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ΑΡΘΡΟΝ 1νλ
ύζηαζηο - θνπόο
1.
Δπί ησ ζθνπψ ηεο επηθνπξήζεσο, ππφ ηνπ Σακείνπ
Αιιεινβνεζείαο ησλ ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο θαη
ηνπ Σακείνπ Αιιεινβνεζείαο Δηζπξαθηφξσλ θαη
Κιεηήξσλ
Δζληθήο
Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, ησλ κειψλ απηψλ, εμειζφλησλ θαη εμεξρνκέλσλ ηεο
ππεξεζίαο ηεο Σξαπέδεο ηαχηεο, ζπκθψλσο πξνο ηα εδάθηα ε ησλ άξζξσλ
2 ησλ Καηαζηαηηθψλ ακθνηέξσλ ησλ εηξεκέλσλ Σακείσλ, ζπλεζηήζε παξά
ηε Δζληθή Σξαπέδε ηεο Διιάδνο έληνθνο θνηλφο εηδηθφο ινγ/ζκφο ππφ ηνλ
ηίηινλ "Λνγαξηαζκφο Δπηθνπξήζεσο Πξνζσπηθνχ Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο
Διιάδνο", ν Καλνληζκφο ηνπ νπνίνπ, εγθξηζείο ππφ ηνπ Γελ. πκβνπιίνπ ηεο
Σξαπέδεο εηέζε ελ ηζρχτ απφ 1εο Οθησβξίνπ 1949.
'Ζδε, θαηφπηλ ηεο γελνκέλεο ελ έηεη 1953 ζπγρσλεχζεσο ηεο ηφηε
Δζληθήο Σξαπέδεο θαη ηεο ηφηε Σξαπέδεο Αζελψλ εηο κίαλ Σξάπεδαλ ππφ
ηνλ ηίηινλ " Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ." θαη ηεο σο εθ ηνχηνπ αλάγθεο
εηζδνρήο εηο ηελ επηθνχξεζηλ θαη ηνπ πξνεξρνκέλνπ εθ ηεο ηέσο
Σξαπέδεο Αζελψλ πξνζ/θνχ, θαηά ηα
πξνβιεπφκελα δηα ηεο νηθείαο
δηαηάμεσο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Αιιεινβνεζεηηθνχ Σακείνπ ππφ ηνλ ηίηινλ
"Σακείνλ Τγείαο θαη Αζθαιίζεσο θαηά ηεο αζζελείαο ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ
ησλ ππαι ιήισλ ηεο Σξαπέδεο Αζελψλ", ηξνπνπνηείηαη θαη αλακνξθνχηαη ν
αλσηέξσ Καλνληζκφο, αληηθαζηζηάκελνο δηα ηνπ παξφληνο, απφ ηεο ηζρχνο
ηνπ νπνίνπ ζα έρνπλ ελ παληί εθαξκνγήλ αη δηαηάμεηο απηνχ, ηφζνλ επί ησλ
κέρξη ηεο ηζρχνο ηνπ επηθνπξνπκέλσλ πξνζψπσλ, φζνλ θαη ησλ κεη' απηήλ.
2. θνπφο ηεο ζπζηάζεσο ηνπ σο άλσ Λνγαξηαζκνχ είλαη ε
παξνρή κεληαίαο επηθνπξήζεσο εηο ην εμειζφλ θαη εηο ην εμεξρφκελνλ
πξνζσπηθφλ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο Διιάδνο, ην πξνεξρφκελν
εμ
ακθνηέξσλ ησλ σο αλσηέξσ ζπγρσλεπζεηζψλ Σξαπεδψλ, αλεμαξηήησο
βαζκνχ θαη ηδηφηεηνο, ππεξεηήζαλ θαη ππεξεηνχλ παξ'απηή
δπλάκεη
ζπκβάζεσο εμεξηεκέλεο εξγαζίαο ή ππφ ηελ ηδηφηεηα Γηνηθεηνχ, Πξνέδξνπ
Γ.., Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, Τπνδηνηθεηνχ, Αληηπξνέδξνπ Γ. ., θαζψο θαη
εηο ηνπο ηαθηηθνχο δηθεγφξνπο θαη ηα κέιε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Σξαπέδεο, εθ'νζνλ είλαη ή ήζαλ πξν ηεο εμφδνπ ησλ εζθαιηζκέλνη εηο ην
Σακείνλ πληάμεσλ Πξνζσπηθνχ ηεο Σξαπέδεο (πξψελ) Δζληθήο ή ην
ηνηνχην ηεο Σξαπέδεο (πξψελ) Αζελψλ θαη ζπληαμηνδνηνχληαη παξ' απηψλ
σο θαη εηο ηα ζπληαμηνδνηνχκελα παξά ησλ απηψλ σο άλσ Σακείσλ κέιε ηεο
νηθνγελείαο απηψλ, ελ πεξηπηψζεη ζαλάηνπ ησλ εζθαιηζκέλσλ, θαηά ηα
εηδηθψηεξνλ εηο ην άξζξνλ 6 ηνπ παξφληνο θαζνξηδφκελα.
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ΑΡΘΡΟΝ 2νλ
Γηαρείξηζηο - Δθπξνζώπεζηο
1. Σνλ Δηδηθφλ Λνγαξηαζκφλ δηαρεηξίδεηαη νθηακειήο
απαξηηδνκέλε εθ ησλ θάησζη:1

Δπηηξνπή

α) Σνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο
Διιάδνο σο Πξνέδξνπ αλαπιεξνπκέλνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ή
κνλίκνπ θσιχκαηφο ηνπ, απφ έλα Γεληθφ Γηεπζπληή πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ ίδην
ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν2.
β) Γχν ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο εθ ησλ
ππεξεηνχλησλ ζηελ Αζήλα ερφλησλ ηνπιάρηζηνλ βαζκφλ Τπνδηεπζπληνχ Β’,
νξηδνκέλσλ εθάζηνηε κεηά ησλ αλαπιεξσηψλ απηψλ ππφ ηεο Γηνηθήζεσο
ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο.
γ) Σσλ πξνέδξσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ 1)
ηνπ
Σ.Τ.Π.-Δ.Σ.Δ. 2) ηνπ πιιφγνπ Τπαιιήισλ ΔΣΔ 3) ηνπ πιιφγνπ
Δξγαδνκέλσλ ζηελ ΔΣΔ Σακηαθψλ – Σερληθψλ θαη θιάδνπ Αζθαιείαο
(ΤΣΑΣΔ), αλαπιεξνπκέλσλ ππφηηλνο κέινπο νξηδνκέλνπ ππφ ησλ
αληηζηνίρσλ Γ..
δ) Δλφο κέινπο ηνπ Γ.. ηνπ ΣΤΠ ΔΣΔ κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ ηνπ
νξηδνκέλνπ ππφ ηνπ Γ.. ηνπ σο είξεηαη Σακείνπ.
ε) Δθ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηνπ πιιφγνπ ησλ πληαμηνχρσλ
ΔΣΔ κεηά ηνπ αλαπιεξσηνχ ηνπ νξηδνκέλνπ ππφ ηνπ Γ.. ηνπ πιιφγνπ
ηνχηνπ.
Μεηά απφ θάζε ζχλζεζή ηεο, ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θαη θαηά
ηελ πξψηελ ζπλεδξίαζίλ ηεο, εθιέγεη δηα κπζηηθήο ςεθνθνξίαο κεηαμχ ησλ
κειψλ ηεο ηνλ αληηπξφεδξνλ απηήο.
Ζ ζεηεία ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο νξίδεηαη κνλνεηήο αξρνκέλε
απφ ηεο 1εο Ηαλνπαξίνπ εθάζηνπ έηνπο.
Σνλ Πξφεδξν ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ή ηνλ θαηά ηελ
παξάγξαθν 1α ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαπιεξσηήλ απηνχ, απφληαο ή
θσιπνκέλνπο αλαπιεξνί εηο ηα θαζήθνληά ηνπ ν Αληηπξφεδξνο.
Παλ κέινο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο απνπζηάδνλ ή θσιπφκελνλ
αλαπιεξνί ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηήλ θαη κφλνλ ν νξηζζείο αλαπιεξσηήο
απηνχ.
'Απαληεο νη αλσηέξσ, ππφ ζηνηρεία (α) έσο θαη (ε) κεηά ησλ
αλαπιεξσηψλ απηψλ, ππνδεηθλχνληαη ην βξαδχηεξνλ κέρξη
ηεο 30εο
Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ιήγεη ε ζεηεία ηεο Γηαρεηξηζηηθήο
1

(Σξνπνπνίεζε: απφθαζε Γ ΔΣΔ 1359/26-06-2008, ζέκα 5
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Δπηηξνπήο δηα ηελ ζχλζεζηλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ επνκέλνπ
έηνπο.
2. Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή δηνηθεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ
πεξηνπζίαλ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ θαη κεξηκλά δηα ηελ επσθειεζηέξαλ
ηνπνζέηεζηλ ησλ δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ, απαγνξεπνκέλεο πάζεο
ρνξεγήζεσο δαλείσλ, κεξηκλά θαη ειέγρεη ηελ θαλνληθήλ είζπξαμε ησλ
εηζθνξψλ θαη ησλ ινηπψλ πφξσλ απηνχ, σο θαη ησλ ππ' απηνχ ελεξγνπκέλσλ
θαηαβνιψλ, ζπκθψλσο πξνο ηα δηα ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ θαζνξηδφκελα.
Οκνίσο απνθαζίδεη θπξηαξρηθψο, ζπκθψλσο ησ άξζξσ 9, εδαθ.3,
πεξί ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβιεηέαο εθάζηνηε εηο ηνπο δηθαηνχρνπο
επηθνπξήζεσο αλαιφγσο ησλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ Δηδηθνχ
Λνγαξηαζκνχ, ηεο απνθάζεψο ηεο ηζρπνχζεο θαζνιηθψο δη' άπαληαο ηνπο
επηθνπξνπκέλνπο, ήηνη ηφζνλ δηα ηνπο κέρξη ηεο ηζρχνο
ηαχηεο
επηθνπξνπκέλνπο φζνλ θαη ηνπο κεη' απηήλ, ή πεξί επηζηξνθήο γελνκέλσλ
θξαηήζεσλ εηο κε δηθαησζέληαο επηθνπξήζεσο, ή πεξί δηαθνπήο
απνλεκεζείζεο επηθνπξήζεσο θαη εγθξίλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο,
ηζνινγηζκνχο θαη απνινγηζκνχο, βάζεη ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο.
3. Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη εηο ηαθηηθάο ζπλεδξηάζεηο,
νξηδνκέλαο ππ' απηήο ηνπιάρηζηνλ άπαμ ηνπ κελφο, εθηάθησο δε νζάθηο θιεζή
ππφ ηνπ Πξνέδξνπ.
Οκνίσο, ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη εηο έθηαθηνλ
ζπλεδξίαζηλ, εθ' φζνλ αηηεζή εγγξάθσο ηνχην, θαζνξηδνκέλσλ θαη ησλ
ζεκάησλ δη' α αηηείηαη ε έθηαθηνο ζχγθιεζηο, ππφ ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ κειψλ
ηεο Δπηηξνπήο (νπρί αλαπιεξσηψλ).
4. Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή επξίζθεηαη ελ απαξηία παξφλησλ έμε
(6) ηνπιάρηζηνλ κειψλ, ελ νηο ν Πξφεδξνο ή ν αλαπιεξσηήο απηνχ ή ν
Αληηπξφεδξνο. Αη απνθάζεηο ιακβάλνληαη
θαηά πιεηνςεθίαλ ησλ
παξφλησλ κειψλ θαη δηα ςήθσλ φρη νιηγσηέξσλ ησλ πέληε.
Σα πξαθηηθά ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο αλαγηγλψζθνληαη θαηά
ηελ επνκέλελ πλεδξίαζηλ απηήο θαη ππνγξάθνληαη ππφ ηνπ Πξνέδξνπ θαη
ησλ κειψλ απηήο.
Καη' εμαίξεζηλ ησλ νξηδνκέλσλ εηο ην άξζξνλ 4 ηνπ Καλνληζκνχ ε
παξνχζα ηξνπνπνίεζηο ηνπ άξζξνπ 2 ηζρχεη άλεπ άιινπ ηηλφο απφ ηεο
ζπγθξνηήζεσο εηο ζψκα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ δπλάκεη ηνπ Ν.
1134/81 ζπζηαζέληνο Σακείνπ Τγείαο Πξνζσπηθνχ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο
Διιάδνο. Ζ ζπγθξφηεζηο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο θαηά ηα αλσηέξσ
πξαγκαηνπνηείηαη εληφο δηκήλνπ απφ ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζεο
ηξνπνπνηήζεσο. Μέρξη ηφηε ζα εθαξκφδνληαη αη ηξνπνπνηνχκελαη δηαηάμεηο
σο ηζρχνπλ ζήκεξνλ.
5. Καηά ηαο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο παξίζηαηαη
άλεπ ςήθνπ ν Γηεπζπληήο θαη ηνχηνπ θσιπνκέλνπ ή απφληνο ν αλαπιεξσηήο
ηνπ, εηζάγσλ ηα δηάθνξα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζηλ.
Υξέε Γξακκαηέσο εθηειεί ν Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ
αλαπιεξνχκελνο ελ πεξηπηψζεη θσιχκαηνο ππφ ηνπ Γηεπζπληνχ ή ηνπ
αλαπιεξσηνχ απηνχ.
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6. Ζ Γ.Δ. δχλαηαη λ' αλαζέζε ηελ κειέηελ θαη ελ θαηξψ εηζήγεζηλ εηο
απηήλ δηαθφξσλ ζεκάησλ αθνξψλησλ ηνλ Δηδηθφλ Λνγαξηαζκφλ, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη ε απνλνκή ή δηαθνπή επηθνπξήζεσο
εηο
Τπνεπηηξνπάο εθ ησλ κειψλ απηήο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
αλαπιεξσηψλ ελ θσιχκαηη ησλ ηαθηηθψλ κειψλ.
7. Αη ζπλεδξηάζεηο ηεο Γ.Δ. θαη ησλ Τπνεπηηξνπψλ δελ είλαη
δεκφζηαη. Αληίγξαθνλ απνζπάζκαηνο ή νινθιήξσλ ησλ πξαθηηθψλ δχλαηαη
λα ρνξεγεζή θαηφπηλ ζρεηηθήο εγγξάθνπ αηηήζεσο ηνπ έρνληνο έλλνκνλ
ζπκθέξνλ, κφλνλ κεη' απφθαζηλ ηεο Γ.Δ.
Απαγνξεχεηαη εηο ηα κέιε ηεο Γ.Δ. θαη ησλ Τπνεπηηξνπψλ ε
αλαθνίλσζηο ησλ ελ ηαηο ζπλεδξηάζεζη απηψλ δηακεηθζέλησλ.

ΑΡΘΡΟΝ 3νλ
Πξνζωπηθόλ ηνπ Σακείνπ
Ζ Τπεξεζία ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ελ γέλεη δηεμάγεηαη ππφ
ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, νξηδνκέλσλ ππφ ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο
Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο ή, απφληνο ή θσιπνκέλνπ απηνχ, ππφ ηνπ
αλαπιεξσηνχ ηνπ. Μεηαμχ ησλ ππαιιήισλ ηνχησλ νξίδεηαη ππφ ηεο Γ.Δ. ν
Γηεπζπληήο θαη ν αλαπιεξσηήο απηνχ σο θαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ.
ΑΡΘΡΟΝ 4νλ
Ηζρύο - Σξνπνπνίεζηο ηνπ Καλνληζκνύ
Ο παξψλ Καλνληζκφο ζέιεη ηζρχζεη επζχο σο εγθξηζή δη' α
πνθάζεσο ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, εηο ν
εηζαρζήζεηαη παξά ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ θαη κεηά ζχκθσλνλ απφθαζηλ ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο.
Ο παξψλ Καλνληζκφο δχλαηαη λα ηξνπνπνηήηαη θαη ζπκπιεξνχηαη
θαηά ηελ αλσηέξσ αλαθεξνκέλελ δηαδηθαζίαλ ηεο εγθξίζεψο ηνπ, ήηνη δη'
απνθάζεσο ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο,
κεηά ζχκθσλνλ ηνηαχηελ ηεο θαη' άξζξνλ 2 Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο,
ιακβαλνκέλελ δηα πιεηνςεθίαο ησλ ηεζζάξσλ πέκπησλ (4/5) ησλ κειψλ
απηήο.
Γηα ησλ απηψλ απνθάζεσλ δχλαηαη λ' απνθαζίδεηαη εάλ σξηζκέλε
ηξνπνπνίεζηο ζα έρε αλαδξνκηθήλ ηζρχλ, νπφηε ελ νπδεκηά πεξηπηψζεη ε
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ηνηαχηε αλαδξνκηθή ηξνπνπνίεζηο δχλαηαη λα ζεσξεζή σο ζίγνπζα θεθηεκέλα
δηθαηψκαηα ησλ επηθνπξνπκέλσλ.
ΑΡΘΡΟΝ 5νλ
Πόξνη
Πφξνη είλαη νη θάησζη:
1. Δηζθνξά ησλ ελ ελεξγεία ή δηαζεζηκφηεηη κηζζσηψλ ηεο
Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο 3 1/2 (ηξία θαη ήκηζπ) ηνηο εθαηφλ επί ησλ
πάζεο θχζεσο απνδνρψλ απηψλ σο θαη ηπρφλ θαηαβαιινκέλσλ πνζνζηψλ
επί ησλ θεξδψλ ηεο Σξαπέδεο.
2. Δηζθνξά ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο 9% επί ησλ απηψλ
πνζψλ (εθ' σλ ππνινγίδεηαη ε εηζθνξά ησλ κηζζσηψλ σο ακέζσο αλσηέξσ
αλαθέξεηαη).
3. Δθ' άπαμ εηζθνξά ησλ απφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο εηο
πξψηνλ γάκνλ εξρνκέλσλ εζθαιηζκέλσλ ίζε πξνο ην ιφγσ γάκνπ
παξερφκελνλ ππφ ηεο Σξαπέδεο επίδνκα ηξηψλ κελψλ.
Δηο αο πεξηπηψζεηο δελ παξέρεηαη ππφ ηεο Σξαπέδεο δη' νηνλδήπνηε
ιφγνλ εηο σξηζκέλαο θαηεγνξίαο ηνπ ελ ελεξγεία Πξνζσπηθνχ επίδνκα ιφγσ
γάκνπ δηα ηνλ ππνινγηζκφλ ηεο σο άλσ, ιφγσ ηνχηνπ, εθ' άπαμ εηζθνξάο,
εηο ελ ππνρξενχληαη ελ πάζε πεξηπηψζεη θαη νη αλήθνληεο εηο ηαο θαηεγνξίαο
ηαχηαο ηζρχεη θαη' αλαινγίαλ φ,ηη θξαηεί δηα ην ινηπφλ Πξνζσπηθφλ,
ηνπηέζηηλ ε σο άλσ εηζθνξά είλαη ίζε πξνο ηξηψλ κελψλ ηεθκαξηφλ επίδνκα
ιφγσ γάκνπ εμεπξηζθφκελνλ βάζεη ηνπ χςνπο ηνπ πνζνζηνχ ηνπ εηο ην
ινηπφλ Πξνζσπηθφλ ρνξεγνπκέλνπ επηδφκαηνο ηνχηνπ θαη ηνπ χςνπο ησλ
απνδνρψλ ησλ εθ ησλ σο άλσ εζθαιηζκέλσλ εηο νπο δελ ρνξεγείηαη επίδνκα.
Πξνθεηκέλνπ πεξί ζπληαμηνχρσλ ε ελ ιφγσ εηζθνξά θαζνξίδεηαη εηο 30/100
(ηξηάθνληα εθαηνζηά) ηεο θαηαβαιινκέλεο κεληαίαο ζπληάμεσο θαηά ηελ
εκέξαλ ηεο δειψζεσο ηνπ γάκνπ. Οη εηο δεχηεξνλ γάκνλ εξρφκελνη δελ
ππνρξενχληαη εηο θαηαβνιήλ εηζθνξάο εθηφο εάλ δελ είρνλ θαηαβάιεη
ηνηαχηελ θαηά ηνλ πξψηνλ γάκνλ. Ζ θαηαβνιή ηεο αλσηέξσ εηζθνξάο
δχλαηαη λα γίλε εηο δψδεθα αηφθνπο κεληαίαο δφζεηο.
4. Δθ' άπαμ εηζθνξά δη' έθαζηνλ απνθηψκελνλ ηέθλνλ ίζε πξνο ην
ιφγσ ηνπ δεινπκέλνπ ηέθλνπ παξερφκελνλ ππφ ηεο Σξαπέδεο επίδνκα
ηξηψλ κελψλ. Πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ θαηεγνξηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, εηο νπο
δελ παξέρεηαη ππφ ηεο Σξαπέδεο ηνηνχηνλ επίδνκα, εθαξκφδεηαη αλαιφγσο
ε σο άλσ δηάηαμηο ηνπ εδ. 2 ηεο πξνεγνπκέλεο παξ. 3. Πξνθεηκέλνπ πεξί
ζπληαμηνχρσλ ε ελ ιφγσ εηζθνξά θαζνξίδεηαη εηο 15/100 (δέθα πέληε
εθαηνζηά) ηεο θαηαβαιινκέλεο ζπληάμεσο θαηά ηελ εκέξαλ ηεο δειψζεσο
ηνπ ηέθλνπ.
5. Δηζθνξά ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο ίζε κε ηελ
θαηαβαιινκέλελ ηνηαχηελ παξά ησλ εζθαιηζκέλσλ ή ζπληαμηνχρσλ ιφγσ

6

γάκνπ θαη ηέθλσλ θαηά ηα εηο ηα ππ' αξηζ. 3 θαη 4 εδάθηα ηνπ παξφληνο
άξζξνπ αλαθεξφκελα.
6.
Πνζφλ εθ ησλ πξνκεζεηψλ εμ αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ
δηελεξγνπκέλσλ κέζσ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο,
θαζνξηδνκέλνπ εθάζηνηε ππφ ηεο Γηνηθήζεσο ηεο Σξαπέδεο ηαχηεο.
7. Οη ηφθνη ησλ θεθαιαίσλ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ θαη αη
πξφζνδνη εμ επελδχζεσλ ηνχησλ.
8. Αη πξφζνδνη εμ εθπνηήζεσο αρξήζηνπ ηε Δζληθή Σξαπέδε ηεο
Διιάδνο πιηθνχ.
9. Πάζα άιιε πξφζνδνο εθ δσξεάο θιπ.

ΑΡΘΡΟΝ 6νλ
Γηθαηνύρνη επηθνπξήζεωο
Δπηθνπξήζεσο δηθαηνχληαη:
1. Οη εμεξρφκελνη ηεο Σξαπέδεο δηθαηνχρνη
ζπληάμεσο ηνπ Σακείνπ
πληάμεσλ Πξνζσπηθνχ ηεο Σξαπέδεο (πξψελ) Δζληθήο ελ ηε ελλνία ηεο
παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο θαη κεηά ζάλαηφλ ησλ αη νηθνγέλεηαη
απηψλ εθ' φζνλ δηθαηνχληαη ζπληάμεσο εθ ηνπ απηνχ Σακείνπ.
2. Οη εμεξρφκελνη ηεο Σξαπέδεο δηθαηνχρνη ζπληάμεσο ηνπ Σακείνπ
πληάμεσλ Πξνζσπηθνχ ηεο Σξαπέδεο (πξψελ) Αζελψλ ελ ηε ελλνία ηεο
παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο, θαη κεηά ζάλαηφλ ησλ αη νηθνγέλεηαη
απηψλ, εθ' φζνλ δηθαηνχληαη ζπληάμεσο εθ ηνπ απηνχ Σακείνπ.
3. Οη θαηά ηελ εκεξνκελίαλ ηεο εγθξίζεσο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ
πθηζηάκελνη ζπληαμηνχρνη ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Πξνζσπηθνχ Σξαπέδεο
(πξψελ) Δζληθήο θαη κεηά ζάλαηφλ ησλ αη νηθνγέλεηαη απηψλ εθ' φζνλ
δηθαηνχληαη ζπληάμεσο εθ ηνπ απηνχ Σακείνπ.
4. Οη θαηά ηελ εκεξνκελίαλ ηεο εγθξίζεσο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ
πθηζηάκελνη ζπληαμηνχρνη ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Πξνζσπηθνχ ηεο Σξαπέδεο
(πξψελ) Αζελψλ, εθ' φζνλ εμήιζνλ ηεο Σξαπέδεο κεηά ηελ ζπγρψλεπζηλ ησλ
Σξαπεδψλ Δζληθήο θαη Αζελψλ, θαη κεηά ηνλ ζάλαηφλ ησλ αη νηθνγέλεηαη
απηψλ, εθ' φζνλ δηθαηνχληαη ζπληάμεσο εθ ηνπ απηνχ Σακείνπ.
5. Αη θαηά ηελ εκεξνκελίαλ ηεο εγθξίζεσο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ
πθηζηάκελαη νηθνγέλεηαη ζαλφλησλ εζθαιηζκέλσλ ή ζπληαμηνχρσλ ηνπ
Σακείνπ πληάμεσλ Πξνζσπηθνχ ηεο Σξαπέδεο (πξψελ) Δζληθήο, εθ' φζνλ
εδηθαηψζεζαλ ζπληάμεσο εθ ηνπ ελ ιφγσ Σακείνπ.
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6. Αη θαηά ηελ εκεξνκελίαλ ηεο εγθξίζεσο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ
πθηζηάκελαη νηθνγέλεηαη ζαλφλησλ εζθαιηζκέλσλ ή ζπληαμηνχρσλ ηνπ
Σακείνπ πληάμεσλ Πξνζσπηθνχ ηεο Σξαπέδεο (πξψελ) Αζελψλ ησλ
εμειζφλησλ ηεο Σξαπέδεο κεηά ηελ ζπγρψλεπζηλ ησλ Σξαπεδψλ Δζληθήο θαη
Αζελψλ, εθ' φζνλ εδηθαηψζεζαλ ζπληάμεσο εθ ηνπ ελ ιφγσ Σακείνπ.
7. Οη θαηά ηελ εκεξνκελίαλ ηεο εγθξίζεσο ηνπ παξφληνο πθηζηάκελνη
ζπληαμηνχρνη ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Σξαπέδεο (πξψελ) Αζελψλ, νη
εμειζφληεο πξν ηεο ζπγρσλεχζεσο ησλ Σξαπεδψλ Δζληθήο θαη Αζελψλ θαη
κεηά ηνλ ζάλαηφλ ησλ αη νηθνγέλεηαη απηψλ σο θαη αη πθηζηάκελαη νηθνγέλεηαη
ζαλφλησλ ζπληαμηνχρσλ ηεο
απηήο σο άλσ θαηεγνξίαο, εθ' φζνλ
εδηθαηψζεζαλ ζπληάμεσο εθ ηνπ ελ ιφγσ Σακείνπ.
ΑΡΘΡΟΝ 7νλ
Οηθνγέλεηαη δηθαηνύρωλ επηθνπξήζεωο
Οηθνγέλεηα ελ ηε ελλνία ηνπ παξφληνο λνείηαη ε θαηά ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληαο
Καλνληζκνχο ησλ Σακείσλ πληάμεσλ Πξνζσπηθνχ Σξαπέδεο (πξψελ)
Δζληθήο ή (πξψελ) Αζελψλ θαζνξηδνκέλε πεξηνξηζηηθψο ηνηαχηε.

ΑΡΘΡΟΝ 8νλ
Υξόλνο επηθνπξήζεωο
Ζ επηθνχξεζηο παξέρεηαη εθ' φζνλ ρξφλνλ παξέρεηαη ε ζχληαμηο
παξά ησλ Σακείσλ πληάμεσλ Πξνζσπηθνχ Σξαπέδεο (πξψελ) Δζληθήο ή
ηεο (πξψελ) Αζελψλ.
ΑΡΘΡΟΝ 9νλ
Απνζεκαηηθόλ - Παξνραί
1. Δθ ηνπ ζπλφινπ ησλ εηεζίσλ εζφδσλ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ,
θαζνξίδεηαη ππφ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ην πνζνζηφλ ηεο θξαηήζεσο
βάζεη ησλ εθάζηνηε ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ, δηα ηνλ ζρεκαηηζκφλ
απνζεκαηηθνχ. Σν απνκέλνλ ππφινηπνλ ρξεζηκνπνηείηαη πξνο εμππεξέηεζηλ
ησλ επηθνπξήζεσλ.
2. Ζ Δπηθνχξεζε ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο,
θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηά επί ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ, αλάινγα ησλ
ζπληαμίκσλ εηψλ, πιένλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ, φπσο παξαθάησ.
3. πληάμηκνο ρξφλνο είλαη απηφο γηα ηνλ νπνίν έρνπλ θαηαβιεζεί
εηζθνξέο ζην Λνγ/ζκφ ιφγσ ππεξεζίαο ζηελ Δ.Σ.Δ. θαζψο θαη ν ρξφλνο πνπ
πξνζκεηξάηαη θαηά ην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο θαη ηηο δηαηάμεηο πεξί
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δηαδνρηθήο αζθάιηζεο φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά θαη εθφζνλ αθνξνχλ ην
Λνγαξηαζκφ.
4. Σν πνζνζηφ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο Δπηθνχξεζεο ππνινγίδεηαη
ζε 1,0285% επί ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ, φπσο νξίδνληαη παξαθάησ,
γηα θάζε ζπληάμηκν έηνο, (δειαδή ζε 45% επί ηνπ 1/35 ηνπ 80% ησλ
ζπληαμίκσλ απνδνρψλ γηα θάζε ζπληάμηκν έηνο), κε αλψηαην φξην ην 36%
ησλ ζπληαμίκσλ απνδνρψλ.
5. Ωο ζπληάμηκεο απνδνρέο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο
παξαγξάθνπ 6, ιακβάλνληαη ππφςε, απνθιεηζηηθά θαη κφλν:

ηεο

α) Ο βαζηθφο κηζζφο ηνπ κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ ή ηνπ βαζκνχ πνπ
θαηείραλ ή θαηέρνπλ νη αζθαιηζκέλνη ή επηθνπξνχκελνη ηελ εκεξνκελία θαηά
ηελ νπνία εμήιζαλ ή εμέξρνληαη απφ ηελ ελεξγφ ππεξεζία ηεο Σξαπέδεο.
Ωο βαζηθφο κηζζφο αζθαιηζκέλσλ ή επηθνπξνπκέλσλ νη νπνίνη
θαηά ηελ έμνδφ ηνπο θαηείραλ βαζκφ ή κηζζνινγηθφ θιηκάθην πνπ έρεη πάςεη
λα πθίζηαηαη ή δελ θαηέρνπλ βαζκφ ηεο ππαιιειηθήο ηεξαξρίαο νχηε
ειάκβαλαλ απνδνρέο κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ, ζεσξείηαη ν βαζηθφο κηζζφο
βάζεη ηνπ νπνίνπ ηνπο ρνξεγείηαη ζχληαμε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ
ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ.
β) Σπρφλ πξνζαπμήζεηο ησλ βαζηθψλ κηζζψλ, εθφζνλ ιακβάλνληαη
ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ρνξεγνπκέλεο ζπληάμεσο θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ.
γ) Σν επίδνκα πνιπεηνχο ππεξεζίαο ην νπνίν ππνινγίδεηαη επί
ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ ησλ εδ. α' θαη β' ηεο παξνχζεο,
γηα θάζε ζπληάμηκν έηνο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ παξφληνο, κε ηα
ίδηα πνζνζηά, ππφ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο θαη ζηελ ίδηα έθηαζε φπσο θαη'
αλαινγία ρνξεγείηαη θάζε θνξά απφ ηελ Σξάπεδα ζην ελ ελεξγεία πξνζσπηθφ
ηεο.
δ) Σν επηζηεκνληθφ επίδνκα ην νπνίν ππνινγίδεηαη επί ηνπ
βαζηθνχ κηζζνχ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ ησλ εδ. α' θαη β' ηεο παξνχζεο, ππφ
ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο θαη ζηελ ίδηα έθηαζε φπσο θαη' αλαινγία ρνξεγείηαη
θάζε θνξά απφ ηελ Σξάπεδα ζην ελ ελεξγεία πξνζσπηθφ ηεο.
Σν επηζηεκνληθφ επίδνκα ιακβάλεηαη ππφςε νιφθιεξν εθφζνλ
ερνξεγείην απφ ηελ Σξάπεδα πξίλ απφ ηελ απνρψξεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ
επί ηεηξαεηία, αιιηψο ιακβάλεηαη ππφςε θιάζκα απηνχ αλάινγν κε ην ρξφλν
γηα ηνλ νπνίν είρε ρνξεγεζεί απφ ηελ Σξάπεδα.
ε) Σν επίδνκα ηνπ βαζκνχ ηνλ νπνίν νη αζθαιηζκέλνη ή
επηθνπξνχκελνη θαηείραλ θαηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηελ Σξάπεδα θαη ην
νπνίν ππνινγίδεηαη φπσο ην ρνξεγεί ε Σξάπεδα ζηνπο ελ ελεξγεία
ππαιιήινπο ηεο ηνπ αληίζηνηρνπ βαζκνχ.
6. Οη ζπληάμηκεο απνδνρέο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ 5 ησλ
Γηνηθεηψλ, Πξνέδξσλ Γ.., Γηεπζπλφλησλ πκβνχισλ, Τπνδηνηθεηψλ θαη
Αληηπξνέδξσλ ππνινγίδνληαη κε βάζε ην βαζηθφ κηζζφ Γηεπζπληή θαη
πξνζαπμάλνληαη σο εμήο: Γηα ηνπο Γηνηθεηέο, Πξνέδξνπο Γ.., Γηεπζχλνληεο
πκβνχινπο θαηά 20% θαη γηα ηνπο Τπνδηνηθεηέο θαη ηνπο Αληηπξνέδξνπο
Γ.. θαηά 15%, εθφζνλ έρνπλ ρξφλν αζθάιηζεο ζην Λνγαξηαζκφ ιφγσ
ππεξεζίαο ζηηο πξναλαθεξφκελεο ζέζεηο άλσ ησλ 5 εηψλ ή ιφγσ ππεξεζίαο
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ζηελ Σξάπεδα κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα άλσ ησλ 15 εηψλ. Γηα ηνπο
πξνεξρφκελνπο απφ ηελ ηεξαξρία ηεο Σξάπεδαο θαη έρνληεο εμαληιήζεη απηήλ
Γηνηθεηέο, Πξνέδξνπο Γ.., Γηεπζχλνληεο πκβνχινπο, Τπνδηνηθεηέο,
Αληηπξνέδξνπο, ε επηθνχξεζε πξνζαπμάλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ην
ηειηθά θαηαβαιιφκελν θαζαξφ πνζφ ζχληαμεο θαη επηθνχξεζεο λα είλαη
ηζφπνζν ηνπ θαηά ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο γεληθέο δηαηάμεηο αλσηάηνπ νξίνπ
ζπληάμεσλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη απφ ην λφκν αλψηαην φξην, ην
θαηαβαιιφκελν πνζφ επηθνχξεζεο
ζα νξίδεηαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή
Δπηηξνπή κε απφθαζή ηεο εγθξηλφκελε απφ ην Γ.. ηεο Σξάπεδαο.
7. Δπί ηεο θαηά ηα αλσηέξσ δηακνξθνπκέλεο επηθνχξεζεο
ρνξεγείηαη επίδνκα γάκνπ θαη επίδνκα ηέθλσλ ππνινγηδφκελν κε ηα ίδηα
πνζνζηά πνπ ρνξεγεί ε Σξάπεδα ηα αληίζηνηρα επηδφκαηα ζην ελ ελεξγεία
πξνζσπηθφ ηεο κε ηηο ίδηεο δε πξνυπνζέζεηο πνπ ρνξεγεί ην Σακείν
πληάμεσλ ηα αληίζηνηρα επίδνκαηα.
7α. Υνξεγείηαη επίδνκα απνιχηνπ αλαπεξίαο ζηνπο ηπθινχο
επηθνπξνχκελνπο ηνπ Ν. 612/77 ίζν κε ην 50% ηεο επηθνπξήζεψο ηνπο 3.
8. Σν θαηψηαην πνζφ θαηαβιεηέαο επηθνχξεζεο δελ κπνξεί λα
είλαη κηθξφηεξν απφ ηα εθάζηνηε ηζρχνληα θαηψηαηα φξηα ησλ παξνρψλ ηνπ
ΗΚΑ - ΣΔΑΜ γηα πεξηπηψζεηο γήξαηνο ή ζαλάηνπ.
9. Με θάζε αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζνινγίνπ ηνπ ελ ελεξγεία
πξνζσπηθνχ ηεο Σξαπέδεο, ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη αλάινγε
αλαπξνζαξκνγή ησλ επηθνπξήζεσλ, κε βάζε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο
πξνεγνχκελεο ρξήζεσο θαη ηα πξνυπνινγηζηηθά ηεο ηξέρνπζαο.
Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή, αλ θξίλεη, βάζεη ησλ παξαπάλσ
ζηνηρείσλ, φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ δελ ην επηηξέπεη,
κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ αλαζηνιή ηεο αλαπξνζαξκνγήο γηα φζν δηάζηεκα
θξίλεη αλαγθαίν ή ηε ζηαδηαθή αλαπξνζαξκνγή ησλ επηθνπξήζεσλ ή ηελ
αλαπξνζαξκνγή ηνπο ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ.
10. ε επηθνπξνχκελνπο ζπληαμηνδνηεζέληεο γηα ιφγνπο πγείαο
ιφγσ κεξηθήο αληθαλφηεηαο θαη ιακβάλνληεο γηα ην ιφγν απηφ κεησκέλε
ζχληαμε, θαηαβάιιεηαη κεησκέλν αληίζηνηρα πνζνζηφ επηθνπξήζεσο.
11. Δηο ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο απνβηψζαληνο αζθαιηζκέλνπ ή
επηθνπξνπκέλνπ απνλέκεηαη επηθνχξεζε, ππνινγηδφκελε ζε πνζνζηφ ηεο
πξνθχπηνπζαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 5-8 επηθνπξήζεσο αληίζηνηρν κε ην
πνζνζηφ ζπληάμεσο πνπ νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ
Σακείνπ πληάμεσλ θαη ππφ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο θαη κε ηελ ίδηα κεηαμχ
ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαηαλνκή πνπ νξίδνπλ νη απηέο δηαηάμεηο (ηνπ
Καλνληζκνχ ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ).
Σν ζχλνιν ησλ θαηά κέινο νηθνγελείαο θαζνξηδνκέλσλ πνζψλ
επηθνπξήζεσο ζεσξείηαη σο κηα επηθνχξεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
ειαρίζηνπ πνζνχ δηθαηνπκέλεο επηθνπξήζεσο.
3

απφθαζε Γ ΔΣΔ 1359/26.6.2008, ζέκα 5

ν
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11α ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κέινο ηεο νηθνγελείαο δηθαησζέλ
ζπληάμεσο δελ δηθαηνχηαη επηθνπξήζεσο, ην αλαινγνχλ ζην
κέινο ηνχην
πνζφ επηθνπξήζεσο εθπίπηεηαη.
12. Οη επηθνπξήζεηο ησλ δηθαηνδφρσλ, νη ζπληάμεηο ησλ νπνίσλ
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ έρνπλ πεξηθνπεί ή
δηαηεξνχληαη ζε νξηζκέλα πνζά, θαζψο θαη νη επηθνπξήζεηο ησλ
ζπληαμηνδνηεζέλησλ βάζεη ησλ θαηαξγεζεηζψλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πεξί κειψλ
ηεο Γηνηθήζεσο ηεο Σξάπεδαο, ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ ή ησλ
δηθαηνδφρσλ απηψλ, εμαθνινπζνχλ λα δηέπνληαη απφ ηηο πξηλ ηελ απφ
1.1.1996 ηξνπνπνίεζε δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, δειαδή νξίδνληαη ζε 45%
επί ηεο θαηαβαιινκέλεο εθάζηνηε ζπληάμεσο.
13. Δθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ 12, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη θαηαβαιιφκελεο επηθνπξήζεηο
είλαη αλψηεξεο απφ ηηο πξνθχπηνπζεο θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, ην επηπιένλ πνζφ ζπλερίδεη λα θαηαβάιιεηαη σο
δηαηεξεηέα δηαθνξά.

ΑΡΘΡΟΝ 10νλ
ΚΑΣΑΡΓΔΗΣΑΗ
-----------

ΑΡΘΡΟΝ 11νλ
Αλαγλώξηζε Πξνϋπεξεζηώλ
1. Μπνξνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ σο ρξφλνο αζθαιίζεσο ζην
Λνγαξηαζκφ, κε αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, νη θαησηέξσ πξνυπεξεζίεο γηα
φζν δηάζηεκα ζα έρνπλ πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζζεί
ζαλ ρξφλνο
αζθαιίζεσο ζην Σακείν πληάμεσλ.
α) Πξνυπεξεζία ζην Διιεληθφ Γεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε
Αλψλπκε Δηαηξεία ή ζε Σξάπεδα.
β) Πξνυπεξεζία ζε Ν.Π.Η.Γ. ή ζε επηρείξεζε πνπ κεηαηξάπεθαλ
αληίζηνηρα ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή Γεκφζηα ππεξεζία ή ζε Αλψλ. Δηαηξεία εθφζνλ ε
κεηαηξνπή έγηλε πξηλ νη εξγαδφκελνη πξνζιεθζνχλ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα.
γ) Πξνυπεξεζία ζηνπο Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο, ζηνπο
πλεηαηξηζκνχο θαη ζηηο θπξίσο αληηπξνζσπεπηηθέο ζπλδηθαιηζηηθέο
Οξγαλψζεηο ηνπ Πξνζσπηθνχ ηεο ΔΣΔ.
Σα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά πξνυπεξεζηψλ ησλ εδαθίσλ α. β. & γ
πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε ζα έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Γεκφζηα Τπεξεζία
ή ηελ Αλψλπκε Δηαηξεία ή ην Ν.Π.Γ.Γ. ή ηνπο αληίζηνηρνπο εξγνδνηηθνχο
θνξείο.
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δ) Ζ πξν ηεο ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ
ζηξαηησηηθή ππεξεζία, φζσλ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ παιαηνχ ή ηνπ λένπ
πνιεκηζηνχ, ζχκθσλα, κε ηνπο ΠΝ 28/31.10.35, 244/1936, 711/1937 θαη ησλ
Ν. 751/48, 1836/1951 θαη ηνπ άξζξνπ Ν.Γ. 1799/42 φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηνλ Α.Ν. 1764/1944.
Σα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα εθδίδνληαη απφ ηα
ηξαηνινγηθά Γξαθεία ή απφ άιιεο αξκφδηεο ζηξαηησηηθέο αξρέο.
2. Ζ αλαγλψξηζε ησλ πξνυπεξεζηψλ ηεο πξνεγνπκέλεο
παξαγξάθνπ γίλεηαη κε ηνλ φξν θαηαβνιήο απφ ηνλ αηηνχληα, ησλ εηζθνξψλ
εξγνδφηνπ θαη αζθαιηζκέλνπ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 5 παξ.1
θαη 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Οη εηζθνξέο ζα ππνινγίδνληαη επί ησλ θαηά
ηελ εκέξα ηεο, κεηά πιήξσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο,
θαηαβαιινκέλσλ απνδνρψλ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κηζζσηνχ ή πξνθεηκέλνπ
γηα ζπληαμηνχρν επί ησλ απνδνρψλ ηνπ ελ ελεξγεία νκνηνβάζκνπ ηνπ.
3. Ζ αίηεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο σο ρξφλνπ
αζθαιίζεσο ππνβάιιεηαη νπνηεδήπνηε φρη φκσο πέξαλ εμακήλνπ
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο απφ ηελ εκέξα πνπ ν αηηψλ έγηλε ζπληαμηνχρνο.
4. Οη δεηνχληεο, ζχκθσλα, κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο,
ηελ αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο σο ρξφλν αζθαιίζεσο, ππνρξενχληαη, κέζα
ζε πξνζεζκία ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα θέξεη ε ηαρ/θή
απφδεημε ηεο ζπζηεκέλεο πξνζθιήζεσο απφ ην Λνγαξηαζκφ, λα δειψζνπλ
εγγξάθσο εάλ επηζπκνχλ ηελ εθ' άπαμ ή θαηά δφζεηο θαηαβνιή ησλ
εηζθνξψλ.
ηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηνπ Λνγ/ζκνχ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην
θαηαβιεηέν πνζφ εηζθνξψλ θαη ην πνζφ ηεο κεληαίαο δφζεσο.
Δάλ ε πξνζεζκία ησλ ηξηψλ κελψλ παξέιζεη, ρσξίο ζαθή έγγξαθε
ζεηηθή απάληεζε ηνπ αηηνχληνο, ε αίηεζή ηνπ ζεσξείηαη ζαλ λα
κελ έρεη
ππνβιεζεί. Νέα αίηεζε εάλ είλαη εκπξφζεζκε, ζα
ζπλεπάγεηαη λέα
κηζζνινγηθά δεδνκέλα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηζθνξψλ.
5. ηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γίλεηαη κε
κεληαίεο δφζεηο:
α) Αλ πξφθεηηαη γηα ζπληαμηνχρν ην πνζφ ηεο δφζεσο ηζνχηαη κε ηε
δηαθνξά ησλ δχν επηθνπξήζεσλ πνπ βγαίλνπλ κε βάζε ηελ ζχληαμε
ζπλππνινγηδνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο θαη ηε ζχληαμε ρσξίο απηφ
ην ζπλππνινγηζκφ.
β) Αλ πξφθεηηαη γηα αζθαιηζκέλν ζε ελεξγφ ππεξεζία ην πνζφ ηεο
δφζεσο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γηαρ/θήο Δπηηξνπήο ζε πνζνζηφ επί
ησλ απνδνρψλ ηνπ. Ζ δφζε απηή δελ ζα ππεξβαίλεη ην 10% ησλ πάζεο
θχζεσο κεληαίσλ απνδνρψλ ή ην 5% αλ γηα ηελ ίδηα αηηία θαη γηα φζν ρξφλν
ππάξρεη παξάιιειε θξάηεζε απφ ηα άιια αζθαιηζηηθά Σακεία ησλ
ππαιιήισλ ηεο ΔΣΔ.
γ) Αλ ν αζθαιηζκέλνο γίλεη ζπληαμηνχρνο, ε ζπλέρηζε ηεο
θξαηήζεσο ηεο δφζεσο κπνξεί λα γίλεηαη, ζχκθσλα κε ην εδάθην (α) ηεο
παξνχζεο παξαγξάθνπ.
6. Πξνυπεξεζία πνπ πξνζκεηξήζεθε ή αλαγλσξίζηεθε κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν ζην Σακείν πληάμεσλ θαη φρη ζην Λνγαξηαζκφ
Δπηθνπξήζεσο, δελ ππνινγίδεηαη ζηελ θαηαβιεηέα επηθνχξεζε.
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7. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην Σακείν πληάμεσλ
αηηήζεηο αλαγλσξίζεσο πξνυπεξεζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο,
ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 1964 θαη νη πξνυπεξεζίεο απηέο
αλαγλσξίζηεθαλ ζην Σακείν πληάμεσλ, αλαγλσξίδνληαη θαη ζην Λνγαξηαζκφ
Δπηθνπξήζεσο σο ρξφλνο αζθαιίζεσο, ρσξίο θαηαβνιή εηζθνξψλ.
8. Οη πξνυπεξεζίεο ηεο παξ.1 νη νπνίεο ππνινγίδνληαη ζηελ θπξία
αζθάιηζε θαηά ηελ επέιεπζε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηπηψζεσο
βάζεη ηνπ
Ν.Γ. 4202/61, κπνξνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ ζην Λνγ/ζκφ Δπηθνπξήζεσο κε
θαηαβνιή εηζθνξψλ κηζζσηνχ θαη εξγνδφηνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
εξγαζηαθήο ζρέζεσο κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα. Ο Λνγαξηαζκφο φκσο, θαηά
ηελ απνλνκή ηεο επηθνπξήζεσο, ζα ππνινγίδεη θαη ην ρξφλν ησλ
πξνυπεξεζηψλ απηψλ, κφλν εάλ ν αληίζηνηρνο ρξφλνο έρεη ππνινγηζζεί θαη
ζην Σακείν πληάμεσλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαδνρηθήο αζθαιίζεσο. Αλ νη
πξνυπεξεζίεο απηέο δελ ππνινγηζζνχλ ζην Σακείν πληάμεσλ, δελ ζα είλαη
επηθνπξεηέεο, νη δε θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο εξγνδφηνπ θαη εξγαδνκέλνπ
παξακέλνπλ σο πφξνη ηνπ Λνγαξηαζκνχ θαη δελ επηζηξέθνληαη.
9. ε θακηά πεξίπησζε ν ζπλνιηθφο ρξφλνο επηθνπξήζεσο,
πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ εμαγνξάο πξνυπεξεζηψλ, δελ κπνξεί
λα ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ ρξφλν ζθαιίζεσο ζην Σακείν πληάμεσλ.
10.
Δθθξεκείο
αηηήζεηο
ή
πεξηπηψζεηο
αλαγλσξίζεσο
πξνυπεξεζηψλ θαηαιακβάλνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη
7 ηνπ παξφληνο, πιελ φκσο ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απηψλ ζα
αξρίζνπλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηεο παξνχζεο ηξνπνπνηήζεσο.
Ζ απηή εκεξνκελία ζα ιεθζεί ππφςε θαη σο πξνο ην χςνο ησλ
απνδνρψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαηαβιεηέσλ εηζθνξψλ.
ΑΡΘΡΟΝ 12νλ
Δπηζηξνθή εηζθνξώλ
Δηο ηνπ δη' νηνλδήπνηε ιφγνλ κε δηθαηνπκέλνπο επηθνπξήζεσο
επηζηξέθνληαη αηφθσο αη θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο ππεξεζίαο
ησλ
ελεξγεζείζαη εηζθνξαί, αη αλαθεξφκελαη ελ εδαθίνηο 1, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.

ΑΡΘΡΟΝ 13νλ
Δπαλαδηνξηδόκελνη - Γηαζεζηκόηεο
1. Δηο πεξίπησζηλ επαλαπξνζιήςεσο ππφ ηεο Σξαπέδεο
δηθαηνχρσλ επηθνπξήζεσο απνρσξεζάλησλ ηεο ππεξεζίαο, σο ηαθηηθψλ,
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ζπκθψλσο ησ Οξγαληζκψ ηεο, κηζζσηψλ (νπρί εθηάθησλ ή επί ζπκβάζεη)
αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή επηθνπξήζεσο.
Δάλ ν επαλαδηνξηδφκελνο, κε δηθαησζείο επηθνπξήζεσο θαηά ηελ
πξψηελ εθ ηεο ππεξεζίαο απνρψξεζίλ ηνπ, εηζέπξαμε ηαο εηζθνξάο απηνχ,
ππνρξενχηαη εηο επηζηξνθήλ, άκα ηε επαλαπξνζιήςεη ηνπ, ησλ ελ ιφγσ
εηζθνξψλ. Ζ επηζηξνθή γίλεηαη κε βάζηλ ηαο θαηά ηνλ επαλαδηνξηζκφλ ηνπ
απνδνράο ησλ βαζκψλ ηνπο νπνίνπο δηέηξεμελ ν επαλαδηνξηδφκελνο, εληφθσο
πξνο 4%.
ΑΡΘΡΟΝ 14νλ
Απώιεηα δηθαηώκαηνο επηθνπξήζεωο
Απνβάιινπλ ην δηθαίσκα ηεο επηθνπξήζεσο:
1. Ζ εηο λένλ γάκνλ ειζνχζα ρήξα ή κήηεξ ηνπ απνβηψζαληνο
κηζζσηνχ ή επηθνπξνπκέλνπ, σο θαη ε δηα
δηθαζηηθήο
απνθάζεσο
εθπίπηνπζα ηεο επηηξνπείαο ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ ηεο κήηεξ, δηα ιφγνπο
πξνβιεπνκέλνπο ππφ ησλ παξαγξάθσλ 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 1622 ηνπ Α.Κ.
2. Παλ κέινο ηεο νηθνγελείαο ηνπ εζθαιηζκέλνπ, αθ' νπ ρξφλνπ
εμέιηπνλ ελ ησ πξνζψπσ απηνχ αη πξνυπνζέζεηο πθ' αο εδηθαηψζε, βάζεη
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, επηθνπξήζεσο.
3. Καηά ηελ θξίζηλ ηεο Γ.Δ. ν επηθνπξνχκελνο θαη ιφγσ ζαλάηνπ
κηζζσηνχ ή επηθνπξνπκέλνπ, πάληα ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ, εάλ δελ
αλαθνηλψζνπλ εγθαίξσο εηο ην Σακείνλ γεγνλφηα, επηθέξνληα, είηε ηελ
απψιεηαλ ηνπ δηθαηψκαηνο επηθνπξήζεσο, είηε αλαζηνιήλ απηήο, είηε
ηξνπνπνίεζηλ εηο ηνλ ρξφλνλ ή ην πνζφλ ηεο επηθνπξήζεσο.
4. Οη ιφγσ απνρσξήζεσο εθ ηεο Σξαπέδεο ζπληαμηνχρνη ησλ
Σακείσλ πληάμεσλ ησλ Σξαπεδψλ (πξψελ) Δζληθήο θαη πξψελ ( Αζελψλ),
νίηηλεο κεηά ηελ απνρψξεζή ησλ πξνζειήθζεζαλ παξ' εηέξαο Σξαπέδεο θαη
εζθαιίζζεζαλ εηο Σακείνλ πληάμεσλ ηεο Σξαπέδεο ηαχηεο, σο θαη νη κεηά
ηελ απνρψξεζή ησλ εθ ηεο ελ ιφγσ Σξαπέδεο δηθαησζέληεο ιφγσ ηεο
παξ'απηή εξγαζίαο ησλ ζπληάμεσο ππφ ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ ηεο Σξαπέδεο
ηαχηεο.
Οκνίσο δελ νθείιεηαη επηθνχξεζε εηο ηα κεηά ηνλ ζάλαηνλ ησλ ελ ιφγσ
ζπληαμηνχρσλ δηθαηνδφρα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ, εθφζνλ δηα ηελ
απηήλ αηηίαλ, ηνπηέζηηλ ηεο παξ' άιιε Σξαπέδε εξγαζίαο ηνπ ζπληαμηνχρνπ,
εδηθαηψζεζαλ ζπληάμεσο θαη παξά ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ ηεο εηέξαο
Σξαπέδεο.
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ΑΡΘΡΟΝ 15νλ
Οθεηιαί πξνο επηθνπξνπκέλνπο - Απαγόξεπζηο

εθρωξήζεωο θιπ.

1. Πάζα νθεηιή ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ πξνο δηθαηνχρνλ
επηθνπξήζεσο παξαγξάθεηαη κεηά πεληαεηίαλ αθ' εο εκέξαο θαηέζηε αχηε
απαηηεηή, πεξηεξρνκέλε εηο ηα θεθάιαηα ηνπ Σακείνπ.
2. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζηο ή θαηάζρεζηο ησλ εθ ηνπ Δηδηθνχ
Λνγαξηαζκνχ θαηαβαιινκέλσλ επηθνπξήζεσλ εηο νηνλδεπνηε αηηίαλ θαη εάλ
ζηεξίδεηαη ε εθρψξεζηο θαη ε θαηάζρεζηο.
3. Καηά πάζαλ πεξίπησζηλ επηθνπξήζεσο κειψλ ηεο νηθνγελείαο
απνβηψζαληνο κηζζσηνχ, ελ ππεξεζία ή κεη' απηήλ, ε επηθνχξεζηο αλήθεη εηο
ηα κέιε ηαχηα ηδίσ θαη νπρί θιεξνλνκηθψ δηθαίσ.

ΑΡΘΡΟΝ 16νλ
Μεηαβαηηθαί δηαηάμεηο
1α) Αλεμαξηήησο ηεο εκεξνκελίαο αθ' εο αη δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο εηέζεζαλ ελ ηζρχτ ηφζνλ δηα ηνπο ελ ελεξγεία φζνλ θαη δηα ηνπο
ζπληαμηνχρνπο ηνπο εζθαιηζκέλνπο εηο ην Σακείνλ πληάμεσλ ηεο ηέσο
Σξαπέδεο Αζελψλ, νη εθ ηνχησλ ελ ελεξγεία απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 1961 θαη
εληεχζελ ππνρξενχληαη εηο ηελ θαηαβνιήλ εηζθνξάο επί ησλ κεληαίσλ πιήξσλ
απνδνρψλ ησλ απφ ηεο ελ ιφγσ εκεξνκελίαο 1εο Ηαλνπαξίνπ 1961. Ζ
εηζθνξά αχηε ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ αξρηθψο
ηζρχζαληνο απφ 1-10-49 Καλνληζκνχ.
β) Οη εμειζφληεο πξν ηεο ηζρχνο ηνπ πξντζρχζαληνο Καλνληζκνχ
θαη ην πξψηνλ ππαρζέληεο εηο ηελ επηθνχξεζηλ ζπληαμηνχρνη ηνπ Σακείνπ
πληάμεσλ Σξαπέδεο (πξψελ) Αζελψλ δηθαηνχληαη ηεο θαηά ην άξζξνλ 9 ηνπ
παξφληνο Καλνληζκνχ επηθνπξήζεσο αλαδξνκηθψο απφ ηεο 1εο Ηαλνπαξίνπ
1961 ε επηθνχξεζηο δε αχηε, δηα ην κέρξη ηεο εθαξκνγήο ηνπ δηα ηνπ
πξντζρχζαληνο Καλνληζκνχ θαζνξηδνκέλνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο, ζα
ππνινγηζζή θαηά ηαο
δηαηάμεηο ηνπ πξν απηνχ ηζρχζαληνο απφ 1-10-49
Καλνληζκνχ. Ζ θαηά ην αλσηέξσ νθεηινκέλε επηθνχξεζηο, ε αλαινγνχζα
εηο ην ρξνληθφλ δηάζηεκα απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 1961 κέρξη ηεο εκεξνκελίαο
εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξντζρχζαληνο Καλνληζκνχ, ζα ππνινγηζζή βάζεη ηεο θαηά ηελ εκεξνκελίαλ ηεο εγθξίζεψο ηνπ ππαξρνχζεο
ζρέζεσο, ηνπ θαηά ηνλ ηειεπηαίνλ κήλα θαηαβιεζέληνο ζπλνιηθνχ πνζνχ δη'
επηθνπξήζεηο πξνο ην θαηά ηνλ απηφλ κήλα θαηαβιεζέλ ζπλνιηθφλ πνζφλ
δηα ζπληάμεηο εηο ηνπο εζθαιηζκέλνπο εηο ην Σακείνλ πληάμεσλ Πξνζσπηθνχ
ηεο Σξαπέδεο (πξψελ) Δζληθήο. Ο αλσηέξσ ππνινγηζκφο ζα γίλε επί ηεο
ζπληάμεσο ηεο δηθαηνπκέλεο βάζεη ησλ ηξνπνπνηεζεηζψλ γεληθψλ δηαηάμεσλ
ηνπ Καλνληζκνχ Πξνζσπηθνχ Σξαπέδεο (πξψελ) Αζελψλ θαη νπρί επί ηεο
ηπρφλ θαηαβαιινκέλεο κεγαιπηέξαο ηνηαχηεο, βάζεη εηδηθψλ θαη κεηαβαηηθψλ
δηαηάμεσλ ηνπ απηνχ σο άλσ Καλνληζκνχ, πξνβιεπνπζψλ ηελ δηαηήξεζηλ ηνπ
δηθαηψκαηνο εηο ηελ κείδνλα ηαχηελ ζχληαμηλ.
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γ) Αη ελ ιφγσ απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 1961 θαη εληεχζελ δηθαηνχκελαη
επηθνπξήζεηο ππφ ησλ ζπληαμηνχρσλ ή κηζζσηψλ ησλ πξνεξρνκέλσλ εθ ηεο
ηέσο Σξαπέδεο Αζελψλ, εζθαιηζκέλσλ εηο ην Σακείνλ πληάμεσλ
Πξνζσπηθνχ ηεο Σξαπέδεο (πξψελ) Αζελψλ εμειζφλησλ κέρξη θαη ηεο 1εο
Ηαλνπαξίνπ 1961 δελ θαηαβάιινληαη εηο ηνπο δηθαηνχρνπο αιιά άγνληαη εηο
πίζησζηλ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ παξά ηε Δζληθή Σξαπέδε ηεο Διιάδνο, ίλα
ρξεζηκνπνηεζψζη παξ' απηήο θαη θαη' ειεπζέξαλ απηήο θξίζηλ, πξνο θάιπςηλ
ησλ ππφ ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο Πξνζσπηθνχ ηέσο Σξαπέδεο Αζελψλ επί
πιένλ θαηαβαιινκέλσλ εηο ην εμεξρφκελνλ πξνζσπηθφλ ην εζθαιηζκέλνλ
εηο ην Σακείνλ ηνχην, ιφγσ κε δηελεξγείαο εθπηψζεσο εηο ηνπο
εμεξρνκέλνπο
θαη
απνδεκηνπκέλνπο
πξν
ηεο
ζπκπιεξψζεσο
δεθαπεληαεηνχο ππεξεζίαο απφ ηεο ηδξχζεσο ηνπ ελ ιφγσ Σακείνπ,
ζπκθψλσο πξνο ηαο πεξί εθπηψζεσλ δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Σακείνπ
Απηαζθαιείαο ηνπ Πξνζσπηθνχ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο.
δ) Μεηά ηελ ζπγθέληξσζηλ ηνπ αλαγθαηνχληνο δηα ηελ άλσ αηηίαλ
πνζνχ, αη επηθνπξήζεηο ζα θαηαβάιισληαη θαλνληθψο θαη σο θαζνξίδεηαη
δηα ηνπ πξντζρχζαληνο Καλνληζκνχ εηο ηνπο δηθαηνχρνπο ή, ιφγσ ζαλάηνπ
απηψλ, εηο ηαο δηθαηνδφρνπο νηθνγελείαο ησλ.
2. Οη ζήκεξνλ επηθνπξνχκελνη, εθ' φζνλ ην θαηαβαιιφκελνλ εηο
απηνχο πνζφλ είλαη αλψηεξνλ ηνπ βάζεη ηνπ παξφληνο θαζνξηδνκέλνπ πνζνχ,
δηαηεξνχλ ηνχην, κέρξη ηεο ηπρφλ, δηα απμήζεσο ηνπ πνζνζηνχ ηεο
επηθνπξήζεσο ή ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζπληάμεσο, εθ' νπ ππνινγίδνληαη αχηαη,
εμηζψζεσο ηεο δηαθνξάο.
3. Οκνίσο, νη ιακβάλνληεο επηθνχξεζηλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
αξρηθνχ απφ 1-10-1949 Καλνληζκνχ νίηηλεο δηα ησλ δηαηάμεσλ πξν ηνπ
παξφληνο ηζρχζαληνο ηνηνχηνπ δελ δηθαηνχληαη πιένλ ηνηαχηεο, δηαηεξνχλ
κελ ηαχηελ, εηο ν πνζφλ θαηαβάιιεηαη ζήκεξνλ, αιιά κφλνλ κέρξη ηεο
ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ επηθνπξήζεσο ηνπ θαζνξηδνκέλνπ δηα ησλ αξρηθψλ
δηαηάμεσλ ηνπ σο άλσ απφ 1-10-1949 Καλνληζκνχ, κε ιακβαλνκέλσλ
ηνπηέζηηλ ππ' φςηλ ησλ εληαπζίσλ παξαηάζεσλ.
4. Πάζα λέα ρνξήγεζηο ή αχμεζηο επηθνπξήζεσο ζπλεπεία
ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ άξρεηαη θαηαβαιινκέλε εηο ηνπο
δηθαηνχρνπο απφ ηεο 1εο ηνπ κελφο θαζ' φλ ελεθξίζεζαλ αη ηξνπνπνηήζεηο
αχηαη δη' απνθάζεσο ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο
Διιάδνο θαηά ηα ελ άξζξσ 4 ηνπ παξφληνο δηαιακβαλφκελα.
5. Καη' εμαίξεζηλ ηνπ ελ άξζξσ 1, παξ. 2 ελ ζπλδπαζκψ κε ην
άξζξνλ 6 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αλαγλσξίδεηαη δηθαίσκα επηθνπξήζεσο
θαη εηο ηνπο εμειζφληαο ή εμεξρνκέλνπο κηζζσηνχο ηεο ηέσο Σξαπέδεο
Αζελψλ, ηνπο αλήθνληαο πεξηνξηζηηθψο εηο ην ηαθηηθφλ πξνζσπηθφλ απηήο,
ην αλαθεξφκελνλ ελ άξζξσ 4 ηνπ ήδε
ηζρχνληνο Οξγαληζκνχ Τπεξεζίαο
Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, σο θαη εηο ηα κέιε νηθνγελείαο απηψλ ελ
πεξηπηψζεη ζαλάηνπ ησλ, εθ' φζνλ ιφγσ πξνζιήςεσο ή κνληκνπνηήζεσο
ησλ εζθαιηζκέλσλ ηνχησλ εηο ηελ σο άλσ Σξάπεδαλ εηο ειηθίαλ κε
επηηξέπνπζαλ αζθάιηζηλ παξά ησ Σακείσ πληάμεσλ ηεο Σξαπέδεο Αζελψλ,
δελ εδηθαηψζεζαλ ή δελ ήζεινλ δηθαησζή νχηνη ζπληάμεσο παξά ηνπ Σακείνπ
ηνχηνπ, αιι' εζθαιίζζεζαλ παξά ησ ΗΚΑ. Ζ
ηνηαχηε
φκσο
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αλαγλψξηζηο δηθαηψκαηνο επηθνπξήζεσο εηο ηνπο αλσηέξσ ηειεί ππφ ηαο
εμήο δχν πξνυπνζέζεηο: 1) φηη ήζαλ ή είλαη νχηνη κέιε ηνπ Αιιεινβνεζεηηθνχ
Σακείνπ ππφ ηνλ ηίηινλ "Σακείνλ Τγείαο θαη Αζθαιίζεσο θαηά ηεο αζζελείαο
ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ ησλ Τπαιιήισλ ηεο Σξαπέδεο Αζελψλ" θαη 2) φηη
αλαγλσξίδεηαη απηνίο δηθαίσκα ζπληάμεσο βάζεη ησλ θαηά ηελ έλαξμηλ ηζρχνο
ηεο παξνχζεο δηαηάμεσο ηζρπφλησλ Καλνληζκψλ ησλ Σακείσλ πληάμεσλ
Πξνζσπηθνχ ηεο Σξαπέδεο (πξψελ) Δζληθήο θαη ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ
Πξνζσπηθνχ Σξαπέδεο (πξψελ) Αζελψλ. Δλ ηε απηή φκσο πεξηπηψζεη ην
θαηά ην άξζ. 9,
παξ. 2-5 ηνπ παξφληνο πνζνζηφλ πξνο θαζνξηζκφλ ηεο
επηθνπξήζεσο ππνινγίδεηαη επί ηεο παξά ηνπ ΗΚΑ παξερνκέλεο ζπληάμεσο.
6. Σν δηθαίσκα πξνο επηθνχξεζηλ ησλ εμειζφλησλ εζεινπζίσο εθ
ηεο ππεξεζίαο ηεο Σξαπέδεο θαη ιακβαλφλησλ, δπλάκεη ησλ φξσλ ηεο
εζεινπζίαο εμφδνπ, εθ ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ θαη ηεο Σξαπέδεο πνζά
ηζνχκελα πξνο απνδνράο ελεξγνχ ππεξεζίαο, άξρεηαη απφ ηεο θαηαιήςεψο
ησλ ππφ ηνπ νξίνπ ειηθίαο.
7. Πξνο αλαγλψξηζε πξνυπεξεζηψλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 νη
ήδε ζπληαμηνχρνη δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο ζε
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία έμε κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηεο
παξνχζεο ηξνπνπνηήζεσο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 11.
8. ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Λνγαξηαζκνχ παξέρεηαη ε
εμνπζία λα ζεσξήζεη, θαηά ηελ απφιπην θξίζε ηεο, ζαλ εκπξφζεζκεο φιεο ηηο
αηηήζεηο γηα αλαγλψξηζε ρξφλνπ αζθαιίζεσο πνπ ππνβιήζεθαλ εθηφο
πξνζεζκηψλ, πνπ σξίδνλην ζηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ β θαη γ ηεο παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 11, ηνπ Καλνληζκνχ (ηξνπνπνίεζε 1971) εθ' φζνλ νη αηηήζεηο
απηέο ζα ππνβιεζνχλ εθ λένπ κέρξη 30 Ηνπιίνπ 1983 απνθιεηνκέλεο θάζε
αλαδξνκηθήο παξνρήο.
ε θακηά φκσο πεξίπησζε δελ αλαβηνχλ απαηηήζεηο αζθαιηζκέλσλ
πνπ έρνπλ ππνθχςεη ζηελ εηθνζαεηή παξαγξαθή ηνπ άξζξνπ 249 ηνπ
Αζηηθνχ Κψδηθα.
Ο παξώλ θαλνληζκόο ηξνπνπνηήζεθε κεηά ηελ ππ’ αξηζκό 418/16-072007 απόθαζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Λνγαξηαζκνύ
Δπηθνύξεζεο θαη ηελ ππ’ αξηζκό 1359/26-06-2008 απόθαζε ηνπ Γ. ηεο
Δ.Σ.Δ, ωο επίζεο κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 452/18-12-2009 απόθαζε ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Λνγαξηαζκνύ Δπηθνύξεζεο θαη ηελ ππ’
αξηζκό 1393/22-12-2009 απόθαζε ηνπ Γ. ηεο Δ.Σ.Δ.

Ο αξρηθόο Καλνληζκόο ωο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη,
είλαη ζηε δηάζεζε παληόο ελδηαθεξνκέλνπ.
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