσει 

στο νέο Δ.Σ. όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου. 
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Για την παράδοση υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο. 

Τα επείγοντα θέματα χειρίζεται το παλιό Δ.Σ. μέχρι της παράδοσης στο 

νέο Δ.Σ.. 

Οσάκις μέλη του Συλλόγου, υπηρετούντα σε κάθε Νομό, υπερβαίνουν σε 

αριθμό το απαιτούμενο εκλογικό μέτρο του οικείου Εργατικού Κέντρου, 

τώρα ή στο μέλλον, η εκλογή αντιπροσώπων θα ισχύει για το τοπικό Εργα-

τικό Κέντρο. Σε αντίθετη περίπτωση αυτή θα ισχύει για το Ε.Κ.Α.. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ 

Αρθρο 23ο 

Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου 

που υπηρετούν στα Καταστήματα του Κέντρου και της Επαρχίας και είναι 

ταμειακά εντάξει, ψηφίζουν δε μόνο αυτοπροσώπως. 

Δικαίωμα να εκλέγονται στα αξιώματα του Δ.Σ. ή μέλη της Ελεγκτικής Επι-

τροπής ή εκπρόσωπο στα διάφορα Συνέδρια ή μέλη της Εφορευτική Επι-

τροπής έχουν όλα τα τακτικά και ταμειακά εντάξει μέλη του Συλλόγου. Για 

το αξίωμα του εκπροσώπου στα διάφορα Υπηρεσιακά Συμβούλια της 

Τράπεζας, εκτός των παραπάνω, πρέπει οι υποψήφιοι να συγκεντρώνουν 

τα προσόντα που προβλέπει ο Οργανισμός για κάθε ένα απ' αυτά. Επίσης, 

για το αξίωμα του εκπροσώπου του Προσωπικού στη Διοίκηση του τυχόν 

ιδρυθησομένου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, Ταμείου Κύριας Ασφά-

λισης και Ταμείου Υγείας, πρέπει οι υποψήφιοι να συγκεντρώνουν τα 

προσόντα που προβλέπουν τα Καταστατικά τους. 

 

ΤΗΡΗΤΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Άρθρο 24ο 

Ο Σύλλογος θα τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία: 

α.  Μητρώο μελών, στο οποίο γράφονται τα μέλη του Συλλόγου κατ' αύ-

ξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο τους, το έτος που γεννήθηκαν, η ι-

θαγένεια και η ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής. 

β.  Πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και Πρακτικό συνεδριάσεων των 

Γεν. Συνελεύσεων των μελών του Συλλόγου. 
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γ.  Εισπράξεων και Πληρωμών (ταμείου) στο οποίο καταχωρούνται τακτι-

κά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές. 

δ.  Περιουσίας, στο οποίο εμφανίζεται με λεπτομέρειες όλη η κινητή και 

ακίνητη περιουσία του Συλλόγου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 25ο 

Ο Σύλλογος λειτουργεί δημοκρατικά - χωρίς να επηρεάζεται σε καμμία 

περίπτωση από την εργοδοσία και την εκάστοτε Κυβέρνηση - εξασφαλίζο-

ντας το δικαίωμα κάθε μέλους του να διατυπώνει και να υποστηρίζει ε-

λεύθερα τις απόψεις του για κάθε θέμα που αφορά το Σύλλογο. Ο Σύλλο-

γος υπηρετώντας πάντοτε τα συμφέροντα των εργαζομένων, συμπαρα-

στέκεται υλικά και ηθικά, στις πιθανές εκκλήσεις άλλων Συλλόγων ή Ορ-

γανισμών για βοήθεια. 

 

Άρθρο 26ο 

Ο Σύλλογος έχει οικονομική και διοικητική αυτονομία και αποτελεί τμήμα 

της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος και του 

Εργατικού Κέντρου Αθήνας, μελών της ΓΣΕΕ. 

 

Άρθρο 27ο 

Η σφραγίδα του Συλλόγου ορίζεται από το Δ.Σ. 

 

Άρθρο 28ο 

Το Δ.Σ. μπορεί να συντάξει εσωτερικό κανονισμό, με τον οποίο θα καθορί-

ζονται λεπτομερέστερα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών, 

καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των εργασιών του Συλλόγου. Ο λεπτομε-

ρέστερος αυτός καθορισμός σε καμμία περίπτωση δεν αναιρεί το πνεύμα 

και το γραμμάτων υπολοίπων άρθρων του Καταστατικού. 
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ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Άρθρο 29ο 

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η περιουσία του περιέρχεται στο 

Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού της Τράπεζας, που εδρεύει στην Αθήνα, 

απαγορευμένης της διανομής της μεταξύ των μελών. Διαλυομένου του 

Συλλόγου, το αρχείο του παραδίδεται στην Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλλη-

λικών Οργανώσεων Ελλάδος. 

 

Άρθρο 30ο 

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από τριάντα (30) άρθρα, τροπο-

ποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών του 

Συλλόγου, που συνήλθε για το σκοπό αυτό στην αίθουσα της ΟΤΟΕ (Σίνα 

16), σήμερα 8 Μαΐου 1996. 

 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΘΕΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΧΟΥΛΙΑ 
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