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Συντάξεων Π:ιοσωπικοϋ 1 ραπε.η; (τι:ρώην ) ’Αθηνών
καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

Ποό{- τήν Βουλήν ιών Έλλήνων

Τό πει/CCOTTIXO ν τ?ς ’Εθνικής Τραπέζ·^ της Ελλάδος.
προελθουστ: έκ τής συγχωνεύσεως τών τέω:; Τραπεζών
«Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδας Α.Ε.» καί « Τράπεζα
’Αθηνών» δυνάμε:ι τοϋ Ν.Δ. τής 27.2. 1953, έκδοθέντος
κατ’ έξνυσιοδότησ'.ν τοϋ Ν. 2292/1953 «περί συγχωνεύ
σεως ’Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών», άπετελέσθη 
άρχικώ: έκ τοϋ προσωπικού των συγχωνευθεισών Τραπεζών, 
αύξηυέν περαιτέρω έκ τών ύπό τής νέας Τραπέζης γενο- 
μένων προσλήψεων.

Κατά τήν συγχώνευσιν τών ώς άνω Τραπεζών τό προσω
πικόν τής τέως ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, ήσφαλ.ί- 
ζετο καθ’ όσον μέν άφορά α) εις τον κλάδον γήρατος, θα
νάτου καί αναπηρίας είε τό ταμεΐον Συντάξεων τοϋ προσω
πικού τών Τραπεζών ’Εθνικής, Κτηματικής καί Ελλάδος, 
καθ’ όσον δέ άφορα β) εις τόν κλάδον τής έφ’ άπας άπο- 
ζημιώσεως προνοίας εις τό ταμεΐον Αύτασφαλείας τοϋ προ
σωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Έλλάοος, τής Τρα
πέζης τής 'Ελλάδος καί τής ’Εθνικής Κτηματικής Τρα
πέζης τής 'Ελλάδος.

Δυνάμει διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 2626/1953 «περί άναδιορ- 
γανώσεως τών ταμείων συντάξεων καί Αύτασοαλείας τοϋ 
προσωπικού τών Τραπεζών 'Ελλάδος, ’Εθνικής καί Κτη
ματικής κΑ.π.», άφ’ ενός μέν έπαυσε ή εις τά ώς άνω α! καί 
β' ταμεία άσφάλισις τοϋ προσωπικού τών Τραπεζών 'Ελ
λάδος καί ’Εθνικής Κτηματικής, διά τής ίδρύσεως προς 
τον αυτόν σκοπόν αύτοτελ.ών διά τό προσωπικόν τούτων ει
δικών Ταμείων, άφ’ ετέρου δέ άναϊιοργανώύησαν τά Ταμεία 
ταϋτα περιορισθέντα εις την άσφάλισιν άποκλειστικώς 
τού προσωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος καί 
μετονομασΘέντα τό μέν πρώτον εις ταμεΐον Συντάξεων προ
σωπικού τών Τραπεζών (πρώην) ’Εθνικής, τό δέ δεύτερον 
εις Ταμεΐον Αύτασφαλείας τού προσωπικού τών Τραπιζών 
(πρώην) ’Εθνικής.

Εις τά ταμεία ταϋτα συνεχίσθη άντιστοίχως ή άσοάλι- 
σις τού κατά την συγχώνευσιν προσωπικού τής τέως ’Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος, άποτελέσαντος προσωπικόν 
τής έκ τής συγχωνεύσεως προελθούσης «’Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος», έπί πλέον δέ ύπήχθη εις τήν άσφάλισιν 
αυτών κατά τινα άναλ.ογίαν καί προσωπικόν προσληφθέν 
καί προσλαμβανόμενον ΰπό τής νέας ταύτης Τραπέζης.

Έξ’ άλλου τό κατά την συγχώνευσιν προσωπικόν τής 
έτέρας έκ τών συγχωνευθεισών Τραπεζών, ήτοι τής τέως 
«Τραπέζης ’Αθηνών» ήσφαλίζετο ώς προς άμφοτέρους τούς 
ώς άνω κλάδους (γήρατος θανάτου άναπηρίας καί έφ’ άπαξ 
άποζημιώσεως Προνοίας) καί μάλ.ιστα διακεκριμένως ώς 
προς έκαστον τούτων είς ένιαΐον ασφαλιστικόν φορέα υπό 
τήν έπωνυμίαν «Ταμεΐον Συντάξεων Προσωπικού Τραπέ
ζης ’Αθηνών» μετονομασθέν είς «Ταμεΐον Συντάξεων Προ
σωπικού Τραπέζης (πρώην) ’Αθηνών».

'·■. Είς τό Ταμεΐον τοϋτο, υφιστάμενον ήδη καί λειτουργούν, 
συνεχίσθη ή ασφάλισες τού κατά την συγχώνευσιν προσω
πικού τής συγχωνευθείσης τέως «Τραπέζης ’Αθηνών» άποτε- 
λέσαντος προσωπικόν τής νέας έκ τής συγχωνεύσεως προελ
θούσης «’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος», έπί πλέον δέ 
ΰπήχθη εις την άσφάλισιν αυτού κατά τινα άναλ.ογίαν καί 
προσωπικόν προσλεφθέν καί προσλεεμβαώμενον ΰπό τής 
νέας ταύτης Τραπέζης.

Ούτως άπό τής συγχωνεύσεως τών έν λόγω Τραπεζών τό 
Προσωπικόν τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος άσφα- 
λίζεται ώς πρός τούς ώς άνω Κλάδους είς τρία Ταμεία ΰπό 
τήν σημειωθεΐσαν διάκρισιν ήτοι α) Ταμεΐον Συντάξεων 
προσωπικού Τραπέζης (πρώην) ’Εθνικής, β) Ταμεΐον Αύτα
σφαλείας τοϋ προσωπικού τής Τραπέζης (πρώην) ’Εθνικής 
καί γ) Ταμεΐον Συντάξεων Προσωπικού Τραπέζης (πρώην) 
’Αθηνών.

Ύπό τά: άνωτέοω συνθηκα: πεοεκυυαν σοβαραι ανω
μαλία: καί δυσχέρεια: προβλήματα κατα τήν άντιαετωπισιν 
τοϋ ασφαλιστικού θέματος, δεδομένου ότι κατά τήν συ γ χώ
νε υ σι ν δέν είχε νομοθετικώς ρυθμισΟή τοϋτο.

Σηαειοϋται ότι, καίτοι συγχωνεύ6τσαν αί έν λ,όγω Τρά
πεζα: καί ή νέα τραπεζα κατέστη ενιαίος έργοδότης τοϋ 
ποοσωπικοϋ τών τέως Τραπεζών, δέν συνεχωνεύθησαν οι 
ασφαλιστικοί οργανισμοί αύτοϋ. ούδ’ ίδρύθη διά συγχωνεύ- 
σεως τούτων έτερός τις ‘Οργανισμός, άλλ.’ έξηκολούθησαν 
ούται ύσιστάμενοι κεχωρισμένως ώς πρός έκάτερον κλάδο ν 
τοϋ ενιαίου προσωπικού, έπί π/.έον δέ δέν έρρυθμίσθη διά 
νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων τό Θέμα τής άσφα- 
λ.ίσεως τοϋ προσλ.αμβανομέυου ύπό τής νέας Τραπέζης προ
σωπικού. Το κενόν τοϋτο καί ή εντεύθεν άνωμα/.ία εΐχον ώς 
συνέπειαν.· ώς πρός τό άμέσως ανωτέρω θέμα νά νομολ.ογηθή, 
ΰπό τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας, ότι τό προσλαμβανό
μενου ΰπό τής νέας Τραπέζης προσωπικόν δέν έτύγχανεν 
άσφαλ.ιστέον εις τινα τών προϋφισταμέυων τής συγχωνεύ
σεως άνω ταμείων, μόνον δέ λόγω συνδρομής τών αρχών 
καί προϋποθέσεων τής τυπικής άσφαλ.ίσεως καθίστατο ενερ
γόν τό δικαίωμα έπί τής άσφαλ.ιστικής παροχής, εις τήν 
περίπτωσιν τής έπαλ.ηθεύσεως τοϋ άσφαλ.ιστικοϋ κινδύ
νου.

Σχετικώς δέον έπίσης νά σημειωΟή, ότι κατά τήν κατα
νομήν τοϋ νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού κατά Ttva ανα
λογίαν μεταξύ τών τριών ώς άνω άσφαλ,ιστικών οργανισμών 
τοϋ προσωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης γεννώνται συνεχώς 
προβλ.ήματα καί σημειοϋνται αντιδράσεις ύπό τών εκπροσώ
πων τών οργανισμών καί τών οικείων έπαγγελ.ματικών Συλ
λόγων, αΐ όποΐαι διαταράσσουν τάς σχέσεις αρμονικής συν
εργασίας τής Διεικήσεως τής Τραπέζης μετ’ αυτών έπί τών 
επαγγελματικών Θεμάτων, έπί προφανεΐ ζημία τών εκα
τέρωθεν σχέσεων ώς καί τών συμφερόντων τής Τραπέ
ζης· ^

Διά πάντας τούς ανωτέρω λόγους καθίσταται επιβεβλη
μένη ή διά τής νομοθετικής όδοΰ ρύθμισις τοϋ έν προκειμένω 
άνακύπτοντος ασφαλιστικού ζητήματος, εις τόν σκοπόν δέ 
τούτον άποβλέπει τό ύποβαλλ.όμενον πρός ψήφισιν σχέδιον 
Νόμου «περί συγχωνεύσεως τοϋ ταμείου Συντάξεων Προ
σωπικού Τραπέζης (πρώην) ’Αθηνών καί ρυθμίσεως συνα
φών θεμάτων, ώς πρός τό περιεχόμενον τοϋ όποιου συμφωνούν 
πλήρως, έφ’ ένός μέν ή Διοίκησις τής Εθνικής Τραπέζης, 
άφ’ ετέρου δέ οί εκπρόσωποι τών Συλλόγων τών 'Υπαλλήλων, 
Είσπρακτόρων καί' τοϋ Βοηθητικού προσωπικού τής Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος, ώς και οί εκπρόσωποι τοϋ Συλ
λόγου τών Υπαλλήλων τής Τραπέζης ’Αθηνών (είς 6ν 
συμμετέχουν ώς μέλη καί οί Είσπράκτορες Κλητήρες κλ.π. 
τής Τραπέζης ’Αθηνών).

ιΕίίικώτερσν;
Διά τοϋ άρθρου 1 ορίζεται ότι τό ταμεΐον Συντάξεων 

προσωπικού Τραπέζης (πρώην) ’Αθηνών συγχωνεύεται, 
ώς πρόν μέν τόν κλάδον Συντάξεων, είς τό ταμεΐον Συντά
ξεων τοϋ προσωπικού τής Τραπέζης (πρώην) Εθνικής, 
μετονομαζόμενον είς « ταμεΐον Συντάξεων τοϋ προσωπικού 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος», .ώς πρός δέ τόν 
κλάδον προνοίας είς τό ταμεΐον Αύτασφαλείας τοϋ προσωπικού 
τής Τραπέζης (πρώην) ’Εθνικής, μετονομαζόμενον είς 
«Ταμεΐον Αύτασφαλείας τοϋ προσωπικού τής ’Εθνικής Τρα
πέζης τής 'Ελλάδος». _

Διά τής παραγράφου 1 τού άρθρου 2 ρυθμίζονται α) 
τά τής ύπαγωγής τών συνταξιούχων καί ήσφαλισμένων τοϋ 
κλάδου Συντάξεων τοϋ συγχωνευομένου ώς άνω τααειου 
είς τήν άσφάλ.ισιν τοϋ ταμείου Συντάξεων Προσωπικού 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, β) τά τής ύπαγωγής τών 
ήσφαλισμένων τοϋ κλάδου προνοίας τοϋ συγχωνευομένου 
Ταμείου είς τήν άσφάλ.ισιν τοϋ ταμείου Αύτασοαλχία: τού 
προσωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης της 'Ελλάδος.

Διά τής παραγράφου 2 τοϋ αύτοϋ ώς άνω άρθρου πε
ραιτέρω ορίζεται, ότι είς μέν τήν πρώτην περίπτωσιν ή οικεία 
άσφολ,ιστική σχέσις διέπεται έφ’ έξής ύπό τοϋ Κανονισμού 
τοϋ ταμείου Συντάξεων τού προσωπικού τής ’Εθνικής Τρα-



τεέζης τής ' Ελλάδος, είς to όποϊον συγχωνεύεται το εχιχείον 
Συντάξεων Π ροσωπικοϋ Τραπέζης {πρώην) ’Αθηνών, ώς 
ττρός τόν Κλάδον Συντάξεων, είς δέ την δεύτερον περιπτωσιν 
ή οικεία ασφαλιστική σχέσις διέπεται έφ’ έξης ύπό τοΰ Κα
νονισμού τοΰ ταμείου Αύτασφαλείας τοΰ Π ροσωπικοϋ της 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος είς το όποιον συγχωνεύεται 
τό έν “λόγω Ταμεΐον ώς προς τόν κλάδον Προνοίας.

Διά της παραγράφου 3 τοΰ αύτοΰ ώς άνω άρθρου λαμβά- 
νεται πρόνοια όπως διατηρηθούν, έν ίσχύι κεκτημένα δι
καιώματα έπί την σύνταξιν υπό των συνταξιούχων ή ή σφα
λισμένων τοΰ συγχωνευομένου ταμείου άποκτηθέντα έπί τή 
βάσει εύνοΐκωτερών διατάξεων τοΰ Κανονισμοΰ αύτοΰ συνάμα 
δέ διασφαλίζεται είς τούς ήσφαλισμένους ό αναγνωρισμένος 
χρόνος άσφάλίσεως παρά τώ συγχωνευομένω Ταμείω βάσει 
των διατάξεων τοΰ Κανονισμού του συμπεριλαμβανομένου 
τοΰ'χρόνου τής τυχόν προϋπηρεσίας ή παντός ετέρου προσθέ
του τοιούτου, καθ’ όσον άφορα είς άμφοτέρους τούς κλάδους 
(Συντάξεων καί Προνοίας) τοΰ συγχωνευομένου Ταμείου.

Διά τοΰ άρθρου 3 ορίζεται, ότι τό σύνολον των περιου
σιακών στοιχείων ( ένεργητικών καί παθητικών, δικαιωμά
των καί υποχρεώσεων κλπ) έκατέρου τών Κλάδων τοΰ 
συγχωνευομένου ταμείου περιέρχονται αύτοδικαίως είς τό 
Ταμεΐον είς τό όποιον κατά κλάδον άντιστοίχως συγχω
νεύεται τοΰτο, ώς είς οίωνεί καθολικόν διάδοχον έκείνου μη 
άπαιτουμένων ειδικών μεταβιβασηκών πράξεων. Περαι
τέρω παρέχεται έξουσιοδότησις ότι τά περιουσιακά στοιχεία 
τά όποια μεταβιβάζονται θά όρισθοΰν δι’ άποφάσεως τοΰ 
'Υπουργού Κοιν. Ύττηρεσιών.

Έν τέλει ρυθμίζεται καί τό ζήτημα τών έκκρεμών δικών 
τοΰ συγχωνευομένου Ταμείου.

Διά τοΰ άρθρου 4 παράγραφος 1 ρυθμίζεται καί τυπικώς 
προς άρσιν πάσης άμφιβολίας ή παρερμηνείας περί τής όποιας 
έλέχθη λεπτομερώς έν προοιμίω ή κατ’ ούσίαν καί έν τοΐς 
πράγμασι βάσει τών άρχών τής τυπικής άσφάλίσεως γενο- 
μένη υπαγωγή είς την άσφάλισιν είτε τοΰ συγχωνευομέ
νου ώς άνω ταμείου είτε τών Ταμείων είς τά όποια άναλόγως 
τοΰ κλάδου συγχωνεύεται τοΰτο τοΰ προσληφθέντος προ
σωπικού ύπό τής έκ τής συγχωνεύσεως τών ώς άνω Τραπεζών 
προελθούσης Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος και ’Αθηνών, 
μετονομασθείσης είς « ’Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος» 
ή ύπό τίνος τών συγχωνευθεισών Τραπεζών προ τής συγχω- 
νευσεώς των.

Συνάμα διά τής παραγράφου 2 τοΰ αύτοΰ άρθρου 4, κυ- 
ροΰται, καθισταμένη έξ ύπαρχής έγκυρός, ή έν τοΐς πραγμα- 
σιν ώς ανωτέρω γενομένη άσφάλισις είς τό συγχωνευόμενον 
Ταμεΐον καί είς τά ταμεία είς τά όποια ένεργεΐται ή συγχώ- 
νευσις τοΰ προσωπικού τής έκ τής συγχωνεύσεως τών έν 
λόγω Τραπεζών προελθούσης ώς ανωτέρω τραπέζης ώς

επίσης κυροΰνται και πάσαι αί μέχρι τουόε όυναμει τής 
ένκυροποιουμένης άσφάλίσεως είσπραχθεΐσαι είσφοραί καί 
χορηγηθεΐσαι ή καταβληθεΐσαι παροχαί.

Καθίσταται πρόδηλος ή άνάγκη νομοθετικής ρυθμίσεως 
τών κατά τά ανωτέρω άσφαλιστικών σχέσεων, μετά την 
προεκτεθεΐσαν νομολογίαν τοΰ Συμβουλίου τής Επικρά
τειας, προς αποτροπήν λίαν δυσάρεστων συνεπειών διά τό 
μετά την συγχώνευσιν προσληφθέν ύπό τής έκ τής συγχωνεύ
σεως προελθούσης Τραπέζης προσωπικόν, λόγω άμφισβη- 
τήσεως τοΰ έγκύρου τής είς τά έν λόγω Ταμεία άσφαλίσεώς 
του.

Διά τοΰ άρθρου 5 ρυθμίζεται τό θέμα τής καταβολής τής 
προβλεπομένης ύπό τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν. 3662/1957 εισφο
ράς υπέρ τοΰ Ταμείου Συντάξεων τοΰ Προσωπικού, της 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, προς οικονομικήν έν(- 
σχυσιν αύτοΰ, έν τή άντιμετωπίσει τών βαρών διά τών όποιων 
έπεβαρύνθη τοΰτο, άπροβλέπτως, συνεπεία ομαδικών άπο- 
λύσεων τοΰ προσωπικοΰ ταύτης, κατά την ώς άνω συγχώ- 
νευσιν καί τήν παΰσιν άσφαλ.ίσεως παρ’ αύτώ τοΰ προσωπικού 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος καί τής ’Εθνικής Κτηματικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος. Ούτως ένώ ύπό τής ώς άνω διατά- 
ξεως όρίζετο ή σχετική εισφορά διά τήν πρώτην διετίαν άπό 
τοΰ 1956, διά τοΰ άρθρου 2 προεβλέπετο ό καθορισμός εφεξής 
ταύτης διά κοινής 'Τπουργικής Άποφάσεως τών 'Υπουργών 
Οικονομικών, Εμπορίου καί ’Εργασίας, κατόπιν γνώμης τών * 
ενδιαφερομένων Τραπεζών. 'Ο καθορισμός ούτος έγένετο 
μέχρι τοΰ έτους 1968, έν συνεχεία δέ μή έκδοθείσης τής 
προβλεπομένης κοινής Υπουργικής άποφάσεως, ή ’Εθνική 
Τράπεζα καθώριζε κατ’ έτος δι’ άποφάσεως τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, έπικυρουμένης ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών 
μετόχων αύτής, τό ύψος τής ιδίας αύτής εισφοράς.

Διά τής ώς άνω διατάξεως άπλουστεύεται ή έν τοΐς πράγμα- 
σι καταργηθεΐσα διαδικασία τοΰ καθορισμού τής εισφοράς, 
0σόν άφορά είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, μή άπαιτουμένης 
έφεξής τής έκδόσεως τής ώς άνω κοινής 'Υπουργικής άπο
φάσεως ένεργουμένου δι’ άποφάσεως τοΰ Δ.Σ. τής ’Εθνικής - 
Τραπέζης. ’Επίσης λαμβάνεται μέριμνα νομιμοποιήσεως 
τής καταβολής εισφορών τής Τραπέζης, αί όποΐαι κατεβλή- 
θησαν άνευ τηρήσεως τής ώς άνω διαδικασίας.

Ούτως έχει τό παρόν σχέδιον νόμου τό όποιον παρακαλοΰ- 
μεν όπως ψηφισθή ύπό τοΰ Σώματος.

Άθήναι, 23 Μαΐου 1978 
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