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Εές την Αιαίτηαέαν λοιπόν. ’ Ezsi κατελήξαιυεν ά· 
900 ή JLtoίκηοις της ΈΟντζης Τραπέζης της Ελ
λάδος ήρνήβη νά Ικανοποίηση τά αΐτήμ-ατά μ<ας. Οί 
τέσσαρες σύλλογοί, πού εκπροσωπούν το σύνολον 
των έργα^ομ-ένοιν εές την Έβνικην Τράπεζαν, ά- 
9θύ άνεμ;ενον επί μ-ακρον τάς άπθ9άσεις τής Αιοι- 
κήσεως τής Τραπεζης καί μ,ή δονάμ,ενοι νά πρά- 
ξουν άλλως, «ρυβεφυγον εις τΐ» Ί'ποοργείον ’ Ε- 
Βνίκής Οικονομίας (ζΑιεύβονσιν Άμ,οιβής ’ Εργα
σίας ) καί έζήτησαν «όπως ενεργήσει ό,τι δει διά 
την τα/εϊαν παραπομ,πήν τής διενέζεως εις τό άρ- 
μ,όδιον διαιτητικόν δικαατήριον». Καί ή διαδικα
σία ήρχισεν ήδη. Πρώτον στάδιον ή ’Επιτροπή 
Τριμ,εροος ϋονεργααίας. ΊΕ σονεχεια εις τό δι
αιτητικόν δικαστήριον. Καί πάντα ταοτα αομ,βαί- 
νοον εις την ’Εθνικήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος. 
Εις τό πρώτον Πιστωτικόν "Ιδρομ-α τής χώρας μ,ας. 
Εις μ,ίαν τών μ,εγαλοτερων Τραπεζών τού κόαμ,οο. 
Εις την ’Εθνικήν Τράπεζαν διά τό προσωπικόν 
τής όποιας όλοι οί διοικηταί της εις τον έτήσιον 
άπολογισμ.όν των ενώπιον τών Μετόχων, αισθά
νονται την άνάγκην νά χρησιμ-οποιήσοον τά πλέον 
κολακεοτικά λόγια.

«Ούδεμ.ία έκ τών έπιδιώςεών μ.ας είναι δονα- 
τόν νά επιτύχη χωρίς τήν σομπαράστασιν τού προ
σωπικού».

«Οά ήτο όμως παράλειψις νά μη έζαρθή τό γε
γονός ότι χάρις εις τήν εντατικήν προσπάθειαν τού 
προσωπικού επετεόχθησαν τά ικανοποιητικά Απο
τελέσματα τού παρελθόντος έτους».

«Πιστεύω ότι ή Γενική Χονελευσις θά θέληση 
νά έκ9ρά.ση καί αύτή εις όλον τό προσωπικόν τήν 
εύγνωμοσύνην της διά τούς μόχθους τούς όποιους 
κατέβαλεν ύπέρ τού 'Ιδρύματος τούτου...».

«Οά έπεθύμουν νά προσθέσω ότι τόσον εές τήν 
παρούσαν διοέκηαιν όσον καί εές τούς ξένους συμ
βούλους επροξένησεν έδιαιτέραν έντύπωσιν όχι μό
νον ή ά9θσίωσις άλλά καί τό ύψηλόν ποιοτικόν επί
πεδον καί ή ποικιλία καί ό πλούτος τών προσόντων 
τά όποια διαθέτουν οί λειτουργοί τής Τραπέζης».

Χάρις εές τήν εντατικήν προσπάθειαν λοιπόν, 
χάρις εές τούς μόχθους τούς όποιους κατέβαλε, 
χάρις εές τό ύψηλόν ποιοτικόν έπέπεδον καί τήν 
ποικιλίαν καί τον πλούτον τών προσόντων τού προ
σωπικού, ή ’Εθνική Τράπεζα είναι σήμερον τό 
πρώτον πιστωτικόν 'Ίδρυμα τής χώρας μας. Χά
ρις εές τό προσωπικόν της δύναται σήμερον νά δια- 
δραματίζη τον πλέον σημαντικόν ρόλον εές τήν οι
κονομικήν πορείαν τής χώρας καί νά διαπραγμα
τεύεται μέ τούς μεγαλύτερους διεθνείς οικονομι
κούς ’Οργανισμούς. 'Έως εδώ όμως ή άναγνώρι- 
σις τών ύπηρεσιών. Πιστεύουν ίσως οί ύπεύθυνοι 
ότι διά τό προσωπικόν άρκοΰν οί έπαινοι εές τήν 
Γενικήν Χυνέλευσιν καί δέν τούς άρνούνται. δεν 
τούς έζητήσαμεν άλλωστε διά νά μάς τούς άρνη- 
θούν. Είναι έτοιμοι όμως πάντοτε καί εές πρώτην 
εύκαιρέαν νά άρνηθούν ό,τι τούς ζητήσει τό προ-

(Χυνέχεια εές τήν Ίην σελ.)

Υπεβλήθη έκ νέου τό αίτημα 
τής προσλήψεως τών τέκνων 
συναδέλφων εις τήν Ε. Τ. Ε.

Ή έμμονή τής Διοικήσεώς μας εις τήν τροττοττοίησιν τοΰ ’Οργανισμού τής Τραπέζης διά τήν -πρόσληψιν 30 υπαλλήλων 
κατ’ έτος, μέ άποδοχάς άνελέγκτως καθοριζομένας υπό τής Διοικήσεώς και ούχϊ μέ τον εισαγωγικόν βαθμόν τής ιεραρχίας, ύπε- 
χρέωσε τά Διοικητικά Συμβούλια τών Συλλόγων Προσωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης, νά προσψύγουν εις τό Συμβούλιον ’Επι
κράτειας καί νά ζητήσουν τήν άκύρωσιν τής τροποποιήσεως. Τό κείμενον τής κατατεθείσης προσφυγής έχει ώς Ακολούθως:

Ύπο τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου υπεβλήθη έκ νέου ειΐς τήν 
Διοίκησιν, το αίτημα τής πίροο- 
λήΙΨεως των τέκνων τών 0W- 
«Ι&έλΙφκον.

Τό ο|χετικον Βγγραιφον τοΰ Δν 
οικητικοΰ Συμβουλίου @χ|ει ώς α
κολούθως :

κ<Κύριε Δυοικητά1,
Εις τους πραγματοποι/ηιθέντας έσίχιά- 

τως ύπό τή’ς Έθννκιης Τριαπέζης, δια- 
γωνιομοΰς διά τήν πρόβληιψι/ν δρρε- 
νος καί ‘θήλεος προσωπικού, διηίγο 
νίαθησαν τέκνα καί ώδελφαί συναδέλ
φων ιμας. Τινές έΐξ ιαΰτών κα,ίτοι. έ- 
πέτυχον δεν είχον τήν τύχην νά συμ- 
περιληίφθοΰν εις τον πίνακα τών προίσ·- 
ληιφθέντων.

Τι) Διοικητικόν Συμδοΰλιον τοΰ ή- 
μετέρου Συλλόγου ύποβάλλει έκ νέου 
τό αίτημα δπως τά τέκνα καί at ά- 
δελφ-αί τών συναδέλφων μας τής α
νωτέρω κατηγορίας προσληφθοΰ-νΐ κατ’ 
έξαίρεσιν.

’Ευητρέψατέ μας κ. Διοικημά νά 
σάς ιδια6εΐ6αιώσωμεν ότι ή Ικανατοίη^ 
σις τοΰ αιτήματος αϋτοϋ τών συνα
δέλφων μας θέλει έκτιμηιθεΐ, ολως 
ιδιαιτέρως, ήπιό τοΰ συνόλου τών έρ- 
γαζομένων εις τήν ’Εθνικήν ΤΙρώ- 
πειζαν.

Μετά πλείστηις τιμής
Διά τό Διοικητικόν Σύμβουλιον 

Ό1 Πρόεδρος
Α|ΘΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΉ ΟΥΛΟΣ 

Ό Γεν. Γ'ραμματεής 
ίΝΙΚΟΛ. ΠΙΣΚαΠΟΕ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

A I Τ Η Σ I Σ
1) Τοΰ έν ΆΘήναις (Αιόλου 86) 

έδρεύοντος επαγγελματικού Σωμα
τείου υπό τήν έπωνυμίαν «ΣΥΛΛΟ
ΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Ε
ΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ
ΔΟΣ» — άπόφασις ύπ’ dtp. 1349) 
1917 Πρ)κείου ’Αθηνών, 2) Τοΰ έν 
ΆΘήναις (Σταδίου 38) έδρεύοντος 
έπαγγελματ ι κοΰ Σωματείου ΰπό 
τήν έπωνυμίαν «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Α-

Τήν ταχείαν παραπομπήν εις 
τό αρμόδιον Διαιτητικόν Δικα- 
στήριον, τής υφιστάμενης διενέ- 
ξεως μεταξύ τοΰ προσωπικού τής 
’Εθνικής Τραπέζης καί τής Διοι- 
κήσεώς της, έζήτησαν διά τής. 
κατωτέρω δηιμοσιευομένης αίτή- 
σεως προς τό Υπουργείου Έθίνι- 
κής Οικονομίας, τά Διοικητικά 
Συμβούλια όλων τών Συλλόγων 
Προσωπικού τής Τραπέζης μας.

Προς
Τό Ύπουργ. Έθν. Οικονομίας 
Γεν. Δ)νσιν ’Εργασίας 
Δ)νσιν Άμοιβ. ’Εργασίας 
Υπηρεσίαν Συλλογικών Διαφορών 
1 Ενταύθα

A I Τ Η Σ I Σ
Τών έν ΆΘήναις (Ε.Τ.Ε. Αιόλου 

86 καί Ε.Τ.Ε. Σταδίου 38) έδρευ- 
όντων έπαγγελματ!κών Σωματείων 
ΰπό τήν έπωνυμίαν: α) «ΣΥΑΑΟ- 
ΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Ε
ΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛ
ΛΑΔΟΣ»», β) «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ», γ) «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗ
ΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝ. 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», και 
δ) «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑ- 
ΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΗΣ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟΣ», ίδρυθέντων 
διά τών ύπ’ άριθ. 1449) 1917, 
7759)1934, 677)1919 καί 1498) 
1945 οστοφόισεων τού Πρωτ)κείου 
Αθηνών άντιστοίχως, έκπροσωπου- 
μένων νομίμως.

Τό Προσωπικόν τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος, τό σύνολον 
τοΰ οποίου ανήκει εις την δύναμιν 
ήμών, cnro τής 1ης ’Ιανουάριου
1970 λαμβάνει τάς οστοδοχάς, αϊ- 
τινες καθορίζονται υπό τής όατό 25 
Μια ίου 1970 Συλλ. Συμβάσεως ’Ερ
γασίας, έν συνδυασμώ καί προς 
τον ίσχύοντα ’Οργανισμόν τής έρ- 
γοδότιδος Τραπέζης. Διά τών άπό 
30 Ιουλίου 1971, 16 ’Οκτωβρίου
1971 καί έτέρων ΰποβληθέντων 
παρ’ ήμών προς την Διοίκησιν τής 
έργοδότιδος Τραπέζης υπομνημά
των μας, μεταξύ τών άλλων αιτη
μάτων, τών όποιων ήτησάμεθα τήν 
ί κανοπο ίησιν και περί ών ούδέν προ 
βλέπεται ΰπό τής προειρημένης Σ. 
Σ. Έργ. ή τοΰ ’Οργανισμού, προ-

ΘΗΝΩΝ» — άπόφασις Πρ)κείου 
Αθηνών 7759)1934, 3) Τών έν Α
θήνα ις έδρευόντων έπαγγελματικών 
Σωματείων ΰπό τήν έπωνυμίαν: α) 
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟ 
ΙΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ» — άπόφασις 677) 1919 
Πρ)κείου Αθηνών καί β) «ΣΥΑΛΟ
ΓΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΛΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛ
ΛΑΔΟΣ» — «άπόφασις 1948)1945 
Πρ)κείου Αθηνών, άπάντων έκπρο- 

| σωπουμένων κατά τό νομίμως ΰπό 
τών προμνημονευόμενων αποφάσεων 

I έγκεκριμένον Καταστατικόν αΰτών.

εδάλαμεν καί τ’ άκόλουθα αίτημα^ 
τα:

α) Νά χορηγηθήι έπίδομα βαθμού 
άπό τοΰ βαθμοΰ τοΰ Λογ ιστού Α' 
καί Ταμ ίου ΑΖ καί άνω κατά τά έν 
τή Τραπέζη τής Ελλάδος ίσχύον
τα καί

β) Νά γίνη άναδιάρθρωσις τοΰ 
έπιδόματος πολυετούς ύπηρεσίας, 
εις τρόπον ώστε μεταξύ άλλων νά 
χορηγηθή έπίδομα πολυετούς υπη
ρεσίας έκ 5% άμα τή ΰπό τοΰ Υ
παλλήλου συμπληρώσει πενταετούς 
ύπηρεσίας.

Ή ανάγκη τής χορηγήσεως τού 
έπιδόματος βαθμοΰ έχει τύχει άνα. 
γνωρίσεως ΰπό τής Διοικήσεώς τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος καί άλλων 
"Οργανισμών, ΰπαγορεύειται δ’ έκ 
λόγων έτι περαιτέρω τονώσεως καί 
έπαυξήσεως τής ΰπό τών Υπαλλή
λων καταβαΧλαμένης προσπάθειας 
προς βαθμολογικήν έξέλιξιν, τοΰθ’ 
δπερ εΰνοϊκώς έπηρεάζει τήν λει
τουργίαν καί τάς έργοοσίας τής 
Τραπέζης καί έκ λόγων έπ ι βραβεύ
σει» ς τής άνόδου τής ποιοτικής στά 
θμης τού Προσωπικού, ένώ ή κατά 
τ’ άνωτέρω άνάγκη τής άναδιαθρώ- 
σεως τοΰ καταβαλλόμενου έπιδόμα
τος πολυετούς ύπηρεσίας είναι έκ- 
δηλον οτι θέλει έξυπηρετήσει τούς

Eic τό προσεχές

ΛΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ 
ΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΙΑ ΤΟΥΣ

«ΕΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΤΙ» 
ΑΙΑΤΕΛΟΥΝΤΑΣ 
ΣΥΝΑΑΕΑΦΟΥΣ

4) Νικολάου Λαμ. Πισκόπου, 5) 
Αθανασίου Κων. Γ ιαννακοπούλου 
καί 6) Αλεξάνδρου Ίωάν. Ρωσσέ- 
τη, καί τών τριών υπαλλήλων τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Έλλόίδος 
καί κατοίκων Αθηνών (οδός Αιόλου 
86), 7) Στυλιανού Θεσδ. Γκιτάκου, 
8) Κων. Χρ. Πιερρουτσάκου καί 9) 
Κων. Ίωάν. Μαυρογιάννη, ύπαλλή- 
λων ομοίως τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος καί κατοίκων Αθηνών 
(οδός Σταδίου 38 Β' Κεντρικόν ’Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος). 

ΚΑΤΑ

νέους υπαλλήλους, ή κατηγορία τών 
όποιων φυλλορροεΐ, διότι, ώς είναι 
γνωστόν, ευθύς ώς θά άνευρη έτέ
ραν, καλύτερον άμειβομένην, έργα- 
σίαν, αποχωρεί τής ύπηρεσίας προς 
μεγίστην ζημίαν τού Ιδρύματος, 
τό όποιον έχει άνάγκην ικανών καί 
δραστήριων Ύπιχλλήλων, έκ τοΰ λό 
γου δέ τούτου δέον νά δημιουργη- 
θώσι οικονομικά κίνητρα προσελκύ- 
σεως καί διατηρήσεως νέου ικανού 
Προσωπικού.

ίΚαίτοι «άπό τής παρ’ ήμών προ
βολής τών ώς άνω αιτημάτων μας 
παρήλθε μέχρι σήμερον ικανός χρό
νος ή έργοδότις ’Εθνική Τράπεζα 
τής Ελλάδος οχι μόνον δέν «άντα- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ:
—’Επεκτείνεται ή Α' Περιφερει

ακή Διεύθυνσις Ύποκ)των Κέντρων 
διά τής έντάξεως εις αύτήν τών 
Υποκαταστημάτων: Αγίων Αναρ
γύρων, Αιγάλεω, Γαλατσίου, Ηρα
κλείου, Ν. ’Ιωνίας, Ν. Φιλαδέλφειας 
Περιστεριού καί Κολωνοΰ.

—Συνιστώνται αί κάτωθι τρεις 
Περιφερειακοί Διευθύνσεις Υποκα
ταστημάτων:

1) Β' Περιφερειακή Διεύθυνσις 
Ύποκ)των Κέντρου, περιλαμβάνου- 
σα τά Υποκαταστήματα: Αγοράς, 
Αγίου Δη μητριού, Γλυ«μάδας, Δά
φνης, όδ. Εΰριπίδου, Καλλιθέας, Κε 
ραμεικοΰ, Κουκακίου, Κεντρ. Λαχα
ναγοράς, Μακρυγιάννη, Μοναστηρα- 
κίου. Μοσχάτου, Ν. Κόσμου, Ν. 
Σμύρνης, Ν. Φαλήρου, Πετραλώνων, 
όδ. Πολυκλείτου, Ταύρου, Π. ΦαλήΓ 
ρου.

1) Γ' Περιφερειακή Διεύθυνσις 
Ύποκ)των Κέ4τρου περιλαμβάνουΐ- 
σα τά Υποκαταστήματα καί Πρα
κτορεία: Άγ. Αρτεμίου, Αμαρου
σίου, Αμπελοκήπων, Βύρωνος, Ζω
γράφου, Ίλισσοΰ, Ίπποκράτους, 
Κολαμιώτου, Κηφισιάς, Κολωνακί- 
ου, Κορωπίου, Λαυρίου, Νεαπόλεως,

μίας, κατοίικοεδρεύοντος έν Άθή- 
ναις.

ΠΕΡΙ ΛΚΥΡΩΣΕΩΣ

Τοΰ ύπ’ άριθ. 749)1971 Β. Δ)τος 
«περί κυρώσεως τοΰ ’Οργανισμού 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής *Ελλό(· 
δος».

Κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων 
τοΰ Ν. 2292)1953 συνεχωνεύθησαν 
αί τραπεζιτικαί άνώνυμοι έταιρεϊαι 
ΰπό τήνέπωνυμίαν «’Εθνική Τρόοπε- 
ζα τής Ελλάδος Α.Ε.» καί «Τράπε
ζα Αθηνών Α.Ε.», διά τής συγχω- 
νεύσεως δέ τούτων συνέστη νέα 
Τραπεζιτική εταιρεία ΰπό τήν έπω 
νυμίαν «’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελ
λάδος καί Αθηνών», μετονομασθεΐ- 
σα μεταγενέοττερον εις «’Εθνική 
Τράπεζα τής 'Ελλάδος». Τήν συγ
χώνευα ιν τών ώς άνω δύο Τραπεζι
τικών έταιρειών έπηκολούθησε τό 
Ν.Δ. 2510)1953 «περί ρυθμίσεως 
ζητημάτων τινών προσωπικού Τρα
πεζιτικών Ιδρυμάτων καί άλλων τι- 
νών διατάξεων», τό άρθρον 1 τού ό
ποιου ορίζει δτι «τά τών ιάποδοχών 
τοΰ προσωπικού τής κατ’ έχφαρμο 
γην τών διατάξεων τοΰ Ν. 2292)53 
συσταθείσης νέας Τραπέζης «’Ε
θνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος καί 
Αθηνών», οί δροι έργασίας έν γέ- 
νει αυτού, τά τής διαβαθμίσεως, 
έντάξεως, προαγωγών, υπηρεσιακής 
έν γένει καταστάσεως, λύσεως τής 
ΰπιχλληλικής σχέσεως καί έν γένει 
παν δ,τι άφορά τό προσωπικόν καί 
τήν διάρθρωσιν και όργάνωσιν τών 
υπηρεσιών ρυθμίζονται έξ ύπαρχής 
δΓ οργανισμού τής Τραπέζης τού
της, καταρτιζόμενου ΰπό τού Δ. Σ. 
αυτής καί κυρομένου διά Β. Δ)τος, 
έκδιδομένου προτάσει τών 'Υπουρ
γών ’Εργασίας καί ’Εμπορίου». Εις 
έκτέλεσιν τών διοττάξεων τού Ν. Δ) 
τος τούτου έξεδόθη τό Β. Δ) γμα 
τής 17)26 Σεπτεμβρίου 1953 «πε
ρί κυρώσεως τοΰ Όργο«νισμοΰ τής 
Έθν. Τραπέζης Έλλόίδος καί Αθη
νών», δΓ ού έρρυθμίσθησαν τά τών 
προϋποθέσεων καί προσόντων τών
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

Ν. Ερυθραίας, Ν. Μάκρης, Παγκρα
τίου, Παιανίας, Πανεπιστημίου, 
Πραξιτέλους, Χαλανδρίου καί τάς 
εις αιάτά ΰπαγομένας Θυρίδας.

3) Β’ Περιφερειακή Διεύθυνσις 
Επαρχιακών Ύποκ)των (Θεσσαλί
ας), περιλαμβάνουσα τά Ύποκατα 
σχήματα καί Πρακτορεία: Άγιας, 
Αλμυρού, Βόλου, Δομοκοΰ, Έλασ- 
σώνος, Καλαμπάκας, Κ«χρδίτσης, 
Καρπενησιού, Λαμίας, Λαρί«της, 
Μουζακίου, Μώλου, Ν. Ιωνίας Βό
λου, Σκοπέλου, Σοφάδων, Στυλίδος, 
Τρικάλων, Τυρνάβου, Φαρσάλων.

Σύστασις
επιτροπής
στεγάοεως

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ 
συνιστάται διά τό 1972 Επιτροπή 
Στεγάσεως «άπαρτιζομένη έκ τών 
Διευθυντών κ.κ. Α. Τσιμερλή καί I. 
Ρήγα, καί τών Υποδιευθυντών κ.κ. 
Ε. Βουλγαράκη καί Γ. Λεβεντοπον· 
λου.

Τοΰ κ. Υπουργού Εθνικής Οίκονο-

Η ΜΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ «ΗΜΟΣΟΠΙΕ 
ΒΣ ΤΟ ΑΡΜΟΜΟΝ AIAITHIIKOH ΑΙΚΑΙΤΗΡΙΟΝ

Αϊτησις των τεσσάρων Συλλόγων Προσωπι
κού προς τον ύπουργόν ’Εθνικής Οικονομίας

ΕΠΡΛΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ



0 ρόλοι ιόν ΣυνειαιρισρΙν ϋιίι τηνοιιινοριιήνΒΐι 
κοινωνικήν πρόοβον ιών όναπτοσσορένων χωρών

& ΚΑ1ΕΥΘΪΝΪΙΙ ΙΟΥ ΑΙΕΘΝΟΥΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝδΜΕΝΟΝ E0NQN
(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

16. Διά την άνάτττυξιν τής πρα
κτικής έμπειρίας έπι των άρχών και 
μεθόδων τού συνεργατισμού δέον 
όπως -ένθαρρύνεται ή δημιουργία 
Σχολικών Συνεταιρισμών. Εργατικοί 
οργανισμοί καί Ενώσεις βιοτεχνών 
πρέπει νά ένθαρρύνωνται καί ύπο- 
δοηθουινται διά την κατάρτισιν προ
γραμμάτων προαγωγής τών Συνε
ταιρισμών.

17. Άνάπτυξις δράστηρ ιότη,τος, 
εις τοπικόν άρχικώς επίπεδον, διά 
τήν διάδοσιν τών άρχών τοΰ συνερ
γατισμού μεταξύ τών ενηλίκων.

18. Άναλόγως προς τάς εΐδικω- 
τέρας συνθήκας έικάστης χώρας δέον 
δπως γίνεται πλήρης έκμετάλλευσις 
τών μέσων μαζικής έπιικοιινωνίας 
(τύπου, ,κινηματογράφου, ραδιόφω
νου, τηλεσράσεως καί χρησιμοποίη- 
σις βιβλίων, διαλέξεων, φροντιστη
ρίων, επισκέψεων εϊς σννεταιρικάς 
επιχειρήσεις, συζητήσεων κ.λ.π.) 
προς διάδοσιν τών άρχών τού συν
εργατισμού.

1 9. Δέον νά ληφθή μέριμνα έκπαι- 
δεύσεως έπ! τών συνεταιριστικών 
άρχών καί μεθόδων τών ήδη άπασχο- 
λουμένων ή εκείνων οί όποιοι πρό
κειται νά άποτελέσουν τό προσωπι
κόν συνεταιριστικών οργανώσεων, ώς 
καί προσώπων άσχολυμένων μέ τήν 
συνετάιρίστικήν άνάτττυξιν.

''Οπου αί ύφιστάμεναι συνθήκαι 
δέν είναι απολύτως εύνο'καί, πρέπει 
νά ίδρυθοΰν ειδικά! σχολά! εις τάς 
οποίας θά διδάσκουν ειδικοί διδά
σκαλοι ή ήγέται τής συνεταιριστι
κής κινήσεως διά τήν παροχήν τής 
άνωτέρω έκπαιδεύσεως και μέ διδα
κτέου ύλην προσηρμοςτμένη εις τάς 
άνάγκας τής χώρας. Έάν δέν είναι 
δυνατόν νά ίδρυθοΰν αί σχολά! αυ- 
ται, συνιστώνται τά μαθήματα δι’ 
αλληλογραφίας ή εις σχολάς λογι
στικής καί έμπορικάς σχολάς.

Ή χρήσις ειδικών προγραμμάτων 
πρακτικής έκπαιδεύσεως πρέπει ν’ 
άποτελέση μέσον περαιτέρω βασι
κής έκπαιδεύσεως τών μελών τών 
Συνεταιρισμών. Κατά τήν κατάρτι
α ιν τών προγραμμάτων τούτων δέον 
δπως λαμβάνωνται ΰπ’ δψιν αί το
πικά! πολιτιστικά! συνθήκαι, ώς κα! 
ή άνάγκη διαδόσεως στοιχειωδών 
γνώσεων άριθμητιικής καί φιλο
λογίας.
Γ-. ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙ

ΡΙΣΜΟΥΣ.
Οικονομική βοήθεια.

2θ. "Οσάκις κρίνεται άναγκαΐον, 
συνιστάται ή παροχή οικονομικής 
βοήθειας προς Συνεταρισμούς κατά 
τήν έναρξιν τής δραστηριότητος αυ
τών ή έφ’ δσον άντ ι μετωπ ίζοντα ι οι
κονομικά! δυσχέρειαι άναπτύξεώς 
των. Τοιαύτη βοήθεια δέν πρέπει νά 
συνεπάγεται υποχρεώσεις άντιθέτους 
προς τήν άνεξαρτησίαν τών Συνε
ταιρισμών κα! άντιθέτως πρέπει νά 
σχεδιάζεται, ώστε νά ένθαρρύνη μάλ
λον παρά νά μεταθέση τήν δραστη- 
ριότηα τών μελιών τών Συνεταιρι
σμών.

2]. Τοιαύτη βοήθεια πρέπει νά 
λαμβάνη τήν μορφήν δανείων ή πι
στωτικών εγγυήσεων. Επιδοτήσεις 
κα! εκπτώσεις φόρων ή άπαλλαγα!

Κοινωνικά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• Ή συν. ’Αλίκη Σιαβελή (Δημό
σια ι σχέσεις) σύζυγος τοΰ συν. Κων. 
Σιαβελή (Βιομηχανική Πί,στις), έτε- 
κεν άρρεν. Εύχόμεθα νά τούς ζήση.

’Αλέκος Ρωσσσέτης 
Εύστ. Λατζώνης

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον δργανον τού Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.

Δ)νσεις συμφώνως τώ Νόμφ: 
Υπεύθυνος:

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Μαραθωνομάχων 3

Διευθυντής Συντάξεως: 
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Καμελιών 42 — Π. Ψυχικόν

"Υπεύθυνος "Ύλης:
ΔΗΜ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 

’Αθήνας 4 — "Αγ. ’Ανάργυροι

'Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306

έκ τούτων δυνατόν νά προβλέπωνται 
πρακειιμένου περί

α) δημοσιεύσεων καί εκπαιδευτι
κής καμπάνιας,

β) ένίων καθορισθέντων επακριβώς 
έργων ικοινής ώφελείας.

22. "Οπου τοιαύτη βοήθεια δέν 
είναι δυνατόν νά παρσχεθή άπό την 
συνεταιριστικήν κίνησιν, είναι προ- 
τιμότερον νά δίδεται άπό τό κρά
τος ή άλλους δημοσίους ’Οργανι
σμούς, έν ανάγκη δέ καί άπό ιδιω
τικά Ιδρύματα. Ή τοιαύτη βοήθεια 
δέον δπως ρυθμίζεται κατά τρόπον 
ώστε νά μη άποβαίνη εϊς βάρος τών 
εσόδων τού Συνεταιρισμού.

23. Επιδοτήσεις, εκπτώσεις ή 
άπαλλαγα! άπό φόρους πρέπει νά 
ΰπόκεινται εις ορούς περιγρσψσμέ- 
νους ΰπό εθνικών νόμων ή διαταγμά
των άναφερομένων ίδιαιτέως εις την 
χρήσιν καί τό ποσόν τής πιστώσεως. 
Οΐ δροι τνώ δανείων και ήγγυημέ- 
νων πιστώσεων πρέπει νά καθορί- 
ζωνται εις κάθε περίπτωσιν. Ή αρ
μόδια υπηρεσία πρέπει νά βεβαιοΰ- 
ται ότι ή χρήσις τής οικονομικής 
βοήθειας και ή αποπληρωμή τού δα
νείου ελέγχονται ίκανοποιητικώς.

24. Οίκονμική βοήθεια άπό κρα
τικός ή ήμι-κρατικάς πηγάς πρέπει 
νά διοχετεύεται διά τής εθνικής συν
εργατικής Τραπέζης ή, ελλείψει τού
της, δι’ άλλου κεντρικού συνεργα
τικού ιδρύματος ικανού ν’ άναλάβη, 
τήν ευθύνην τής χρήσεως και απο
πληρωμής. ’Ελλείψει τών ώς άνω 
ιδρυμήτων ή βοήθεια μπορεί νά δί
δεται απ’ ευθείας εις τους Συνεται
ρισμούς.

‘Υπό τούς ορούς τής παρ. 20, 
οίκονμική βοήθεια δυνατόν νά δοθή 
εις τούς καθ’ έκαστα Συνεταιρισμούς 
άπό ιδιωτικά ιδρύματα.

Διοικητική βοήθεια.

25. Μολονότι ούσιαστικώς καί 
άπ’ αρχής ή ευθύνη διά τήν διοίκη- 
σιν καί διαχείρησιν ενός Συνεται
ρισμού ανήκει είς αύτά ταΰτα τά 
μέλη καί τούς ΰπ’ αυτών έκλεγέντας, 
ή άρμοδία άρχή πρέπει είς ένδεδει- 
Υμένας περιπτώσεις και κυρίως κα
τά τήν αρχικήν περίοδον μόνον:

α) νά ποβοηθή τον Συνεταιρισμόν 
είς τήν πράσληψιν καί άμοΐ'βήν τοΰ 
καταλλήλου προσωπικού,

β) νά θέτη εις τήν διάθεσιν τού 
Συνεταιρσμοΰ πρόσωπα άρμόδια διά 
τήν παροχήν οδηγιών κα! συμβου
λών.

26. Γενικώς οι Συνεταιρισμοί πρέ
πει νά λαμβάνουν συμβουλάς και 
κατευθύνσεις έπΐ θεμάτων τεχνικών 
καί διοικητικών ή διαχειριστικών, 
διατηρουμένης πάντως τής α:ύτονο
μίας των, ώς καί τής ευθύνης τών 
μελών, τών οργάνων καί τοΰ προ
σωπικού των. Τοιαύτη διοικητική 
βοήθεια προτιμητέον είναι νά δίδε
ται ΰπό ‘Ομοσπονδίας Συνεταιρι
σμών ή τής αρμόδιας αρχής.

Δ'. ΕΠΟΠΤΕ ΙΑ.

27. Οί Συνεταιρσμοί πρέπει νά 
ΰπόκεινται είς τύπον τινά έποπτείας, 
ώστε νά διασφαλίζεται ή διεξαγω- 

. γή τών εργασιών των συμφώνως καί
προς τούς σκοπούς: διά τούς οποίους 

, ίδρύθησαν καί προς τον νόμον. Ή 
| έποπτεία είναι προτιμότερ-ον δπως 
; άποτελή ευθύνη 'Ομοσπονδίας Συνε
ταιρισμών ή τής άρμοδίας αρχής.

28. ‘Ο έλεγχος τών λογαριασμών 
τών Συνεταιρισμών οί όποιοι ανή
κουν είς ομοσπονδίαν τινά πρέπει 
ν’ άποτελή ευθύνην τής ομοσπονδίας 
ταύτης. Ελλείψει ομοσπονδίας ή έν 
αδυναμία ταύτης διά την άνάληψιν 
τοΰ έργου συνιστάται ή άνάθεσις 
τούτου είς τήν άρμοδίαν αρχήν ή 
εις ειδικόν ανεξάρτητον οργανισμόν.

29. Τά άναφερόμενα είς τάς πα
ραγράφους 27 καί 28 τής παρούσης 
μέτρα δέον δπωζ προ γ ραμί ματ ισθοΰν 
κατά τρόπον ώστε:

α) νά διασφαλίζεται καλή διοί
κησης καί διαχείρησις τών Συνεται
ρισμών,

β) νά προστατεύωνται τρία πρό
σωπα,

γ) νά παρέχεται ή ευκαιρία συμ- 
πληρώσεως τής έκπαιδεύσεως τοΰ 
προσωπικού διά τής πρακτικής καί 
κριτικής έξετάσεως τών σφαλμάτων.

30. Τά καθήκοντα διά τήν συνε
ταιριστικήν πρόοδον, συνεταιριστι
κήν εκπαίδευση/ γενικώ» (ιμελών τού 
προσωπικού) καί παροχήν βοήθειας, 
διά τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν 
τών Συνεταιρισμών πρέπει κατά 
προτίμησιν ν’ ανατίθενται είς κεν
τρικόν δργανον, ώστε νά διασφαλί
ζεται συνεχής δραστη-οιότης.

Τό ώς άνω δργανον πρέπει νά 
είναι μία "Ομοσπονδία Συνέταιρέ 
σμών, ελλείψει δέ ταύτης ή άρμο
δία άρχή ή καί ειδικός οργανισμός.

31. Τά λειτουργήματα της παρ. 
30 πρέπει, όπου είναι δυνατόν, νά 
πούουν έν καιρώ. Τά λειτουργήματα 
ταΰτα θ’ ανατίθενται είς πρόσωπα 
είδικώς εκπαιδευμένα προς τούτο. 
Τοιατύη έκπαίδευσις θά παρέχεται 
εϊς ειδικά ιδρύματα ή, δπου τούτο 
είναι πρόσφορν, είς σχολάς περί ών

ή παρ. 1 9 τής παρούσης.
32. "Απαξ τουλάχιστον τού έ

τους ή άρμοδία ‘Υπηρεσία πρέπει 
νά συγκεντρώνη και δημοσιεύη στα 
τ ιρτοιικάί στοιχεία μετ’ έκτίέσΐξίωίςμ 
σχετικώς μέ τήν έν τφ πλαισίφ τής 
εθνικής οικονομίας δραστηριότητα 
τών Συνεταιρισμών.

33. "Οπου αί ‘Ομοσπονδίαι Συν
εταιρισμών ή άλλα υφιστάμενα ι
δρύματα δέν δύνανται ν’ άντ ιμετω- 
πίσουν έπαρκώς τάς ώς άνω άνάγ- 
κας, σκόπιμου είναι δπως ίδρυθσύν 
είδικαί Ύπηρεσίαι ή ιδρύματα μέ 
αρμοδιότητα έπι εθνικού ή πεπριφε- 
ρειακοΰ έπιπέδου.

III. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

34. Τά μέλη (χώραι) πρέπει, είς 
δσον τό δυνατόν μεγαλυτέραν οκτα- 
σιν νά συνεργάζωνται διά τήν πα
ροχήν βοήθειας είς Συνεταιρισμούς 
καί ένθάρρυνσιν τών τελευταίων εϊς 
τάς άναπτυσσομένας χώρας. Τοιαύ
τη συνεργασία δύναται νά καθιερω-
θή:

α) μεταξύ άναπτυσσομένων χω
ρών,

β) μεταξύ χωρών μιας συγκεκρι
μένης περιοχής, είδιικώτερον μέσφ 
δικτύου περιφερειακών ’Οργανισμών 
αν υπάρχουν,

γ) μεταξύ χωρών μέ παλαιόν συ
νεταιριστικήν κίνησιν καί αναπτυσ
σόμενων χωρών.

Διά τήν τοιαύτην συνεργασίαν,

κρίνεται πρόσφορος καί δέον νά έ- 
πιδιώκεται ή βοήθεια εθνικών συνερ
γατικών ’Οργανισμών, περαιτέρω δέ 
καί μέ προοπτικήν τον συντονισμόν 
τής σχετικής διεθνούς προστασίας, 
νά χρησιμοποιούνται διεθνείς συνερ
γατικοί ή άλλοι οργανισμοί.

Ή συνεργασία πρέπει νά εκτείνε
ται είς τήν λήψιν τών κάτωθι μέ
τρων:

α) Παροχήν ηύξημένης τεχνικής 
βοήθειας είς τήν συνεταιριστικήν κί- 
νη-σιν αναπτυσσόμενων χωρών ύπό 
μορφήν συντονισμένων πρόγραμμά^ 
των Κρατικών καί μή Κρατικών "Υ
πηρεσιών.

β) -Προετοιμασία καί αποστολή 
πληροφοριών, βιβλίων καί άναλόγου 
υλικού προς ύποβοήθησιν ανταλλα
γής απόψεων έπΐ τής νομοθεσίας 
καί παροχήν οδηγιών διά τήν συνερ
γατικήν πρακτικήν καί τήν εκπαίδευ
ση/ τού προσωπικού.

γ) ’Ανταλλαγή ειδικευμένου προ
σωπικού.

δ) ϋορήγησις υποτροφιών, 
ε) Όργάνωσις διεθνών σεμιναρί

ων καί συζητήσεων.
στ) ’Ανταλλαγή αγαθών καί ύπη 

ρεσιών μεταξύ Συνεταιρισμών έπΐ 
διεθνούς έπιπέδου.

ζ) Άνάπτυξις πρωτοβυλίας διά 
συστηματικήν έρευναν τής δομής, 
πρακτικών μεθόδων καί προβλημά
των τής συνεταιριστικής κινήσεως α
ναπτυσσόμενων χωρών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Κατόπιν άποφάσεως τής Αια/ειριοτιζής ’ Επι

τροπής τοΰ Λογαριαβίλοο Έπιζουρήσεως Προοω- 
πιζ.οΰ ’ Ββνιζής ’Ί'ραπέ'ίζ,ς 'Ελλάδος ζαι τή έγζρί» 
οει τοΰ Αιοιζ^τιζοΰ Χυρ-βοολίοο τής Ε.Τ.Ε. έτε- 
Oyj έν ΐσ/ύϊ άπο 16) 1) 1 1, τροποποίησες
τοΰ Λ.ογαριααμ.οΰ Έπιζοορήοεως τών άρθρων 1 1 
ζαι 12 (προσ·».£τρζ,σις προϋπηρεσιών).

Αίαν προσεχώς άνατυποΰται ζαί θέλει διανε- 
μηθή ό τροποποιηθείς Κανονισμ-ός.

10 ΙΕΡΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ 
ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΑ ΠΥΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΡΙΤΩΝ

ΤΟ ΙΕΡΟ μυστικό τής ανωνυμίας 
τώ-ν πελατών σΐίς έλβε-τικιές Τράπε
ζες δέχεται τά πυρά πλήθους Επικρι
τών , άπ’ οιλο τον Κόσμο,

Τό Ερ-ώτηιμα, πού τίθεται άλλη: μια 
φορά, -είναι αν μπο-ρή ένας πολιίυης 
νά καταθέτη κολοσσιαία ποσά, τά 
άπο-ία -άπέκτησεν ένιδεχ-ομένως μέ πα
ρανομίες καί νά είναι βέβαιος, Βτι 
τό μυστικό του δέν θά 8λθη ποτέ στην 
Επιφάνεια.

"Ώς τώ-ρ-α, ο-λοι οί παρ-ανόμως ζτώ- 
μενοι χρήματα, τίτλους κλπ. έκοι- 
μοϋντο τόν ϋπνο τοΰ δικαίου-, σίγου
ροι, οτι ή περιουσία τους ήταν -σέ κα
λά ελβετικά χέρια. Καί οιί Κυιβερνή- 
σείς τών χωρών άπέφευγαν νά ζητή
σουν άπό τις Τράπεζες τής Ζυρίχης, 
τής Λωζάνης καί τής Βέρνης πληρο
φορίες γιά δποι-ονδήποτε κατηγορού
μενο ή καταδικαάθέντα: Ήξεραν, ό
τι οΐ Τράπεζες θά -άπαντοΰσαν στερε
ότυπό)-ς καί μέ πολλή ευγένεια, ιοτι ού
τε καί αΰτές δέν γνωρ ίζουν ποιος έ
χει καταθέσεις στά θησαυροφυλάκιά 
τους, -δεδομένου οτι οί -λογαριασμοί έπ- 
δ'Ιδονται συνή-θως βάσιει -άρι-θΙμών -θυ- 
ρίιδος καί οχι βάσει ονομάτων...

ΚΡΟΐΣΜΑΤ Α

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ, όμως, τήν ύπ-όθεσι 
Ε-ρ-βιν — Χιοΰς, καθώς καί μνά άλ

λη ύπόθεσι, σχετική μέ τήν 6ρ-5σι δύο 
"Αγγλων δημοσίαηί .υπαλλήλων, οί 
Ελβετοί ανησυχούν τώρα σοβαρά. Οΐ 
αμερικανικές ’Αρχές έθεσαν ήβη ζή- 
τημα.

Αρκετοί 'Αμερικανοί πολίτες 'Ε
χουν 'επιλήψιμες καταθέσεις στις; Τρά
πεζες τής 'Ελβετίας. Καί ή Δικαιο
σύνη ζητεί περισσότερα -στοιχεία γι’ 
αυτούς. ’Αλλά -σέ ολε-ς τις σΙχιετικ-ές, 
αιίτήσεις -παροχής πληροφοριών, οί 
Ελβετοί ιάπήντη-σαν, ότι δέν μπορούν 
νά ανακοινώσουν τίποτε γιά τούς πε- 
λάτας τους, έκτος αν τά άτομα αυτά
^*********************^_·
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κατηγορηθούν άπό τις αρχές τής ί
διας τής Ελβετίας.

Χαρακτηριστικά, ή Ελβετία δέν 
ύπόκειται κάν στους διεθνείς κανό
νες περί ρυθμίσε ως ξένου συναλλά
γματος, πράγμα πού -δυσχεραίνει ά
χυμη περισσότερο τήνλήψι πληρο
φοριών άπό τις Τράπεζες της.

ΑΓΙΟ ΤΙΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΕΣ
I

ΟΙ ΕΛΒΕΤΟΙ βρίσκονται σέ αμη
χανία, επίσης, λόγω τών «λεπτών» 
συνομιλιών, πού έχουν στις Βρυξέλ
λες, σχετικά μέ τις μελλοντικές σχέ
σεις τής χώρας τους μέ τήν Κοινή 
’Αγορά, ιδίως μετά τήν είσοδο τής 
Αγγλίας, τής Δανίας καί τής Νορ
βηγίας.

Ή περίπτωσις τής Αγγλίας, πού 
ζήτησε επανειλημμένα πληροφορίες 
τόν τελευταίο καιρό άπό τούς Ελ
βετούς τραπεζίτες, σκανδάλισε μερι
κούς άπ’ ιαϋτούς...

«'Μπορεί νά περιμένη κανείς τέτοια 
άγένεια άπό τις 'δικτατορίες, είπε έ
νας τραπεζίτης, όχι όμως καί άπό 
σάς, τούς ’Άγγλους».

'Ο'πωισβήίποτε, ή προστασία τοΰ ελ
βετικού μυστικού τών Τραπεζών δέν 
ενδιαφέρει μόνο τούς 'Ελβετούς. "Αν 
οΐ ϊδι-οι 'αγωνίζονται νά τό διαιφυλά- 
ξ-ουν, δέν τό κάνουν γιά τόν έαυτό 
τους, αλλά μάλλον -γιά λογαριασμό 
τών ξένων πελατών τους.

Τά βιεθνή συμφέροντα, συμφέρον
τα τών πλουσιότερων -ανθρώπων τοΰ 
Κόσμου —■ είτε πλούτισαν παρανό^ 
μως, είτε πλούτισαν -μέ τόν ιδρώτα 
τους — φαίνεται, 'ότι θά ύπερισχύ- 
σουν τελικώς. Καί τό «ελβετικόν ά
πό ρρητον» θά εξακολούθηση, νά βάλ
λεται, ιάλλά καί νά ύπάρχη.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΝ
ΩΡΑ 7,15' τΓ.μ. είς τό Τρόλεϋ 

Πατησίων. Ή συζήτησις μεταξύ δύο 
φίλων.

—-’Εγώ εΐχα τή-ν ατυχία νά δώσω 
εξετάσεις είς τήν Τρέττεζα καί νά έ- 
ττιτύχω.

— Καί τό λές ατυχία;
— Καί βέβαια. Διότι ό μισθός μου 

είναι 2.750 καθαρά, έτσι γιά νά συν
τηρηθώ πρέπει νά μέ ενίσχυση ό πα
τέρας μου. Ντρέπομαι νά τού ζητώ 
λεπτά παρά τό οτι ό ’ίδιος έπιΐμένει 
διότι θέλει νά σταδιοδρομήσω είς την 
Τράπεζα καί μοΰ συνιστά υπομονή.

— Καλή ψυχή.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Τήν 24rv Φεβρουάριου έπρ-αγματοποιήθη ή Γενική Συνέ- 
λευσις τών μελών τοΰ Συλλόγου Εΐσπρακτόρων ’Εθνικής Τρο 
ζης. Μετά τήν συζήτησιν τών θεμάτων των τά μέλη τού Συλ
λόγου Εΐσπρακτόρων ένέκριναν τό κατωτέρω ψήφισμα:

Ψ Η Φ I Σ ΜΑ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΪΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Έν Άθήναις σήμερον τήν 24ην Φεβρουάριου 1972 συνήλθον 
εις Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν τά μέλη τού Συλλόγου Είσπρα- 
κτόρων Εθνικής Τραπέζης.

Κατά τήν συζήτησιν τών άπασχολούντων τά μέλη τού Συλ
λόγου θεμάτων, τά όποια έπηκολούθησαν τής είσγηήσεως τοΰ Δ. 
Συμβουλίου

ΔΙΕΠΙΣΤΩΟΗ
ή άρνησις τής Διοικήσεως τής ’Εθνικής Τραπέζης νά ικανοποίη
ση τά έκχρεμοΰντα αιτήματα μας.

ΑΠΕΦΑΣ1 Σ Ο Η
δπως τό Διοικητικόν Συμβούλιο1/ τού Συλλόγου των Είσπρακτό
ρων Εθνικής Τραπέζης υποβάλλει είς τήν Διοίκησιν τήν έντονω- 
τάτην διαμαρτυρίαν τών μελών τού Συλλόγου καί μεριμνήση διά 
τήν τακτοποίησιν τοΰ παρόντος ψηφίσματος δπου δει.

'Ο Πρόεδρος τής Γεν. Συνελεύσεως

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ 
ΕΙΣ 1ΙΑΦ0ΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διά πράξεων τοΰ κ. Αιοικητοϋ 
έπραγματοποήθησαν -αΐ άκόλουθοι 
τοποθετήσεις καί μεταβολαί είς 
διάφορα υποκαταστήματα.

Ό κ. Γεώργιος Π απαγεω-ργίο^, 'Τ- 
ποτμ. παρά τών 'ϊπ)τι, 'Ερμου Θεσ
σαλονίκης είς 'Τπ)-μα Ά-λεξανδρ. ώς 
εντεταλμένος καί προϊστάμενος Λο
γιστηρίου αντί τοΰ κ. Θ'εοφ; Δρ-οσί- 
δου. Τμήματ. Β’ τάξεως, άπ-αιλλασ- 
σομένου τών καθηκόντων του, τή αι
τήσει του, καί παραμένοντος είς τό 
αύτό 'Τποκ)μα, ώς Λογιστής.

Ό κ. Γεώργιος Παυλάκης ή ΙΙα- 
παμάρκου, Λογ. Β ’ τάιξεω-ς, παρά 
τώ 'Τπ)τι Κεντρικής Λαχ,)ράς ’Α
θηνών είς 'Τπ)μα Κορωπίου, ώς Έν_ 
τεταλμένος καί προϊστάμενος Λογι
στηρίου ά-ντί τού Κων)νου Αναστα
σίου, Λογ. Α’ τάξεως, μετατιθε,μέ- 
νου τή αιτήσει του -είς τή-ν Δ)-σιν 
προσωπικού (Διάθεσιν) ώς λογιστής.

'Ο κ. Ήλΐας Ψόφιος 'Τάολ. Α' 
τάξεως παρά τού Πρακτορίου Λεω^ 
νυδίου είς τό αύτό Πρακτορείο, ώς 
προϊστάμενος αύτον άντί τοΰ κ. Γε
ωργίου Τρυίφιωνοπσύλου, Λογ. Β' τά- 
ξεως, ιμετατιθ-εμένου είς τό 'Τπ)μα 
Άγ. Δημητρίου (Μπραχαιμίου), ώς 
ΔI ντον, αντί τοΰ Αντωνίου Σταθο- 
πούλου, 'Τπ)ρχου, μετατιθεμένου είς 
τό 'Τπ)μα ΈΙλευσϋνος ώς Δ) ντοΰ, 
αντί τού Διον. Βαρδακαστάνη, Τίμημ. 
Β’ τάξεως -μετατιθεμένου -είς τό ’Τπ) 
μα Άγγελοπούλου Πατησίων 1Ί0 
ώς 'Τποδ)ντοΰ.

Ό κ. -Μιχαήλ Ζ-ίγδης Τμηματάρ- 
χης Α’ τάξεως, Υποδιευθυντής πα
ρά τφ 'Τποκαταστήμιατι Κολωνακίου, 
είς τό Κατάστημα -όδ. Στάδίου 38, 
ώς ’Εντεταλμένος.

Ό κ. ’Ιωάννης Μοιράγιας, Τμη- 
ματαρχης Α’ τάξεως, Προϊστάμενος 
τής Υπηρεσίας Χορηγήσεων προς 
Εμπόρους παρά τώ Κεντρικώ Κα- 
ταστήματι, είς τα Κατάστημα όδ. 
Σταδίου 38, ώ; ’Εντεταλμένος.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
Χειρουργός ’Οδοντίατρος

Κάνιγγος 7 
2ος όροφος 

Τηλ. 630.277
Δέχεται τούς ‘Υπαλλήλους τής 
Τραπέζης μέ τό ϊσχΰον τιμολό- 

γιον ΤΥΠΕΤ

Ό κ. Ροΰσσος Σκορδΐληις, Λογι
στής Β’ τάξεως, παρά τφ 'ΤπΟματι
Πλατείας Συντάγματος, είς τό Υ
ποκατάστημα Περιστεριού, ώς ’Εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

'Ο κ. Σταύρος Ταμπάκης, Λογι
στής Α' τ-άξεως, παρά τφ 'Τπ)τι
Καμινίων, -είς τό 'Τπ)ιμα Πλ. Βι
κτωρίας, ώς ’Εντεταλμένος καί Προ. 
ϊστάμενος Λογιστηρίου, ('ανακαλού
μενης έν μέρει τής διά τής ύπ’ άριθ. 
53)5.2.1972 Πράξεως ημών τοποθε- 
τήσεώς του είς τό 'Υποκατάστημα 
Π-εριστερίου, ώς ’Εντεταλμένου καί 
Προϊσταμένου Λογιστηρίου), άντί 
τοΰ κ_ Κωνσταντίνου Πίκουλα, 'Τπ) 
τάρχφ, απαλλασσόμενου τών καθηκόν
των του, τή αιτήσει του καί μετατι- 
θεμένου είς τό Κεντρικόν ΚατάστηΓ 
μα, ώς Λογιστής.

'Ο κ. Χρηστός Χατζηστέλιος, Λο
γιστής Α' τάξεως, παρά τφ Κεν- 
τρικφ Καταστήιματι είς τό Πρα,κτο- 
ρεϊον Παραλίας Διστόμου, ώς Προ
ϊστάμενος, άντί τού κ. Κων)νου Άγ- 
γελέτου, Λογιστοΰ Α' τάξεως, με- 
τατιθεμένου τή αιτήσει του, «είς τό 
Κεντρικόν Κατάστημα, ώς Λογιστής.

Ό κ. -Γεώργιος Μόσχοβος, 'Τ'πο- 
λογιστής Α’ τάξεως, παρά τώ 'Τ- 
ποκαταστήματι Άμαλιάδος, -εις τό 
Πρακτορεΐον Μ-ελιγαί.ά, ώς Προϊ
στάμενος.

Ό κ. Στυλιανός Σ-τυλιανίδης, 'Τ- 
ποτμηιματάρχης, παρά τή Διευθύνσει 
Ναυτιλιακών ’Εργασιών καί ’Εργα
σιών , Εξωτερικού, είς τό 'Τποκατά- 
στημα Κολωνακίου, ώς ’Εντεταλμέ
νος ,κ-αί Προϊστάμενος Λογιστηρίου, 
αντί τον κ. ’Αλεξάνδρου -Δουβλίδη, 
Τμηματάρχου Α' τάξεως, τοποθε
τούμενου είς τό αύτό Υποκατάστημα, 
ώς 'Τποδιευθυντοϋ.

’Εις άλλου διά πράξεων τού κ.
Διοικητοΰ ώνομάσθησαν:

Ό κ. Νικόλαος. Δημάκη,ς, Λογι
στής Α' τάξεως, ’Εντεταλμένος τού 
'Τποκλματος Αγρίνιου.

Ό χ. Ευάγγελος Φ'ουκανέλης, Αο- 
γιστής Β’ τάξεως, ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου τοΰ 
αύτοΰ 'Τποκθματος ’Αγρίνιου.

Ο κ. ’Εμμανουήλ Περράκης, 'Τ- 
ποΌμηματάρχης παρά τή Διευθύνσει 
Γραμματείας, Προϊστάμενος τής παρ’ 
αύτή 'Τπηρεσίας ’Αλληλογραφίας 
Τραπέζης.

Επ’ εΰκαιρίς* τού εορτασμού τής 21ης Φεβρουάριου εϊς τά ’Ιωάννινα, 
ή ΔιεύΘυνσις τού Υποκαταστήματος είς τήν Καλούτσανη, διεκόσμησε 
τά γραφεία του, τά όποια εύρίσκονται έπι τής οδού διά τής οποίας 
είσήλθεν θριαμβευτικά είς τά Γιάννινα ή ήγεσία τών έκπορθητών τοΰ 
Μπιζανίου. Ό διάκοσμος τών γραφείων τού Υποκαταστήματος ΰπήρ- 
ξεν άκρως επιτυχής καί άπέσπασε τά συγχαρητήρια τών άρχ£>ν καί 

τόν θαυμασμόν τών κατοίκων.
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έπίζουρήοεως
Οικογένεια έν τή έννοίφ τού πα- 

ρόντος νοείται ή κατά τους έκάστστε 
ίσχύοντας Κανονισμούς των Ταμείων 
Συντάξεων Προσωπικού Τραιτέζης 
(πρώην) Εθνικής ή (πρώην) ’Αθη
νών καθοριζοιμένη περοριστιικώς τοι- 
αύτη.

ΑΡΘΡΟΝ 8ον
Χρόνος έηιζοορήσεως

Ή έπικούρησις παρέχεται έφ’ Ο
σον χρόνον παρέχεται ή σύνταξις 
παρά των Ταμείων Συντάξεων Προ
σωπικού Τ ραπέζης (πρώην) ’Εθνι
κής ή (πρώην) ’Αθηνών.

ΑΡΘΡΟΝ 9ον
’ Α«οΟερ.α.τίζόν - Ostpo/eti

1. Έκ τού συνόλου τών έτησίων 
εσόδων τού Ειδικού Λογαριασμού, 
καθορίζεται υπό τής Διαχειριστικής 
’Επιτροπής τό ποσοστόν τής κρατή- 
σεως βάσει τών έικάστοτε λογιστι
κών δεδομένων, διά τον σχηματισμόν 
άποθεματικοΰ. Τό άπομένον υπόλοι
πον χρησιμοποιείται προς έξυπηρέ- 
τη-σιν τών έπικουρήσεων.

2. Ή έπικούρησις καθορίζεται εις 
ποσοστόν τήής ύπό τού Ταμείου Συν
τάξεων Προσωπικού τής ’Εθνικής 
Τραπέζης ή τής τέως Τ ραπέζης ’Α
θηνών παρεχόμενης συντάξεως,

3. Τό ποσοστόν τούτο καθορίζεται 
έικάστοτε, αύξανόμενον ή μειομμε- 
νον διά πάντας τούς τε κατά τον 
χρόνον τών αυξομειώσεων έπικουρου- 
μένους ώς και τούς μέλλοντας τοι- 
ούτους, ύπό τής Δ.Ε. τού Ειδικού Λο
γαριασμού, κατά κυριαρχικήν κρίσιν, 
βάσει τών εσόδων καί τών έν γένει 
οικονομικών δυνατοτήτων τού Ειδι
κού Λογαριασμού καί μετ’ εγκρισιν 
τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Τρα- 
πέζης.

4. Τό ποσοστόν τούτο καθορίζε
ται άπό τής εφαρμογής τού παρόν
τος Κανονισμού εις (33%) τριάκον
τα τρία τοΐς έκατόν δυνάμενον νά 
αϋξομειούται, κατά τά οριζόμενα έν 
έδαφίφ 3 τού παρόντος άρθρου.

5. Ή εις τά μέλη τής οικογένει
ας άποβιώσαντος ήσφαλισμένου ή έ- 
πικουρουμένου άπονεμομένη έπικού- 
ρησις, καθορίζεται ομοίως εις τό αυ
τό άνω ποσοστόν έπΐ τής ύπό τών ώς 
άνω Ταμείων Συντάξεων άπονεμομέ- 
νης συντάξεως, με την αυτήν μετα
ξύ τών μελών τής οικογένειας κατα
νομήν, ώς αυτή καθορίζεται ύπό τών 
σχετικών άρθρων τών οικείων Κανο
νισμών τών αυτών Ταμείων.

Τό σύνολον τών κατά μέλος οι
κογένειας καθοριζόμενων ποσών έπι- 
κυρήσεως θεωρείται ώς μία έπικού- 
ρησις διά τόν καθορισμόν τού ελά
χιστου ποσού δικαιουμένης έπικου- 
ρήσεως.

Εις περίπτωσιν καθ’ ήν μέλος τής 
οικογένειας ιδιικαιωθέν συντάξεως δεν 
δικαιούται έπικουρήσεως, τό αναλο
γούν εις τό μέλος τούτο ποσόν επι- 
κουρήσεως έκπίπτεται.

6. Έν περιπτώσει καθ’ ήν παρέχε
ται σύνταξις παρά τών Ταμείων Συν
τάξεων Προσωπικού Τραπέζης (πρώ
ην) ’Εθνικής ή Τραπέζης (πρώην)
,Αθηνών διά συνυπολογτσμοΰ καί 
χρόνου άσφαλίσεως διανυθέντος εις 
άλλον ασφαλιστικόν φορέα, ή έπι- 
κούρησις υπολογίζεται μόνον επί τού 
βαρύνοντος έκαστον τών ώς άνω Τα
μείων συμφώνως μέ τήν κατά νόμον 
κατανομήν ποσού συντάξεως, τού- 
τέστι μόνον επί τής άναλογούσης είς 
χρόνον ύπηρεσίας πραγματοποιηθέν- 
τα εις τήν άσφάλισιν τού Ταμείου 
Συντάξεων Προσωπικού Τραπέζης 
(πρώην) ’Εθνικής ή (πρώην) ’Αθη
νών.

7. Έλάχιστσν ποσόν συντάξεως 
έπΐ τού οποίου θά λογίζεται ή έπι- 
κούρησις καθορίζεται τό ύπό τών οι
κείων Κανονισμών τών Ταμείων Συν
τάξεων καθοριζόμενων, τό έπ’ αύτής 
δε εξαγόμενον ποσόν, βάσει τού έ
κάστοτε καθοριζόμενου ποσοστού, ο
ρίζεται καί ώς έλάχιστον ποσζν δι- 
καιουμένης έπικουρήσεως κατά πε- 
ρίπτωσιν ήσφαλισμένου (πλείονες 
δικαιοδόχοι άποθανόντος συνταξιού
χου θεωρούνται ώς εις ήσφαλισμέ- 
νος).

8. Εις πάσαν περίπτωσιν, ή έπ.- 
κούρησις θά βασίζεται είς τήν βά
σει τών γενικών διατάξεων τών οι
κείων Κανονισμών τών Ταμείων Συν
τάξεων Προσωπικού τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής "Ελλάδος, ή τής τέως 
Τραπέζης ’Αθηνών χορηγητέαν σύν
ταξιν καί ούχί είς τήν τυχόν κατσ- 
βαλλομένην μεγαλυτέραν τοιαύτην 
βάσει ειδικών καί μεταβατικών δια
τάξεων τών αυτών ώς άνω Κανονι
σμών, προβλεπουσών τήν διατήρησιν 
τού δικαιώματος εις τήν μείζονα ταύ- 
της σύνταξιν προσωρινώςς μέχρις ο. 
ή διαφορά αϋτη καλυφθή έκ μελλοντι
κής αΰξήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 1 Οον
Xutrext «α,po/eni-Misstoestς,

8ία.ζοπα.ϊ έπεζουρήβεως 
Ανώτατα opsa 
έπεζουρήβεως

1. Οί λόγω ορίου ήλιικίας ή πλή
ρους ανικανότητας προς εργασίαν 
ήσφαλισμένοτ τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος έξερχόμενοι καί 
δικαιωθέντες συντάξεως καί τά μέ
λη τής ιδίας οικογένειας έν περι- 
πτώσει θανάτου αυτιών έν ύπηρε- 
σίφ, ώς καί οί οίκειοθελώς μετά

τεσσαροκονταετή όμως έν τή Τρα- ’ 
πέζη ταύτη ύπηρεσίαν ή μετά εί- 
κοσιοκταετή τοιαύτην προκειμένοιυ 
περί θήλεος Προσωπικού, ή μετά 
τρ ι ακσνταέξαετή τού "Υπη-ρετικρίΰ 
Κλάδου, άναγνωριζομένην ώς συν
τάξιμο^/ άποχωρούντες δικαιούνται 
επί εξ μήνας άπό τής άποχωρήσε- 
ως συμπληρωματικής έπικουρήσεως, 
ώστε, τό συνολικώς κοτταβαλλόμε- 
νον είς αυτούς ποσόν έκ συντάξε
ως καί έπικουρήσεως νά ίσοΰται 
προς τάς πλήρεις άπαδοχάς ας έ- 
λάμβαναν κατά τήν ήμερον τής έμ 
ξόδσυ των έκ τής ενεργού υπηρε
σίας. "Ως πλήρεις άποδοχαί νοούν
ται έν προκειμένφ περιοριστικώς 
μόνον ό Οργανικός μισθός, αί προ
σαυξήσεις μισθού λόγφ παραμονής 
έν τφ αυτη> βαθμώ, τό επίδομα 
πολυετούς υπηρεσίας, τά οικογε
νειακά επιδόματα καί τά έξοδα παρ 
ρα στάσεως, αποκλεισμένης οΰτω 
ττάσης άλλης ύπό τής Τραπέζης 
καταβαλλομένης παροχής ή χορη- 
γήσεως ύπό οίανίδήποτε μορφήν ή 
τύπον καί άν χορη,γήται αύτη καί 
έστω έάν αύτη έχει νομικώς τόν 
χαρακτήρα τών άποδοχών.

2. Τά δικαιούμενα έπικουρήσεως 
μέλη οικογένειας δικαιούχων άπο- 
χωρούντων έκ τής υπηρεσίας καί εΐ- 
τα άποβιούντων δικαιούνται, έπΐ 
έξάμηνον άπό τού θανάτου, τής 
έπικουρήσεως ήν έλάμβανεν ό άπο- 
βιώσας.

3. Δέν οφείλεται έπικούρησις:
α) Είς τους λόγφ άποχωρήσεως

έκ τής Τραπέζης συνταξιούχους 
τών Ταμείων Συντάξεων τών Τραρ 
πεζών (πρώην) Εθνικής καί (πρώ
ην) Αθηνών, οΐτινες μετά τήν ά- 
ποχώρησίν των, προσελήφθησαν 
παρ’ έτέρας Τραπέζης καί ήσφα- 
λίσθησαν είς Ταμεϊον Συντάξεως 
τής Τραπέζης ταύτης, ώς καί είς 
τούς μετά τήν άποχώρησίν των έκ 
τής έν λόγφ Τ ραπέζης δικαιωθέν- 
τας λόγφ τής παρ’ αυτή έργασίας 
των, συντάξεως ύπό τού Ταμείου 
Συντάξεων τής Τραπέζης ταύτηις.

Ο μοίως δέν οφείλεται έπικού- 
ρη,σις είς τά μετά τόν θάνατον τών 
έν λόγφ συνταξιούχων δικαιοδόχα 
μέλη τών οικογενειών αυτών έφ’ 6- 
σον διά τήν αυτήν αιτίαν, τοϋτέ- 
στιν τής παρ άλλη Τραπέζη έρ- 
Υασίας τού συνταξιούχου, έδικαιώ- 
θησαν συντάξεως καί παρά τού Τα
μείου Συντάξεων τής έτέρας Τρα
πέζης.

ΑΡΘΡΟΝ 11 ον

'1*ποχρεωο6ς ζαταβολής
^εέαφοραίς

ΪΙερίζοπί) Έ«6ζοό ρήσεως

3α) Είς ας περιπτώσεις άπό τής 
ισχύος τού παρόντος Κανονισμού 
καί εντεύθεν, ήθελε χωρήσει προσμέ- 
τρησις προϋπηρεσίας ύπό τών Τα
μείων Συντάξεων Προσωπικού Τρα- 
πεζης (πρώην) ’Εθνικής ή Τ ραπέζης 
(πρώην) Αθηνών, είτε έν ένεργεία 
μισθωτού, είτε συνταξιούχου άμψο- 
τέρων τών ώς άνω Ταμείων, οΰτοι δι
καιούνται τή αιτήσει των νά προσ- 
μετρήσουν ταύτην καί παρά τφ Λογ) 
σμφ Έπικουρήσεως, ύπό τόν δρον 
αρθρφ 5 παραγρ· 1 καί 2 τού πα- 
τής προς αυτόν καταβολής τών έν 
ρόντος Κανονισμού εισφορών, τών 
βαρυνουσών, τουτέστιν, δχι μόνον 
αυτόν, άλλά καί τήν Εθνικήν Τρά
πεζαν τής Ελλάδος, ΰπολσγιζομέ- 
νων έπΐ τών κατά τήν ή μέραν τής 
μετά πλήρων δ ι και ολογητ ικών ύποβο- 
λής τής αίτήσεως καταβαλλόμενων 
άποδοχών τού έν ένεργείφ μισθωτού 
ή προκειμένου περί συνταξιούχου, έ- 
πί τών άποδοχών τού έν ένεργείςτ ό- 
μοιοβάθμου του.

β) "Η «ατά τά άνω υποβολή τής 
περί προσμετρήσεως προϋπηρεσίας 
αίτήσεως γίνεται οποτεδήποτε ούχί 
δμως πέρα τοϋ τριμήνου, άψ’ ής ό 
αϊτών κατέστη συνταξιούχος ή προσ- 
εμετρήθη ή προϋπηρεσία τού ύπό 
τού οικείου Ταμείου Συντάξεων με
τά τήν ύπό τούτου συνταξισδότησίν 
του.

γ) Είδικώς προκειμένου περί προ
ϋπηρεσίας ήσφαλισμένης παρά τφ 
Ταμείφ κυρίας ‘Ασφαλίσεως καί ύ- 
ποχρεωτικώς έκ τού Νόμου συνυπο- 
λογιζομένης ύπό τού οικείου Ταμεί
ου Συντάξεων κοιτά τήν έπέλευσιν 
τής ασφαλιστικής περηττώσεως προς 
καθορισμόν τής συντάξεως ή περί 
προσμετρήσεως ταύτης αϊτησις υπο
βάλλεται έντός προθεσμίας έξ (6) 
μηνών, άφ’ ής ό αϊτών κσταστή συν
ταξιούχος.

δ) Οί αίτούμενοι κατά τά άνω τήν 
προμέτρη,σιν προϋπηρεσίας των ΰπο- 
χρεοΰνται δπως, έντός τριμήνου προ
θεσμίας άπό τής σχετικής εγγράφου 
προσκλήσεώς των ύπό τοϋ Λογ)σμοΰ 
Έπικουρήσεως, περιλαμβανούσης καί 
τό κατά τόν ανωτέρω τρόπον υπο
λογισμού καταβλητέον διά τήν προσ- 
μέτρησιν ποσόν εισφορών, δηλώσουν 
έάν έπιθυμοϋν τήν έφ’ άπαξ ή κατά 
δόσεις καταβολήν τούτων.

ε) Είς τήν περίπτωσιν τής διά 
δόσεων καταβολής τών άφειλομένων 
εισφορών: αα' προκειμένου μέν περί 
συνταξιούχου τό ποσόν τής δόσεως 
ίσοΰται προς τήν διαφοράν μεταξύ 
έπικουρήσεως βάσει συντάξεως μέ 
συνυπολογ ι σ μ ένον τόν χρόνον τής 
προσμετρηθείσης παρά τφ οίκείφ 
Ταμείφ Συντάξεων προϋπηρεσίας 
καί έπικουρήσεως βάσει συντάξεως 
άνευ συνυπολογισμοΰ τού ώς ε’ίρη- 
ται χρόνου προϋπηρεσίας, 66' προ

κειμένου & περί έν ένεργείφ μισθω
τού τό ποσόν τής δόσεως καθορίζε
ται δι’ άποφάσεως τής Δ.Ε. είς πο
σοστόν έπΐ τών άποδοχών αύτοΰ. Τό 
ποσοστόν τούτο υπολογίζεται άνα- 
λόγως τού συνολικώς όφειλομένου 
ποσού εισφορών έν συσχετίσει μέ 
τού έν ένεργείφ μισθωτού, μη δυνά- 
τάς ,κιατά τόν ύπολογισμόν άποδοχάς 
μενον νά ιύπερδή τό 1 0% τών αποδο
χών κοιτά τόν χρόνον τού διακοινο- 
νισμοϋ ή τό 5% καθ’ ήν περίπτωσιν 
καί δι’ δσον χρόνον ΰφίσταται πα
ράλληλος καί έκ τής αυτής αιτίας 
κράτησις καί διά τό οίκεΐσν Τ αμεϊον 
Συντάξεων.

στ) Έν ένεργείφ μισθωτός καθι
στάμενος συνταξιούχος εξοφλεί τό 
τυχόν άπομένον υπόλοιπον οφειλής 
εισφορών έκ προσμετρήσεως χρόνου 
προϋπηρεσίας ώς ορίζεται είς έδαφ. 
ε', περιπτ. αα' τής παρούσης πα
ραγράφου.

ζ) Προϋπηρεσία προσμετρηθεΐσα 
παρά τφ οίκείφ Ταμείφ Συντάξεων 
άλλ’ ούχί καί παρά τφ Λογ)σμφ 
Έπικουρήσεως, δέν λαμδάνεται ύπ’ 
δψιν διά τόν υπολογισμόν τής κατα
βλητέας έπικουρήσεως.

η) Έπί τών περιπτώσεων καθ’ ας 
έχουν ήδη ύποβληθή έμπροθέσμως 
κατά τά ικιεκανονισμένα είς τά ώς ά
νω Ταμεία Συντάξεων αιτήσεις προσ
μετρήσεως προϋπηρεσίας καί ή ύπο- 
βολή τών έν λόγφ αιτήσεων έγένετο 
μέχρι τής 1ης Νοεμβρίου 1964, δέν 
ΰφίσταται ύποχρέωσις καταβολής 
τών ώς άνω καθοριζόμενων εισφοιρών.

θ) Εκκρεμείς αιτήσεις προσμε
τρήσεως προϋπηρεσίας καταλαμβά
νονται ύπό τών διατάξεων τής πα
ρούσης παραγράφου.

ι) Αί διατάξεις τών έδαφίων ε' 
καί στ' τής παρούσης παραγράφου 
έχουν έφαρμογήν καί έπί τών κατά 
τήν έναρξιν τής ισχύος τού παρόντος 
Κανονισμού άπομενουσών προς έξό- 
ψλησιν εισφορών έκ προσμετρήσεως 
προϋπηρεσίας.

ια) Συνταξιούχοι, δηλώσαντες δι’ 
αίτήσεώς των δτι δέν έπιθυμαΰν τήν 
παρά τφ Λογ)σμφ Έπικουρήσεως 
προσμέτρησιν προϋπηρεσίας τω^, ή- 
τις εΐχεν ήδη προσμετρηθή παρά τφ 
οίκείφ Ταμείφ Συντάξεων, δικαιούν
ται, έστω καί αν ή τοιαύτη αΐτησίς 
των έχει κριθή καί άπορριφθή, νά 
έπανέλθουν καί νά δηλώσουν διά νεω- 
τέρας αίτήσεώς των, υποβαλλόμενης 
έντός τριμήνου άπό τής ένάρξεως ι
σχύος τού παρόντος Κανονισμού, έ
άν εμμένουν είς τήν αρχικήν των δή- 
λωσιν ή επιθυμούν ήδη τήν ποσγμα- 
τοποίησιν της τοιαύτης προσμετρή
σεως. Εις μεν τήν πρώτην περίπτωι- 
σιν ή έπικούρησις ύπολογίζεται έξ 
ύπαρχής κατά τά οριζόμενα είς τά 
έδάφ. ζ' τής παρούσης παραγράφου 
καί ακολουθεί μετά ταύτα, προς τα- 
κτοποίησιν, ή σχετική έκκαθάρισις, 
είς δε τήν δευτέραν περίπτωσιν τό ή
δη καθωρισμένσν καταβλητέον ποσόν 
εισφορών έξοψλεΐται κατά τά οριζό
μενα είς τό έδάφ. ε', περίπτ. αα' 
τής παρούσης παραγράφου, έπιστρε- 
φομένων είς τόν δικαιούχον τών τυ
χόν προκυπτουσών διαφορών έξ έπί 
πλέον είσπραχθέντων διά τάς μέχρι 
τής κατά τά άνω ρυθμίσεως κατα
βληθεί σας δόσεις.

ΑΡΘΡΟΝ 12ον
Έπιβτροφίι ε ίο φορών

Είς τούς δι’ οίονδήποτε λόγον μη 
δικαιούμενους έπικουρήσεως έπιστσέ-' 
ψονται άτόκως αί κατά τήν διάρκει
αν τής ύπηρεσίας των ένεργηθεΐσαι 
είσφοραί, αί άναφερόμεναι έν έδαφί- 
οις 1,3 καί 4 τού άρθρου 5 τού πα
ρόντος Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟΝ 13αν
’ Εηχνα5ίορt'Cό;*ενοι - 

^νχΟεοΐ'Λότζ,ς
1. Είς περίπτωσιν έποινσπροσ- 

λήψεως ύπό τής Τραπέζης δικαιού
χων έπικουρήσεως άποχωρησάντων 
τής υπηρεσίας, ώς τακτικών, συμ
φώνως τφ Όργανισμφ της, μισθί»- 
τών (ούχί εκτάκτων ή έπί συμβά- 
σει) αναστέλλεται ή καταβολή έ- 
πικουρήσεως.

Έάν ό έπαναδιοριζόμενος, μή 
δικαιωθείς έπικουρήσεως κατά τήν 
πρώτην έκ τής ύπηρεσίας άποχώ
ρησίν του, είσέπ,ραξε τάς εισφοράς 
αύτοΰ, ύποχρεοΟται είς επιστροφήν, 
άμα τή έπαναπροσλήψει του, τών 
έν λόγφ εισφορών. Ή επιστροφή 
γίνεται μέ βάσιν τάς κατά τόν ε
παναδιορισμόν του άποδοχάς τών 
βαθμών τους όποιους διέτρεξεν ό 
έπαναδιοριζόμενος, έντόκως προς 
4 ο) ο.

ΑΡΘΡΟΝ 14ον
’Απώλεια δίζαίώρ,ατος

έ«5ζο\) ρήσεως
’Αποβάλλουν τό δικαίωμα τής 

έπικουρήσεως:
1. "Η είς νέον γάμον έλθοΰοα 

χήρα ή μήτηρ τού άποβιώσαντος 
μισθωτού ή έπικουρουμένου, ώς καί 
ή διά δικαστικής άποφάσεως έκπί- 
πτουσα τής έπιτροπείας τών άνη- 
λίικων τέκνων της μήτηρ, διά λό
γους προβλεπομένους ύπό τών πα
ραγράφων 8 καί 9 τού άρθρου 16 
22 τού Α.Κ.

2. Πάν μέλος τής οικογένειας 
τού ήσφαλισμένου, άφ’ ού χρόνου 
έξέλιπον έν τφ προσώπφ αύτοΰ 
αΐ προϋττοθέσεις ϋφ’ άς έδικαιώθίη', 
βάσει τών διατάξεων τού παρόν
τος, έπικουρήσεως.

3. Κατά τήν κρίσιν τής Δ.Ε, ό ί 
έπικουρούμενος καί λόγφ θανάτου ! 
μισθωτού ή έπικουρουμένου, πάντα 
τά μέλη τής οίκογενείιας του, έάν 
δέν άνακοινώσουν εγκαίρως είς τό 
Τ αμεϊον γεγονότα, έπιφέροντα, είτε 
άπώλειοον τού δικαιώματος έπικου
ρήσεως, είτε αναστολήν αυτής, εί
τε τ,ροποποίησιν είς τόν χρόνον ή 
τό ποσόν τής έπικουρήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 1 δον
’ Οφείλαιί

«ρος ε«ίζουρουμ.ένους 
Απαγόρευσες 

εζ/ωρήσεως ζλπ.
1. Πάσα οφειλή τού Ειδικού Λο

γαριασμού προς δικαιούχον έπικου
ρήσεως ρήσεως παραγράφεται μετά 
πενταετίαν άφ’ ής ημέρας κατέστη 
αύτη απαιτητή, περιεχσμένη είς τά 
κεφάλαια τού Ταμείου.

2. ’Απαγορεύεται ή έκχώρησις 
ή κατάσχεσις τών έκ τού Ειδικού 
Λογαριασμού ικαταβαλλομένων έπι
κουρήσεων είς οίανδήποτε αιτίαν 
καί έάν στηρίζεται ή έκχώρησις 
καί ή κατάσχεσις.

3. Κατά πάσαν περίπτωσιν έπι
κουρήσεως μελών τής οικογένειας 
άποβιώσαντος μισθωτού, εν ύπηρε- 
σίρ ή μετ’ αυτήν, ή έπικούρησις 
ανήκει είς τά μέλη ταύτα ίδίφ καί 
ούχί κληροναμικφ δικαιίφ.

ΑΡΘΡΟΝ 16σν
Λϊεταβα,τεζα,Ι διατάξεις
Ια) ’Ανεξαρτήτως τής ήμερομηΓ 

νιας άφ’ ής αί διατάξεις τού πα
ρόντος -έτέθησαν έν ίσχύϊ τόσον 
διά τούς έν ενεργείςι: όσον καί διά 
τούς συνταξιούχους τούς ήσφαλι- 
σμένους είςτό ΤαμεΤον Συντάξεων 
τής τέως Τ ραπέζης Αθηνών, οί έκ 
τούτων έν ένεργείφ άπό 1ης ’Ια
νουάριου 1961 καί εντεύθεν ύπο- 
χρεούνται είς τήν καταβολήν εισφο
ράς έπί τών μηνιαίων πλήρων άπο
δοχών των άπό τής έν λόγφ ημε
ρομηνίας 1ης ’ Ιανουάριου 1961, 
Ή εισφορά αύτη υπολογίζεται βά
σει τών διατάξεων τού άρθρου 3 
τού άρχικώς ίσχύσαντος άπό 1.10.
1949 Κανονισμού.

β) Οί έξελθόντες πρό τής ισχύ
ος τού προϊσχύσαντος Κανονισμού 
καί τό πρώτον ύπαχθέντες είς τήν 
έπικούρησιν συνταξιούχοι τού Τα
μείου Συντάξεων Τ ροϋπέζης (πρώ
ην) ’Αθηνών δικαιούνται τής κατά 
τό άρθρον 9 τού παρόντος Κανονι
σμού έπικουρήσεως άναδραμικώς 
άπό τής 1ης ’Ιανουάριου 1961, ή 
έπικούρησις δέ αύτη, διά τό μέχρι 
τής εφαρμογής τού διά τού προϊ- 
σχύσαντος Κανονισμού καθοριζόμε
νου τρόπου απολογισμού της, Θά 
ΰπολογισθή κατά τάς διατάξεις 
τού πρό αύτοΰ ίσχύσαντος άπό 1. 
10.49 Κανονισμού. "Η κατά τά α
νωτέρω όφειλομένη έπικούρησις, ή 
αναλογούσα είς τό χρονικόν διά
στημα άπό 1ης ’Ιανουάριου 1961 
μέχρι τής ημερομηνίας εφαρμογής 
τών διατάξεων τού προ'σχύσαντος 
Κανονισμού, θά ΰπολογισθή βάσει 
τής κατά την ήμερομηνίαν τής έγ- 
κιρίσεώς του ύπαρχούσης σχέσεως, 
του κατά τόν τελευταΐον μήνα κα- 
ταβληθέντος συνολικού ποσού 6ι’ 
επικουρήσεις προς τό κατά τόν αυ
τόν μήνα ικαταβληθέν ποσόν διά 
συντάξεις είς τούς ^σφαλισμένους 
είς τό Ταμείον Συντάξεων Προσω
πικού τής Τραπέζης (πρώην) Ε
θνικής. "Ο άνωτέρω υπολογισμός
θά γίνη έπί τής συντάξεως τής δι
καιούμενης βάσει τών τροποπο ιη- 
θεισών γενικών διατάξεων τού Κα
νονισμού Συντάξεων Προσωπικού 
Τραπέζης (πρώην) ’Αθηνών καί
ούχί έπί τής τυχόν καταβαλλομένης 
μεγαλυτέρας τοιαύτης, βάσει ειδι
κών και μεταβατικών διατάξεων τού 
αύτοΰ ώς άνω Κανονισμού, προ
βλεπουσών τήν διατήρησιν τού δι
καιώματος είς τήν μείζονα ταύτην 
σύνταξιν.

γ) Αί έν λόγφ άπό 1ης ’Ιανου
άριου 1961 καί εντεύθεν δικαιού
μενοι έπ «ουρήσεις ύπό τών συντα
ξιούχων ή μισθωτών τών πραερχο- 
μένων έκ τή ς τέως Τ ραπέζης Άθη^· 
νών, ήσφαλισμέων είς τό Ταμείον 
Συντάξεων Προσωπικού τής Τραπέ
ζης (πρώην) ’Αθηνών έξελθόντων 
μέχρι καί της 1ης ’ Ιανουάριου 19 
61 δέν καταβάλλονται είς τους δι
καιούχους άλλά άγονται είς π ί στο
ά ιν Ειδικού Λογαριασμού παρά τή 
Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος, ΐ- 
να χ.ρησιμοπο ιηθώσι παρ’ αύτής 
καί κατ’ έλευθέραν αύτής κρίσιν, 
προς κάλυψιν τών υπό τού Ταμεί
ου Προνοίας Προσωπικού τέως 
Τραπέζης ’Αθηνών έπί πλέον κατα
βαλλόμενων είς τό έξερχό μενον προ
σωπικόν τό ήσψαλισμένον είς τό 
Ταμείον τούτο, λόγφ μή διενεργεί- 
ας έκπτώσεως είς τούς έξερχομέ- 
νους καί άποζη-μ ιουμένους πρό τής 
συμπλη,ρώσεως 'δεκοπτενταετοΰς υ
πηρεσίας άπό τής ίδρύσεως τού έν 
λόγφ Ταμείου συμφώνως προς τάς 
περί εκπτώσεων διατάξεις τού Κα
νονισμού τού Ταμείου Αΰτασφσλεί- 
ας τού Προσωπικού τής Εθνικής 
Τραπέζης τής "Ελλάδος.

δ) Μετά τήν συγκέντρωσιν τοΰ 
άναγκαιοΰντος διά τήν άνω αιτίαν 
ποσού, αί επικουρήσεις θά κατα^ 
βάλλωνται κανονικώς καί ώς καθο
ρίζεται διά τοΰ προϊσχύσαντος Κα
νονισμού είς τούς δικαιούχους ή λό
γφ θανάτου αυτών, είς τάς δικαι- 
οδόχους οικογένειας των.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΙ ΤΗΣ ΛίΕΪΘΪΝΣΕΠΣ 
ΟΡΓΑΝΟ!EDS ΕΙΣ ΤΟ ΣΧΟΑΙΟΝ 
ΑΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΙΝ ΦΟΡΟΥ

Ύπό τής ΔιευΒύνσεως Όργα- 
νώσεως τής Τραπέζης μάς άπε- 
στάλη ή κατωτέρω άπάντησις 
είς δημοσίευμα ύπό τόν τίτλον 
«ΟΧΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ», κα- 
ταχωρηθέν είς τό ψύλλον τής 
«Τραπεζιτικής», μηνός Φεβρουά
ριου.

Προς τήν
Έηφμερίδα «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ»
Ακαδημίας 60
Ενταύθα
Έν ’Αθήναις τή 1 η Μαρτίου 1972 
Κύριε Πρόεδρε,

Είς τό ψύλλον σας ύπ’ άριθ. (313) 
407 μηνός Φεβρουάριου 1972 έδη- 
μοσιεύθη άνακοίνωσις - διαμαρτυρία 
τού Συλλόγου τών ‘Υπαλλήλων τής 
Εθνικής Τραπέζης ύπό τόν τίτλον 
ΟΧΙ ΤΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ, είς τήν ό
ποιαν άναψέρεται δτι ή μεταβολή 
είς τήν διαδικασίαν α) επιστροφής 
τοΰ παρακρατηθέντος υπό τής Τρα
πέζης φόρου μισθωτών υπηρεσιών καί 
β) καταβολής τών αμοιβών ΰπερερ- 
γασίας, έγένετο έν όνόματι τοΰ «εκ
συγχρονισμού» καί «είς βάρος τού 
Προσωπικού τής Τραπέζης».

Συναψώς άνακοινσΰμεν τά άκόλσυ- 
θα μέ τήν παράκλησιν δπως κατα- 
χωρίσητε είς άπάντησιν τοϋ δημο
σιεύματος :

α) Ώ ς πρός τ ό θ έ μ α
τ 0 U π α ρ ακρατη θέντος
ύ ΤΤ ό τ ή ς Τ ρ α π έ ζ η ς ψ ό-
Ρ ο υ μ ι σ θ ω τ ώ ν ‘Υ π η Ρ ©■
σ ι ώ ν :

Παραθέτσμεν κατωτέρω τήν τελευ- 
ταίαν παράγραφον τοΰ ύπ’ άριθ. Τ 
3523 ΠΟΑ 264)22.9.71 έγγραφου 
τοΰ "Υπουργείου Οικονομικών, δπερ 
έκοινοποιήθη είς τάς Διευθύνσεις καί 
τό Δίκτυον διά τού ύπ’ άριθ. 331. 
308)22.1 0.71 Εγκυκλίου εγγράφου 
τής Διευθύνσεως Γενικού Λογιστη
ρίου.

«Kerr’ άκολουθίαν τών άνωτέρω, 
οσάκις αί παρά τών εργοδοτών υπο
βαλλόμενα ι οριστικά! δηλώσεις ττα- 
ρακρατουμένου φόρου έκ μισθωτών υ
πηρεσιών εμφανίζουν πιστωτι
κόν υπόλοιπον φόρου 
καί εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, τούτο 
δέν θά έπιστρέφεται 
είς τόν έργοδότην ου
δέ θά συμψηφίζεται 
πρός τό τυχόν χρεωστικόν υπόλοι
πον τής δηλώσεως τούτου τοΰ έπο- 
μένου οικονομικού έτους διότι τ ο ί
ο 0 τ ο ν δικαίωμα επιφυ
λάσσει ό Νόμος μόνον 
είς τόν μισθωτήν έπ’ ό- 
νόματι τού οποίου θά ένεργήται ε
πιστροφή ή συμψηφισμός κατά πε- 
ρίπτωσιν έπί τ ή βάσει τής 
παρ’ αύτοΰ επιδιδόμε
νης δηλώσεως φόρου 
εισοδήματος».

Έκ τών άνωτέρω καθίσταται αυ
τονόητον δτι:

■—Τό θέμα ρυθμίζεται παρά τής 
Δημοσίας Αρχής.

•—·Ή ρύθμισις αϋτη είναι καί υ
ποχρεωτική καί γενική.

Συνεπώς δέν δύναταί τις νά ίσχυ- 
ρισθή δτι ή ρύθμισις αΰτη γίνεται 
είς βάρος τού προσωπικού τής Τρα
πέζης. _

Τ’ άνωτέρω άναψέροντα ι μόνον 
καθ’ δσον άφορώσι τό εισόδημα έ
τους 1 971 δοθέντος δτι άπό τοΰ έ
τους 1972 δέν θά ΰφίσταται περί- 
πτωσις επιστροφής διότι θά παρα-

τοΰ φόρου καί τούτο προ
φανώς αποτελεί πλεο
νέκτημα τής νέας δια
δικασίας μισθοδοσίας^ 
ή τ ι ς παρά ταύτα έν τ φ 
ά ρ θ ρφ σας βάλλεται.

α) Ώς πρός τ ό θέμα 
καταβολής τών άμοι- 
6 ώ ν ΰπερεργασίας:

Κατ’ αρχήν δέον νά καταστή σα
φές δτι πρόκειται περί συστηματο- 
ποιήσεως καί βελτιώσεως μιάς έσω- 
τερικής διαδικασίας αύτομάτου ε
πεξεργασίας στοιχείων, ήτις τελι- 
κώς έπεβάρυνε τό προσωπικόν διά 
μιας έ φ" άπαξ καθυστερήσε- 
ως 6-8 ημερών είς τήν άπόληψιν 
τών άμοιβών ΰπερεργασίας τού πρώ
του μηνός εφαρμογής, δοθέντος δτι 
έφ’ έξης αί ύπερωριακαϊ άποζημιώ- 
σεις καταβάλλονται έ ξ ό λ ο κ λ ή- 
ρ ο υ τήν τελευταίαν ή μέραν τού μη
νός όμοΰ μετά τής μισθοδοσίας, ήτις 
άποτελεΐ, ώς γνωστόν, προκαταβολήν 
τοΰ επομένου μηνός. Άντιστοίχως δέ 
έπετεύχθησαν τά έξης βασικά πλεονε
κτήματα διά τό Προσωπικόν καί διά 
τήν Τράπεζαν!

1. Διά τής παλαιάς διαδικασίας 
αναδρομ ικαί καταδολαί ύπερεργαρ 
σίας συνεπεία προαγωγών καί προσ- 
αυξήσεων διενηργούντο μετά πάρο
δον έ ν ό ς ή δύο έ τ ώ ν. "Ο 
διά τής νέας διαδικασίας ύπολογι- 
σμος τών αναδρομικών έπί άμοιβών 
ΰπερεργασίας διενερ.εΐται συγ
χρόνως μέ τόν ύπολογισμόν α
ναδρομικών έπί τοΰ μισθού.

2. Ώς ικίαί άνωτέρω έλέχθηι, ό υπο
λογισμός τοΰ φόρου κατά τήν νέαν 
διαδικασίαν γίνεται κατά τρόπον ά- 
κρι6ή ούτως ώστε ν’ άποκλείεται, ά- 
πο τού έ'τους 1972, περίπτοσις πα- 
ρακρατήσεως φόρου πλέον τοΰ όφει- 
λομένου επομένως δέ καί περίπτωσις 
επιστροφής του.

_3. Η άπασχόλησις τών ηλεκτρονι
κών διερευνητών και λοιπών μηχανών 
ώς καί τοΰ Προσωπικού τοΰ ασχολού
μενου με την μισθοδοσίαν τόσον είς 
τό Κεντρον Μηιχανσγραφίας δσον καί 
εις τάς λοιπάς υπηρεσίας τής Διοι- 
κησεως καί τού δικτύου μειοΰται πε
ρίπου κατά το ί )3 δοθέντος δτι ή 
διαδικασία εξαγωγής τών υπερωριών 
ίσοΰται περίπου μέ τήν άπασχόλη- 
σιν μιάς μισθοδοσίας ή μέ άπασχό- 
λησιν 12 μισθοδοσιών έτησίως.
Ο Προ Ιστ. τής Δ)σεως ’ Ο ργανώσεως 

Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 
Διευθυντής

Σ. Σ.: α) Ούδεμίαν άντίρρησιν 
έ'χομεν διά τήν έφαρμογήν τών νό
μων τής Πολιτείας. "Ολαι αί άλ
λα ι Τράπεζαι δμως έπέστρεψαν είς 
τούς υπαλλήλους των, τον παρ-α- 
κρατηθέντα έπί πλέον φόρον, διά 
τό παρελθόν έτος.

β) Διά τού σημειώματος μας ΰ- 
πεδείξαμεν τόν σεβασμόν είς τά 
δικαιώματα τού Προσωπικού. ‘Η α
ναφορά είς τάς υπερωρίας έγένε
το διότι περιεκόπη τό ύψος τής α
μοιβής είς τι να Καταστήματα, ώς 
έπί παραδείγματι είς τό Κατάστη
μα Θεσσαλονίκης. Κατά τά λοιπά 
έπικροτοΰμεν τήν προσπάθειαν τής 
Διευθύνσεως Όργανώσεως διά τόν 
έκσνγχρονισμόν τής Τραπέζης καί 
ιδιαιτέρως είς τά σημεία πού αφο
ρούν τό Προσωπικόν.

Η ΑΙΕΝΕΞΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΕΙΣ 10 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΝ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.) 
πεκρίθη είς τήν πρόσκλησιν ήμών 
πρός διευθέτησιν τής έκ τούτων 
διαφοράς διά Συλλογικής Συμβάσε- 
ως Έργασίας, άλλά καί ήρνή-θη ρη- 
τώς τήν ί κανοπο ίησίν των, δι’ δ 
παρακαλοΰμεν Υμάς δπως ένεργή- 
σητε δ,τι δει διά τήν ταχεΐαν πα
ραπομπήν τής διενέξεως είς τό αρ
μόδιον Διοικητικόν Δικαστήριον.

Τά κατά τό άρθρ. 5 Ν.Δ. 186)
1969 άπαιτούμενα δΓ έκαστον ή-

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ
μών δικαιολογητικά νομιμοποιήσε- 
ως εϋρηνται πλήρη είς τούς σχετι- 
τικούς φακέλλους τής παρ’ Ύμΐν 
αρμόδιας Ύπηρεσίας, έφ’ δσον δέ 
κρίνητε άναγκαίαν τήν έκ νέου υπο
βολήν έτέρων τοιούτων έπιψυλασσό 
μέθα νά ΰποβάλλωμεν αμέσως ταΰ- 
τα.

Συνημένως ΰποβάλλομεν άντί- 
γραφα τών ώς άνω ύποβληθέντων 
παρ’ ήμών είς τήν Έργοδότιδα υ
πομνημάτων.

‘ϊηαλΧηλίιΐν Τρο«.’Α9η ν3ν
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ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΙΑ IΗΗ ΑΚΥΡΠΣΙΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΠΗ “3099

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
προσλαμβανόμενων εις την υπηρεσί
αν τής Τραπέζης Υπαλλήλων, τά 
τών οργανικών θέσεων, διαβαθμίσε- 
ως, άποδοχών και προαγωγών τού 
πρσσωπιικοϋ τής Τραπέζης και έν 
γένει τά τής υπηρεσιακής αΰτοΰ κα 
ταστάσεως. Διά τού άρθρου 2 τοΰ 
προαναφερθέντος Β. Δ)τος καθιε- 
ρώθη ή υγιής άρχη τής προσλήψε- 
ως τοΰ προσωπικού μέ τον εισαγω
γικόν βαθμόν τοΰ δοκίμου ή κλη
τήρας Α' τάξεως, έν άρμονίςι δέ 
προς τήν διάταξιν ταύτην διά τοΰ 
άρθρου 10 αΰτοΰ καθορίζεται ή διά 
προαγωγών βαθμολογική έξέλιξις 
τοΰ προσωπικού, οΰτω δέ και τά 
κίνητρα διά τήν έπίδειξιν ζήλου 
και έργατικότητος τοΰ προσωπικού 
έξήχθησαν καί τά δικαιώματα τών 
υπαλλήλων τής Τραπέζης, ώς εδει, 
κατωχυρώθησαν. Τά προμνημονευό- 
μενον άρθρον 2 τοΰ ’Οργανισμού 
τής Εθνικής Τραπέζης τής "Ελλά
δος έτρ οποπο ι ήθη μεταγενεστέρως 
διά τών άπό 28.12.65 καί 26.1.66 
αποφάσεων τοΰ Διαικ. Συμβουλίου 
τής Τραπέζης, κυρωθεισών διά τοΰ 
ΰπ’ άριθ. 290)66 Β. Δ)τος και τών 
άπό 13.2.71 καί 27.7.71 αποφά
σεων του αΰτοΰ Δ.Σ., κυρωθεισών 
διά τοΰ ΰπ’ άριθ. 749)30.1 1)14. 
12.71 Β. Δ)τος. Του τελευταίου 
τούτου ΰπ’ άριθ. 749) 14.12.71 Β. 
Δ) τος αίτούμεθα τήν άκύρωσιν, έ- 
χοντες προφανές έννομσν συμφέρον 
οί μέν ΰπ’ αριθμούς 1, 2 καί 3 αί- 
τοΰντες τέσσαρες Σύλλογοι ώς μέ
τοχοι τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
"Ελλάδος, οί δέ λοιποί ΰπ’ άριθ. 
4—9 ώς υπάλληλοι τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής "Ελλάδος διά τούς 
κάτωθι ορθούς καί νομίμους λόγους 
καί 6T οΰς έν καιρώ έπιφυλασσό- 
μεθα νά προσθέσωμεν:

1.— Διότι ένώ κατά τό άρθρον 1 
τοΰ Ν.Δ. 2510)53 ό οργανισμός 
τής κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων 
τοΰ Ν. 2292)53 συσταθείσης νέας 
Τραπέζης καταρτίζεται υπό τοΰ Δ. 
Σ. τής Τραπέζης καί κυροΰται διά 
Β. Δ)τος, έκδιδομένου ΰπό τών υ
πουργών ’Εργασίας καί ’Εμπορίου, 
έν τούτοις τό προσβαλλόμενον Β. 
Δ)γμα έξεδόθη ΰπό μόνου τοΰ Υ
πουργού ’Εθνικής Οικονομίας. Καί 
είναι μένάληιθές οτι διά τοΰ Ν.Δ. 
957)25.8.71 κατηργήθησαν τά "Υ
πουργεία ’Εργασίας καί ’Εμπορίου 
καί αί ΰπηρεσίαι αΰτών ΰπήχθησαν 
εις τό Ύπουργεΐον ’Εθνικής Οικο
νομίας, πλήν διά τοΰ άρθρου 28 
παρ. 2 τοΰ προμνημονευόμενου Ν. 
Δ) τος ΰπεχρεώθη ό "Υπουργός ’Ε
θνικής Οικονομίας νά μεταβίβαση

εις δύο "Υφυπουργούς, καί μετεβί- 
βασε πράγματι άπάσας τάς αρμο
διότητας, τάς άναφερομένας εις θέ 
ματα ’Εμπορίου καί εις θέματα ά- 
πασχολήσεως, κατόπιν δέ τούτου 
τό προσβαλλόμενον Β. Δ)γμα εδει 
νά υπογραφή ΰπό τών δύο "Υφυ
πουργών, έν πάση δέ περιπτώσει 
καί ΰπό τοΰ Ύφυπουργοΰ, τού άρ- 
μοδίου διά τά θέματα άπασχολή- 
σεως.

2.— Διότι διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ 
Ν.Δ. 2510)53 παρεσχέθη ή έξουσιο 
δότησις δπως διά τοΰ κατά τάς 
διατάξεις αΰτοΰ καταρτιζομένου 
καί κυρωμένου οργανισμού ρυθμί- 
ζωνται κατά τρόπον όμοιόμορφον, 
σύμφωνον πρός τάς άρχάς τής χρη
στής διοικήσεως καί τό περί δι-

Νομοθέτης τοΰ Ν.Δ. 2510)53 ού- ι προσληφθέντα μέ άποδοχάς ί'σας
δεμίαν παρέκκλισιν προέβλεψεν, οϋ 
τε καί έξαίρεσιν τινά έπέτρεψεν 
καί ώς έκ τούτου πάσα διάταξις 
τοΰ κατά τάς διατάξεις αΰτοΰ έγ- 
κρινομένου οργανισμού, έπιτρέπου- 
σα κατά παρέκκλισιν άπό τών γε
νικώς καθιερωμένων άρχών ή κατ’ 
έξαίρεσιν πρόσληψιν προσωπικού 
κεΐταιέκτός τής χορηγηθείσης έξου 
σιοδοτήσεως καί συνεπώς στερείται 
νομίμου έρείσματος. Διά τής δια- 
τάξεως, τής κυρωθείσης διά τοΰ 
προσβαλλομένου Δ)τος, έξουσιοδο- 
τείται, άνεπιτρέπτως, ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης νά προσλαμβάνη 
κ α τ’ έτος μέχρι 30 υπαλ
λήλους, οΰχί μάλιστα μέ τον εισα
γωγικόν βαθμόν τής υπαλληλικής

ΤΤΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Μή έπιτευχθείσης άπαρτίας κατά τήν Γενικήν 

Δίονέλε:>σιν τής Σ^ίης Μαρτίου και έχοντες ΰπ’ 
όψιν τά άρθρα 9, ΙΟ και 1 *2 τοΰ ϊσχύοντος 'κα
ταστατικού τοΰ Δίυλλόγου

Καλοΰμεν

Τά μέλη τοΰ Συλλόγου μας τήν ® Ιην Μαρ
τίου, ήμέραν Τρίτην καί ώραν 6 μ.μ. εις την αί
θουσαν Ταμείων τίτλων τοΰ Κ.. Κ.)τος Αίολου 
86, εις Τακτικήν Γενικήν Χονέλεοσιν, ήτες θά 
είναι καί ή τελευταία, μέ θέματα τά έν τη άπό 
ίϊ$5 Ίανουαρίου προσκλήσει άναφερόμενα.

Τό διοικητικόν Χυμβούλιον

καί ου συναίσθημα «τά τών άποδο
χών, οί οροί εργασίας, τά τής δια 
βαθμ ίσεως, έντάξεως, προαγωγών, 
υπηρεσιακής έν γένει καταστάσεως, 
λύσεως τής υπαλληλικής σχέσεως 
καί έν γένει παν ο,τι άφορά τό προ 
σωπικόν τής Τραπέζης», χωρίς νά 
μνημονεύεται είδικώς εις τήν πα- 
ρασχεθεΐσαν έξουσιοδότησιν καί ή 
πρόσληψις τού προσωπικού, τοΰ 
Νομοθέτου προφανώς άποβλέψαν- 
τος εις τήν γενικώς καθιερωμένης 
αρχήν τής προσλήψεως νέων υπαλ
λήλων μέ ένοο, άναλόγως τών προ
σόντων, εισαγωγικόν βαθμόν, δΤ δ 
ικαί έν συνεχεία προέβλεψε περί 
διαβαθμίσεως καί προαγωγών τοΰ 
ύπηρετοΰντος προσωπικού. ’Από 
τών οΰτω καθιερωμένων άρχών ό

ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ

Υπόμνημα του Α. Συμβουλίου ϋιά 
hub πολεμιντάο των ν. 751-1836

‘Υπό τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου τοΰ Συλλόγου νπεβλθηι εις 
τους ’Αντιπροέδρους τής Κυβερ- 
νήσεως κ.κ. Στυλ. Παττακόν καί 
Nik. Μακαρέζον τό -κτωτέρω υ
πόμνημα, άφορών εις τους πολεμι- 
στάς τών Ν. 751 καί 1836:

«Κύριοι,
Ααιμβάνομεν τήν τιμήν νά θέοω- 

μεν ύιϊ’ οψιν "ΤΙμών τά κατωτέρω1, 
άψορώντα εις τούς πολειμιοτάς. Ν. 
75(1) 4ι8 καί 1836)51 κάί νά παρα- 
καλέσωιμεν οΧως τύχομεν τής "Τ- 
μεήέρας ισΜμπίαραστάοιεωή ®1ς τήν1 
διεκδίκησίν δικαίου αιτήματος.

1. Ή Πολιτεία διά τοΰ Ν. Δ. 
4547) 1966 άνεγνώρισε εις τούς ηο- 
λεμιστάς τών ανωτέρω κατηγοριών, 
ύπαλλήλονς τών Τραϊϋεζών καί τής 
Δ.Ε.Η. δικαίωμα νά τύχαυν μιας 
ιδιαιτέρας προστασίας εις τήν έκαγ- 
γελματικήν των έξέλιξιν.

"Η Αναγνώρισις τοΰ δικαιώματος 
τούτου ιδέν άπετέλεσε πανάκειαν τών 
πάσης -φύσεως πολεμιστών, ούδιέ έν 
είδος παρασήμου διά προσΙφΙερΦείοας 
πρός τήν Πατρίδα ύπηιρεσίας. Είναι 
δν κοινωνικόν μέτρον τό όποιον λαμ
βάνει έκάστοτε ή Πολιτεία Βι’ ώρι- 
σίμένας κατηγορίας πολιτών καί Ιδι’ 
ειδικούς δι’ έκάστην λόγιους.

"Η ιδιαιτέρα αΰτη προστασία συν- 
ίστατο είς τήν άναγνώρισιν δύο (2) 
ετών στρατιωτικής ύπηιρεσίας, ώς 
πραγματικής τοιαύτης.

2. Τό έν λόγω ευεργέτημα κατηρ- 
γήιθη διά τοΰ Α,Ν. 199)1967, πα- 
ρασχ-εθείσης έν ταυτώ τής διαβεβαιώ- 
σεως -οτι θά έλαμβάνοντο γενικώτερ,α 
μέτρα πρός πληρεστέραν, εΰρυτέραν 
άντιμετώπνσιν τοΰ θέματος,

3. "Τπέρ τής άναγνωρίσεως τής

διετούς αυτής υπηρεσίας, συνηγορεί 
καί τό γεγονός οτι οί πολεμισταί τών 
Ν. 751 καί 18:36 ήρχισαν τήν επαγ
γελματικήν των σταδιοδρομί-αν είς 
μεγάλην ηλικίαν, διότι 2, 3 ή, 4 έτηι 
έμάχοντο ύπερ τής σωτηρίας τής Πα- 
τρίδος των. Σημειοϋμεν δτι διά τούς 
έν ειρηνική περιόΒωι στρατευομένους 
συναδέλφους των, ό χρόνος στρατεύω 
σεώς των λογίζεται έν τω ισυνόλφ του 
ώς διιανυθείς έν τήι υπηρεσία1.

’Επειδή άπό της παταργήσεως τοΰ 
δικαιώματος αύτοΰ μέχρι σι'ιιμερον ού>- 
δέν μέτρον έλήιφιδη, καίτοι παρήλθεν 
όλόκληρος τετραετία, προσφιεύγομεν 
πρός "Τ|μιας μέ τήν παράκλησιν όπως 
άιποκαταστήσητε τήν προσγενομένην 
άδικίαν. Είμειθα βέβαιοι οτι τό ένιδνα- 
φέρον τής ’Εθνικής Κυβερνήισεως θά 
έπιδηχθή άιμέριστόν καί διά τήν κα- 
τηγαρίαν τών πολεμιστών Ν. 751 καί 
1836 μετά τήν Ικανοποιητικήν ρύθ,μν- 
σΐν τοΰ θέματος τών Αγωνιστών Έ- 
θνικής ’Αντιστάσεως,

Θεωροϋμεν σκόπιμο ν νά σας γνωι- 
ρίσωμεν οτι παρά τοΰ Ο.Τ'.Έ. έρρυ- 
θΐμΐσθη τό θέμα διά τήις κατά δύο 
ετη συντμήσεως τοϋ χρόνου κρίσεως 
πρός προαγωγήν τών πολεμιστών τών 
ανω κατηγοριών άΐφ’ ενός καί άιφί 
6τέρου διά τής χορηγήσεως προσαυίή- 
σεως έξ 7ο)ο.

Επικαλούμενοι τήν "ΤΙμετέραν συμ- 
παράστασιν παρακαλοϋμεν όπως πα,ν 
ληΐφίθηισόμενον μέτρον περιλάίβη &παν- 
τας τούς μή εΰεργετηθέντας πολεμι- 
στάς,, άνεΐίαρτήτως χρόνου προσλής 
ψεώς των.

Μετά πλείστης τιμής 
Ό Πρόεδρος

ΑιΘΆΙΝ. ΙΊΛΧΧΑΚυΠΟΤΛΟΣ 
Ό Γεν ΓραΙμματεύς 

ΧΙιΗΟΑ. ΠΙΣΚΟΙΠΟΕ

ιεραρχίας καί μέ άποδοχάς, αί'τι- 
νες θά αντιστοιχούν εις τούς ιτρο- 
βλεττομένους ΰττό τού οργανισμού 
βαθμούς τής ΰτταλληλικήις κλίμα- 
κος, άλλά μέ άττοδοχάς ΰττό τής Δι
ό ικήσεως άνελέγκτως καθοριζομέ- 
νας, δυναμένας νά φθάνουν οΰχί τάς 
μηνιαίας άποδοχάς τοΰ Διοικητοΰ, 
άλλά τάς ττάσης φύσεως ά π ο- 
λ α 6 ά ς τοΰ Διοικητοΰ, αϊτινες, 
ώς είναι γνωστόν, είναι -πολλαπλά
σια! τών μηνιαίων άποδοχών αΰτοΰ. 
’Εκ τής οΰτω παρεχόμενης είς τήν 
Διοίκησιν ΰπεξουσιοδοτήσεως νά 
καθορίζη τάς άποδοχάς τοΰ κατά 
παρέκκλισιν προσλαμβανόμενου προ
σωπικού είς τό ϋψσς τών άπο- 
λαβών τοΰ Διοικητοΰ καθορίζει καί 
τον βαθμόν εισόδου αΰτοΰ είς τήν 
Τράπεζαν, δεν άναφέρεται δέ ή διά 
τοΰ προσβαλλ ο μ ένου Δ) τος κυρω- 
θεϊσα διάταξις είς πρόσωπα έξαι- 
ρετικών προσόντων καί πείρας, δι
ότι περί τούτων προβλέπει έτέρα 
διάταξις.

Καθίσταται φανερόν οτι διά τής 
διατάξεως, τής κυρωθείσης ΰπό τοΰ 
προσβαλλομένου Δ)τος παρέχεται 
δΓ έξαιρετικής διατάξεως ή έξου- 
σιοδότησις είς τόν Διοικητήν νά 
πληροί άπαντα τά κενούμενα κενά 
τών άνωτέρων βαθμών, καρατομών 
τούς εΰδοκίμως μοχθοΰντας υπαλ
λήλους τής Τραπέζης καί τοΰτο δι
ότι δεν είναι δυνατόν υπάλληλον,

πρός τάς άπολαβάς τοΰ Διοικητοΰ 
νά τόν ένταξη έν συνεχείς! είς βα
θμόν τοΰ δοκίμου.

3. — Διότι διά του άρθρου 1 Ν. 
Δ. 2510)53 παρεσχέθη ή έξουσιο- 
δότησις δπως διά διατάξεων τοΰ 
’Οργανισμού καθορίζωνται ένιαίως 
καί όμοιομόρφως τά τής υπηρεσια
κής καιταστάσεως καί τών άποδο
χών τοΰ ΰπιχλληλικοΰ προσωπικού 
τής Τραπέζης, οΰχί δέ κατ’ έξαίρε- 
σιν καί άτομικώς δι’ ένα έκαστον 
υπάλληλον, ώς διά τής ΰπό κρίσιν 
διατάξεως έξουσιοδοτεΐται ό Διοι
κητής τής Τραπέζης. Έτέρωθεν δεν 
έπιτρέπεται ή ΰπό Νομοθέτου έξου- 
σιοδότησις πρός ρύθμισιν θέματος 
τίνος νά μεταβιβάζηται περαιτέρω, 
ώς έν προκειμένιρ έξουσιοδοτεΐται 
ά Διοικητής τής Τραπέζης νά κα
θορίζη, καί δη άνελέγκτως, τάς ά
ποδοχάς τών κατά παρέκκλισιν 
τών γενικών διατάξεων τοΰ ’Οργα
νισμού προσληφθησομένων κ α τ’ 
έτος υπαλλήλων, χωρίς μάλι
στα νά γίνεται αναφορά είς τό μι- 
σθολόγιον τοΰ υπαλληλικού προσω
πικού αΰτής.

4. — Διότι αί διά τοΰ προσβαλ
λομένου Β. Δ)τος κυρωθεΐσαι άπο- 
φάσεις τοΰ Δ. Σ. τής Τραπέζης δεν 
έτυχον τής κατά τό άρθρον 1 07 τοΰ 
Συντάγματος επεξεργασίας. Καί εί
ναι μένάληθές οτι ή άπό 27.7.71 
άπόφασις τοΰ Δ. Σ. τής Τραπέζης 
έστάλη είς τό αρμόδιον τμήμα τοΰ 
Ύμετέρου Συμβουλίου πρός έπεξερ 
γασίαν, ή άπόφασις όμως αίίτη τοΰ 
Δ. Σ. τής Τραπέζης ώς έτέθη ΰπό 
τήν κρίσιν τοΰ Ύμετέρου Συμβου
λίου δεν εΐχεν ώς έκυρώθη διά τοΰ 
προσβαλλομένου Β. Δ)τος, δι’ δ 
καί διά τής έν τή> Δ)τι μνημονευό
μενης ΰπ’ άριθ. 425)71 γνωμοδό
τη σεως άπεφάνθη τό αρμόδιον 
Τμήμα οτι έστερεΐτο νομίμου έρεί
σματος. Κατόπιν τής γνωμοδοτήσε- 
ως ταύτης συνεπληρώθη τό διάτα
γμα διά τής περικοπής, τής άναι- 
φερομένης είς τάς άποδοχάς; τοΰ 
προσληφθησομένου βάσει τών δια
τάξεων αΰτής προσωπικού, οπότε 
όμως εδει νά τύχη νέας έπεξεργα- 
σίας ΰπό τοΰ Ύμετέρου Συμβου
λίου (Τσάτσου Τό ένδικον μέσον 
τής αίτήσεως άκυρώσεως Β' έκδο- 
σις παρ. 142 έν τέλει, σελ. 188).

ΔΙΑ Τ A Υ Τ Α 
καί τά έν καιιρώ προστεθησόμενα 

A I Τ Ο Υ Μ A I 
Νά γίνη δεκτή ή παρούσα. Ν’ άκυ- 
ρωθή τό προσβαλλόμενον ΰπ’ άριθ. 
749)71 Β. Δ)γμα. Νά έπιβληθή ή 
δικαστική ημών δαπάνη είς βάρος 
τοΰ Δημοσίου.

Ό Πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΔΗΜ. Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σύστασις 
νέας ύπηρεσίας

Συνιστάται παρά τή Διευθύνσει 
Περιουσίας Τραπέζης νέα "Υπηρε
σία ΰπό τόν τίτλον: «Υπηρεσία 
Γραμματείας» καί τοποθετείται ώς 
προϊστάμενος αυτής ό κ. Χρ. Ζής, 
Ύπστμηματάρχης.

ΕΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ 0 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ Η ΕΝΤΑΞΙΣ ΤΗΝ ΑΙΑΑΟΓΕΠΝ
Διά πράξεως τοΰ %. Διοικητοΰ έτρο- 

ποποιήιθη ό Όργανναμός ύπηρεσίας διά 
τή,ν ρύθιμισιν τοΰ θέματος τής έντά- 
Βεως τών διαλογέων. Οΰτω εντάσ
σονται ιέίτί βιαθμώ ΔΟΚΙΜΟΤ άιπό 1ης 
’ Ιουλίου 1971 οί κάτωθοι:
Άστεριάδου Π. ΈΙμμανουιέλ,α, Δημο- 
πούλου X. ’Αγγελική, Καββαιδα Άλ. 
Γεωργίαι Καλέντζου I. Δέσποινα, Κού
τρα Π. ΑΙκατερίνηι, ΠιαπαΟταθοπού- 
λου Ε. "Ελένη, ΣΙιιδέρηι Μ. Μαρία, 
Σπανού Γ. Κωστύλο, ΤΙσατραφίλιαι Γ. 
Δήμητρα, Τσαντίλα I. ’Αναστασία1, 
Σοφιανοπούλου Φ. Παναγιώτα - Αικα
τερίνη, ΆνΒριχοπούιλου Π. Ήλιάνα- 
Δήιμητραι, Ζάρα Γέωργ. ΦριειΙδιερίκηι, 
Βαριαντζα I. Ευσταθία, Βαλερή Κ. 
Άγγιελική, ιΓαννοπούλου Γ. ’Ανδρο
μάχη, Διαιμαντοπούλου Π. Κυριακήι, 
Καλονάρου Παν. Βασιλεία, Κουκου- 
βίνου Χικ. Βασιλική, Κίονσταντα- 
κιοπούλου Γ. "Ελένη, 1 Γαλληχάηηι 
Τριαντ. ’Αγγελική, Αύγγρη Ν, Περ- 
σεψόνη - Ευαγγελία, Ξαριχιά Άθαν. 
’Ιουλία, ΣΙαμπράκου X. Εύαγγελία, 
Γαλανού Αεων. Πολυξένη, Συλλί- 
6ου Χρ. "Ελένη, Τσαούση; Γ. "Ελέ
νη, Τσ&κούρα Βλ, Βασιλική, ΤΙσι- 
μπέρη X. ’"Αννα, ΧριστοΙδούλου ’Ηλ. 
Βασιλική, Δεσποτοπούλου Γ. ’"Αννα, 
Τζαπούρα Α. Βασιλική;, Τρυπανα- 
γνωστοπούιλου Δημ. Χρυσάνθη, Γιαν-

νακοπούλου ’Αθ. ’Αντωνία, Τζογά
δωρου Βασ. "Ελένη,, Π ιττα Έμιμ, 
ΕΓιρή,νη.

Β. Άπό 1ης ’Ιανουαρίου 1972 οί: 
ΈλευθΙεριάδου X. Παρασκευή, Ά- 
γάθου I. Πηνελόπη, Βλαβιανοϋ X. 
ΕΙρήνη, Βρυσιώτη; Κων. ’Αναστασία, 
Ζονάφου Χρίστον. ’ Αθανασία, Ζώ- 
του Κων. ’Ελευθερία, Καλέντζου I. 
Εύγενία, Κούλη Άθαν. ’Αγγελική, 
Κουτουμάνη Κ. Καλλιόπη, Λιτοπού- 
λου Γ. Δήμητρα, Μαμία Μ. Πηνε
λόπη, Μυλωνά I. Παναγιώτα, Χα- 
ούμη X. Στυλιανή, Χιάρχου ’Ηλ. 
Εύσταθία, Χικοιλαίδου Β. Αικατερί
νη,, Περιαντινοΰ Σ. Άθηγά, Σάκελ- 
λαριάδου Θ. Χριστίνα, Σίταμ/αΤελάτου 
Σπ. Σοιφία, Σύριοπούλου ιΧ. Άρι- 
στέα, Σωτηρακοπούλου Α. "Ελένη, 
Χατζηειμμανουήλ Μ. Χρυσάνθη:, Χρι- 
στοπούλου Παν. Xίκη, Χρυσικοπού- 
λου Σπ. ΕΙρήνη.

’Επί βαθμώ είσπράικτοριος Β ' οί 
μή κεκτημένοι Απολυτήριον Γύμνα- 
σίου.

Α. Άπό 1ης ’Ιουλίου 1971.
Κουρπας Α. Αντώνιος, Λάμπου- 

ριας X. Σπυρίδων, Καϊτ-σιώιΤης] Ε1. 
Γεώργιος.

Β. Άπό 1ης Ίανουαρίου 1972'
Κρανιωτάκη Άπ. ’Ιωάννα, Χαν- 

τζιωτου Γ. Θεοδώρα (ήδη σύζ. Σ,ύαύ1- 
ρου Παπαιδοπούλου).

Ή άξιοποίηοις τής ακίνητοι; 
περιουσίας τον Ταμείου μας 
δνναται νά πραγματοποιηθή
καί άνευ τοΰ διαχωρισμού
Τό Διοικητικόν Συμβούλων τοΰ Τα

μείου Συντάξεων κατά τήν συνεδρία- 
σίν του τής 8ης Φεβρουάριου!, συνε- 
ζήτησε τό θέμα τοΰ διαχωρισμού τής 
ακινήτου περιουσίας τοΰ Ταμείου καί 
έλαβε τήν ακόλουθον άπόιφιασιν:

«Τ'ό Δ. Συμβούλιον έξετάζον έν ου. 
νεχείι^ τή,ν σχετικήν ιεΐίίσήγηριν περί 
άξιαποιήσειως τής άκινήτου περιου
σίας, διαπιστώνει άπαξ Βτι τήν ανά
γκην τούτην καί 'άπο|φ|ασίζει όμοιφόί- 
νως δπως έν συνεννοήΐσει μετά τοϋ 
Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού τής 
Τραπέζης "Ελλάδος καί Κτηματικής 
έπιζητηιθή ή διανομή τής κοινής περι
ουσίας πρίός περαιτέρω άίξιοποίησιν 
αΰτής».

Τ'ό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου 
άπηύθυνε έν συνεχεία τό κατωιτέρωι 
έγγραφον πρός τήν Διοίκησιν τοΰ Τα
μείου Συντάξεων,
«Κύριε Πρόεδρε,

’Εξ ονόματος τών μελών τοϋ ήίμε- 
τέρου Συλλόγου, ή'σφιαλισμένων τοΰ' 
Ταμείου Συντάξεων τοϋ προσωπικού 
τής Τραπέζης (πρώηγ) ’Εθνικής, 
διαμαρτυρόμεθα διά τήν ληιφθεΐσαν 
κατά τήν ΰπ’ άριθιμ. 24 συνεΐδιρΐαισίν 
του της 8ης Φεβρουάριου τ.ε. άπό- 
φασιν, περί διαχωρισμού τής ακινή
του περιουσίας τοΰ Ταμείου.

Θεωροϋμεν απαραίτητον νά ύποιμνή^ 
σωιμεν «τι εξακολουθεί νά ύψΐστα- 
ται ιάξύωσις τοΰ ήμετέρου Συλλόγου,

έκπροσωποΰντος τήν συντριπτικήν 
πλειοψηΐφΐαν τών ήισφ-αλίσμένων τοϋ 
Ταμείου Συντάξεων τοΰ προσωπικού 
τής Τραπέζης (πρώην) ’Εθνικής, πε
ρί άποκαταΐστάσεως τής προσγιενομέ- 
νης ζημίας κατά τόν διαχωρισμόν τού 
Ταμείου καί άμφισβήτησις επί τοΰ 
προσδιορισμού τών ποσοστών συνιδιιο- 
κιτησίιας.

"Ο διαχωρισμός τής άκινή,του πε
ριουσίας ώς έχει σήμερον, είναι 8- 
κρως Αντίθετος πρός τό καλώς έν- 
νοούμενον συμφέρον τών ήσφαλισμέ- 
νων τοΰ Ταμείου καί παρακαλοϋμεν δ
πως ή οριστική άπόφασις ιέπί τοΰ θέ
ματος άναβληθή δι’ εύθετώτερον χρό
νον.

Ή ιάξιοποίησις τής άκινήτου περιου
σίας τοΰ Ταμείου δύναται νά πραγιμα- 
τοποιηθή καί ανευ προηγουμένου1 δια
χωρισμού.

Έπιθυιμοϋμεν επίσης νά -σάς; κατα- 
στήσωμεν γνωστόν οτι ή Διοίκησις τοΰ 
ήμετέρου Συλλόγου Βεν έκπροσωπεΐ- 
ται είς τό Διοικητικόν Συιμβιούλιον 
τού Ταμείου, δοθέντος οτι ο διορι
σμός τών μελών του έγένετο πρό τών 
άρχαιρεσιών τοΰ Συλλόγου: μας.

Οί παριστάμενοι οθεν είς το Διοι
κητικόν Συμβούλιον τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων έκ μέρους τών ήσφαλιαμέι 
νων δεν εκφράζουν τάς Απόψεις τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ' Συλλό
γου ύπαλλήλω ν Έθικής Τραπέζης τής 
"Ελλάδος.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΝ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
οωπίκόν, χάρις είς τοΰς μ-όχθους τοΰ όποίοο κλπ. 
Καί άρνούμ,ενοι αυν-εχώς Εφθα,σοιν νά μάς άρνοΰν- 
τ*ι κοιι την ίκαινοποίησιν των πλέον βασικών αιτη
μάτων μας.

"Ετσι ώδηγήθημεν είς την διαιτησίαν. ’Εκεί 
> οιπόν, άφοΰ οΰτως ήθέλησαν» θά ΰποχρεωθωμεν 
νά είπωμεν και ημείς μερικάς άληθείας. ’Εκείνοι 
οί όποιοι μάς ώδήγησαν είς την διαιτησίαν γνωρί
ζουν καλώς τί μέχρι σήμερον άποφεύγομεν νά χρη- 
σιμοποιήσωμεν ώς δπλον ύπέρ τών αιτημάτων μας. 
Λιότι ήμείς πράγματι ενδιαφερόμεθα διά την ’Ε
θνικήν Τράπεζαν καί δεν έπιθυμοΰμεν νά δώσωμεν 
«τά άγια τοίς κυσί». Ορέπει όμως, έφ’ όσον προα- 
νεύγομεν εις τήν δικαιοσύνην νά παράσχωμεν όλα 
τά στοιχεία που θεμελιώνουν τήν άξίωσίν μας. Τό 
προσωπικόν δεν ήρξατο χειρών άδικων. Τήν ΰστά- 
την αύτήν στιγμήν, είναι έτοιμον νά συζητήση τά 
θέματά του μέ τήν Αιοίκησίν του καί θά είναι ιδι
αίτερα εύτυχές αν ή ίκανοποίησις τών αιτημάτων 
του προέλθει έκ μόνης τής Οελήσεως τής Διοική- 
σεως καί οΰχί κατόπιν άποφάσεως τοΰ Αιαιτητικοΰ 
Δικαστηρίου.

©ά είναι τοΰτο ή μεγαλυτέρα άναγνώρισις ή 
όποια έγένετο μέχρι σήμερον είς τό προσωπικόν 
διά τους μόχθους τοΰς όποιους έχει καταβάλει διά 
τήν άνάπτυξιν τής ’Εθνικής Τραπέζης άπό τής ί- 
δρύσεώς της μέχρι σήμερον.

Ή προσφυγή είς τό Διαιτητικόν Δικαστήριον 
είναι πράξις άπογνώσεως καί θά είναι εύτύχημα 
δ.ν εγκαίρως άντιληφθοΰν τοΰτο οί ΰπεύθυνοι καί 
βπεύσουν είς ίκανοποίησιν τών αιτημάτων μας. Δι’ 
ημάς είναι πράγματι λυπηρόν ότι ύπεχρεώθημεν 
νά άκολουθήσωμεν τήν όδόν αύτήν. Δεν έπιθυμοΰ
μεν τήν δημοσίαν συζήτησιν καί τήν παράθεσιν τών 
στοιχείων που θεμελιώνουν τήν άζίωσίν μας καί ά- 
ποδεικνύουν τό δίκαιόν μας, έστω καί ένώπιον τής 
Δικαιοσύνης.

’ Εγκυμονεί κινδύνους ή έπ’ άκροατηρίιρ άνά- 
πτυζις έπιχειρημάτων, οία ΰποχρεούμεθα νά έπι- 
καλεσθώμεν. Οί κίνδυνοι βέβαια δεν άφοροΰν τό 
προσωπικόν τής ’Εθνικής Τραπέζης. Παρά ταΰ- 
τα τοΰς έπισημαίνομεν καί έπαναλαμβάνομεν ότι 
έπιθυμία μας είναι ή συνεργασία Διοικήσεως καί 
Ηροσωπικοΰ.

Τά θέματα που μάς άπασχολοΰν έπρεπε νά έ
χουν ρυθμισθή άνευ προστριβών. "Επρεπε νά έχουν 
ρυθμισθή ΰπό τής Διοικήσεως καί νά μήν άναζη- 
τοΰνται «τερτίπια» διά νά είναι εύχερής ή άρνη- 
σις. Ή προσφυγή είς τά «τερτίπια» δέν παύει νά 
είναι άρνησις καί μόνον άφελείς δύναται νά πείση, 
ότι, ΰπάρχει ένδιαφέρον, τό όποιον δεν έκδηλώνε- 
ται διότι «δυστυχώς δέν μάς έπιτρέπει ό νόμος». 
Έφ’ φ καί έπιμένομεν καί έλπίζομεν πάντοτε ότι 
πρό τής συζητήσεως τής προσφυγής μας εις τό Δι
αιτητικόν Δικαστήριον θά κληθώμεν νά συζητήσω- 
μεν τά θέματά μας μέ τήν Διοίκησιν καί άπό κοι
νού θά έξεύρωμεν τόν τρόπον τής ίκανοποιήσεώς 
των.

Νά έκλειψη ό φραγμός των οργανικών δέσεων


