ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
Γ-'. -rj σχεδίου νομϋυ «t:£C! συγχωνευσεως τών' Τ ααείων
Αλληλοβοήθειας τού προσωπικού τής Εθνικής Τραπέζης
-ής Ελλάδος 5Ϊς ένιαίον ’Αλληλοβοηθητικόν Ταμείον ΰπό
τήν επωνυμίαν «ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».
ΙΙοΰς τΐ]>· Βονλην κ~>>’

Ε/.λήι·ων

αυτοδικαίως εις τό ένιαίον Αλληλοβοηθητικόν ταμείον ώς
εις οίονεί καθολικόν διάδοχον τούτων, μή άπαιτουμένων ει
δικών μεταβιδαστικών πράξεων.
Επίσης διά τής παρ. 2 τοΰ ίδιου άρθρου διευκρινίζεται ότι
ή ανωτέρω καθολική διαδοχή ώς καί πάσαι at συναφείς πρά
ξεις καί ένέργειαι (έγγραφα! ή σημειώσεις εις τά βιβλία με
ταγραφών. βιβλία μετόχων κλπ.) απαλλάσσονται έκ τοΰ φορου εισοδήματος (περιλαμβανόμενου καί τοΰ έκ τυχόν υπερα
ξίας), μεταβιβάσεως, Φ.ΚΕ., τελών χαρτοσήμου καί παντός
έν γένει φόρου, τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ τοΰ Δη
μοσίου, ’Οργανισμών Τοπικής Αϋτοδιοικήσεως, Κοινωφελών
Οργανισμών ή οιουίήτ.οτε τρίτον.

1 Ή Εθνική Τοάπεζα τής Ελλάδος προήλ.θε έκ τής
συ-χωνεύσεως τών τέως τραπεζών «’Εθνικής Τραπέζης Α.Ε.»
7.2ί τής «Τραπέζης ’Αθηνών», €άαει τών διατάξεων του απο
26/27.2.1953 Β. Δ/τος.
.
. ,.
ε) Διά τού άρθρου 5 ορίζεται ή διάρκεια τής θητείας καί
2.
Το προσωπικόν τής ’Εθνικής Τραπέζης της, Ελλάδος
ή άναλογία τής συνθέσεως τών έκλεγησομένων τό πρώτον καί
σφαλίζεται διά τάς παροχάς άσθενείας εις τά κάτωθι Ταασφ
(μόνον διά την φοράν ταύτην) μελών τών Συλλογικών ’Ορ
μεΤα:
γάνων τής Διοικήσεως τού ενιαίου ταμείου.
α. Ταμείον Αλληλοβοήθειας 'Υπαλλήλων Εθνικής Τρα4.
Κατόπιν τών ανωτέρω, παρακ.αλοΰμε όπως περιβάλλε
πε,ης.
_
,
. γ~.
,
ται τό υπό κρίσιν σχέδιον νόμου, διά τής ύμετέρας έγκρί
β. Ταμείον Άλληλοίο^είας Εισπρακτορων και Κλητή
σεως.
ρων Εθνικής Τραπέζης.
Έν Άθήναις τή 18 ’Ιουλίου 1980
γ) Ταμείον Υγείας Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέζης.
ϊ. Ταμείον 'Υγείας καί Άσφαλίσεως κατά τής Άσθενείας
Οί 'Υπουργοί
των Μελών του Συλλόγου των υπάλληλων »η^ Τρα,.ε,,η^ «Α
Οίκονοαικών
Kotv. Υπηρεσιών
θηνών. Κατόπιν τής δημοσιεύσεως τού Νόμου 810/1978
ΜΙΛ. ΕΒΕΡΤ
ΣΠ. ΔΟΣΙΑΔΗΣ
(ΦΕΚ 130/1978 τ. Α')_διά τού όποιου τό Ταμείον. Συντά---ξεων Προσωπικού τραπέζης (πρώην) ’Αθηνών έσυγχωνεΰ•3η ώς —ρος μέν τον Κλάδο·/ Συντάξεων εις τό Ταμείον Συν
τάξεων Προσωπικού τής τραπέζης πρώην Εθνικής, ώς πρός
ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
δέ τον Κλάδο·/ Πρόνοιας εις τό Ταμείον Αύτασφαλίσεως τοΰ
Προσωπ/χοΰ τής τραπέζης (ττρώην) Εθνικής, καθίσταται
Περί συγχωνευτεί»ς τών Ταμείων Αλληλοβοήθειας τον προ
έπιβεβλη, ένη ή διά τής νομοθετικής όδοΰ συγχώνευσις και
σωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος εις Έτών ταμείων ’Αλληλοβοήθειας ε!ς τά οποία υπάγεται τό προ
νιιαίον ’Αλληλοβοηθητικόν Ταυιείον υπό τή/ έπωνυαίαν
σωπικόν τής ’Εθνικής τραπέζης τής 'Ελλάδος έπί σκοπώ
«ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
τής ενιαίας άντιμετωπίσεως τοΰ θέματος τής 'Υγειονομικής
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».
αεριθάλψεως τοΰ προσωπικού τής ανωτέρω τραττέζης.
Άρθρον 1.
3.
Δ:ά τοΰ ΰπό κρισιν νομοσχεδίου προβλέπονται τά ακό
Τά
έν
Αθήναις
έδρεύοντα
άλ7.ηλθόο·ηθητ:7.ά ταμεία υπό
λουθα :
τήν επωνυμίαν: α) Ταμείον ’Αλληλοβοήθειας ΎπιαλΛήλων
α. Δ:ά τοΰ άρθρου 1 ορίζεται ότι τό ταμείον ’Αλληλοβοή
’■Εθνικής Τραπέζης, β) Ταμείον ’A/Αηλ,οβοηθε.ίας Είσπραθειας Υπαλλήλων ’Εθνικής Τραττέζης, τό ταμείον ’Αλλη
κτόρων καί Κλητήρων ’Εθνικής Τραπέζης, γ) Ταμείο·/ Υ
λοβοήθειας Εισπρακτορων και Κλητήρων Εθνικής τραττέ
γείας καί Άσφαλίσεως κοιτά τής Ασθένειας τών Μ,ελ.ών τού
ζης, τό Ταμείο Υγείας καί άσφαλίσεως κατά τής ’Ασθέ
Συλλόγου τών 'Υπαλλήλων τής Τραπέζης Αθη/ών. καί δ)
νειας τών Μελών τοΰ Συλλόγου τών 'Υτταλλήλων τής τρα
Ταμείον 'Υγείας Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέζης, συγχω
ττέζης ’Αθηνών καί τό Ταμείον 'Υγείας Προσωπικού ’Εθνι
νεύονται:
εις ένιαίον αλληλοβοηθητικόν ταμείον συνιστώμενον
κής Τραττέζης συγχωνεύονται εις ένιαίον Αλληλοβοηθητικόν
διά
τού
παρόντος
υπό τήν επωνυμίαν «Ταμείον Υγείας Προ
ταμείον όττό την έττωνυμίαν «ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩ
σωπικού ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος», με έδραν τάς
ΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».
Αθήνας καί σκοπόν τή·/ παροχή/ εις τά μέλη των καί τά
β. Διά τοΰ άρθρου 2 ρυθμίζονται ή λήξις τής θητείας
μέλη τών οικογενειών των ιατρικής, φαρμακευτικής καί νο
τών αιρετών τών Διοικητικών Συμβουλίων τών συγχωνευομέ- σοκομειακής περιθάλ.ψεως εις είδος καί εις χρήμα, είς ήν
νων Ταμείων καί ορίζεται ότι μέχρι τής έν λόγω λήξεως
έκτασαν παρέχονται ήδη υπό τών συγχωνευομένων τα?μείων.
τής είρημένης θητείας των τά Διοικητικά ταΰτα Συμβούλια
Τό συνιστώμενου ταμείο·/ διέπετα; ΰπό τώ*/ περί άλλ.ηλοβοηΰττοχρεοΰνται:
θητικών Σωματείων διατάξεων καί τού έγκρι-θησομένου Κα
αα) να έκπονησουν καί νά εγκρίνουν άττό κοινού τό Κατα
ταστατικού αύτοΰ.
στατικόν τοΰ ενιαίου Ταμείου.
Άρθρον 2.
ββ) νά συγκαλέσουν κατ’ ιδίαν τάς Γενικάς Συνελεύσεις
1.
Ή θητεία τών αιρετών Διοικητικών Συμβουλίων τών
τών μελών τών συγχωνευομένων ταμείων διά την εγκρισιν
κατά
τό
άρθρον 1 συγχωνευομένων ταμείων παρατείνετα: αυ
τοΰ Καταστατικοΰ τούτου καί
τοδικαίως έπί χρόνον ούχί μείζα/α τών 12 μη·/ών άπό τής δηγγ) νά συγκαλέσουν άπό κοινού την Γενικήν Συνέλευσιν
τών μελών τοΰ ενιαίου ταμείου πρός εκλογήν τών ν.ελών τής μοσιεύσεως τοΰ παρόντος, έφ’ όσον -αΰτη λήγει ένωρίτερον, πε
Διοικήσεως αύτοΰ. ’Επίσης διά τής παραγράφου 2 τοΰ ίδιου ριορίζεται δε είς 12 μήνας, από τής δημοσιεύσεως τού παρόν
τος έά/ αΰτη λ.ήγει μεταγενέστερον. Κατά τον ώς άνω χρόνον
άρθρου τροβλετεται ό τρόπος λειτουργίας τών συγχωνευομέ
τά
αιρετά Διοικητικά Συμβούλια τών ώς ά/ω συ-ρχω/ευομένων Ταμείων μέχρι τής έγκρίσεως τοΰ Καταστατικού τοΰ
νων
ταμείω*/ ύποχρεουνταί·: α) Νά εκπονήσουν από κοινού τό
ενιαίου ταμείου.
Καταστατικόν τού διά τοΰ παρόντος ιδρυόμενου ένεαίου τα
γ) Δια τοΰ άρθρου 3 ορίζεται ότι οι ήσφαλισμένοι τών συγ- μείου, β) νά συγκαλέσουν κατ’ ίδίατ/ τάς Γενικάς Συνελεύ
χωνευομενων ταμείων καθίστανται ήσφαλισμένοι τοΰ ενιαίου σεις τών Μελών τών συγχωνευομένων· ταμείων ύφ’ ών διά τής
Ταμείου καί ότι ή ασφαλιστική τους σχέσις θά διέπεται ΰπό
συνήθους απαρτίας υμ\ πλειοθηφίας θά έγκριθή τό κατά τό
τνύ Καταστατικού τοΰ ενιαίου Ταμείου.
προηγούμενοι/ έδάφιαν καταρτχ-θησόμενον Καταστατ.κόν, γ)
δ) Διά τοΰ άρθρου 4 ορίζεται ότι τό συνολον τών περιου- νά συγκαλέσουν άπό κοινού τήν Γενικήν Συνέλευσή/ τών Με
σιακών στοιχείων (ενεργητικών καί παθητικών, δικαιωμάτων
λών τοΰ συνιστωμένου διά τοΰ παρόντος ταμείου προς εκλο
και υποχρεώσεων) τών συγχωνευομένων ταμείων περιέρχονται
γή/ τών Μελών τών ’Οργάνων τής Διοικήσεως. Ή σχετική

