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Ένέκρινε τό Ιχέόιον τροηοηοιήόε- 
ω< τον όργανιόμοϋ ϋηηρεόίαζ
Άπεφάόιόε τον έορταόμον τήζ πεν 
τηκονταετηρίόοζ τον ΣνΑΑόχον

’Αϊτό τής 3ης μέχρι και τής 5ης Σεπτεμβρίου 
συνήλθεν ή ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου. Κατά τάς μακράς συνεδριάσεις της 
ή ολομέλεια ένέκρινε σχέδιον τροποποιήσεως του 
’Οργανισμού τής Υπηρεσίας, τό όποιον θά όποβλη- 
θή έντός των προσεχών ήμερων εις τον κ. Διοι
κητήν.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον πιστεύει δτι αί προ
τάσεις του διά την τροποποίησιν τού ’Οργανισμού 
Υπηρεσίας θά γίνουν άποδεκταί ύπό τής Διοική
σει» ς και δεν θά βραδύνη ή σύνταξις καί εγκρισις 
τού νέου ’Οργανισμού.

Αί τροποποιήσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου 
άποβλέπουν κυρίως είς τήν έξάλειψιν τών αιτίων τα 
όποια παρεμποδίζουν τήν έξέλιξιν τού προσωπικού 
καί ή αποδοχή των ύπό τής Διοικήσεως θά θέση 
τέρμα είς τήν ΰφισταμένην μεταξύ τού προσωπικού 
αναταραχήν προς όφελος τής Τραπέζης.

• Τό ιστορικόν γεγονός τής συμπληρώσεως 50 
ετών άπό τής ίδρύσεως τού Συλλόγου μας, δεν ήτο 
δυνατόν νά έωρτασθή κατά τήν επέτειόν του, τό 
έτος 1967. Ή συνελθοΟσα ολομέλεια τού Διοικη
τικού Συμβουλίου, έκρινεν δτι έστω καί μετά πα- 
ρέλευσιν τριών έτών, ένδείκνυται ό εορτασμός τού 
ιστορικού αυτού γεγονότος.

Ουτω άπεφασίσθη δπως ή εθνική, κοινωνική καί 
συνδικαλιστική δράσις τού Συλλόγου μας, ένός έκ 
τών πρώτων έπαγγελματικών Σωματείων τής χώ
ρας μας, μέ συνεπή εθνικήν καί κοινωνικήν άντίλη- 
ψιν τού ρόλου του, καταστή εΰρΰτερον γνωστή, δι’ 
ειδικών έορταστικών εκδηλώσεων. Τό πρόγραμμα 
τού έορτασμοϋ θά δημοσιευθή είς τό προσεχές ψύλ
λον τής «Τραπεζιτικής».

Είς tnv διάθεοιν τών μελών tof” Συλλόγου

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 
Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

"Οταν τό έτος 1917 έλειτούργησεν 
ή «Λέσχη τού Συλλόγου τών Υπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος», τό γεγονός έχαιρετίσθη 
μέ ιδιαιτέραν Ικανοποίησιν. 'Η λει- 
τουργία τής Λέσχης ήτο μία ση
μαντική ,κατάίκτησι ς τών υπαλλήλων 
τής Τραπέζης. Τά χρόνια πού πέ
ρασαν δεν έμείωσαν τήν σημασίαν 
τού γεγονότος.

*Η Λέσχη ιμας συνεχίζει νά έξυ- 
πηριετή τό σύνολον τών εργαζόμε
νων είς τήν Τράπεζαν καί ή προσ
φορά της είναι πολύτιμη δι’ ολους.

Ύπό τήν άμεσον έπίβλεψιν τού 
εφόρου τής Λέσχης κ. Καρατώλου, 
τό πΐροσωπιίκόν της εργάζεται μέ 
ένθοιυσιασμόν ικαί διάθεσιν νά εξυ
πηρέτηση τούς συναδέλφους οί ο
ποίοι γευματίζουν είς τό έστιατό- 
ριιον.

Άπό τής 12.30' μ.μ. ώρας μέ
χρι τής 4ης μ.ιμ. καί άπό τής 8ης 
μ,μ. έως καί τής 10.30' μ.ίμ. ώρας 
τό έστιατάριον τής Λέσχης είναι 
είς τήν διάθεσιν τών εργαζομένων 
είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, ασχέ
τως τού συλλόγου είς τον όποιον 
ανήκουν. Τά φαγητά παρασκευάζον
ται μέ υλικά άρίστης ποιότητος 
καί αί τιμαί των είναι κατώτεροι 
κατά 30% περίπου, τών τιμών τών 
εστιατορίων. Είς τά μέλη τού Συλ
λόγου παρέχεται επί πλέον εκπτω- 
σις 5 δρχ. διά κάθε γεύμα.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον έμερι 
μνησεν διά τον εξοπλισμόν τού μα

γειρείου μέ δλα τά άπαραίτητα 
σκεύη, διά νά άνταποκρίνεται τού
το είς τάς απαιτήσεις ένός συγ
χρόνου μαγειρείου.

Αί α’ίθαυσαι τού εστιατορίου έξ 
άλλου, άνακαιν ιισθεΐσαι, παρέχουν 
εύχάιρι-στον φιλοξενίαν κατά τήν ώ
ραν' τού γεύματος.

★ , ,
‘Η Λέσχη στεγάζεται εις δυο ι

διοκτήτους ορόφους τού μεγάρου ε
πί τής όδοΰ Ακαδημίας 60. Είς τον 
έναν όροφον στεγάζεται τό μαγει- 
ρεΐον καί τό έστιατάριον. Εις τον 
δεύτερον όροφον είναι η Αίθουσα 
Ψυχαγωγίας καί ή Βιβλιοθήκη τού 
Συλλόγου.

'Η Αίθουσα Ψυχαγωγίας διατί
θεται είς τούς συναδέλφους δι’ ό- 
λας τάς κοινωνικός εκδηλώσεις 
των. "Οσοι συνάδελφοι επιθυμούν 
νά έορτάσαυν ένα οίοδήποτε γεγο
νός ή νά διασκεδάσουν απλώς μέ 
τήν συντροφιά των, έχουν δικαίωμα 
νά χρησιμοποιήσουν τήν Αι'ΒΙουσαν 
Ψυχαγωγίας. Είναι αυτονόητον βέ
βαια δτι άπαιτεΐται προηγουμένως 
συνεννόησις μετά τού έφορου κ. 
Καρατώλου.

★ , ,
Ή Βιβλιοθήκη τής Λέσχης είναι 

ανοικτή έκάστην Δευτέραν, Τετάρ
την καί Παρασκευήν άπδ τής 5ης 
μέχρι καί τής 8ης μ .μ. ώρας. Ο ι 
συνάδελφοι πού θέλουν νά χρησιμο
ποιήσουν τά βιβλία πού διαθέτει η 
Βιβλιοθήκη θά ευραυ,ν καί έδώ έναν
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Είς τάς ημερήσιας εφημερίδας 

έδημοσιιεύθη προ ήμερων σχέδιον 
Ασφαλιστικού Κώδικας. Ως ήτο ε
πόμενον, τό σχέδιον έο'ιωρήΒη ότι 
άποτελεϊ τήν τελικήν έκφρασιν τών 
Κυβερνητικών άπόψεων διά τό Α
σφαλιστικόν θέμα.

Αί δηλώσεις όμως τού αρμοδίου 
υπουργού ικ. Δουβαλοπούλου δεν ε
πέτρεψαν τήν έπέκτασιν τού θορύ
βου καί τήν δημιουργίαν εσφαλμέ
νων έντυπώσεων έπί τών προθέσεων 
τής Κυβερνήσεως διά τήν Κοινωνι
κήν Άσφάλισιν. ΔιευικμινίοΙΒΙη: ουτω 
δτι τδ δηιμοσιευθέν σχέδιον τού ’Α
σφαλιστικού Κώδικος είναι ξένον 
πρός τήν Κυβέρνησιν, δεν εκφράζει 
τάς έπί τού θέματος άντιλήψεις 
τού αρμοδίου υπουργού καί δτι το 
Ασφαλιστικόν θέμα μελετάται καί 
θά άντιμίετωπισθή έπί δαφάρου βά- 
σεως, κατά τάς δηλώσεις τού κ. υ
πουργού, άπό έκείνην πού τό το
ποθετεί, τό περιίφημον σχέδιον Κώ
δικας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Συλλόγου, ώς είναι γνωστόν καί ά
πό τό παρελθόν, παρακολουθΈΐ τάς 
έξε> ίξεις έπί τού ασφαλιστικού θέ
ματος καί συντονίζει τάς ενέργει
ας του μέ τήν Διοίκησιν τής Ο.Τ.

Ο.Ε., ή οποία χειρίζεται ύπευθύνως 
τό θέμα.

’Επαναλαμβάνεται έπ’ ευκαιρία 
δτι αί άπόψιεις τών Τραπεζοϋπαλ
ληλικών οργανώσεων παραμένουν αί 
αύταί καί δεν πρόκειται νά έγκα- 
ταλειφθοΰν. ‘Η διαφύλαξις τών ά- 
σφαίλιστκκών μας ταμείων ήτο, εί
ναι καί (81ά είναι τό πρώτιστον κα
θήκον μας.

ΚΥΠΡΙΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

‘Εκατόν είκοσι Κύπριοι Τραπεζι
κοί, φιλοξενούνται είς τάς ’Αθήνας, 
ϋπό τής ’Εθνικής Εστίας.

Τούς Κυπρίους συναδέλφους έδε- 
ξιώθη ή Διοίκησις τής Τραπέζης είς 
τήν αίθουσαν τού Κεντρικού 'Κατα
στήματος.

Ή Διοίκησις τής Ο.Τ.Ο.Ε. έξ άλ
λου έδεξιώιθη τούς Κυπρίους συνα
δέλφους είς τήν Λέσχην τού Συλ
λόγου τών Υπαλλήλων τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος.

υπάλληλον πρόθυμον νά τούς εξυπη
ρέτηση.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Συλλόγου άπέδωσεν, άπό τής άνα- 
λήψεως τών καθηκόντων του, ιδιαι
τέραν σημασίαν ιείς τήν καλήν όρ- 
γάνωσιν ικαί λειτουριγίαν τής Λέ
σχης. Ουτω άπη,υθύνθη καί είς τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης καί έζήτη- 
σεν τήν ένίσχνσίν της. Ή Διοίκη- 
σις πέραν τής οικονομικής ένισχύ- 
σεως ΰπεσχέθη τήν παραχώρησιν έ
νός όλοκλήρου ορόφου είς νέον κτί- 
ριον πού θά άνεγείρη προσεχώς.

Άς εύχηθώμεν όλοι νά πραγμα- 
τοπσιηθή τό συντσμώτερον ή ύπό- 
σχεσις αυτή τής Διοικήσεως.

0 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Ό Γεν. Γραμματεύς τού Συλλό
γου ικ. Δημ. Παπαϊωάννου έπεσκέ- 
φθη τά Καταστήματα τής περιφε» 
ρείας Θράκης, Μακεδονίας, Άλεξαν- 
δρουπόλεως, Φερρών, Άνταλλακτήι- 
ριον γέφυρας "Εβρου, Σουφλίου, Δι
δυμοτείχου, Όρβστιάδος, Σαππών, 
Κομοτινής, Ξάνθης, Καβάλας, Θά
σου, ’ Ελιευθερουπόλεως, Δράμας, 
Σερρών, Λαγκαδά, Θεσ)νίκηις Κ.Κ. 
Έρμου καί Μεγ. ’Αλεξάνδρου. Κα
τά τήν ιμετάβασίν του είς Όρεστιά- 
δα 'έπεσκέφθη τό μεθόριον φυλάκιον 
Καστανιάς καί προσέφιερε σιγαρέτ- 
τα είς τούς φρουρούς τών ώφιτιικών 
φυλακίων έπί τής μεθορίου.

Είς τήν Θεσσαλονίκην, έξ άλλου, 
παρέστη είς τήν τελετήν κληρώσεως 
25 τόμων 1 Ελληνικής Χειροτεχνίας, 
έκιδόσεως τής Τραπέζης καί έξήγαγε 
έναν λαχνόν. Οί 25 τόμοι τής Ελλη
νικής Χειροτεχνίας έκληρώθησαν διά 
τούς καταθέτας τού περιπτέρου τής 
Τραπέζης, είς τήν Διεθνή "Εκθεσιν 
Θεσσαλονίκης. Πριν μεταβή είς Θρά
κην ό ικ. 'Παπαϊωάννου έπεσκέφθη τά 
Καταστήματα Κόρινθου, Κιάτου, Ξυ
λοκάστρου, Άργους καί Ναυπλίου.

Είς όλα τά Καταστήματα τά ό
ποια 'έπεσκέφθη ό κ. Γενικός διεπί- 
στωσεν τήν άφοσίωσιν τών υπαλλή
λων είς τά καθήκον των καί τήν ύ- 
περάνθρωπον προσπάθειαν τήν ό
ποιαν ικαταιβάλλουν ούτοι διά νά άν- 
τοποκριθοΰν είς τάς άνάγκας τής 
Υπηρεσίας. Ή έλλειψις Προσωπι
κού έχει καταστήσει αγχώδη: τήν ερ
γασίαν είς τά ’Επαρχιακά Καταστή
ματα καί ή πραγματοποιηθεΐσα έ- 
σχάτως πρόσληψις νέων ΰπαλλήλων 
οΰδεμίαν μεταβολήν δύναται νά 'έ- 
πιφέρη, δεδομένου, -δτι αί άνάγκαι 
είναι άσυγκρίτως μεγαλύτερα:.

Ό κ. Γενικός άνέλαβε νά θέση 
ύπ’ δψιν τών αρμοδίων υπηρεσιών, 
πρός έπΐλυσιν διάφορα θέματα 
άπασχολούντα σνναδέλιφους τών Κα
ταστημάτων τά όποια έπεσκέφθη:.

Οι νεοπροσλπψθέντες 
προπαιδεύονται

"1 [ρχκίεν ή προιπαίδενσις τών νεο- 
ιτροσιληΐφΐθέντων υπαλλήλων, κατόπιν 
του δημοσίου διαγωνισμού τής 19) 
7)1970.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ 
Ε8ΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρός απαντα τά μέλη τού Συλλόγου

Έν Άίίήνχις ττ, ίέ«)$>) 19ΥΟ
Χυνά-δελφοι,

Το Χτοτζζ,τνζην Χυ·*.βούλίον «ρόκειται νά 
r.rjuftr, x« εφέτος εις τά,ν <!ιτ.νι»;ι.·>,ν δώρων εις τά 
τέκνα τών μυελών του Χολλόγου, in' εύκατρ5«{. τών 
εορτών τών Χρεατουγέννων καί X£ου "Ετους.

Ί’γ,ς διανομής ταύτζ,ς δικαιούνται τά τέκνα ή- 
λικίας ά-πδ δύο μ-εχρι δώδεκα έτών, ζ,τΐιι τά γεν- 
νζ,Οέντα ar.ii 4)1) ΐ» ί> μ,έχρι 5$4) 15έ)

ϊϊαρακαλούμ,εν ίίΒεν άϊΐαντας τούς ενδιαφερομέ
νους, τούς έχοντας τέκνα της άνω κατηγορίας, 
δηως συμπληρώοουν καί ύιτογράψουν την κατωτέ
ρω δήΧωοιν, την όηοίαν 6ά άποκόψουν καί εν βυ- 
νεχεία θά άποατείΧουν διά τών κ.κ. Προϊσταμέ
νων τών ύπηρεσιών, η τών κ.κ. διευθυντών τών 
ύϊΐοκ) των τύ TAXTTEPOIV είς το Γραφειον 
τού Συλλόγου μας (Αιόλου 86) καί μέχρι της 
?έΟ) 2 Ο) 5Ό το άργότερον.

Πέραν τής ήμερομηνίας ταύτης, ούδεμία δή- 
λωσις θά γίνη δεκτή.

δώρα κατ’ έξαίρεβιν θά διανεμηθούν καί είς 
τά τέκνα τών καθαριστριών καί τών μονίμων ερ
γατών. j

Οί ηαραΧήπται τής «αρούσης οί όποιοι γνω
ρίζουν συναδέλφους ευρισκομένους έν άδεία ή ά- 
σθενούντας καί οί όποιοι τυγχάνουν γονείς τέκνων 
έμπιπτόντων είς κατηγορίας τών δικαιουμένων δώ
ρων, παρακαλούνται όπως κρατήσουν άνάλογον 
άριθμόν δηλώσεων καί ενδιαφερθούν διά τήν έγ
καιρον είδοποίησιν τών άπουσιαζόντων συναδέλφων.
45ημείωσιςϊ

Παρακαλούνται οί Συνάδελφοι, νά υποβάλουν 
εγκαίρως τάς δηλώσεις των διότι πάσα καθυστέ- 
ρησις δημιουργεί μεγάλην ανωμαλίαν είς τήν όλην 
εργασίαν.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Τό διοικητικόν Συμβούλιον

ΜΝΗΜΕΙΟΝΙΝΟΗΣΙΑΣ
ΤοΟ κ. ΗλΙΑ I. ΚΥΡΟΥ, Διευθυν-

9
του τοϋ «Ελληνικού Βορρά»

Άναδημοσιεύομεν κατωτέρω 1 
άρθρον τού Διευθυντού τής έφη- 
μερίδος «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡ
ΡΑΣ» τής Θεσσαλονίκης, κ. Ή- 
λία I. Κύρου, άφορώντος είς τό 
-δηιμοσιευθέν είς τον Τύπον, σχέ
διον Κώδικος Κοινωνικής Άσψα- 
λίσεως,

Ύπό τινων αναγνωστών, μάς υ
πεβλήθη' τό έρώιτημα, διατί δέν πα- 
Ρ'έσχε καί ό «Έλληνικός Βορράς 
πίληιριοφορ ίας περί τού σχεδίου Κώ- 
διικοις Κ ο ινωνΊκών ’Ασφαλίσεων, διά 
τό όποιον άλλαι εφημερίδες άνέ- 
γραψαν λεπτοιμιερείας. Άλλ’ ή ά- 
πάντησι ς είναι αύτονόητος. Δέν ή- 
σχολήθηιμιεν ιμέ τό σχέδιον, πρώτον 
διότι ή Κυβέρνησις, διά τού αρμο
δίου υπουργού έπί τών Κοινωνικών 
Υπηρεσιών, ιδιέψευσε κατηγορημα- 
τικώς, δτι τούτο τηρόκειται νά μελε
τηρή ύπό τών μελών τού Υπουργι
κού Συμβουλίου1, διά νά γίνη Νό
μος τής Πολιτείας, έστω «αί τρο
ποποιούμενου τού σχεδίου· καί, 
δεύτερον, διότι αυτό δέν είναι σχέ
διον Νόμου, αλλά... φάρσα έξ εκεί
νων πού χρησιμοποιούνται είς τά 
σκέτς τών κακόγουστων θεατρικών 
επιθεωρήσεων. Ούδείς, λοιπόν, λο
γικός άνθρωπος ήμποιρεί νά πιίστεύ- 
ση σοβαρώς, δτι τοιούτον σχέδιον 
Ασφαλιστικού Κώδικος ήμπορεϊ νά 

ίσχύση, είς σίανδήπστε χώραν' τού 
Δυτικού (Κόσμου, έν έτει σωτηρίω 
1971.

Καί έπειδή έλάβοιμεν τήν σχετι
κήν άφΟίρμήν έκ τού ερωτήματος ά. 
ναγνωστών τινων τον «ΈλληνιικοΟ 
Βορρά», θά άναφέρωμιεν ολίγα τινά 
περί τώιν αρετών, ώς φάρσας, τού 
ίδόντος τό φως τής δηιμοσιότητος 
είς άλλας εφημερίδας σχεδίου Ά- 
σφαλιστιικού Κώδικας.

Ως είναι παγκοίνως γνωστόν, 
λόγω τής υψηλής παραγωγιίκότητος 
έκ τών κρατουσών αντιλήψεων περί 
κοι νων ικής πολιτικής τή,ς εποχής 
μας, αί έριγαζόμενοι, πλήιν τών πα- 
ρεχόντων διακεκριμένος πνευματι- 
κάς ύπηρεσίας είς το σύνολον, έξ- 
έρχονται τής ενεργού δράσεως πολύ 
ένωρίτερον άπό άλλοτε. Οΰτω δέ, 
δημιουιριγούνται καί θέσεις διά τά 
νέα άτομα, πού έτησίως εισέρχον
ται είς τον ενεργόν, έργασιακώς, 
ιέληιθνσμόν. Αυτό ισχύει πλήρως καί 
παρ’ ήμΐν δι’ όσους προσφέρουν 
τάς ύπηρεσίας των είς τό Κράτος 
καί άμείβονται ύπό τού Δημοσίου, 
δηλαδή τού κρατικού προϋπολογι
σμού, πού πληρώνουν αλοι οιί "Ελ
ληνες διά τών φόρων. Είς ηλικίαν 
πενήντα έως πενηνταπέντε έτών συ- 
νηθέστατα, οί οίασδήποτε κατηγο
ρίας κρατικοί λειτουργοί, μέ τήν 
συμπλήρωσε ν τής τρ ι ακσνταπενταε- 
τίιας καί την άνάδειξίν τωιν, συνή
θως, είς άνωτέρας ή καί άνωτάτας

1 θέσεις, άποιχωροιΰν μέ σοβαρόν 4φ’ 
άπαξ καί σύνταξιν κατά πολύ άνω- 
τέραν τοϋ υψηλό τέρου μισθού, πού 
έλάμβαυαν κατά τήν ένεργον υπη
ρεσίαν των. Πολύ όρθώς δέ, γίνε
ται αυτό πού γίνεται, έκτός τών 
περιπτώσεων πού πρόκειται, φέρ’ 
είπΙεΐν, 6Γ ένα άριστον διπλωματι
κόν ύπά'λληλον, στρατιωτικόν, ή κά
τι άνάλογον, οπότε καλλίτερον θά 
ήτο νά μή ΐσχυεν ή τριακονταπεν- 
ταετίια καί τά οίαδήποτε όρια ήλ 
κίας.

’ Ενώ, λοιπόν, αύτά ισχύουν έν 
Έλλάδι διά τούς παρέχοντας, ύφ’ 
οίανδήποτε μορφήν, τάς ύπηρεσίας 
των είς τό Κράτος καί λαμβάνουν, 
δικαίως δικαιότατα, δώδεκα χιλιά
δες σύνταξιν οιί (διδάσκαλοι οί έ- 
χοντες βοί'Ιμόν διευθυντού καί δεκα
πέντε, δεκαοκτώ καί είκοσι χιλιά
δες άλλαι κατηγορίαι κρατικών λει
τουργών — έν εύρεία έννοία έπα- 
ναλαμβάνοίμεν — τό ανεκδιήγηταν 
αυτό σχέδιον Κώδικος Ασφάλισε» 
ως προβλέπει, διά τά εννέα δέκατα 
τών Ελλήνων, πού είναι έμποροι, 
έπαγγελματίαι, βιοιμήχαναι, βιοτέ- 
χναι, υπάλληλοι ποικίλων επιχειρή
σεων, έλιεύθψραι έπαγγελματίαι κλπ. 
Κλπ. ύποχριεωτικιόν χρονικόν άρτον 
εργασίας τό... 65ον καί είς τήν πε
ρί πτωισιν τών άνθυγίΒίνών έπαγγελ- 
μάτων τό 60όν (!). Δηλαδή, εισά
γει ό άνεκδιήγητσς εισηγητής τού
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

Έκδπλωοις τής Εθνικής 
Τραπέζης πρός τιμήν 
Ελλήνων εργατών

Είς τά πλαίσια τών εκδηλώσεων, 
αί όποΐαι έγένοντο πρός τιμήν τών 
Ελλήνων έργαζαμ,ένων (είς τό έξω- 
τεριικόν, έδόθη μέ πρωτοβουλίαν 
τού άνωτέρου στρατιωτικού διαίικη- 
τοϋ Δράμας ταγματάρχου κ. Γιαν- 
νακού καί έν σννεργασίφ μιετά τοϋ 
διευθυντού τού ύπσκαταστήματος 
Δράμας τής Εθνικής Τραπέζης κ. 
Παπαστεργίου, δεξίωσις είς τήν 
Στρατιωτικήν Λέσχην Δράμας. Ή 
έσρταστικήι έκδήλωσις είχε μεγάλην 
έπιτυχίαν καί αί ξενιητεμένοι "Ελ
ληνες έργάται ιμετά τών οικογενει
ών των διιεσκέδασαν έν μέσω άτμο- 
σφαίρας Ιθνικής έξάρσεως.

Είς τήν δεξίωσιν παρέστηισαν ό 
σεβασμιώτατος μητροπολίτης Δρά
μας κ. Διονύσιος, 6 νομάρχης κ. 
Αιοτόπουλος, ό δήμαρχος κ. Ήλια- 
δης, διοικηταί χωροφυλακής, πυρο
σβεστικής, δήμαρχοι ,καί πρόεδροι 
τών πέριξ περιοχών.
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ΝΕΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
‘Η έπάνδρωσις τών νεοϊδρυομένων ύποκαταστημάτων είναι γνωστόν 

δτι γίνεται ώς έπί το πλείστον διά μεταθέσεως ή άποσπάσεως ΰπαλ
λήλων βκ τών εγγύς παλαιών τοιούτων καί πάντοτε πλημμελής. Τού
το δμως έχει ώς αποτέλεσμα άφ’ ένός τήν περαιτέρω δημιουργίαν στε- 
νότητος προσωπικού είς τά παλαιό, άφ’ έτέρου τήν χωλήν λειτουργίαν 
καί δή έν τή ένάρξει τών Νέων. Καί ναι μέν ή άποψις δτι διά τοϋ εκ
συγχρονισμού τής Τραπέζης θά πρόκυψη περίσσεια προσωπικού, είναι 
καί καθ’ ημάς ορθή, δέν νομίζομεν δμως δτι πρέπει ν’ άποτελέση ανα
σταλτικόν μέτρον διά τήν πρόσληψιν είσέτι ώρισμένου απαραιτήτου 
αριθμού ΰπαλλήλων. Μέχρι τής όλοκληρώσεως άλλως τε τού εκσυγχρο
νισμού τής Τραπέζης, ή φυσιολογική καί ή έξ άλλων αιτίων αποχώρη
σες συναδέλφων, θά έπιφέρη τήν έπιδιωκομένην αναλογίαν. Ή μικρά 
πρόσκαιρος έπιβάρυνσις τής Τραπέζης, φρον'οϋιμεν δτι είναι προτιμό
τερα άπδ τήν πρόκλησιν καθημερινώς διαμαρτυριών καί σχολίων είς 
βάρος της.

Ούδείς
αναντικατάστατος

ΟάΕΐϊίς λόγος συνηγοιρίεΐ ύπέρ τής 
παραμεινής τών ύπό τού όριίου ηλι
κίας κατάλαμβανομιένων συναδέλ
φων. Άντι|3έτως, πάρα πολλοί λό
γοι ΰπαγαρεύουν τήν άποχώρησιν 
τούτων πού δμως είς ούδέν θά ωφε
λούσε ή παράθεσίς των. 'Η πλάκα 
«μπετόν άριμέ» πού τοποθετείται 
κατά κακριούς έπί τής κεφαλής τών 
νεωτέρων, φυσικών διαίδόχων των, 
είναι καιρός νά έκλειψη. Τά πάντα 
πρέπει νά έξελίσσωνται. Τά πάντα 
πρέπειί νά άνανιεώνωνται.

Ή επιτροπή 
χρονιζόντων

Επισφαλείς απαιτήσεις έχουν 
χαρακτηρίσει οί συνάδελφοι τά θέ

ματά των τά όποια έχουν παραπεμ- 
φθή πρός λύσιν είς τήν «έπιτροπήν 
χρονιζόντων». Καί έρωτοΰν, δικαί
ως, διατί βρΰδύνη τόσο πολύ ή λή- 
ψις μιας οποιοσδήποτε άποψάσε- 
ως; Καί μήπως πρέπει νά θεωρη
θούν ®Γ αύτούς άποσβεστέα; "Αν 
ναί, άς τό πή; ή «Επιτροπή Χρονι- 
ζόντων» καί τότε ιδέν έχουν καί αυ
τοί παρά νά συγκροτήσουν μέ τήν 
σειράν τους μίαν όίλλην «Έπιτρο- 
ΐιήν», ήτιις θά άποφασίση τήν άπό- 
σβεσίν των.

Ο Σύλλογος 
τών διδασκάλων μας

Εύθυμος συνήθως ό τόνος τού 
Συλλογικού Δελτίου τών Συνταξιού
χων συναδέλφων καί μάς χαροπσι- 

I συν μέ τά χαριτωμένα τους σχόλια,



Η γνόμη μας
ι

που κάθε φορά διαβάζουμε στις σε
λίδες του. Φιλόσοφος ό εξαίρετος 
πρόδρος τού Συλλόγου πρσσττοθή 
νά πείση τους άποιμάχουις συνταξι
ούχους πώς πρέπει νά παίρνουν α
πό την εύθυμη πλευρά τη ζωή, ώς 
μόνο έλιξήιριο φάρμακο γιά την πα- 
ράτασί της. 'Η στήλη αυτή τούς 
εύχεται άπό τά βάθη τής ψυχής της 
νά γίνουν αιωνόβιοι. Καί ή ευχή αυ
τή, ώς πιοτεύοιμεν, εκφράζεται καί 
άπό τό Δ. Σ. τού Ταμείου Συντά
ξεων παρά τις οικονομικές δυσχέ
ρειες πού τούτο αντιμετωπίζει καί 
θά είχε συμφέρον νά τεθή κάποιο ό
ριο ηλικίας ικαί... γιά τήν συντα- 
ξι-οδότησι.Ώς πρός τήν παρατήρη- 
σι πού διατυποΰται εις τό τελευ
ταίο δελτίο τους, έπί τού δηιμοσιευ- 
θέντος άρθρου τού Προέδρου των 
έν ένεργείφ, οΰδειμία άντίρρησις ού- 
δαμόθεν, είναι δυνατόν νά ύπάρξη. 
Τά πρωτεία τούς ανήκουν. Τό προ
βάδισμα ιεΐναι δικαίωμά τους άνα- 
φαίρεταν. Καί άλλοίμονον εις δασύς 
δεν τούς τό αναγνωρίζουν.

Κοινωνικά

ΠΕΝΘΗ

Άπεβίωισεν ή Ειρήνη. Βιδωρή, τού 
Καταστήματος Ναυαρίνου, σύζυγος 
τού συναδέλφου Λουκιανού Βιδωρή.

ΔΩΡΕΑΙ

Υπέρ των σκοπών τού Τ.Υ.Π,Έ.Τ.
• :Είς μνήμην Μαρίας συζ. Δισν. 

Εύσταθοπούλου:
1) Τό Τμήμα Πληροφοριών Διοι- 

κήσεως καί των Π ληροφορ ιοληπτών 
Πειραιώς Δρχ. 1.250.

2) Υπάλληλοι Καταστήματος Κα- 
μινίων Δρχ. 21 0.

3) Ό κ. Παναγιώτης Γεωργιάδης 
καί ή σύζυγός του Δρχ. 500.

• Εις ιμνήμην Φωκίωνσς Χριστι- 
νάκη ό ικ. Μιχαήλ Ν. Στρατηγάκης 
Δρχ. 500.

• Εις μνήμην Γεωργίου Νίλλα:
1) Ή κ. Πόπη, Βεντούρη Δρχ. 

500.
Ό κ. Μελέτης Λιακάκος Δρχ. 500.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τού 

Οιϊικοδομίικού Συνεταιρισμού των έν 
Φιλοθέη 'Υπαλλήλων Εθνικής Τρα- 
πέζης συνελθο.ν εκτάκτως έπί τώ 
θλιβερή) άγγέλιματι τού αιφνίδιου 
θανάτου τού εκλεκτού συνεργάτου 
του, μέλους τού Εποπτικού Συμ
βουλίου

ΣΠΥΡ. OEM. ΠΑΠΑΣ ΠΥΡΟΥ
προσενεγκόντος σοβαράς υπηρεσίας 
άπό τής συστάσεως τής Φιλοθέης 
ος τήν άνάπτυξιν καί πρόοδον τού 
Προαστίου,

’Αποφασίζει
1. Νά παρακολουιθήσωσι τήν κη

δείαν τά μέλη, τού Διοικητικού καί 
’’Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς καί 
τό προσωπικόν των Γραφείων.

2. Νά κατατεθή στέφανος έπί 
τής σσροΰ του.

3. Νά άπεήϊυνθώσι συλλυπητή
ρια γράμματα εις τήν οικογένειαν 
τού μεταστάντος.
’Εν Φιλοθέη τή 18η Σ)βρίου 1970 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

DR. ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ 

Νευρολόγος — Ψυχίατρος 

’Ιατρείου —
Ή λεκτροεγ κεφαλογραφ ι κόν

‘Εργαστήρι ον 
Βασ. Σοφίας 102α 

Τηλ. 774.532

Καθημερινώς, πλήν Σαββάτου, 
17.30'—19.30'

"ΕΜΠΑΟΥΖΙΧΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ,,

Αυξάνουν τήν άττοδοτικότητα τού εργαζομένου 
αί πόσης ψύσεως ήθικαι ικανοποιήσεις

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΟΠΩΣ 
® ΑΥΤΗ KAO* ΕΥΑΤΗΝ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΙΝΗΤΡΑ

Έθεωρήσαμεν σκόπψσν, λόγω τοϋ 
εξαιρετικού ενδιαφέροντος το όποιον 
παρουσιάζει, νά άναδημοσιεύσωμεν 
έκ τοϋ Δελτίου τής μεγαλύτερος 
’Ελληνικής Έρ-γοιδοτικής Όργανώσε- 
ως, τοϋ «Συνδέσμου Έλλήνιον Βιο- 
μηχάνων» το κατωτέρω αρθρον το ο
ποίον αναφέρεται είς τήν σημασίαν 
καί τήν ευνοϊκήν έπίδοασιν τήν οποί
αν έχει διά τήν αϋξηοιν τής άποδοτι- 
κότητος τών εργαζομένων, ή έκ μέ
ρους των εργοδοτών χ,ορήγησις ηθι
κής «ρύσεως ικανοποιήσεων, παραλλή
λους προς τήν έιξασφάλισιν είς αυ
τούς ικανοποιητικών αποδοχών καί 
ορών άπασχολήσεως.

Συνήθως οί έργοδόιαι (Αντιμετωπί
ζουν το εργατικόν δυναμικόν των, 
μόνον ώς στοιχεΐον κόστους παραγω
γής. ’Εν σχίσει με τήν παραγωγικήν 
άπόιδοσιν τής εργασίας πιστεύουν 
τι τό μοναδικόν κίνη,τρον τών μισθο- 
βιώτων είναι ή μεγαλύτερα αμοιβή, 
κλιμακωμένη Ιναλόγως τής άποδά
σε ως.

Μέχρι σήμερον, είχεν ύποτιμηθή 
ή σημασία τών ήθικής φύσε ως ίκα- 
ναποιήσεων τών μισθωτών.

Οί καιροί όμως αλλάζουν. Ή επι
στημονική μελέτη τών συνθηκών έρ- 
κασία’ς καί ή ανάγκη; ν’ άντιμετωπι- 
σ-θη ή έπϊχείρησις ώς κοινωνική μο
νός, εντός τής όποιας ή εργασία 
πρέπει νά έχη τήν άρμόζουσαν θέσιν 
έχουν αρχίσει νά προκαλοϋν μεταβο
λήν τής νοοτροπίας, αυτής . Οί έπι- 
χειρηματίαι άρχίζουν νά κατανοούν 
ότι καί ύποχρέωσιν, άλλα καί συμφέ
ρον έχουν ν’ αντιμετωπίσουν τον ερ
γαζόμενον καί ώς άνθρωπον καί κοι
νωνικήν καί πνευματικήν οντότητα. 
Β εβαίως εύρισκόιμεθα άκου η είς τήν 
άρχήν, ίδιότι καί ή άντιμετώπισι.ς τοϋ 
θέματος τών ηθικών «Αμοιβών τών 
έργαιζοιμένων, άπό έργοδοτικής πλευ
ράς, εξακολουθεί νά γίνεται μόνον 
μέ βάσιν τήν Ιπίτευξιν μεγαλύτερα; 
άποδόσεως. Άκ>μη δέ ευρισκόμεΟα 
είς τό -στάδιον ιής δριστιής άντιμε- 
τωπίσεως τοϋ παράγοντος εργασία; 
είς τήν έπιχείρησιν, ώς κοινωνικήν 
μονάδα. Πάντως, σημειοΰμεν τήν 
άρΊαιμένην στροφήν καί έλπίζομεν οί 
"Ελληνες έργοδόταιι νά ένστερνι- 
σθοϋν τις νέες άντιλήψίεις καί νά έγ- 
καταλείψουν τήν παλαιάν νοοτροπίαν 
των.

«Καλός μισθός καί ικανοποιητι
κοί δροι άπασχολήσεως μέ τήν κλασ
σικήν έννοιαν δέν άρκούν πλέον διά 
νά παρακινήσουν καί νά δραστηριο
ποιήσουν τούς ανθρώπους ε!ς| έρ- 
γασίαν. Είς τήν δυτικήν έπιχείρησιν 
αποδίδεται όλοέν μεγαλυτέρα σημα
σία είς έκεΐνο πού ώνομάσθη «εμ
πλουτισμός τού έργου» θεσμόν διά 
τόν όποιον έχει άνατττυχθη ολόκλη
ρος θεωρία. Τό σύνθημα είναι όχι 
μόνον ύλικαί άπολαυαί άλΛά καί έ
κεΐνο πού θά ίκανοποιήση τόν έργα- 
ζόμενον ώς πνευματικήν καί ηθικόν 
οντότητα, θά τόν κάμη νά άγαπάση 
μέ τήν κυριολεξίαν τήν -εργασίαν 
του, νά τήν αίσθανθή ώς κάτι ϊδικόν 
του, ανεξαρτήτως υλικών άπολαυών. 
Τότε ή άπόδοσίς του εις τήν εργα
σίαν θά είναι άπό πά της πλευράς 
μεγαλυτέρα καί ή έπϊχείρησις θά 
έχη νά ώφεληθή πολλά.

Ό Χένρυ Φόρδ ό ιδρυτής τής ο
μωνύμου αμερικανικής 6 αμηχανίας 
αυτοκινήτων θά άναφέρεται είς τήν 
ιστορίαν ώς εκείνος, ό όποιος «έφε
ρε» τήν έργασίαν πρός τόν έργάτην 
διά τών άλύσεων συναρμολογήσεως. 
Καί ας σημειωθή ότι, ό Φόρδ έπλή- 
ρωνε πολύ υψηλά, διά τήν εποχήν 
του ημερομίσθια διά τάς πληκτικός 
έργασίας τάς οποίας είχε δημιουρ
γήσει ή μαζική παραγωγή. Εις τάς 
συγχρόνους κοινωνίας τής αφθονίας, 
ό καλός μισθός καί οί ικανοποιητι
κοί όροι έργασίας δέν είναι πλέον 
τά μόνα κίνητρα πού χρειάζονται. 
Θεωρούνται ώς κάτι το κατά τό μάλ
λον ή ήττον αυτονόητον καί τό κίνη-

Τά Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών

Α. ΠΛΣΙΑΛΗ
Δαμάρεως 85 — Παγκράτι — Τηλ. 769.425

Ύπερέδησαν έφέτος κάθε προηγούμενου επιτυχίας, μέ τό 
φανταστικόν ρεκόρ τού 95% είς τάς πτυχιακός εξετάσεις LOWER 
τού Πανεπιστημίου CAMBRIDGE καί 100% εις τάς προκριματι
κός τοιαύτας

’Ανάλογος ύπήρξεν ή έπιτυχία μας καί είς τάς έξετάσεις τού 
GOETHE — INSTITUT διά τήν γερμανικήν γλώσαν, Καθηγητής 
τής οποίας τυγχάνει ό Διευθυντής τών Φρονιστηρίων κ. Α. Πα- 
σιαλής, Πτυχοΰχος Γερμανικής Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου 
Χαϊδεμβέργης.

Οί υπάλληλοι τής ’Εθνικής Τραπέζης καί τά τέκνα αυτών, 
τυγχάνουν ειδικής έκπτώσεως έξ 20%.

Λειτουργούν πλήρη Τμήματα όλων τών Τάξεων είς τάς 
γλώσσας:

ΑΓΓΛΙΚΑ — ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ — ΙΤΑΛΙΚΑ

τρον πρέπει νά προέλθη άττό αύτήν ! τόν ενθουσιασμόν διά τήν έργασίαν.
ταυτην την εργασίαν.

«’Εμπλουτισμός τού έογου» είναι 
ή μέθοδος διά τής όποιας εξασφαλί
ζεται όπως αύτή καθ’ έαυτήν ή ερ
γασία περιέχη κίνητρα. Ή μέθοδος 
άψ’ ένος υπολογίζει δτι ό εργαζό
μενος έχει καί άλλας, πλήν τών κα- 
-θαρως ύλιικών, άνάγκας καί άφ’ ε
τέρου έπιχειρεΐ νά καταστήση τήν 
έργασίαν ικανοποιητικήν διά τόν 
εργαζόμενον ενώ ταυτοχρόνως θά ι
κανοποιούνται καί αί άνάγκαι τής 
επιχείρησε ως.

Θεωρητικώς ό «εμπλουτισμός τού 
έργου» ανατρέπει τάς ιδέας τού 
Χένρυ Φόρδ. ’Ενώ εκείνος κατέτμη- 
σε τό έργον είς πολλάς επαναληπτι
κός έργασίας, ό ειδικός τού εμπλου
τισμού τού έργου έπανασυγγολά 
τάς «μικρός» έργασίας καί αναθέ
τει είς τόν έργαζόμενον ποικιλίαν 
συγγενών έργασιών αί όποια ι ικα
νοποιούν περισσότερον τήν προσωπι
κότητά του.

'Αλλά πριν προχωρήσουμε εις τήν 
άνάλυσιν τής μεθόδου, είναι σκόπι
μος μία έξήγησις: Ή ψυχολογία 
σπανίως ήμπορεΐ νά ΰπογαρεύση 
τήν όργάνωσιν τής έργασίας είς μία 
βιομηχανίαν. Ή ανάγκη νά άξιοποι- 
οΰνται πλήρως πανάκριβοι μηχαναί 
άπαιτεΐ επαναληπτικός έργασίας. 
Ό «έμπλουτισμός τού έργου» έχει 
επιτύχει ώς σύστημα, είς αυτοτελείς 
περιοχάς έργασίας, δπου αί άλλα- 
γαϊ εις τό περιεχόμενον έπί μέρους 
έργασιών δέν έχουν επιπτώσεις εις 
τό σύνολον τής όργανώσεως.

Ποΐαι δμως είναι αί άνάγκαι τού 
ατόμου, τάς οποίας επιχειρεί νά ι
κανοποίηση διά τής έργασίας ό 
«εμπλουτισμός τού έργου»;

Ή μέθοδος στηρίζεται κυρίως είς 
τάς έρεύνας δύο άμερικανών επιστη
μόνων, ειδικών εις τά προβλήματα 
τής ανθρώπινης συμπεριφοράς, τών 
Άμπραάμ Μάσλοου καί Φρέντερικ 
Χέρτσμπεργκ. Ό Μάσλοου παρα
τάσσει σειράν ανθρωπίνων αναγκών 
αϊ όποΐαι άρχίζουν άπό τάς καθαρώς 
φυσιολογικός άνάγκας καί διά τής 
ασφαλείας, αγάπης, αύτοεκτιμή,σε- 
ως φθάνουν είς τήν «αΰτοπραγιμάτω- 
σιν». Αύτοπραγμάτωσις σημαίνει 
διαδικασίαν, διά τής όποιας τό ά- 
τομον γίνεται «έκεΐνο πού πιστεύει 
δτι είναι ικανό νά γίνη».

Κάθε ανάγκη «κινεί» το άτομον 
μέχρις δτου ί-κανοποιηιθή καί κατόπιν 
έρχεται ή σειρά τής επομένης Α
νάγκης. Είς τάς κοινωνίας τής α
φθονίας αί τέσσαρες πρώτα ι άνάγ- 
και είναι συνήθως ικανοποιημένα! καί 
οΰτω απομένει ώς τό ενεργότερου 
κίνητρον ή «αύτοπραγμάτωσις».

Ό Χέρτσμπεργκ άνεκάλυψεν α
νάλογους άρχάς δι’ έρευνών είς δια
φόρους έπιχειρήσεις. Κάποτε είς 
μίαν έπιχείρησιν έλαβεν συνεντεύ
ξεις άπό διακοσίους εργαζομένους, 
διαφόρων έπιπέδων καί τούς έκ άλε
σε νά περιγράφουν περιόδους τής 
σταδιοδρομίας των κατά τάς όποι
ας ήσαν «πολύ ικανοποιημένοι» ή τό 
αντίθετον «καθόλου ικανοποιημένοι», 
καί διεπίστωσεν, δτι οί παράγοντες, 
τούς οποίους άνέφεραν συχνότερον, 
διά νά περιγράφουν περιόδους ίκα- 
νοποιήσεως ήσαν σχετικοί μέ τό «πε 
ριεχόμενον» τής έργασίας. Αί περίο
δοι μη ίκανοποιήσεως περιεγράφον- 
το μέ χαρακτηριστικά άναφερόμενα 
είς τάς συνθήκας τής έργασίας, ώς 
ή αμοιβή, οί δροι έργασίας, οίί σχέ
σεις μέ τούς προϊσταμένους. Τήν 
πρώτην κατηγορίαν παραγόντων 
τήν σχετικήν δηλαδή μέ το περιεχό
μενον ώνόμασε «κινητήρας» καί τήν 
δεύτερην «υγιεινήν» μέ τήν έννοιαν ό
τι οί παράγοντες αυτοί δέν έγγυών- 
ται ίκανοποίησιν συμβάλλουν δμως 
νά προλαμβάνεται δυσαρέσκεα.

Διά τόν έπιχειρηματία και τόν 
διευθύνοντα τό έκ τών ανωτέρω πρα
κτικόν μήνυμα είναι σαφές: Οί κα
λοί μισθοί καί οί καλοί δροι έργα
σίας δέν έπαρκοΰν νά «εξαγοράσουν»

ΠΟΡΤΟ - ΡΑΦΤΗ

Οικόπεδα παραθαλάσσια 
35 χιλιόμετρα έξ ΆΒήνώιν 
καί 180 μ. άπό τήν πλάζ

(Άγ. Μαρίνης)

*

ΠΟΡΤΟ - ΡΑΦΤΗ 

Σ υγκο ι νων ία τακτ ική 

Στάσις πλησίον τών οικοπέδων 

Φώς — Νερό 

ΚΩΝ)ΝΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Τηλέφωνα:
315.933
836.615

8 - 1 π.ιμ. 
1 - 5 μ.ιμ.

ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 5 
1 ος όροφος, Γραφ. 2

Μάλιστα οί θεωρητικοί τού «έμπλου- 
τισμοΰ τού έργου», φθάνουν μέχρι 
τού νά ίσχυρισθοΰν, δτι αί μαζικαί 
μισθολογικαί αξιώσεις τού εργάτου 
τής άλύσεως συναρμολογήσεως καί 
άλλων αναλογών κατηγοριών ή τά 
παράπονα δά τόν θόρυβον ή διά τήν 
μεγάλην ταχύτητα τής άλύσεως δέν 
υποκινούνται πάντοτε άπό βασικός 
οικονομικός άνάγκας ή άπό αισθή
ματα ένοχλήσεως. Έκεΐνο, τό όποιον 
ζητούν είναι μία «άποζημίωσις» ε
πειδή στερούνται τής «αύτοπραγμα- 
τώσεως» , πού δέν τούς παρέχουν 
αί πληκτικοί επαναληπτικοί έργα- 
σίαι.

Ό δρ Οϋίλλιαμ Πώλ, ψυχολογι
κός σύμβουλος καί γνωστός ειδικός 
εις τά τού «εμπλουτισμού τού έρ
γου» υπολογίζει δτι τά 50% περίπου 
τών απασχολήσεων τού βιομηχανι
κού εργάτου δέν προσφέρονται είς 
«εμπλουτισμόν τού έργου». ’Αλλά 
ακόμη καί υπό τάς συνθήκας αύτάς 
«ή διεύθυνσις ήμπορεΐ νά έπισημά- 
νη καταστάσεις, δπου «έμπλουτι- 
σμός τού έργου» θά ήμπορύσε νά 
βοηθήση» — παροττηρεΐ ό άγγλος 
επιστημονικός ψυχολόγος Κήθ Λά- 
θρόουπ καί συν ι ατά: «Ή διεύθυνσις 
πρέπει νά μελετήση ώρισμένες έκ- 
δηλώσεις τής ζωής τής βιομηχανικής 
μονάδος, δπως π.χ. τήν παραγωγήν, 
τήν συχνότητα ασθενειών καί απου
σιών, τό υψηλόν ποσοστόν παραιτή
σεων, τάς πολλάς υπερωρίας καί έ- 
άν έξ αυτού προκύπτη δτι υπάρχουν 
δυσάρεστοι καταστάσεις ό «έμπλου- 
τισμός τού έργου» ίσως νά είναι κα
λόν βοηθητικόν φάρμακον».

Ή AMERICAN TELEPHON AND 
TELEGRAPH είχε πρόβλημα άπο
δόσεως τών τεχνιτών της οί όποιοι 
άπησχολοΰντο μέ τάς συνδέσεις νέ
ων τηλεφωνικών συνδρομητών είς 
τούς πίνακας. Ή μελέτη τού έργου 
εΐχεν αποδείξει, δτι ό κάθε τεχνί
της έπρεπε νά κάμη είς έκάστην 
βάρδιαν 66 συνδέσεις. Ή εταιρία 
ήτο διατεθειμένη νά δεχθή άπόδο- 
σιν 45 - 50 καί δταν δεπίστωσεν, 
οτι οΐ τεχνΐται της δέν ΰπερέβαινον 
ποτέ τάς 22 συνδέσεις έκλήθησαν 
οί ψυχολόγο ι. Ή πρώτη έντύπωσίς 
των ήτο δτι δέν ή μπορούσε νά έμ- 
πλουτισθή ή πληκτική αύτή εργασία 
αργότερα δμως άνεκάλυψαν μίαν δυ
νατήν λύσιν. Πλησίον τού τμήματος 
τών έκτελο-ύντων τάς συνδέσεις τε
χνιτών ϋπήρχεν άλλο τμήμα τού ο
ποίου αί έργασίαι ήσαν αί εξής: 
Νά έγγραφη είς βιβλίον τήν α’ίτη 
σιν τού νέου συνδρομητοΰ, νά δίδη 
είς τούς τεχνίτας λεπτομερείς οδη
γίας διά τήν σύνδεαιν, νά έλέγχη 
τήν σύνδεσιν, νά δίδη οδηγίας, διά 
τήν διόρθωσιν σφαλμάτων, νά συμ
πληρώ νη τό βιβλίον καί νά συντάση 
σημείωμα διά τήν λογιστικήν υπηρε
σίαν. Μέ τό σύστημα αυτό ή εργα
σία ήγετο καί έφέρετο μεταξύ τών 
δύο τμημάτων καί είς τό καθαρώς 
τεχνικόν κεφάλαιον ποτέ ό ίδιος ό 
τεχνίτης δέν άρχιζε μίαν σύνδεσιν 
πού νά τήν τελειώση ό ’ίδιος.

Ή έταιρία έδέχθη τήν σύστασιν 
δπως συγχωνευθοΰν καί τμήματα 
και αί έργασίαι. Είς κάθε τεχνίτην 
άνετέθη μία περιοχή, έδόθησαν όδη- 
γίαι καί μεμονωμένος τεχνίτης ήτο 
υπεύθυνος δι’ δλας τάς συνδέσεις τής 
περιοχής. Εντός τριών μηνών ή πα
ραγωγή εΐχεν άνέλθει άπό 22 είς 
άνω τών 46 συνδέσεων, τά σφάλμα
τα ήσαν σπανιώτερα καί οί έργαζό- 
μενοι ήσαν υπερήφανοι πού έξετέ- 
λουν καλά τήν έργασίαν των. 'Ακό
μη καί δταν ηύξήθησαν τά ήμερομι- 
σθια διά νά ένσωματωθοΰν είς τάς 
χρηματικός άπολαυάς καί αί υπε
ρωρίας ή έταιρία ώφελήθη έκ τού 
δτι ή έργασία έξετελεΐτο τώρα τα- 
χύτερον δτι τό τμήμα έλειτούργει ό- 
λιγωτέρας ώρας καί δτι ΰπερωρίαι 
δέν έχρειάζοντο παρά μόνον είς πε
ριόδους αιχμής.

Ό «έμπλουτισμός τού έργου» ε
φαρμόζεται συνήθως είς τά κατώτε
ρα κλιμάκια. Είς τά ανώτερα δυνα-
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον όργανον τσύ Συλλόγου 
τών 'Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής 'Ελλάδος.

Δ)νσεις συμφώνως τ^ Νόμιρ:
'Υπεύθυνος 'Ύλης:

ΜΕΛΧIΣ ΕΔΕΚ Τ Σ ΟΥΔΕΡ Ο Σ 
Χατζήγιάννη Μέξη 4 

ΑΘΗΝΑ I

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ρήγα Παλαμήδη 5---- Άθήναι
Τηλ. 319.306

ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΝ ΕΠΑΘΛΩΝ 
ΕΛΗΞΕΝ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Τετρακόσια εξήντα οκτώ αγόρια 

καί τετρακόσια έξήντα έξι κορίτσια, 
έφιλοξενήθησαν έφέτος είς τάς κα
τασκηνώσεις τής Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 'Η κα- 
τασκηνωτική περίοδος ύπήρξεν λίαν 
ικανοποιητική καί οί κατασκηνωταί 
μέ φανερή ίκανοποίησι ατά πρόσω
πά τους άπεχαιρέτησαν τούς επισή
μους, τούς εκπροσώπους τού Τ.Υ. 
Π.Ε.Τ., τού Συλλόγου καί δλους 
τούς παρευρεθέντας εις τήν τελετήν 
τής λήξεως τής κατασκηνωτικής πε
ριόδου Είς τήν τελετήν παρέστησαν 
ό υποδιοικητής κ. Παν. Καμπέρας 
(τού κ. Διοικητού άσθενούντος), ό 
οικονομικός σύμβουλος κ. Εύθ. Χρι- 
στδούλου, οί διευθυνταϊ κ.κ. Αΰγ. 
Νυδριώτης καί Άναστ. Τσιμιρλής, 
ό Τεχνικός Σύμβουλος κ. Μ. Παπα- 
δογιάννης, 6 πρόεδρος καί ό Γεν. 
Γραμματεύς τού Συλλόγου κ.κ. Μελ- 
χισ. Τσουδερός καί Δημ. Παπαϊωάν- 
νου, ό Πρόεδρος τού Βοηθητικού 
Προσωπικού κ. Κων. Τρίμης καί τά 
μέλη τού Δ.Σ. τού ΤΥΠΕΤ μέ έπί 
κεφαλής τον πρόεδρον κ. Εΰάγγ. 
Μακρήν.

'Ωμίλησαν ό αρχηγός τής κατα-

σκηνώσεως κ. Νικ. Γιαννόπουλος, 
Καθηγητής Σωματικής ’Αγωγής, 
κάί ό Πρόεδρος τού Συλλόγου κ. Μ. 
Τσουδερός, οί όποιοι άνεφέρθησαν 
είς τήν συμβολήν τόσον τής Τραπέ
ζης δσον καί τής Διοικήσεως τού Τ. 
Υ.Π.Ε.Τ. διά τήν έπιτυχίαν τής κα- 
τασκηνώσεως.

Ό κ. Υποδιοικητής ήθλοθέτησεν 
δύο βραδεία διά τόν καλύτερον κα
τασκηνωτήν καί τήν καλλιτέραν κα- 
τασκηνώτριαν.

'Ο Γεν. Γ ραμματεύς τού Συλλό
γου κ. Δημ. Παπαϊωάννου ήθλοθέτη
σεν έφ’ δρου ζωής, δύο βραβεία 1. 
000 δρχ. έκαστον διά τόν καλλύτε- 
ρον καί τήν καλλιτέραν ομαδάρχην 
έκαστη ς κατασκηνωτικής περιόδου.

Ή κοσασκήνωσις τού ΤΥΠΕΤ λει
τουργεί άπό τό έτος 1949 είς πευ- 
κόφυτον έκτασιν τού Διονύσου. Τά 
πενήντα Μπανγκάλοους πού έκτίσθη- 
σαν προ τριετίας φιλοξενούν 600 
παιδιά. Οΰτω είς τάς δύο κατασκη- 
νωτικάς περιόδους (κάθε μία διαρ- 
κεΐ 25 ημέρας) φιλοξενούνται 1.200 
παιδιά.

ΕΝΟΙΙΣ ΦΙΛΑΘΛΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΦΟΡΙΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1970

ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ 3—4)10)70

ΕΡΕΤΡΕΙΑ — ΝΗΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ: Σάββατο 3)10)70: 
Αναχώρησις 3 μ.μ. για Σκάλα — Ώρωποΰ και μέ τό πορθμεΐον γιά 
Ερέτρεια — Νησί Ονείρων. Τακτοποίησι στά άνετα καί πολυτελή 

BUNGALOWS. Δείπνα. Διανυκτέρευσις.
Κυριακή 4)10)70: Ελεύθεροι όλη τήν ήμερα γιά μπάνιο καί 

περιπάτους. Τό απόγευμα ώρα 4 μ.μ. συγκέντρωσις είς τήν αίθουσα 
τού Τουριστικού συγκροτήματος γιά τσάι, γλέντι, χορό μέ μοντέρνα 
μουσική. Τό βράδυ ώρα 9 μ.μ. άναχώρησις γιά ’Αθήνα.
Ε—ΟΔΑ Δρχ. 250 — 280 (πούλμαν, πορθμεΐον, διανυκτ. πρωινό 2 γεύ

ματα καί απογευματινό τσάι).

ΚΥΡΙΑΚΗ: 4)10)70

ΧΑΛΚΙΔΑ — ΕΡΕΤΡΕΙΑ — ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ (Άπογευμ. 
τσάι, χορός): Άναχ. 8 π.μ. γιά Χαλκίδα (στάσι 30 ) — ’Ερέτρεια

Νησί τών Ονείρων. Παραμονή είς τό πολυτελές τουριστικόν συγ
κρότημα γιά μπάνιο, περιπάτους καί μεσημβρινό φαγητό. Τό απόγευ
μα ώρα 4 μ.μ. συγκέντρωσις στήν σίθουσα τού συγκροτήματος γιά 
τσά'Ακαί χορό μέ μοντέρνα μουσική. Τό βράδυ ώρα 9 άναχ. γιά ’Αθήνα.

Ε—ΟΔΑ Δρχ. 115 — 140 (πούλμαν, μεσημβρινό φαγητό καί τσάι)

ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ 10—11)10)70

Κ ΑΛΑ I ΔΡΟΜΟΝ — ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΝ (Ορειβατική) Σάββα- 
τ ο 10)10)70: Άναχ. 3 μ.μ. γιά Καμμένα Βούρλα (στάσι 20') — 
Έλευθεροχώρι. Συνέχειαπ ορεία 1,15' γιά τό Καταφύγιο τού ΟΦΥ Λα- 
μίας, όπου θα διανυκτερεύσωμε στά δύο ευρύχωρα υπνοδωμάτια τού 
καταφυγίου.

Κυριακή 11)10)70: "Ολη τήν ή μέρα έλεύθεροι γιά περιπά
τους στήν γύρω περιοχή τού καταφυγίου πού εύρίσκεται μέσα σέ πλού
σιο δάσος έλάτων. Άναχ. ώρα 3 μ.ιμ. γιά Αθήνα.

(ΣΗΜ.: Τρόφιμα μαζί σας. Απαραίτητος ορειβατικός εξοπλισμός 
καθώς επίσης σεντόνια και μαξιλαροθήκη διότι τό καταφύγιο διαθέτει 
μόνον κρεββάτι, στρώμα, μαξιλάρι καί δύο κουβέρτες γιά κάθε ορει
βάτη).
Ατομα 33. ΕσΟΔΑ Δρχ. 90 — 110 (πολύμαν, διανυκτ.)

ΚΥΡΙΑΚΗ 11)10)70

ΧΑΛΚΣ — ΣΤΕΝΗ: Άναχ. 8 π.μ. γιά Χαλκίδα (στάσι 30) — 
Νεα Αρτάκη — Στενή. Παιραμονή στήν έλατσφυτη περιοχή γιά περι
πάτους καί μεσημβρινό φαγητό. Άναχ. 5.30' μ.μ. γιά Χαλκίδα (στάσι 
30') — Αθήνα.

ΕΞΟΔΑ Δρχ. 45 — 60 

ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ 17—18)10)70

ΤΡΙΚΑΛΑ — ΜΕΤΕΩΡΑ: Σάββατο 17)10)70: Άναχ. 3 
μ.μ. γιά Τρίκαλα μέ ενδιάμεση στάσι. Τακτοποίησι στο Ξενοδοχείο 
«ΔΙΒΑΝΗ», διανυκτέρευσις.

Κυριακή 18)10)70: Άναχ. 8 π.μ. γιά Καλαμπάκα — Με
τέωρα. Έπίσκεψις τών σημαντικωτέρων ιστορικών μονών (Μεταμορφώ- 
σεως, Βαρλαάμ, Άγ. Στεφάνου). Επιστροφή στήν Καλαμπάκα γιά φα
γητό. Έπίσκεψις τής βυζαντινής εκκλησίας τής Θεοτόκου (13ου αιώ
νας) καί έν συνεχείφ άναχ. γιά Αθήνα μέ ένδιάμεσες στάσεις.

Ε=ΟΔΑ Δρχ, 180 — 200 (πολύμαν, διανυκτ.)

ΚΥΡΙΑΚΗ 18)10)70

ΟΙΝΟΗ — ΟΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ — ΑΙΓΟΣΘΕΝΑ — ΒΙΛΛΙΑ: 
Άναχ. 8 π.μ. γιά Οίνόη — "Οσιο Μελέτιο. Έπίσκεψις τής ωραίας 
Μονής τών αρχών τού 12ου αϊώνος μέ τις ωραίες τοιοχογραψίες καί 
συνέχεια γιά τόν μαγευτικό κόλπο τών Αίγοσθένων (Πόρτο Γερμενό). 
Παραμονή στήν όμορφη περιοχή γιά περιπάτους καί μεσημβρινό φαγη
τό. Άναχ. 6 μ.μ. γιά Βίλλια (παραμονή 1,30') καί συνέχεια γιά 
Αθήνα.

ΕΞΟΔΑ Δρχ. 40 — 45

ΚΥΡΙΑΚΗ 25)10)70

ΧΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ — ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ: Άναχ. 7.30' π.μ. γιά 
Καμμένα Βούρλα (στάσι 20 ) καί συνέχεια ανάμεσα άπό καταπράσινη 
φύσι γιά τήν ιστορική Μενδενίτσα. Παραμονή στά ολόδροσο αυτό χω
ριό μέ τήν υπέροχη θέα γιά περιπάτους καί μεσημβρινό φαγητό στά 
ωραία ταβερνάκια. Άναχ. 5 μ.μ. γιά Αθήνα μέ ενδιάμεση στάσι.

ΕΞΟΔΑ Δρχ. 60 — 75

ΣΑΒΒΑΤΟ 27)10)70

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕ
ΡΟ ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝ Ο Σ: Άναχ. 8.15' μ.μ. γιά Λίμνη Μαραθώ
νας. ’Άφιξις στά Τουριστικό περίπτερο γιά δείπνο καί χορό μέ μον
τέρνα μουσική μέχρις αργά τή νύκτα.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δίδα Μ. Θεοωρακοπούλου, τηλ. 6-24.

ΕΝΩΣΙΙ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ



ΣΈΛΙΣ 3η

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΒΜ ΗΘΙΚΟΝ ΑΜΟΙΒΗΝ 
ΑΙΑ ΤΗΝ 1ΥΞΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟΑΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
(ΣΥΝΕΧΕΊΑ ΕΚ ΤΗΣ 2ας ΣΕΛ.)
τον νά εΤναι δύσκολον νά μετρηθούν 
τά πλεονεκτήματα το θεσμού. ’Αλ
λά εις την βρεταννικήν χημικήν βιο
μηχανίαν I.C.I. τά πλεονεκτήματα 
οπτεκαλύφθησαν, όταν διεπιστώθη ό
τι το τμήμα εις το όποιον εΤχεν έ- 
φαρμοσθή τό σύστημα «εμπλουτι
σμού τού έργου» ήδύνατο νά λειτουρ- 
γη μέ όλιγωτέρους ανώτερους υπαλ
λήλους. Ορισμένοι είχαν αποχωρή
σει καί δεν εΐχον άντικατασταθή. 
Τούτο αποκαλύπτει ένα τομέα, ό
που «ό εμπλουτισμός τού έργου» θά 
ηδύνατο νά έφαρμοσθή συχνότερον. 
Εις την I.C.I. παρατηρούν, ότι ό
ταν κάποιος παραιτηθή υπάρχει ή 
τάσις νά ζητήται αμέσως αντικατα
στάτης και οϋτω χάνεται ή ευκαι
ρία άνακαταμερισμοΰ τής εργασίας 
καί αναθέσεως εις τους άπομένοντας 
έργων τά όποια θά είναι περισσότε
ρον «πλούσια» καί ικανοποιητικά.

Ο «εμπλουτισμός τού έργου» ε
πενεργεί εΰεργετ ικώς είς τάς περι
πτώσεις όπου αυτή αυτή ή έπιχείρη- 
σις θέτει όρια εις την άπόδοσιν των 
εργαζομένων της. Μέ τό νά κατα- 
κερματίζη τό έργον είς άπλάς εργα
σίας, διά νά κατοχυρώνεται εναντί
ον δαπανηρών σφαλμάτων ή έτπχεί- 
Ρησις θέτει όρια καί είς την άπόδο- 
σιν των εργαζομένων της. Μία 6ρε- 
ταννική βιομηχανία δεν ήιμπορούσε 
νά άντιληφθή διατϊ περιωρίζοντο αί 
πωλήσεις καί είς την εσωτερικήν 
αγοράν. ’Από έρευνας άπεδείχθη, 
ότι ή ποιότης τού προϊόντος της ή
το καλή καί ή τιμή του ή πρέπουσα 
καί ότι οί πωληταί ήσαν κατάλληλοι 
καί μέ ζήλον διά τήν εργασίαν των. 
Ούτοι έπεσκέπτοντο τούς πελάτα,ς 
μέ συχνότητα τήν όποιαν ώριζε τό 
τμήμα πωλήσεων τής βιομηχανίας.

Διά κάθε επισκευήν συνέτασσαν ει
δικήν έκθεσιν καί υπέβαλαν μηνιαί- 
ως αναφοράς είς τον διευθυντήν των 
πωλήσεων. ’Εκπτώσεις, ειδικοί όροι 
παραδόσεως, παράπονα κλπ., έπρε
πε νά άναφέρωνται είς τήν έπιχεί- 
ρησιν, ή όποια καί άνελάμβανε τά 
περαιτέρω. ‘Ο κληθείς ψυχολογικός 
σύμβουλος παρετήρησεν ότι οΐ πω- 
λητα ίϋπεβάλλοντο είς πάρα πολ
λούς περιορισμούς καί ότι έχαναν 
πολύτιμον χρόνον των είς εκθέσεις 
καί έπαφάς μέ τό γραφεΐον πωλήσε
ων. Ή συμβουλή ήτο νά άφεθοΰν οί 
πωληταί νά κανονίζουν οΐ ίδιοι τήν 
συχνότητα επισκέψεων, νά απαλλα
γούν από τάς εκθέσεις καί νά άφε- 
θούν ελεύθεροι νά κανονίζουν όρους 
παραδόσεως, εκπτώσεις κλπ. δι’ ά
μεσων καί αποκλειστικών συνεννοή
σεων μέ τούς πελότας. Κατά τήν πε
ρίοδον τής δοκιμαστικής εφαρμογής 
των συμβουλών είς ομάδα πωλητών, 
αί πωλήσεις ύπερέβησαν κατά 6% 
τάς πωλήσεις τών υπολοίπων συνα
δέλφων των, αί άπολαυαί των ηΰ- 
ξήθησαν έν συγκρίσει μέ τήν εποχήν 
κατά τήν οποίαν ή έπιχείρησις έπέ- 
μενε νά έλέγχη αΰστηρώς τιμάς καί 
όρους παραδόσεως καί έπιπροσθέ- 
τως ή έπιχείρησις έπιβαρύνετο όλι- 
γώτερον άπό έπιστροφάς καί παρά
πονα.

’Ανάλογοι περιορισμοί άπεδείχθη 
ότι ήσαν ή κυρία αίτια τών δυσα- 
ρεσκειών και συχνών παραιτήσεων 
είς τό τμήμα αλληλογραφίας μετά 
τών μετόχων τής AMERICAN ΤΕ- 
LEPHOiN AND TELEGRAPH. Λό
γω τής σηιμασίας τού έργου, ή ε
ταιρία είχε χαρακτηρίσει τό τμήμα 
ώς περιοχή «σφαλμάτων μηδέν». Δέν 
έπετρέπετο κανέν σφάλμα. Τά κατά 
πλειονότητα γυναικεΐον προσωπικόν

ΜΝΗΜΕΙΟΗ ΑΝΟΗΣΙΑΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ε!Κ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.) 
σχεδίου, τήν θεωρίαν τού Χότζα, 
πού έφήρμιοσεν είς τό υπομονητικόν 
τετράποδάν του, ιμέ αποτέλεσμα νά 
τό ψΌψήιση. Διότι μέ τό σύστημα 
τού σχεδίου θ!ά λαμιβάνουν όλίγι
στοί σύνταξιν καί δι’ ολίγα έτη, 
άφοΰ οΐ πλεϊστοι θά Αποθνήσκουν 
πρό τής ισυνταξι-οίδοτήισ-εών των καί 
οί υπόλοιποι ολίγον μετά τήν συν- 
ταξιοδότησίν των. Καί διά νά άνα- 
φερθώμεν καί μίιαν φοράν είς ήμ&ς 
τους [δημοσιογράφους καί, γενικώς 
τούς άνθριώπουις τού Τύπου, ποιος 
είναι [δυνατόν νά εργάζεται, ή γί- 
νίεται δεκτός είς εργασίαν έφημερί- 
δος, είς τήιν ηλικίαν τών 65 έτών; 
Πλή,ν τών χρονογράφων, τών έπι- 
ψυλλιδογράφων καί τών άριθίριογρά- 
φων, οί όποΐοιι,, εάν εΰρίσικωνται έν 
ζωή «αί έχουν υγείαν, ήμπορούν νά 
γΐράψουν, όλοι οί άλλοι είναι αδύ
νατον νά εργασθοΰν. Καί, βεβαίως, 
μ’ ένα άρΙΒΙροιγράφον καί ένα χρονο
γράφον, δέν «βγαίνει» μία έφη,μ-ε- 
ρις. "Αλλοι είναι οί ανώνυμοι καί 
άγνωστοι ήιρωες τής έκδάσεώς της.

’Αλλ’ ή, ανεκδιήγητας αυτή θεα
τρική φάρσα τού σχεδίου Κώδικας 
,Ασφαλίσεως, περιέχει καί άλλο 
καταπληκτικόν εύρημα: Είναι «τα
πί» τέσσαρα Ταμεία; Τά συγχωνεύ
ουν μέ δύο ύγιά καί εύρωστα. Καί 
έτσι πηγαίνουν κατά διαβόλου καί 
τά έξ. [Είδατε ευφυΐαν καί δαιμόνι- 
ον που έχει ό συντάκτης τού σχε
δίου; Πού νά γνωρίζη, ό ταλαίπω
ρος, ότι καί είς τήν Νέ-αν Ζηλανδί
αν, διά νά άναφε,ρωμεν1 ένα άπό τά 
πολλά σχετικά παραΐδείγιματα, προ- 
έκ-υψε ΙΒΙέμα συγχωνεύσεως τών ’Α

σφαλιστικών Ταμείων. Καί μερικοί 
«έξυπνοι» εργατοπατέρες έπρότει- 
ναν νά συγχωνευθοΰν τά ταμεία τών 
'Αλι,έων ικαί τού1 Κλήρ-ου, που είναι 
υγιέστατα, μέ άλλα ταμεία καχε- 
κττικά. 'Η πρότασις, όμως, άπερρί- 
φβη μέ άγανάκτηισιν, ώς ήλιβία καί 
ληστρι κή. Κοοί οί πρώτοιι πού την 
απέριριιιψαν ήσαν οιϊ μέτοχοι τών 
καχεκτικώ,ν ταμείων, λέγοντες: 
«Σκοπός δέν είναι νά πτωχεύσουν 
δλα τά ταμεία, αλλά νά γίνουν καί 
τά καχεκτιικά εύρωστα». Αυτή ή η
θική καί περί δικαίου άντίληψις 
έπίικιρατεϊ είς τάς έντιμους χώρας.

Αλλά πολλά δέν εϊπομεν, περί 
τού μνημείου αυτού τής ανοησίας, 
πόου φέρει τόν τίτλον σχέδιον Κω
δικός Άσφαλιίσιεως; ’Εάν ό άνθρω
πος πού τό συνέταξεν, εΐχεν πέντε 
παρωδιών γνώσιν, θά έγνώριζεν ό
τι, νομ,οθετήματα πάσχοντα, έγΥε- 
νώς, από κοινωνικήν τυφλωσιν, τυ
χόν εφαρμοζόμενα, συντρίβονται, 
μετά πάροδον όλι)γ ιστού χρόνου, 
είς τόν τοίχον, συντριβόμενων αυ
τομάτως καί εκείνων πού τά συνέ
ταξαν καί τά έθεσαν είς εφαρμο
γή ν. Δι’ αυτό δέν έπιστεύσιαμεν 
αΰδ’ επί στιγμήν, ότι ήμπορεΐ νά 
ίσχύση αϋτό τό τερατούργημα, άλλ’ 
έπιστεύσαμεν, άντιθέτως, τήν δή
λωσην τής Κυβερνήσεως, ότι πρό
κειται περί παλαιού σχεδίου. 'Η
μείς -δέ προσιθέτομεν: Καί ήλιθίαυ 
καί -άναχρ-ον ι στικού, άφοΰ γυρίζει 
εις τήν πρό τού 1914 εποχήν, πρίν, 
δηλαδή:, ό ’Ελευθέριος Β-ενιζέλος 
λάβη, νομοθετιΙκώς, τά πρώτα φι
λεργατικά μέτρα.

προήρχετο άπό κολλέγια καί όπε- 
βαλλετο εις εξάμηνον πρόσθετον έκ- 
παίδευσιν. Ή «παραγωγή», δηλαδή 
οο επιστολαι προς τούς μετόχους, 
ύπεβάλλοντο είς διπλοϋν έλεγχον. 
Σ υγκεκρ ι μένως ή εργασία συνίστα- 
το είς τήν άναζήτησιν άπό ειδικόν 
βιβλίου τυποποιημένων απαντήσεων 
είς τάς αιτήσεις πληροφοριών τών 
μετόχων καί είς τήν σύνταξιν τών 
επιστολών. Αί παραιτήσεις έκ τοΰ 
τμήματος ήσαν πάρα πολύ συχναί 
καί οι υπάλληλοι παρεπονοΰντο διά 
τον μισθόν, τούς όρους εργασίας καί 
τόν τρόπον μέ τόν όποιον ήσκεΐτο ή 
έπίβλεψις. 'Η διεύθυνσις προέβη είς 
βελτιώσεις καί είς τά τρία κεφάλαια 
χωρίς Ομως να βελτιω-θή ή -κατάστα- 
σις... Τό φάρμακον εύρέθη πάλιν εις 
τόν «εμπλουτισμόν τού έργου». Κα
τά τάς συμβουλάς τού ψυχολόγου ή 
εργασία «ενεπλουτίσθη» μέ περισ
σότερός ικανοποιήσεις διά τούς υ
παλλήλους. Τούς επετράπη νά συν
τάσσουν τάς έπιστολάς μέ τήν ί- 
δική,ν των φρασεολογίαν καί νά τάς 
υπογράφουν αί ϊδιαι. ΟΪ έλεγχοι πε- 
ριωρίσθησαν είς τά 10% τών επιστο
λών δειγματοληπτικώς. Τό αποτέλε
σμα ήτο οτι εβελτιώθη σημαντικώς 
το ηθικόν τών υπαλλήλων, περιωρί- 
σθησαν αί παραιτήσεις καί δέν έση- 
μειώθη αΰξησις είς τά σφάλματα.

Μία γενική παρατήρη-σις είναι ό- 
τί -Τ(^ σύστημα τού «εμπλουτισμού 
τού έργου» αποτελεί κοινήν λογικήν 
και ότι πολλαι καλώς διοικούμεναι 
επιχειρήσεις τό έφαρμόζουν όταν ορ
γανώσουν τάς διαφόρους εργασίας, 
χωρίς νά γνωρίζουν καν ότι υπάρχει. 
Κατά τα λοιπά, ιδίως όταν πρόκει
ται περί άναδ ιοργανώσεως τής ερ
γασίας είς τμήματα εργοστασίων ό
που ο εξοπλισμός είναι δαπανηρός, 
πρέπει πρό τής εφαρμογής τά συ
στήματα τοΰ έμπλουτισμοΰ τοΰ έρ
γου» νά ζυγίζωνται μετά προσοχής 
τά υπέρ καί τά κοπά διά τήν συγ- 
κεκριμένην περίπτωσιν καί πρό παν
τός τό κόστος τής αλλαγής.

Προσφορωτέρα είναι ή σταδιακή 
μεταβολή μέ δοκιμασ«ικάς έφαρμο- 
γάς κατά τάς οποίας μετραται έπί 
μικρού δείγματος τό αποτέλεσμα, 
ώστε αν τούτο είναι δυσμενές τό μέ- 
τρον ν’ αναστέλλεται».

(Άναδημοσίευσις έκ τοΰ «Δελ
τίου τοΰ Συνδέσμου Ελλήνων Βί
ο μη χάνων» Άριθμ. 1 96)31.8.70)

Τοποθετήσεις καί μεταβολαί 
κατά τόν μήνα Σεπτέμβριον

Δια πράξεων τοΰ κ. Διοικητου έ- 
πραγιμ-αιτο ιτο ιήθησ-αν καπά τον μήνα 
Σεπτέμβριον, αί άκό-λουθοι τ ο το ίΐετή- 
σεις καί μεταβολαί είς τάς θέσεις δι
ευθυντών καταστημάτων καί προϊ
σταμένων :

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

'Ο ,κ. Γρηγό,ριος Φατοϋρος, Συιμ- 
πράττων ' Τποδ ιευθωντής, Επιθεω
ρητής παρά τη Διευθύνσει Έπι,θεωρή!- 
σεωςι έτοποθετήθηι ως 'Τίποδιευθβν- 
τής τής παρά τή Διευθύνσει Καται- 
στηιμάτων καί ’Εργασιών Ήσωτερι- 
χον Τποδιενθύνσεως Τοποθετήσεων 
Β', ανακαλούμενης έν μέιρει τής διά 
τής W άριθμ. 3013)30.6.1970 Πρά- 
ξεως τοιπσθετήσεωις τοΰ κ. Γέωιργίου 
Χρηστάκη - Συμπράττοντας 'ΤποΙδιευ- 
θυντοϋ, μετατιθειμένου εις τό' 'Τίποκ) 
μα Αεακρ. ’Εθνικής ’Αντιστάσεως, 
Πειραιώς, ώς 'Τποδιευθυντοϋ.

Ό κ. Δημήτριος Γάϊτανά'ρΌς-ΤΙμηκ 
ματαρχης Β' τάΐεως, Διευθυντής 
παρά τώ 'Τποκαταστήματι ιδδιοϋ Έ1- 
γνατιας - Θεσσαλονίκης, έτοπ'οθετήθη 
εις την Διευθυνσιν ’Είπιθεωιρήισεως, 
ως Δόκιμος ’Επιθεωρητής.

,'Νικόλαός Ζήσης, Τιμηματάριχης Β' 
τάξεως, 'Υποδιευθυντής παρά τψ 'Τ- 
ποκαταστήματι Χανιών είς τό 'Υπο
κατάστημα Βόλου, ώς 'Υποδιευθυν
τής. ,

Θεόδωρος ΙΙαπαίδίέλης, 'ΥπΌτμημα- 
τάρχης, ’Εντεταλμένος καί Προϊστά
μενος Λογιστηρίου τοΰ 'Υπ)ματος 
αζάνης, είς τό 'Υπ)μα Φλωρίνης, ώς 
Διευθυντής, αντί τοΰ Τριαντάφυλλου 
Τσιμπουκά, Τμηματάρχου Β' τάξε ως 
μετατιθεμένου είς τό 'Υπ)μα Κοζά
νης, ώς Διευθυντοΰ.

^Σωςων Καρισακλής, 'Υποτμη.μα- 
ταρ'χης και Προϊστάμενος Λ ογιστη- 
ριου παρά τφ 'Τποκαταστήματι Πύρ
γου, εις τό Ύποκύμα Ζακύνθου, ώς 
Διευθυντής.

;Δημήτριος Σιματος, Λογιστής Α' 
τάΐξεως, παρά τώ 'ΥΙπ)ματι Πατρών, 
είς τό Ύποκ)μα Μεγαλοπόλεως, ώς 
Διευθυντής.

^Αθανάσιος Λουάρης, Λογιστής Α' 
τάξεως, παρά τώ 'Τπ)ματι Βόλου, 
εις το 'Τπ)ιμα ’Ιτέας, ώς Διευθυντής.

Δημήτριος Μαυρομμάτης, Λογιστής 
Α' τάξεως, παρά τφ 'Τπ)ματι Πρε- 
βέζης είς τό Πρακτορεΐον Παραμυ
θίας, ώς Προϊστάμενος αυτόν, αντί

τοΰ ’Αθανασίου Κρανιώτη, 'Υ!ποτμη|- 
ματάρχου, μετατιθειμένου είς τό 'Υ- 
ποκατάστνμα Ήγουμενίτσης, ώς Αι- 
ευθυντοΰ.

Δημήτριος Νικολόπουλος, 'Υπολο
γιστής Α' τάξεως, παρά τ,ώ1 Ύπο- 
καταστήματι Γιαννιτσών, είς τό 
Πρακτορεϊον ΆνΙδριτσαίνης, ώς Προ
ϊστάμενος αυτοΰ, άντί τοΰ Δημητρίου 
Σπυροπούλου, Λογιστοϋ Β' τάξεως, 
μετατιθέμενου είς τό Πρακτορεϊον 
Γοστούνης, ώς Π ροΐσταμένουι αύτοϋ, 
αντί τοΰ Χαραλάμπους Άλιειξανδρο- 
πούλου, Λογιστοϋ Α' τάξεως, μετά 
τιθέμενου εις το Πρακτορεϊον Ζαγά- 
ρως, ώς Προϊσταμένου αυτοΰ, αντί 
τοΰ Σωτήριου Κουκούλά, 'Υ'ποτμημα· 
τάρχου, μετατιθεμένου είς τό 'Τάο- 
καταστη,μα Μεσσήνης, ώς Διευθΰν-

ΕυνάόεΑφοι,
H «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» c6vs*.6 το δργα,νον 

«οί> μάχεται διά τά αομφέροντά μας.
Φέρνει τον ενα αοντά οτδν άλλον και αοναδελ- 

φώνει τον ζλάδον μας. '!■ υόνταςις της «Τραπεζι
τικής» ζητεί άπδ όλους νά την ΒοηΟήβουμε εις τό 
έργον της.

Κάθε συνάδελφος άς γένη καί ανταποκριτής της.
^ ’Έτσι Θά είναι δυνατόν καί τά γενικά Θέματα 

του κλάδου μας, αλλα καί τά ειδικά Θέματα τών 
τοπικών καί έπαρχιακών όποκαταστημάτων νά κα- 
ταχωρουνται εις τά στήλας της.

Τραφετε λοιπόν, γιά ό,τι συμβαίνει είς τήν 
όπηρεσιαν σας. Ενημερώνετε τήν συνταζιν γιά 
όλα.

'Ο γάμος ενός συναδέλφου κάποιο άλλο ευχά
ριστο γεγονός είναι κι’ αύτό μια είδησις που Θά 
χαροποιήσει όλους. Ή στήλη «Κοινωνικά» Θά κα- 
ταχωρή ευχαρίστως ό,τι περιέρχεται είς αυτήν.

’Ιωάννης ,Γεωργιάιδης, 'Τπολσγι- 
στης^Α' τάξεως, παρά τώ- Ύποκα- 
ιαστηματι Σαιμου είς τό ΙΓοακτορεϊ- 
ον Λίμνης Εύβοιας, ώς Προϊσταμέ
νου αυτοΰ, άντί τοΰ Παντελή Σταυ1- 
ρακη, Λοιγιστοΰ Α’ τάξεως, άιπαλ- 
λασσομενου τών καθηκόντων του; τή 
αιτήσει του καί μετατιθειμένου είς τήν 
Διεύθυνσιν Γραμματείας (Τίμημα 
ΓΙληιρ,οιφορι,ών).

f Λνόοε ας Τσιλϊμ ι,γκ ρ ας, Λογιστής1 
Β τάξεως, παρά τφ 'Τποκαταστή- 
ματι Κεντρικής Λαχαναγοράς Άθημ 
νών, ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊσπά 
μένος Λογιστηρίου παρά τφ αΰτώ Ύ. 
πο,καστηιματι, άντί τοΰ Δημητρίουι Σι- 
σμανη, Λογιστοϋ Α' τάξεως, μετατι- 
θεμένου είς τό 'Υποκατάστημα Μα- 
κρυγιάννη, ώς ’Εντεταλμένου κι’ 
Π ροϊσταμένο υ Αο-γιστηρ ίου.

Γεώργιος Καντιανής, Λογιστής Α 
τάξεως, Προϊστάμενος της παρά τή 
Διευθύνσει Γραμματείας 'Υπηρεσίας 
ΚΕΠΑΑΕ^ώς Προϊστάμενος καί πα 
ρα τή αυτή Διευθύνσει 'Υπηρεσίας 
Γραμματείας.

Βασιλείας Λιβιεράτος, Τίμηιματάρ- 
χης Β τάξεως, μελών εις τήν διάρ 
θεσιν τής Δ)νσεως Προσωπικοΰ, ώς 
'Υποδιευθυντής παρά τώ 'Τποκατα- 
στήματι Νεαπόλεως.

Βασίλειος Δημημράκος, Τίμηματάρ 
Χηί Α τάξεως, ’Εντεταλμένους πα
ρά τ'φ Καταστήματι όδοϋ Σταδίου 
3,8; ε'ίζ τ') 'Υποκατάστημα Μακρυι- 
γιάννη, ώς Διευθυντοΰ, ιάνιτί τοΰ 
Φρειδε,ρίου Ριζικάρη, Τμηματάρχου 
Α τάξεως, μετατιθεμένου είς τό- Υ
ποκατάστημα Καμινίων, ώς Διευθυν- 
ιοΰ, αντί τοΰ Γεωργίου Θεοδωρίδη:, 
Τ,μηματαρχου Α τάξεως, -μετατιθε- 
μενου^είς^ τό 'Υποκατάστημα ’Αγο
ράς, ώς Ύποδιευθυντοϋ, άντί τοΰ 
Γαβριήλ Γαβριηλίδη, Τμηματάρχου1 
Α τάξεως, μετατιθεμένου είς τό 'Υ
ποκατάστημα Νέας ’Ιωνίας, ώς Διευ- 
θυντοϋ, άντί τοΰ Γεωργίου Ζούζουλα, 
Τμηματάρχου Α τάξεως, μετατθε- 
μένου είς τό Κατάστημα άδ-οϋ Στα
δίου 38, ώς ’Εντεταλμένου.

Βύρων Αίκατερινιάδης, Λογιστής 
τάξεως, Έντ.εταλ,μένους καί

I μάτι Ηράκλειου, ώς Εντεταλμένος 
και Προϊστάμενος Λογιστηρίου πα- 
ρα τφ Υποκαταστήματι Λεωφόρου 
Καλοκαιρινού - Ηρακλείου, άνακα- 
λθυμένης εν μέρει τής διά τής ύπ’ 
αριθ. 320) 11.7.1970- Πράίξεως; τοπο- 
θετη,σεως τοΰ Παντελή Κοκολάκης, 
Αογ-ιστοΰ Β' τάξεως, παρά τφ 'Υ
ποκατάστημα,τι Ηρακλείου.

Γεώργιος Άνδρ-ουτσόπουλ-ος, λογι- 
στήζ Α ^ τάξεως, ’Εντεταλμένους καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου- παρά τφ 
Τποκαταστήματι Ζακύνθου, ώς ’Εν

τεταλμένους καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου , παρά τώ- 'Τποκαταστήματι 
Νέου ^Κό-ρμου, άντί τοΰ Μιχαήλ Που- 
λιανοΰ, Λογιστοϋ Β' τάΐξεως, μετα- 
τιθεμένου _ είς τό Ύπ)μα Ν. Φαλή
ρου, -ως Εντεταλμένος καί Πρ-οϊ- 
στάμενος Λογιστη-ρίου.

Ζώη-ς Κυπριανός, Τίμηματάρχης Β' 
τάξεως, Προϊστάμενος τής παρά τώ 
Κατα-στήματι δδοΰ Σταδίου 3-8 Ύπηί- 
ρ-εσίας Καταθέσεων ’Όψεως ’ Ιδιωτών 
και επι Προμήθεια, ώς Έντεταλιμέ- 
νος και^ Πρ-οϊσταμενος Λογιστηρίου 
παρά τφ 'Τποκαταστήματι δδ-οΰ Πει
ραιώς,

Απόστολος Τσόμπανόπουλος, 'Υ
πολογιστής Α' τάξεως, παρά τφ- Ύ- 
ποκαιταοτήματι Πολυγύρου, ώς" ’Εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου παρά τφ- αύτώ- 'Τπ),ματι.

Κωνστ. Χ-ράς, 'Υπολογιστής Α’ 
τάξεως, παρά τφ Ύπ)ματι Άτα-λών- 
της, ώς Εντεταλμένος καί Προϊστά
μενος Λογιστηρίου παρά τώ -αύτφ- 'Τ- 
ποκαταστήματι, -άντί τοΰ ’Αλεξάν
δρου Κρητικού, Λογιστοϋ Α' τάξεως, 
μετατιθεμένου, τή αιτήσει του; -είς 
το Τπ)μ,α Παλ. Φαλήρου, ώς Εν
τεταλμένου καί Προϊσταμένου Λογι
στηρίου, άντί τοΰ Χριστοδούλου Οί
κονόμου, Λογιστοϋ Α' τάξεως, με- 
τατ-ιθεμένου είς τό 'Υ'π)μα Πλατείας 
Μ:η)τρ οπιολε ω ς, ώς Λ ο γ ι σίτοαί.

Ωνομασίθη βοηίθος ΈυΤίθεωρηιτής 
χαι έτοποθετήθηι παρά Ττί1 ,Διε-υθθ^σει 
Επθεω-ρήσεως δ Νικόλαος Τρουιπά- 

κης, Λογιστής Β' τάξεως, παρά τή 
Διευθύνσει Καταστημάτων καί *Είρ- 
γασιών 2Εσωτερικού.
e Απηιλλαγη τών καθηκόντων του 
ως Εντεταλμένου καί Προϊσταμένου 
Λογιστηρίου του *Τποκαταστημαΐτος 
’Ελευσίνας ,ό Γεώ,ργιος Κοντής, Λο
γιστής Β' τάξεως.

Α t — — 3 1 —. . u-v- υΐΛ,.ι^υνν V V UL, ΛΐΧ-L
Προϊστάμενος Λογιστηρίου παρά τώ 

^ Τποκαταστήματι Δρ-άμας, είς τό- υπό 
ϊδρυσιν Πρακτορεϊον Νευροκοπίου-, 
άς ^Προϊστάμενος αυτοΰ;

Χα-ραλαμπος Λόλας, 'Υπολογιστής 
Α τάξεως, παρά τφ- 'Τποκα,ταστήι- 
ματι Δράμας, -είς τό υπό ϊδρυσιν 
Πρακτορεϊον ΙΙροσωτσ ά ν ηι ς, ώς 
Πρ-οϊστά’μενος αύτοΰ.

κ. Νικόλαος Λ-αντζανάκης, Λογι
στής Α' τάξεως, παρά τφ 'Τποκατα- 
στήματι δδ-οΰ Ναυαρίνου, ώς ’Εντε
ταλμένους καί Προϊστάμενος Λογ-t- 
στηριου Jt-αρα τφ αυτ(p 'Ττιοκαταστή- 
ματι.

Φοίβος ΧαλκιοΛουλος, Λογιστής 
Α ταίξεως, παρα τώ 'Ττοκαταστή-

ΑΡΓΥΡΙΟ! Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Χειρ, ’Οδοντίατρος

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 2 — ΑΘΗΝΑ I 
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4. Εφ απαξ εισφορά δι’ έκα-ττον άπο- Θ:-ου 1 τσΰ παρόντος, καί μ,ετά τόν θάνα,- ΔΡΑΡΠΚΙ τ™. . „ ■■■« β· 10 UlUVfc

κτώμενον τέκινον ίση ττρός τσ λόγω του δη- 
λουιμένου τέκνου παρΐχόίμενον ίπτό της Τρα- 
ττέζη,ς έττίδομα τριών μηινών. Πι:ΐοκενμ,ένου 
ττερΐ τών κατηγοριών τών έργαζο μενών, είς 
ους δέν παρέχετα ιύττό της Τ,ρ-ατΓέζιις τοι- 
οΰτον έττίδομα, έφαιριμόζεται αναλογώ ς ή ώς 
ανω δκχταξις τοΰ έδ. 2 της ιτιριοηγούμενης 
τταραγρ. 3. Προκειιμένου ιτερϊ συνταξιούχων 
ή έν λόγω είσφοι;ά καθοιρίζεται είς 15)100 
(δέκα πέντε έκατοστά) τής καταβαλλομέ- 
νης συντάξεως κατά τήν ημέραν τής δη- 
λώσεως τοΰ τέκνου.

5. Εισφορά τής Εθνικής Τραπέζης τής 
‘Ελλάδος ϊση μέ τήν κατ α β αλλ ομ ένη ν τοι- 
αυτην πασά τών ήσφαλισμενών ή συνταξιού
χων λόγω γάμου καί τέκνων κατά τά είς 
τά ύπ’ άριθ. 3 καΐ 4 έδάφτα τοΰ παρό-ν- 
τος άρθρου άναφ>ερόιμιενα.

6. Ποσόν έ κτών προμηθειών έξ αιοψαλι- 
στικών εργασιών διενεργουμένων μέσφ τών 
Υπηρεσιών τής Εθνικής Τ,ραπέζης τής Ελ
λάδος, καθοιριίζοιμένου έχάστο,τε υπό τής 
Διονκήσεως τής Τ ραπέζη ς ταυ της.

7. ΟΙ τόκοι τών κεφαλαίων τοΰ Ειδικού 
Λογαριασμού καί αί πρόσοδοι έξ έπενδύ- 
σεων Τούτων.

8. Αί πρόσοδοι έξ έκποιήσεως αχρήστου 
τή Εθνική Τ ραπέζη τής Ελλάδος ύλι,κοΰ.

9. Πάσα άλλη τηράσοδος έκ δωριεάς κλπ.

ΑΡΘΡΟΝ 6ον
Δικαιούχοι έπικουρήσεως

Έπικουρήΐσεως δικαιούνται:
1. Οι έξερχόμενοι τής Τ ραπέζης δικαιού

χοι συντάξεως τοΰ Ταμείου Συντάξεων 
Προσωπικού τής Τραπέζης (πιρώην) Εθνι
κής έν τή έννοίςε τής παραγρ. 2 τοΰ άρ
θρου Ί τοΰ παρόντος καί μετά τον Θάνα
τόν των αί οίκογένειαι αυτών έψ’ όσον δι
καιούνται συντάξεως έκ τοΰ αυτοΰ Ταμείου.

2. Οί έξερχόμενοι τής Τ,ραπέζης δικαι
ούχοι συντάξεως του Ταμείου Συντάξεων 
Προσωπικού τής Τ ραπέζης (πρώην) 'Αθη
νών έν τή έννοίςι τής παραγρ. 2 τοΰ άρ-

παρόντος, καί μετά τόν θάνα
τόν των αί οίκογένειαι αύτών, έφ5 όσον δι
καιούνται συντάξεων έκ τοΰ αυτοΰ Τα-

3. Οί κατά τή,ν ήμερο,μηνίαν τής έγκρί- ! 
σεως τοΰ παρόντος Κανονισμού ύφιστάμε- | Οικογένεια έν τή έννοίςι τοΰ παρόντος 
ναι συνταξιούχοι τοΰ Ταμείου Συντάξεων ί νοειτο:ι Π κατά τούς έκάστοτε ισχύ όντας

ΑΡΘΡΟΝ 7ον 
Οίκογένειαι δικαιούχων 

έτηκουρήσεως

Προσωπικού Τι;-απέζη,ς (πρώη-ν) Εθνικής 
καί μετά τόν θάνατόν των αί οίκογένειαι 
αύτών έφ3 δ σαν δικαιούνται συντάξεως έκ 
τοΰ ccutou Ταμείου.

4. Οι κατά τήν ημερομηνίαν τής έγκρί- 
σεως τοΰ παρντ'ος Κανονισμού υφιστάμε
νοι συνταξιούχοι τοΰ Ταμείου Συντάξεων 
Προσωπικού τής Τραπέζης (πρώην) ’Αθη
νών, έφ3 δσον έξήλθο ντής Τ ραπέζης μετά 
τήν συγχώνευα ιν τών Τραπεζών ’Εθνικής 
καί 3ΑΘηχών, καί μετά τόν θάνατόν των 
αί οίκογένειαι αύτών, έφ3 δσον δικαιούνται 
συντάξεως έκ τοΰ αύτοΰ Ταμείου.

5 . Α ί κατά τήν ημερομηνίαν τής έγκρί- 
σεως τοΰ παρόντος Κανονισμού υφιστάμε
νοι οίκογένειαι θανόντων ή σφαλισμένων ή 
συνταξιούχων τοΰ Ταμείου Συντάξεων Προ
σωπικού τής Τιραπέζηις (πιρώην) Έθνθικής, 
έφ’ δσον έδικαιώθησαν συντάξεως έκ τοΰ 
έν λόγιρ Ταμείου.

6. Αί κατά τήν ημερομηνίαν τής έγκρί- 
σεως τοΰ παρόντος Κ ανονισμοΰ ύφιστάμε- 
ναι οίκογένειαι θανόντων ή σφαλισμένων ή 
συνταξιούχων τοΰ Ταμείου Συντάξεων Προ
σωπικού τής Τιραπέζηις (πιρώην) ’Αθηνών, 
τών έξελθόντων τής Τραπέζης μετά τήιν 
συγχώνευσιν τών Τραπεζών ’Εθνικής καί 
Άηιθνών, έφ3 δσον έδικαιώθησαν συντάξεως 
έκ τοΰ έν λόγορ Ταμείου.

Οί κατά την ημερομηνίαν τής έγκρί σεως 
τοΰ παρόντος υφιστάμενοι συνταξιούχοι τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων Τραπέζης (πιρώην) ’Α
θηνών, οί έξελθόντες προ τής συγχωνεύ
σεως τών Τραπεζών Εθνικής καί ’Αθηνών 
καί μετά τόν θάνατόν των αί οίκογένειαι 
αυτών ώς καί αί ύφιστάμε ναι οικογένεια ι

Κανονισμούς τών Ταμείων Συντάξεων Προ
σωπικού Τιραπέζηις (πρώην) ’Εθνικής ή 
(πρώην) ^ Αθηνών καθοριζόμενη περοριστι- 
κώς το ναύτη.

ΑΡΘΡΟΝ 8ον 
Χρόνος έτηκονρήσεως

Ή έπικούρη,σις παιρέχεται έφ’ δσον χρό- 
\>ον παρέχεται ή σύνταξις παρά τών Τα
μείων Συντάξεων Προσωπικού Τραπέζης 
(πρώην) ’Εθνικής ή τής (πρώην) ’Αθηνών.

ΑΡΘΡΟΝ 9σν
Άττοθεματικόν — Παροχα ι

1. ’Εκ του συνόλου τών έτηισίων έσόδων 
τοΰ Ειδικού Λσγούριιασμοΰ, καθορίζεται ύπό 
τής Διαχειριστικής ’Επιτιροπής τό- ποσο- 
στόν τής κράτη σεως βάσει τών έκάστοτε 
λογιστικών δεδομένων, διά τόν σχηματι
σμόν άποθεματικού. Τό άποιμένον υπόλοιπον 
χρησιμοποιείται προς έξυπηρέτησιν τών έ- 
πικουρήσεων.

2. ‘Η έπικούρησις καθαρίζεται είς ποσο- 
στόν τής ύπό τοΰ Ταμείου Συντάξεων Προ
σωπικού τής Εθνικής Τραπέζης ή τής τέ- 
ως^ Τραπέζης ’Αθηνών παρεχόμενης συν-

3. Τό ποσοστόν τοΰτο καθαρίζεται έκά
στοτε, αυξανόμενον ή μειουμενον διά πάν- 
τας τούς τε κατά τόν χρόνον τών αυξο
μειώσεων έπικουρουμένους ώς καί τούς μέλ
λοντας τοιούτους, ύπό τής Δ.Ε. τοΰ Ει
δικού Λογαριασμού, κατά κυρ ι αρχικήν κρί- 
σιν, βάσε τών έσόδων καί τών έν γένει οι
κονομικών δυνατοτήτων τοΰ Είδικού Λογά

θανόντων συνταξιούχων τής αυτής ώς άνω ριασμοΰ καί μετ’ έγκρισιν τοΰ Διοικητικού 
κατηγορίας, έφ’ δσον έδικαιώθησαν συν- ι Συμβουλίου τής Τραπέζης. 
τάξεως έκ τοΰ έν λόγφ Ταμείου. J 4. Τό ποσοστόν τοΰτο καθορίζεται άπό

τής εφαρμογής^ τοΰ παρόντος Κανονισμού 
εις (33%) τριάκοντα ιτ|ρία τοΐς έκ,ατόν δυ- 
νάμενον νά αύξομειούται, κατά τά βριζό
μενα εν έδαφίφ 3 τοΰ παρόντος άριθ|ρου.

5. Η εις τά μέλη τής οικογένειας άπο- 
βιωσαντος ήσφαλισμένου ή έπικουρασμένου 
άπονε μομένη έπικούρησις, καθαρίζεται ό- 
μοίως είς τό αύτό άνω ποσοστόν έπί τής 
υπό τών ως άνω Ταμείων Συντάξεων απο
νεμημένης συντάξεως, μέ τήν αυτήν μετα
ξύ τών μελών τής οικογένειας κατανομήν, 
ως αΰτη καθορίζεται ύπό τών σχετικών 
άρθρων τών οικείων Κανονισμών τών αυ
τών Ταμείων.

Τό σύνολο ν τών κατά μέλος οικογένειας 
καθοριζόμενων ποσών έπικουιρήσεως θεωιρεΐ- 
τ£Χι ωζ μια επικσυρηισις διά τόν καθαρι
σμόν τοΰ έλαχίσταυ ποσού δικαιούμενης 
έπικουιρήσεως.

Είς περιίπτωσιν καθ’ ήν μέλος τής οί
κογ ενεί ας δικαιωθέν συντάξεως δέν δικαι
ούται έπικουρήσεως, τό άναλογοΰν είς τό 
μέλος τοΰτο ποσόν έπικουρήσεως έκπίπτε-

6. Έν περιπτώσει καθ’ ήν παρέχεται 
σύνταξις παρά τών Ταμείων Συντάξεων 
Προσωπικού Τραπέζης (πρώην) Εθνικής ή 
Τραπέζης (πρώην) ’ Αθηνών διά συνυπο- 
λογισμοΰ καί χρόνου άσφαλίσεως διανυ- 
θέντος είς άλλον σίσφαλιστικόν φορέα, ή 
έπικούρησις ύπολογίζετα ιμόνον έπί τοΰ 
βαρύνοντος Εκαστον τών ώς άνω Ταμείων 
συμφώνως μέ τήν κατά νόιμον κατανομήν 
ποσοΰ συντάξεως, τ ου τεστ ι μόνον έπί τής 
άναλογούσης είς χρόνον υπηρεσίας πραγμια- 
τοπαιηθέντα είς τήν άσφάλισιν τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων Προσωπικού Τραπέζης (πιρώην) 
’Εθνικής η (πρώην) ’Αθηνών.

7. Έλάχιστον ποσόν συντάξεως έπί τοΰ 
οποίου θά λογίζεται ή έπικούρησις καθο
ρίζεται τό ύπό τών οικείων Κανονισμών 
τών Ταμείων Συντάξεων καθοριζόμενων, τό 
έπ’ αυτής δέ έξαγόμενον ποσόν, βάσει τοΰ 
έκάστοτε καθοιριζομένσυ ποσοστοΰ, ορίζε
ται καί ώς έλάχιστον ποσόν δικαιουμένης 
έπικουρήσεως κατά περίπτωσιν ήσφαλισμέ-

νου (πλείονες δικαιοδόχοι άποθανόντος 
συνταξιούχου θεωρούνται ώς εΐς ή σφαλι
σμένος) .

8. Εις πάσαν περίπτωσιν, ή έπικούρη- 
σις θα βασίζεται εϊς τήν βάσει τών γενι
κών διατάξεων τών οικείων Κανονισμών 
τών Ταμείων Συντάξεων Προσωπικού τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, ή τής 

τέως Τραπέζης Αθηνών χίοιρηγητέαν σύν
ταξιν καί ούχΐ είς τήν τυχόν καταβαλλο- 
μενηιν μεγαλυτέραν τοιαύτην βάσει ειδικών 
καί μεταβατικών διατάξεων τών αύτών ώς 
άνω Κανονισμών, προβλεπουσών τήν δια- 
τήιρησιν τοΰ δικαιώματος είς τήν μείζονα 
ταύτης σύνταξιν προσωρινώς, μέχρι ς ου ή 
διαφοιρά αΰτη καλυφθή έκ μελλοντικής αυ- 
ξήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 10 ον
Λοιτταϊ τταροχαί — Μειώσεις, 

διακοτταί έπικουρήσεως 
Ανώτατα όρια έπικουρήσεως

1 - Ο ί λόγφ ορίου ηλικίας ή πλήρους ά- 
νικανότητος προς εργασίαν ή σφαλισμένοι 
τής^ ’Εθνικής^ Τραπέζης τής Ελλάδος έξ- 
εΡίχαμενοι καί δικαιωθέντες συντάξεως καΐ 
τά μέλη τής ίδιας Οικογένειας έν περιπτώ- 
σει θανάτου αυτών έν ύπηρεσίςς, ώς καί οί 
οίκειοθελώς μετά τεσσαρακονταετή δμως έν 
τή Τραπέζη ταύτη ύπηρεσίαν ή μετά εί- 
κοσιοκταετή τοιαύτην π,ροκειμένου περί θή- 
λεος Προσωπικού, ή μετά τριακονταεξαεΤή 
τοιαύτην πΐρακ-ειμένου περί προσωπικού τοΰ 
Υπηρετικού Κλάδου, άναγνωριζομένην ώς 

συντάξιμον, άποχωροΰντες δικαιούνται έπί 
έξ μήνας άπό τής άποχωρήσεως συμπλη
ρωματικής έπικουρήσεως, ώστε, τό συνο- 
λικώς καταβαλλ ό μ ενο ν είς αυτούς ποσόν 
έκ συντάξεως καί έπικουρήσεως νά ίσοΰται 
προς τάς πλήρεις άποδοχάς άς έλάμβανον 
κατά τήν ή μέραν τής έξόΐδου τω ν έκ τής 
ένεργοΰ υπηρεσίας. ‘Ως πλήρεις άποδοχαί 
νοούνται έν προκειμένφ περί ορι στ ικώς μό
νον ό^ οργανικός μισθός, αί προσαυξήσεις 
μισθού λόγορ παραμονής έν τφ αύτφ βα-

Θμφ, τό' επίδομα πολυετούς υπηρεσίας, τά 
οικογενειακά έπιδόματα καί τά Εξοδα πα- 
ραστασεως, αποκλεισμένης οϋτω πάσης άλ
λης υπο τής Τραπέζης καταβαίλλομένης πα- 
ροχης ή χοριηγή-σεως ύπό οίανδήποτε μορ
φήν η τύπον καί άν χορηγήται αΰτη, καί 
έστω εαν αΰτη Εχει νομικώς τόν χαρακτή
ρα των αποδοχών.

2. Τά δικαιούμενα έπικουρήσεως μέλη, οι
κογένειας δικαιούχων άποχωρούντων έκ. τής 
υπηρεσίας^ καί εΐτα άποβιούντων δικαιούν
ται, επί εξάμηνον άπό τοΰ θαθνάτου, τής 
έπικουρήσεως ήν έλάμβανεν ό άποβιώσας.

5. Δεν οφείλεται έπικούρησις:
«) Είς τούς λόγφ άποχωρήσεως έκ τής 

ραπέζης ^συνταξιούχους τών Ταμείων Συν
τάξεων τών Τραπεζών (πρώην) Εθνικής 
και (πρώην) ’Αθηνών, οίτινες μετά τήν ά- 
ποχώρησίν των, π ρο σελή φ θη σαν παρ’ έτέ- 
ρας Τραπέζης καί ήσφαλίσθηισαν είς Τα- 
μεΐον Συντάξεως τής Τραπέζης ταύτης, ώς 
και εις τους μετά τήν άποχώρησίν των έκ 
της εν λόγφ Τραπέζης δικαιωθέντας λό- 
γφ της Trqp^’ αυτή έργασίας των, συντά
ξεως ύπό τοΰ Ταμείου Συντάξεων τής Τρα
πέζης ταύτης.

Ομοίως δέν οφείλεται έπικούρησις είς 
τα μετά τόν θάνατον τών έν λόγφ συντα- 
ξιούχων δ ι κα ι οδοχα μέλη τών οικογενειών 
αυτών, έφ’ δσον διά τήν αύτήν αιτίαν, 
τουτέστιν τής παρ άλλη Τραπέζη έργα- 
σιας τοΰ συνταξιούχου, έδικαιώθησαν συν
τάξεως καί παρά τοΰ Τοαμείου Συντάξεων 
τής έτέρας Τραπέζης.

ΑΡΘΡΟΝ Πον
Υττοχρεωσις καταβολής εισφοράς 

Περικοττή έπικουρήσεως
1. Είς τάς περιπτώσεις τών έδαφίών 2,

5 καί 6 τοΰ άρθρου 6 χορηγείται 
πλήρης έπικούρη,σις.

2. Είς τάς περιπτώσεις τοΰ έδαψίου 7 
τοΰ άρθρου 6 καταβάλλονται τά 75% (έ-

>



ΣΕΛΙΣ 4η «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ)

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΙΝ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

φ Οι κ.κ, Οεοδ. Μπελέκος και Π. Καν
τιανής παρπτήβησαν τής υπηρεσίας

Ό ’Αντιπρόεδρος τού Διοικητι
κού Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου κ. 
©εοδ. Μπελέκος καί ό ’Αναπληρω
τής Γεν. Γραματεύς κ. Π. Καντια
νής παρητήβησιαν τής υπηρεσίας 
των εις την Τράπεζαν. Οΰτω εις την 
σύνθεσην τοΰ Διοικητικού Συμβου-

ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΓΝΑΜΑΙΕΪΣΙΣ 
ΑΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΤΟΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΝ

Τ6 Λισικ. Σνμβούλιον τοΰ Συλλό
γου υπέβαλε εις την Δ ιοιζηοιν τής 
Τραπέζης γνωμάτενσίν τοΰ βι,κηγό- 
0°ο %. Ίωαννου Καποδίστρι,α, άφο- 
ρώσαν εις τά θέματα των πτυχιού- 
χων συναδέλφων καί αναμένει την 
απάντηοιν τής Διοικήσεως, επ’ αυ
τών.

λιαυ επέρχονται αί άκόλουθοι μετα- 
βολαί:

Την κενωθείσαν θέσιν συμβούλου 
έκ τής παραιτήσεως τοΰ κ. Καντιά- 
νη, κατέλαβεν ό κατά σειράν έπιτυ- 
χίας έκ των άναπληίρωματικών συμ
βούλων Κέντρου κ. Ν. Κρητικός, 
Καταστήματος Ζέας. Την θέσιν τοΰ 
αναπληρωτ οΰ κατέλαβεν, κατόπιν 
εκλογής ιύπό τοΰ1 Διοικητικού Συμ
βουλίου ή σύμβουλος Βάντα Κω- 
στοπούλου.

Την ίκενωιδέΐσαν θέσιν συμβούλου 
έκ τής παραιτήσεως τοΰ κ. Θεοδ. 
Μπελέκου, θά καταλάβη ό κατά σει
ράν έπιτυχίας άναπληρωματικός 
σύμβουλος Κέντρου.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιου έξ
άλλου θα έκλεξη νέον Αντιπρόε
δρον.

ΑΥΞΗΣΙΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τής 
Τραπέζης ένέκρινε την αϋξησιν των 
οργανικών θέσεων άπό 963 (904
Λογιστικοί καί 59 Ταμιακοί) εις 
1.100 (1.027 Λογιστικοί καί 73 
Ταμιακοί). Αΐ αΰξηθέΐσαι οργανι
κοί θεσεις κατα 137 κατανέμονται 
ώς έξης: Λογιστικοί: 7 Τμηματάρ- 
χαι Α', 16 Τμηματάρχαι Β' καί 
100 Ύποτμηματάρχαι. Ταμιακοί. 
2 Τμηματάρχαι Β' καί 10 Ύποτμη
ματάρχαι.

Επίσης εις τον κλάδον των τα
μιακών προστίθενται καί ?. θέσεις 
Τμηματαρχών Α'.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τοΰ 
Συλλόγου, ασχέτως τής ανωτέρω ά
ποφάσεως, εμμένει εις την άττοψίν 
του περί καταργήσεως τών οργανι
κών θέσεων.

Ώς αναγράφεται εις άλλην στή
λην υποβάλλεται εντός των ημερών 
είς^ την Διοίκησιν τά καταρτισθέν 
ύπο τοΰ Διοικητικού Συυβουλίου 
τοΰ Συλλόγου, σχέδιον τροποποιή- 
σεως τοΰ ’Οργανισμού.

Τά Σεριιάρια 
Κα Τα να λο> ΐικής 
Πίστεως

Κατά τον μήνα Σεπτέμβριον έπρα- 
γματοπο ιηθησαν τά ακόλουθα σεμινά
ρια Άμεσου Καταναλωτικής Πίστε- 
ως.

Εις ’Αθήνας άπό 5 — 7 Σεπτεμ- 
6qlou ίδια τα Εα;αρχΐα·κά 'Ύρίοκιατα- 
στήματα.

Εις (Καστοριάν άπό 12 — 14 διά 10 
Έπαρχακά ' Τ π ο κα ταΟτήμ ατ α.,

Εις Πάτρας αϊτό 19 — 21 διά 12 
'Υποκαταστήματα καί εις Καλαμά
ταν ^ άπό 26 — 28 διά 10: ’Επαρχια
κά Υποκαταστήματα.

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΙΣ 
ΕΠΙΑΟΜΑΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΟΣ

Τροττοιτύίηοις άρθρων τοΰ Καταστατικού 
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος

Τό μισθολόγιο τοΰ προσωπικού 
τής Τραπέζης ’Εμπορικής Πίστεως 
ώριίσθη, ώς άκοιλούθως, άπό 1.1.70 
μέ νέα συλλογική σύμβασι πού ύ- 
πεγράφη μεταξύ τών εκπροσώπων 
τών ένδιοοφερο'μένων μερών:

ΑιειΗυντής 10.100 δρχ., υποδι
ευθυντής 9.500, έντιεταλαενος (διευ. 
θύνσεκς Α ) 8.400, εντεταλμένος 
(διευθύνσεως Β') 7.400, τμημα- 
Τ«ρχης Α' καί Β' 6.900 καί 6.200 
άντιστοίχως, νποτμημ ατάρχ η ς 5. 
700, λογιστές - ταμίες καί γραμ
ματείς Α’ καί Β' 5.100 καί 4.500 
άντιστοίχως, υπολογιστές - ύποτα- 
μίες, δακτυλογράφοι Α' 3.800, 
βοηθοί λογιστών καί ταμιών - δ·α-

ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΑΙ 
ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΣΧΟΛΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ή Εθνική Τράπεζα, άνταποκρι- 
νοιμιένη· ^ εις την είσήγησιν τον υ
πουργέ ίου ’Εμπορικής Ναυτιλίας 
απως ένι σχάση την προσπάθειαν 
τής Κυβερ,νήσεως διά την προσέλ- 
κυσιν νέων εις τό ναυτικόν επάγ
γελμα, άπεφάσισε την χορήγησιν 
δανείων εις τούς ιμαθητάς τών Δη
μοσίων Σχολών ’Εμπορικού Ναυτι
κού. Σχετικήν πρότασιν τής ’Εθνι
κής Τραπέζης ένέκρινε προσψάτως 
ή Νοιμιισιματική ’Επιτροπή, υπό 
τους κάτωθι όρους: Ή χορήγησις 
τών δανείων θά άρχίση άπό τού νέ
ου σχολικού έτους 1970—71. Θά 
χορηγούνται ιμέχρίις 20.000 δραχ. 
συνολίικώς διά τούς ιμαθητάς τών 
Σχολών πλο'ΐάρχων καί ασυρματι
στών, ή φοιτησις τών όποιων είναι 
διετής καί μέχρι 30.000 δρχ. διά 
τούς ιμαθητάς τών σχολών μηχανι
κών, ή φοιτησις τών οποίων είναι

τίρΐΈτης. Τά ποσά θά παρέχωνται 
τμηαμττκώς, ήτοι άνά 10.000 δρχ. 
καθ’ έκαστον έτος φοιτήσεως. Ή 
εξόιφλησι ς των δανείων θά πραγμα- 
τοπο'ΐήται εις 48 μηνιαίας ίσοπό- 
σαυς δόσεις, ιμέ έ'ναρξιν καταβολής 
τρεις μήνας άπό τής άποφοιτήσεως, 
με επιτοκιον 5%. Τά δάνεια θά χο
ρηγούνται εις μη λαμβάνοντας οί- 
ονδήποτε άλλην έπιδότησιν μοίΒη- 
τάς τών Δ.Σ.Ε.Ν.

Ή ίΕθνική Τράπεζα θά δύναται 
να μειώνη τό ανωτέρω επιτοκιον 
εις 3% διά τούς ιμαθητάς, ο·ί όποιοι 
θά δημιουργήσουν, υπό την ιδιότη
τά των ώς ναυτικών, καταθέσεις εις 
συνάλλαγμα ή εις δριαχιμάς προερ
χόμενα έξι εισαγωγής συναλλάγμα
τος, Siq τό άντικρυζόμενον μέ τοι- 
αύτας καταθέσεις τμήμα τοΰ δα
νείου.

κτυλογράίφοι Β' 3.300, δόκιμοι - 
δόκιμοι δακτυλογράφοι Α' καί Β' 
2.900 καί 2.350 άντιστοίχως, εϊσ- 
πράκτορες Α' καί Β' 2.300 καί 2. 
850, κλητήρες άπό 2.100 — 3.200 
καί δικηγόροι άπό 3.300 — 6.900 
δρχ. άναλόγως βαθίμοΰ.

*
Τό Διοιικ,ητικόν Συμβούλιον τής 

Τραπέζης ’Εμπορικής Πίστεως 
Ίτρος τον σκοττόν, αττορς τονωΒή ή 
σημασίο: τής οΰττό βαβμσΰ £ΐς βα
θμόν α,νό'δου κατά την σταδνοΐδρο- 
μιαν τών υτταίλληλοον τοΰ 'Ιδρύμα
τος, αττεφάσισίε τον κατά μέσον Ο

ρον δ νπλαίσ11 ασ;μ ό ν τών έτπδομάτοον 
δΙέσιεως τοΰ Ίτρισσωττιικού όοττό τοΰ 
βαθμού τοΰ c Υ ττΌτμηιμ ατάίρχ ου μέ
χρι και τοΰ Διιε'υίΒ-υν'τοΰ τής Τραττέ- 
ζης. Κατα την αυτήν συνε,δρ ίασι ν 
τοΰ Δ. Σ, άττζφασί σβη ωσαύτως ή 
είς τό διίτλάσιον άναστροσαρμογή 
των ττοσών τών καταβαλλόμενων είς 
τό διευθυντικόν ιτροσωττιικόν, ώς 
καί είς τούς τμηιματάρχας α', διά 
την αντιμετωττισι ν τών εξόδων ττα- 
ραστάσεως, κατόπιν αυξήσεως τών 
αντιστοίχων ΰπαχρεώσεών των έκ 
τής κατά τά τελευταία έτη άν'απτύ- 
ξεως τών εργασιών τής Τραπέζης 
καί τοΰ ταιχυρρύΙΞΙμου πολλαπλασια
σμού τών καταστημάτων της.

Εκ II ίωσις 
εις ta δίδακτρα 
τής Χ.Α.Ν.

Εις τα μέλη τοΰ Συλλόγου καί 
τά τέκνα των παρέχεται έκπτωσις 
20ο) ο εις τά δίδακτρα τοΰ φροντι
στηρίου τής Χ.Α.Ν.

Τ!ά ανωτέρω έγνώρίσεν είς τό Δι- 
οικ. Συμβούλων τοΰ Συλλόγου διΛ ε
πιστολής της ή Χριστιανική Αδελ
φότης Νέων.

Διό! τής ΰπ’ άριιήμ. 1574)22.8. 
70 άποφάσεως τής Νομισματική; 
’Επιτροπής ένεκρίθη ή τροποποίησις 
ως κατωτέρω ώρισμένων άρθρων τοΰ 
καταστατικόν τή,ς Εθνικής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος:

ΑΡΘΡΌΝ 3
Την 27ηιν Φεβρουάριου 1953, ήμέ- 

ραν δηιμοισιεύσεως τοΰ έν άρθρο 1 
τοΰ παρόντος Βασιλικού Διατάγμα
τος τής 26ης Φεβρουάριου 1953 καί 
δυνάμει τούτου, είσηνίχΟη ή κατά 
την 27ην Φΐβρουαρίου 1953 εταιρι
κή περιουσία έκατέρας τών «Εθνι
κής Τραπέζης τής 'Ελλάδος Α,.Ε.» 
και «Τραπέζης ’Αθηνών A. Ε.» κατά 
τό_σΰνοιλον ένεργητικοϋ καί παθητι
κοί αυτής (πλήν τών ευθύς κατωτέ
ρω ίάναφερο,μένων υποχρεώσεων) είς 
την > «Εθνικήν Τράπεζαν 'Ελλάδος 
κιαι^ Αιθηνών Α.Ε.», ήτις μετενοιμα- 
σθεϊσα κατά τ’ ανωτέρω είς «’Εθνι
κήν Τράπεζαν^ τής 'Ελλάδος Α,.Ε.» 
υποκατεστη αυτοδικαίως καί άνευ 
άλλης ιδιατυπώσεως, ιώς καθολική 
διάδοχος τών ρη|θεισών Τραπεζών 
εις παντα τά δικαιώματα, αυτών, ώς 
καί είς πάσας τάς υποχρεώσεις των, 
εΐξαιρεσει τών υποχρεώσεων αυτών 
έκ πρωτοφειλής, έγγυή,σεως ή, άλλης 
αίτιας, αΐτινες άπορρέουσιν έξ, ομο
λογιών, χρεογ ράφων έν γένει ή, συιμ- 
ιιας, «Γριο'ρωσών δάνεια είς χρυσόν 
βάσεων ή έξ οίασδήποτε άλλης αί- 
η ξένον νόμισμα, δί’ άμιολογιών ή μη,, 
εις τον κομιστήν έκδιιδόιμενα παρ’ Ά- 
σώπων Δημοσίου Δικαίου, Δήμων καί 
νωνΰμων Εταιριών, Νομικών Προ» 
Κοινοτήτων κλπ. (Ν.Δ. 3504)1956).

Τό μετοχικόν κεφάλαιον τής Τ'ρα- 
πέζης ιοριαιθέν διά Β. Διατάγματος 
τής 26ης Φεβρουάριου 1953 είς δρα'- 
χμάς παλαιάς έπδόσεως 223.190.100. 
000 ολοσχ,,ερώς καταβε,βλημένας, δι- 
ηρημενον εις 303616 ,μετοχάς όνομα- 
στικής αξίας δραχ. παλαιάς έκδόσεως 
7.350.000 έκάστηις, η,ύξήθη, μεταγε- 
νεστέρως δυνάμει τής άπό 10ης Σε
πτεμβρίου 1953 άποφάσεως τοΰ Δι- 
οικητικοΰ Συμβουλίου αυτής, είς 
δραχμάς παλαιάς έκδόσεως 297.586. 
800.000 η δραχμάς νέας έκδόσεως 
297.585.800 (Νόμος 28-24) 1964) δι
ηθημένος είς 40488 μετο-χάς ονομα
στικής αξίας δραχμών νέας έκδόσε- 

7.350 έκάστης. Λι’ άϋΤο'φάσειος 
τής Γενικής Συνελεόσεως τών Με
τόχων τής 2α,ς Απριλίου 1'9ι5ι5, τό 
ώς άνω μετοχικόν κεφάλαιον διηιρέ- 
θη είς 404.880 ,μετοχάς ονομαστικής 
αξίας δραχ. 735 έκάστης.

Το κεφάλαιον τουΤο-, άναπροσαρ- 
μοσθέν κατ’ εφαρμογήν τον Β. Δια
τάγματος τής 14)27 Νοεμβρίου 1956 
«περί αναπροσαρμογής τών Ίσολογι- 
άμνώ τών Ανωνύμων Εταιριών», άΐ 
νήλθεν είς -δραχμάς 721.353.476, με
τά δε την άΐφ-αιίρε-σιν τοΰί έκ δραχμών 
139.71-6.4iH6 τελι-κ-οΰ χρ-εωιστικρΰ υ
πολοίπου τοΰ λογαριασμού- «Διαίφοι- 
ρά έξ .Αναπροσαρμογής», οπερ ά,πέ1- 
μεινε μετά τήν -άποροό-φησιν τών έκ 
δραχμών 4.070.000 άποθεματικών, 
προέκπΐ';· ποσόν δ-ραχμ-ών 581.637.’ 
060. Έκ τοΰ ποσού τούτου μετ-ειφιέρ-- 
θη είς ,άποθεματικ,όν ποσόν δραχμών 
229.380, ίν,α καταστή δυνατή ή είς 
ακέραιον -αριθμόν δραχμών έκιφ-ρασις 
τής ονομαστικής άίξίας τής μετοχής 
και, ο-υτω τό μετοχικόν κείφιάλαιον ώ- 
ρίσθη, δυνάμει τής διατάξει,·); τοΰ 
άρθρου 10 του ρηιθέντος Β.Δ. τής 
14)27 Νοεμβρίου 1956, είς δ-ρα-χιιιάς 
581.407.680, διαιρ-εθέν είς 404.'880 
μετοχας ονομαστικής αξίας -δραχμών 
1.436 έκάστης.

Αοξηθεν τό μετοχικόν κεφάλαιον 1 
τής Τραπέζης δι’ -άιποιφάσεως τής 
Γενικής Συνελεύσεως τών Μετόχων 
τής 14ης ’Απριλίου 196-2- καί τής -είς 
έκτέλεσιν ταύτη-ς -άποιφ-άσεως τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τής 12ης 
’Οκτωβρίου 1962 κατά ποσόν δρα
χμών 290.70-3.840 -δι’ έκδόσεως 2012. 
440 μετοχών ονομαστική ς -αξίας 
δραχμών 1.436 έκάστης άνήλθεν -είς 
δραχμάς 872.111.520 διηρημένον είς 
607.3-20 μετο-χάς όνο-μαστικής αξίας 
δραχ, 1.43:6 έκ-ά-στη,ς.

Αύξηθέν έν συνεχεία τό- μετοχικόν 
κεφαλ-αιον τής Τραπέζης δι’ άποφά
σεως τής Γενικής Συνελεύσεως τών 
Μετόχων τής 19ης Μαίου 1969 κατά 
ποσόν δραχμών 8.5-02.480 προερχό- 
μενον έκ τής παρακρ-ατή-σεως δρα
χμών 14 κατά μετοχήν έκ τοΰ με
ρίσματος χ,ρήσεοος 196-8, άνήλθεν είς1 
δραχιμας, 880.61 Ι.ΟΟΟ,ι διηρημένον, 
άνταλλαγείσης μιάς παλαιάς μετοχής 
διά δύο νέων, είς 1.214.640 μετοιχάς 
όνομαστικής αξίας -δραχμών ’ 751 έι- 
κάστης.

Αι αποφ-ασεως της Γενικής Σύνε- 
λεύσεως τών Μετόχων τής, 2ι8η,ς 
Μ-αιου 1970, τό μετοχικόν κ-ε-φ-άλ-αιον 
τής Τραπέζης ηΰξήθη κατά ποσόν 
δραχμών 280.15-3.-5-0-0 διά κειφιαλ,οποι- 
ήσεως, συμφώνω-ς τφ Α,Ν. 14-8)196-7 
τοΰ Ειδικού Άποθιεματικοΰ έξ έκδόΙ- 
σεως νέων μετοχών υπέρ- τό άρτιον 
άνερχαμένου είς δραχμάς 219.931.660 
και εκ τοΰ ’Εκτάκτου- Άποθεμ-ατι- 
κοϋ ποσού δραχμών 2)18.840. At έ,κ- 
δοθ-εΐσαι, συνεπεία τής το-ιαύτης κε- 
φ-αλοποιήσεως, 303.6-60’ νέαι μετοχαί 
ονομαστικής αξίας δρχ. 726- ‘έκαστη 
διενεμήθη-σαν, κατά Νόμον, είς τούς 
Μέτοχους τής Τραπέζης κατ’ ανα
λογίαν μιάς νέα’ς μετοχής έναντι 
τεσσάρων παλαιών.

^ Ο-υτω το μετοχικόν κεφάλαιον τής 
! Τραπέζης -ανέρχεται -είς διραχ;. 1.100'. 
767.500 καί διαιρείται είς 1.5:1:8.3-00 
μετοχας ονομαστικής αξίας δοαχμών 
725 -έκ-ώστης.

ΑΡΘΡΟΝ 4
„^Μέτοχοι τής Τραπέζης κατέστησαν 
αυτοδικαίως καί διά τοΰ -άπό 26 Φε-

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ
ΑΣΦΛΛΙΣΠΚΟΥΣ ΟΡίΛϋΙΣΜΟΥΣ

ΔιηυκρινίσΘη ότι τό καιβαλλόμε- 
νον ύπο ασφαλιστικών οργανισμών 
έφ’ απαξ δέν επηρεάζεται έκ τοΰ 
Ν.Δ. τό όποιον ρυθμίζει τό ΰψος 
τής καταβαλλο-μέ,νης άποζη,-μιώσεως 
είς τούς άπο-χωροΰντας ή άπολυο-μέ- 
νους τής εργασίας των υπαλλήλους.

βρουαρίου 1953 Β. -Διατ-άγματσς οί 
μέτοχοι τής «,Εθνικής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος Α.Ε.» καί τής Τραπέζης 
Άθηγών Α,.Ε.», ή- δ-έ σχ,έσις τών 
μετοχών τών Τραπεζών τούτων προς 
την μετοχή τής έκ τής συγχιωνεύσε- 
ως αΰτών ηροελθούση-ς νέας Τραπέ
ζης, κατόπιν τής κατά τήν Γενικήν 
Σ,υνέλ-ευσιν τών Μετόχων τής, 2 ’Α
πριλίου 1955 άπο-φασιαθείση-ς αύξ,ή;- 
σεως του άριθμοΰ τών μετόχων δι’ 
άναλόγου μειώ-σεως τής ονομαστικής 
άξιος αυτών, ώρίσθη. ώς έξης:

Δέκα (10) μετοιχαί τής Τρ-απέζης 
ανταλλάσσονται μέ μίαν (1) ιμετο-- 
χήν τής πρώην ’Εθνικής Τραπέζης 
τής 'Ελλάδος Α.Ε. καί 12,05 -μέτο
χός τής πρώην Τραπέζης ’Αθηνών 
Α.Ε.

Ή ανωτέρω σ-χέσις, κατόπιν τής 
άποΙφίασισ-θείσης κατά τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν τών Μ-ετόχων τής 19 
Μαίου 196-9 μειώσεως τής δνομαστι- 
κής -άίξίας -έκάστης μετοχής, άπό 
δραχμάς 1.45-0 είς δραχ,. 725, ώρίσθη 
ώς εξής:

Είκοσι (20) νέ-αι μετοχαί τής 
Τραπέζης ονομαστικής άίξίας δρα
χμών 72-5 έκάστης ανταλλάσσονται 
μέ μίαν (-1) μετοχήν τής πρώην Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδας Α.Ε. 
καί 12,05 ιμετοχάς τής πρώην Τρα
πέζης Αθηνών Α.Ε-.

ΑΡΘΡΌΝ 21
Καθ’ δλην τήν -διάρκειαν τής -υπη

ρεσίας του ό Διοικητής ήπο-χ,ρεοΰται 
τοχών τής Τραπέιζη-ς*. Alt μετοχαί 
αΰτα,ι κατατίθενται -είς τήν Τράπε
ζαν επι ειδική αποδείξει, έμφ-αινούση 
τόν σκοπόν τής καταθέσεως καί μέ- 
νουσιν άναιπαλλοτρίω-τοι καθ’ ο-λο-ν τό 
νά, είναι κύριος πεντήκοντα (50) με1- 
διάστημα τς υπηρεσίας του-, Τήν αυ
τήν υποχρέωσιν εχουσι καί -ο-ί 'Τποδι- 
οικηταί.

Η Νομισματική ,Επιτροπή-, άπε- 
φάσι-σε, συμφώνω-ς πρός τήν διάτα- 
ξιν 7 τοΰ Α,Ν. 1665)1951 «περί λκι- 
λειτουργιας καί ελέγχου Τραπεζών», 
όπως ιέγκρίνη τήν τροπαπο-ίήσιν τών 
υπ Ιαριθ. 3, 4 καί 21 -άρθρων τοΰ 
Καταστατικού τής Εθνικής Τρ-απέ;- 
ζης τής ΈΙ λ-άδος, ώς αυτή, άπεφ-α- 
σίσθη _ υπό τής Τακτικής Γενικής 
Συνελεύσεως τών Μετόχων τή-ς 28 
Μαιου 1970 καί ώς τά ,έν λόγο) άρ
θρα παρατίθενται ανωτέρω.

Η παρούσα απόιφασις δέον όπως 
δημοσιευ-θή -είς τήν Έφ-ηιμερίδα τής 
Κυίβερνήσεως (Τεύχος Α'), συιμφώ- 
νως τφ αρθρ-φ 12 τοϋ Α,Ν. 1665) 
1951 «περί λειτουργίας καί ελέγχου 
Τραπεζών».

(ΦΕΚ 134) Α, 19.9.70).

01 ΜΙΣΘΟΙ ΤΟΝ ΥΠΑΑΑΗΑΟΝ 
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΕξεδόΘη ή άπόφασις τοΰ Διαιτητικού Δικαστηρίου

Εκ τοΰ Ενιαίου Συλλόγου 'Υ- 
τταίλλη-λω-ν τή,ς Ε-μττορ ικής Τρ-αστέ- 
ζης άν-οχοι νώΐϋη- ότι έξεδόθη ή ΰττ’ 
άριθ. 30)70 όίττόφασις τοΰ Δ.Δ. 
Δ.Δ. Αθηνών, διά τής όποιας αυ
ξάνονται α ναδρ c-μ ι κώ ς οί μισθοί 
τών ύπαλλήιλων ώς ακολούθως:

’Από 22.7.69 μέχρι 31.12.69 
κατά ^ 3% μέχρι τσΰ μισθού 8.000 
δρχ. Από 1.1.70 ικαί εφεξής κατά

15% μέχρι μισέ-οΰ 2.500 δρχ., κα
τά 10% διά τούς μισθούς άπό 2. 
504 μέχρι 4.000 δρχ., κατά 7% διά 
τούς ιμισθούς, άπό 4.001 δρχ. μέιχρι 
8 000 δρχ. καί κατά 5% διά τούς 
μισθούς άνω τών 8.001 δρχ.

Διά τής ώς άνω άποφάσεως έ- 
βελτιώθη ή άπόφασις τοΰ Π.Δ.Δ.Δ. 
’Αθηνών -κατά 125 δρχ. (5% είς τάς 
2.500 δρχ.).__________________ ____________________________________________________ ’ " _____________ L4Sb δρ-χ. Άπό 1,1.70 καί εφεξής κατά 2 500 δρχ.) ?

ΕΙ4ΙΚ0Σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΕΟΪΡΗΣΕΟΣΙΟΫΟΡΟΣΟΙΝΚΟΥΙΚΣ ΕΟΚΙΚΗΣ ΙΡΑΠΕΖΗΣΙΗΣ ΕΛΑΑΑΟΣ
καιουμενους έπικουρήιτεως έπιστρ,έφονται ά- : τα, εί'τε άπώλε:αν τ=ΰ δικαιώματος έττικ,ου- (τιοώην) κ..................................................

. . . , τοκως, αι κατα τ,η,ν διάρκειαν τής ΰπηρε- ρήτεως, είτε άναττολήν αυτής είτε τ-,οπο- αοΒηον Ο Τ„-Π_ δικαιούνται της κατα το ίηνων έπί πλέον καταβαλλόμενων είς τό 5. Κατ’ έξαίρεσιν τοϋ έν a-iflnn 1
βδο-μηκοντα πεντε τόις έκατόν τής δι- σιβς των έ,νρργη,θείσαι είσφοπ-αί αΐ άνα- ποίησίν rlc τόν vnuLv - ' . · ? apbpov 9 του παι,ο-οντος Κανονισμού έπικο-υ- έξε-.-ν-έιμε,νον προσωπικόν τό , ? * εςα,ιρεσιν του εν αριβρφ 1, παρ.καιουυένπο έπιιοη,,οήοτ,,τ ΠΫ,ί.'. ί. «LLt,.. ι -TL;. c“ra. ποιιμην «ις τον χρονον η το ποσον της ρήσεως άναΐ,οο,α,κώο όπτό τόο 1.L ·ι,   ± -a·Ρ°Τ. το ησφαλιοιμ-ενον 2 εν συνδυασμέ με το, άρθρο,ν 6 τοϋ παοόν-
β&οιμφοντα πέντε τόϊς έκατόν) τής δ. 
και θυμένης έπικ-ουρήισεως περιοιριιζομένου 
οίίτω τοΰ δικαιώματος των κατά τό ποσόν

3. Βις ας περιπτώσεις άπό τής Ισχύος 
του παρόντος Κανονισμού και εντεύθεν, ή'- 
6ελε, χωρήση προσμέτρησις προϋπηρεσίας 
Trap αλλίρ εργοδότη ύπο τών Ταμείων 
Συντάξεων Προσωπικού Τραπέζης (πρώην) 
Εθνικής ή Τραπέζηις (πρώην) Άθηθνών, 

είτε εν ενεργεί α μισθωτού, είτε συνταξιού
χου αμφ-οτέρων τών ώς άνω Ταμιείων, ου- 
τσι υποχιαεοΰνται λόιγφ τής τοιαύτ-ης προσ- 
μετρησεως είς τήν, ταυτόχρονον πόας τόν 
Λ) σμον Έπικουιρήσεως, καταβολήν' έν άρ- 
θρφ 5, παραγρι. 1 καί 2 τοΰ παρόντος 
Κανόνσμοΰ, άναφερομένων είσφρρών τών βα- 
ρυνουσών τούτέστιν, όχι μόνον αυτόν, άλ- 

Κ<ΧΙ . τ^ν Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελ
λάδος, ύπολογιζομένων έπί τών κιατά τήν 
ημέραν τής άναγνωρίσεως τού έν λόγω χρό
νου ώς συνταξίμου καταβαλλόμενων' απο
δοχών του έν ένεργεία μισθωτού ή προ- 
κειμενου περί συνταξιούχου έπί τών απο
δοχών του έν ένεργείρ όμοιαβάθμου του. 
Αι εν λόγίρ εισφοραί δι5 άποφάσεως τής 
Δ.Ε. δύνανται νά καταβληθώσι διά μηνι
αίων ατόκων δόσεων, κατανεμομένων μέ
χρι προθεσμίας τριών έτών, ένεργουμένης 
σχετικής κρ,ατήσεως έκ τών αποδοχών προ- 
κει,μενού περί μισθωτού, έκ τής συντάξεως 
δε ή τής έπικουρήσεως προκειμένου περί 
συνταξιούχου.

Εττί τών περιπτώσεων καθ’ ας έχουν 
ήδη ΰποβληθθή έμπροθέσμως κιατά τά κε- 
κανονσμένα, αιτήσεις προσμετρή-σεωες προ- 
ϋ,τηρρσίας^ παρ άλλω εργοδότη, μέχρι τού
χρόνου ένάρξεως ισχύος τής παρούσης δια- 
ταξεως, δεν όφίσταται υποχρέωσις κατα
βολής τών ώς άνω καθοριζομένων εισφορών.

ΑΡΘΡΟΝ 12ον 
Επιστροφή εισφορών

Είς τους 5Γ οίονδήποτε λόγο-ν μή δι-
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τόκως, αί κατά τήν διάρκειαν τής ύπηιριε- 
σίας των έ,νειρίγηιθεΐσαι εισφοραί, αί άνα- 
φΓ.ρόρεναι εν έδαφί ω 1 τού άρθρου 5 τού 
παρόντος.

ΑΡΘΡΟΝ 1 3ον
Επαναδι οριζόμενοι — ΔιαΒεσιμότης

__ 1 · Είς περίπτωσιν έπαναπροσλήψεως ύπο 
τής Τραπέζης δικαιούχων έπικουρήσεως ά- 
ποχωρησάντων τής υπηρεσίας, ώς τακτι
κών, συμφώνως τφ Όργανισμώ της, μι
σθωτών (ουχί έκτάκτων ή έπί συμβάσει) 
αναστέλλεται ή καταβολή έπικουρήσεως.

Εάν ό έπαναδιο,ριζόμενος, μή δικαιωθείς 
έπικουρήσεως κατά τήν πρώτην έκ τής υ
πηρεσίας άποχώρησίν του, εΐσέπραξε τάς 
εισφοράς αυτού, ύποχρεοΰται ε,’ς έπιστ:©- 
ψήν, άμα τή έπαναπροσλήψει του, τών έν 
λόιγω εισφορών. 'Η έπιστροφή γίνεται μέ 
βάσιν τάς κατά τόν έπαναδιοιρι σμόν του 
αποδοχάς τών βαθμών τούς όποτους διέτρε- 
ξεν ο έπαναδιοιριζόιμενος, έντόιχίως προς 4%.

ΑΡΘΡΟΝ 14ον
Απώλεια δικαιώματος έπικουρήσεως

’Αποβάλλουν τό δικαίωμα τής έπικου:ή- 
σεως:

1. Η είς νέον γάμον έλθουσα χήρα ή 
μητηρ τοΰ άποβιώσαντος μισθωτού ή έπι- 
κουρουμένου, ως καί ή διά δικαστικής ά- 
ττοφάσεως εκπίπτουσα τής έπιτιραπείας τών 
ανηλίκων τέκνων της μήτηρ, διά λόγους 
προβλεπο’μένους ύπό τών παραγράφων 8 
καί 9 του άρθρου 1622 τού A.Κ.

2. Παν μέλος τής οικογένειας τού ή- 
σφαλισμένου, άφ’ οΰ χρόνου έξέλιπον έν 
τω προσώπω αύτοΰ αί πρ οϋποθέσει ς ύφ’ 
άς έδικαιώη-9, βάσει τών διατάξεων τού πα
ρόντος, έπικουρήσεως.

3. Κατά τήν κρίσιν τής Δ.Ε!. ό έπι- 
κουρουμενος καί λόγφ θανάτου μισθωτού 
ή έπικουρουμένου, πάντα τά μέλη τής οι
κογένειας του, έάν δέν ανακοινώσουν έγ
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ρήσεως, είτε άναστολήν αυτής, εϊτε τιροπο 
ποίησιν^ εις τόν χρόνον ή τό ποσόν τής 
έπικουρήσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 1 δον
Οφειλαί ττρός έπ ι κο υρο υ-μ έ νο υ ς 

Άπαγόρευσις έκχωρήσεως κλπ.

1. Πάσα οφειλή τού Ειδικού Λογαριασμού 
ττρός δικαιούχον έπικουρήσεως πqpιaγpάφε- 
ται μετά πενταετίαν άφ’ ής ήιμέρας κατέ
στη αυτ/η, 'απαιτητή, περί ερχόμενη είς τά 
κεφάλα.α τοΰ Ταμείου.

2. ’Απαγορεύεται ή έκχώριησις ή κατά- 
σχεσις τών εκ τοΰ Ειδικού Αογαριασμσΰ 
καταβαλλόμενων έπικουρήσεων είς οίανδή- 
ποτε αιτίαν καί έάν στηρίζηται ή έκχώ- 
ρησις καί ή κατάσχεσις.

3. Κατά πάσαν περίπτωσιν έπικουρή- 
εζας μτλωι· τής οικογένειας άποβιώσαντος 
μισθωτού, έν ΰπιηιριεσι'ά η μετ' αυτήν ή 
επιχιουρησις ανήκει είς τά μέλη- τούτα ίδίεο 
και ούχί κληρονομικώ δικαίφ.

ΑΡΘΡΟΝ 16ον 
Μεταβατικαΐ διατάξεις

. Ϋ ’Ανεξαρτήτως τής ημερομηνίας άφ’
ήζ }αι διατάξεις τού ποςρόντος έτέθηισαν 
έν ίσχύι τόσον διά τούς έν ένεργείφ όσον 
και διά τούς συνταξιούχους τούς ή σφαλι
σμένους είς τό Ταμεΐον Συντάξεων τής 
τέως Τραπέζης ’Αθηνών, οί έκ τούτων έν 
ενεργεί ς< άπό 1ης Ίανουαρίου 1961 καί 
έντευθεν ύποχρεοΰνται είς τήν καταβολήν 
εισφοράς έπί τών^ μηνιαίων πληρών απο
δοχών των από τής εν λογορ ημερομηνίας 
1ης lavouoqpiou 1961. ‘Η εισφορά αΰτη 
ύπολσγίζεται βάσει τών διατάξεων τού άρ
θρου 3 τοΰ άρχικώς ίσχύσαιντ'ος άπό 1.10. 
1949 Κανονισμού.
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αρθρον 9 τού παρόντος Κανονισμού έπικου
ρήσεως άνα?ιρο/μικώς οπό τής Ιη,ς ’ 1-ανουα- 
ρίου 1961, ή έπικούρησις δε αΰτη, διά τό 
μέχρι τής εφαρμογής τοϋ διά τοϋ προϊσχύ- 
σαντος Κανονισμού καθοριιζομένου τρόπου 
ύπολογισμού της, 6ά ύπολογισθή κατά τάς 
διατάξεις τού πρό αυτού ίσχύσαντος άπό 
1 .10.49 Κανονισμού. 'Η κατά τά άνωτέρω 
οφειλοιμένη έπικιούρησις, ή αναλογούσα είς 
τό χρονίικόν διάστημα άπό 1ης Ίανουαρίου 
1961 μέχρι τής ημερομηνίας έφαρμογής 
των διατάξεων τον προϊσχύσαντος Κανονι
σμού, θά ύπολογισθή βάσει τής κατά τήν 
ημερομηνίαν τής έγκμίσεώς του ύπαρχού- 
σ7ι'ζ σχέσεως, τοΰ κατά τόν τελευταΐον μή
να καταβληιθέντος συνολικού ποσού δι’ επι
κουρήσεις προς τό κατά τόν αυτόν μήνα 
καταβληθέν συνολικόν ποσόν διά συντάξεις 
είς τούς ή σφαλισμένους είς τό Ταμεΐον 
Συντάξεων 'Προσωπικού τής Τραπέζης (πρώ
ην) ’Εθνικής. 'Ο άνμτέρω υπολογισμός θά 
yi/tl έ77] τής συντάξεως τής δικαιούμενης 
βάσει τών τροποποιηθεισών γενικών διατά- 
§εων τοϋ Κανονισμού Συντάξεων» Προσω
πικού Τραπέζη,ς (πρώην) ’Αθηνών ,καί ού- 
χι επί τής τυχόν καταβαλλομένης μεγαλυ- 
τερας^ τοιαύτης/ βάσει ειδικών καί μετα
βατικών^ διατάξεων τοΰ αυτού ώς άνω Κα
νονισμού, προβλεπουσών τήν διατήρησιν τοΰ 
δικαιώματος είς τήν μείζονα τούτην σύν-

γ) Αί εν λογφ από 1ης Ίανουαρίου 
1961 καί εντεύθεν δικαιούμενοι έπικιουιρή- 
σεις ύπό τών συνταξιούχων ή μισθωτών τών 
προ ερχομένων έκ τής τέως Τραπέζης ’Αθη
νών, ή σφαλισμένων εις τό Ταμεΐον Συν
τάξεων Προσωπικού τής Τραπέζης (πρώην) 
Αθηνών έξελθόντφν μέχρι καί τής ]ης Ια

νουάριου 1961 δέν καταιβάλλοντα ιείς τούς 
δικαιούχους αλλά άγονται είς πίστωσιν Ει
δικού Λογαριασμού παρά τή Εθνική Τρα·Π; ir ,0» -, , , υικυυ /νογαριασμου παρα τη Εθνική Τρα-·, ° ε^λ&ν7ες προ της ισχύος τοΰ πέζη τής Ελλάδος, ϊνα χρησιμοπσ,η,θώσι 

^Τσν·°° -ai Τά πρώ- “I ίλευθέοαν σϋτήςκρ^
I !λ?..τη^επικουρησιν συντο- | σιν», πρ,σς κάλυψιν τών ύπό τοΰ Ταμείου7 t-νει ας του, εαν ο εν ανακοινώσουν «ν- τον ι'ιττιτν^όιιτΓ- _ _> » ι» ,'VA‘ ,χν· * cyxc-uve. jiav αυτής κρ

a‘S ^ονότα, έπ,φέρον- ί ξ,οϋχο, λοΰ Τ^ο^' Συνίά^Γ'
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εξερχαμενον προσωπικόν τό ήσφαλισιμένον 
εις τό Ταμεΐον τούτο, λόγορ μή διενεργεί ας 
έκπτώσεως είς τούς έξερχομένους καί άπο- 
ζημιουμένους πρό τής συμπ,ληιρώσεως δεκα- 
πενταετούς υπηρεσίας άπό τής ίδρύσεως 
τού^ έν λόγφ Ταμείου συμφώνως πρός τάς 
περί εκπτώσεων διατάξεις τοΰ Κανονισμού 
τού Ταμείου Αυτασφαλειας τοΰ Προσωπι
κού τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος. 

λ δ) Μετά τήν συγκέντρωσιν τού άναγκαι
ού ντο ς διά τήν άνω αιτίαν ποσού, αί επι
κουρήσεις^ θά καταβάλλωνται κανόνι κώς καί 
ως καθορίζεται διά τού π.ριοϊσχύσαντσς Κα
νονισμού είς τούς δικαιούχους ή, λό1γφ θα
νάτου αυτών, είς τάς δικαισδόχους οικο
γένειας των.

2. Οί σήμερον έπtκουρούμενοι, έφ’ όσον 
το κατα β α λλ ό μ ε ν ον είς αύτούς ποσόν εί
ναι άνώτερον τοΰ^ βάσει τού παρόντος κα
θοριζόμενου ποσού, διατηρούν τούτο, μέχρι 
τής τυχόν, διά αυξήσεως τού ποσοστού τής 
έπικουρήσεως ή τοΰ ποσοστού τής συντά- 
ςεως, έψ’ ού υπολογίζονται αΰται, έξισώ- 
σεως τής διαφοράς.

3. Ομοίως, οί λαιμβάνοντες έπικούρησιν 
βασει τών διατάξεων τού αρχικού άπό 1. 
10.1949 Κανονισμού οΐτινες διά τών δια
τάξεων τού πρό τού παρόντος ίσχύσαντος 
τοιούτου δέν δικαιούνται πλέον τοι-αύτης, 
διατηρούν μέν ταύτην, είς ό ποσόν κατα
βάλλεται σήμερον, αλλά μόνον μέχοτ τής 
λήξεως τού^ χρόνου έπικουρήσεως τοΰ καθό
ριζα μένου διά τών αρχικών διατάξεων τοΰ 
ώς άνω από 1.10.1949 Κανονισμού, μή 
λα μβ αν ο μενών τούτέστιν ύπ’ όψει τών ε
νιαυσίων παρατάσεων.

4. Πάσα νέα χοιρήγησις ή αϋξησις έττι- 
κου,ρήσεως συνεπείς·: τροποποιήσεων τού πα
ρόντος Κανονισμού άρχεται καταβαλλόμε
νη είς τούς δικαιούχους άπό τής 1ης τού 
μηνος καθ όν ενεκριθησαν αί τροποποιή
σεις αΰται δι’ άποφάσεως τού Γενικού 
Συμβουλίου τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ειλλάδος κατά τά έν άρ-θρ^ 4 τού παρόν

τος διαλαμβανόμενα.
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2 εν συνδυασμφ μέ τό αρθρον 6 τού παρόν
τος κανονισμού αναγνωρίζεται δικαίωμα έ
πικουρήσεως καί εις τούς έξελθόντας ή έξ- 
ερχομένους μισθωτούς τής τέως Τ.ριαπέζης 
θηνών, τούς ανήκοντας περιοριστικώς είς 

το τακτικόν προσωπικόν αυτής, τό ο/ναφε- 
ρόμενον εν αρθρκρ 4 τού ήδη ίσχυοντος Όρ- 
γανσιμοΰ Υπηρεσίας ’Εθνικής Τραπέζης 
της Ελλάδος, ώς καί είς τά μέλη οικο
γένειας αυτών έν περιπτώσει θανάτου των, 
έφ’ όσον λόιγφ προσλήψεως ή μονιμιοποιή- 
σεως των ήσψαλισμένων τούτων είς τήν ώς 
άνω Τράπεζαν εις ηλικίαν μή έπιτρέπουσαν 
άσφάλισιν παρά τφ Τ α με ί ω Συντάξεων τής 
Τρία πεζής ’Αθηνών, δέν έδι και ώθησαν ή δέν 
ηθελον δικαιωθή ουτοι συντάξεως παρά τοΰ 
ιαμείου τούτου, άλλ’ ή σφ αλ ί σθησαν πα;ρά 
τω I ΚΑ. Ή τοιαύτη όμως άναγνώρισις δι
καιώματος έπικουρήσεως είς τους ανωτέρω 
τοΑει υπο τας έξης δύο προύποθέσες, ή'- 

V . °T‘ ίΐ=Γ'αν ή είναι ούτοιι μέλη τού 
Αλληλοβοηθητικού Ταμείου ύπά τόν τίτλον 

«Ταμεισν Υγείας καί Άσφαλίσεως κατά 
της ασθένειας τών μελών τού Συλλόγου 
Των Υπάλληλων, τής Τραπέζης ’Αθηνών» 
και 2J οτι αναγνωρίζεται αύτοΐς δικαίωμα 
συντάξεως βάσει τών κατά τήν εναρξιν ι
σχύος τής παρούσης διατάξεως ίσχυόντων 
Κανονισμών τών Ταμείων Συντάξεων Προ
σωπικού της Τραπέζης (πρώην) ’Εθνικής 
και του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού 
Γραπεζης (τηρώην) ’Αθηνών. Έν τή αυτή 
όμως περιπτώσει τό κατά τό άρθ|ρ. 9*, 
πο^· 2—5 τ„°^ ττοορόντος ποσοστόν π)ρός 
καθορισμόν τής έπικουρήσεως υπολογίζεται 
επι της παρά τού I ΚΑ παρεχομένης συν
τάξεως.

6. Τό δικαίωμα πρός έπικούρησιν τών 
εξελθόντων εθελουσίως έκ τής υπηιρεσίας 
Γής Τραπέζης και λαμβανόντων, δυνάμει 
τών όρων τής έθελουσίας έξόίδου, έκ τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων καί τής Τραπέζης πο
σά ίσούμενα πρός αποδοχάς ενεργού ύ- 
πηρεσίας, άρχεται άπό τής καταλήψεώς 
των υπο τοΰ ορίου τής ηλικίας.


