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ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΚΟΠΟ – ΕΔΡΑ
1. πληζηάηαη σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΑΜΔΗΟ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
ΣΡΑΠΔΕΖ ΠΗΣΔΧ» απνθαινχκελν ζην εμήο γηα ζπληνκία απιψο «ΣΑΜΔΗΟ».
2. θνπφο ηνπ Σακείνπ είλαη ε παξνρή, κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλνληζκνχ
πληάμεσλ θαη Παξνρψλ, βνεζείαο κε ηε κνξθή ηεο κεληαίαο ζπληάμεσο πιένλ δψξσλ
Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, επηδφκαηνο αδείαο, δψξνπ ρξήζεσο θαη εθ’ άπαμ παξνρήο ζηα κέιε ηνπ πνπ
απνρσξνχλ απφ ηελ ππεξεζία ηεο Σξαπέδεο ιφγσ γήξαηνο – ζπκπιεξψζεσο νξηζκέλνπ ρξφλνπ
ππεξεζίαο – αλαπεξίαο – αηπρήκαηνο ή ζηα δηθαηνχκελα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ζε πεξίπησζε
ζαλάηνπ, είηε απ’ επζείαο απφ ηελ Σξάπεδα Πίζηεσο, είηε απφ ην Σακείν, θαηά ηνπο φξνπο ηεο
ζπκβάζεσο πνπ ππνγξάθηεθε απφ ηελ Σξάπεδα Πίζηεσο, ην Σακείν θαη ην χιινγν Πξνζσπηθνχ
Σξαπέδεο Πίζηεσο θαη εγθξίζεθε απφ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηνπ Σακείνπ θαη ηνπ πιιφγνπ
Πξνζσπηθνχ Σξαπέδεο Πίζηεσο.
3. Έδξα ηνπ Σακείνπ είλαη ε Αζήλα.
ΑΡΘΡΟ 2
ΜΔΛΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ
1. Μέιε ηνπ Σακείνπ είλαη φινη φζνη ππεξεηνχλ θαη πξνζθέξνπλ κε κεληαία αληηκηζζία νπνηαδήπνηε
ππεξεζία ζηελ Σξάπεδα Πίζηεσο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο θαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
πξνζιεςεψο ηνπο, φπσο θαη ηα κέρξη ηψξα γξακκέλα κέιε.
2.
α)
Ζ εγγξαθή ησλ κειψλ γίλεηαη κε αίηεζε πνπ εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην αθνχ δηαπηζηψζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ αηηνπκέλνπ ηελ εγγξαθή.
β)
ηελ αίηεζε εγγξαθήο πξέπεη λα πεξηέρεηαη ε αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ηνπ
παξφληνο Καηαζηαηηθνχ.
γ)
Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη φξνη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ε εγγξαθή ηνπ
αηηνχληνο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
3.
α)
Απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηελ Σξάπεδα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν
ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο ηνπ Σακείνπ. Ζ απψιεηα δηαπηζηψλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
β)
Σν εμεξρφκελν κέινο ιφγσ απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηελ Σξάπεδα
δηθαηνχηαη λα αλαιάβεη αηφθσο ηηο εηζθνξέο ηνπ θαη ηηο ηπρφλ θαηαβνιέο ηνπ γηα ηελ εμαγνξά
πξνυπεξεζίαο, πνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17.
γ)
Ζ επηζηξνθή ησλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εηζθνξψλ θαη εμαγνξψλ γίλεηαη
κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθ’ άπαμ, ην αξγφηεξν εληφο εμακήλνπ απφ ηελ ππνβνιή
ηεο ζρεηηθήο αηηήζεσο.
δ)
ε θάζε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ ηεο Σξαπέδεο θαη
κέινπο ηνπ Σακείνπ θακηά αμίσζε δελ γελληέηαη ζηελ πεξηνπζία ηνπ Σακείνπ ππέξ ηνπ κέινπο.
4.
Μέιε ηνπ Σακείνπ είλαη θαη νη ζπληαμηνχρνη φρη φκσο θαη ηα δηθαηνχκελα ζπληάμεσο
(δηθαηνδφρνη) κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπο.
5.
Καη’ εμαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο, δηαηεξείηαη ε ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ζηελ
πεξίπησζε απνρσξήζεσο γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ηελ ελεξγφ ππεξεζία εθ’ φζνλ ην κέινο πνπ
απνρσξεί:
α)
Έρεη ζπκπιεξψζεη ηηο ρξνληθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνλνκή ζπληάμεσο θαη εθ’
άπαμ παξνρήο θαη δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην αλάινγν φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 18
παξάγξαθνη 1 θαη 2.
β)
Γειψζεηο εγγξάθσο φηη δελ αλαιακβάλεη ηηο εηζθνξέο ηνπ θαη ηπρφλ θαηαβνιέο ηνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμαγνξψλ, κε ζθνπφ ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ.
6.
α)
Σα θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν κέιε δηθαηνχληαη, φηαλ ζπκπιεξψλνπλ ην
πξνβιεπφκελν φξην ειηθίαο λα δεηήζνπλ ηελ απνλνκή ηεο ζπληάμεσο θαη ηεο εθ’ άπαμ παξνρήο πνπ
ηνπο αλαινγεί, κε αίηεζή ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη κέζα ζε έλα (1) ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία πνπ
ζπκπιεξψζεθε ην απαηηνχκελν φξην ειηθίαο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα πεξί απνλνκήο παξνρψλ ηνπ
άξζξνπ 18.
β)
Ο ππνινγηζκφο ηεο ζπληάμεσο θαη ηεο εθ’ άπαμ παξνρήο γίλεηαη κε βάζε ην κηζζφ
ηνπ ελ ελεξγεία νκνηφβαζκνπ θαηά ην ρξφλν ηεο απνλνκήο θαη κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο επηδνκάησλ.
7.
α)
Σα εμεξρφκελα θαηά ηνλ ηξφπν απηφ, απφ ηελ ελεξγφ ππεξεζία κέιε δηθαηνχληαη λα
παξεπξίζθνληαη ζηηο Σνπηθέο πλειεχζεηο ηνπ Σακείνπ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ απνρσξνχληα θαηά ηε
δηελέξγεηα ςεθνθνξίαο. Ζ παξνπζία ηνπο ζηηο Σνπηθέο πλειεχζεηο δελ πξνζκεηξάηαη γηα ηε
δηαπίζησζε απαξηίαο.

β)
Απνθαζίζηαηαη σο θαλνληθά κέιε κε πιήξε δηθαηψκαηα κεηά ηελ απνλνκή ηεο
ζπληάμεσο θαη εθ’ άπαμ παξνρήο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ππνρξενπκέλνπ ζηελ
έθδνζε ηεο απνθάζεσο γηα ηελ απνθαηάζηαζε εληφο δχν (2) κελψλ.
ΑΡΘΡΟ 3
ΓΗΟΗΚΖΖ – ΔΚΠΡΟΧΠΖΖ
1.
Σν Σακείν δηνηθείηαη απφ ελλεακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ νξίδεηαη κε ηζάξηζκα
αλαπιεξσκαηηθά κέιε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξαπέδεο Πίζηεσο.
Έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ππνδεηθλχεηαη εθ ησλ κειψλ
ηνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ Πξνζσπηθνχ ηεο Σξαπέδεο Πίζηεσο θαη έλα κε έλα
αλαπιεξσκαηηθφ πξνέξρεηαη απφ ηα ζπληαμηνδνηνχκελα κέιε απνθιεηνκέλσλ ησλ δηθαηνδφρσλ, πνπ
ππνδεηθλχεη ε Σξάπεδα.
2.
Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δηεηήο.
3.
Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ν εθάζηνηε Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Σξαπέδεο,
αλαπιεξνχκελνο ζε φιεο ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ απφ ηνλ ππ’ απηνχ νξηδφκελν αλαπιεξσηή.
4.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ακέζσο κεηά ην δηνξηζκφ ηνπ ζπλέξρεηαη ζε πξψηε ζπλεδξίαζε κε
πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα θαη εθιέγεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηνλ Αληηπξφεδξν,
ην Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία.
5.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά ηε ζπγθξφηεζή ηνπ ζε ψκα παξαιακβάλεη κέζα ζε δέθα (10)
εκέξεο ηα βηβιία θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ Σακείνπ θαη αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληά ηνπ.
6.
Σν πξψην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα δηνξηζζεί ακέζσο κεηά ηελ ηειείσζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ
ηνπ παξφληνο θαη ε ζεηεία ηνπ ζα ιήμεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ’82.
7.
Σαπηφρξνλα κε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νξίδνληαη κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο
θαη ηα κέιε ηξηκεινχο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο αξκφδηαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο
ηνπ Σακείνπ.
Έλα κέινο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο κε έλα (1) αλαπιεξσκαηηθφ ππνδεηθλχεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ Πξνζσπηθνχ Σξαπέδεο Πίζηεσο.
8.
α)
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο κηα (1) θνξά ην κήλα
θαη εθηάθησο θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξνέδξνπ ή κε αίηεζε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε ηνπ.
β)
Ζ πξφζθιεζε είλαη έγγξαθε θαη αλαθέξεη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ.
γ)
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία κε ηελ παξνπζία πέληε (5)
ηνπιάρηζηνλ ζπκβνχισλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ, ππνρξεσηηθά, ν Πξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο θαη
απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ
Σακείνπ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.
9.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην:
α)
Γηνηθεί ην Σακείν.
β)
πληάζζεη ηνλ απνινγηζκφ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ ππνβάιιεη γηα έγθξηζε
ζηε Γεληθή πλέιεπζε.
δ)
Αλαζέηεη ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Σακείνπ ζε άιιν εθηφο ηνπ Πξνέδξνπ χκβνπιν ζε
πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ ή εθ’ φζνλ ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιφγνο, πνπ ην θαζηζηά
αλαγθαίν.
ε)
Δξκελεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ θαη ηεο απφ 28 Ηνπιίνπ 81
πκβάζεσο κεηαμχ Σξαπέδεο, Σακείνπ θαη πιιφγνπ.
ζη)
Απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ απνλνκή ζπληάμεσο ή εθ’ άπαμ
βνεζήκαηνο, ζχκθσλα κε ην πλεχκα θαη ηνπο φξνπο ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηεο απφ 28 Ηνπιίνπ 81
πκβάζεσο.
δ)
Απνθαζίδεη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ ηνπ δίλεηαη εμνπζία απφ ην Καηαζηαηηθφ ή ην
λφκν.
ε)
Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεξνχληαη απφ ην Γεληθφ
Γξακκαηέα πξαθηηθά ηα νπνία επηθπξψλνληαη θαη ππνγξάθνληαη ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε απφ φια ηα
παξφληα ζηε ζπλεδξίαζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ζ)
Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα ζε ηξεηο (3)
ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ζεσξείηαη φηη παξαηηήζεθε θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ πξψην αλαπιεξσκαηηθφ
θάζε θαηεγνξίαο.
10.
Με εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο κπνξεί λα
απνλεκεζεί ην αμίσκα ηνπ ηζνβίνπ επηηίκνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε κέινο ηνπ
Σακείνπ πνπ πξνζέθεξε ζπνπδαίεο θαη εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο ζην Σακείν.
11.
Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθ’ φζνλ δελ αληηζηξαηεχνληαη ηηο δηαηάμεηο θαη
ην πλεχκα ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηεο απφ 28/7/81 πκβάζεσο πνπ ππεγξάθε κεηαμχ ηεο Σξαπέδεο θαη
ηνπ πιιφγνπ Πξνζσπηθνχ Σξαπέδεο Πίζηεσο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα φια ηα κέιε ηνπ Σακείνπ.

ΑΡΘΡΟ 4
ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΚΑΗ ΔΚΣΑΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΔΗΟΤ
1.
α)
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθπξνζσπεί ην Σακείν ελψπηνλ θάζε
δηνηθεηηθήο, δηθαζηηθήο ή άιιεο αξρήο θαη ζε φιεο ηηο ζρέζεηο θαη δηαθνξέο ηνπ Σακείνπ κε
νπνηνλδήπνηε.
β)
πγθαιεί, πξνεδξεχεη θαη δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
θαη ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ζέηεη ηα ζέκαηα ζε ςεθνθνξία ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ηνλ απνινγηζκφ,
ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηε ινγνδνζία ησλ πεπξαγκέλσλ.
γ)
Γηνξίδεη ηνπο πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο.
δ)
Τπνγξάθεη κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα φια ηα έγγξαθα ηνπ Σακείνπ θαη κε ηνλ Σακία
ηα εληάικαηα πιεξσκήο θαη ηηο επηηαγέο.
ε)
Σνλ Πξφεδξν, ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο, ηνλ αλαπιεξψλεη ζε φιε ηελ
έθηαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ν Αληηπξφεδξνο θαη ηνχηνλ ν εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην χκβνπινο.
2.
α)
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο δηεπζχλεη ην γξαθείν ηνπ Σακείνπ θαη πξνΐζηαηαη ησλ
ππαιιήισλ ηνπ.
β)
Σεξεί ηα βηβιία θαη επηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ηεο γξαθηθήο ππεξεζίαο. Σεξεί ην
κεηξψν κειψλ θαη ζπληαμηνδνηνπκέλσλ κε ηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο, ηελ αιιεινγξαθία, θπιάζζεη ην
αξρείν θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ Σακείνπ.
γ)
Τπνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν ηα πξαθηηθά, ηα έγγξαθα θαη θαηαξηίδνπλ ηελ εκεξεζία
δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Σν Γεληθφ Γξακκαηέα αλαπιεξψλεη ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ζχκβνπινο πνπ
ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
δ)
Σν αλαγθαίν πξνζσπηθφ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ Σακείνπ
πξνζιακβάλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ θαζνξίδεη θαη ηελ ακνηβή ηνπ.
3.
α)
Ο Σακίαο παξαθνινπζεί ηηο εηζπξάμεηο θαη ηηο πιεξσκέο, πξνζππνγξάθεη ηα
εληάικαηα πιεξσκήο θαη ηηο επηηαγέο θαη είλαη ππφινγνο θαη επζχλεηαη σο εληνινδφρνο απέλαληη ζην
Σακείν.
β)
Παξαθνινπζεί ηελ θαλνληθή είζπξαμε ησλ ζπλδξνκψλ ησλ κειψλ θαη ησλ εηζθνξψλ
ή παξνρψλ ηεο Σξαπέδεο.
γ)
ε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο, ν Σακίαο αληηθαζίζηαηαη απφ ην Γεληθφ
Γξακκαηέα ή άιιν χκβνπιν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σακείνπ θαη εγθξίλεηαη απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
ΑΡΘΡΟ 5
ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ – ΣΟΠΗΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΗ
1.
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ κειψλ απνηειεί ην αλψηαην Όξγαλν ηνπ
Σακείνπ θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ
Σακείνπ εθηφο απφ ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ αλαηεζείο ε άιιν Όξγαλν.
2.
Διέγρεη θαη επνπηεχεη ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο απφ 28 Ηνπιίνπ 81 πκβάζεσο
κεηαμχ Σξαπέδεο, Σακείνπ θαη πιιφγνπ Πξνζσπηθνχ.
3.
Παχεη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ζπνπδαίν ιφγν πνπ απνηειεί ή δηθαζηηθψο
δηαπηζησκέλε αληθαλφηεηα γηα ηαθηηθή δηαρείξηζε θαη ε ηειεζίδηθε θαηαδίθε γηα αμηφπνηλε εηο βάξνο
ηνπ Σακείνπ πξάμε.
4.
Απνθαζίδεη γηα ηελ απνβνιή κέινπο απφ ην Σακείν ζε πεξίπησζε ηειεζίδηθεο θαηαδίθεο ηνπ
γηα αμηφπνηλε εηο βάξνο ηνπ Σακείνπ πξάμε.
5.
Δγθξίλεη ηνλ απνινγηζκφ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη απαιιάζζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
απφ θάζε επζχλε.
6.
Σξνπνπνηεί ην Καηαζηαηηθφ θαηά ηα νξηδφκελα απφ ην άξζξν 6. ε θακκηά πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα κεηαβάιιεη ην ζθνπφ ηνπ Σακείνπ νχηε ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηελ απφ 28
Ηνπιίνπ 81 ζχκβαζε κεηαμχ Σακείνπ, πιιφγνπ θαη Σξαπέδεο Πίζηεσο νχηε ηνπο φξνπο ηεο
ζπκβάζεσο απηήο.
7.
Απνθαζίδεη ηε δηάιπζε ηνπ Σακείνπ θαηά ηα νξηδφκελα απφ ην άξζξν 6.
8.
Πξν ηεο ζπγθιήζεσο ηεο εηεζίαο ηαθηηθήο Γεληθήο πλειεχζεσο πξνεγείηαη ε ζχγθιεζε
ηνπηθψλ, γηα θάζε Καηάζηεκα ή Τπνθαηάζηεκα ή άιιε κνλάδα, ζπλειεχζεσλ πνπ ζπλέξρνληαη ζηελ
έδξα ηνπ Καηαζηήκαηνο ζην νπνίν ππάγνληαη φιεο νη άιιεο σο άλσ κνλάδεο θαη ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ
φια ηα κέιε ηνπ Σακείνπ ηεο δπλάκεσο ηνπ Καηαζηήκαηνο θαη ησλ ππαγνκέλσλ ζ’ απηφ κνλάδσλ. Οη
ηνπηθέο απηέο ζπλειεχζεηο πξνεδξεχνληαη απφ ην αξραηφηεξν θαηά βαζκφ παξηζηάκελν κέινο θαη ζε
πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο απφ ην ακέζσο επφκελν θαη’ αξραηφηεηα κέινο. Δηδηθά γηα ην

Κεληξηθφ Καηάζηεκα πξφεδξνο ηεο ζπλειεχζεσο είλαη ν αξραηφηεξνο ησλ δηεπζπληψλ πνπ ηνλ
αλαπιεξψλεη ν ακέζσο επφκελνο θαηά αξραηφηεηα, εθ’ φζνλ είλαη κέινο ηνπ Σακείνπ. ηελ ηνπηθή
ζπλέιεπζε ηνπ Κεληξηθνχ Καηαζηήκαηνο κεηέρνπλ θαη ςεθίδνπλ θαη νη ζπληαμηνχρνη θάηνηθνη ησλ
Ννκψλ Αηηηθήο θαη Πεηξαηψο.
Οη ινηπνί ζπληαμηνχρνη κεηέρνπλ θαη ςεθίδνπλ ζηελ ηνπηθή ζπλέιεπζε ηνπ Καηαζηήκαηνο ηνπ ηφπνπ
ηεο θαηνηθίαο ηνπο ή ηνπ πιεζηέζηεξνπ ζ’ απηή Καηαζηήκαηνο.
ΑΡΘΡΟ 6
ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ
1.
Όιεο νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ αληηπξνζψπσλ ιακβάλνληαη κε ηελ
πιεηνςεθία ησλ κηζψλ ζπλ έλαο ησλ παξηζηακέλσλ αληηπξνζψπσλ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ γηα ηηο
νπνίεο νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δηαθνξεηηθή απαξηία ή πιεηνςεθία.
2.
Απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηξνπνπνίεζε άξζξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ιακβάλνληαη κε κπζηηθή
ςεθνθνξία θαη κε απαξηία θαη πιεηνςεθία εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) ηνπ ζπλφινπ ησλ
αληηπξνζψπσλ.
3.
Απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ ηέζζεξα (4) θαη έμη (6) ιακβάλνληαη κε
κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε απαξηία θαη πιεηνςεθία νγδφληα πέληε ηνηο εθαηφ (85%) ηνπ ζπλφινπ ησλ
αληηπξνζψπσλ.
4.
Απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ Παξνρψλ θαη ησλ
δηθαησκάησλ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ιακβάλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία, απαξηία θαη πιεηνςεθία
ηνπ ελελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (95%) ηνπ ζπλφινπ ησλ αληηπξνζψπσλ.
5.
Οη δηαηάμεηο, ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ άξζξσλ 1, 2, 3, 5, 7, 11 θαη 12
δελ ηξνπνπνηνχληαη.
ΑΡΘΡΟ 7
ΤΓΚΛΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΔΧ – ΑΠΑΡΣΗΑ
1.
α)
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ κειψλ ζπγθαιείηαη ηαθηηθψο κέζα ζην
πξψην ηξίκελν θάζε έηνπο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
β)
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη θαη εθηάθησο νπνηεδήπνηε κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή αλ ην δεηήζνπλ ην έλα πέκπην (1/5) ησλ αληηπξνζψπσλ ή ην έλα δέθαην
(1/10) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγεγξακκέλσλ κειψλ ηνπ Σακείνπ, αλαθέξνληαο θαη ηα ζέκαηα
ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο.
2.
α)
Ζ πξφζθιεζε γίλεηαη κε αλαθνίλσζε πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ
κειψλ ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) κέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο.
β)
ηελ πξφζθιεζε αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ε ζεηξά ηεο ζπλεδξηάζεσο, ν ηφπνο, ν
ρξφλνο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ζπγθιήζεσλ ησλ θαηά ην
άξζξν 5 παξάγξαθνο 8 ηνπηθψλ ζπλειεχζεσλ.
3.
α)
Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία εθ’ φζνλ παξίζηαηαη ην έλα δεχηεξν (½)
ζπλ έλαο ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ αληηπξνζψπσλ.
β)
ηελ πεξίπησζε πνπ ε Γεληθή πλέιεπζε καηαηψλεηαη απφ έιιεηςε απαξηίαο,
ζπγθαιείηαη γηα δεχηεξε θνξά γηα ηελ απαξηία ηεο νπνίαο απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3)
ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ αληηπξνζψπσλ.
γ)
Ζ επαλάιεςε ησλ ζπλεδξηάζεσλ γλσζηνπνηείηαη θάζε θνξά κε αλαθνίλσζε πνπ
αλαγξάθεη θαη ηε ζεηξά ηεο ζπλεδξηάζεσο.
δ)
ηηο επαλαιεπηηθέο Γεληθέο πλειεχζεηο απαγνξεχεηαη απνιχησο ε ηξνπνπνίεζε ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο.
ε)
Δπηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο επαλαιεπηηθήο Γεληθήο
πλειεχζεσο εθ’ φζνλ ηερληθνί ή πξαγκαηηθνί ιφγνη εκπνδίδνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο ζηνλ ίδην
ηφπν θαη ηελ ίδηα ψξα.
4.
α)
Δίθνζη (20) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα πνπ γίλεηαη ε εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε
ζπλέξρνληαη ζε ηνπηθέο, ζε θάζε Καηάζηεκα ή Τπνθαηάζηεκα, ζπλειεχζεηο, ηα κέιε ηνπ Σακείνπ πνπ
ππεξεηνχλ ζην Καηάζηεκα ή Τπνθαηάζηεκα θαη νη ζπληαμηνχρνη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5
παξάγξαθνο 8 πξνθεηκέλνπ λα εθιέμνπλ ηξηάληα (30) ζπλνιηθά αληηπξνζψπνπο κε ηζάξηζκνπο
αλαπιεξσκαηηθήο γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε.
β)
Σα κέιε πνπ ππεξεηνχλ ζηα Καηαζηήκαηα ησλ Ννκψλ Αηηηθήο θαη Πεηξαηψο
εθιέγνπλ δεθαέμη (16) ζπλνιηθά αληηπξνζψπνπο κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσκαηηθνχο. Ζ εθινγή γίλεηαη
απφ δχν πίλαθεο ππνςεθίσλ θαζέλαο ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) νλφκαηα
ππνςεθίσλ εθ ησλ νπνίσλ έλα (1) ηνπιάρηζηνλ ζπληαμηνχρνπ.
Οη ππνςήθηνη ηνπ ελφο πίλαθα ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ην χιινγν Πξνζσπηθνχ Σξαπέδεο
Πίζηεσο ηνπ δε άιινπ απφ ηελ Σξάπεδα Πίζηεσο.

γ)
Σα κέιε πνπ ππεξεηνχλ ζηα Καηαζηήκαηα φισλ ησλ άιισλ Ννκψλ ηεο ρψξαο
εθιέγνπλ δεθαηέζζεξηο (14) ζπλνιηθά αληηπξνζψπνπο κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσκαηηθνχο. Ζ εθινγή
γίλεηαη απφ δχν (2) επίζεο πίλαθεο ππνςεθίσλ κειψλ πνπ αλήθνπλ ζ’ απηά ηα Τπνθαηαζηήκαηα,
θαζέλαο ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) νλφκαηα ππνςεθίσλ. Οη ππνςήθηνη ηνπ
ελφο πίλαθα ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ην χιινγν Πξνζσπηθνχ ηεο Σξαπέδεο Πίζηεσο ηνπ δε άιινπ απφ
ηελ Σξάπεδα Πίζηεσο.
δ)
Οη σο άλσ πίλαθεο ησλ εδαθίσλ β θαη γ ππνβάιινληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ηνπ Σακείνπ κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1-20 Ηαλνπαξίνπ θάζε ρξφλνπ.
ε)
Ζ εθινγή ησλ αληηπξνζψπσλ θαη ησλ αλαπιεξσηψλ γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία
θαη ε πξνηίκεζε εθθξάδεηαη κε έλα (1) ζηαπξφ πξνηηκήζεσο γηα θάζε πίλαθα ππνςεθίσλ.
ζη)
Αληηπξφζσπνη εθιέγνληαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο θάζε πίλαθα απηνί πνπ
ζπγθέληξσζαλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ζηαπξψλ πξνηηκήζεσο.
δ)
Γηα ηα Καηαζηήκαηα ησλ Ννκψλ Αηηηθήο θαη Πεηξαηψο εθιέγνληαη απφ θάζε πίλαθα
νη πξψηνη επηά (7) θαη αθφκα ππνρξεσηηθά θαη έλαο ζπληαμηνχρνο σο ηαθηηθνί αληηπξφζσπνη θαη νη
επφκελνη επηά (7) θαη έλα ζπληαμηνχρνο σο αλαπιεξσκαηηθνί αληηπξφζσπνη κε ηε ζεηξά ησλ ζηαπξψλ
πξνηηκήζεσο πνπ έιαβαλ.
ε)
Γηα ηα Καηαζηήκαηα φισλ ησλ άιισλ Ννκψλ ηεο ρψξαο εθιέγνληαη απφ θάζε
πίλαθα νη πξψηνη επηά (7) σο ηαθηηθνί αληηπξφζσπνη θαη νη επφκελνη επηά (7) σο αλαπιεξσκαηηθνί κε
ηε ζεηξά ησλ ζηαπξψλ πξνηηκήζεσο πνπ έιαβαλ.
ζ)
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ είλαη θαη κέιε ηεο Γεληθήο
πλειεχζεσο ησλ Αληηπξνζψπσλ κε ίζα δηθαηψκαηα.
η)
Καζέλα απφ ηα κέιε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ Αληηπξνζψπσλ έρεη ζηε Γεληθή
πλέιεπζε ςήθν.
5.
Κάζε ηνπηθή ζπλέιεπζε Καηαζηήκαηνο ή Τπνθαηαζηήκαηνο εθιέγεη ηξηκειή Δθνξεπηηθή
Δπηηξνπή ελψπηνλ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε ςεθνθνξία θαη ε νπνία κεηά ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο
ζπληάζζεη ην πξαθηηθφ ςεθνθνξίαο ην νπνίνλ απνζηέιιεη καδί κε ηνπο θαθέινπο ςεθνθνξίαο ζηνλ
Πξφεδξν ηεο Σνπηθήο ζπλειεχζεσο κε επζχλε ηνπ νπνίνπ παξαδίδνληαη ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή
ηνπ Κεληξηθνχ Καηαζηήκαηνο ε νπνία αθνχ ζπγθεληξψζεη ηα πξαθηηθά θαη ηνπο θαθέινπο πνπ
πεξηέρνπλ ηα ςεθνδέιηηα φισλ ησλ ηνπηθψλ ζπλειεχζεσλ απνζθξαγίδεη ηνπο θαθέινπο θάλεη ηε
δηαινγή θαη αλαθεξχζζεη ηνπο αληηπξνζψπνπο γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Αληηπξνζψπσλ.
6.
α)
Ο Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο θαη
πξνζιακβάλεη γξακκαηέα γηα ηελ ηήξεζε Πξαθηηθψλ. ηε ζπλέρεηα αθνχ δηαπηζησζεί απαξηία
εθιέγεηαη ε εθνξεπηηθή επηηξνπή. Αθνινχζσο αξρίδεη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο
δηαηάμεσο κε ηε ζεηξά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξφζθιεζε.
β)
Κάζε ςεθνθνξία πάλσ ζε ζέκαηα δηαδηθαζίαο γίλεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ
Πξνέδξνπ θαη κε αλάηαζε ησλ ρεηξψλ.
7.
Σα πεξί απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο
ησλ παξαγξάθσλ 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 6.
ΑΡΘΡΟ 8
ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ
1.
Γηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε έρνπλ νη αληηπξφζσπνη ησλ κειψλ ηνπ Σακείνπ ησλ
ζπληαμηνχρσλ θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
2.
Σα κέιε ηεο ζπλειεχζεσο ησλ αληηπξνζψπσλ ςεθίδνπλ κε κηα ςήθν φπσο θαη ζην άξζξν 7
ηνπ παξφληνο πξνβιέπεηαη.
3.
Ζ ςεθνθνξία γίλεηαη κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ κε νλνκαζηηθή θιήζε ή κπζηηθή κε ςεθνδέιηηα.
4.
ηηο πεξηπηψζεηο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο, ε ςεθνθνξία γίλεηαη κε ςεθνδέιηην ζην νπνίν
αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα ηεο ςεθνθνξίαο παξαπιεχξσο νη ιέμεηο ΝΑΗ θαη ΟΥΗ κε θεθαιαία ζηνηρεία.
Σν κέινο δηαγξάθεη ηε ιέμε ΝΑΗ ή ΟΥΗ εθθξάδνληαο ηελ πξνηίκεζή ηνπ κε ηε ιέμε πνπ δελ
δηαγξάθεη.
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΦΟΡΔΤΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ
1.
Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ηεο πλειεχζεσο ησλ Αληηπξνζψπσλ απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε
απφ ηα νπνία ηα δχν (2) εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε απφ πίλαθα ππνςεθίσλ πνπ ππνβάιιεη ε
Γηνίθεζε ηεο Σξαπέδεο θαη ην ηξίην ππνδεηθλχεηαη απφ ην χιινγν Πξνζσπηθνχ ηεο Σξαπέδεο
Πίζηεσο.
Πξνεδξέπεηαη απφ ηνλ αξραηφηεξν κεηαμχ ησλ κειψλ πνπ ππνδεηθλχεη ε Σξάπεδα.
2.
Οη ηνπηθέο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο εθιέγνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο.

3.
Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ηεο πλειεχζεσο ησλ Αληηπξνζψπσλ θαη νη ηνπηθέο Δθνξεπηηθέο
Δπηηξνπέο έρνπλ αξκνδηφηεηα ζε ζέκαηα ςεθνθνξίαο θαη αλαιακβάλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο κεηά απφ
πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πλειεχζεσο γηα ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ηεο πλειεχζεσο ησλ
Αληηπξνζψπσλ ή ηνπ Πξνέδξνπ θαζεκηάο ησλ ηνπηθψλ Δθνξεπηηθψλ Δπηηξνπψλ.
4.
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο γίλεηαη έιεγρνο ησλ ςεθνδφρσλ θαη αθνχ δηαπηζησζεί
φηη είλαη θελέο ζθξαγίδνληαη.
ΑΡΘΡΟ 10
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ ΔΝΧΠΗΟΝ ΣΧΝ ΔΦΟΡΔΤΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ
1.
Ζ ςεθνθνξία ηφζνλ ελψπηνλ ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ηεο πλειεχζεσο ησλ
Αληηπξνζψπσλ φζνλ θαη ησλ ηνπηθψλ Δθνξεπηηθψλ Δπηηξνπψλ γίλεηαη κε βάζε απφζπαζκα κεηξψνπ
θαη κε ηελ εμήο δηαδηθαζία θαηά ηελ πξνζέιεπζε ησλ κειψλ.
α)
Δπξίζθεηαη ην φλνκα απφ ην απφζπαζκα κεηξψνπ θαη δηαγξάθεηαη.
β)
Αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ν αξηζκφο κεηξψνπ ζην Πξσηφθνιιν
ςεθηζάλησλ θαηά ηε ζεηξά ηεο πξνζειεχζεσο.
γ)
Απηφο πνπ ςεθίδεη νδεγείηαη ζε ηδηαίηεξν, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο κπζηηθφηεηαο,
ρψξν φπνπ εθθξάδεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ ζην ςεθνδέιηην ην νπνίν εζσθιείεη ζην θάθειν.
δ)
Δπηζηξέθεη θαη ξίρλεη ην θάθειν θιεηζηφ ζηελ ςεθνδφρν ηδηνρείξσο.
2.
ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδεηαη ε ςεθνδφρνο θαηακεηξνχληαη θαη αλνίγνληαη νη θάθεινη θαη
θαηαγξάθεηαη ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο ηεο ςεθνθνξίαο. Μεηά ην πέξαο θαη ηεο εξγαζίαο
απηήο ζπληάζζεηαη Πξαθηηθφ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ςεθνθνξίαο πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηελ
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ηεο πλειεχζεσο ησλ Αληηπξνζψπσλ θαη παξαδίδεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο
Γεληθήο πλειεχζεσο.
3.
Μεηά ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο ζθξαγίδνληαη νη ςεθνδφρνη ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ηεο
πλειεχζεσο ησλ Αληηπξνζψπσλ.
4.
Οη ηνπηθέο Δθνξεπηηθέο Δπηηξνπέο ελεξγνχλ θαηά ηα ζην άξζξν 7 νξηδφκελα.
ΑΡΘΡΟ 11
ΠΟΡΟΗ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ
1.
Πφξνη ηνπ Σακείνπ είλαη:
α)
Ζ κεληαία εηζθνξά ησλ κειψλ ηνπ.
β)
Ζ εηζθνξά ή παξνρή ηεο Σξαπέδεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ απφ 28 Ηνπιίνπ 81
ζχκβαζε κεηαμχ Σξαπέδεο Πίζηεσο, Σακείνπ θαη πιιφγνπ Πξνζσπηθνχ. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ηα
κέιε ηνπ Σακείνπ ζα ππαρζνχλ αλαγθαζηηθά ζε εληαίν θνξέα επηθνπξηθήο αζθαιίζεσο ζηνλ νπνίν ε
Σξάπεδα ζα ππνρξεσζεί λα θαηαβάιιεη εηζθνξά, ζα κεηψλεηαη αλάινγα ε εηζθνξά – παξνρή πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηε δηάηαμε απηή.
γ)
Δθ’ άπαμ εηζθνξά απνηεινπκέλε απφ ηηο απνδνρέο ησλ δχν πξψησλ κελψλ ησλ
λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζηελ Σξάπεδα θαη εγγξαθνκέλσλ ζην Σακείν.
δ)
Δηζθνξά απφ ηελ εμαγνξά πξνυπεξεζίαο ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζην άξζξν
17.
ε)
Ζ δηαθνξά ηνπ πξψηνπ κελφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αχμεζε ησλ απνδνρψλ ησλ
κειψλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία (πξναγσγή – πξνζαπμήζεηο – επηδφκαηα γεληθψο – απμήζεηο ζπιινγηθψλ
ζπκβάζεσλ ή νπνηαδήπνηε άιιε αχμεζε).
ζη)
Γσξεέο θαη θιεξνδνηήκαηα θαη
δ)
Κάζε έζνδν απφ ραξηζηηθή αηηία.
2.
Ζ είζπξαμε ησλ εηζθνξψλ ησλ κειψλ γίλεηαη απφ ηελ Σξάπεδα κε βάζε ηηο κηζζνδνηηθέο
θαηαζηάζεηο.
3.
α)
Ζ εηζθνξά ησλ κειψλ θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ επί ησλ απνδνρψλ πνπ απνηεινχλ ηνλ
ζπληάμηκν κηζζφ φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 29, ηνπ δψξνπ ρξήζεσο θαη επί ησλ ππεξσξηψλ. Δηδηθά
γηα ηελ εηζθνξά ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληνχ, ηνπ Αλαπιεξσηνχ Γεληθνχ Γηεπζπληνχ θαη ησλ Βνεζψλ
Γεληθψλ Γηεπζπληψλ ε εηζθνξά ππνινγίδεηαη επί ηνπ θαηά ην άξζξν 29 ζπληαμίκνπ κηζζνχ
πξνζαπμαλνκέλνπ θαηά 30% γηα ην Γεληθφ Γηεπζπληή, 25% γηα ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γηεπζπληή,
25% γηα ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γηεπζπληή θαη 20% γηα ηνπο Βνεζνχο Γεληθνχο Γηεπζπληέο.
β)
Σν πνζνζηφ ηεο κεληαίαο εηζθνξάο ησλ κειψλ παγηνπνηείηαη ζε ηξία θαη κηζφ ηνηο
εθαηφ (3,50%).
ΑΡΘΡΟ 12
ΥΔΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟΣΟ
ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΔΠΗ ΣΧΝ ΑΠΟΓΟΥΧΝ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ

1.
Ζ κεληαία εηζθνξά ησλ κειψλ απφ ηξία θαη κηζφ ηνηο εθαηφ (3,50%) είλαη πάγηα θαη δελ
κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζε θακηά πεξίπησζε. Ζ επηβάξπλζε ηεο Σξαπέδεο φπσο έρεη ζπκθσλεζεί ζα
θαζνξίδεηαη κε αλαινγηζηηθή κειέηε πνπ ζα γίλεηαη θάζε ηξία ρξφληα φπσο νξίδεηαη ζηελ απφ 28
Ηνπιίνπ 81 ζχκβαζε κεηαμχ Σξαπέδεο Πίζηεσο, Σακείνπ θαη πιιφγνπ Πξνζσπηθνχ.
2.
ε πεξίπησζε πνπ ηα κέιε ηνπ Σακείνπ ππαρζνχλ αλαγθαζηηθά ζε εληαίν θνξέα επηθνπξηθήο
αζθαιίζεσο θαη ππνρξεσζνχλ ζηελ θαηαβνιή πξφζζεηνπ αζθαιίζηξνπ ηφηε ην πξφζζεην απηφ
αζθάιηζηξν ζα ην θαηαβάιιεη εμ νινθιήξνπ ε Σξάπεδα.
3.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν θνξέαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί παξέρεη ζηα κέιε, καδί κε ην
θνξέα ηεο θχξηαο αζθαιίζεσο ην ζχλνιν ησλ παξνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο θαη κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, ηφηε ε σο άλσ εηζθνξά απφ ηξία θαη κηζφ ηνηο εθαηφ (3,50%)
ησλ κειψλ ζα θαηαβάιιεηαη ζηελ Σξάπεδα γηαηί ε Σξάπεδα αλέιαβε εμ νινθιήξνπ ηελ εηζθνξά ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηνλ λέν θνξέα.
ΑΡΘΡΟ 13
ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ
1.
Ζ Λνγηζηηθή ρξήζε ηνπ Σακείνπ αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
εθάζηνπ έηνπο.
2.
ην ηέινο θάζε ρξήζεσο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηαξηίδεη ηνλ απνινγηζκφ, ηελ απνγξαθή
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Σακείνπ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ-εμφδσλ θαη παξνρψλ ηεο
επνκέλεο ρξήζεσο ηα νπνία ππνβάιιεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ αληηπξνζψπσλ.
ΑΡΘΡΟ 14
ΠΛΖΡΧΜΔ
1.
Οη πιεξσκέο ηνπ Σακείνπ ελεξγνχληαη κέζσ ηεο Σξαπέδεο Πίζηεσο θαη απφ ηηο ππεξεζίεο
ηνπ Σακείνπ.
2.
Οη εληνιέο θαη νη επηηαγέο πξνο ηελ Σξάπεδα Πίζηεσο φπσο θαη ηα εληάικαηα ππνγξάθνληαη
απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνλ Σακία.
3.
Γηα θάζε δαπάλε απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο Πξφεδξνο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα ελεξγεί δαπάλεο γηα ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ Σακείνπ κέρξη ην
ζχλνιν ησλ εθάζηνηε κεληαίσλ απνδνρψλ Τπνδηεπζπληνχ γηα ηηο νπνίεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δεηεί
ηελ επηθχξσζε απφ ην ακέζσο επφκελν κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
ΑΡΘΡΟ 15
ΠΔΡΗΟΤΗΑ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ – ΓΗΑΘΔΖ
1.
Πεξηνπζία ηνπ Σακείνπ απνηειεί θάζε θηλεηφ ή αθίλεην ή αμηφγξαθν ηεο θπξηφηεηάο ηνπ,
θάζε δηθαίσκα ή απαίηεζε θαη θάζε ζηνηρείν πνπ έρεη νηθνλνκηθή αμία θαη αλήθεη ζ’ απηφ.
2.
Σελ πεξηνπζία ηνπ Σακείνπ δηνηθεί θαη δηαρεηξίδεηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ ινγνδνηεί
ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Αληηπξνζψπσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 9.
3.
Πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ην ζθνπφ ηνπ φπσο δηαηππψλεηαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ παξφληνο ην Σακείν κπνξεί λα κεηαβηβάδεη κε ζχκβαζε, ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ή θαη ηελ
πιήξε θπξηφηεηα ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζαλ ζπλφινπ ή κεκνλσκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ
Σξάπεδα Πίζηεσο ή ζε θνξέα. Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ εθείλε ζα ππνδείμεη, αθνχ κε ηελ απφ 28
Ηνπιίνπ 81 ζχκβαζε ή Σξάπεδα έρεη αλαιάβεη ηελ παξνρή ζην δηελεθέο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηνλ
Καλνληζκφ παξνρψλ.
4.
ε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηνπ Σακείνπ εάλ ε Σξάπεδα δελ έρεη αθφκε αζθήζεη ηα θαησηέξσ
δηθαηψκαηά ηεο φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ε πεξηνπζία ηνπ ζαλ ζχλνιν πεξηέξρνληαη ζηελ
Σξάπεδα Πίζηεσο κε ζθνπφ ηε ζπλέρηζε ηεο επηθνπξηθήο αζθαιίζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ρσξίο
θαλέλα άιιν ηίκεκα ή αληάιιαγκα.
5.
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο 28εο Ηνπιίνπ 81 απνθάζηζε θαη έδσζε εληνιή θαη εμνπζηνδφηεζε ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ λα δψζεη αλέθιεηε πιεξεμνπζηφηεηα κε
ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ζηελ Σξάπεδα γηα λα κπνξεί κφλε ηεο λφκηκα εθπξνζσπνπκέλε θαη κε
απηνζχκβαζε αθφκα ρσξίο άιιν αληάιιαγκα πέξα απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ απφ
28 Ηνπιίνπ 81 χκβαζε λα αγνξάδεη ε ίδηα γηα ινγαξηαζκφ ηεο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Σακείνπ, λα
απνθηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Σακείνπ κε φπνηα λνκηθή κέζνδν πξνθξίλεη, λα ππνδεηθλχεη ηξίηα
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηά ην ρξφλν ηεο πξάμεσο, ή είλαη ππφ ζχζηαζε, γηα κηα
ηέηνηα αγνξά αληαιιαγή ή απφθηεζε θαη γεληθά λα θάλεη φιεο ηηο πξάμεηο θαηά ηελ θξίζε ηεο πνπ
κπνξεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο απφ 28 Ηνπιίνπ 81 ζπκβάζεσο.
ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΗΜΖ ΤΠΖΡΔΗΑ

Πξαγκαηηθή ππεξεζία ινγίδεηαη:
α)
ν ρξφλνο εξγαζίαο πνπ δηαλχεηαη ζηελ Σξάπεδα.
β)
ε ζηξαηησηηθή ππεξεζία κέρξη δχν (2) ρξφληα.
γ)
ζπκπιεξσκέλν εμάκελν πνπ δηαλχζεθε ηνλ ηειεπηαίν πξηλ απφ ηελ έμνδν ρξφλν
ππεξεζίαο ζηελ Σξάπεδα ππνινγίδεηαη πιήξεο ρξφλνο.
2.
πληάμηκε ππεξεζία ινγίδεηαη:
α)
ε σο άλσ πξαγκαηηθή ππεξεζία.
β)
ν ρξφλνο πξνυπεξεζίαο ηνπ κέινπο, νπνπδήπνηε, εθ’ φζνλ ε πξνυπεξεζία απηή έρεη
εμαγνξαζζεί θαη απνδεηθλχεηαη θαη δηαπηζηψλεηαη απφ ην βηβιηάξην αζθαιίζεσο ή άιια επίζεκα
απνδεηθηηθά ηνπ ΗΚΑ, ή άιινπ θνξέσο θπξίαο αζθαιίζεσο.
1.

ΑΡΘΡΟ 17
ΔΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ
1.
α)
Ζ θαηά ην άξζξν 16 παξάγξαθνο 1α θαη β πξαγκαηηθή ππεξεζία αλαγλσξίδεηαη
νιφθιεξε θαη κπνξεί λα εμαγνξαζηεί κε αίηεζε πνπ ζα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν κέζα ζε έλα ρξφλν απφ
ηε κνληκνπνίεζε ζηελ Σξάπεδα ή γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θαηά ην άξζξν 16 εδάθην β ζηξαηησηηθήο
ππεξεζίαο ην αξγφηεξν κέζα ζε έλα ρξφλν απφ ηελ απνζηξάηεπζε.
β)
Ζ θαηά ην άξζξν 16 παξάγξαθνο 2β πξνυπεξεζία κπνξεί λα εμαγνξαζηεί κέρξη
πέληε (5) ρξφληα ζηα νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη θαη ζηξαηησηηθή ζεηεία κέρξη δχν (2) ρξφληα.
2.
Ζ αίηεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη εμαγνξά ηεο θαηά ην εδάθην β ηεο πξνεγνπκέλεο
παξαγξάθνπ πξνυπεξεζίαο ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά εληφο εμακήλνπ
πξνζεζκίαο απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ κέινπο ζην Σακείν.
3.
α)
Ζ εμαγνξά ηεο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο θαη ηεο ζπληάμηκεο πξνυπεξεζίαο γίλεηαη κε
ηελ θαηαβνιή ζην Σακείν απφ ην κέινο πνπ θάλεη ηελ εμαγνξά, ησλ εηζθνξψλ πνπ αλαινγνχλ ζην
ρξφλν πνπ αλαγλσξίδεηαη.
β)
Ζ εμαγνξά ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ ίζν πξνο ην εθάζηνηε ζχλνιν ηνπ πνζνζηνχ
εηζθνξψλ Σξαπέδεο θαη κειψλ κε βάζε ηηο απνδνρέο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 11 θαη 12,
ηηο νπνίεο ιακβάλεη ην κέινο θαηά ην ρξφλν ηεο ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο εμαγνξάο κε δεθαηέζζεξηο θαη
κηζφ (14 ½) κηζζνχο εηεζίσο (δψδεθα (12) κηζζνί πιένλ δχν θαη κηζφ (2 ½) πάγηεο κεληαίεο θαηαβνιέο
εηεζίσο πνπ αθνξνχλ ηα δψξα Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα θαη επίδνκα αδείαο).
γ)
Σν πνζφ ηεο εμαγνξάο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
εμνθιείηαη ζε είθνζη ηέζζεξηο (24) ηζφπνζεο άηνθεο κεληαίεο δφζεηο ή ζε εμήληα (60) ηζφπνζεο
κεληαίεο δφζεηο κε ηφθν δέθα ηνηο εθαηφ (10%) εηεζίσο.
δ)
ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή εμφδνπ κέινπο απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδνηήζεσο
πξηλ απφ ηελ νινθιεξσηηθή εμφθιεζε ηνπ πνζνχ ηεο εμαγνξάο νη αλεμφθιεηεο δφζεηο
παξαθξαηνχληαη απφ ην πνζφ πνπ ρνξεγείηαη ζην κέινο ή ηνπο δηθαηνδφρνπο ζαλ εθ’ άπαμ. ηελ
πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί παξαθξαηείηαη απφ ηε ζχληαμε πνπ ρνξεγείηαη κε ηηο ίδηεο δφζεηο.
ΑΡΘΡΟ 18
ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΤΝΣΑΞΔΧ ΚΑΗ ΔΦ’ ΑΠΑΞ ΠΑΡΟΥΖ
Γηθαίσκα γηα ηελ απφιεςε ζπληάμεσο θαη εθ’ άπαμ παξνρήο έρνπλ ηα κέιε γηα ηα νπνία πιεξνχληαη
νη επφκελεο πξνυπνζέζεηο:
1. ΓΗΑ ΣΟΤ ΑΝΓΡΔ
α)
Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε
Οξγαληζκφ ηεο Σξαπέδεο Πίζηεσο θαη εθ’ φζνλ έρνπλ δεθαπεληαεηή (15) ππεξεζία ζηελ Σξάπεδα θαη
είλαη κέιε ηνπ Σακείνπ απφ δεθαπεληαεηίαο.
β)
Υσξίο φξην ειηθίαο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηξηάληα (30) ρξφλσλ ζπληάμηκεο
ππεξεζίαο απφ ηελ νπνία εηθνζηπέληε (25) ρξφληα πξαγκαηηθή ππεξεζία φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν
16 παξάγξαθνο 1.
γ)
Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πεληεθνζηνχ πέκπηνπ (55) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη
εηθνζηπεληαεηή (25) ζπληάμηκε ππεξεζία απφ ηελ νπνία εηθνζαεηή (20) πξαγκαηηθή ππεξεζία φπσο
θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 16 παξάγξαθνο 1.
δ)
Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εμεθνζηνχ (60) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη εηθνζαεηή (20)
ζπληάμηκε ππεξεζία απφ ηελ νπνία δεθαπεληαεηή (15) πξαγκαηηθή ππεξεζία φπσο θαζνξίδεηαη ζην
άξζξν 16 παξάγξαθνο 1.
2.
ΓΗΑ ΣΗ ΓΤΝΑΗΚΔ
α)
Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε
Οξγαληζκφ ηεο Σξαπέδεο Πίζηεσο θαη εθ’ φζνλ έρνπλ δεθαπεληαεηή (15) ππεξεζία ζηελ Σξάπεδα θαη
είλαη κέιε ηνπ Σακείνπ απφ δεθαπεληαεηίαο.

β)
Υσξίο φξην ειηθίαο κεηά ηε ζπκπιήξσζε εηθνζηπεληαεηνχο (25) ππεξεζίαο απφ ηελ
νπνία εηθνζαεηήο (20) πξαγκαηηθή ππεξεζία φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 16 παξάγξαθνο 1.
γ)
Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηεζζαξαθνζηνχ πέκπηνπ (45) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη
εηθνζαεηή (20) ππεξεζία απφ ηελ νπνία δεθαπεληαεηή (15) πξαγκαηηθή ππεξεζία φπσο θαζνξίδεηαη
ζην άξζξν 16 παξάγξαθνο 1.
δ)
Υσξίο φξην ειηθίαο, εθ’ φζνλ έρνπλ έζησ θαη έλα ηέθλν άγακν πνπ δελ ζπκπιήξσζε
ην εηθνζηφ πξψην (21) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπκπιήξσζαλ δεθαπεληαεηή
(15) πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ Σξάπεδα θαη είλαη κέιε ηνπ Σακείνπ απφ δεθαπεληαεηίαο.
3. ΓΗΑ ΑΝΓΡΔ ΚΑΗ ΓΤΝΑΗΚΔ
α)
Αλ απνιπζνχλ απφ ηελ ππεξεζία γηα ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή αληθαλφηεηα νιηθή ή
κεξηθή θαη εθ’ φζνλ, έηπραλ γηα ηελ αλαπεξία ηνπο απηή ζπληάμεσο απφ ην ΗΚΑ ή ην Σακείν Ννκηθψλ.
β)
Οη δηθαηνδφρνη, ιφγσ ζαλάηνπ ζηελ ελεξγφ ππεξεζία, κέινπο ηνπ Σακείνπ εθ’ φζνλ
έρεη δεκηνπξγεζεί δηθαίσκά ηνπο γηα ηελ απφιεςε ζπληάμεσο απφ ην ΗΚΑ. Οη δηθαηνδφρνη ησλ
αζθαιηζκέλσλ ζην Σακείν Ννκηθψλ κειψλ φηαλ ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδνηήζεσο
είηε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ, είηε ηνπ ΗΚΑ έζησ θαη αλ δελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζ’
απηφ.
γ)
Αλ κέινο απνρσξήζεη απφ ηελ ελεξγφ ππεξεζία κεηά ηε ζπκπιήξσζε δέθα πέληε
(15) ρξφλσλ πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο θαη έρεη ηεξήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 5α,
β θαη 6α, β θαηαζηεί δε ζηε ζπλέρεηα νιηθά ή κεξηθά αλίθαλν γηα εξγαζία ή απνζάλεη θαλνληζζεί δε γηα
ηελ πεξίπησζε ζχληαμε απφ ην ΗΚΑ, ζεσξείηαη φηη έρεη πιεξσζεί ν φξνο ησλ δηαηάμεσ λ 1α θαη 2α ηνπ
άξζξνπ ηνχηνπ θαη θαλνλίδεηαη ζχληαμε θαη εθ’ άπαμ παξνρή πνπ αλαινγεί ζε ζρέζε κε ηα ρξφληα
ππεξεζίαο γη’ απηφ ή ηνπο δηθαηνδφρνπο ηνπ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ππφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 29
θαη επφκελα ηνπ παξφληνο.
δ)
ηελ πεξίπησζε πνπ νη θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο απνιπφκελνη ιφγσ
αλαπεξίαο θαη νη δηθαηνδφρνη ιφγσ ζαλάηνπ δελ δηθαηνχληαη ζηελ απφιεςε ζπληάμεσο απφ ην ΗΚΑ ή
απφ ην Σακείν Ννκηθψλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηνπο θαηαβάιιεη ην Σακείν εθ’ άπαμ βνήζεκα ίζν κε ην
πεληαπιάζην ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ απνιπνκέλνπ ή ηνπ απνβηψζαληνο. Σν βνήζεκα απηφ
αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ ηνπ απνιπνκέλνπ ή ηνπ απνβηψζαληνο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην
πεληαπιάζην ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ πιένλ ηελ ηειεπηαία πξνζαχμεζε ηνπ Λνγηζηνχ Α.
ε)
Ζ δηαπίζησζε ηεο αληθαλφηεηαο πνπ απνηέιεζε ην ιφγν ηεο απνιχζεσο ηνπ κέινπο
ελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ παξφληνο.
4. ΤΝΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ, ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ ΚΑΗ
ΒΟΖΘΧΝ ΓΔΝΗΚΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ
Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο, ν Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη νη Βνεζνί Γεληθνί Γηεπζπληαί
δηθαηνχληαη ζχληαμε εθφζνλ έρνπλ εηθνζηπεληαεηή (25) πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ Σξάπεδα θαη
ηεηξαεηή (4) ζηηο ζέζεηο απηέο ή δεθαπεληαεηή (15) πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ Σξάπεδα θαη νθηαεηή
(8) ζεηεία ζηηο σο άλσ ζέζεηο, ή δεθαεηή (10) πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ Σξάπεδα θαη ηζφρξνλε
ζεηεία ζηηο ζέζεηο απηέο.
5. ΥΔΖ ΤΝΣΑΞΗΜΖ ΚΑΗ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΜΔΛΖ ΠΟΤ ΤΠΖΡΔΣΟΤΝ
Δμαηξεηηθά γηα ηα κέιε πνπ ππεξεηνχλ κέρξη ηελ εκεξνκελία εγθξίζεσο ηνπ Καηαζηαηηθνχ
θαζνξίδεηαη ε εμήο ζρέζε κεηαμχ ζπληάμηκεο θαη πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ απφιεςε ησλ ππφ
ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ πξνβιεπνκέλσλ παξνρψλ.
Γηα ζπληάμηκε ππεξεζία ηξηάληα πέληε (35) ρξφληα εηθνζηπέληε (25) ρξφληα πξαγκαηηθή.
Γηα ζπληάμηκε ππεξεζία ηξηάληα ηεζζάξσλ (34) ρξφλσλ είθνζη ηέζζεξα (24) ρξφληα πξαγκαηηθή.
Γηα ζπληάμηκε ππεξεζία ηξηάληα ηξηψλ (33) ρξφλσλ είθνζη ηξία (23) ρξφληα πξαγκαηηθή.
Γηα ζπληάμηκε ππεξεζία ηξηάληα δχν (32) ρξφλσλ είθνζη δχν (22) ρξφληα πξαγκαηηθή.
Γηα ζπληάμηκε ππεξεζία ηξηάληα ελφο (31) ρξφλσλ είθνζη έλα (21) ρξφληα πξαγκαηηθή.
Γηα ζπληάμηκε ππεξεζία ηξηάληα (30) ρξφλσλ είθνζη (20) ρξφληα πξαγκαηηθή.
Γηα ζπληάμηκε ππεξεζία είθνζη ελλέα (29) ρξφλσλ δέθα ελλέα (19) ρξφληα πξαγκαηηθή.
Γηα ζπληάμηκε ππεξεζία είθνζη νθηψ (28) ρξφλσλ δέθα νρηψ (18) ρξφληα πξαγκαηηθή.
Γηα ζπληάμηκε ππεξεζία είθνζη επηά (27) ρξφλσλ δέθα επηά (17) ρξφληα πξαγκαηηθή.
Γηα ζπληάμηκε ππεξεζία είθνζη έμη (26) ρξφλσλ δέθα έμη (16) ρξφληα πξαγκαηηθή.
Γηα ζπληάμηκε ππεξεζία είθνζη πέληε (25) ρξφλσλ δεθαπέληε (15) ρξφληα πξαγκαηηθή.
αλ πξαγκαηηθή ππεξεζία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ ινγίδεηαη θαη ε εμαγνξαζκέλε
πνπ δηαλχζεθε ζηελ Σξάπεδα Πίζηεσο σο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 16 παξάγξαθνο 1.
Σα κέιε εθείλα πνπ έρνπλ εμαγνξάζεη κε ην πξνεγνχκελν Καηαζηαηηθφ πξνυπεξεζία εθηφο Σξαπέδεο
κεγαιχηεξε ησλ δέθα (10) ρξφλσλ θαη έρνπλ πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ Σξάπεδα Πίζηεσο
ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) ρξφλσλ ζπληαμηνδνηνχληαη ρσξίο ηνπο σο άλσ πεξηνξηζκνχο. Ζ πην πάλσ

ζρέζε πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο ππεξεζίαο δελ εθαξκφδεηαη γηα ην Γεληθφ Γηεπζπληή, ηνλ
Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γηεπζπληή θαη ηνπο Βνεζνχο Γεληθνχο Γηεπζπληέο.
ΑΡΘΡΟ 19
ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΝΣΑΞΔΧ ΓΗΚΑΗΟΓΟΥΧΝ
Γηθαίσκα γηα ηελ απφιεςε ζπληάμεσο έρνπλ ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ζαλ
δηθαηνδφρνη απηνχ:
1.
Ζ ρήξα ή ν ρήξνο απνβηψζαληνο κέινπο εθ’ φζνλ ν γάκνο ηνπο έγηλε έλα ρξφλν πξηλ απφ ην
ζάλαην ηνπ αζθαιηζκέλνπ.
2.
Ζ ρήξα ή ν ρήξνο ζπληαμηνχρνπ εθ’ φζνλ ν γάκνο έγηλε έλα ρξφλν πξηλ απφ ηελ έμνδφ ηνπ
απφ ηελ ππεξεζία. Δπίζεο ε ρήξα ή ν ρήξνο ζπληαμηνχρνπ ηνπ νπνίνπ ν γάκνο έγηλε κεηά ηελ έμνδν
ηνπ κέινπο απφ ηελ ππεξεζία, εθ’ φζνλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ηξία ρξφληα εγγάκνπ βίνπ πξηλ απφ ην
ζάλαην ηνπ κέινπο.
3.
Οη πξνβιεπφκελνη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ρξνληθνί πεξηνξηζκνί ηειέζεσο
ηνπ γάκνπ θαη δηαξθείαο εγγάκνπ βίνπ δελ ηζρχνπλ:
α)
αλ ν ζάλαηνο ηνπ κέινπο ή ηνπ ζπληαμηνχρνπ ήηαλ ζπλέπεηα βίαηνπ ζπκβάληνο.
β)
αλ απφ ην γάκν γελλήζεθε ηέθλν ή
γ)
αλ ε ρήξα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε εγθπκνζχλεο θαη απνθηήζεη ηέθλν.
4.
α)
Σέθλα λφκηκα, λνκηκνπνηεκέλα, αλαγλσξηζκέλα ή πηνζεηεκέλα, εθ’ φζνλ ε πηνζεζία
έιαβε ρψξα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα πξηλ απφ ην ζάλαην θαη ην πηνζεηνχκελν δελ είρε ππεξβεί ην
δέθαην φγδνν (18) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο πηνζεζίαο. Σέθλα απνβηψζαληνο
αζθαιηζκέλνπ, ή ζπληαμηνχρνπ ηνπ Σακείνπ θαη ηα θπζηθά ηέθλα απηψλ εθ’ φζνλ δελ έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πξψην (21) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, είλαη άγακα θαη δελ εξγάδνληαη ή ζηελ
πεξίπησζε πνπ ζπνπδάδνπλ, ζε αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Κξάηνο ζρνιέο ηνπ Δζσηεξηθνχ, ή ηνπ
Δμσηεξηθνχ εθ’ φζνλ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη
εμαθνινπζνχλ λα είλαη άγακα.
β)
Σα νξηζηηθψο αλίθαλα γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία ηέθλα, αλεμάξηεηα απφ ειηθία εθ’
φζνλ ζηεξνχληαη επαξθψλ πφξσλ ή αμηφινγεο πεξηνπζίαο γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο θαη έηπραλ γηα ηελ
αλαπεξία ηνπο απηή ζπληάμεσο απφ ην ΗΚΑ ή ην Σακείν Ννκηθψλ.
γ)
Οη άγακεο νη δηαδεπγκέλεο ζπγαηέξεο επαλαθηνχλ ην δηθαίσκα ζπληάμεσο κεηά ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ εμεθνζηνχ (60) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο εθ’ φζνλ ζηεξνχληαη επαξθψλ πφξσλ, δελ
εξγάδνληαη ή δελ ιακβάλνπλ ζχληαμε απφ νπνηαδήπνηε άιιε πεγή θαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.
5.
Δθ’ φζνλ δελ ππάξρεη θαλείο απφ ηνπο σο άλσ δηθαηνχρνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ
αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνχρνπ δηθαίσκα ζηελ απφιεςε ζπληάμεσο έρνπλ:
α)
Ο αλίθαλνο γηα εξγαζία θαη άπνξνο παηέξαο ή κεηέξα, κέινπο πνπ απεβίσζε ή
ζπληαμηνχρνπ θαη εθ’ φζνλ ε ζπληήξεζή ηνπο εβάξπλε θπξίσο απηφλ.
β)
Οη ζεηνί γνλείο κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ θαη εθ’ φζνλ ε
πηνζεζία έιαβε ρψξα ηξία (3) ρξφληα πξηλ απφ ην ζάλαην.
6.
Αλ δελ ππάξρνπλ νχηε γνλείο θαηά ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνχρνπ
πνπ δελ άθεζε δηθή ηνπ νηθνγέλεηα ή πνπ ε νηθνγέλεηά ηνπ έιιεηςε πξηλ απφ ην ζάλαηφ ηνπ
δηθαηνχληαη επίζεο ζηελ απφιεςε βνεζήκαηνο ζαλ δηθαηνδφρνη απηνχ θαη νη εμήο:
α)
Οη αδειθνί απφ λφκηκν γάκν εθ’ φζνλ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18)
ή ην εηθνζηφ πέκπην (25) αλ ζπνπδάδνπλ, έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή θαη κεηά ηελ ζπκπιήξσζή ηνπ αλ
είλαη απνδεδεηγκέλα αλίθαλνη γηα θάζε εξγαζία.
β)
Οη άγακεο ή δηαδεπγκέλεο αδειθέο απφ λφκηκν γάκν, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
εμεθνζηνχ (60) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4γ ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.
γ)
Οη δηθαηνδφρνη ησλ εδαθίσλ α θαη β ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ δηθαηνχληαη ζηελ
απφιεςε ζπληάμεσο εθ’ φζνλ θαηά ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνχρνπ ε
ζπληήξεζή ηνπο βάξπλε απνδεδεηγκέλα θπξίσο απηφλ, ζηεξνχληαη πφξσλ δελ εξγάδνληαη ή δελ
ιακβάλνπλ ζχληαμε απφ νπνηαδήπνηε άιιε πεγή.
7.
α)
Σν βνήζεκα ηνπ αλίθαλνπ ηέθλνπ, πεξηθφπηεηαη θαηά ην πνζφ ηεο ππεξβάζεσο, εθ’
φζνλ έρεη καδί κε ηελ θαηαβαιιφκελε ζχληαμε, εηζφδεκα, απφ ηελ εξγαζία ηνπ ή απφ αηνκηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή απφ ηαθηηθή αζθαιηζηηθή παξνρή απφ νπνηνδήπνηε αζθαιηζηηθφ Οξγαληζκφ
θπξίαο ή επηθνπξηθήο αζθαιίζεσο πνπ ππεξβαίλεη ην βαζηθφ κηζζφ ηνπ Λνγηζηνχ Α΄ πξνζαπμεκέλν κε
ην πνζφ ηεο πξνεμνθιήζεσο.
β)
ηελ έλλνηα ηνπ εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεηαη:
1) Σν πξαγκαηηθφ εηζφδεκα απφ θάζε πεγή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.

2) Σν ηεθκαξηφ, απφ ηδηνθαηνίθεζε, εηζφδεκα, θαηά ην πνζφ πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αληηζηνηρεί ζην ρψξν πνπ ππεξβαίλεη ηνλ αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε
ηθαλνπνίεζε ησλ βηνηηθψλ ηνπο αλαγθψλ.
3) Κάζε εηζφδεκα πνπ βάζηκα κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ θαηάιιειε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απηψλ, ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν.
γ)
Σν βνήζεκα ηνπ αλίθαλνπ γηα εξγαζία ηέθλνπ δηαθφπηεηαη φηαλ αλαθηήζεη ηελ
ηθαλφηεηα γηα εξγαζία. Ζ ηθαλφηεηα δηαπηζηψλεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ παξφληνο.
δ)
Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο επί ησλ
δηθαηνδφρσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
8.
Παξαίηεζε δηθαηνδφρνπ απφ ζχληαμε άιιεο πεγήο ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν έζνδν ή ζθφπηκε
ελέξγεηα γηα ηε κείσζε ησλ απφ θάζε πεγή εζφδσλ ή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απηνχ, δελ
δεκηνπξγεί θαλέλα δηθαίσκα ππέξ απηνχ ζε βάξνο ηνπ Σακείνπ. Γηα ηελ απνλνκή ή δηαθνπή ηεο
ζπληάμεσο ή ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο απηήο ή ηνπ κέξνπο πνπ πεξηθφπηεηαη, ππνινγίδεηαη φηη
πθίζηαληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ κεηψζεθαλ ζθφπηκα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζην αθέξαην ηα
εηζνδήκαηα απφ ηα νπνία παξαηηήζεθε, ή πνπ κεηψζεθαλ κε ζειεκαηηθή ελέξγεηα ηνπ δηθαηνχρνπ.
ΑΡΘΡΟ 20
ΑΠΟΝΟΜΖ ΠΑΡΟΥΧΝ – ΔΞΑΚΡΗΒΧΖ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΧΝ
1.
Οη ζπληάμεηο θαη ε εθ’ άπαμ παξνρή απνλέκνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ
χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζ’ απηφ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ή ηνπο λφκηκνπο
πιεξεμνχζηνπο απηψλ κέζα ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηε γέλεζε ηνπ δηθαηψκαηνο.
2.
Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θάζε πεξίπησζε απνλνκήο ζπληάμεσο ή εθ’ άπαμ
παξνρήο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γλσζηνπνηνχληαη εγγξάθσο ζηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο.
3.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθ’ φζνλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ αίηεζε είλαη
πιήξε, είλαη ππνρξεσκέλν λα εθδφζεη ηελ απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο.
4.
ε πεξίπησζε πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αξλείηαη λα ρνξεγήζεη ηηο αηηνχκελεο παξνρέο
ηφζν σο πξνο ην χςνο φζν θαη σο πξνο ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή κε ηελ νπνία δεηνχληαη, νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αμηψζνπλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ έθδνζε εηδηθψο
αηηηνινγεκέλσλ εγγξάθσλ απνθάζεσλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αξλείηαη λα ρνξεγήζεη ηηο αηηνχκελεο παξνρέο ηφζν σο
πξνο ην χςνο φζν θαη σο πξνο ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή κε ηελ νπνία δεηνχληαη, νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα αμηψζνπλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ έθδνζε εηδηθψο αηηηνινγεκέλσλ εγγξάθσλ
απνθάζεσλ.
ηελ πεξίπησζε απηή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ ππνρξενχηαη λα εθδφζεη θαη λα ρνξεγήζεη
ηηο σο άλσ αηηηνινγεκέλεο απνθάζεηο.
ΑΡΘΡΟ 21
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΑΝΑΠΖΡΧΝ
1.
Ζ δηαπίζησζε ηεο ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο αληθαλφηεηαο βεβαηψλεηαη κε απνθάζεηο ησλ
θαηά ηφπνπο Πξσηνβαζκίσλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ Η.Κ.Α.
2.
Καηά ησλ απνθάζεσλ απηψλ επηηξέπεηαη ε πξνζθπγή ζηηο Γεπηεξνβάζκεο Δπηηξνπέο ηνπ
Η.Κ.Α. θαη ζε θάζε πεξίπησζε επηηξέπεηαη ε ρξήζε θάζε έλδηθνπ κέζνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε
Ννκνζεζία ηνπ ΗΚΑ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηήο φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνζεζκίεο
ππνβνιήο πξνζθπγψλ ηφζν απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο φζν θαη απφ ην Σακείν.
3.
Γηα κέιε ή δηθαηνδφρνπο ηνπ Σακείνπ πνπ δελ αζθαιίδνληαη ζην ΗΚΑ ζπληζηάηαη απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή φπνπ κπνξεί λα
κεηέρεη εθπξφζσπνο ηαηξφο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηηο νπνίεο ηεξείηαη ε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνπκέλεο
παξαγξάθνπ.
4.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα δεηά θάζε δχν ρξφληα λέα Ηαηξηθή εμέηαζε ησλ ιφγσ
αλαπεξίαο ζπληαμηνχρσλ ηνπ, πνπ ζα ελεξγείηαη επίζεο απφ ηηο σο άλσ Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο εθηφο
εάλ πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε γηα ηε κε δηαθνπή ηεο απφ ην ΗΚΑ παξνρήο. ε πεξίπησζε πνπ ην κέινο
αξλείηαη λα ππνβιεζεί ζε ηέηνηα εμέηαζε ράλεη ην δηθαίσκα γηα ζπλέρηζε ηεο ζπληαμηνδνηήζεσο κεηά
απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
5.
Αλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βάζεη ησλ γλσκαηεχζεσλ ησλ σο άλσ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ
θξίλεη φηη έιεηςε ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ρνξεγήζεθε ζχληαμε ή βνήζεκα κπνξεί λα αλαζεσξήζεη ηελ
πξνεγνχκελε απφθαζή ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 22
ΥΡΟΝΟ – ΣΡΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ ΤΝΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΥΧΝ
1.
Οη ζπληάμεηο θαηαβάιινληαη ηελ πξψηε θάζε κελφο κε επηηαγή πνπ ζηέιλεη ην Σακείν, ή ζε
Καηάζηεκα ηεο Σξαπέδεο Πίζηεσο φπνπ ππάξρεη, εθηφο αλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίζεη
αιιηψο.
2.
Κάζε εμάκελν θαη νπσζδήπνηε κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ νξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν
Δξγαζίαο πξνζθνκίδεηαη ζην Σακείν βεβαίσζε ηεο Αζηπλνκηθήο ή άιιεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αξρήο φηη ν ζπληαμηνχρνο δεη θαη φηη θακηά κεηαβνιή δελ επήιζε ζηελ
νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε.
3.
Γχλαηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ην πνζφ ηεο ζπληάμεσο θαη ηεο εθ’ άπαμ
παξνρήο λα άγεηαη ζε πίζησζε ινγαξηαζκνχ Καηαζέζεσλ ηνπ Γηθαηνχρνπ αλ ν ηειεπηαίνο απηφο
δηαηεξεί ινγαξηαζκφ ζηελ Σξάπεδα Πίζηεσο.
ΑΡΘΡΟ 23
ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ
1.
Σν δηθαίσκα γηα ηελ απφιεςε ζπληάμεσο θαη εθ’ άπαμ πξνζνρήο παξαγξάθεηαη κεηά ηελ
παξέιεπζε πεληαεηίαο απφ ηε γέλλεζή ηνπ.
2.
πληάμεηο πνπ δελ έρνπλ εηζπξαρζεί κέζα ζε κηα πεληαεηία απφ ηελ εκέξα πνπ έγηλαλ
απαηηεηέο, παξαγξάθνληαη πεξηεξρφκελεο ζην Σακείν.
ΑΡΘΡΟ 24
ΤΜΦΖΦΗΜΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ Ή ΓΗΚΑΗΟΓΟΥΧΝ ΜΔ ΟΦΔΗΛΔ ΣΟΤ
ΠΡΟ ΣΟ ΣΑΜΔΗΟ
1.
Κάζε νθεηιή πξνο ην Σακείν, ησλ κειψλ ή ησλ δηθαηνδφρσλ απηψλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία
παξαθξαηείηαη ζε πεξίπησζε απνρσξήζεσο ή ζαλάηνπ απφ ηηο παξνρέο πνπ δηθαηνχηαη ν ίδηνο ή νη
δηθαηνδφρνη ηνπ.
2.
Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη ε εθ’ άπαμ ή ζε δφζεηο παξαθξάηεζε
απφ ηε ζχληαμε ή ηελ εθ’ άπαμ παξνρή. ηελ πεξίπησζε θαζνξηζκνχ δφζεσλ νξίδεηαη θαη ν αξηζκφο
απηψλ.
ΑΡΘΡΟ 25
ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΗ ΛΖΞΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ
Σν δηθαίσκα γηα ηελ απφιεςε ζπληάμεσο θαη εθ’ άπαμ παξνρήο αξρίδεη:
1.
Γηα ηα κέιε ηελ πξψηε ηνπ κελφο πνπ αθνινπζεί ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηελ ππεξεζία θαη ιήγεη
ζην ηέινο ηνπ κελφο ηνπ ζαλάηνπ ηνπο.
2.
Γηα ζπληαμηνχρνπο ιφγσ αλαπεξίαο απφ ηελ εκέξα ηεο αλαπεξίαο φπσο ζα πξνθχπηεη απφ ηελ
πξνζαρζεζνκέλε βεβαίσζε ηεο αξκνδίαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο φπσο νξίδεη ην άξζξν 21 θαη ιήγεη
κε ηελ άξζε ηεο αλαπεξίαο ή ηεο ππαγσγήο ηνπο θαη πάιη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ.
3.
Γηα ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ή ηνπο ζπληαμηνχρνπο απφ ηελ πξψηε ηνπ κελφο πνπ
αθνινπζεί ην ζάλαην ηνπ κέινπο θαη ιήγεη ζην ηέινο ηνπ κελφο ηνπ ζαλάηνπ ησλ δηθαηνδφρσλ ή κε ηελ
έιεπζε ηνπ γεγνλφηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ παχζε ηεο θαηαβνιήο ηεο ζπληάμεσο.
4.
Γηα ηελ νηθνγέλεηα αθάληνπ, ζε πεξίπησζε πνπ κέινο ηνπ Σακείνπ θεξπρζεί ζε αθάλεηα, κε
δηθαζηηθή απφθαζε, ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ηνπ θηλδχλνπ ηνπ αθάληνπ, ή απφ ηελ ηειεπηαία γη’ απηφλ
είδεζε θαηά ηα εηδηθψο πεξί αθαλείαο νξηδφκελα ζηνλ Αζηηθφ Κψδηθα.
ΑΡΘΡΟ 26
ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ
Κάζε ηξία (3) ρξφληα γίλεηαη κε θξνληίδα θαη έμνδα ηεο Σξαπέδεο Πίζηεσο αλαινγηζηηθή κειέηε γηα
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηε δηαπίζησζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηαζηάζεσο ηνπ Σακείνπ θαη ηε
ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο.
ΑΡΘΡΟ 27
ΑΤΣΑΦΑΛΗΖ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη κε απφθαζή ηνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα
απηαζθαιίζεσο ζην Η.Κ.Α. γηα ηα κέιε ηνπ πνπ έθαλαλ ρξήζε ησλ επεξγεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ
Καηαζηαηηθνχ θαη έηπραλ ζπληάμεσο απφ ην Σακείν πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα
ηελ απφιεςε ζπληάμεσο απφ ην Η.Κ.Α. θαη εθ’ φζνλ απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ νθεηινκέλνπ αζθαιίζηξνπ
ζα πξνθχςεη νηθνλνκηθή σθέιεηα γηα ην Σακείν. Ζ απηαζθάιηζε έρεη ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγίαο
πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απνλνκή ελσξίηεξα ζπληάμεσο απφ ην Η.Κ.Α.

Ζ δαπάλε γηα ηε δηελέξγεηα ηεο απηαζθαιίζεσο βαξχλεη ην Σακείν.
ΑΡΘΡΟ 28
ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ
1.
Οη κέρξη ηψξα ζπληαμηνδνηνχκελνη θαη φζνη ζα ζπκπιεξψζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο
ζπληαμηνδνηήζεσο κέρξη ηεο επνκέλεο ηεο ηειεζηδηθίαο ηεο απνθάζεσο πνπ ζα εγθξίλεη ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ δελ δεκηψλνληαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ θαη
εμαθνινπζνχλ λα παίξλνπλ ηελ ίδηα ζχληαμε πνπ έπαηξλαλ κέρξη ηψξα.
2.
ε θακηά πεξίπησζε νη ζπληαμηνδνηνχκελνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή νη δηθαηνδφρνη,
αζξνηζηηθψο, δελ ζα παίξλνπλ ζχληαμε ππνινγηδνκέλεο θαη ηεο ζπληάμεσο ηνπ ΗΚΑ ή άιινπ θνξέσο
θπξίαο αζθαιίζεσο κηθξφηεξε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ Γνθίκνπ πξνζαπμεκέλνπ θαηά ηελ
πξνεμφθιεζε.
3.
Καη’ εμαίξεζε ηα ηέθλα ησλ σο αλσηέξσ ζπληαμηνχρσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηηο ρξνληθέο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 31 παξάγξαθνο 9 εθ’ φζνλ ζπκπιεξψζνπλ ην εηθνζηφ πξψην (21) έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο, δηθαηνχληαη ηεο πξνβιεπνκέλεο απφ ηελ ίδηα παξάγξαθν
ηνπ άξζξνπ 31 εθ’ άπαμ παξνρήο.
ΑΡΘΡΟ 29
ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΤΝΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΧΝ ΓΔΝΗΚΧ
1.
α)
Ζ κεληαία ζχληαμε πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο εμεξρνκέλνπο απφ ηελ ππεξεζία
αζθαιηζκέλνπο ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 18 ζπλίζηαηαη ζε εθαηνζηά ηνπ εθάζηνηε
ηζρχνληνο κεληαίνπ ζπληάμηκνπ κηζζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην βαζκφ πνπ θαηείραλ ηνλ ηειεπηαίν κήλα
ηεο ππεξεζίαο ηνπο θαη δελ κπνξεί πνηέ λα είλαη θαη γηα ηνλ ή ηνπο δηθαηνδφρνπο, αζξνηζηηθψο,
κηθξφηεξε ηνπ εθάζηνηε κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ Γνθίκνπ κεηά ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζαπμήζεσο κε
ζπκςεθηζκφ ηε ζχληαμε ηνπ ΗΚΑ, νχηε κεγαιχηεξε καδί κε ηε ζχληαμε ηνπ ΗΚΑ απφ ην εμαπιάζην
ηνπ εθάζηνηε κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ Γνθίκνπ κεηά ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζαπμήζεσο.
β)
Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ην ειάρηζην φξην ζπληάμεσο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ
απαηηείηαη πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ Σξάπεδα ηνπιάρηζηνλ δέθα νθηψ (8) εηψλ εθηφο ησλ
πεξηπηψζεσλ αληθαλφηεηνο, αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ ηνπ δηαθαηνχρνπ γηα ηηο νπνίεο θαη κφλνλ δελ
απαηηείηαη ε πξνυπφζεζε ησλ δέθα νθηψ (18) εηψλ.
2.
α)
Ζ κεληαία ζχληαμε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληνχ, ηνπ Αλαπιεξσηνχ Γεληθνχ Γηεπζπληνχ
θαη ησλ Βνεζψλ Γεληθψλ Γηεπζπληψλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε βαζηθή ζχληαμε ηνπ Γηεπζπληνχ
πξνζαπμεκέλε θαηά ηα επηδφκαηα πνπ δηθαηνχηαη. Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη σο αλσηέξσ πξνζαπμάλεηαη
θαηά ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) γηα ην Γεληθφ Γηεπζπληή, είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) γηα ηνπο
Βνεζνχο Γεληθνχο Γηεπζπληέο, εθ’ φζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 18 παξάγξαθνο 4.
β)
ηηο πεξηπηψζεηο 2α ηνπ παξφληνο αλ ζπληξέρεη θαη πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ
Σξάπεδα ηνπιάρηζηνλ, γηα ην Γεληθφ Γηεπζπληή δέθα πέληε (15) εηψλ, γηα ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθφ
Γηεπζπληή είθνζη (20) εηψλ θαη γηα ηνπο Βνεζνχο Γεληθνχο Γηεπζπληέο είθνζη πέληε εηψλ (25), ηφηε ηα
κέιε απηά δηθαηνχληαη γηα θάζε ρξφλν ππεξεζία ζηελ Σξάπεδα πέξαλ ησ σο άλσ εηψλ, πξνζαχμεζε
έλα ηνηο εθαηφ (1%) πάλσ ζηε ζχληαμε ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ παξφληνο.
3.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο ζπληάμεσο θαζνξίδεηαη πνζνζηφ πάλσ ζην ζπληάμηκν
κηζζφ, γηα θάζε ρξφλν ζπληάμηκεο ππεξεζίαο σο εμήο:
α)
Μέρξη δέθα πέληε (15) έηε πνζνζηφ 2,50%.
β)
Πέξα ησλ δέθα πέληε εηψλ θαη κέρξη ηξηάληα (30) έηε πνζνζηφ 3,30%. γ) Πέξα ησλ
ηξηάληα εηψλ θαη κέρξη ηξηάληα πέληε (35) έηε πνζνζηφ 4%.
4.
α)
Σα σο άλσ πνζνζηά ηζρχνπλ γηα ηα δηαλπζέληα ζηελ Σξάπεδα ρξφληα θαη ηα
εμαγνξαζκέλα ρξφληα πνπ έρνπλ δηαλπζεί αζθαιηζηηθά ζην ΗΚΑ θαη ζην Σακείν Ννκηθψλ ή ζε άιιν
αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αζθάιηζε ζηνλ νξγαληζκφ απηφ κεηαθέξεηαη θαη
αλαγλσξίδεηαη απφ ην Η.Κ.Α. ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδνηήζεσο.
β)
Γηα ηα εμαγνξαζκέλα ρξφληα πνπ δηαλχζεθαλ αζθαιηζηηθά ζε θνξείο εθηφο ηνπ ΗΚΑ
ή ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ ή ζε άιιν αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν ηα ρξφληα αζθαιίζεσο δελ
αλαγλσξίδνληαη απφ ην ΗΚΑ ζε πνζνζηφ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπληάμεσο θαζνξίδεηαη ζε 1% γηα
θάζε εμαγνξαζκέλν ρξφλν, ηα δε ρξφληα πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζηελ Σξάπεδα ππνινγίδνληαη κε βάζε
ηελ θιίκαθα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ ηνπ ζε ζπλέρεηα ησλ εμαγνξαζκέλσλ ρξφλσλ.
5.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαζνξίδεηαη σο ζπληάμηκνο
κηζζφο απηφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη ηηο Γηαηηεηηθέο Απνθάζεηο θαη
απνηειείηαη απφ:
α)
Σν βαζηθφ κηζζφ πξνζαπμεκέλν κε ηηο ρνξεγνχκελεο πξνζαπμήζεηο.
β)
Σν επίδνκα πνιπεηίαο.
γ)
Σα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα.

δ)
Σν επηζηεκνληθφ επίδνκα.
ε)
Σν επίδνκα βαζκνχ θαη ην επίδνκα εμφδσλ παξαζηάζεσο βαζκνχ.
ζη)
Σν επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο.
6.
Οη απμήζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο κηζζνχο ελεξγείαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ιακβάλνληαη
ππ’ φςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπληάμεσλ πνπ απνλέκνληαη θαη ηελ απηφκαηε αλαπξνζαξκνγή
εθείλσλ πνπ έρνπλ απνλεκεζεί κε βάζε απηφ ην Καηαζηαηηθφ.
7.
Ζ αλαπξνζαξκνγή ηεο ζπληάμεσο γίλεηαη πάληα κε βάζε ηνλ αληίζηνηρν κηζζφ ελεξγείαο πνπ
θαηείρε ν ζπληαμηνχρνο θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπ φπσο εθάζηνηε δηακνξθψλεηαη κε ηηο απμήζεηο ησλ
νκνηνβάζκσλ ηνπ.
8.
Ζ ζχληαμε πνπ αλαινγεί θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ θαη Καλνληζκνχ
Παξνρψλ ζηνπο εμεξρνκέλνπο απφ ηελ ππεξεζία βάζεη ηνπ άξζξνπ 18 εθ’ φζνλ δελ ζπληξέρνπλ
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφιεςε ζπληάμεσο απφ ην ΗΚΑ θαηαβάιιεηαη νιφθιεξε απφ ην Σακείν.
9.
α)
Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απφιεςε ζπληάμεσο απφ ην ΗΚΑ
ζηα, θαηά ην άξζξν 19, κέιε, ην Σακείν θαηαβάιιεη ηε δηαθνξά ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπληάμεσο πνπ
δηθαηνχληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ θαη Καλνληζκνχ Παξνρψλ θαη ηεο
ζπληάμεσο πνπ απέλεηκε ην ΗΚΑ. Σν πνζφ ηεο ζπληάμεσο πνπ απέλεηκε ην ΗΚΑ πηζηνπνηείηαη κε
βεβαίσζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΗΚΑ.
β)
ε πεξίπησζε πνπ ηα κέιε ηνπ Σακείνπ ππαρζνχλ αλαγθαζηηθά ζε εληαίν θνξέα
επηθνπξηθήο αζθαιίζεσο απφ ηνλ νπνίν ζα δηθαηνχληαη ζπληάμεσο, ην πνζφ απηήο ηεο ζπληάμεσο ζα
ππνινγίδεηαη θαη ην Σακείν ζα θαηαβάιιεη κφλν ηε δηαθνξά ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ζπληάμεσλ ηνπ ΗΚΑ
θαη ηνπ λένπ θνξέα.
10.
Μεηά ηελ ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απφιεςε ζπληάμεσο απφ ην ΗΚΑ ησλ
ζπληαμηνχρσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνρξεψλνληαη λα πξνβνχλ ακέζσο ζηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνλνκή ηεο ζπληάμεσο πνπ ηνπο αλαινγεί θαη λα ελεκεξψζνπλ γηα ηηο
ελέξγεηέο ηνπο απηέο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο. Μεηά ηελ νξηζηηθή απνλνκή ηεο ζπληάμεσο απφ ην ΗΚΑ γηα ην χςνο ηεο
ζπληάμεσο πνπ ηνπο απνλεκήζεθε.
11.
ηελ πεξίπησζε πνπ ζπληαμηνχρνο ακειήζεη λα πξνβεί ζηηο σο άλσ δηαδηθαζίεο γηα ηελ
απνλνκή ηεο ζπληάμεψο ηνπ απφ ην ΗΚΑ, ην Σακείν δηαθφπηεη ηε ρνξήγεζε ζπληάμεσο θαη πξνβαίλεη
ζηνλ επαλππνινγηζκφ ηεο. Ο επαλππνινγηζκφο γίλεηαη κε βάζε πνζνζηφ 1% γηα θάζε ρξφλν
ππεξεζίαο θαη κε ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ηνπ ρνξεγήζεθε ε ζχληαμε. Σα κέιε ηνπ
Σακείνπ πνπ δελ έθαλαλ ρξήζε ησλ επεξγεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη εμέξρνληαη απφ ηελ
ππεξεζία κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ιήςε πιήξνπο ζπληάμεσο απφ ην ΗΚΑ
δηθαηνχληαη θαη’ εμαίξεζε ζηελ απφιεςε ηεο ζπληάμεσο ζε πνζνζηφ 1% σο άλσ, αλεμάξηεηα απφ ην
πνζφ ηεο ζπληάμεσο πνπ ζα ηνπο ρνξεγήζεη ην ΗΚΑ.
12.
Δηδηθά, πξνθεηκέλνπ πεξί δηθεγφξσλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Σξάπεδα ε ζχληαμε θαηαβάιιεηαη
νιφθιεξε απφ ην Σακείν αλ δελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφιεςε ηεο αλσηάηεο
δπλαηήο ζπληάμεσο απφ ην Σακείν Ννκηθψλ θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εβδνκεθνζηφ (70) έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο. ηελ πεξίπησζε απνιήςεσο ηεο αλσηάηεο δπλαηήο ζπληάμεσο θαη ζπκπεξψζεσο ηνπ σο
άλσ νξίνπ ειηθίαο ην Σακείν θαηαβάιιεη ηε δαηθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ηεο ζπληάμεσο πνπ
δηθαηνχηαη ν δηθεγφξνο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη Καλνληζκνχ Παξνρψλ κεηά ηελ
αθαίξεζε ηεο ζπληάμεσο πνπ ηνπ απνλεκήζεθε απφ ην Σακείν Ννκηθψλ.
13.
α)
ηα κέιε πνπ εμέξρνληαη ηεο ππεξεζίαο ηεο Σξαπέδεο θαη θαηέρνπλ βαζκφ κέρξη θαη
ηνπ Σκεκαηάξρνπ Β΄ ηνπ Λνγηζηηθνχ Κιάδνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ή Πξντζηακέλνπ Σακία Β΄.
Δξγνδεηνχ, Δηζπξάθηνξνο Α΄ θαη Κιεηήξνο Α΄ ησλ ινηπψλ Κιάδσλ ή ζχληαμε θαη ε εθ’ άπαμ παξνρή
ππνινγίδνληαη κε βάζε ην κηζζφ ηνπ επνκέλνπ βαζκνχ κε ηφζα ρξφληα παξακνλήο φζα έρεη ζην βαζκφ
πνπ θαηέρεη θαηά ηελ έμνδφ ηνπ θαη κε ηηο θαησηέξσ ρξνληθέο πξνυπνζέζεηο:
Γηα ηνπο βαζκνχο κέρξη θαη ηνπ Τπνηκεκαηάξρνπ ή Πξντζηακέλνπ Σακία Γ΄, Σερλίηνπ Α΄,
Δηζπξάθηνξνο Α΄ θαη Κιεηφξνο Α΄ απαηηνχληαη είθνζη πέληε (25) ρξφληα ηεο θαηά ην άξζξν 16
πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο.
Γηα ην βαζκφ ηνπ Σκεκαηάξρνπ Β΄ ή Πξντζηακέλνπ Σακία Β΄ θαη Δξγνδεγνχ απαηηνχληαη ηξηάληα
(30) ρξφληα ηεο θαηά ην άξζξν 16 πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο.
β)
Σν πξνεγνχκελν εδάθην δελ εθαξκφδεηαη ζηα κέιε πνπ εμέξρνληαη κε αίηεζή ηνπο,
κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 1983, θαηά ηνπο φξνπο ηεο δηαηάμεσο ηεο παξαγξάθνπ δχν (2) ηνπ άξζξνπ 33.
ΑΡΘΡΟ 30
ΤΝΣΑΞΖ ΜΔΛΧΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ
Ζ κεληαία ζχληαμε πνπ ρνξεγείηαη ζην θαηά ην άξζξν 19 ηνπ Καηαζηαηηθνχ κέιε ηεο νηθνγελείαο
αζθαιηζκέλνπ ηνπ Σακείνπ ή ζπληαμηνχρνπ ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ πάλσ ζηε ζχληαμε πνπ

απνλεκήζεθε ζ’ απηφλ πνπ απεβίσζε ή ηεο ζπληάμεσο πνπ ζα δηθαηνχηαη θαηά ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ
ηνπ.
Απφ ην πνζφ ηεο ζπληάμεσο ηνπ δηθαηνχρνπ, αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνχρνπ, δηθαηνχηαη:
1.
Ζ ρήξα ην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%). Αλ καδί κε ηε ρήξα ζπληξέρνπλ ηέθλα, είθνζη ηνηο εθαηφ
(20%) γηα θάζε ηέθλν θαη κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηεο ζπληάμεσο πνπ
εδηθαηνχην ν δηθαηνχρνο.
2.
Ο ρήξνο ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) θαη ζε πεξίπησζε πνπ είλαη αλάπεξνο θαη άπνξνο ε δε
ζπληήξεζή ηνπ εβάξπλε θαηά θχξην ιφγν ηε ζχδπγν ην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%). ηελ πεξίπησζε πνπ
ππάξρνπλ ηέθλα, εθαξκφδεηαη αλάινγα ε πξνεγνχκελε παξάγξαθνο 1, ζε θακηά φκσο πεξίπησζε ην
ζχλνιν ηεο ζπληάμεσο χζηεξα απφ ηελ πξνζζήθε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ηέθλσλ, δελ κπνξεί λα είλαη
θαηψηεξν ηνπ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%).
3.
α)
Σα νξθαλά θαη απφ ηνπο δχν γνλείο ηέθλα είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) γηα ην θαζέλα
κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηνπ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηεο ζπληάμεσο ηνπ δηθαηνχρνπ. Οπσζδήπνηε
αλεμάξηεηα απφ αξηζκφ ηέθλσλ ην χςνο ηεο ζπληάμεσο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ εμήληα ηνηο
εθαηφ (60%).
β)
Σα ηέθλα πνπ είλαη δηθαηνδφρνη θαη απφ ηνπο δχν γνλείο ιακβάλνπλ θαη’ εμαίξεζε ην
πνζνζηφ ηεο κεγαιχηεξεο ζπληάμεσο θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην α θαη απφ ηε ζχληαμε ηνπ δεπηέξνπ
δηθαηνχρνπ ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%). ηελ πεξίπησζε απηή ην ζχλνιν
ησλ κεξίδσλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην ζχλνιν ηνπ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηεο ζπληάμεσο ηνπ
δεπηέξνπ δηθαηνχρνπ.
4.
Ο αλίθαλνο θαη άπνξνο παηέξαο ή κεηέξα, θπζηθνί ή ζεηνί γνλείο κε ηελ σο άλσ δηάθξηζε,
αζθαιηζκέλσλ ή ζπληαμηνχρσλ ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ
δηθαηνδφρσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο, εθηφο αλ δελ ζπληξέρνπλ κε άιινπο δηθαηνχρνπο ησλ παξαγξάθσλ
1, 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο, νπφηε ιακβάλνπλ ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ν θαζέλαο θαη κέρξη
ζπκπιεξψζεσο ηνπ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%).
5.
Αλ δελ ππάξρεη θαλέλαο απφ ηνπο δηθαηνδφρνπο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ
ηνχηνπ ηφηε δηθαηνχληαη ζπληάμεσο νη θπζηθνί απφ λφκηκν γάκν ακθηζαιείο θαη εηεξνζαιείο αλίθαλνη
θαη άπνξνη αδειθνί ή αδειθέο είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) κέρξη ηεο ζπκπιεξψζεσο ηνπ εμήληα ηνηο
εθαηφ (60%) ηεο ζπληάμεσο ηνπ δηθαηνχρνπ.
6.
ε θακηά πεξίπησζε ην άζξνηζκα ησλ κεξίδσλ ησλ δηθαηνδφρσλ θαηά ηε ζεηξά θαη κε ηνπο
πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξφληνο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ηεο ζπληάμεσο ηνπ
δηθαηνχρνπ.
Αλ ιφγσ ζπξξνήο δηθαηνδφρσλ, ζεκεησζεί ππέξβαζε κεηψλεηαη αλάινγα ε κεξίδα ηνπ θάζε
δηθαηνδφρνπ.
ΑΡΘΡΟ 31
ΔΦ ΑΠΑΞ ΠΑΡΟΥΖ
1.
Ζ εθ’ άπαμ παξνρή ζηα εμεξρφκελα απφ ηελ ππεξεζία κέιε ηνπ Σακείνπ νξίδεηαη ζε έλα
κηζζφ γηα θάζε ρξφλν αζθαιίζεσο ζην Σακείν κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δέθα πέληε (15) κηζζψλ γηα δέθα
πέληε (15) ρξφληα αζθάιηζε.
2.
Γηα θάζε ρξφλν αζθαιίζεσο πέξα απφ ηα δέθα πέληε (15) ρξφληα ε εθ’ άπαμ παξνρή
ππνινγίδεηαη ζε ελάκηζη (1 ½) κηζζφ γηα θάζε ρξφλν αζθαιίζεσο ζην Σακείν θαη κέρξη ηεο
ζπκπιεξψζεσο ηξηάληα πέληε (35) εηψλ αζθαιίζεσο. Απφ ην πνζφ ηεο εθ’ άπαμ παξνρήο ηεο
παξνχζεο παξαγξάθνπ αθαηξείηαη πνζφ ίζν κε ην έλα δεχηεξν (½) ηνπ κηζζνχ γηα θάζε ρξφλν
αζθαιίζεσο θαη κέρξη πέληε κηζζψλ (5) ππνινγηδνκέλσλ επί βάζεσο εηεζίσλ απνδνρψλ ην νπνίν
θαηαβάιιεη ε Σξάπεδα. Με ηελ θαηαβνιή ηεο απηή ησλ πέληε (5) κηζζψλ θαη ησλ άιισλ ππνρξεψζεσλ
πνπ αλαιακβάλεη ε Σξάπεδα κε ηελ απφ 28/7/81 ζχκβαζε, ε Σξάπεδα απαιιάζζεηαη νινζρεξψο απφ
ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκηψζεσο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν 2112/20.
3.
α)
Χο ρξφλνο αζθαιίζεσο γηα ηελ απνλνκή ηεο εθ’ άπαμ παξνρήο ινγίδεηαη κφλν ν
ρξφλνο πνπ δηαλχζεθε απφ ηελ εγγξαθή ηνπ κέινπο ζην Σακείν.
β)
Καη’ εμαίξεζε, σο ρξφλνο αζθαιίζεσο ινγίδεηαη ν ρξφλνο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο
πνπ εμαγνξάζζεθε θαη κέρξη δχν ρξφληα θαη ν ρξφλνο δνθηκαζίαο ζηελ Σξάπεδα πνπ εμαγνξάζζεθε
θαη κέρξη έλα (1) ρξφλν.
γ)
Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηελ Σξάπεδα κέρξη ηελ εκεξνκελία εγθξίζεσο ηνπ
παξφληνο Καηαζηαηηθνχ θαη Καλνληζκνχ Παξνρψλ, ρξφλνο αζθαιίζεσο ζην Σακείν ινγίδεηαη θαη ν
εμαγνξαζκέλνο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζηελ Σξάπεδα.
δ)
Δηδηθά γηα ηα κέρξη ηεο εγθξίζεσο ηνπ παξφληνο κέιε ηνπ Σακείνπ γηα θάζε ηξία (3)
ρξφληα πξνυπεξεζίαο πνπ έρνπλ εμαγνξάζεη ή ζα εμαγνξάζνπλ εληφο ησλ πξνζεζκηψλ θαη θαηά ηνπο
φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 34 ηνπ παξφληνο δίδνληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο εθ’ άπαμ

παξνρήο δχν ζπληάμηκνη κηζζνί. Σα ρξφληα ηεο εμαγνξαζκέλεο πξνυπεξεζίαο ππνινγίδνληαη απηνηειή
θαη αλεμάξηεηα ηεο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζηελ Σξάπεδα.
4.
Χο κηζζφο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ λνείηαη ν θαηά ην
άξζξν 29 παξάγξαθνο 5 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ παξνρψλ, ζπληάμηκνο κηζζφο πξνζαπμεκέλνο θαηά
ηελ αλαινγία ησλ Γψξσλ Πάζρα, Υξηζηνπγέλλσλ θαη Γψξνπ Υξήζεσο θαη ηνπ επηδφκαηνο αδείαο. Σν
ζχλνιν ηεο εθ’ άπαμ παξνρήο δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ην δηαθφζηεο δέθα (210) θνξέο πνιιαπιάζην ηνπ
βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ Γνθίκνπ πξνζαπμεκέλνπ θαηά ην πνζφ ηνπ πξνεμνθιήκαηνο ηνπ βαζκνχ απηνχ.
5.
Ζ εθ’ άπαμ παξνρή ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληνχ, ηνπ Αλαπιεξσηνχ Γεληθνχ Γηεπζπληνχ, ησλ
Βνεζψλ Γεληθψλ Γηεπζπληψλ θαζνξίδεηαη θαη’ εμαίξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζ’ απηφ ην άξζξν θαη
εθ’ φζνλ δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο, ζην χςνο ηεο εθ’ άπαμ παξνρήο
Γηεπζπληνχ κε ηξηαθνληαεηή (30εηή) ππεξεζία πξνζαπμεκέλν θαηά είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) εθ’ φζνλ
έρνπλ δεθαπεληαεηή (15εηή) πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ Σξάπεδα θαη νθηαεηή (8εηή) ζεηεία ζηηο σο
άλσ ζέζεηο ή δεθαεηή (10εηή) πξαγκαηηθή ππεξεζία ζηελ Σξάπεδα θαη ηζφρξνλε ζηηο ζέζεηο απηέο.
6.
Ζ εθ’ άπαμ παξνρή θαηαβάιιεηαη κφλν ζηνπο εμήο δηθαηνδφρνπο θαη ζην πνζνζηφ πνπ
αλαθέξεηαη γηα ηνλ θαζέλα.
α)
Υήξα ζχδπγνο ην είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) αλ ζπληξέρεη κε ηέθλα. Αλ δελ
ππάξρνπλ ηέθλα ην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%).
β)
Υήξνο ζχδπγνο ην είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%).
γ)
Υήξα κεηέξα ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%).
δ)
Σέθλα αλεμαξηήησο ειηθίαο, ην ππφινηπν εμήληα πέληε ηνηο εθαηφ (65%) ή ην
εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) κε αλάινγν επηκεξηζκφ ηνπ πνζνχ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Καηαζηαηηθνχ.
Αλ δελ ππάξρνπλ νη σο άλσ ινηπνί δηθαηνδφρνη, ην πνζνζηφ ηνπο κεηαβηβάδεηαη ζηα ηέθλα
κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηνπ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηνπ πνζνχ ηεο εθ’ άπαμ παξνρήο.
Έλα ηέθλν δηθαηνχηαη ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηεο εθ’ άπαμ παξνρήο.
7.
Ζ θαηαβνιή ηεο εθ’ άπαμ παξνρήο γίλεηαη κε επηηαγή εηο δηαηαγή ηνπ ή ησλ δηθαηνχρσλ
ακέζσο κεηά ηε ιήςε ηεο απνθάζεσο γηα ηε ρνξήγεζή ηεο θαηά ην άξζξν 20 παξάγξαθνο 3 ηνπ
παξφληνο θαη παξαδίδεηαη ζην δηθαηνχρν, εθηφο εάλ, είλαη αλήιηθνο, βαξηά αζζελήο, ππεξήιημ ή
αλίθαλνο πξνο δηθαηνπξαμία, νπφηε αθνινπζείηαη ε λφκηκε δηαδηθαζία.
8.
α)
Γηα ηελ απνλνκή ηεο εθ’ άπαμ παξνρήο κε ηηο σο άλσ πξνυπνζέζεηο θαη γηα
νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία πιελ ζαλάηνπ ή αλαπεξίαο πξέπεη λα
ζπληξέρεη θαη ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζηελ Σξάπεδα ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) εηψλ.
β)
Γηα ηελ πεξίπησζε εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ αζθαιηζκέλνπ ιφγσ ζαλάηνπ ή
αλαπεξίαο βεβαησκέλεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ παξφληνο ρνξεγείηαη εθ’ άπαμ παξνρή
αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν ππεξεζίαο ζηελ Σξάπεδα κε ηηο απηέο σο άλσ πξνυπνζέζεηο θαη ππφ ηελ
πξφζζεηε πξνυπφζεζε φηη έρεη γελλεζεί δηθαίσκα ζπληάμεσο.
δ)
Ζ δηάηαμε ηνπ εδαθίνπ β απηήο ηεο παξαγξάθνπ εθαξκφδεηαη αλ δελ ππάξρεη άιιε
δηάηαμε ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ κε επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο.
9.
ηα ηέθλα αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη δεθανθηψ (18) ρξφληα
αζθάιηζε, ηα νπνία ζα ζπκπιεξψζνπλ ην εηθνζηφ πξψην (21) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ ςήθηζε
ηνπ παξφληνο ρνξεγείηαη εθ’ άπαμ παξνρή κε ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε απνπεξαηψζεσο ησλ ζπνπδψλ
ηνπο ή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο απνθαηαζηάζεσο. Σν πνζφ ηεο παξνρήο θαζνξίδεηαη ζην βαζηθφ
κηζζφ Βνεζνχ Λνγηζηνχ πξνζαπμεκέλνπ θαηά ηελ πξνεμφθιεζε γηα δεθανθηψ (18) ρξφληα
αζθαιίζεσο. Σν πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) γηα θάζε κεηά ην
δέθαην φγδνν (18) ρξφλν αζθάιηζεο θαη κέρξη ην ηξηπιάζην ηνπ κηζζνχ ηνπ Βνεζνχ Λνγηζηνχ,
πξνζαπμεκέλνπ θαηά ηελ πξνεμφθιεζε. Υξφλνο αζθαιίζεσο ινγίδεηαη ν ρξφλνο ηεο παξαγξάθνπ 3
ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ παξφληνο. Ζ παξνρή απηή θαηαβάιιεηαη ζηα ηέθλα πνπ ην δηθαηνχληαη ακέζσο κε
ηελ δηαθνπή ηνπ παξερνκέλνπ ζηνλ αζθαιηζκέλν ή ζπληαμηνχρν επηδφκαηνο ηέθλνπ χζηεξα απφ
αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζην Σακείν απφ ηνλ αζθαιηζκέλν ή ην ζπληαμηνχρν θαη ρνξεγείηαη κφλν κηα
θνξά αλεμάξηεηα αλ ηα ηέθλα είλαη δηθαηνχρνη θαη απφ ηνπο δχν γνλείο.
10.
α)
Μέιε ηνπ Σακείνπ, πνπ ζπκπιεξψλνπλ εηθναζαεηή ζπληάμηκε ππεξεζία, απφ ηελ
νπνία δεθαπεληαεηή πξαγκαηηθή, θαη δελ είλαη θχξηνη αθηλήηνπ, νη ίδηνη, ή ν ε ζχδπγνο ή ηα ηέθλα
ηνπο, ζηνλ ηφπν πνπ έρνπλ ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο, δηθαηνχληαη πξνθαηαβνιήο επί ηεο εθ’ άπαμ
παξνρήο, ίζεο κε ην γηλφκελν ηνπ βαζηθνχ ηνπο κηζζνχ επί ηνλ αξηζκφ ησλ κηζζψλ πνπ ζα εδηθαηνχλην
σο εθ’ άπαμ παξνρή αλ εμήξρνλην ηνπ ηακείνπ θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ζρεηηθήο γηα ην ζέκα απηή
αηηήζεσο κε κφλν ζθνπφ ηελ απφθηεζε πξψηεο θχξηαο θαηνηθίαο.
β)
Σν πνζφ απηφ πξνζαπμεκέλν θαηά έλα θαη κηζφ (1 ½) βαζηθφ κηζζφ, γηα θάζε
πεξαηηέξσ, απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεσο ηεο πξνθαηαβνιήο, έηνο παξακνλήο ηνπ κέινπο ζηελ
ππεξεζία ηεο Σξαπέδεο, επηζηξέθεηαη ζην Σακείν, δηα ζπκςεθηζκνχ, κε ην πνζφ, πνπ ζα δηθαηνχηαη,
σο εθ’ άπαμ παξνρή, θαηά ην ρξφλν ηεο νξηζηηθήο εμφδνπ ηνπ απφ ην Σακείν.

γ)
Γηα ηελ πεξίπησζε, ηπρφλ, ζαλάηνπ ηνπ, ην κέινο ζα νθείιεη ζην Σακείν, θαηά ην
ρξφλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ, ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ έιαβε, θαηά ην εδάθην α.- πξνζαπμεκέλν θαηά
έλα θαη κηζφ (1 ½) βαζηθφ κηζζφ, γηα θάζε έηνο παξακνλήο ηνπ ζηελ Σξάπεδα απφ ηελ εκεξνκελία
ιήςεσο ηεο πξνθαηαβνιήο κέρξη ηνπ ζαλάηνπ ηνπ.
δ)
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηζηξνθήο ηεο αλαθεξνκέλεο ζην εδάθην α.- ηνπ παξφληνο
παξνρήο, ζην Σακείν ππνγξάθεηαη ζρεηηθή ζχκβαζε αλάκεζα ζ’ απηφ θαη ην κέινο.
ε)
ηελ πεξίπησζε ηπρφλ ζαλάηνπ ηνπ κέινπο, πξν ηεο νξηζηηθήο εμφδνπ ηνπ απφ ην
Σακείν, ην πνζφ πνπ ζα νθείιεη ζην Σακείν θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην εδάθην γ ζα επηζηξέθεηαη ζ’
απηφ, δηα ζπκςεθηζκνχ, κε ην πνζφ πνπ δηθαηνχληαη θαηά ηελ παξάγξαθν 6 νη δηθαηνδφρνη ηνπ, ησλ
νπνίσλ έηζη ε εθ’ άπαμ παξνρή είλαη ειαηησκέλε θαηά ην πνζφ απηφ.
ζη)
Σν Σακείν απνθαζίδεη ηε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο επί ηεο εθ’ άπαμ παξνρήο ηνπ
εδαθίνπ α.- ηνπ παξφληνο γηα ηελ αγνξά πξψηεο θχξηαο θαηνηθίαο, κεηά ηε δηαπίζησζε ησλ σο άλσ,
ζηα εδάθηα α, β, γ, δ ηηζεκέλσλ πξνυπνζέζεσλ.
δ)
Οη έλλνηεο ζπληάμηκε θαη πξαγκαηηθή ππεξεζία έρνπλ ην ίδην πεξηερφκελν πνπ
δίδεηαη ζ’ απηέο κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 1 θαη 2.
Όπνπ ζηα εδάθηα α, β θαη γ ηνπ παξφληνο αλαθέξεηαη ε έλλνηα «βαζηθφο κηζζφο», λνείηαη ν
ζπληάμηκνο κηζζφο ηεο εκέξαο ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ επηδνκάησλ πνπ
πξνβιέπνληαη ή ζα πξνβιέπνληαη απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 5.
ΑΡΘΡΟ 32
ΔΚΠΣΧΖ – ΑΠΧΛΔΗΑ – ΑΝΑΣΟΛΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΤΝΣΑΞΔΧ ΚΑΗ ΔΦΑΠΑΞ
ΠΑΡΟΥΖ – ΤΜΦΖΦΗΜΟ ΔΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΥΖ
1.
Υάλεη ην δηθαίσκα γηα ηελ απφιεςε ζπληάμεσο θαη εθ’ άπαμ παξνρήο εθείλνο πνπ ζθφπηκα
πξνθάιεζε αλαπεξία ζηνλ εαπηφ ηνπ κε ζθνπφ ηε ζπληαμηνδφηεζε, εθ’ φζνλ δελ ηνπ απνλεκήζεθε
ζχληαμε απφ ην ΗΚΑ.
2.
Υάλνπλ ην δηθαίσκα γηα ζχληαμε νη δηθαηνδφρνη:
α)
Αλ θαηαδηθαζζνχλ ηειεζίδηθα γηα πξάμε ηεο νπνίαο ζπλέπεηα ήηαλ ν ζάλαηνο ηνπ
αζθαιηζκέλνπ ή ηνπ ζπληαμηνχρνπ.
β)
Αλ ε ρήξα, ν ρήξνο, νη γνλείο θαη ηα ηέθλα έιζνπλ ζε γάκν. Σα πξφζσπα απηά δελ
αλαθηνχλ ην δηθαίσκα ηεο ζπληάμεσο ζε πεξίπησζε ιχζεσο ηνπ γάκνπ, εθηφο ηεο πεξηπηψζεσο ηνπ
άξζξνπ 19 παξάγξαθνο 4γ ηνπ παξφληνο.
3.
ε πεξίπησζε πνπ κέινο ηνπ Σακείνπ απνιχεηαη απφ ηελ Σξάπεδα γηα θαηάρξεζε,
ππεμαίξεζε, απάηε ή πιαζηνγξαθία απφ ηηο νπνίεο επήιζε νηθνλνκηθή δεκία ζε βάξνο ηεο Σξάπεδαο
θαη εθ’ φζνλ δηαπηζησζεί ε ελνρή ηνπ κε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, Πνηληθνχ ή Πνιηηηθνχ
Γηθαζηεξίνπ, απφ ηελ εθ’ άπαμ παξνρή ηνπ παξαθξαηείηαη θαη απνδίδεηαη ζηελ Σξάπεδα Πίζηεσο
πνζφ ίζν κε ηε δεκία πνπ ηεο έρεη επηδηθαζζεί.
ΑΡΘΡΟ 33
ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ
1.
Ζ ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ην Καηαζηαηηθφ θαη ηνλ Καλνληζκφ
Παξνρψλ αξρίδεη απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 1982.
2.
Γηα ηα κέιε πνπ θαηέρνπλ ην βαζκφ ηνπ Σκεκαηάξρνπ Β΄, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, θαη άλσ
ηζρχεη ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο δχν (2) εηψλ ήηνη κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 1983 εθηφο αλ ζπλαηλέζεη ε
Σξάπεδα γηα ηελ απνρψξεζή ηνπο ελσξίηεξα ζε αίηεζή ηνπο, πνπ ζα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη 31
Γεθεκβξίνπ 1981, κε ηελ νπνία ζα γλσζηνπνηνχλ ζηελ Σξάπεδα ηελ πξφζεζή ηνπο λα
ζπληαμηνδνηεζνχλ. Ζ Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα απνδνρήο ησλ αηηήζεσλ απηψλ.
Ζ δηάηαμε απηή δελ ηζρχεη γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ζπληαμηνδφηεζή
ηνπο απφ ην ΗΚΑ.
3.
Γηα ηνπο εμεξρνκέλνπο απφ ηελ ππεξεζία κέρξη ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 1981 ηζρχνπλ, γηα ηελ
απνλνκή ηεο ζπληάμεσο θαη ηεο εθ’ άπαμ παξνρήο, νη δηαηάμεηο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ Καηαζηαηηθνχ
θαη Καλνληζκνχ Παξνρψλ.
4.
Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηε ρνξήγεζε ηεο εθ’ άπαμ παξνρήο θαηαξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο
ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 11 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ηξνπνπνηνπκέλνπ
Καηαζηαηηθνχ θαη ε εθ’ άπαμ παξνρή ρνξεγείηαη θαηά ηελ έμνδν ηνπ κέινπο ζχκθσλα κε ηηο
ππφινηπεο δηαηάμεηο ησλ σο άλσ άξζξσλ. Ζ εθ’ άπαμ παξνρή ην χςνο ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ηξνπνπνηνπκέλνπ Καηαζηαηηθνχ ρνξεγείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή θαη ζηνπο
δηθαηνδφρνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ πνπ ηζρχνπλ, εηδηθά γηα ηελ
πεξίπησζε απηή θαη γηα ηνπο εμεξρφκελνπο απφ ηελ ππεξεζία κε ην θαζεζηψο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ
Καηαζηαηηθνχ.

ΑΡΘΡΟ 34
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
1.
Παξέρεηαη εηήζηα πξνζεζκία ζηα ππεξεηνχληα κέρξη ηελ εκεξνκελία εγθξίζεσο ηνπ
Καηαζηαηηθνχ, κέιε ηνπ Σακείνπ γηα ηελ εμαγνξά ζπκπιεξσκαηηθήο πξνυπεξεζίαο θαη ηεο
ζηξαηησηηθήο ζεηείαο θαηά ην άξζξν 17 παξάγξαθνο 1β κέρξη ηεο ζπκπιεξψζεσο επηά (7) ζπλνιηθά
εηψλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ εμαγνξάζεη πξνεγνπκέλσο νπνηαδήπνηε άιιε πξνυπεξεζία
κέρξη επηά (7) ρξφληα. Καη’ εμαίξεζε, εθ’ φζνλ ε εμαγνξαδφκελε πξνυπεξεζία είλαη πξαγκαηηθή
ππεξεζία ζηελ Σξάπεδα εμαγνξάδεηαη νιφθιεξε θαη αλεμάξηεηα απφ εμαγνξά άιιεο πξνυπεξεζίαο.
Σα ππεξεηνχληα κέιε πνπ δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κέρξη ηελ
εκεξνκελία εγθξίζεσο ηνπ παξφληνο κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε εμαγνξά ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ηνπο
αθνχ ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία
απνζηξαηεχζεψο ηνπο.
2.
Ζ εηήζηα πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ
Καηαζηαηηθνχ ζηα βηβιία ηνπ Πξσηνδηθείνπ.
3.
Παξάιεηςε κέινπο λα θάλεη ρξήζε κέζα ζην ρξφλν ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ β, ηνπ
δηθαηψκαηνο εμαγνξάο, πνπ παξέρεηαη κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ ζπλεπάγεηαη απψιεηα ηνπ
δηθαηψκαηνο.
4.
Ζ κέρξη ζήκεξα εμαγνξαζκέλε πξνυπεξεζία δελ κεηψλεηαη.
ΑΡΘΡΟ 35
Γηα ηα κέρξη ζήκεξα κέιε, ε εμαγνξά ζα γίλεη θαη’ εμαίξεζε κε ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ πνπ
αλαινγνχλ ζην ζπληάμηκν κηζζφ πξνο ελλέα ηνηο εθαηφ (9%) θαη ζε εθαηφλ είθνζη (120) ηζφπνζεο
άηνθεο κεληαίεο δφζεηο.
ΑΡΘΡΟ 36
1.
Ζ ππνρξέσζε παξακνλήο ζηελ Σξάπεδα γηα είθνζη (20) ρξφληα ησλ κειψλ πνπ πξνβιέπεη ην
άξζξν 9 ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ Καηαζηαηηθνχ δηαηεξείηαη εθηφο εάλ ζπλαηλέζεη ε Σξάπεδα ζηελ
απνρψξεζή ηνπο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 33 παξάγξαθνο 2. Γηαηεξνχληαη επίζεο θαη νη
δηαηάμεηο ηεο ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ απηνχ Καηαζηαηηθνχ γηα ηελ πεξίπησζε
εμφδνπ ηνπ κέινπο απφ ηελ ππεξεζία ή ζαλάηνπ ηνπ πξηλ απφ ηελ εμφθιεζε ηνπ πνζνχ ηεο εμαγνξάο.
2.
Δμαηξνχληαη απφ ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε:
α)
Σα κέιε πνπ δελ ζπκπιεξψλνπλ ην φξην ησλ είθνζη (20) εηψλ ιφγσ κεηψζεσο ηνπ
νξίνπ ειηθίαο απφ εμήληα πέληε (65) ζε εμήληα δχν (62) ρξφληα φπσο πξνβιέπεη ν Οξγαληζκφο
Πξνζσπηθνχ ηεο Σξαπέδεο ηνπ 177.
β)
Σα κέιε εθείλα πνπ έρνπλ ζπλνιηθή αζθάιηζε ζην ΗΚΑ ηξηάληα πέληε (35) ρξφληα
θαη δηθαηνχληαη πιήξνπο ζπληάμεσο απφ απηφ.
ΑΡΘΡΟ 37
Όζεο ζπληάμεηο θαηαβάιινληαη κέρξη ηψξα βάζεη ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ππεξβαίλνπλ
ην πξνβιεπφκελν απφ ην λέν Καηαζηαηηθφ κε ηνλ Καλνληζκφ Παξνρψλ χςνπο, δηαηεξψληαη ζην χςνο
πνπ θαηαβάιινληαη θαη αλαπξνζαξκφδνληαη βάζεη ησλ απμήζεσλ πνπ δίδνληαη ζηα ελεξγά
νκνηφβαζκα κέιε φπσο θαη φιεο νη άιιεο ζπληάμεηο.
ΑΡΘΡΟ 38
Οη πεξηπηψζεηο απνλνκήο ζπληάμεσο θαη εθ’ άπαμ παξνρή ιφγσ αλαπεξίαο ή ζαλάηνπ κέζα ζην ρξφλν
ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, αληηκεησπίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ Καηαζηαηηθνχ, ν Καλνληζκφο
Παξνρψλ ηνπ νπνίνπ ηζρχεη εηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο απφ ηελ εκεξνκελία εγθξίζεψο ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 39
1.
Όζα απφ ηα κέιε πνπ ππεξεηνχλ δελ ζπκπιεξψλνπλ ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
απφιεςε ζπληάμεσο θαη εθ’ άπαμ παξνρήο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ θαη
Καλνληζκνχ Παξνρψλ, ζπκπιεξψλνπλ φκσο ηηο αληίζηνηρεο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνλνκή
ηνπο, βάζεη ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ Καηαζηαηηθνχ δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απνλνκή ηεο ζπληάμεσο θαη
ηεο εθ’ άπαμ παξνρήο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Παξνρψλ ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ
Καηαζηαηηθνχ.
2.
Όζα απφ ηα ππεξεηνχληα ζήκεξα κέιε δελ επηζπκνχλ λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ
Καλνληζκνχ Παξνρψλ κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, δηθαηνχληαη εληφο
πξνζεζκίαο, δεθαπέληε (15) εκεξψλ αξρνκέλεο ηελ 10 Ηνπιίνπ 1981 λα δειψζνπλ εγγξάθσο πξνο ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σακείνπ φηη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ ηηο παξνρέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ
ηξνπνπνηνχκελν Καλνληζκφ Παξνρψλ.

Γηα φζνπο ππνβάιινπλ εκπξνζέζκσο ηελ σο άλσ δήισζε εμαθνινπζεί λαη ηζρχεη ν
Καλνληζκφο Παξνρψλ φπσο ίζρπε κέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ζα παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ
ζεσξείηαη φηη απνδέρηεθαλ αλεπηθχιαθηα ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο.

ΗΗΗ
ΑΠΟΦΑΔΗΗ ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αξηζ. 6023/50
ΠΡΟΔΓΡΟ: Γ. ΚΟΡΚΑΡΖ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΤ: Η. ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ
ΓΗΑ ΣΑΤΣΑ
Γερφκελνλ ηελ ππφ θξίζηλ αίηεζηλ, δηαηάζζεη ηελ επηκειεία ηνπ ππφ αλαγλψξηζηλ σκαηείνπ
δεκνζίεπζηλ δηα ησλ εληαχζα Δθεκεξίδσλ «Δζληθφο Κήξπμ» θαη «Γειηίνλ Σακείνπ πληάμεσλ
Ννκηθψλ» πεξηιήςεσο ηνπ απφ 22.5.50 Καηαζηαηηθνχ, πεξηερνχζεο ηα νπζηψδε απηνχ ζηνηρεία θαη
ηελ κεηά ηελ ηειεζηδηθίαλ ηεο παξνχζεο θαηαρψξεζηλ ηεο ηδξπηηθήο πξάμεσο ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη
ησλ νλνκάησλ ησλ δηνηθεηψλ ελ ησ ηεξνπκέλσ ππφ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ βηβιίσ ησλ σκαηείσλ.
Μεηά ηελ ελέξγεηαλ ησλ αλσηέξσ δηαηππψζεσλ αλαγλσξίδεη ην ηδξπζέλ σκαηείνλ ελ Αζήλαηο ππφ
ηελ επσλπκίαλ ΣΑΜΔΗΟΝ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΡΑΠΔΕΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΠΗΣΔΧ.
Δθξίζε θαη απεθαζίζζε ελ Αζήλαηο ηε 28ε Ηνπλίνπ 1950.
Δδεκνζηεχζε δη’ απηφζη ηε 30ε Ηνπλίνπ 1950
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΤ

Αξηζ. 6085/58
ΠΡΟΔΓΡΟ: ΥΡ. ΚΑΘΑΡΔΗΟ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΤ: Γ. ΚΟΚΚΗΝΟ
ΓΗΑ ΣΑΤΣΑ
Γερφκελνλ ηελ ππφ θξίζηλ αίηεζηλ
Γηαηάζζεη ηελ δηά ησλ εληαχζα εθδηδνκέλσλ εθεκεξίδσλ «Αθξφπνιηο» θαη «Βξαδηλή» δεκνζίεπζηλ
πεξηιήςεσο ησλ δηά ηεο απφ 17.2.58 απνθάζεσο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κειψλ ηνπ εληαχζα
εδξεχνληνο αλεγλσξηζκέλνπ σκαηείνπ ππφ ηελ επσλπκίαλ ΣΑΜΔΗΟΝ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ
ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΡΑΠΔΕΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΠΗΣΔΧ απνθαζηζζεηζψλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ
Καηαζηαηηθνχ απηνχ, πεξηερνχζεο ηα νπζηψδε ζηνηρεία θαη ηελ κεηά ηελ ηειεζηδηθίαλ ηεο απνθάζεσο
εγγξαθήλ απηψλ εηο ην παξά ησ Γηθαζηεξίσ ηνχησ βηβιίνλ σκαηείσλ.
Δθξίζε θαη απεθαζίζζε ελ Αζήλαηο ηε 19ε Απξηιίνπ 1958.
Δδεκνζηεχζε δη’ απηφζη ηε 23ε Απξηιίνπ 1958
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΤ

Αξηζ. 8472/59
ΠΡΟΔΓΡΟ: Π. ΥΡΤΟΜΑΛΛΖ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΤ: Γ. ΚΟΚΚΗΝΟ
ΓΗΑ ΣΑΤΣΑ
Γερφκελνλ ηελ ππφ θξίζηλ αίηεζηλ
Γηαηάζζεη ηελ δηα ησλ εληαχζα εθδηδνκέλσλ εθεκεξίδσλ «Αθξφπνιηο» θαη «Βξαδηλή» δεκνζίεπζηλ
πεξηιήςεσο ησλ δηά ηεο απφ 26.1.59 απνθάζεσο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κειψλ ηνπ εληαχζα
εδξεχνληνο αλεγλσξηζκέλνπ σκαηείνπ ππφ ηελ επσλπκίαλ ΣΑΜΔΗΟΝ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ
ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΡΑΠΔΕΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΠΗΣΔΧ απνθαζηζζεηζψλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ
Καηαζηαηηθνχ απηνχ, πεξηερνχζεο ηα νπζηψδε ζηνηρεία θαη ηελ κεηά ηελ ηειεζηδηθίαλ ηεο παξνχζεο
εγγξαθήλ απηψλ εηο ην βηβιίνλ ησλ σκαηείσλ.
Δδεκνζηεχζε δη’ απηφζη ηε 19ε Μαΐνπ 1959
Δθξίζε θαη απεθαζίζζε ελ Αζήλαηο ηε 16ε Μαΐνπ 1959.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΤ

Αξηζ. 5648/61
ΠΡΟΔΓΡΟ: Σ. ΝΣΑΛΛΑ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΤ: Γ. ΚΟΚΚΗΝΟ
ΓΗΑ ΣΑΤΣΑ
Γερφκελνλ ηελ ππφ θξίζηλ αίηεζηλ, δηαηάζζεη ηελ δηα ησλ εληαχζα εθδηδνκέλσλ εθεκεξίδσλ «Γειηίνλ
Γηθαζηηθψλ Δηδήζεσλ Σ..Ν.» θαη «Καζεκεξηλή» δεκνζίεπζηλ πεξηιήςεσο ηνπ ηξνπνπνηεζέληνο
Καηαζηαηηθνχ ηνπ ελ Αζήλαηο εδξεχνληνο σκαηείνπ ππφ ηελ επσλπκίαλ ΣΑΜΔΗΟΝ
ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΡΑΠΔΕΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΠΗΣΔΧ πεξηερνχζεο ηα
νπζηψδε απηήο ζηνηρεία θαη κεηά ηελ ηειεζηδηθίαλ ηεο παξνχζεο ηελ θαηαρψξεζηλ ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ εηο ην εηδηθφλ βηβιίνλ.
Μεηά ηελ εθηέιεζηλ ησλ αλσηέξσ, εγθξίλεηαη ην Καηαζηαηηθφλ ηνπ αλσηέξσ σκαηείνπ σο ηνχην
εηξνπνπνηήζε.
Δθξίζε θαη απεθαζίζζε ελ Αζήλαηο ηε 30ε Μαξηίνπ 1961.
Δδεκνζηεχζε δη’ απηφζη ηε 30ε Μαξηίνπ 1961
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΤ

Αξηζ. 18481/62
ΠΡΟΔΓΡΟ: Π. ΑΝΣΧΝΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΤ: Γ. ΚΟΚΚΗΝΟ
ΓΗΑ ΣΑΤΣΑ
Γερφκελνλ ηελ ππφ θξίζηλ αίηεζηλ,
Γηαηάζζεη 1) Σελ δηα ηνπ Γειηίνπ Γηθαζηηθψλ Δηδήζεσλ θαη Γεκνζηεχζεσο………….. «Γειηίνλ
Γηθαζηηθψλ Δηδήζεσλ Σ..Ν., σο θαη δηα ηεο εληαχζα εθδηδνκέλεο εθεκεξίδνο «Διεπζεξνηππία»
δεκνζίεπζηλ πεξηιήςεσο ησλ ππφ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κειψλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζηλ ηεο 2αο
Ηνπιίνπ 1962, ςεθηζζεηζψλ ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ σκαηείνπ ππφ ηελ επσλπκίαλ
ΣΑΜΔΗΟΝ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΡΑΠΔΕΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΠΗΣΔΧ θαη κεηά
ηελ ηειεζηδηθίαλ ηεο παξνχζεο εγγξαθήλ ησλ σο άλσ ηξνπνπνηήζεσλ εηο ην παξά ησ Γηθαζηεξίσ
ηνχησ ηεξνχκελνλ βηβιίνλ σκαηείνπ.
Δθξίζε θαη απεθαζίζζε ελ Αζήλαηο ηε 9ε Οθησβξίνπ 1962.
Δδεκνζηεχζε δη’ απηφζη ηε 10ε Οθησβξίνπ 1962
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΤ

Αξηζ. 11867/65
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν. ΡΟΤΜΔΛΗΧΣΖ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΤ: Γ. ΚΑΡΑΓΔΧΡΓΟ
ΓΗΑ ΣΑΤΣΑ
Γηαηάζζεη 1) ηελ δηα ηνπ Γ.Γ.Δ.Γ. ηνπ Σ..Ν. θαη ηεο εληαχζα εθδηδνκέλεο εθεκεξίδνο «Βήκα»
δεκνζίεπζηλ πεξηιήςεσο ησλ ηξνπνπνηεζεηζψλ δηαηάμεσλ ηνπ ελ Αζήλαηο εδξεχνληνο σκαηείνπ ππφ
ηελ επσλπκίαλ ΣΑΜΔΗΟΝ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΡΑΠΔΕΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΠΗΣΔΧ πεξηερνχζεο ηα νπζηψδε απηνχ ζηνηρεία θαη 2) ηελ κεηά ηελ ηειεζηδηθίαλ ηεο παξνχζεο
εγγξαθήλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνχησλ εηο ην παξά ησ Γηθαζηεξίσ ηνχησ ηεξνχκελνλ βηβιίνλ
σκαηείσλ.
Δθξίζε θαη απεθαζίζζε ελ Αζήλαηο ηε 29ε Μαΐνπ 1965.
Δδεκνζηεχζε δη’ απηφζη ηε 2α Ηνπλίνπ 1965
Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΤ

Αξηζ. 1812/1971
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θ. ΜΔΚΑΛΖ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΤ: ΔΛ. ΑΛΒΔΡΣΟΤ
ΓΗΑ ΣΑΤΣΑ
ΓΔΥΔΣΑΗ ηελ ππφ θξίζηλ αίηεζηλ.
ΓΗΑΣΑΔΗ α) Σελ δεκνζίεπζηλ πεξηιήςεσο ησλ ηξνπνπνηεζεηζψλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ
ελ Αζήλαηο εδξεχνληνο επαγγεικαηηθνχ ζσκαηείνπ ππφ ηελ επσλπκίαλ «ΣΑΜΔΗΟΝ
ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΡΑΠΔΕΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΠΗΣΔΧ» δηα ηνπ δειηίνπ
δηθαζηηθψλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ θαη δηα ηηλνο ησλ ελ Αζήλαηο εθδηδνκέλσλ
εκεξεζίσλ πξσηλψλ εθεκεξίδσλ θαη β) Σελ εγγξαθήλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ εηο ην παξά ησ Γηθαζηεξίσ
ηνχησ ηεξνχκελνλ βηβιίνλ ζσκαηείσλ κεηά ηελ ηειεζηδηθίαλ ηεο παξνχζεο.
Δθξίζε, απεθαζίζζε θαη εδεκνζηεχζε ελ Αζήλαηο ηε 23ε Οθησβξίνπ 1971.
Δδεκνζηεχζε δη’ απηφζη ηε 2α Ηνπλίνπ 1965
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΤ

Αξηζ. 1812/1971
ΠΡΟΔΓΡΟ: Θ. ΜΔΚΑΛΖ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΤ: ΔΛ. ΑΛΒΔΡΣΟΤ
ΓΗΑ ΣΑΤΣΑ
ΓΔΥΔΣΑΗ ηελ ππφ θξίζηλ αίηεζηλ.
ΓΗΑΣΑΔΗ α) Σελ δεκνζίεπζηλ πεξηιήςεσο ησλ ηξνπνπνηεζεηζψλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ
ελ Αζήλαηο εδξεχνληνο επαγγεικαηηθνχ ζσκαηείνπ ππφ ηελ επσλπκίαλ «ΣΑΜΔΗΟΝ
ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΡΑΠΔΕΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΠΗΣΔΧ» δηα ηνπ δειηίνπ
δηθαζηηθψλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ θαη δηα ηηλνο ησλ ελ Αζήλαηο εθδηδνκέλσλ
εκεξεζίσλ πξσηλψλ εθεκεξίδσλ θαη β) Σελ εγγξαθήλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ εηο ην παξά ησ Γηθαζηεξίσ
ηνχησ ηεξνχκελνλ βηβιίνλ ζσκαηείσλ κεηά ηελ ηειεζηδηθίαλ ηεο παξνχζεο.
Δθξίζε, απεθαζίζζε θαη εδεκνζηεχζε ελ Αζήλαηο ηε 23ε Οθησβξίνπ 1971.
Δδεκνζηεχζε δη’ απηφζη ηε 2α Ηνπλίνπ 1965
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΤ

Αξηζ. 3184/1973
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ν. ΚΟΝΣΟ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΤ: Κ. ΓΚΔΚΑ
ΓΗΑ ΣΑΤΣΑ
ΓΔΥΔΣΑΗ ηελ ππφ θξίζηλ αίηεζηλ.
Γηαηάζζεη α) ηελ δεκνζίεπζηλ πεξηιήςεσο ησλ ηξνπνπνηεζεηζψλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ ελ
Αζήλαηο εδξεχνληνο ζσκαηείνπ ππφ ηελ επσλπκίαλ «ΣΑΜΔΗΟΝ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ
ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΡΑΠΔΕΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΠΗΣΔΧ» (Σ.Α.Π.)» δηα ηνπ δειηίνπ δηθαζηηθψλ
δεκνζηεχζεσλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ θαη δηα ηηλνο ησλ ελ Αζήλαηο εθδηδνκέλσλ εκεξεζίσλ πξσηλψλ
εθεκεξίδσλ θαη β) ηελ εγγξαθήλ ηεο ηξνπνπνηήζεσο εηο ην παξά ησ Γηθαζηεξίσ ηνχησ ηεξνχκελνλ
βηβιίνλ ησλ ζσκαηείσλ κεηά ηελ ηειεζηδηθίαλ ηεο παξνχζεο.
Δθξίζε, απεθαζίζζε θαη εδεκνζηεχζε ελ Αζήλαηο θαη ελ δεκνζία ζπλεδξηάζεη ηε 16ε Ηνπιίνπ 1973.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΤ

Αξηζ. 2680/1981
ΠΡΟΔΓΡΟ: Λ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΤ: Π. ΠΔΠΠΑ
ΓΗΑ ΣΑΤΣΑ
ΓΔΥΔΣΑΗ ηελ ππφ θξίζηλ αίηεζηλ.
Γηαηάζζεη α) ηελ δηα ηηλνο ησλ ελ Αζήλαηο εθδηδνκέλσλ εκεξεζίσλ εθεκεξίδσλ σο θαη ηνπ δειηίνπ
δηθαηηθψλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ δεκνζίεπζηλ πεξηιήςεσο πεξηερνχζεο ηα νπζηψδε
ζηνηρεία ησλ ηξνπνπνηεζεηζψλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ κεηά ηνπ θαλνληζκνχ παξνρψλ ηνπ ελ
Αζήλαηο εδξεχνληνο αιιεινβνεζεηηθνχ ζσκαηείνπ ππφ ηελ επσλπκίαλ «ΣΑΜΔΗΟΝ
ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΡΑΠΔΕΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΠΗΣΔΧ» θαη β) ηελ εγγξαθήλ,
ησλ σο είξεηαη ηξνπνπνηήζεσλ εηο ην παξά ησ Γηθαζηεξίσ ηνχησ ηεξνχκελνλ βηβιίνλ
αλεγλσξηζκέλσλ ζσκαηείσλ.
Δθξίζε, απεθαζίζζε ελ Αζήλαηο ηε 15ε επηεκβξίνπ 1981.
Δδεκνζηεχζε δη’ απηφζη ελ δεκνζία επ’ αθξναηεξίσ ζπλεδξηάζεη ηε 15ε επηεκβξίνπ 1981.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΤ

