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Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 1981
Εν Αθήναις σήμερον την 28ην Ιουλίου 1981, οι εξής συμβαλλόμενοι:
1. Η Ανώνυμος Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε.» νόμιμα εδώ εκπροσωπούμενη
από τους κ.κ. Ιωάννην Ευσταθίου Παπουτσή, Βοηθόν Γενικόν Διευθυντήν και Δημήτριον Παναγιώτου Μαντζούνη, Προσωπάρχην ειδικώς εξουσιοδοτημένους να υπογράψουν αυτή τη σύμβαση με την από 9 Ιουλίου
1981 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της οποίας απόσπασμα προσαρτάται, σ’ αυτό το έγγραφο, καλούμενη στη συνέχεια απλώς «ΤΡΑΠΕΖΑ»,
2. Το αλληλοβοηθητικό σωματείο (Ταμείο) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ», νόμιμα εκπροσωπούμενο από τους κ.κ. Γεώργιο Παναγιώτου Μεθενίτη, Πρόεδρο του
Διοικητικού του Συμβουλίου και Δημήτριο Βασιλείου Χλυμπάτσο, Γενικό Γραμματέα ειδικώς εξουσιοδοτημένους να υπογράψουν αυτή τη σύμβαση για λογαριασμό του συνόλου των μελών του, με την από 10 Ιουλίου
1981 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεώς του και την από 28 Ιουλίου 1981 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, των οποίων αποσπάσματα προσαρτώνται σ' αυτό το έγγραφο καλούμενο στη συνέχεια «ΤΑΜΕΙΟ» και
3. Το επαγγελματικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ» νόμιμα
εκπροσωπούμενο από τους κ.κ. Αλέξανδρο Βασιλείου Πουλαρίκα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και
Νικόλαο Αλεξάνδρου Φορτούνα, Γενικό Γραμματέα ειδικώς εξουσιοδοτημένους να υπογράψουν αυτή τη σύμβαση για λογαριασμό του συνόλου των μελών του, με την από 10 Ιουλίου 1981 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεώς του και την από 21.7.81 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, των οποίων αποσπάσματα προσαρτώνται σ' αυτό το έγγραφο, καλούμενο στη συνέχεια απλώς «ΣΥΛΛΟΓΟΣ» συμφώνησαν ελεύθερα και χωρίς
επιφυλάξεις τα ακόλουθα:
I. Με πρωτοβουλία της Τραπέζης που απέβλεπε στην προστασία των εργαζομένων σ' αυτή και μετά την
αποχώρηση τους από την εργασία της και δυνάμει της υπ' αριθμόν 6023/30.6.1950 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών συστάθηκε και αναγνωρίσθηκε το συμβαλλόμενο ΤΑΜΕΙΟ, που στη συνέχεια γράφτηκε
στα βιβλία ανεγνωρισμένων σωματείων, του οποίου σκοπός είναι η παροχή βοηθείας, με τη μορφή μηνιαίας
συντάξεως και εφ' άπαξ παροχής στα μέλη του που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω γήρατος, συμπληρώσεως ορισμένου χρόνου υπηρεσίας, αναπηρίας, ατυχήματος ή σε περίπτωση θανάτου στα μέλη των οικογενειών τους. Το Καταστατικό του Ταμείου, που τώρα έχει την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ», τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις υπ' αριθμούς
6085/23.4.58, 8472/19.5.59, 5648/30.3.61, 18481/10.10.62, 11867/ 2.6.65, 8424/12.4.68, 1812/ 23.10.71 και
3184/16.7·73 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών, που γράφτηκαν στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 84 του Αστικού Κώδικος.
II. Οι λεπτομέρειες της απονομής των παροχών γενικά προς τα μέλη του «ΤΑΜΕΙΟΥ» ρυθμίστηκαν από τον
«Κανονισμό Συντάξεων και Παροχών» που εγκρίθηκε την 1.7.1950 και τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις
των Γενικών Συνελεύσεων των Μελών του Ταμείου της 26.1.59, 23.1.61, 2.7.62, 1.2.65 και 27.2.71.
III. Πόροι του Ταμείου με τους οποίους εκπλήρωσε μέχρι σήμερα τους σκοπούς του και απέκτησε τα εις το παράρτημα ένα (1) περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται και στον ισολογισμό του της 31.12.1980, ήταν η
μηνιαία εισφορά των μελών, η μηνιαία εισφορά της Τραπέζης, η εφ' άπαξ εισφορά των νεοπροσλαμβανομένων στην Τράπεζα και εγγραφόμενων στο Ταμείο, η εισφορά αυτών που εξαγοράζουν προϋπηρεσία, η διαφορά του πρώτου μηνός που προκύπτει από την αύξηση των αποδοχών των μελών του Ταμείου, οι δωρεές,
τα κληροδοτήματα και κάθε άλλο, από χαριστική αιτία έσοδο.
IV. 1. Στη Γενική Συνέλευση του ΤΑΜΕΙΟΥ της 28ης Φεβρουαρίου 1981 μετά από διαπίστωση αναλογιστικής μελέτης που έγινε, κατά την οποία μετά πάροδο χρονικού διαστήματος ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Κανονισμού Παροχών, η «ΤΡΑΠΕΖΑ» με δήλωση της, για
να εξασφαλισθεί και βελτιωθεί η επικουρική ασφάλιση του Προσωπικού της και παράλληλα να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση του, στην υπηρεσία της, αποδέχτηκε τροποποίηση του «Κανονισμού Συντάξεων και Παροχών» του ΤΑΜΕΙΟΥ και ανέλαβε την υποχρέωση (α) να καλύπτει
στο μέλλον, κάθε διαφορά που θα είναι αναγκαία για την απροβλημάτιστη λειτουργία του Κανονισμού Παροχών του ΤΑΜΕΙΟΥ, μετά την τροποποίηση του Καταστατικού του, με την προϋπόθεση
να έχει την διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας του ΤΑΜΕΙΟΥ, και τη δυνατότητα να αποκτά
την κυριότητα αυτής όποτε θέλει από την υπογραφή της παρούσης με μόνο αντάλλαγμα τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με τη σύμβαση αυτή και β) να παγιωθεί η μηνιαία εισφορά των μελών του σε
3,50% επί των συνταξίμων αποδοχών όπως προβλέπονται από το Καταστατικό.
2. Το περιεχόμενο του Καταστατικού και Κανονισμού Παροχών γενικά συμφωνήθηκε να έχει όπως ακριβώς διατυπώνεται στο προσαρτώμενο στην παρούσα σύμβαση, ως παράρτημα δύο (2) αντίγραφο,
με την οποία αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο.
V. 1. Η «ΤΡΑΠΕΖΑ» επαναλαμβάνει και με την παρούσα σύμβαση ότι, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει, στο διηνεκές την
απρόσκοπτη λειτουργία του «Κανονισμού Παροχών» του ΤΑΜΕΙΟΥ, όπως έχει στο συνημμένο παράρτημα δύο (2), σε όφελος
των εργαζομένων σ' αυτή και σε όφελος της και στην περίπτωση ακόμα διαλύσεως, συγχωνεύσεως, ενοποιήσεως του ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο αδυναμίας εκπληρώσεως των υποχρεώσεων του.



2. Η «ΤΡΑΠΕΖΑ» δηλαδή αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει η ίδια, μέσω του «ΤΑΜΕΙΟΥ»
ή άλλου φορέα οποιασδήποτε μορφής, κατά την κρίση της, με εγγύηση πάντα και ευθύνη της στους
δικαιούχους του «ΤΑΜΕΙΟΥ» τις παροχές που προβλέπονται στον Κανονισμό Παροχών του, με μόνη υποχρέωση των μελών του «ΤΑΜΕΙΟΥ» να καταβάλουν στο ΤΑΜΕΙΟ σ' αυτή ή άλλο φορέα,
κατά την κρίση της, μηνιαία εισφορά σε ποσοστό 3,50% πάνω στις κατά το καταστατικό συντάξιμες αποδοχές τους, που σε καμιά περίπτωση δεν θα αυξηθεί στο μέλλον. Η υποχρέωση αυτή αναλαμβάνεται από την «ΤΡΑΠΕΖΑ» ανεξάρτητα από την ικανότητα ή δυνατότητα του ΤΑΜΕΙΟΥ ή
άλλου κατά τα άνω φορέα, γιατί η έννοια της παρούσης συμβάσεως είναι ότι με την καταβολή του
ανωτέρω ποσοστού τα μέλη του ΤΑΜΕΙΟΥ έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τις παροχές του Κανονισμού Παροχών με τις προϋποθέσεις του Καταστατικού.
Σε περίπτωση που τα μέλη του ΤΑΜΕΙΟΥ θα υπαχθούν υποχρεωτικά σ' ενιαίο φορέα επικουρικής ασφαλίσεως και υποχρεωθούν η Τράπεζα και τα μέλη του ΤΑΜΕΙΟΥ να καταβάλουν προς τον φορέα αυτόν ασφαλιστικές εισφορές, οι ως άνω υποχρεώσεις της Τραπέζης θα περιορίζονται στην κάλυψη της διαφοράς μεταξύ των παροχών του ενιαίου ασφαλιστικού φορέα, και των παροχών του ΤΑΜΕΙΟΥ, μειουμένων αναλόγως των εισφορών - παροχών της, προς το ΤΑΜΕΙΟ ή οποιοδήποτε άλλο φορέα, μέσω του
οποίου θα καταβάλλει τις παροχές του ως άνω Κανονισμού και στην κάλυψη ολόκληρης της ασφαλιστικής εισφοράς των μελών του ΤΑΜΕΙΟΥ και του Προσωπικού της γενικά, που θα καταβάλλει την εισφορά 3,50% και θα δικαιούται τις παροχές του Κανονισμού Παροχών, προς τον ενιαίο ασφαλιστικό οργανισμό επικουρικής ασφαλίσεως.
3. Τις ως άνω υποχρεώσεις της αναλαμβάνει η Τράπεζα με τις εξής προϋποθέσεις:
α) Ότι θα έχει τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του ΤΑΜΕΙΟΥ και ότι θα μπορεί, οποτεδήποτε
το θελήσει και με όποια νομική μέθοδο προκρίνει, να αποκτά αυτή ή άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που θα υποδείξει την κυριότητα μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων ή και την περιουσία του ΤΑΜΕΙΟΥ, σαν σύνολο, με μόνο αντάλλαγμα την υποχρέωση που αναλαμβάνει με τη σύμβαση αυτή να
καλύπτει στο διηνεκές την απροβλημάτιστη λειτουργία του Κανονισμού Παροχών του ΤΑΜΕΙΟΥ
κατά τα ως άνω.
β) Ότι τα μέλη του ΤΑΜΕΙΟΥ θα καταβάλλουν μηνιαία εισφορά ποσοστό 3,50% πάνω στις συντάξιμες
αποδοχές που δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο και αιτία να αυξηθεί ή να μειωθεί.
γ) Ότι δεν θα τροποποιηθεί χωρίς την συγκατάθεση της ΤΡΑΠΕΖΗΣ η σύμβαση και το Καταστατικό με
τον Κανονισμό Παροχών,
δ) Ότι με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η ΤΡΑΠΕΖΑ και την καταβολή των πέντε (5) μισθών του
άρθρου 31 παράγραφος 2 του παραρτήματος δύο (2) απαλλάσσεται ολοσχερώς από την υποχρέωση
καταβολής αποζημιώσεως του Ν. 2112 όπως ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση καταργήσεως του Ν.
2112 το ΤΑΜΕΙΟ είναι υπόχρεο στην καταβολή του συνόλου και της εφ' άπαξ παροχής όπως προβλέπεται στο συνημμένο παράρτημα δύο (2).
VI. Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η ΤΡΑΠΕΖΑ απορρέουν από τη σύμβαση αυτή αλλά αποτελούν και
μετεργασιακή προστασία των εργαζομένων σ' αυτή.
VII. Η διαφορά που κάθε φορά προκύπτει και θα είναι αναγκαία για να καταβάλλονται οι παροχές του Κανονισμού Παροχών του ΤΑΜΕΙΟΥ θα καλύπτεται κατ’ εκλογήν της ΤΡΑΠΕΖΗΣ είτε με την καταβολή
μηνιαίας εισφοράς, είτε με το εφ' άπαξ κατ' έτος παροχή στο ΤΑΜΕΙΟ ή άλλο φορέα ή ειδικό λογαριασμό, τον οποίο η ΤΡΑΠΕΖΑ θα δημιουργήσει ή θα προκρίνει προκειμένου να εξασφαλίσει στο διηνεκές
τη λειτουργία του «Κανονισμού Παροχών» του ΤΑΜΕΙΟΥ.
Το ύψος της ως άνω διαφοράς θα προκύπτει από αναλογιστική μελέτη η οποία θα γίνεται με φροντίδα
και έξοδα της ΤΡΑΠΕΖΗΣ κάθε τρία (3) χρόνια.
VIII. 1) Το ΤΑΜΕΙΟ προκειμένου να εξασφαλίσει την πραγμάτωση των σκοπών του και για το μέλλον έχει συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μελών του με την οποία αποφάσισε με παμψηφία, την τροποποίηση του
Καταστατικού του, κατά το συνημμένο παράρτημα δύο (2) και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του να υπογράψουν την παρούσα και να κάνουν όλες τις ενέργειες που είναι αναγκαίες
προς τούτο.
2) Το ΤΑΜΕΙΟ αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει στην ΤΡΑΠΕΖΑ ή σε τρίτο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που κατά την κρίση της, θα υπόδειξη, τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του, την κυριότητα μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων ή και την περιουσία του σαν σύνολο, όταν η ΤΡΑΠΕΖΑ το
ζητήσει, οποτεδήποτε από σήμερα και στο εξής με μόνο αντάλλαγμα τις υποχρεώσεις της ΤΡΑΠΕΖΗΣ που
αναλαμβάνει κατά τα άνω.
3) Η ΤΡΑΠΕΖΑ μπορεί, με ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα για την οποία αποφάσισε η από 10
Ιουλίου 1981 Γενική Συνέλευση του ΤΑΜΕΙΟΥ και που ήδη δόθηκε σ' αυτή, να αποκτά ως άνω και με αυτοσύμβαση αυτή ή άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατά την κρίση της θα υποδείξει, τη διοίκηση και
διαχείριση της περιουσίας του ΤΑΜΕΙΟΥ την κυριότητα μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων ή και την
περιουσία του ΤΑΜΕΙΟΥ σαν σύνολο.
4) Στην περίπτωση διαλύσεως του ΤΑΜΕΙΟΥ ή συγχωνεύσεως του με άλλο η περιουσία του περιέρχεται



στην ΤΡΑΠΕΖΑ.
5) Το Ταμείο θα διοικείται κατά τα οριζόμενα στο Καταστατικό του.
IX. Παρέχεται στην Τράπεζα η ευχέρεια να εξασφαλίσει στα μέλη του ΤΑΜΕΙΟΥ τις παροχές του «Κανονισμού Παροχών» του, ιδρύοντας ασφαλιστική εταιρία, ασφαλίζοντας σε ασφαλιστική εταιρία το σχετικό
κίνδυνο, ιδρύοντας άλλο φορέα ή ειδικό λογαριασμό οποιασδήποτε μορφής, καταβάλλουσα αυτή απευθείας τις παροχές ή με όποιο άλλο προκρίνει πρόσφορο τρόπο.
Χ. 1) Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ και το ΤΑΜΕΙΟ δηλώνουν ότι οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών τους έχουν αποφασίσει τη
δέσμευση όλων των μελών τους με τις συμφωνίες αυτού του εγγράφου, όπως προκύπτει και από τα συναπτόμενα εδώ αντίγραφα πρακτικών των Γενικών τους Συνελεύσεως (παραρτήματα 3 και 4) ενεργούντες δε
εξ ονόματος και για λογαριασμό των μελών τους, αναλαμβάνουν την υποχρέωση, για λογαριασμό όλων των
μελών τους, ανεξαρτήτως, ότι όλα τα μέλη τους θα καταβάλουν ανελλιπώς στο ΤΑΜΕΙΟ ή στην ΤΡΑΠΕΖΑ ή σε άλλο φορέα, κατά την κρίση της ΤΡΑΠΕΖΗΣ, μηνιαία εισφορά 3,50% πάνω στις συντάξιμες αποδοχές τους και στην περίπτωση ακόμα διαλύσεως του ΤΑΜΕΙΟΥ, προκειμένου να εξασφαλισθή η στο διηνεκές λειτουργία του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ του ΤΑΜΕΙΟΥ με τις προϋποθέσεις του Καταστατικού και ότι κάθε μέλος χωριστά θα προσχωρήσει σ' αυτή τη σύμβαση και με ιδιαίτερο έγγραφο.
2) Ο ΣΥΛΛΟΓΌΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδράμει τα συμβαλλόμενα μέρη με όλες του τις δυνάμεις,
για να λειτουργήσει αυτή η συμφωνία·
XI. Δικαιοπρακτικό θεμέλιο της όλης συμφωνίας είναι, ότι κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα υπαναχωρήσει από τις συμφωνίες που γίνονται με αυτό το έγγραφο και συμφωνείται ότι για την περίπτωση που
το ΤΑΜΕΙΟ ή ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ υπαναχωρήσει ή προσβάλλει τις συμφωνίες ή το Καταστατικό με αποτέλεσμα
την ανατροπή της Συμβάσεως ή την αφαίρεση οποιασδήποτε ευχέρειας, διασφαλίσεως ή οφέλους που της δίδονται με τη σύμβαση, η ΤΡΑΠΕΖΑ ελευθερώνεται αζημίως από όλες τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει. Οι
ως άνω συνέπειες θα επέρχονται μετά τη δικαστική διαπίστωση της υπαναχωρήσεως με τελεσίδικη δικαστική
απόφαση.
XII. Κάθε διαφορά που θα προκύψει κατά την εφαρμογή της συμβάσεως θα λύνεται μέσα στο πνεύμα αυτής και με
εκδήλωση καλής πίστεως από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.
XIII. Τα μέχρι σήμερα συνταξιοδοτηθέντα μέλη του ΤΑΜΕΙΟΥ ή τα μέλη των οικογενειών τους δεν θίγονται.
XIV. Τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν σοβαρές, σπουδαίες και κύριες όλες τις συμφωνίες και παραιτούνται
από κάθε δικαίωμα να προσβάλλουν για οποιοδήποτε λόγο και αιτία οποιοδήποτε όρο της παρούσης
συμβάσεως.



ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ
1. Συνιστάται Σωματείο με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ» αποκαλούμενο στο εξής για συντομία απλώς «ΤΑΜΕΙΟ».
2. Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Συντάξεων και Παροχών βοηθείας με την μορφή της μηνιαίας σύνταξεως πλέον δώρων Χριστουγέννων,
Πάσχα, επιδόματος αδείας, δώρου χρήσεως και εφ' άπαξ παροχής στα μέλη που αποχωρούν από
την υπηρεσία της Τραπέζης λόγω γήρατος -συμπληρώσεως ορισμένου χρόνου υπηρεσίας αναπηρίας - ατυχήματος ή στα δικαιούμενα μέλη των οικογενειών τους ή σε περίπτωση θανάτου,
είτε απευθείας από την Τράπεζα, είτε από το Ταμείο, κατά τους όρους της συμβάσεως που υπογράφτηκε από την Τράπεζα Πίστεως, το Ταμείο και το Σύλλογο Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως
και εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις του Ταμείου και του Συλλόγου Προσωπικού Τραπέζης
Πίστεως.
3. Έδρα του Ταμείου είναι η Αθήνα.
Άρθρο 2
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
1. Μέλη του Ταμείου είναι όλοι όσοι υπηρετούν και προσφέρουν με μηνιαία αντιμισθία οποιαδήποτε
υπηρεσία στην Τράπεζα Πίστεως με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και από την ημερομηνία της
προσλήψεως τους, όπως και τα μέχρι τώρα γραμμένα μέλη.
Άρθρο 3
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1. Το Ταμείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης Πίστεως.
Ένα μέλος του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του υποδεικνύεται εκ των μελών του από το Δ.Σ. του
Συλλόγου Προσωπικού της Τραπέζης Πίστεως και ένα με ένα αναπληρωματικό προέρχεται από
τα συνταξιοδοτούμενα μέλη αποκλειομένων των δικαιοδόχων, που υποδεικνύει η Τράπεζα.
2. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής.
Άρθρο 5
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των μελών αποτελεί το ανώτατο Όργανο του Ταμείου
και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την λειτουργία και την εκπλήρωση των σκοπών του
Ταμείου εκτός από τα θέματα που έχουν ανατεθεί σε άλλο Όργανο.
Άρθρο 6
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των αντιπροσώπων λαμβάνονται με την πλειοψηφία
των μισών συν ένας των παρισταμένων αντιπροσώπων, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες ορίζεται με τις διατάξεις του Κανονισμού διαφορετική απαρτία ή πλειοψηφία.
2. Αποφάσεις που αφορούν τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία και με απαρτία και πλειοψηφία 75% του συνόλου των αντιπροσώπων.
3. Αποφάσεις που αφορούν τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού Παροχών και των δικαιωμάτων της Γ.Σ. λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, απαρτία και πλειοψηφία 95% του συνόλου
των αντιπροσώπων.


Άρθρο 8
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
1. Δικαίωμα ψήφου στην Γ.Σ. έχουν οι αντιπρόσωποι των μελών του Ταμείου των συνταξιούχων και
τα μέλη του Δ.Σ.
Άρθρο 11
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
1. Πόροι του Ταμείου είναι:
α) Η μηνιαία εισφορά των μελών του (3,50% επί του συνόλου των αποδοχών).
β) Η εισφορά ή παροχή της Τραπέζης όπως προβλέπεται στην από 28/7/1981 σύμβαση μεταξύ
Τραπέζης Πίστεως-Ταμείου -και Συλλόγου Προσωπικού . (Ήδη έχει ορισθεί σε 3,50% επί του
συνόλου των αποδοχών.)
Για την περίπτωση που τα μέλη του Ταμείου θα υπαχθούν αναγκαστικά σε ενιαίο φορέα επικουρικής ασφαλίσεως στον οποίο η Τράπεζα θα υποχρεωθεί να καταβάλλει εισφορά, θα μειώνεται ανάλογα η εισφορά - παροχή που προβλέπεται από την διάταξη αυτή.
γ) Εφάπαξ εισφορά αποτελούμενη από τις αποδοχές των δύο πρώτων μηνών των νεοπροσλαμβανομένων στην Τράπεζα και εγγραφόμενων στο Ταμείο.
δ) Εισφορά από την εξαγορά προϋπηρεσίας σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 17.
ε) Η διαφορά του πρώτου μηνός που προκύπτει από την αύξηση των αποδοχών των μελών από
οποιαδήποτε αιτία (προαγωγή – προσαυξήσεις – επιδόματα γενικώς – αυξήσεις συλλογικών
συμβάσεων ή οποιαδήποτε άλλη αύξηση).
ζ) Δωρεές και κληροδοτήματα καθώς και
η) Κάθε έσοδο από χαριστική αιτία.
2. Η είσπραξη των εισφορών των μελών γίνεται από την Τράπεζα με βάση τις μισθοδοτικές καταστάσεις.
3. α) Η εισφορά των μελών καθορίζεται σε ποσοστό επί των αποδοχών που αποτελούν τον συντάξιμο μισθό όπως καθορίζεται στο άρθρο 29, του δώρου χρήσεως και επί των υπερωριών.
β) Το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς των μελών παγιοποιείται σε 3,50%.
Άρθρο 13
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Η Λογιστική χρήση του Ταμείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
2. Στο τέλος κάθε χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον απολογισμό, την απογραφή των
περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου και τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων και παροχών της
επομένης χρήσεως τα οποία υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων.
Άρθρο 14
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Οι πληρωμές του Ταμείου ενεργούνται μέσω της Τραπέζης Πίστεως και από τις υπηρεσίες του Ταμείου.
Άρθρο 16
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1. Πραγματική υπηρεσία λογίζεται:
α) ο χρόνος εργασίας που διανύεται στην Τράπεζα.
β) η στρατιωτική υπηρεσία μέχρι δύο (2) χρόνια.
γ) συμπληρωμένο εξάμηνο που διανύθηκε τον τελευταίο πριν από την έξοδο χρόνο υπηρεσίας
στην Τράπεζα υπολογίζεται πλήρης χρόνος.
2. Συντάξιμη υπηρεσία λογίζεται:
α) η ως άνω πραγματική υπηρεσία.
β) ο χρόνος προϋπηρεσίας του μέλους, οπουδήποτε, εφ' όσον η προϋπηρεσία αυτή έχει εξαγορασθεί και αποδεικνύεται και διαπιστώνεται από το βιβλιάριο ασφαλίσεως ή άλλα επίσημα αποδεικτικά του ΙΚΑ, ή άλλου φορέως κυρίας ασφαλίσεως.


Άρθρο 17
ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. α) Η κατά το άρθρο 16 παράγραφος 1α και β πραγματική υπηρεσία αναγνωρίζεται ολόκληρη και
μπορεί να εξαγοραστεί με αίτηση που θα υποβληθεί το αργότερο μέσα σε ένα χρόνο από τη
μονιμοποίηση στην Τράπεζα ή για την περίπτωση της κατά το άρθρο 16 εδάφιο β στρατιωτικής
υπηρεσίας το αργότερο μέσα σε ένα χρόνο από την αποστράτευση.
β) Η κατά το άρθρο 16 παράγραφος 2β προϋπηρεσία μπορεί να εξαγοραστεί μέχρι πέντε (5)
χρόνια στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται και στρατιωτική θητεία μέχρι δύο (2) χρόνια.
2. Η αίτηση για την αναγνώριση και εξαγορά της κατά το εδάφιο β της προηγουμένης παραγράφου
προϋπηρεσίας υποβάλλεται μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά εντός εξαμήνου προθεσμίας από
την ημερομηνία εγγραφής του μέλους στο Ταμείο.
3. α) Η εξαγορά της πραγματικής υπηρεσίας και της συντάξιμης προϋπηρεσίας γίνεται με την καταβολή στο Ταμείο από το μέλος που κάνει την εξαγορά, των εισφορών που αναλογούν στο χρόνο που αναγνωρίζεται.
β) Η εξαγορά υπολογίζεται με ποσοστό ίσο προς το εκάστοτε σύνολο του ποσοστού εισφορών
Τραπέζης και μελών με βάση τις αποδοχές όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 11 και 12, τις
οποίες λαμβάνει το μέλος κατά το χρόνο της υποβολής της αιτήσεως εξαγοράς με δεκατέσσερις και μισό (14 1/2) μισθούς ετησίως (δώδεκα (12) μισθοί πλέον δύο και μισό (2 1/2) πάγιες
μηνιαίες καταβολές ετησίως που αφορούν τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας).
γ) Το ποσό της εξαγοράς ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εξοφλείται σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις ή σε εξήντα (60) ισόποσες μηνιαίες δόσεις
με τόκο δέκα τοις εκατό (10%) ετησίως.
δ) Σε περίπτωση θανάτου ή εξόδου μέλους από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδοτήσεως πριν από
την ολοκληρωτική εξόφληση του ποσού της εξαγοράς οι ανεξόφλητες δόσεις παρακρατούνται
από το ποσό που χορηγείται στο μέλος ή τους δικαιοδόχους σαν εφ' άπαξ. Στην περίπτωση που
δεν επαρκεί παρακρατείται από τη σύνταξη που χορηγείται με τις ίδιες δόσεις
Άρθρο 18
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΦ' ΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ
Δικαίωμα για την απόληψη συντάξεως και εφ' άπαξ παροχής έχουν τα μέλη για τα οποία πληρούνται οι
επόμενες προϋποθέσεις:
1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ
α) Μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας όπως καθορίζεται από τον εκάστοτε Οργανισμό της Τραπέζης Πίστεως και εφ' όσον έχουν δεκαπενταετή (15) υπηρεσία στην Τράπεζα και είναι μέλη του Ταμείου από δεκαπενταετίας.
β) Χωρίς όριο ηλικίας μετά τη συμπλήρωση τριάντα (30) χρόνων συντάξιμης υπηρεσίας από την οποία
εικοσιπέντε (25) χρόνια πραγματική υπηρεσία όπως καθορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1.
γ) Μετά τη συμπλήρωση του πεντηκοστού πέμπτου (55) έτους της ηλικίας τους και εικοσιπενταετή (25)
συντάξιμη υπηρεσία από την οποία εικοσαετή (20) πραγματική υπηρεσία όπως καθορίζεται στο άρθρο
16 παράγραφος 1.
δ) Μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60) έτους της ηλικίας τους και εικοσαετή (20) συντάξιμη υπηρεσία από την οποία δεκαπενταετή (15) πραγματική υπηρεσία όπως καθορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1.
2. ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
α) Μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας όπως καθορίζεται από τον εκάστοτε Οργανισμό της Τραπέζης Πίστεως και εφ' όσον έχουν δεκαπενταετή (15) υπηρεσία στην Τράπεζα και είναι μέλη του Ταμείου από δεκαπενταετίας.
β) Χωρίς όριο ηλικίας μετά τη συμπλήρωση εικοσιπενταετούς (25) υπηρεσίας από την οποία εικοσαετής
(20) πραγματική υπηρεσία όπως καθορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1.
γ) Μετά τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου (45) έτους της ηλικίας τους και εικοσαετή (20) υπηρεσία από την οποία δεκαπενταετή (15) πραγματική υπηρεσία όπως καθορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1.


δ) Χωρίς όριο ηλικίας, εφ' όσον έχουν έστω και ένα τέκνο άγαμο που δεν συμπλήρωσε το εικοστό πρώτο
(21) έτος της ηλικίας του και υπό την προϋπόθεση ότι συμπλήρωσαν δεκαπενταετή (15) πραγματική
υπηρεσία στην Τράπεζα και είναι μέλη του Ταμείου από δεκαπενταετίας.
3. ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
α) Αν απολυθούν από την υπηρεσία για σωματική ή πνευματική ανικανότητα ολική ή μερική και εφ' όσον, έτυχαν για την αναπηρία τους αυτή συντάξεως από το ΙΚΑ ή το Ταμείο Νομικών.
β) Οι δικαιοδόχοι, λόγω θανάτου στην ενεργό υπηρεσία, μέλους του Ταμείου εφ' όσον έχει δημιουργηθεί
δικαίωμα τους για την απόληψη συντάξεως από το ΙΚΑ. Οι δικαιοδόχοι των ασφαλισμένων στο Ταμείο Νομικών μελών όταν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως είτε κατά τις διατάξεις
του Ταμείου Νομικών, είτε του ΙΚΑ έστω και αν δεν είναι ασφαλισμένοι σ' αυτό.
γ) Αν μέλος αποχωρήσει από την ενεργό υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση δέκα πέντε (15) χρόνων πραγματικής υπηρεσίας και έχει τηρήσει τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 5α, β και 6α, β καταστεί δε στη συνέχεια ολικά ή μερικά ανίκανο για εργασία ή αποθάνει κανονισθεί δε για την περίπτωση
σύνταξη από το ΙΚΑ, θεωρείται ότι έχει πληρωθεί ο όρος των διατάξεων 1α και 2α του άρθρου τούτου
και κανονίζεται σύνταξη και εφ' άπαξ παροχή που αναλογεί σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας γι' αυτό
ή τους δικαιοδόχους του κατά τα προβλεπόμενα υπό των διατάξεων των άρθρων 29 και επόμενα του
παρόντος.
δ) Στην περίπτωση που οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους απολυόμενοι λόγω αναπηρίας και οι δικαιοδόχοι λόγω θανάτου δεν δικαιούνται στην απόληψη συντάξεως από το ΙΚΑ ή από το Ταμείο Νομικών για οποιοδήποτε λόγο τους καταβάλλει το Ταμείο εφ' άπαξ βοήθημα ίσο με το πενταπλάσιο του
μηνιαίου μισθού του απολυομένου ή του αποβιώσαντος. Το βοήθημα αυτό ανεξάρτητα από το βαθμό
του απολυομένου ή του αποβιώσαντος δεν μπορεί να υπερβεί το πενταπλάσιο του βασικού μισθού
πλέον την τελευταία προσαύξηση του Λογιστή Α.
ε) Η διαπίστωση της ανικανότητας που αποτέλεσε το λόγο της απολύσεως του μέλους ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος.
4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΒΟΗΘΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
Ο Γενικός Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και οι Βοηθοί Γενικοί Διευθυνταί δικαιούνται σύνταξη εφόσον έχουν εικοσιπενταετή (25) πραγματική υπηρεσία στην Τράπεζα και τετραετή (4)
στις θέσεις αυτές ή δεκαπενταετή (15) πραγματική υπηρεσία στην Τράπεζα και οκταετή (8) θητεία στις
ως άνω θέσεις, ή δεκαετή (10) πραγματική υπηρεσία στην Τράπεζα και ισόχρονη θητεία στις θέσεις αυτές.
Άρθρο 19
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ
Δικαίωμα για την απόληψη συντάξεως έχουν σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, σαν δικαιοδόχοι
αυτού:
1. Η χήρα ή ο χήρος αποβιώσαντος μέλους εφ' όσον ο γάμος τους έγινε ένα χρόνο πριν από το θάνατο του ασφαλισμένου.
2. Η χήρα ή ο χήρος συνταξιούχου εφ' όσον ο γάμος έγινε ένα χρόνο πριν από την έξοδο του από
την υπηρεσία. Επίσης η χήρα ή ο χήρος συνταξιούχου του οποίου ο γάμος έγινε μετά την έξοδο
του μέλους από την υπηρεσία, εφ' όσον έχουν συμπληρωθεί τρία χρονιά εγγάμου βίου πριν από το
θάνατο του μέλους.
3. Οι προβλεπόμενοι στις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 χρονικοί περιορισμοί τελέσεως του
γάμου και διαρκείας εγγάμου βίου δεν ισχύουν:
α) αν ο θάνατος του μέλους ή του συνταξιούχου ήταν συνέπεια βίαιου συμβάντος.
β) αν από το γάμο γεννήθηκε τέκνο ή
γ) αν η χήρα βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης και αποκτήσει τέκνο.
4. α) Τέκνα νόμιμα, νομιμοποιημένα, αναγνωρισμένα ή υιοθετημένα, εφ' όσον η υιοθεσία έλαβε χώρα πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια πριν από το θάνατο και το υιοθετούμενο δεν είχε υπερβεί το
δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της υιοθεσίας. Τέκνα αποβιώσαντος
ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Ταμείου και τα φυσικά τέκνα αυτών εφ' όσον δεν έχουν
συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21) έτος της ηλικίας τους, είναι άγαμα και δεν εργάζονται ή


στην περίπτωση που σπουδάζουν, σε αναγνωρισμένες από το Κράτος σχολές του Εσωτερικού,
ή του Εξωτερικού εφ' όσον δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25) έτος της ηλικίας
τους και εξακολουθούν να είναι άγαμα.
β) Τα οριστικώς ανίκανα για οποιαδήποτε εργασία τέκνα, ανεξάρτητα από ηλικία εφ' όσον στερούνται επαρκών πόρων ή αξιόλογης περιουσίας για τη συντήρηση τους και έτυχαν για την
αναπηρία τους αυτή συντάξεως από το Ι ΚΑ ή το Ταμείο Νομικών.
γ) Οι άγαμες οι διαζευγμένες θυγατέρες επανακτούν το δικαίωμα συντάξεως μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60) έτους της ηλικίας τους εφ' όσον στερούνται επαρκών πόρων, δεν εργάζονται ή δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εφ' όσον δεν υπάρχει κανείς από τους ως άνω δικαιούχους κατά την ημέρα του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου δικαίωμα στην απόληψη συντάξεως έχουν:
α) Ο ανίκανος για εργασία και άπορος πατέρας ή μητέρα, μέλους που απεβίωσε ή συνταξιούχου
και εφ' όσον η συντήρηση τους βάρυνε κυρίως αυτόν.
β) Οι θετοί γονείς με τις προϋποθέσεις του προηγουμένου εδαφίου και εφ' όσον η υιοθεσία έλαβε
χώρα τρία (3) χρόνια πριν από το θάνατο.
6. Αν δεν υπάρχουν ούτε γονείς κατά την ημέρα του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου
που δεν άφησε δική του οικογένεια ή που η οικογένεια του έλλειψε πριν από το θάνατο του δικαιούνται επίσης στην απόληψη βοηθήματος σαν δικαιοδόχοι αυτού και οι εξής:
α) Οι αδελφοί από νόμιμο γάμο εφ' όσον δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) ή το εικοστό πέμπτο (25) αν σπουδάζουν, έτος της ηλικίας τους ή και μετά την συμπλήρωση του αν είναι αποδεδειγμένα ανίκανοι για κάθε εργασία.
β) Οι άγαμες ή διαζευγμένες αδελφές από νόμιμο γάμο, μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60)
έτους της ηλικίας τους και με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4γ του παρόντος άρθρου.
γ) Οι δικαιοδόχοι των εδαφίων α και β της παρούσης παραγράφου δικαιούνται στην απόληψη συντάξεως εφ' όσον κατά την ημέρα του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου η συντήρηση τους βάρυνε αποδεδειγμένα κυρίως αυτόν, στερούνται πόρων δεν εργάζονται ή δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
7.α) Το βοήθημα του ανίκανου τέκνου, περικόπτεται κατά το ποσό της υπερβάσεως, εφ' όσον έχει
μαζί με την καταβαλλόμενη σύνταξη, εισόδημα, από την εργασία του ή από ατομικά περιουσιακά στοιχεία ή από τακτική ασφαλιστική παροχή από οποιοδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό
κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως που υπερβαίνει το βασικό μισθό του Λογιστή Α' προσαυξημένο με το ποσό της προεξοφλήσεως.
β) Στην έννοια του εισοδήματος περιλαμβάνεται:
1) Το πραγματικό εισόδημα από κάθε πηγή περιουσιακών στοιχείων.
2) Το τεκμαρτό, από ιδιοκατοίκηση, εισόδημα, κατά το ποσό που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου αντιστοιχεί στο χώρο που υπερβαίνει τον αναγκαίο για την ικανοποίηση των βιοτικών τους αναγκών.
3) Κάθε εισόδημα που βάσιμα μπορεί να προκύψει από την κατάλληλη χρησιμοποίηση των
περιουσιακών στοιχείων αυτών, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε λόγο.
γ) Το βοήθημα του ανίκανου για εργασία τέκνου διακόπτεται όταν ανακτήσει την ικανότητα για
εργασία. Η ικανότητα διαπιστώνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος.
δ) Οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως επί των δικαιοδόχων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
8. Παραίτηση δικαιοδόχου από σύνταξη άλλης πηγής ή από οποιοδήποτε άλλο έσοδο ή σκόπιμη ενέργεια για τη μείωση των από κάθε πηγή εσόδων ή των περιουσιακών στοιχείων αυτού, δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα υπέρ αυτού σε βάρος του Ταμείου. Για την απονομή ή διακοπή της συντάξεως ή τον καθορισμό του ύψους αυτής ή του μέρους που περικόπτεται, υπολογίζεται ότι υφίστανται τα περιουσιακά στοιχεία που μειώθηκαν σκόπιμα και πραγματοποιούνται στο ακέραιο τα
εισοδήματα από τα οποία παραιτήθηκε, ή που μειώθηκαν με θεληματική ενέργεια του δικαιούχου.
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Άρθρο 22
ΧΡΟΝΟΣ -ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
1. Οι συντάξεις καταβάλλονται την πρώτη κάθε μηνός με επιταγή που στέλνει το Ταμείο, ή σε Κατάστημα της Τραπέζης Πίστεως όπου υπάρχει, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει αλλιώς.
2. Κάθε εξάμηνο και οπωσδήποτε μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται από το Υπουργείο Εργασίας
προσκομίζεται στο Ταμείο βεβαίωση της Αστυνομικής ή άλλης κατά την κρίση του Διοικητικού
Συμβουλίου αρχής ότι ο συνταξιούχος ζει και ότι καμιά μεταβολή δεν επήλθε στην οικογενειακή
του κατάσταση.
3. Δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό της συντάξεως και της εφ’ άπαξ παροχής να άγεται σε πίστωση λογαριασμού Καταθέσεων του δικαιούχου αν ο τελευταίος αυτός διατηρεί λογαριασμό στην Τράπεζα Πίστεως.
Άρθρο 29
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΩΣ
1. α) Η μηνιαία σύνταξη που χορηγείται στους εξερχόμενους από την υπηρεσία ασφαλισμένους
σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 18 συνίσταται σε εκατοστά του εκάστοτε ισχύοντος
μηνιαίου συντάξιμου μισθού που αντιστοιχεί στο βαθμό που κατείχαν τον τελευταίο μήνα της
υπηρεσίας τους και δεν μπορεί ποτέ να είναι και για τον ή τους δικαιοδόχους, αθροιστικώς, μικρότερη του εκάστοτε μηνιαίου μισθού του Δοκίμου μετά της προβλεπόμενης προσαυξήσεως
με συμψηφισμό τη σύνταξη του ΙΚΑ, ούτε μεγαλύτερη μαζί με τη σύνταξη του ΙΚΑ από το
εξαπλάσιο του εκάστοτε μηνιαίου μισθού του Δοκίμου μετά της προβλεπόμενης προσαυξήσεως.
β) Ειδικότερα όσον αφορά το ελάχιστο όριο συντάξεως της προηγουμένης παραγράφου απαιτείται πραγματική υπηρεσία στην Τράπεζα τουλάχιστον δέκα οκτώ (8) ετών εκτός των περιπτώσεων ανικανότητας, αναπηρίας ή θανάτου του δικαιούχου για τις οποίες και μόνον δεν απαιτείται η προϋπόθεση των δέκα οκτώ (18) ετών.
2. α) Η μηνιαία σύνταξη του Γενικού Διευθυντού, του Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού και των
Βοηθών Γενικών Διευθυντών καθορίζεται με βάση τη βασική σύνταξη του Διευθυντού προσαυξημένη κατά τα επιδόματα που δικαιούται. Το ποσό που προκύπτει ως ανωτέρω προσαυξάνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για το Γενικό Διευθυντή, είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
για τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και είκοσι τοις εκατό (20%) για τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές, εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 18 παράγραφος 4.
β) Στις περιπτώσεις 2α του παρόντος αν συντρέχει και πραγματική υπηρεσία στην Τράπεζα τουλάχιστον, για το Γενικό Διευθυντή δέκα πέντε (15) ετών, για τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή είκοσι (20) ετών και για τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές είκοσι πέντε ετών (25), τότε
τα μέλη αυτά δικαιούνται για κάθε χρόνο υπηρεσίας στην Τράπεζα πέραν τω ως άνω ετών,
προσαύξηση ένα τοις εκατό (1%) πάνω στη σύνταξη της παραγράφου 2α του παρόντος.
3. Για τον υπολογισμό του ποσού της συντάξεως καθορίζεται ποσοστό πάνω στο συντάξιμο μισθό,
για κάθε χρόνο συντάξιμης υπηρεσίας ως εξής:
α) Μέχρι δέκα πέντε (15) έτη ποσοστό 2,50%.
β) Πέρα των δέκα πέντε ετών και μέχρι τριάντα (30) έτη ποσοστό 3,30%.
γ) Πέρα των τριάντα ετών και μέχρι τριάντα πέντε (35) έτη ποσοστό 4%.
4. α) Τα ως άνω ποσοστά ισχύουν για τα διανυθέντα στην Τράπεζα χρόνια και τα εξαγορασμένα
χρόνια που έχουν διανυθεί ασφαλιστικά στο Ι ΚΑ και στο Ταμείο Νομικών ή σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό υπό την προϋπόθεση ότι η ασφάλιση στον οργανισμό αυτό μεταφέρεται και
αναγνωρίζεται από το Ι.Κ.Α. σε περίπτωση συνταξιοδοτήσεως.
β) Για τα εξαγορασμένα χρόνια που διανύθηκαν ασφαλιστικά σε φορείς εκτός του Ι ΚΑ ή του
Ταμείου Νομικών ή σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο τα χρόνια ασφαλίσεως δεν
αναγνωρίζονται από το Ι ΚΑ το ποσοστό για τον υπολογισμό της συντάξεως καθορίζεται σε
1% για κάθε εξαγορασμένο χρόνο, τα δε χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στην Τράπεζα υπολογίζονται με βάση την κλίμακα της παραγράφου 3 του άρθρου τούτου σε συνέχεια των εξαγορασμένων χρόνων.
11

5. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθορίζεται ως συντάξιμος μισθός
αυτός που προκύπτει από τις συλλογικές συμβάσεις και τις Διαιτητικές Αποφάσεις και αποτελείται από:
α) Το βασικό μισθό προσαυξημένο με τις χορηγούμενες προσαυξήσεις.
β) Το επίδομα πολυετίας.
γ) Τα οικογενειακά επιδόματα.
δ) Το επιστημονικό επίδομα.
ε) Το επίδομα βαθμού και το επίδομα εξόδων παραστάσεως βαθμού.
στ) Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.
6. Οι αυξήσεις που χορηγούνται στους μισθούς ενεργείας με οποιοδήποτε τρόπο λαμβάνονται υπ'
όψη για τον καθορισμό των συντάξεων που απονέμονται και την αυτόματη αναπροσαρμογή εκείνων που έχουν απονεμηθεί με βάση αυτό το Καταστατικό.
7. Η αναπροσαρμογή της συντάξεως γίνεται πάντα με βάση τον αντίστοιχο μισθό ενεργείας που κατείχε ο συνταξιούχος κατά την αποχώρηση του όπως εκάστοτε διαμορφώνεται με τις αυξήσεις
των ομοιοβάθμων του.
8. Η σύνταξη που αναλογεί κατά τους όρους του παρόντος Καταστατικού και Κανονισμού Παροχών
στους εξερχόμενους από την υπηρεσία βάσει του άρθρου 18 εφ' όσον δεν συντρέχουν προϋποθέσεις για την απόληψη συντάξεως από το Ι ΚΑ καταβάλλεται ολόκληρη από το Ταμείο.
9. α) Μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για την απόληψη συντάξεως από το Ι ΚΑ στα, κατά
το άρθρο 19, μέλη, το Ταμείο καταβάλλει τη διαφορά του συνόλου της συντάξεως που δικαιούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και Κανονισμού Παροχών και της συντάξεως που απένειμε το Ι ΚΑ. Το ποσό της συντάξεως που απένειμε το Ι ΚΑ πιστοποιείται με
βεβαίωση των αρμοδίων υπηρεσιών του ΙΚΑ.
β) Σε περίπτωση που τα μέλη του Ταμείου υπαχθούν αναγκαστικά σε ενιαίο φορέα επικουρικής
ασφαλίσεως από τον οποίο θα δικαιούνται συντάξεως, το ποσό αυτής της συντάξεως θα υπολογίζεται και το Ταμείο θα καταβάλλει μόνο τη διαφορά του αθροίσματος των συντάξεων του
ΙΚΑ και του νέου φορέα.
10. Μετά την συμπλήρωση των προϋποθέσεων για την απόληψη συντάξεως από το ΙΚΑ των συνταξιούχων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποχρεώνονται να προβούν αμέσως στις απαραίτητες ενέργειες για την απονομή της συντάξεως που τους αναλογεί και να ενημερώσουν για τις
ενέργειες τους αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου και ειδικότερα για την ημερομηνία
υποβολής της αιτήσεως. Μετά την οριστική απονομή της συντάξεως από το ΙΚΑ οι συνταξιούχοι
υποχρεώνονται να προσκομίσουν στο Ταμείο βεβαίωση του ΙΚΑ για το ύψος της συντάξεως που
τους απονεμήθηκε.
11. Στην περίπτωση που συνταξιούχος αμελήσει να προβεί στις ως άνω διαδικασίες για την απονομή
της συντάξεως του από το ΙΚΑ, το Ταμείο διακόπτει τη χορήγηση συντάξεως και προβαίνει στον
επαναϋπολογισμό της. Ο επαναυπολογισμός γίνεται με βάση ποσοστό 1% για κάθε χρόνο υπηρεσίας και με τις λοιπές προϋποθέσεις με τις οποίες του χορηγήθηκε η σύνταξη. Τα μέλη του Ταμείου που δεν έκαναν χρήση των ευεργετικών διατάξεων του Καταστατικού και εξέρχονται από την
υπηρεσία μετά την συμπλήρωση των προϋποθέσεων για τη λήψη πλήρους συντάξεως από το ΙΚΑ
δικαιούνται κατ’ εξαίρεση στην απόληψη της συντάξεως σε ποσοστό 1% ως άνω, ανεξάρτητα
από το ποσό της συντάξεως που θα τους χορηγήσει το ΙΚΑ.
12. Ειδικά, προκειμένου περί δικηγόρων που υπηρετούν στην Τράπεζα η σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη από το Ταμείο αν δεν έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις για την απόληψη της ανωτάτης
δυνατής συντάξεως από το Ταμείο Νομικών και δεν έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70) έτος της ηλικίας τους. Στην περίπτωση απολήψεως της ανωτάτης δυνατής συντάξεως και συμπληρώσεως του ως άνω ορίου ηλικίας το Ταμείο καταβάλλει τη διαφορά που προκύπτει από το σύνολο της συντάξεως που δικαιούται ο δικηγόρος κατά τις διατάξεις του Καταστατικού και Κανονισμού Παροχών μετά την αφαίρεση της συντάξεως που του απονεμήθηκε από το Ταμείο Νομικών.
13. α) Στα μέλη που εξέρχονται της υπηρεσίας της Τραπέζης και κατέχουν βαθμό μέχρι και του Τμηματάρχου Β' του Λογιστικού Κλάδου συμπεριλαμβανομένου ή Προϊσταμένου Ταμία Β'. Εργοδηγού, Εισπράκτορος Α' και Κλητήρος Α' των λοιπών Κλάδων ή σύνταξη και η εφ' άπαξ παροχή
υπολογίζονται με βάση το μισθό του επομένου βαθμού με τόσα χρόνια παραμονής όσα έχει στο
βαθμό που κατέχει κατά την έξοδο του και με τις κατωτέρω χρονικές προϋποθέσεις:
Για τους βαθμούς μέχρι και του Υποτμηματάρχου ή Προϊσταμένου Ταμία Γ', Τεχνίτου Α',
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Εισπράκτορος Α' και Κλητήρος Α΄ απαιτούνται είκοσι πέντε (25) χρόνια της κατά το άρθρο 16
πραγματικής υπηρεσίας.
Για το βαθμό του Τμηματάρχου Β' ή Προϊσταμένου Ταμία Β' και Εργοδηγού απαιτούνται τριάντα
(30) χρόνια της κατά το άρθρο 16 πραγματικής υπηρεσίας.
Άρθρο 30
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Η μηνιαία σύνταξη που χορηγείται στα κατά το άρθρο 19 του Καταστατικού μέλη της οικογενείας ασφαλισμένου του Ταμείου ή συνταξιούχου υπολογίζεται σε ποσοστό πάνω στη σύνταξη που απονεμήθηκε σ'
αυτόν που απεβίωσε ή της συντάξεως που θα δικαιούται κατά την ημέρα του θανάτου του.
Από το ποσό της συντάξεως του δικαιούχου, ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, δικαιούται:
1. Η χήρα το εξήντα τοις εκατό (60%). Αν μαζί με τη χήρα συντρέχουν τέκνα, είκοσι τοις εκατό
(20%) για κάθε τέκνο και μέχρι να συμπληρωθεί το εκατό τοις εκατό (100%) της συντάξεως που
εδικαιούτο ο δικαιούχος.
2. Ο χήρος το είκοσι τοις εκατό (20%) και σε περίπτωση που είναι ανάπηρος και άπορος η δε συντήρηση του βάρυνε κατά κύριο λόγο τη σύζυγο το εξήντα τοις εκατό (60%). Στην περίπτωση
που υπάρχουν τέκνα, εφαρμόζεται ανάλογα η προηγούμενη παράγραφος 1, σε καμιά όμως περίπτωση το σύνολο της συντάξεως ύστερα από την προσθήκη του ποσοστού των τέκνων, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%).
3. α) Τα ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα είκοσι τοις εκατό (20%) για το καθένα μέχρι συμπληρώσεως του εκατό τοις εκατό (100%) της συντάξεως του δικαιούχου. Οπωσδήποτε ανεξάρτητα από αριθμό τέκνων το ύψος της συντάξεως δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εξήντα τοις
εκατό (60%).
β) Τα τέκνα που είναι δικαιοδόχοι και από τους δύο γονείς λαμβάνουν κατ' εξαίρεση το ποσοστό
της μεγαλύτερης συντάξεως κατά το προηγούμενο εδάφιο α και από τη σύνταξη του δευτέρου δικαιούχου το είκοσι τοις εκατό (20%) του εξήντα τοις εκατό (60%). Στην περίπτωση αυτή το σύνολο των μερίδων δεν μπορεί να υπερβεί το σύνολο του εξήντα τοις εκατό (60%) της συντάξεως
του δευτέρου δικαιούχου.
4. Ο ανίκανος και άπορος πατέρας ή μητέρα, φυσικοί ή θετοί γονείς με την ως άνω διάκριση, ασφαλισμένων ή συνταξιούχων το είκοσι τοις εκατό (20%) ανεξάρτητα από τον αριθμό των δικαιοδόχων της κατηγορίας αυτής, εκτός αν δεν συντρέχουν με άλλους δικαιούχους των παραγράφων 1, 2
και 3 του παρόντος, οπότε λαμβάνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) ο καθένας και μέχρι συμπληρώσεως του εξήντα τοις εκατό (60%).
5. Αν δεν υπάρχει κανένας από τους δικαιοδόχους των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου τούτου
τότε δικαιούνται συντάξεως οι φυσικοί από νόμιμο γάμο αμφιθαλείς και ετεροθαλείς ανίκανοι και
άποροι αδελφοί ή αδελφές είκοσι τοις εκατό (20%) μέχρι της συμπληρώσεως του εξήντα τοις εκατό (60%) της συντάξεως του δικαιούχου.
6. Σε καμιά περίπτωση το άθροισμα των μερίδων των δικαιοδόχων κατά τη σειρά και με τους περιορισμούς του άρθρου 19 του παρόντος δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της συντάξεως του δικαιούχου.
Αν λόγω συρροής δικαιοδόχων, σημειωθεί υπέρβαση μειώνεται ανάλογα η μερίδα του κάθε δικαιοδόχου.
Άρθρο 31
ΕΦ ΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ
1. Η εφ' άπαξ παροχή στα εξερχόμενα από την υπηρεσία μέλη του Ταμείου ορίζεται σε ένα μισθό
για κάθε χρόνο ασφαλίσεως στο Ταμείο μέχρι τη συμπλήρωση δέκα πέντε (15) μισθών για δέκα
πέντε (15) χρόνια ασφάλιση.
2. Για κάθε χρόνο ασφαλίσεως πέρα από τα δέκα πέντε (15) χρόνια η εφ' άπαξ παροχή υπολογίζεται
σε ενάμισι (1 1/2) μισθό για κάθε χρόνο ασφαλίσεως στο Ταμείο και μέχρι της συμπληρώσεως
τριάντα πέντε (35) ετών ασφαλίσεως. Από το ποσό της εφ' άπαξ παροχής της παρούσης παραγράφου αφαιρείται ποσό ίσο με το ένα δεύτερο (1/2) του μισθού για κάθε χρόνο ασφαλίσεως και
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μέχρι πέντε μισθών (5) υπολογισμένων επί βάσεως ετησίων αποδοχών το οποίο καταβάλλει η
Τράπεζα. Με την καταβολή της αυτή των πέντε (5) μισθών και των άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Τράπεζα με την από 28/7/81 σύμβαση, η Τράπεζα απαλλάσσεται ολοσχερώς από
την υποχρέωση για την καταβολή της αποζημιώσεως που προβλέπεται από το Νόμο 2112/20.
3. α) Ως χρόνος ασφαλίσεως για την απονομή της εφ' άπαξ παροχής λογίζεται μονό ο χρόνος που
διανύθηκε από την εγγραφή του μέλους στο Ταμείο.
β) Κατ' εξαίρεση, ως χρόνος ασφαλίσεως λογίζεται ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας που εξαγοράσθηκε και μέχρι δύο χρόνια και ο χρόνος δοκιμασίας στην Τράπεζα που εξαγοράσθηκε
και μέχρι ένα (1) χρόνο.
γ) Για το προσωπικό που υπηρετεί στην Τράπεζα μέχρι την ημερομηνία εγκρίσεως του παρόντος
Καταστατικού και Κανονισμού Παροχών, χρόνος ασφαλίσεως στο Ταμείο λογίζεται και ο εξαγορασμένος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην Τράπεζα.
δ) Ειδικά για τα μέχρι της εγκρίσεως του παρόντος μέλη του Ταμείου για κάθε τρία (3) χρόνια
προϋπηρεσίας που έχουν εξαγοράσει ή θα εξαγοράσουν εντός των προθεσμιών και κατά τους
όρους που προβλέπονται από το άρθρο 34 του παρόντος δίδονται για τη συμπλήρωση της εφ'
άπαξ παροχής δυο συντάξιμοι μισθοί. Τα χρόνια της εξαγορασμένης προϋπηρεσίας υπολογίζονται αυτοτελή και ανεξάρτητα της πραγματικής υπηρεσίας στην Τράπεζα.
4. Ως μισθός για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου τούτου νοείται ο κατά το άρθρο 29 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού παροχών, συντάξιμος μισθός προσαυξημένος
κατά την αναλογία των Δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και Δώρου Χρήσεως και του επιδόματος
αδείας. Το σύνολο της εφ' άπαξ παροχής δεν δύναται να υπερβεί το διακόσιες δέκα (210) φορές
πολλαπλάσιο του βασικού μισθού του Δοκίμου προσαυξημένου κατά το ποσό του προεξοφλήματος του βαθμού αυτού.
5. Η εφ' άπαξ παροχή του Γενικού Διευθυντού, του Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού, των Βοηθών
Γενικών Διευθυντών καθορίζεται κατ’ εξαίρεση των προβλεπομένων σ’ αυτό το άρθρο και εφ'
όσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους καλύτερες προϋποθέσεις, στο ύψος της εφ' άπαξ παροχής
Διευθυντού με τριακονταετή (30ετή) υπηρεσία προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) εφ'
όσον έχουν δεκαπενταετή (15ετή) πραγματική υπηρεσία στην Τράπεζα και οκταετή (δετή) θητεία
στις ως άνω θέσεις ή δεκαετή (10ετή) πραγματική υπηρεσία στην Τράπεζα και ισόχρονη στις θέσεις αυτές.
6. Η εφ' άπαξ παροχή καταβάλλεται μόνο στους εξής δικαιοδόχους και στο ποσοστό που αναφέρεται
για τον καθένα.
α) Χήρα σύζυγος το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αν συντρέχει με τέκνα. Αν δεν υπάρχουν τέκνα το εξήντα τοις εκατό (60%).
β) Χήρος σύζυγος το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
γ) Χήρα μητέρα το δέκα τοις εκατό (10%).
δ) Τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας, το υπόλοιπο εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) ή το εβδομήντα πέντε
τοις εκατό (75%) με ανάλογο επιμερισμό του ποσού, με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του
άρθρου 19 του Καταστατικού.
Αν δεν υπάρχουν οι ως άνω λοιποί δικαιοδόχοι, το ποσοστό τους μεταβιβάζεται στα τέκνα μέχρι
συμπληρώσεως του εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της εφ' άπαξ παροχής.
Ένα τέκνο δικαιούται το εκατό τοις εκατό (100%) της εφ' άπαξ παροχής.
7. Η καταβολή της εφ' άπαξ παροχής γίνεται με επιταγή εις διαταγή του ή των δικαιούχων αμέσως
μετά τη λήψη της αποφάσεως για τη χορήγηση της κατά το άρθρο 20 παράγραφος 3 του παρόντος
και παραδίδεται στο δικαιούχο, εκτός εάν, είναι ανήλικος, βαριά ασθενής, υπερήλικας ή ανίκανος
προς δικαιοπραξία, οπότε ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία.
8. α) Για την απονομή της εφ' άπαξ παροχής με τις ως άνω προϋποθέσεις και για οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση εξόδου από την υπηρεσία πλην θανάτου ή αναπηρίας πρέπει να συντρέχει και
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χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην Τράπεζα τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ετών.
β) Για την περίπτωση εξόδου από την υπηρεσία του ασφαλισμένου λόγω θανάτου ή αναπηρίας
βεβαιωμένης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος χορηγείται εφ' άπαξ παροχή ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στην Τράπεζα με τις αυτές ως άνω προϋποθέσεις και υπό την
πρόσθετη προϋπόθεση ότι έχει γεννηθεί δικαίωμα συντάξεως.
γ) Η διάταξη του εδαφίου β αυτής της παραγράφου εφαρμόζεται αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη του
παρόντος Καταστατικού με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις.
9. Στα τέκνα ασφαλισμένων και συνταξιούχων που έχουν συμπληρώσει δεκαοκτώ (18) χρόνια ασφάλιση, τα οποία θα συμπληρώσουν το εικοστό πρώτο (21) έτος της ηλικίας τους κατά την ψήφιση του παρόντος χορηγείται εφ' άπαξ παροχή με σκοπό την υποβοήθηση αποπερατώσεως των
σπουδών τους ή της επαγγελματικής τους αποκαταστάσεως. Το ποσό της παροχής καθορίζεται
στο βασικό μισθό Βοηθού Λογιστού προσαυξημένου κατά την προεξόφληση για δεκαοκτώ (18)
χρόνια ασφαλίσεως. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για κάθε
μετά το δέκατο όγδοο (18) χρόνο ασφάλισης και μέχρι το τριπλάσιο του μισθού του Βοηθού Λογιστή, προσαυξημένου κατά την προεξόφληση. Χρόνος ασφαλίσεως λογίζεται ο χρόνος της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του παρόντος. Η παροχή αυτή καταβάλλεται στα τέκνα που το δικαιούνται αμέσως με την διακοπή του παρεχομένου στον ασφαλισμένο ή συνταξιούχο επιδόματος
τέκνου ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Ταμείο από τον ασφαλισμένο ή το συνταξιούχο
και χορηγείται μόνο μια φορά ανεξάρτητα αν τα τέκνα είναι δικαιούχοι και από τους δύο γονείς.
10. α) Μέλη του Ταμείου, που συμπληρώνουν εικοσαετή συντάξιμη υπηρεσία, από την οποία δεκαπενταετή πραγματική, και δεν είναι κύριοι ακινήτου, οι ίδιοι, ή ο η σύζυγος ή τα τέκνα τους,
στον τόπο που έχουν την κύρια εγκατάσταση τους, δικαιούνται προκαταβολής επί της εφ' άπαξ
παροχής, ίσης με το γινόμενο του βασικού τους μισθού επί τον αριθμό των μισθών που θα εδικαιούντο ως εφ' άπαξ παροχή αν εξήρχοντο του ταμείου κατά την ημέρα υποβολής σχετικής
για το θέμα αυτή αιτήσεως με μόνο σκοπό την απόκτηση πρώτης κύριας κατοικίας.
β) Το ποσό αυτό προσαυξημένο κατά ένα και μισό (1 1/2) βασικό μισθό, για κάθε περαιτέρω, από
την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής, έτος παραμονής του μέλους στην υπηρεσία της
Τραπέζης, επιστρέφεται στο Ταμείο, δια συμψηφισμού, με το ποσό, που θα δικαιούται, ως εφ'
άπαξ παροχή, κατά το χρόνο της οριστικής εξόδου του από το Ταμείο.
γ) Για την περίπτωση, τυχόν, θανάτου του, το μέλος θα οφείλει στο Ταμείο, κατά το χρόνο του
θανάτου του, το ποσό της προκαταβολής που έλαβε, κατά το εδάφιο α.- προσαυξημένο κατά
ένα και μισό (1 1/2) βασικό μισθό, για κάθε έτος παραμονής του στην Τράπεζα από την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής μέχρι του θανάτου του.
δ) Για την εξασφάλιση της επιστροφής της αναφερομένης στο εδάφιο α.- του παρόντος παροχής,
στο Ταμείο υπογράφεται σχετική σύμβαση ανάμεσα σ' αυτό και το μέλος.
ε) Στην περίπτωση τυχόν θανάτου του μέλους, προ της οριστικής εξόδου του από το Ταμείο, το
ποσό που θα οφείλει στο Ταμείο κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο γ θα επιστρέφεται σ’ αυτό,
δια συμψηφισμού, με το ποσό που δικαιούνται κατά την παράγραφο 6 οι δικαιοδόχοι του, των
οποίων έτσι η εφ' άπαξ παροχή είναι ελαττωμένη κατά το ποσό αυτό.
στ) Το Ταμείο αποφασίζει τη χορήγηση προκαταβολής επί της εφ' άπαξ παροχής του εδαφίου α.του παρόντος για την αγορά πρώτης κύριας κατοικίας, μετά τη διαπίστωση των ως άνω, στα
εδάφια α, β, γ, δ τιθεμένων προϋποθέσεων.
ζ ) Οι έννοιες συντάξιμη και πραγματική υπηρεσία έχουν το ίδιο περιεχόμενο που δίδεται σ' αυτές
με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 και 2.
Όπου στα εδάφια α, β και γ του παρόντος αναφέρεται η έννοια «βασικός μισθός», νοείται ο
συντάξιμος μισθός της ημέρας υποβολής της αιτήσεως μετά την αφαίρεση των επιδομάτων που
προβλέπονται ή θα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 5.
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Άρθρο 32
ΕΚΠΤΩΣΗ - ΑΠΩΛΕΙΑ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ
1. Χάνει το δικαίωμα για την απόληψη συντάξεως και εφ' άπαξ παροχής εκείνος που σκόπιμα προκάλεσε αναπηρία στον εαυτό του με σκοπό τη συνταξιοδότηση, εφ' όσον δεν του απονεμήθηκε
σύνταξη από το Ι ΚΑ.
2. Χάνουν το δικαίωμα για σύνταξη οι δικαιοδόχοι:
α) Αν καταδικασθούν τελεσίδικα για πράξη της οποίας συνέπεια ήταν ο θάνατος του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου.
β) Αν η χήρα, ο χήρος, οι γονείς και τα τέκνα έλθουν σε γάμο. Τα πρόσωπα αυτά δεν ανακτούν το
δικαίωμα της συντάξεως σε περίπτωση λύσεως του γάμου, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου
19 παράγραφος 4γ του παρόντος.
3. Σε περίπτωση που μέλος του Ταμείου απολύεται από την Τράπεζα για κατάχρηση, υπεξαίρεση,
απάτη ή πλαστογραφία από τις οποίες επήλθε οικονομική ζημία σε βάρος της Τράπεζας και εφ' όσον διαπιστωθεί η ενοχή του με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, Ποινικού ή Πολιτικού Δικαστηρίου, από την εφ' άπαξ παροχή του παρακρατείται και αποδίδεται στην Τράπεζα Πίστεως ποσό
ίσο με τη ζημία που της έχει επιδικασθεί.
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3371
(ΦΕΚ 178/14.7.2005)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 57
Κύρια σύνταξη
1. Οι κλάδοι σύνταξης των ασφαλιστικών ταμείων κύριας ασφάλισης του προσωπικού των πιστωτικών
ιδρυμάτων του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α') εντάσσονται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.
3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α') μέχρι 31.12.2005, εφόσον μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία τα αντίστοιχα ταμεία
επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων έχουν ενταχθεί στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
62.
2. Τα ποσοστά εισφορών εργοδότη και εργαζομένων μειώνονται στα αντίστοιχα ισχύοντα στο Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ., για τους εργαζομένους άμεσα από 1.1.2006, για τους εργοδότες σταδιακά και ισόποσα μέσα
σε χρονικό διάστημα πέντε ετών, αρχής γενομένης από 1.1.2006.
Άρθρο 58
Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
1. Στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια και διέπονται από τη νομοθεσία του:
α) οι προσλαμβανόμενοι στα πιστωτικά ιδρύματα του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α') από 1.1.2005,
β) οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των ταμείων επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων μετά τη διάλυση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 62.
Ως προς την εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη για επικουρική σύνταξη ισχύουν οι διατάξεις της
νομοθεσίας για το Ε.Τ.Ε.Α.Μ..
Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε ή αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος στα
ταμεία επικουρικής ασφάλισης λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ..
Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και ο τρόπος υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης διέπονται
από τις διατάξεις της νομοθεσίας για το Ε.Τ.Ε.Α.Μ..
Οι συντάξεις που καταβάλλονται κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου ακολουθούν τις αυξήσεις των
συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ..
Από την ημερομηνία διάλυσης των επικουρικών ταμείων οι συνταξιούχοι των ταμείων αυτών καθίστανται συνταξιούχοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., το οποίο στο εξής βαρύνεται με την καταβολή της σύνταξης
τους.
Οι καταβαλλόμενες συντάξεις ακολουθούν τις αυξήσεις των συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. Καμία σύνταξη δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα εκάστοτε καταβαλλόμενα κατώτατα όρια των συντάξεων
του Ε.Τ.Ε.Α.Μ..
Άρθρο 59
Κάλυψη οικονομικής επιβάρυνσης Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Η οικονομική επιβάρυνση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου
καλύπτεται:
α) Με την εισφορά εργαζόμενου και εργοδότη, κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Μ..
β) Με την καταβολή στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. της προβλεπόμενης από τις καταστατικές διατάξεις των ταμείων
επικουρικής ασφάλισης εισφοράς εργαζόμενου και εργοδότη των μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένων, κατά
το μέρος που αυτή υπερέβαινε το ποσοστό εισφοράς εργαζόμενου και εργοδότη που προβλέπει η νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. Εφόσον το ποσοστό της εισφοράς που προκύπτει βάσει των ανωτέρω περιπτώσεων είναι μεγαλύτερο του 4,5%, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προσαρμόζεται στο 4,5%, σταδιακά, εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
γ) Με εισφορά εργοδότη για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την ένταξη των συνταξιούχων και ασφαλισμένων των ταμείων επικουρικής ασφάλισης του παρόντος κεφαλαίου στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ..
Το ποσό αυτό καθορίζεται με νόμο, μετά από την εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης και καταβάλλεται μέσα σε δέκα έτη. Η εξόφληση του ποσού αυτού μπορεί να πραγματοποιείται με καταβολή
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εργοδοτικής εισφοράς που υπολογίζεται σε πολλαπλάσιο του ποσοστού που προβλέπεται από τη νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., όπως αυτό προκύπτει από ειδική οικονομική μελέτη.
Άρθρο 60

Ίδρυση Ε.Τ.Α.Τ.

Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ", αποκαλούμενο εφεξής χάριν συντομίας "Ε.Τ.Α.Τ.". Το Ε.Τ.Α.Τ. τελεί υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και έχει έδρα την Αθήνα. Η έναρξη
λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Τ. ορίζεται την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Άρθρο 61
Σκοπός
Σκοπός του Ε.Τ.Α.Τ. είναι:
α) Η καταβολή της διαφοράς των ποσών συντάξεων που προκύπτουν από τον υπολογισμό της σύνταξης
βάσει των καταστατικών διατάξεων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και των καταστατικών διατάξεων των οικείων επικουρικών ταμείων ή κλάδων ή λογαριασμών ή ενώσεων προσώπων του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992.
β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τα οικεία ταμεία ή κλάδους ή ειδικούς λογαριασμούς ή ενώσεις προσώπων για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 δεν θίγονται.
Η καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν σε συστήματα προσυνταξιοδότησης που χορηγούνται στους
μέχρι 31.12.1992 σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των οικείων καταστατικών και κανονισμών παροχών από τα ταμεία ή κλάδους ή λογαριασμούς ή ενώσεις προσώπων επικουρικής ασφάλισης
του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων και έως της συμπληρώσεως των αντίστοιχων προϋποθέσεων
του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ..
γ) Η καταβολή πρόσθετης συνταξιοδοτικής παροχής για τους ασφαλισμένους από 1.1.1993 στα ταμεία
επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων για το χρονικό διάστημα από
1.1.1993 έως την υπαγωγή στο Ε.Τ.Α.Τ. για το οποίο έχουν καταβάλει επιπλέον πρόσθετες ασφαλιστικές
εισφορές από τις κατά νόμο προβλεπόμενες του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. Οι προϋποθέσεις χορήγησης, ο τρόπος υπολογισμού της παροχής αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή του παρόντος
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης.
δ) Η είσπραξη των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη.
ε) Η απονομή των συντάξεων που δικαιούται το προσωπικό των πιστωτικών ιδρυμάτων από το Ε.Τ.Α.Τ..
στ) Η λειτουργία ως φορέα σύνδεσης και διαμεσολάβησης μεταξύ του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων, του Ε.Τ.Α.Τ., του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ..
ζ) Η παροχή ποσών συντάξεων που προκύπτουν από καταστατικές διατάξεις δευτερεύοντος επικουρικού ταμείου ή κλάδου, σωματειακής μορφής ή ειδικού λογαριασμού ή ένωσης προσώπων. Στην
περίπτωση αυτή, το προσωπικό του πιστωτικού ιδρύματος υπάγεται στο Ε.Τ.Α.Τ. για την ανωτέρω
δευτερεύουσα επικουρική ασφάλιση του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και εξαιρείται από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ..»
(Ν. 3455/06)
Άρθρο 62
Υπαγωγή στο Ε.Τ.Α.Τ.
Στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Τ. υπάγονται υποχρεωτικά τα πρόσωπα που εργάζονται στα πιστωτικά ιδρύματα του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α') και ασφαλίζονται για επικουρική ασφάλιση στα οικεία ταμεία ασφάλισης του προσωπικού τους μετά τη διάλυση τους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την
επόμενη παράγραφο.
Η υπαγωγή στο Ε.Τ.Α.Τ. πραγματοποιείται μετά από αίτημα των αρμόδιων οργάνων των ενδιαφερόμενων μερών, εργοδότη ή εργαζομένων, που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Τ. μετά τη
διάλυση των επικουρικών ταμείων ή των κλάδων σύνταξης των ταμείων, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι Δ.
σωματειακής μορφής ή ειδικό λογαριασμό ή ένωση προσώπων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ή τα καταστατικά των οικείων ταμείων. Σε περίπτωση που στην ασφάλιση των επικουρικών ταμείων ή κλάδων ή ενώσεων προσώπων ή ειδικών λογαριασμών υπάγεται το
προσωπικό περισσότερων πιστωτικών ιδρυμάτων είναι δυνατή η αποχώρηση ενός ή περισσότερων πιστωτικών ιδρυμάτων από το ταμείο προκειμένου να ενταχθούν στο Ε.Τ.Α.Τ.. Το ποσό της επιβάρυνσης
του πιστωτικού ιδρύματος και του ταμείου προσδιορίζεται μετά εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης.
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Το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εντασσόμενων ταμείων ή των κλάδων επικουρικής
ασφάλισης αυτών περιέρχεται στο Ε.Τ.Α.Τ., χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του
Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή άλλων προσώπων.
Για τη μεταβίβαση στο Ε.Τ.Α.Τ. των ακινήτων των ειδικών φορέων επικουρικής ασφάλισης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία μεταγράφεται
ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματικά βιβλία.
Εκκρεμείς δίκες με διάδικους τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης συνεχίζονται, χωρίς διακοπή, από τους
φορείς υποδοχής.
Εάν δεν αποφασισθεί η διάλυση των επικουρικών ταμείων ή των κλάδων σύνταξης των ανωτέρω ταμείων
ή ενώσεων προσώπων ή ειδικών λογαριασμών με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προκύψουν δικαστικές αντιδικίες μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων στο πλαίσιο των ιδιωτικών συμφωνιών που έχουν
καταρτίσει, το Ε.Τ.Α.Τ., με αίτημα του αρμόδιου οργάνου του εργοδότη ή των εργαζομένων ή του ταμείου, που υποβάλλεται στο Διοικητικό του Συμβούλιο μέσα σε έναν μήνα από την έναρξη των δικαστικών
διενέξεων, αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση και διαχείριση των κάθε φύσεως υποθέσεων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των οικείων επικουρικών ταμείων που αφορούν ασφαλιστικά ή συνταξιοδοτικά
τους ζητήματα, όπως είσπραξη εισφορών ή απονομή και καταβολή συντάξεων. Σε καμία περίπτωση στο
Ε.Τ.Α.Τ. δεν ανατίθενται θέματα σχετικά με δικαστικές αντιδικίες, που προκύπτουν μεταξύ εργοδότη και
εργαζομένων στο πλαίσιο των ιδιωτικών συμφωνιών που έχουν καταρτίσει. Στην περίπτωση αυτή το ταμείο δεν διαλύεται ούτε θίγεται η περιουσία του. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει προς το
Ε.Τ.Α.Τ. το ποσό δαπάνης που του αναλογεί. Το ποσό της δαπάνης προσδιορίζεται μετά από ειδική οικονομική μελέτη, η οποία ανατίθεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και εκπονείται μέσα
σε έναν μήνα από την ανάθεση της. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.), καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις διαχείρισης και διεκπεραίωσης των θεμάτων, ο τρόπος κατανομής χρονικά του ποσού της δαπάνης που θα καταβάλλει ο εργοδότης
και κάθε θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. Έως την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος η διαχείριση και η διεκπεραίωση των υποθέσεων ασφαλισμένων και συνταξιούχων, καθώς και η είσπραξη των εισφορών πραγματοποιούνται από το οικείο ταμείο ή ένωση προσώπων ή ειδικό λογαριασμό.
7. Εάν το αρμόδιο όργανο ενός από τα μέρη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 έχει υποβάλει ή
υποβάλει μονομερώς αίτημα για υπαγωγή του προσωπικού του πιστωτικού ιδρύματος στο Ε.Τ.Α.Τ, το
Ταμείο ζητά εγγράφως τη γνώμη του αρμόδιου οργάνου και του ετέρου μέρους. Σε περίπτωση υποβολής αρνητικής γνώμης ή γνώμης υπό επιφύλαξη, καθώς και μη υποβολής αυτής εντός μηνός από την
κοινοποίηση του ανωτέρω εγγράφου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6. Στην περίπτωση
αυτή ή της υποβολής σύμφωνης γνώμης και εφόσον το αίτημα υποβληθεί έως την 30.4.2006, πληρούται η προϋπόθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 57, της άνω καταληκτικής ημερομηνίας λαμβανομένης υπόψη μόνο για την υποβολή του αιτήματος στο Ι.Κ.Α. και στο Ε.Τ.Α.Τ. (Ν. 3455/06)
8. Εφεξής για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι ειδικές οικονομικές μελέτες
των παραγράφων 2 και 6 καταρτίζονται πριν από την εξέταση του κατά περίπτωση αιτήματος υπαγωγής στο Ε.Τ.Α.Τ.» (Ν. 3455/06)
9. Πιστωτικό ίδρυμα, του οποίου οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, μπορεί κατά παρέκκλιση
των οικείων διατάξεων να αποτυπώσει στις τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες ή ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
του έτους 2005 το εκτιμώμενο οικονομικό αποτέλεσμα της υπαγωγής του προσωπικού στις ρυθμίσεις του
κεφαλαίου αυτού. Η προθεσμία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του πρώτου τριμήνου της
οικονομικής χρήσης 2005 παρατείνεται μέχρι την 15.7.2005 για τα πιστωτικά ιδρύματα του προηγούμενου εδαφίου.
Άρθρο 63
Πόροι Ε.Τ.Α.Τ.
Πόροι του Ε.Τ.Α.Τ. είναι:
α) Ποσό εισφοράς κάθε πιστωτικού ιδρύματος, το προσωπικό του οποίου έχει ειδικά δικαιώματα πρόσθετης επικουρικής σύνταξης από το Ε.Τ. Α.Τ. κατά το άρθρο 61. Το ποσό της εισφοράς αυτής καθορίζεται
με νόμο μετά εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης και καταβάλλεται μέσα σε δέκα έτη.
β) Η περιουσία των ταμείων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο Ε.Τ.Α.Τ..
γ) Οι πρόσοδοι περιουσίας των ως άνω ταμείων επικουρικής ασφάλισης.
δ) Κάθε άλλος πόρος που ήθελε ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως
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αντάλλαγμα των πιστωτικών ιδρυμάτων για τις υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχει το Ε.Τ.Α.Τ..
Άρθρο 64
Αρμοδιότητες Ε.Τ.Α.Τ.
Το Ε.Τ.Α.Τ. ως φορέας σύνδεσης και διαμεσολάβησης μεταξύ αφενός του προσωπικού των πιστωτικών
ιδρυμάτων και αφετέρου του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Ε.Τ.Ε. A.M. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Την ενημέρωση και εξυπηρέτηση του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων σε θέματα κοινωνικής
ασφάλισης και τη διεκπεραίωση των κοινωνικοασφαλιστικών υποθέσεων τους από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης συνταξιοδότησης σε συνεργασία με τους
αρμόδιους φορείς.
β) Την επεξεργασία των συνταξιοδοτικών φακέλων του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων, το οποίο βρίσκεται στα πρόθυρα συνταξιοδότησης, ως εξής:
βα) πέντε έτη πριν τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για πλήρη σύνταξη που προβλέπονται από τους
φορείς που είναι αρμόδιοι για την οριστική απονομή κύριας και επικουρικής σύνταξης, δημιουργεί ατομικό συνταξιοδοτικό φάκελο του εργαζομένου, τον οποίο μηχανογραφεί και ενημερώνει τακτικά,
ββ) μια φορά το χρόνο το Ε.Τ.Α.Τ. επικοινωνεί με τον εργαζόμενο σχετικά με το ύψος της σύνταξης που
δικαιούται, πόσο αυτό αυξήθηκε εξαιτίας των εισφορών που πλήρωσε τον τελευταίο χρόνο και πόσο θα
αυξηθεί αν παραμείνει στην υπηρεσία του έναν επιπλέον χρόνο.
γ) Τις παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
Άρθρο 65
Ενημέρωση και εξυπηρέτηση του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων
1. Για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και τη διεκπεραίωση των κοινωνικοασφαλιστικών υποθέσεων το Ε.Τ.Α.Τ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Ενημερώνει το προσωπικό των πιστωτικών ιδρυμάτων για το χρόνο ασφάλισης του, τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης του και το ποσό της σύνταξης του, καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση των κοινωνικοασφαλιστικών τους υποθέσεων.
β) Παραλαμβάνει αιτήσεις του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων για τη διεκπεραίωση των κοινωνικοασφαλιστικών τους υποθέσεων από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και το Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. Διαθέτει για διευκόλυνση
τους έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999).
γ) Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το Ε.Τ.Α.Τ. τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων.
δ) Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των κοινωνικοασφαλιστικών υποθέσεων του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων στην αρμόδια για τη διεκπεραίωση τους υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο
τρόπο.
2. Οι αιτήσεις, δηλώσεις και κάθε άλλο έγγραφο, το οποίο κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. πρέπει να υποβληθεί εντός καθορισμένης προθεσμίας προς το Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. και το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., γίνονται δεκτά αν υποβληθούν εντός της ίδιας προθεσμίας προς το Ε.Τ.Α.Τ..
Στην περίπτωση αυτή το Ε.Τ.Α.Τ. διαβιβάζει τις αιτήσεις, δηλώσεις και κάθε άλλο έγγραφο προς την αρμόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. Η ημερομηνία κατά την οποία οι αιτήσεις, δηλώσεις και κάθε άλλο έγγραφο υποβλήθηκαν προς το Ε.Τ.Α.Τ. θεωρείται ως η ημερομηνία υποβολής
τους προς την αρμόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή του Ε.Τ.Ε.Α.Μ..
3. To I.K.A.-E.T.A.M., το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και το Ε.Τ.Α.Τ. αλληλοβοηθούνται διοικητικά. Ειδικότερα, το
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. παρέχουν στο Ε.Τ.Α.Τ. κάθε πληροφορία και κάθε δυνατή διευκόλυνση που αφορά στην κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Άρθρο 66
Προσωρινή συνταξιοδότηση από το Ε.Τ.Α.Τ.
1. Προς εκπλήρωση των σκοπών του το Ε.Τ.Α.Τ.:
α) Πέντε τουλάχιστον μήνες πριν την υποχρεωτική αποχώρηση του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων απευθύνεται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. προκειμένου οι φορείς αυτοί να βεβαιώσουν στο Ε.Τ.Α.Τ. το χρόνο ασφάλισης και το ποσό της σύνταξης του προς συνταξιοδότηση προσωπικού
των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. υποχρεούνται να στείλουν στο
Ε.Τ.Α.Τ. τα στοιχεία που αυτό τους ζητά μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που περιήλθε σε αυτούς
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το σχετικό έγγραφο.
β) Εφόσον το Ε.Τ.Α.Τ. διαπιστώνει βάσει των στοιχείων που λαμβάνει από τους αρμόδιους φορείς ότι ο
ασφαλισμένος συγκεντρώνει τις ελάχιστες βασικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. και το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., εκδίδει απόφαση για προσωρινή απονομή κύριας και επικουρικής σύνταξης
από τον πρώτο μήνα εξόδου του ασφαλισμένου από το πιστωτικό ίδρυμα.
Η προσωρινή σύνταξη χορηγείται από το Ε.Τ.Α.Τ. για όλο το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και το
Ε.Τ.Ε.Α.Μ..
Αν το ποσό της οριστικής σύνταξης είναι μικρότερο από το ποσό της προσωρινής σύνταξης, οι διαφορές
που έχουν καταβληθεί επιπλέον συμψηφίζονται κατά την εκτέλεση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζεται ο διακανονισμός των οφειλών μεταξύ του Ε.Τ.Α.Τ. και του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και
Ε.Τ.Ε.Α.Μ..
Άρθρο 67
Οργάνωση, διοίκηση, προσωπικό, λειτουργία του Ε.Τ.Α.Τ.
1. Το Ε.Τ.Α.Τ. διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο,
β) έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων που προτείνεται από την Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών
Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.),
γ) έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών που προτείνεται από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.),
δ) έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων,
ε) δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α' του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
στ) έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας Π Ε με βαθμό Α' του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,
ζ) ένα (1) μέλος ειδικό σε θέματα κοινωνικοασφαλιστικά και οικονομικά,
η) ένα (1) μέλος ειδικό σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισάριθμους αναπληρωτές, διορίζονται με τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει χωρίς ψήφο ως Κυβερνητικός Επίτροπος, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α τού Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή υπάλληλος των πιστωτικών ιδρυμάτων αποσπασμένος στο Ταμείο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδίδεται μέσα σε έναν μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και αναλαμβάνει
εντός δεκαπέντε ημερών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται και συνεδριάζει στους χώρους του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας μέχρι τη στέγαση των υπηρεσιών του Ταμείου.
Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και μετά γνώμη του Διοικητικού
Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του
Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Τ. διεξάγεται, χωρίς επιβάρυνση του, από υπαλλήλους των πιστωτικών ιδρυμάτων που εντάσσονται στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, οι οποίο αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος και σύμφωνη γνώμη των αποσπώμενων. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στο Ε.Τ.Α.Τ. κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους στο Ε.Τ.Α.Τ. και κατά την εκτέλεση αυτής υπέχουν τις ευθύνες δημοσίου υπαλλήλου.
Ο Διευθυντής του Ταμείου ορίζεται από τους αποσπώμενους στο Ε.Τ.Α.Τ. υπαλλήλους με απόφαση του
Διοικητικού του Συμβουλίου.
Άρθρο 68
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε ένα έτος από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Τ με
πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
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Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζεται ο Οργανισμός του Ταμείου και συστήνονται θέσεις προσωπικού.
Με αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται ο τρόπος οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Τ. και ρυθμίζεται κάθε θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα αναγκαίο για την υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου. Σε περίπτωση
αρμοδιότητας και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών συνυπογράφει και ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.
Οι ειδικές οικονομικές μελέτες που αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό προκηρύσσονται και ανατίθενται
από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Το ποσό της δαπάνης που βαρύνει τα πιστωτικά ιδρύματα μπορεί να εξοφληθεί είτε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες επί μέρους ρυθμίσεις είτε εφάπαξ.
Άρθρο 69
Σε περίπτωση προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου τα πιστωτικά ιδρύματα βαρύνονται εξ ολοκλήρου με το
κόστος της δαπάνης αυτής.
Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υπάγεται και το προσωπικό της πρώην Ε.Τ.Β.Α.
Αθήνα, 12 Ιουλίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: Μ. ΛΙΑΠΗΣ
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 209
(ΦΕΚ 209/5.10.2006)

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διαχείρισης και διεκπεραίωσης θεμάτων
Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης προσωπικού πιστωτικών ιδρυμάτων
από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων ( Ε.Τ.Α.Τ)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τη διάταξη του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 62 του ν. 3371/2005 (Α' 178).
Τη διάταξη του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).
Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, που έχει ληφθεί κατά την 18η/27.7.2006 συνεδρίαση του.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, ενώ η προκαλούμενη επιβάρυνση στο Ε.Τ.Α.Τ. θα καλυφθεί από τις εργοδότριες τράπεζες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 3371/2005.
Την 240/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος τα επικουρικά ταμεία ή
οι κλάδοι συντάξεως των Ταμείων που λειτουργούν ως ν.π.ι.δ. σωματειακής μορφής ή ειδικού λογαριασμού ή ένωσης προσώπων αποκαλούνται εφεξής «Ταμεία».
Άρθρο 2
Διαδικασία διαχείρισης και διεκπεραίωσης
των πάσης φύσεως υποθέσεων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων από το Ε.Τ.Α.Τ.
To E.T.A.T. υποχρεούται να τηρεί πλήρες μητρώο των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, τη διαχείριση
των υποθέσεων των οποίων έχει αναλάβει. Για το σκοπό αυτό δικαιούται να ζητεί από τα Ταμεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού, όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσωπική και ασφαλιστική κατάσταση ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Για την ενημέρωση του μητρώου, οι ασφαλισμένοι
υποχρεούνται να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή που αφορά την ατομική και οικογενειακή κατάσταση
τους και τις υπηρεσιακές μεταβολές τους. Την ίδια υποχρέωση για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω στοιχείων, όπου τους αφορούν, έχουν και οι συνταξιούχοι.
To E.T.A.T. υποχρεούται να εκδίδει, μετά από αίτηση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων που είναι καταγεγραμμένοι στο μητρώο, βεβαιώσεις ή έγγραφα που αφορούν την ατομική ή οικογενειακή κατάσταση
τους. Σε κάθε περίπτωση, το Ε.Τ.Α.Τ. αλληλογραφεί με τα Ταμεία για την παροχή πληροφοριών που αφορούν την
ενημέρωση του μητρώου, αποσκοπώντας στην εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων.
Οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών παρακρατούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα και καταβάλλονται στο Ε.Τ.Α.Τ. μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που αφορούν.
Το ποσό της δαπάνης που αναλογεί στον εργοδότη, όπως προσδιορίζεται κατά Ταμείο με ειδική οικονομική μελέτη σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο της παρ.6 του άρθρου 62 του ν. 3371/2005 καταβάλλεται κατ'
έτος στο Ε.Τ.Α.Τ. σε τριμηνιαίες δόσεις στην αρχή κάθε τριμήνου.
Οι εργοδότες υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση του Ε.Τ.Α.Τ. τον αναγκαίο διοικητικό και λειτουργικό εξοπλισμό, τα αρχεία και μητρώα των εργαζομένων, μηχανογραφικά στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για τη λειτουργία του Ε.Τ.Α.Τ., καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για το σχηματισμό των
ατομικών φακέλων ασφαλισμένων και συνταξιούχων.
Άρθρο 3
Διαδικασία απονομής ασφαλιστικών παροχών από το Ε.Τ.Α.Τ.
1.α. Ο ασφαλισμένος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις για απονομή πάσης φύσεως ασφαλιστικών παροχών, υποβάλλει αίτηση στις διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Τ. Η αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία
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προβαίνει στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών, όπως προβλέπονται από
τις καταστατικές διατάξεις του οικείου Ταμείου για τον σχηματισμό φακέλου της υπόθεσης για κάθε ασφαλισμένο. Στη συνέχεια εξετάζει το αίτημα και εισηγείται εγγράφως προς το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Τ., διατυπώνοντας την άποψη της.
β. Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Τ. εξετάζει την υπόθεση και αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της εισήγησης της Υπηρεσίας με την έκδοση διοικητικής πράξης για την απονομή ή μη της αιτούμενης ασφαλιστικής παροχής. Οι προβλεπόμενες από τις καταστατικές διατάξεις των Ταμείων προθεσμίες διεκπεραίωσης
των εν λόγω υποθέσεων εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Οι καταστατικές διατάξεις των Ταμείων που προβλέπουν αναγνώριση χρόνων ή προαιρετικής ασφάλισης εξακολουθούν να ισχύουν. Εισφορές που είχαν αρχίσει να καταβάλλονται για τις ανωτέρω περιπτώσεις, συνεχίζουν να καταβάλλονται στο Ε.Τ.Α.Τ.
3. Στους ήδη συνταξιούχους των Ταμείων καταβάλλονται τα ποσά σύνταξης που κατέβαλε το Ταμείο
από το οποίο συνταξιοδοτήθηκαν. Σε περίπτωση που στο Ταμείο ισχύει προ συνταξιοδοτικό καθεστώς,
το Ε.Τ.Α.Τ. καταβάλλει ολόκληρο το ποσό. Μετά τη συνταξιοδότηση τους από τον κύριο ασφαλιστικό
φορέα το ποσό μειώνεται ανάλογα και καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στην επικουρική σύνταξη.
4. Οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και οι παροχές είναι οι
προβλεπόμενες από τις καταστατικές διατάξεις των επιμέρους Ταμείων και από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
5. Για θέματα που αφορούν την έναρξη, λήξη και αναστολή καταβολής της σύνταξης, καθώς και παραγραφής των απαιτήσεων εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις των Ταμείων.
Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3620
(ΦΕΚ 276/11.12.2007)
Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 10
1. Από 1.1.2008 οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού
Τραπέζης Πίστεως υπάγονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων
(Ε.Τ.Α.Τ.). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 62 του ν.
3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α') και οι διατάξεις του π.δ. 209/2006 (ΦΕΚ 209/Α').
Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του καταστατικού και κανονισμού συντάξεων και παροχών του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως εφάπαξ παροχή εξακολουθεί να καταβάλλεται από το Ταμείο αυτό, το οποίο δεν διαλύεται ούτε θίγεται η περιουσία του.
2. Η οικονομική επιβάρυνση του Ε.Τ.Α.Τ. από την εφαρμογή των διατάξεων των πρώτου και δεύτερου
εδαφίων της προηγούμενης παραγράφου καλύπτεται:
α. με την καταβολή των προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του καταστατικού και κανονισμού συντάξεων και παροχών του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως οικονομικούς πόρους, στους οποίους περιλαμβάνεται εισφορά ασφαλισμένου ύψους 3,5% και ισόποση εισφορά εργοδότη και
β. με την καταβολή από την ALPHA BANK A.E. ποσού πεντακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων
(543.000.000) ευρώ.
Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε δέκα (10) ετήσιες ισόποσες δόσεις αποδιδόμενες εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το έτος 2008 και το ποσό της κάθε δόσης ορίζεται σε εξήντα επτά εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα (67.280.670) ευρώ.
3. Με τα παραπάνω ποσά εισφορών και οικονομικών επιβαρύνσεων προς το Ε.Τ.Α.Τ., εξαντλείται η υποχρέωση της ALPHA BANK A.E. για κάλυψη επιπλέον εισφορών ή παροχών προς το Ε.Τ.Α.Τ. που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις.
4. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο
θέμα που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
5. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α') ισχύουν και για το διοικητικό
προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
6. Η αληθής έννοια της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α') είναι ότι τα
πιστωτικά ιδρύματα βαρύνονται εξ ολοκλήρου, συμπληρωματικά προς τα ποσά των εισφορών που προκύπτουν από τις μελέτες των άρθρων 59 παρ. γ' και 63 παρ. α' του νόμου αυτού και με το κόστος της δαπάνης οποιασδήποτε εθελουσίας εξόδου ή πρόωρης συνταξιοδότησης που δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και δεν έχει προβλεφθεί στις μελέτες των άνω άρθρων.
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ: Ε. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Μ.-Γ. ΛΙΑΠΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
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ΦΕΚ 20203/15639/666 (2)
Αύξηση των καταβαλλόμενων συντάξεων
του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.)
για το έτος 2008.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165) ≪ Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης
και άλλες διατάξεις ≫, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν.
2606/1998 (Α΄ 89).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1027/1980 (Α΄ 49),
όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 7 του ν. 1275/1982 (Α΄ 100) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 43 του ν. 1469/1984 (Α΄ 111) ≪ Ασφάλιση ομογενών, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α. και ρύθμιση διαφόρων ασφαλιστικών θεμάτων ≫.
4. Τα υπ’ αριθμ. 16343/167/9.4.2008 και 21962/232/15.5.2008 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών, με τα οποία έχει καθορισθεί το ποσοστό αύξησης των συντάξεων για το τρέχον έτος.
5. Την υπ’ αριθμ. 118/110 Συν./13.5.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου
Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων.
6. Την υπ’ αριθμ. 14187/216/6.6.2008 οικονομική έκθεση της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται επιβάρυνση του προϋπολογισμού
του ανωτέρω Ταμείου, η οποία κατά το τρέχον έτος υπολογίζεται να ανέλθει στο ύψος των 3.865.000 €
περίπου και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0629, αποφασίζουμε:
Οι καταβαλλόμενες από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων συντάξεις στους συνταξιούχους του των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα εμπίπτει στο μέχρι 31.12.2007 χρονικό διάστημα, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3% επί του ποσού της σύνταξης όπως έχει διαμορφωθεί την 31.12.2007, και από 1.10.2008 κατά ποσοστό 2% επί του ποσού της σύνταξης όπως θα
έχει διαμορφωθεί την 30.09.2008.
Το από 1.10.2008 ποσοστό αύξησης 2% θα χορηγηθεί και σε όσους καταστούν συνταξιούχοι από
1.1.2008 μέχρι και 30.9.2008, καθώς και σε εκείνους που η έναρξη συνταξιοδότησής τους εμπίπτει
στο εν λόγω χρονικό διάστημα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2008
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3845
(ΦΕΚ 65/6.5.2010)
Άρθρο τρίτο
Μέτρα για τη μείωση των δημοσίων δαπανών
10. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας που προβλέπονται από
οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους όλων των φορέων κύριας ασφάλισης, με εξαίρεση τους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α., χορηγούνται εφόσον ο δικαιούχος έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του και το ύψος
τους καθορίζεται ως εξής:
α) Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.
β) Το επίδομα εορτών Πάσχα, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.
γ) Το επίδομα αδείας, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.
Τα επιδόματα της παρ. 10 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄) και τα δώρα του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλονται, εφόσον οι καταβαλλόμενες συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των
επιδομάτων της παραγράφου 10 και των δώρων του παρόντος άρθρου, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση υπερβαίνουν κατά μήνα, τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ. Αν με την καταβολή
των επιδομάτων της παρ. 10 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 και την καταβολή των δώρων του
παρόντος άρθρου, οι καταβαλλόμενες συντάξεις υπερβαίνουν το ύψος αυτό, το σύνολο του ποσού που
αντιστοιχεί στα επιδόματα της παραγράφου 10 και τα δώρα του άρθρου αυτού καταβάλλονται μέχρι
του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ. Ειδικά για τους συνταξιούχους του δημοσίου που λαμβάνουν με τη σύνταξή τους το επίδομα ανικανότητας των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄) τα ποσά της παρ. 1 του άρθρου Μόνου του ν. 3847/2010
(ΦΕΚ 67 Α΄) προσαυξάνονται, το μεν δώρο Χριστουγέννων με ολόκληρο το ποσό του ανωτέρω επιδόματος ανικανότητας, το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας με το ήμισυ του ποσού αυτού, κατά περίπτωση. (Νόμος 3896/2010 – ΦΕΚ 207)
11. Από το όριο ηλικίας που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο εξαιρούνται όσοι εξ ιδίου δικαιώματος λαμβάνουν σύνταξη λόγω αναπηρίας ή με το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών ή των
οικοδομικών επαγγελμάτων, καθώς και οι δικαιούχοι εκ μεταβιβάσεως, εφόσον οι τελευταίοι:
α) είναι δικαιούχοι λόγω θανάτου συζύγου, ή
β) δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος ή αν σπουδάζουν, το 24ο έτος της ηλικίας τους, ή
γ) είναι ανίκανοι για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό μεγαλύτερο
του 67%.
12. Αν καταβάλλονται στο ίδιο πρόσωπο δύο κύριες συντάξεις από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα
κύριας ασφάλισης, τα επιδόματα της παραγράφου 10 καταβάλλονται μόνο από τον φορέα που καταβάλλει την μεγαλύτερη σύνταξη.
13. Αν στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι εκ μεταβιβάσεως, το ποσό των επιδομάτων επιμερίζεται αναλόγως στα συνδικαιούχα πρόσωπα.
14. Τα επιδόματα της παραγράφου 10 δεν καταβάλλονται, εφόσον οι καταβαλλόμενες συντάξεις,
συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων της παραγράφου 10, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση
υπερβαίνουν κατά μήνα, τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Αν με την καταβολή των επιδομάτων της παραγράφου 10, οι καταβαλλόμενες συντάξεις υπερβαίνουν το ύψος αυτό, τα επιδόματα της παραγράφου 10 καταβάλλονται μέχρι του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, με ανάλογη
μείωσή τους.
15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή των παραγράφων 10 έως και 14 του άρθρου αυτού.
Αθήνα 6 Μαΐου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ: Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ: Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ: Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: Α.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ: Δ. ΡΕΠΠΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Α. ΜΠΑΤΖΕΛΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3896
(ΦΕΚ 207/8.12.2010)
Άρθρο 32
Ειδικά για το εξωιδρυματικό επίδομα που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι των ασφαλιστικών οργανισμών
κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του NAT, καθώς
και για το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών συνταξιούχων
των Οργανισμών αυτών σύμφωνα με το ν. 612/1977 (ΦΕΚ 164 Α΄), ως δώρο εορτών Χριστουγέννων χορηγείται ολόκληρο το ποσό του μηνιαία καταβαλλόμενου επιδόματος απόλυτης αναπηρίας ή του εξωιδρυματικού επιδόματος, ενώ ως δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας το ήμισυ του μηνιαία καταβαλλόμενου επιδόματος απόλυτης αναπηρίας ή του εξωιδρυματικού επιδόματος αντίστοιχα.
Τα επιδόματα της παρ. 10 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄) και τα δώρα του παρόντος
άρθρου δεν καταβάλλονται, εφόσον οι καταβαλλόμενες συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων της παραγράφου 10 και των δώρων του παρόντος άρθρου, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση υπερβαίνουν κατά μήνα, τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ. Αν με την καταβολή των επιδομάτων της παρ. 10 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 και την καταβολή των δώρων του παρόντος άρθρου,
οι καταβαλλόμενες συντάξεις υπερβαίνουν το ύψος αυτό, το σύνολο του ποσού που αντιστοιχεί στα επιδόματα της παραγράφου 10 και τα δώρα του άρθρου αυτού καταβάλλονται μέχρι του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ. Ειδικά για τους συνταξιούχους του δημοσίου που λαμβάνουν με
τη σύνταξή τους το επίδομα ανικανότητας των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007
(ΦΕΚ 210 Α΄) τα ποσά της παρ. 1 του άρθρου Μόνου του ν. 3847/2010 (ΦΕΚ 67 Α΄) προσαυξάνονται,
το μεν δώρο Χριστουγέννων με ολόκληρο το ποσό του ανωτέρω επιδόματος ανικανότητας, το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας με το ήμισυ του ποσού αυτού, κατά περίπτωση.
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι παράγραφοι 10−15 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010, καθώς και
των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου Μόνου του ν. 3847/2010, κατά περίπτωση.
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3863
(ΦΕΚ 115/15.7.2010)
Άρθρο 38
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
1. Από 1.8.2010 θεσπίζεται Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α').
Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης Φ.Κ.Α..
2. Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης από τις συντάξεις κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων του Δημοσίου, ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και καθορίζεται ως εξής:
α. Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00 €, ποσοστό 3%
β. Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00 €, ποσοστό 4%
γ. Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 5%
δ. Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00 €, ποσοστό 6%
ε. Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 7%
στ. Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00 €, ποσοστό 8%
ζ. Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00 €, ποσοστό 9%
η. Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 10%
Από 1.8.2011, τα ποσοστά των περιπτώσεων (β) έως και (η) της παραγράφου 2 του
άρθρου 38 του ν. 3863/ 2010 (Α' 115), καθώς και του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 (Α'
120) αναπροσαρμόζονται σε 6%, 7%, 9%, 10%, 12%, 13% και 14% αντίστοιχα.
(Νόμος 3986/2011)
3. α. Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί
να υπολείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400 €).
β. Στο ποσό της σύνταξης συμπεριλαμβάνεται η ειδική προσαύξηση που καταβάλλεται από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, καθώς και η χορηγούμενη προσαύξηση από τον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης
Αυτοαπασχολουμένων (ΕΤΑΑ) στους μονοσυνταξιούχους του Τομέα.
γ. Εξαιρούνται της παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος
που λαμβάνουν το Εξωιδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας του άρθρου 42
του ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68 Α'), όπως ισχύει.
δ. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσοτέρων της μίας κύριας σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών. Το Κέντρο Ελέγχου της Η.Δ.ΙΚΑ Α.Ε. ενημερώνει
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο για το ποσό της παρακράτησης. Η παρακράτηση γίνεται από τον Φορέα που χορηγεί το μεγαλύτερο ποσό σύνταξης.
ε. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, για τον προσδιορισμό των ποσών σύνταξης της παραγράφου 2 λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβασθεί και το παρακρατηθέν ποσό επιμερίζεται ανάλογα.
4. Τα ποσά που παρακρατούνται με ευθύνη του Δημοσίου, του ΝΑΤ και των Φ.Κ.Α. αποδίδονται στο
Λογαριασμό του ΑΚΑΓΕ το αργότερο μέχρι το τέλος του επομένου, από την παρακράτηση, μήνα.
5. Η οικονομική και λογιστική λειτουργία του Λογαριασμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
είναι η ίδια με αυτή που ισχύει για το Α.Κ.Α.Γ.Ε.. Τα κεφάλαια του Λογαριασμού επενδύονται στο
Κοινό Κεφάλαιο Τραπέζης Ελλάδος.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η διαδικασία: α) απόδοσης της εισφοράς στο Λογαριασμό και β) η διαδικασία μεταφοράς των
ποσών στους Φ.Κ.Α..
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Με όμοια απόφαση καθορίζεται το ύψος του ποσού που απαιτείται κάθε φορά για κάλυψη του ελλείμματος του κλάδου κύριας σύνταξης.
7. Μετά την 1.1.2015 τα ποσά της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων μεταφέρονται στο
Α.Κ.Α.Γ.Ε. και αποτελούν έσοδο του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών.
9. Στο τέλος του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Από το Λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό
Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.Γ.Ε.) δύνανται να μεταφέρονται ποσά μέχρι του ύψους των
τριάντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση προγραμμάτων
«Βοήθεια στο Σπίτι». Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε φορά το ύψος του ποσού χρηματοδότησης, το
πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί, οι αποδέκτες και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη διαδικασία μεταφοράς
του ποσού.»(Νόμος 4024/2011)
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ: Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ: Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ: Δ. ΡΕΠΠΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Α. ΜΠΑΤΖΕΛΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ : Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3986
(ΦΕΚ 152/1.7.2011)
Άρθρο 44
Λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις
10. Από 1.8.2011, τα ποσοστά των περιπτώσεων (β) έως και (η) της παραγράφου 2 του άρθρου 38
του ν. 3863/ 2010 (Α' 115), καθώς και του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 (Α' 120) αναπροσαρμόζονται
σε 6%, 7%, 9%, 10%, 12%, 13% και 14% αντίστοιχα.
11. α) Από 1.8.2011, στους συνταξιούχους του Δημοσίου, του ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος ηλικίας, παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά ως εξής:
i. Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 6%.
ii. Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 8% και
iii. Για συντάξεις από 2.900,01 € και άνω, ποσοστό 10%.
β) Οι παρακρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της σύνταξης, όπως διαμορφώνεται μετά την
παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου.
γ) Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης ή αποστρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας
ή γήρατος που λαμβάνουν το Εξωιδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας του άρθρου
42 του ν. 1140/1981 (Α' 68), όπως ισχύει, ή το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ.169/2007
(Α' 210), ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βιαίων συμβάντων, καθώς και ορφανικές
οικογένειες αυτών.
δ) Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από τη συμπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας.
ε) Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς δεν
μπορεί να υπολείπεται των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700 €).
στ) Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 και του άρθρου 11 του ν.
3865/2010.
12. Από 1.8.2011, οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 εφαρμόζονται και στους συνταξιούχους
του ΕΤΑΤ που λαμβάνουν σύνταξη σε υποκατάσταση κύριας. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 38 του ν. 3863/2010.
7. Η παράγραφος 12 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως
εξής:
«12. α) Από 1.8.2011, οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 εφαρμόζονται στο 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ, σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν.
3863/2010 (Α' 115).
β) Η παράγραφος 13 καταλαμβάνει από 1.9.2011 και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.»(Νόμος 4024/2011).
13. α) Από 1.9.2011 θεσπίζεται Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, η οποία
τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.Γ.Ε.), το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (Α'
58).
Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων φορέων και κλάδων επικουρικής σύνταξης.
β) Η Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης των συνταξιούχων των φορέων επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας όλων
των Υπουργείων, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία χορηγούν
επικουρικές συντάξεις, δυνάμει ασφάλισης η οποία έχει χωρήσει σε υποκατάσταση υποχρεωτικής ασφάλισης σε Φ.Κ.Α..
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Η εισφορά υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και καθορίζεται ως εξής:
i. Για συντάξεις από 300,01 € έως 350,00 €, ποσοστό 3%
ii. Για συντάξεις από 350,01 € έως 400,00 €, ποσοστό 4%
iii. Για συντάξεις από 400,01 € έως 450,00 €, ποσοστό 5%
iv. Για συντάξεις από 450,01 € έως 500,00 €, ποσοστό 6%
v. Για συντάξεις από 500,01 € έως 550,00 €, ποσοστό 7%
vi. Για συντάξεις από 550,01 € έως 600,00 €, ποσοστό 8%
vii. Για συντάξεις από 600,01 € έως 650,00 €, ποσοστό 9%
viii. Για συντάξεις από 650,01 € και άνω, ποσοστό 10%.
γ) Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί να
υπολείπεται των τριακοσίων ευρώ (300 €).
δ) Εξαιρούνται της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το Εξωιδρυματικό Επίδομα του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α' 68), όπως ισχύει, καθώς και οι συνταξιούχοι της
παραγράφου 3 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύει, και της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του
ν. 2084/1992 (Α' 165), που λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας.
ε) Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, για τον προσδιορισμό των ποσών σύνταξης της παραγράφου (β) λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που
έχει μεταβιβασθεί και το παρακρατηθέν ποσό επιμερίζεται ανάλογα.
στ) Τα ποσά που παρακρατούνται με ευθύνη των φορέων αποδίδονται σε Λογαριασμό του Α.Κ.Α.Γ.Ε.
το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου, από την παρακράτηση, μήνα.
ζ) Η οικονομική και λογιστική λειτουργία του Λογαριασμού της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων είναι
η ίδια με αυτή που ισχύει για το Α.Κ.Α.Γ.Ε.. Τα κεφάλαια του Λογαριασμού επενδύονται στο Κοινό Κεφάλαιο Τραπέζης Ελλάδος.
η) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται το ύψος του ποσού που απαιτείται κάθε φορά για κάλυψη
του ελλείμματος του κλάδου επικουρικής σύνταξης.
θ) Μετά την 1.1.2015 τα ποσά της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων μεταφέρονται στο Α.Κ.Α.Γ.Ε. και
αποτελούν έσοδο του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: Δ. ΡΕΠΠΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ: Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4024
(ΦΕΚ 226/27.10.2011)
Άρθρο 2
Ρύθμιση θεμάτων ασφαλιστικών φορέων
1. Από 1.11.2011 στους συνταξιούχους του NAT και των φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος
της ηλικίας μειώνεται κατά 40% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000
ευρώ.
Η ανωτέρω μείωση καταλαμβάνει και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ, σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.
Για την παραπάνω μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της κύριας σύνταξης που εναπομένει μετά την
παρακράτηση από το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
και της επιπλέον εισφοράς της παρ.11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α 152).
Η κατά τα ανωτέρω μείωση διακόπτεται από την πρώτη του επόμενου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο συμπληρώνεται το 55ο έτος της ηλικίας.
Εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α' 68) και του
άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (Α' 165) ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες αυτών ή είναι συνταξιούχοι του ν. 3185/2003 (Α' 229) ή του
άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Α'48), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή της παραγράφου 3 του άρθρου 16
του ν. 2227/1994 (Α' 129), καθώς και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με το καθεστώς υπερβαρέων επαγγελμάτων, όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τριάντα πέντε (35) τουλάχιστον έτη πραγματικής ασφάλισης και
συνταξιούχοι του NAT.
Τα ποσά που προέρχονται από την κατά τα ανωτέρω μείωση των συντάξεων αποτελούν έσοδα του
οικείου φορέα στον οποίο ανήκει ο συνταξιούχος.
2. Από 1.11.2011 στους συνταξιούχους του NAT και των φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην μείωση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, μειώνεται κατά 20% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ.
Η ανωτέρω μείωση καταλαμβάνει και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.
Για την παραπάνω μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της κύριας σύνταξης που εναπομένει μετά την
παρακράτηση από το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
και της επιπλέον εισφοράς της παρ.11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.
Εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 και του άρθρου
30 του ν. 2084/ 1992 ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και
οι ορφανικές οικογένειες αυτών, ή είναι συνταξιούχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.
3232/2004 (Α'48), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994
(Α' 129).
Τα ποσά που προέρχονται από την κατά τα ανωτέρω μείωση των συντάξεων αποτελούν έσοδα του
οικείου φορέα στον οποίο ανήκει ο συνταξιούχος.
4. Από 1.11.2011 και εφεξής, στους συνταξιούχους του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του
ΤΑΥΤΕΚΩ, των Τομέων «ΤΕΑΠ-ΟΤΕ», «ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ», «ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ» του Κλάδου Επικουρικής
Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ και στους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ που λαμβάνουν μόνο επικουρική σύνταξη, καθώς και στους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ στο 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ, σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, το ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης μειώνεται κατά ποσοστό 15% και για
τους συνταξιούχους του Μ.Τ.Π.Υ. κατά ποσοστό 20%. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 13 του
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άρθρου 44 του ν. 3986/2011, προηγείται η παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης. Ειδικά για το Μ.Τ.Π.Υ., το τμήμα του μερίσματος που, μετά τις ανωτέρω παρακρατήσεις υπερβαίνει τα 500 ευρώ μηνιαίως, μειώνεται κατά 50%.
5. Τα εισπραττόμενα ποσά από τις αναφερόμενες στις προηγούμενες δύο παραγράφους μειώσεις
αποτελούν πόρο των ανωτέρω φορέων - τομέων.
7. Η παράγραφος 12 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως
εξής:
«12. α) Από 1.8.2011, οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 εφαρμόζονται στο 50% του συνολικού
ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ, σε συνταξιούχους
προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3863/2010
(Α' 115).
β) Η παράγραφος 13 καταλαμβάνει από 1.9.2011 και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης, που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού
καθεστώτος.»
9. Στο τέλος του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Από το Λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.Γ.Ε.) δύνανται να μεταφέρονται ποσά μέχρι του ύψους των τριάντα
πέντε εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση προγραμμάτων «Βοήθεια στο
Σπίτι». Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε φορά το ύψος του ποσού χρηματοδότησης, το πρόγραμμα που θα
υλοποιηθεί, οι αποδέκτες και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη διαδικασία μεταφοράς του ποσού.»
Αθήνα, 27.10.2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ:
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
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Δ. ΡΕΠΠΑΣ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4051
(ΦΕΚ 40/29.2.2012)
Άρθρο 6
Αναπροσαρμογή συντάξεων, επικουρικών συντάξεων και άλλες ρυθμίσεις
για τον περιορισμό της κρατικής επιχορήγησης προς ασφαλιστικά ταμεία
1. Τα ποσά της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνουν τα χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ και
καταβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και τους λοιπούς φορείς κύριας Ασφάλισης
αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μειώνονται κατά 12% από
1.1.2012.
Η μείωση αυτή καταλαμβάνει και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης
που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.
Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012 κύριας σύνταξης.
Το ποσό της κύριας σύνταξης μετά και την παραπάνω μείωση της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να
υπολείπεται των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ.
Όταν δικαιούχοι για τη σύνταξη λόγω θανάτου είναι περισσότεροι του ενός, το ποσό πέραν των χιλίων
τριακοσίων (1.300) ευρώ του συνολικού ποσού σύνταξης μειώνεται κατά το ως άνω ποσοστό. Το εναπομείναν ποσό σύνταξης επιμερίζεται κατά τα ποσοστά των δικαιοδόχων.
2. Τα καταβαλλόμενα ποσά συντάξεων από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), τους Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και τους Τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), τους Τομείς του Κλάδου Επικουρικής
Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, μειώνονται από 1.1.2012 ως εξής:
Οι συντάξεις έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό
της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.
Οι συντάξεις από διακόσια πενήντα ευρώ και ένα λεπτό (250,01) έως τριακόσια (300) ευρώ, κατά
ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται
του ποσού των διακοσίων είκοσι πέντε (225) ευρώ.
Οι συντάξεις από τριακόσια ευρώ και ένα λεπτό (300,01) και άνω κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων πενήντα πέντε (255) ευρώ.
Τα ποσοστά των μειώσεων αυτών καταλαμβάνουν και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και
επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.
Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012 επικουρικής σύνταξης.
3. Από τη μείωση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που προβλέπονται από τις διατάξεις του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.
4024/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Οι αναδρομικές μειώσεις των παραγράφων 1 και 2 παρακρατούνται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
αρχής γενομένης από τη σύνταξη Μαΐου 2012.
5. Τα ποσά των μειώσεων των συντάξεων του άρθρου αυτού αποτελούν έσοδα του φορέα από τον
οποίο καταβάλλεται η σύνταξη.
6. Το καταβαλλόμενο ποσό του εξωιδρυματικού επιδόματος των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42
του ν. 1140/1981, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και το ανώτατο ποσό προσαύξησης της σύνταξης των συνταξιούχων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης λόγω απολύτου αναπηρίας της παραγράφου 3 του ιδίου ως άνω άρθρου υπολογίζονται με
το ποσό που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31.12.2011.
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Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ: Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: Δ. ΡΕΠΠΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Α. ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Φ.ΓΕΝΝΗΤΑΤΑ
ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΩΝ: Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ: Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ: Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ: Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΛ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ:Σ. ΞΥΝΙΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ: Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ: Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ.α.α.: Ε. ΟΘΩΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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