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«Ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος παρέθεσε έπίσημο γεύμα 
προς τιμήν των ομογενών μελών τής όργανώσεως ΑΧΕΠΑ στα 
«ΑΣΤΕΡΙΑ» Γλυφάδας.

Παρεκάθησαν ό...... οί ....... κ.ά.
Ό Διοικητής τής Τραπέζης κ. Αχ. Κομινός κατά τήν διάρ

κειαν του γεύματος άπηύθυνιε εγκάρδιον χαιρετισμόν προς τους 
ξενητεμένους αδελφούς μας κ.λπ, κ.λπ.».

At Εφημερίδες

★
Χαιρετισμός, προς τους ξενιτεμένους αδελφούς μας, 

εχ μέρους τού Προσωπικού τής Εθνικής Ί'ραπέ'ίτ,ς, 
δεν άπν,υϋύνΟγ,. Άπλούστατα, διότι αί συνδικαλιστικα.Ι 
οργανώσεις τού Ηροσωπικού, δεν είχον προσκληθή εις 
τό γεύμα. Χυτό φυσικά δεν άναφέρεται εις τήν σχετι
κήν εΐδησιν των έφτήμερίδων. Και οί αρμόδιοι καί υπεύ
θυνοι δια τήν παράλειψιν (εάν πρόκειται περί παραλεί- 
ψεως) , ένασμεν ί ξ ον τ α ι, διότι κατά τήν γνώμην των, 
«όλα πήγαν καλά». Επειδή όμως δεν αρκεί μόνον ή 
ίδική των γνώμη, διά νά «πάνε όλα καλά», αλλά χρειά
ζεται καί τών άλλων, που άπηχούν τήν KOIXIS.X" 
JTXSWMEHX, ας ύποόληθούν εις τήν δοκιμασίαν νά πλη- 
ροφορηθούν τ’ ακόλουθα, κι’ άς είναι βέβαιοι ότι θά 
ώφεληθούν. Χιότι ή έπανάληψις παρομοίου όλισθήμα- 
τος, ενδέχεται νά τούς επιφυλάσση όδυνηράς εκπλήξεις.

★

έπαναλαμβάνομεν, έκ παραδόσεως έδιδάχθη νά μή 
άδιαφορή.

★
Επιδίωξις τών Χυλλογικών οργάνων 4ξ άλλου, εί

ναι άνέκαθεν, ή μετά τών εκάστοτε Χιοικήσεων τής Τ ρα
πέζης διατήρησις αρμονικών σχέσεων, επί ζημία ενίο
τε, τού Χυλλογικού γοήτρου.

Μέ όλως ιδιαιτέρως υψηλά αισθήματα καί άγά- 
πην, περιβάλλει ό Χύλλογος καί τό Προσωπικόν τήν 
σημερινήν Χιοίκησιν. Άπο τής άναλήψεως τών καθη
κόντων της συμπαρεστάθη εις τό εργον της, μέ φανατι
σμόν, πίστιν καί άνυστεροβουλίαν, παρά τά όξύτατα 
προβλήματα πού είχε νά άντιμετωπίση καί τήν ίκανο- 
ποίησιν τών όποιων άπό μακροΰ προσδοκούσε.

Τό Προσωπικόν τής ’Εθνικής Τραπέζης έχει άπο- 
δείξει ότι Τιμά καί Χέβεται τήν Χιοίκησίν της, καί 
πιστεύει, ότι καθ’ όσον αϋτη Χιοικεί τήν Τράπεζαν, 
παραλλήλως διακονεί καί ύποβαστάζει τήν ’ Εθνικήν Οι
κονομίαν.

★
Μέ τήν επιδειχθεϊσαν άμφιπλεύρως καλήν θέλησιν, 

επετεύχθη ή προσέγγισις Χιοικήσεως καί Προσωπικού 
καί εις τό φύλλον τής ((ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» τής 
30ής Λϊα'ιου έ.έ. επ’ εύκαιρί<φ τής ύπογραφής τής Χυλ
λογικής συμβάσεως, έγράφετο:

Άπό τής ίδρύσεως τής ’Εθνικής Τραπέζης, λέγουν 
αί παραδόσεις, τό Προσωπικόν αύτής, έθεσεν ύπεράνω 
τών ατομικών του συμφερόντων, τά συμφέροντα τής 
Τραπέζης. Καί ιός μόνην φιλοδοξίαν του, τήν συμβολήν 
του —έκαστος κατά δύναμιν— διά τήν πρόοδον καί τό 
μεγαλείον της.

Καί ότε τό 191Τ συνεστήθη ό Χύλλογος τών ' Επαλ
λήλων, οί ίδρυταί του, έθεσαν μεταξύ τών βασικών σκο
πών τής ίδρύσεώς του, τήν περιφρούρησιν τών συμφε
ρόντων τής Τραπέζης καί τήν πρόταξιν τούτων, έναντι 
τών συμφερόντων τών ιδίων αύτού μελών.

Τήν καταστατικήν αυτήν αρχήν, παραδοσιακώς, συ» 
νέχισεν καί συνεχίζει μετά φανατισμού τό σύνολον τών 
ύπηρετούντων τήν Τράπεζαν.

Τά κατά καιρούς παραδείγματα, όμιλούν άφ’ εαυ
τών, θά άπεβαινε όμως κουραστική ή άπαρίθμησίς των, 
διότι δεν είναι ολίγα.

Αλλά καί όταν ύπό τήν πίεσιν τών πραγμάτων ήναγ- 
κάζετο τό προσωπικόν νά άγωνισθή διά τήν ίκανοποίη- 
σιν δικαίων αιτημάτων του, ό άγων του προσηρμόζετο 
πάντοτε εις τά πλαίσια εκείνα πού δεν θά παρέβλαπτον 
γενικώτερα συμφέροντα τού 'Ιδρύματος, διά τά οποία

«Μέ τήν ύπογραφήν τής νέας συλλογικής συμβά
σεως πού άπετέλεσε τήν άναγνώρισιν ενός δικαίου αι
τήματος μας, επήλθεν καί μία έτι περαιτέρω προσέγ- 
γισις τής Χιοικήσεως τής Τραπέζης μέ τήν Χιοίκησιν 
τού Χυλλόγου καί τό σύνολον τού Προσωπικού καί πι- 
στεύομεν ότι αύτη θά συντέλεση εις τήν έπίλυσιν, καί 
τών ύπολοίπων θεμάτων τού Προσωπικού πού παραμέ
νουν μέχρι σήμερον εκκρεμή».

'Π Χιοίκησις τής Τραπέζης έξ άλλου, εις τήν έκ- 
θεσίν της κατά τήν Γενικήν Χυνέλευσιν τών Μετόχων, 
άναφερομένη εις τό Προσωπικόν έλεγε:

«Κατά τήν ενδιάμεσον αυτήν περίοδον τής μεταβά- 
σεως άπό τάς παλαιάς μεθόδους διεκπεραιώσεως τών 
συναλλαγών εις τάς συγχρόνους άπλουστευμένας τοιαύ- 
τας, τό Προσωπικόν κατέβαλε μεγάλην προσπάθειαν διά 
τήν πραγματοποίησιν τών αντικειμενικών σκοπών τού 
'Ιδρύματος κατά τό 1969. Ή Χιοίκησις τής Τρα
πέζης αισθάνεται ύποχρεωμένη νά τονίση καί άπό τής 
θέσε ως ταύτης, ότι χάρις εις τήν εργατικότητα, τήν 
άφοσίωσιν, τήν εμπειρίαν καί ικανότητας τού Προσω
πικού έπετεύχθησαν τά ικανοποιητικά άποτελέσματα τού 
ύπό κρίσιν έτους, πιστεύει δέ ότι καί ή Γενική Χυνέ-

λευσις θά θελήση νά έκφραση εις άπαν τό Προσωπικόν 
τήν εύγνωμοσύνην της διά τούς μόχθους τούς όποιους 
κατέβαλε διά τήν πρόοδον τού 'Ιδρύματος καί τό κοι
νόν συμφέρον μετόχων καί εργαζομένων, άλλά καί διά 
τήν έξυπηρέτησιν τής μεγάλης καί διαρκώς αύξανομέ- 
νης πελατείας μας».

★
Καί λαμβάνει χώραν ή ώς εν προλόγω τιμητική 

έκδήλωσις τής Τραπέζης καί άγνοούνται οί συντελεσταί 
τής προόδου τού 'Ιδρύματος οί ερχόμενοι εις άμεσον 
καθημερινήν επαφήν μέ τήν διαρκώς αΰξανομένην πε
λατείαν του, κατά τήν δήλωσιν τού κ. Χιοικητού.

Χέν άπέβλεπε δέ ή έκδήλωσις αύτη εις άλλο τι, 
ώστε ή παρουσία τής συνδικαλιστικής όργανώσεως νά 
άπετέλει έμπόδιον εις τάς επιδιώξεις τής Χιοικήσεως. 
Γεύμα θά παρετίθετο προς τιμήν μελών, επίσης όργα
νώσεως, περίπου συνδικαλιστικής. Όργανώσεως ομο
γενών, διαβιούντων είς μίαν κατ’ εξοχήν Χημοκρατικήν 
χώραν, είς τήν οποίαν ό συνδικαλισμός διαδραματίζει 
εν πολλοίς, κυβερνητικόν ρόλον.

Είναι βέβαιον ότι, τινές τών παρευρεθέντων, δι- 
ηπόρησαν καί διηρωτήθησαν διά τήν απουσίαν τών συν
δικαλιστικών όργανώσεων τού Προσωπικού.

Χιότι, αυνέβαινε κάτι άντίθετον προς τάς συνή
θειας των.

Χιότι, δέν μπορούν ν’ άντιληφθούν ούδεμίαν πρόο
δον, ούδεμίαν επιτυχίαν, χωρίς τάς παραλλήλους προσ
παθεί ας, εργοδότου καί εργαζομένου.

★
Επι του παρόντος, θα αρκεσθωμεν είς τό νά κατα- 

στήσωμεν γνωστόν είς πάντα αρμόδιον ύπηρεσιακόν ή 
μή, ότι, ΕΟΧΙΚΗ ΤΡΑΙΙΕΖΑ, είναι αυτό τούτο 
τό Προσωπικόν της καί όστις αγνοήσει τήν πραγματι
κότητα αυτήν, θά όδηγηθή μοιραίως, άργά ή γρήγορα, 
είς αποτυχίαν.

Χέν επιτρέπονται καί δέν πρέπει επ’ οϋδενί λόγιο, 
νά συγχωροΰνται παραλείψεις, σημασίας τοιαύτης, ώς 
ή εν προκειμένω.

Χυπουμεθα, αλλ’ άναγκαζόμεθα νά χρησιμοποιήσω- 
μεν αυστηρόν τόνον. Πρέπει νά κατανοηθή ότι δέν ήγνο- 
ήθη τό άτομον τού γράφοντος, ώστε νά επιτρέπεται είς 
αυτόν νά είναι επιεικής. Ήγνοήθη ή X υ λ λ ο γ ι κ ή 
‘διότης του. Ήγνοήθη τό Προσωπικόν.

Καί, δέν είναι τό πρώτον κρούσμα. 'Γπάρχει πα
ρόμοιον προηγούμενον. Τότε μάλιστα έξ άφορμής προ- 
τάσεως Κυβερνητικού εκπροσώπου, άφορώσα είς τόν

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)

Μην σπέρνετε άνεμους
Διά τήν Εθνικήν Τράπεζαν, ή συγχώνευαις τής 

Τραπέζης ’Αθηνών κατά τό 1953, ΰπήρξεν, ώς άλ
λωστε καί έπισήμως έχει άναγνωρισθή, όλεθρία. 
Αί συνέπειαι τής συγχωνεύσεως αυτής δέν κατέστη
σαν έκδηλοι εΰρύτερον διότι, ή ζωτικότης καί τό 
κύρος τής Εθνικής Τραπέζης δέν έπέτρεψαν τόν ικλυ- 
δωνισμόν.

'Η πάροδος του χρόνου έχει ήδη έπουλώσει τάς 
πληγάς καί ή συγχώνευσις καθ’ όσον αφορά τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν, ώς οικονομικόν άργανιισμόν, cfttoi- 
τελεϊ μίαν περιπέτειαν που τείνει νά λησμονηθή.

Ένώ δμως διά τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν αί συνέ- 
πειαι τής συγχωνεύσεως έξέλιπον, διά τούς υπαλ
λήλους τής Εθνικής Τραπέζης, όχι μόνον δέν έξ
έλιπον, άλλά καθημερινώς δημιουργούν προβλήμα
τα σοβαρώτατα.

Δέν έπιχειροΰμεν νά άναξέσωμεν τάς πληγάς. 
Δέν έπιθυμοΰμεν νά ΰποδαυλίσωμεν πάθη. Δέν έπι- 
διώκομεν νά προκαλέσωμεν αναταραχήν μεταξύ τών 
υπαλλήλων τού 'Ιδρύματος.

Άρνούμεθα όμως έν όνόματι οίασδήποτε σκοπι- 
μότητος νά δεχθώμεν τήν παράτασιν τής τοιαύτης 
καταστάσεως είς τό διηνεκές.

'Ο Σύλλογος τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα
πέζης παρά τά πλήγματα πού έδέχθησαν καί ώς 
άτομα καί ώς σύνολον τά μέλη του, έν όνόματι τής 
ένότητος καί πρός περιφρούρησιν τών συμφερόντων 
τού 'Ιδρύματος, μετά τό πραξικόπημα τής συγχω
νεύσεως, κατέβαλε πάσαν δυνατήν προσπάθειαν άμ- 
βλύνσεως τών παθών καί έδέχθη τήν διατήρησιν 
ανωμάλων καταστάσεων είς τούς κόλπους τού προ
σωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης. Διετή ρήσε δμως 
τήν έλπίδα δτι αί άνωμαλίαι, οί παραγ κων ι σ μ ο ί 
καί τά μίση θά παρεχώρουν τήν θέσιν των, μέ τήν 
πάροδον τού χρόνου, είς τήν άποκατάστασιν τής 
ηρεμίας, τής εύνομίας καί τής άποδόσεως δικαιο
σύνης. ’Έτι περισσότερον άνεμένετο 6τ άπό κάθε 
ύπεύθυνη πλευρά θά κατεβάλλετο ή άπαιτουμένη 
προσπάθεια ώστε νά έκλείψουν αί άφορμαί πού θά 
προεκάλονν συνεχώς άνα τα ράχην μεταξύ τού προ
σωπικού καί θά διαιώνιζαν διά τών έπιπτώσεών των 
τάς συνέπειας τής συγχωνεύσεως έπί τού προσω
πικού τής ’Εθνικής Τραπέζης.

'Η τοιαύτη δμως στάσις τού Συλλόγου τών Υ
παλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης παρεξηγήθη. Ή 
προσπάθεια διά τήν ένότητα έξελήφθη υποταγή, ή 
έπιθυμία πρός έπούλωσιν τών πληγών αποδοχή τής 
διατηρήσεως τής ανωμαλίας.

★
Είναι κοινόν μυστικόν ποιας ζημίας ύπέστησαν 

καί ύφίστανται τά άσφαλιστικά Ταμεία τών μελών

I τού Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης έκ τής συγχωνεύσεως.

I 'Η άπομάκρυνσις ΰπερχιλίων υπαλλήλων καί ή 
συνταξιοδότησίς των ύπό τού Ταμείου Συντάξεων 
Εθνικής Τραπέζης τό κατέστησε «έλλειμματικόν» 
μέχρι σήμερον. Καί παρά τάς έπισήμους αναγνωρί
σεις περί τών αιτίων τής έλλειμματικότητσς και τάς 
διαβεβαιώσεις περί μέτρων πρός άρσιν τής αδι
κίας ούδέν έγένετο.

'Η παράλληλος διατήρησις έξ άλλου τής αύτοτε- 
λείας τών Ταμείων τών υπαλλήλων τής τέως Τρα
πέζης ’Αθηνών, ιείς βάρος τής ’Εθνικής Τροατέζης καί 
τού προσωπικού της είναι ένα ακόμη έκ τών δει
νών πού έπεσώρευσεν ή αλόγιστος συγχώνευσις καί 
επιτρέπει τήν παράτασιν τής ανωμαλίας καί τήν 
δημιουργίαν σοβαρών προβλημάτων.

★ ,

Δέν είναι τού παρόντος ή άναφοιρά είς τά άσφοο 
λιστικά μας θέματα.

Ή ΰφισταμένη ανωμαλία θά άντιμετωπισθή ό
ταν έπιστή ή στιγμή μέ τήν έπιβαλλομένην σύνε^ 
σιν καί αφού δημιουργηθοϋν αί κατάλληλοι πρός 
τούτο προϋποθέσεις.

Μέχρι τότε εϊμεθα υποχρεωμένοι νά άνεχθώμεν, 
τάς συνέπειας τής συγχωνεύσεωις. Μόνον αύτάς 
δμως.

Επ’ ούδενί εϊμεθα διατεθειμένοι νά έπιτρέψωμεν 
καί πολύ περισσότερον νά δεχθώμεν ώς τετελεσμένα 
γεγονότα, ένεργείας, αί όποΐαι συντελούν είς τήν 
παράτασιν τής έκκρεμότητος καί παρεμποδίζουν 
τήν ομαλήν πορείαν πρός τήν έξυγίανσιν τού ασφα
λιστικού μας θέματος.

Μία τοιαύτη ενέργεια πληροψορούμεθα δτι έπι- 
χει ρεΐται τάς ή μέρας αύτάς.

Διά πράξεως τής Διοικήσεως ποσοστόν έκ 
τών νεοπροσληφθέντων ύπό τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, ύποΑλήλων, θά υπαχθούν είς τήν ά- 
σφάλισιν τού Ταμείου τής τέως Τραπέζης ’Αθηνών.

Έπισημαίνομεν είς τόν κ. Διοικητήν καί τούς 
αρμοδίους υπηρεσιακούς παράγοντας δτι τοιαύτη 
ένέργεια είναι δΓ ημάς ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ έκτος τού 
δτι είναι καί ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ καί δέν θά δεχθώμεν 
τήν πραγματοποίησιν της.

Τόν διαγωνισμόν προσλήψεως προεκήρυξεν ή Ε
ΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Οί μετασχόντες τού διαγωνι
σμού γνωρίζουν δτι διηγωνίσθησαν διά νά κατα
στούν υπάλληλοι τής ’Εθνικής Τραπέζης. Οί έπι- 
τυχόντες καί πρΌσληφθέντες γνωρίζουν δτι προσε- 
λήφθησαιν εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν. Πώς λοιπόν 
ώρισμένοι έξ αυτών θά υπαχθούν είς τήν άσφάλισιν 
τού Ταμείου Συντάξεως προσωπικού ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ 
Τραπέζης;

Αυτά. Μέ τήν έλπίδα δτι έγίναμεν αντιληπτό ί.

I "
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ΑΣΥΝΗΘΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΝ
_ ^αρ“ *"·*" τ9ζ Τραπέζης προεδρευοιμένου ύπό τού ικ Διοικη- 

του οιενηργηθησαν προαγωγαί είς τούς άνωτάτονς βαθμούς.
„ _Ανεμένοντο λοιπόν, ώς εϊθισται, αί προαγωγαί τών Προϊσταμένων

των διάφορων Διευ3υνσεων πού δέν κατέχουν τόν βαθμό τού Διευθυντού 
δεδομένου οτι από μακροΰ συνεπλήρωσαν τόν πρός προαγωγήν άπαιΐ 
τουμενον χρονον.

Παραδοξως, είς τήν κυκλοφορήσασαν σχετικήν εγκύκλιον τής Δισι- 
κησεως, δεν αναφέρονται τά όνάματα τών Προϊσταμένων τών Διευθύν- 
σεων αυτο»ν.

Καί γεννάται εύλόγως τό ερώτημα: Πώς θά ασκήσουν ουτοι τά
καθήκοντα του Προϊσταμένου —ελέγχοντας—όταν οιί Υφιστάμενοι __
ελεγχόμενοι— είναι κατά βαθμόν άνώτεροί των;

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΙΣ ΘΕΣ)ΝΙΚΗΝ
Ό Πρόεδρος τού Διοικητικού 

Συμβουλίου τού Συλλόγου ικ. Μελ- 
χής Τσουδερός άνεχώρησεν' είς Θεσ
σαλονίκην διά νά παραστή είς τά 
έγικαίνια τής Διεθνούς Έκθέσεως 
καί τών νέων Υποκαταστημάτων τής 
Τραπέζης μας.

Οί Κανονισμοί 
των Ταμείων 
Αΰτασφαλείας 

καί Έπικουρπσεως
Είς τάς σελίδας 3ην καί 4ην 

δημοσιεύεται τό πλήρες κείμενον 
τού Κανονισμού τού Ταμείου Αΰ
τασφαλείας τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης (πρώην) ’Εθνικής καί 
μέρος τού Κανονισμού Έπικου- 
ρήσεως. Είς τό προσεχές φύλλον 
θά δημοσιευθή ή συνέχεια του 
Κανονισμού Έπικουρήσεως τού 
Προσωπικού τής ’Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος.

Ουτω τά μέλη τού Συλλόγου, 
έφ’ δσον άποικόψουν καί κρατή
σουν τούς καταχωρηθέντας είς 
τήν «Τραπεζιτικήν» Κανονισμούς 
τών ασφαλιστικών Ταμείων ιθά 
δύνανται νά τούς συμβουλεύων- 
ται, οσάκις παρίσταται άνάγκη 

| νά πληροφορηθούν θέματα άφο- 
ϊ ρώντα είς τήν άσφάλισιν των.
| Ύπενθυμίζομεν δτι αντίτυπα 
I τών Κανονισμών τών άσφαλιστι- 
j κών Ταμείων δέν ύπάρχουν καί 

ή άνεύρεσίς των είναι δυσχερής. 
Διά τόν λόγον αυτόν άλλωστε 

J τό Διοικητικόν Συμβούλιον άπε- 
I φάσισε τήν δημοσίευσίν των είς 
| τήν «Τραπεζιτικήν».
I
I

Εκδικήσεις 
καί αντεκδικήσεις

Έξ, άφορμής σχετικών παραπό
νων αναγκαζόμενα νά συστήσωμεν 
όπως, άποφεύγωνται έκδικηιτικαί πό
σης φύσεως ένέργειαι Διευθυντών 
ή Προϊσταμένων είς βάρος τών ΰ- 
φισταμένων των.

Τοιαύται ένέργειαι είναι άπαρά- 
δεκτοι, διότι έκτος τού δτι προδί
δουν έλλειψιν πολιτισμού, γεννούν 
μοιραίως καί αισθήματα μίσους καί 
άντ εκδικήσεων.

Ή πείρα έκ τού παρελθόντος πολ
λά έχει διδάξει καί φρικιά κανείς 
άναθυμούμενος τραγικάς τότε στι- 
γμάς.

’Άς φροντίσωμεν όλοι ν’ άπο- 
φευχθή έπανάληψ ί ς των.

Σεβασμός
Μετά τρίμηνον άπό τής ΰπογραΓ 

φής τής νέας Συλλογικής Συιμβάσε- 
ως, ή χορηιγηιθείσα αϋξησις ιείς τούς 
μισθούς. Επρεπε νά χορηγηθή καί 
εις τούς συνταξιούχους τού Ταμείου.

Παρήλθον δμως άλλοι δύο μήνες 
καί οί συνταξιούχοι ματαίως περιμέ
νουν τήν βελτίωσιν τών συντάξΙεών 
των.

Εϊμεθα περίεργοι νά πληιροφοιρη- 
θώμεν ποιος λόγος έπιβάλλει τήν 
καθυστέρησιν, διότι, μάς εΐναι αδύ

νατον νά δεχθώμεν δτι οιί υπεύθυ
νοι αδιαφορούν. Ούτως ή άλλιως δ
μως αί αυξήσεις πρέπει νά χορη
γηθούν αμέσως.

Πέραν τών οικονομικών λόγων 
πρέπει νά κυριάρχηση καί 6 σεβα
σμός πρός τούς απομάχους συνα
δέλφους.

Μία ακόμη 
προειδοποίησή

Θέλοι/με νά τπστεύουιμε οτι δέν θά 
ευρεθώμεν είς τήν δυσάρεστον θέ
σιν νά ικατσγγείλωμεν τήιν Ίταραβία- 
σιν τής έγκυικλίου τής Διοικήσεως 
διά τήν κανονικήν χορήγησιν των 
αδειών του 'ττρσσωπικου.

Επιβάλλεται νά γίνη συνίείδησις 
εις όλους οτι ή θερινή; άδεια είναι 
άναφαίρ-ετον δικαίωιμα του Προσω
πικού καί όχι χαριστική πράξις του 
οί ουίδήποτε Διευβυντου.

Τό Δ.Σ. τού Συλλόγου δέν είναι 
διατεθεί μένον νά δεχθή σι αν δήποτε 
παρέκκλιισίιν είς τό θέμα τών α
δειών.

ΔΓ αυτό καί άπευθύναμεν μί-αν 
αχέιμη προειδοποίησιν είς τους νο- 
σταλγούς του παρελθόντος νά μην 
επιχειρήσουν διά πιεστικών ιμέτρων 
τήν παραβίασίν τών αδειών.



ΣΕΛΙΣ 2α «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» ΔΕΥΤΕΡΑ, 31 Αύγουστου 1970

Κοινωνικά
ΑΡΡΑΒΏΝΕΣ

Ό κ. Γεώργιος Θ. Κατσαρός, μέ
λος τού Διοικητικού Συμβουλίου τού 
Συλλόγου καί ή δίς Παυλίνα Κα- 
ραχάλιου, τού Λογιστικού Κέντρου, 
έδωσαν άμοιβαίαν ύττόσχεσιν γά
μου.

•
Στους αγαπητούς συναδέλφους κ. 

Γεώργιον Θ. Κατσαρον και Παυλί- 
ναν Ε. Καραχάλιου δώσαντας άμοι- 
βαίαν ϋπόσχεσιν γάμου, καί στους 
γονείς τους, εύχομαι κάθε ευτυχίαν.

Ε. X.

ΔΏΡΕΑΙ

Υπέρ τών σκοπών τού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
είς μνήμην κ. Άντωνιάδη προσέφε- 
ραν:

1) Τομεύς άναλύσεως τής Διευ- 
θύνσεως Όργανώσεως Έθν. Τραπέ- 
ζης δρχ. 1.260.

2) 'Εταιρία Συμβούλου Επιχει
ρήσεων CRESAP- MC CO RMIΟΚ 
AND PAGET δρχ. 500.

Παρά τού Προσωπικού Κ)ματος 
ΕΤΕ Αγοράς, είς μνήμην τού άπο- 
βιώσαντος 'Ιωσήφ Τελιόγλου πατρός 
τού συναδέλφου των Βασιλείου Τε
λιόγλου.

Συνέρχεται
ή όλομέλεια
τού Αιοικ. Συμβουλίου

Τήν προσεχή Πέμπτην 3ην Σε
πτεμβρίου συνέρχεται ή ολομέλεια 
τού Διοικητικού Συμβουλίου τού 
Συλλόγου διά τήν έξέτασιν διαφόρων 
θεμάτων καί ιδίως τού θέματος τής 
τροποποιήσεως τού 'Οργανισμού 
Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 
ΕΙΣ ΤΟΪΣ ΑΟΓΙΣΪΑΣ Α’

Έκοινοποιήθησαν αί εγκύκλιοι 
τών προαγωγών ύποτμηματαρχών 
καί Τμημοααρχών Β'.

Εξ άλλου τήν 26ην Αύγουστου 
συνήλθε το συμβούλιον προαγωγών 
καί αστεφάσισε τήν χορήγησιν προ- 
σαυξήσεων εις τούς λογιστάς Α'.

Αί προαγωγαί τών Λογιστών Α' 
άνεβλήθησαν έν δψει τής αύξήσεως 
τών οργανικών θέσεων καί τού βα
θμού τού ϋποτμηματάρχου.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Έν 'Αθήναις τη 25η Αύγουστου 1970

Σ ει ρά Α'.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Δ ΙΟΙ ΚΗΣΕΩΣ
Άριθ. 53

Προς τάς Διευθύνσεις, το Κεντρικόν Κατάστημα 
καί τά Υποκαταστήματα τής Τραπέζης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Β'. ΤΑΞΕΩΣ

Χαιρετισμός είς 
τούς νεοπροσληφθέντας

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Συλλόγου Βοηθητικού Προσωπικού 
Ε.Τ.Ε. καλωσορίζει καί εύχεται είς 
τούς νεοπροσληφθέντας συναδέλ
φους του, καλήν σταδιοδρομίαν είς 
τό" Ιδρυμα. Τους διαβεβαιοΐ δέ δτι 
θά είναι πάντοτε είς τήν διάθεσίν 
των.

ΑΙ ΩΡΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

’Από τής 25ης τ,μ. έπανήρχισεν 
ή λειτουργία τής βιβλιοθήκης τού 
Συλλόγου.

Υπενθυμίζεται είς τά μέλη δτι ή 
βιβλιοθήκη ενιαι ανοικτή έκάστην 
Δευτέραν, Τετάρτην ικαί Παρασκευήν 
και κατά τάς ώρας 5—8 μ.μ.

MEIQMENON ΤΙΜ0Λ0ΓΙ0Ν
Γωνστοποιούμεν είς τούς συνα

δέλφους δτι ή ΕΦΕΤ έπέτυχεν ευ
νοϊκήν τιμήν (Δρχ. 160 κατ’ άτομον 
ήμερησίως FULL PENSION) δΓ δ- 
σους έπιθυμούν νά παραθερίσουν είς 
τό ϋπερπολυτελές τουριστικόν συγ
κρότημα VENUS BEACH BUNGA
LOWS.

Δηλώσεις συμμετοχής είς δίδα 
Μαρία Θεοδωρακοπούλου, τηλ. 6-24.

ΕΦΕΤ

Άναικοινούμεν ΰμϊν, δτι εντός τού μηνός Νοεμβρίου έ,έ. 8ά 
διενεργηθή Προαγωγικος Διαγωνισμός Υπολογιστών Β' τάξεως.

Είς τόν διαγωνισμόν τούτον καλούνται, δπως μιετάσχωσιν 
ΰπαχρεωτικώς, συμφώνως τη πα,ραγρ. 4 τού άρθρου 10 τού 'Ορ
γανισμού τής ‘Υπηρεσίας, οϊ Ύπολογι-σταί Β'. τάξεως, οΐ συιμ- 
πληρουντες χρόνον κρίσεως διά προαγωγήν εις τον βαοίμσν Ύπο- 
λογιστού Α' τάξεως τη 1.1.1971 καί 1.7.1971 ή καί προγενέ
στερον, είτε έκ πραγματικής Υπηρεσίας, είτε έκ χορηγηθείσών 
αυτοις δι αποφάσεων τής Διοιικήσεως προωθήσεων 
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΘΕΜΑΤΑ:

1. Έικιθεσις επί οικονομικού θέματος καί
2. Θέματα Τραπεζικής Λογιστικής καί 'Εργασιών.
Οι εκ τών καλούμενων είς τόν ανωτέρω διαγωνισμόν, ιμετα- 

σχόντες είς προηγουιμένους τοιούτους καί άποτυχόντες 'είς εν 
μάθημα, θά εξεταοθωοι μονον είς τό είς ό άπέτυχον ιμάθήμα.

ΚΕΝΤΡΑ διεξαγωγής τού διαγωνσιμοϋ ορίζονται:
1. Άθήναι.
2. Θεσσαλονίκη.
Η ακριβής χρονολογία, ο-ί χώροι διεξαγωγής τού ανωτέρω 

διαγωνισμού κατά Κέντρον ως καί αί λοιποί λεπτομέρειαι θέλουσι 
καίορισθή δΓ δίιαιτέρας άνακοινώσεως μέχρι τής 25ης 'Οκτω
βρίου έ,έ.

Οΐ διαγωνισιθησόμενοι δέον δπως προσέλθωσιν είς τους χώ
ρους διεξαγωγής τού Διαγωνισμού τήν όρισθησομένην ήμέραν καί 
ώραν, έίχοιντες μεθ’ εαυτών άπαραιτήτως τό δελτίον ταυ- 
τότηιτός των.

, ^Ιι 5ν (ττΡατ£ύσει τελοΰντες υποψήφιιοι νά είδοποιηθώσι, με- 
ρίμνη τών Υποκαταστημάτων, -είς ών τήν δύναμιν ανήκουν, δτι 
δόναν τα ι νά μετάσχωισι του Διαγωνισμού, προσερχομενοι είς, το 
πληισιέστερον προς τήν μονάδα, είς ήν υπηρετούν, Κέντρον Δια
γωνισμού.

, Η αδικαιολόγητος ιμή προσέλευσις, καθώς καί ή τυχόν άπο- 
τυχία τών διαγωντσθηισσμένωιν ‘θά συνεπάγηται καθυστέρησιν τής 
προαγωγής των τουλάχιστον κατά έν έτος, υπό τήν εϋνόητον 
προϋπόθεσι-ν τής έπιιτυ'χίας των είς οιμέσως προσεχή διαγω
νισμόν.

Ο-ί τυχόν κωλυόμενοι νά μετάσχωσι τού άνωτέρω Διαγωνι
σμούς δέον δπως δικαιολογήοωο ι τούτο έπαρκώς καί έγκαίρως, 
προ ή τουλάχιστον κατά τήν ήμέραν τού Διαγωνισμού, άλλως θά 
θεωρηθώσιν αδιικαιολογήτως μή μετασχόντ-ες.
„ ^'9 τή^9 Ιεκ τών υποψηφίων μέλλοντας νά μετακινηθώσι τής
έδρας τού Υποκαταστήματοςτων έγκρίνομεν, δπως καταβληιθώσι 
τά πραγματικά οδοιπορικά έξοδα πλέον άποζημιώσεως έκ δρχ. 
200.---- (διακοσίων) κατά υπάλληλον.

Ή καταβολή τών ποσών 8ά γίνη μέ. χρέωσιν τή,ς Διοική
σεις (‘Υπηρεσία Λογιστηρίου Προσωπικού 6—-14).

Τής παρούσης δέον δπως λάβωσι γνώσιν ένυπογράφως άπαν- 
τες οι έν!διαφιερόμενοι, μερίμνη καί ΰπ’ ευθύνην των Διευθυντών 
των Υποκαταστημάτων ικαί τών Προϊσταμένων τών Υπηρεσιών 
τής Διαικήσεως.

Ό Διοικητής
ΑΧΙΛΑΕΥΣ Ζ. ΚΟΜιΙΝΟΣ

ΕΝΕΡΓΕ1ΑΙ ΤΗΣ Ο. Τ. Ο. Ε. 
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ

ιών
ισταμενων ιμρτων
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«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον οργ-ανον τού Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.

Δ)νσεις συμφώνως τψ Νόμψ:
Υπεύθυνος "Υλης: 

ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ 
Χατζηγιάννη Μέξη 4 

ΑΘΗΝΑΙ

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5—Άθήναι 
Τηλ. 319.306

Διά πράξεως τού κ. Διοικητού έ- 
πήλθον αί ακόλουθοι μεταβολαΐ είς 
τάς θέσεις Διευθυντών, υποδιευθυν
τών καί προϊσταμένων Τμημάτων: 
Γεώργ. Ζαβλάρης, εντεταλμένος προ
ϊστάμενος Λογιστηρίου Τρικάλων. 
Κων)νσς Καρύδης, έντεταλμένος Κα
ταστήματος οδού Σταδίου. Δημ. 
Μαυροειδής Λογ. Α' ώς προϊστάμε
νος Πρακτορείου Άσπροπύργου, Χα
ράλαμπος Τσιρώνηό, προϊστάμενος 
Λογιστηρίου Ύποκ)τος Καρπενησι
ού, Γεώργιος Γκιώσης, Διευθυντής 
Υποκ)τος Καλαμαριάς Θεσ)νίκης, 
Κων)νος Σκλαβενίτης, Διευθυντής 
Υποκ)τος Χαριλάου 4, 'Απόστολος 
Οίκονομίδης, Διευθυντής Ύποκ)τος 
Πλατείας ’Αμπελοκήπων, Θεσ)νίκης, 
Κων)νος Βαλσάμης, Διευθυντής Ύ
ποπτος Νέου Φαλήρου, Ευάγγελος 
Μπόγδανος, Διευθυντής Ύποκ)τος 
‘Αγίου Λουκά, ’Ιωάννης Βαδραχάνης 
Υποδιευθυντής Ύποκ)τος οδού Ναυ- 
αρίνο-υ, Πειραιώς, Κων)νος Βυθούλ- 
κας, Υποδιευθυντής Ύποκ)τος Κά- 
νιγγος, Χαράλαμπος Τσαρπαλιάς, 
Υποδιευθυντής Ύποκ)τος οδού Εΰ- 
ριπίδου, Βασίλειος Φρυδάς, Υποδιευ
θυντής Ύποκ)τος όδού Ίππσκρά- 
τους, Παύλος Χατζηπαντελίδης, είς 
Όργάνωσιν ώς Δόκιμος 'Οργανωτής, 
Πέτρος Μποτσαρέκος, Διευθυντής Ύ- 
ποκ)τος Ταύρου, Βασλίειος Σακελ- 
λαρίου, Διευθυντής Ύποκ)τος Άρ- 
της, Μιλτιάδης Βυζανιάρης, Διευθυν
τής Ύποκ)τος Χίου, Στυλιανός Στά
μνας, έντεταλμένος Ύποκ)τος Πει
ραιώς Α', Φώτιος Χαζός, έντεταλμέ
νος καί προϊστ. Λογιστηρίου Ύπο-κ) 
τος Έξαρχείων, Νικ. Παππάς, είς 
Διεύθυνσιν Γραμματείας Τμήμα Πλη
ροφοριών, Άλέξ. Δεσποτόπουλος, 
έντεταλμένος είς Ύποκ)μα Πειραιώς 
Α', Ποτντελής Κωτσόβωλος, έντεταλ
μένος καί προϊστ. Λογιστηρίου Ύ- 
ποκ)τος Άνω Πατησίων, Δημ. Τα- 
χίνης, προϊστάμενος είς τήν θυρίδα 
όδού Καλλιφρονά, Παναγ. Μπακό- 
θανάσιος Σταθακόπουλος είς τό υπό 
πουλος, είς Ύποκ)μα ’Αγοράς, Ά- 
ί'δρυσιν Πρακτορεϊον Βραχατίου-Κο- 
ρινθθίας, Κλέων Παπαδόπουλος, Δι
ευθυντής είς Ύποκ) μα Σταθμού 
Θεσ)νίκης, Παντσζής Κεραμιδάς,

Διευθυντής είς Υποκ)μα Άντιγονι- 
δών Θεσ)νίκης, Στυλιανός Γιακουμής 
Υποδιευθυντής είς τό Ύποκ) μα 
Πλατ. Ίωάννου Μεταξά Θεσ)νίκης 
Στέφανος Διμελής, Υποδιευθυντής 
είς Ύποκ)μα Ρόδου, Μιχαήλ Καμ- 
παδέλης, Ύπσδ)ντής εις Ύποκ) μα 
Μυτιλήνης, Άνδρέας Ζουρέλης, Ύ- 
ποδ)ντής είς Ύποκ)μα όδού Πολυ
κλείτου, Έρωτόκριτος Μουστάκας, 
Ύποδ)ντής είς Ύποκ) μα όδού Πα
τησίων, Άθαν. Κουρμπέλης, έντεταλ
μένος καί προϊστ. Λογιστηρίου Ύ- 
ττοκ)τος Λαυρίου, Γρηγ. Καρτάσης, 
έντεταλμένος καί προϊστ. Λογιστη
ρίου Υποκ)τος Πλατ. ’Αμπελοκή
πων Θεσ) νίκης, Χρηστός Σάκκος, έν- 
τεταλμένο-ς καί προϊστ. Λογιστηρίου 
Υποκ)τος Χαριλάου, Θεσ)νί-κης.

Τοποθετήσεις Δικηγόρων:

'Αλέξανδρος Σαράτογλου, Προ-Ϊ- 
στάμενος Διευθύνσεως Δικαστικού.

Ιωάννης Ζαούσης, Δικαστικός 
Σύμβουλος.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
Χειρουργός 'Οδοντίατρος

Κάνιγγος 7 
2ος δροφος 

Τηλ. 630.277
Δέχεται τούς Υπαλλήλους τής 
Τραπέζης μέ τό ίσχΰον τιμολό

γιου ΤΥΠΕΤ

ΑΡΓΥΡΙΟ! Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Χειρ, 'Οδοντίατρος

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 2 — ΑΘΗΝΑΙ 
ΤΗΛ. 634.637 

ΤΗΛ. ΟΙΚ. 453.551 
ΩΡΑΙ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

9—-1 ΚΑΘΗΜ.
6—8 ΤΡΙΤΗ — ΠΕΜΠΤΗ

Ή Διοίκησις τής Ο.Τ.Ο.Ε. συνε- 
χίζουσα τάς προσπαθίέίας της προς 
βελτίωσιν τής θέσεως των πτυχιού- 
χων Τραπεζικών’ υπαλλήλων άπηύθυ- 
νε προς τάς Διοικήσεις των Τραπε
ζών τήν κατωτέρω πρόσκλησιν :

ΠΡΟΣΚΛΗΣIΣ

Τού έν Άθνήαις (οδός Σίνα 16) 
εδρεύοντας Δευτεροβαθμίου Συνδικα
λιστικού 'Οργάνου ύπό τήν έπωνυ- 
μίαν «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟ- 
Ύ-ΠΑΛΑΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΟΤ.Ο.Ε.), νομίμως 
έκπροσωπσυμένσυ.

ΠΡΟΣ
Πάσας τάς έν Έλλάδι λειτουργού- 
σας Τραπέζας καί άν γένει Τραπε
ζικά Ιδρύματα καί είδικώτερσν προς 
τάς:
1. Τράπεζαν τής Ελλάδος Α.Ε.
2. 'Αγροτικήν Τράπεζαν τής Ελλά

δος.
3. ’Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος 

Α.Ε.
4. Εθνικήν Κτηματικήν Τράπεζαν 

τής Έλάδος Α.Ε.
5. Εμπορικήν Τράπεζαν τής Ελλά

δος Α.Ε.
6. Ιονικήν καί Λαϊκήν Τράπεζαν της 

Ελλάδος Α.Ε.
7· Ελληνικήν Τράπεζαν Βιομηχανι

κής Άναπτύξεως (Ε.Τ.Β.Α.).
8. AMERICAN EXPRESS INTER

NATIONAL BANKING INCOR
PORATION
Ως γνωστόν έκκρεμεΐ από μακρού 

τό θέμα τής ρυθμίσεως τής αμοιβής 
καί ιδίως τής έν γένει έξελίξεως τών 
Πτυχιούχων Τραπεζικών Υπαλλήλων, 
οΰσης επιτακτικής και έπειγούσης 
πλέον τής άνάγκης τής, έν καθυστε
ρήσει εΰρισκομένης, βελτιώσεως τής 
θέσεώς των. Ή άνάγκη αύτη έμφα- 
νίζετα, έν δψει γενικωτέρων τής προς 
τά άνω ραγδαίας έξελίξεως τής ’Ε
θνικής μας Οικονομίας, άλλα καί εί- 
δικώς τών ηύξημένων απαιτήσεων είς 
έπίδοσιν καί προσόντα από τούς ΰ- 
πη,ρετοΰντας είς τά Τραπεζικά Ι
δρύματα. Ταΰτα έπιβάλλεται νά έπι- 
ζητούν καί πράγματι έπιζητοών όση- 
μέραι έντονώτερον τήν πλήρωσιν τών 
πάσης φύσεως Υπηρεσιών των δΓ 
ικανών στελεχών εΰρυτέρας καί ά- 
νωτέρας καταρτίσεως, άναζητητέων 
είς Πτυχιούχους Άνωτάτων Σχολών 
συγκαταλεγόμενους ή'δη εις τό Προ
σωπικόν των ή πρασελκυομένους.

Καί άπό τής πλευράς τών ένδια- 
φερομένων Τραπεζών πρέπει νά δη- 
μιουργηθώσι τά κατάλληλα κίνητρα 
τόσον προς άνάπτυξιν πλήρως τών 
ικανοτήτων τών ήδη ύπηρετούντων 
παρ αυταΐς είτε κεκτημένων τό προ
σόν τού Πτυχιούχου τής Άνωτάτης 
Σχολής, είτε διαθετόντων τήν προς 
άπόκτησν τού προσόντος τούτου έ- 
φεσιν, δσον καί προς προσέλκυσιν 
Πτυχιούχων Άνωτάτων Σχολών.

Καί τά κίνητρα ταΰτα είναι ή βελ- 
τίωσις τής θέσεώς των τόσον μισθο- 
λογικώς, δσον ιδία κατά τήν προώθη- 
σίν των έν τη Νεραρχίς?.

'Από τής πλευράς δέ τών Πτυ
χιούχων τών Άνωτάτων Σχολών, εί
ναι απολύτως εύλογος καί φυσική ή 
άνάγκη τού κινήτρου τής βελτιώσε
ως τής θέσεώς των ταύτης έν δψει 
των πολλαπλών ύποχρεώσεων, αϊτι- 
νες δημιουργοΰνται δΓ αυτός αντι
μετωπίζοντας τάς έπιπλέον οΐκονο- 
μικάς επιβαρύνσεις διά τήν άπόκτη- 
σιν τού πτυχίου, διά τήν τυχόν έπι- 
μόρφωσίν των, διά τήν παρακολού- 
θησιν τής περαιτέρω άναπτύξεως τού 
επιστημονικού κλάδου είς δν άνή- 
κουν, τής σχετικής βιβλιογραφίας 
κ.λ.π.

_ Κατ’ άναγνώρισιν τών άνωτέρω, 
ούκ ολίγα τών Τραπεζικών Ιδρυμά
των προέβησαν εις ώρισμένης έκά- 
στοτε μορφής ρύθμισιν τής βελτιώ
σεως τής θέσεως τών Πτυχιούχων τών 
Ανωτάτων Σχολών, άλλα μερικώς 
μόνον μή χωρήσαντα είς όλοκλήρω- 
σιν, ώς έπιβάλλεται, αυτής, ήτις 
προς τούτοις δέον νά είναι ένιαία 
δΓ άπαντα τά Τραπεζικά Ιδρύματα.

Ή ήμετέρα ‘Ομοσπονδία προέβη 
εις έπιμελή μελέτην τού δλου τού
του θέματος, λαβοΰσα ΰπ’ δψιν δλας 
τας πλευράς αυτού, κατόπιν τής ο
ποίας μελέτης κατέληξεν είς τά ακό

λουθα συμπεράσματα τά όποια ΰπο- 
βάλλει προς τά Ύμέτερα Τραπεζι
κά ‘ I δρύματα, έλπίζουσα διά τήν α
ποδοχήν αυτών άποτελούντων μετριό- 
φρονα μορφήν τών έπιβαλλσμένων υ
πέρ τών Πτυχιούχων Άνωτάτων Σχο
λών μέτρων.

α) Παροχή έπιδόματος έξ 20% 
έπι τού βασικού μισθού προς πάν- 
τας τούς Πτυχιούχους Άνωτάτων 
Σχολών τούς ύπηρετοΰντας είς τάς 
Τ ραπέζας.

β) Πενταετής προώθησις είς τούς 
νεοεισερχομένους Πτυχιούχους Άνω
τάτων Σχολών, κατανεμομένη δΓ ε
νιαυσίου προωθήσεως κατά βαθμόν 
είς τους 5 πρώτους βαθμούς, ώστε 
νά κρίνεται καί τό εΰδόκιμον τής υ
πηρεσίας τών οΰτω πως προωθου- 
μένων Πτυχιούχων.

γ) Διά τούς προσκομίζοντας Πτυ- 
χίον Άνωτάτης Σχολής μετά τήν 
προαγωγήν των είς τόν 5ον βαθμόν, 
παροχή έφ’ άπαξ διετούς προωθή- 
σεως.

‘Η τοιαύτη ρύθμισις θέλει άπστε- 
λέση τήν βάσιν βαθμολογικής ταξι- 
νομήσεως τών ήδη ύπηρετούντων είς

τάς Τραπέζας Πτυχιούχων, έπι συμ- 
ψηψισμφ τής τυχόν ήδη δοθείσης 
προωθήσεώς των.

Λαμβανομένου ΰπ’ δψιν δτι τό θέ
μα τής βελτιώσεως τής θέσεως τών 
Πτυχιούχων Άνωτάτων Σχολών είναι 
γνωστόν πρό πολλοΰ είς Υμάς καί 
έχει ήδη έρευνηθή παρ’ Υμών, ώς 
καί δτι έπείγει ή ρύθμισις αυτού, 
φρονούμεν δτι διάστημα δέκα (10) 
ή μερών άπό τής λήψεως τής παρού- 
σης, ενιαι άρκετόν διά την διεξαγω
γήν καί τόν τερματισμόν τών σχετι
κών διαπραγματεύσεων, είς άμεσον 
έναρξιν τών όποιων μετά τών παρ’ 
ΎμΑν όρισθησομένων έκπροσώπων, 
προσκαλοΰμεν Υμάς.

Παρερχομένης απράκτου τής προ
θεσμίας ταύτης, ύποβάλλομεν εύσε- 
βάστως τήν παράκλησιν προς τό Υ
πουργείου Εργασίας δπως κίνηση 
τήν κατά νόμον προβλεπομένην δια
δικασίαν συλλογικών διαφορών.

Μετά πλείστης τιμής 
‘Ο Πρόεδρος

Π. ΠΑΠΑΡ ΡΟΔΟ ΠΟΥΛΟΣ 
‘Ο Γεν. Γραμματεύς 

ΜΕΛΧ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
Χύλλογον, εγενετο εές πάντας ή άπουσία, του
Χυλλόγου.

listt μόνον χάρις είς τ/)ν έκ μέρους του Χυλλόγου 
έηιΓ,ει/()είτν.ν κατανόν)06ν, δεν έξετεΙΙτ, ή Αίοίκησίς.

Αυστυχώς τό «πάθημα, δεν έγινε μάθημα» διά τους 
υπευθύνους.

’.Αλ/Γ 3.ς άναλογισθοΰν τό μέγεθος μιας τοιαύτης 
παραλείψεως καί τόν δυσμενή αντίκτυπον πού θά έδη- 
μιούργει, έάν συνέβαινε άντιστρόφως, άπό της πλευράς 
τών συνδικαλιστικών οργανώσεων, δηλαδή, εις μίαν πα
ρεμφερή εκδηλωσιν αΰτών. ζ8ιέν θά ένεφάνΓζε είς τά 
όμματα τών ομογενών, χάσμα, μεταξύ Αιοικήσεως καί 
Προσωπικού;

Ο ισχυρισμός ενδεχομένως ότι, «ναι, άλλά είς τήν 
περίπτωσιν αυτήν Οά ήγνοεΐ'το ή ζΑιοίκησις τού "Ιδρύ
ματος» 8έν αντέχει εις τήν άντέκρουσιν ότι, «ή Αιοικη- 
σις έπισης, τού σώματος τών λειτουργών τού "Ιδρύμα
τος ή μετουσίωσις τού όποιου είναι τό ίδιον τό "Ιδρυμα, 
ηγνοήθη». Καί τό κακόν, δεν είναι μικρότερον.

★
^ έχομεν αμφιβολίαν ότι ή σημερινή 'Αιοίκησις
αναγνωρίζει οτι το ένδιαφερον καί ή άφοσίωσις τού 
Προσωπικού προς τό "Ιδρυμα υπήρξαν καί είναι οι συν- 
τελεσταί τής μεγαλουργίας του. Υπάρχει άνάγκη μό
νον, ή άναγνώρισις αύτη, νά άποδεικνύεται έμπράκτως 
εις πάσαν περίπτωσιν, διά νά παρέχεται δυνατότης συ- 
νεχίσεως συνεργασίας μέ καλήν θέλησιν, προς όφελος 
τού Ιδρύματος, τού όποιου έξ ίσου, Αιοίκησις καί Προ
σωπικόν είμεθα θεράποντες.

ΝΕΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΦΟΡΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Έν Άθήναις τή 21.8.70 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Άνακοινούμεν δτι τό έστιατό- 
ριον τής Λέσχης ήρχισε τήν έ- 
παναλειτουργίσν του τήν Δευτέ
ραν 24ην Αύγούστου.

Συνιστώμεν είς δλους τούς έν 
τή Τραπέζη έργαζομένους συνα
δέλφους δπως προτιμώσι τό έ- 
στιατόριόν τους, διότι έκτος τής 
έκπτώσεως ή οποία τούς παρέ
χεται, θά εύρουν έκλεκτόν φαγη- 
τόν καί εϋχάριστόν περιβάλλον.

Έκ τής ’Εφορίας

Διά πράξεως τού κ. Διοικητού έ- 
τοποθετήθησαν: ‘Ο κ. Άπ. (Κανδη- 
λάκης, Υποδιευθυντής, ώς διευθύνων 
παρά τή Διευθύνσει Περιουσίας Τρα- 
ττέζης, ό κ. Δ. Κοντογιαννόπουλος, 
Υποδιευθυντής, ώς διευθυντής τού 
Ύποκ)τος Πειραιώς Α', ό κ. I. Ρή
γας, Υποδιευθυντής, ώς προϊστάμε
νος τής Διευθύνσεως Έπιθεωρήσεως, 
ό κ. Γ. Χρηστάκης, Συμπράττων Υ
ποδιευθυντής, ώς υποδιευθυντής τής 
Υποδ)νσεως Β' τής Διευθύνσεως 
Καταστημάτων καί ’Εργασιών ’Εσω
τερικού, ό κ. Στυλ. Άλεξοτνδρής, 
Συμπράττων Υποδιευθυντής, ώς Υ
ποδιευθυντής είς τήν Διεύθυνσιν Πε
ριουσίας Τραπέζης, ό κ. Άν. Μά- 
μαλης, Τμη,ματάρχης Α', ώς υποδιευ
θυντής τής Ύποδ)νσεως ’Επενδύσεων 
είς τήν Διεύθυνσιν Περιουσίας Τρα- 
τιέζης, ό κ. ’Ιωάν. Κ. Γεωργόπου- 
λος, Συμπράττων Υποδιευθυντής, ώς 
προϊστάμενος τού Τμήματος Ειδικών 
Χρηματοδοτήσεων τής Διευθύνσεως 
Καταστημάτων καί ’Εργασιών Εσω
τερικού, ο κ. Κων. Γκώρος, Συμπράτ
των Υποδιευθυντής ώς διευθυντής 
τού Ύποκ)τος ’Αγοράς, ό κ. Χρ.

Σώτος, Τμηματάρχης Β', ώς διευ
θυντής τού Ύπο-κ)τος Ίπποκράτους, 
ό κ. Αθαθν. Μαστρογιαννίτης, Τμη
ματάρχης Β', ώς διευθυντής τού Ύ- 
ποκ)τος Πατησίων καί ό κ. Κων. Νι- 
κολαΐδης, Συμπράττων Υποδιευθυν
τής, ώς διευθυντής τού Ύποκ)τος 
Κάνιγγος.

Σύστασις
τμήματος·ύπηρεοίας

Κατά τήν άναδιάρθρωσιν τής Διευ- 
θύνσεως Βιομηχανικής Πίστεως συν- 
εοτήθη Τμήμα Μελέτης Κλάδων Βιο- 
μηχανίας, είς τό οποίον έτοποθετήθη 
προϊστάμενος ό κ. Γρ. Βαρελλάς, 
Λογιστής Α’.

Συνεστήθη νέα Υπηρεσία είς τήν 
Διεύθυνσιν Βιο-μηχανικής Πίστεως 
ύπό τόν τίτλον «Υπηρεσία Γραμμα
τείας» ΰπαγομένη είς τό Τμήμα Γε
νικών Ζητημάτων καί Γραμματείας. 
Προϊστάμενος τής νέας Υπηρεσίας 
έτοποθετήθη ό κ. Λ. Άνδρΐτσος, Λο
γιστής Α'.

Τοποθετήσεις
προϊσταμένων

Είς τό Κεντρικόν Κατάστημα έτο- 
ποθετήθησαν: Ή κ. Κυριακή Γκεϊβε- 
λή. Λογιστής Α , ώς προϊσταμένη 
τού παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι 
Γραφείου Διευθύνσεως, ό κ. Μιχ. Κυ- 
ριλλόπουλος, Ύποτμηματάρχης, ώς 
προϊστάμενος τής Υπηρεσίας Ένεγ- 
γύων Πιστώσεων έκ τού ’Εξωτερικού 
καί ό κ. Άλ. Σπέγγος, Τμηματάρ- 
χης Β', ώς προϊστάμενος τής Υπη
ρεσίας Αξιών έκ τού ’Εξωτερικού.

Είς τό Κατάστημα Σταδίου 38 έ- 
τοποθετήθησαν: Ό κ. Γ. Μπαλτα- 
τζής, Λογιστής Α', ώς προϊστάμε
νος τής Υπηρεσίας Άξιογράφων καί 
ο κ. Αντ. Τασούλης, Ύποτμηματάρ
χης, ώς προϊστάμενος τής Υπηρε
σίας Κληρονομικών Υποθέσεων καί 
Διαχειρίσεων Τρίτων.

ΑΡΗΣ ΛΙΑΚΟΣ 
Νευρολόγος — Ψυχίατρος

Diploma in phychological 
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ΑΝΟΝΙΖ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ) ΕΘΝΙΚΗΣ

ΙΔΡΥΣ1Σ
’Άρθρον 1

Συνιστάται αυτοτελής ’Οργανι
σμός ύττό την Επωνυμίαν «ΤΑΜΕΙ
ΟΝ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟ
ΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΠΡΩ
ΗΝ) ΕΘΝΙΚΗΣ» έδρεύων έν ΆΘή- 
ναις,

ΣΚΟΠΟΣ
’Άρθρον 2

1. Σκοπός τοΰ Ταμείου είναι ή 
άσφάλισις των μελών του διά τής 
παροχής έφ’ άπαξ άποζημιώσεως, 
είτε εις αυτά, είτε εις τα ύπ’ αυ
τών ή κατά τό άρθρον 7 οριζόμενα 
πρόσωπα.

2. Περιπτώσεις καταβολής τής ά
ποζημιώσεως είναι:

α) 'Η μετά διετή υπηρεσίαν άπο- 
χώρησις τού μέλους, λόγφ άποδε- 
δειγμένης σωματικής βλάβης ή πα- 
Θήσεως έπαγομένης άπόλυτον ανι
κανότητα προς εργασίαν.

β) Η μετά δεκαετή υπηρεσίαν ά- 
ποχώρησις, λόγω μή επανεκλογής, 
παραιτήσεως ή άπολύσεως, τών εις 
τήν εκλογήν τής Γενικής Συνελεύ- 
σεως τής οικείας Τραπέζης ή τον 
διορισμόν έκ μέρους τής Κυβερνή- 
σεως υποκειμένων μελών.

Τά κατά τήν Εναρξιν τής ισχύος 
τοΰ παρόντος ευρισκόμενα έν ΰπη- 
ρεσίςι μέλη τής περιπτώσεως τού
της έξακολουθοΰσι διεπόμενα ΰπό 
τής προϊσχυούσης σχετικής διατά- 
ξεως.

γ) 'Η μετά δεκαπενταετή ύπηρε- 
σίαν άποχώρησις τοΰ μέλους, λό- 
γψ συμπληρώσεως τοΰ ΰπό τοΰ οι
κείου ’Οργανισμού υπηρεσίας τασ- 
σομένου ορίου ηλικίας ή λόγφ ά
πολύσεως διά κατάργησιν θέσεως ή 
άλλην υπηρεσιακήν αιτίαν.

δ) Ή μετά δεκαπενταετή υπηρε
σίαν έκουσία άποχώρησις τοΰ μέ
λους.

ε) Ό θάνατος τοΰ μέλους μετά 
διετή υπηρεσίαν αυτού.

3. Άποζημίωσις δεν χορηγείται 
εις μέλη άποχωροΰντα τής υπηρε
σίας λόγω καταχρήσεως, ύπεξαιρέ- 
σεως, άπάτης καί πλαστογραφίας, 
άλλά δύναται νά καταβάλλεται αυ
τή κατά τήν κρίσιν τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου εις εκείνα τά μέλη 
τής οικογένειας αυτών, άτι να θά Ε
δικαιούντο άποζημιώσεως συμφώνως 
προς τό άρθρον 7 παρ, 2β' τοΰ πα
ρόντος έν περιπτώσει θανάτου τοΰ 
ήσφαλισμένου.

ΜΕΛΗ
’Άρθρον 3

Μέλη τοΰ Ταμείου είναι ΰποχρεω- 
τικώς τά μέλη τής Διοικήσεως, ώς 
καί πάντες οί έν ένεργείςι Διευθυν- 
ταί υπάλληλοι, δικηγόροι καί έν γέ- 
νει λειτουργοί τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος, οίουδήποτε κλά
δου ή βαθμού οί άνήκοντες ε’ίς τε 
τό κύριον καί τό βοηθητικόν προ
σωπικόν αυτής, έφ’ οσον μετέχουσι 
τοΰ Ταμείου Συντάξεων.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ

’Άρθρον 1 2 3 4

1. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοΰ Ταμείου άπαρτίζεται έκ πέντε 
(5) μελών ΰπό τήν άκόλουθον σύν- 
θεσιν:

α) ’Εκ τοΰ Διοικητοΰ ή Ύποδιοι- 
κητοΰ τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος ώς Προέδρου, τοΰ άναπλη- 
ρωτοΰ του όριζομένου ΰπό τής Δι- 
οικήσεως τής Τραπέζης. Έν έλλεί- 
ψει, άπουσίςι ή κωλύματι τοΰ Προ
έδρου προεδρεύει ό αναπληρωτής 
αύτοΰ.

β) Έξ ένός (1) άνωτέρου ύπαλ- 
λήλου του Υπουργείου Εργασίας.

γ) Έκ δύο (2) άνωτέρων ΰπαλ- 
λήλων τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος όριζομένων ΰπό τής Διοι- 
κήσεως τής Τραπέζης.

δ) Έκ τοΰ έκάστοτε Προέδρου 
τοΰ Συλλόγου ‘Υπαλλήλων τής Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Πάντα τά μέλη τοΰ Δ.Σ. μετά τών 
νομίμων άναπληρωτών των διορίζον
ται δΓ άποφάσεως τοΰ Ύπουργσΰ 
Εργασίας έπΐ τριετεΐ θητεία.

(Κοινή άπόφασις Υπουργών Συν
τονισμού καί Εργασίας άριθ. 105. 
301 >6168)1 5.9.67).

2. Χρέη Είσηγητοΰ τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου έκτελεΐ ό Προϊστά
μενος τής Υπηρεσίας τοΰ Ταμείου,
Γραμματέως δέ εις τών ΰπαλλήλων 
αυτού.

3. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον συν
έρχεται εις τακτικάς συνεδριάσεις 
όριζομένας ύπ’ αύτοΰ, έκτάκτως δέ 
οσάκις κληθή ΰπό τοΰ Προέδρου.

4. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον εΰ- 
ρίσκεται έν απαρτία παρόντων 4 
μελών.

Αί αποφάσεις λαμβάνονται κατά 
πλειοψηφίαν τών παρόντων, έν πε- 
ριπτώσει ίσοψηψίας νικώσης τής ψή
φου τοΰ Προέδρου. Τά πρακτικά α
ναγιγνώσκονται κατά τήν έπομένην 
συνεδρίασιν καί ΰπογράφονται ΰπό 
τοΰ Προέδρου καί τών μελών τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου.

5. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
διαχειρίζεται τά διαθέσιμα κεφά
λαια τοΰ Ταμείου, μεριμνών περί 
τής έπωφελεστέρας διαθέσεως αύ- 
τών, έλέγχει τήν άκρίβειαν τών υ
πέρ τοΰ Ταμείου κεκανονισμένων εισ
φορών τών μελών, τών λοιπών εισ
πράξεων αύτοΰ, ώς καί τών ύπ’ αυ
τού ένεργουμένων καταβολών, άπο- 
φασίζει περί τοΰ ποσού τής κατα
βλητέας έκάστοτε άποζημιώσεως καί 
είσηγεΐται διά τοΰ Προέδρου αύτοΰ 
τάς έπενεκτέας τροποποιήσεις τοΰ 
Κανονισμού.

6. ‘Ο Πρόεδρος τού Διοικητικού 
Συμβουλίου καί τούτου κωλυομένου 
ό άναπληρωτής αύτοΰ, έκπροσωπεΐ 
τό Ταμεΐον ένώπιον τών δικαστηρί
ων καί πάσης έν γένει άρχής ή Ε
ναντι φυσικών ή νομικών προσώπων 
καί διορίζει τούς προς τοΰτο πλη
ρεξουσίους δικηγόρους. Έν κωλύ- 
ματι τοΰ άναπληρωτοΰ τοΰ Προέ
δρου τό Διοικητικόν Συμβούλιον δΓ 
άποφάσεώς του έκάστοτε λαμβανο- 
μένης ορίζει ώς Εκπρόσωπον τοΰ 
Ταμείου έν τών μελών αύτοΰ, δπερ 
έκπροσωπεΐ διά τήν ειδικήν ταύτην 
περίπτωσιν τό Ταμεΐον ένώπιον τών 
Δικαστηρίων ή πάσης άλλης άρχής 
ή έναντι φυσικών ή νομικών προσώ
πων.

Τούς ένώπιον τοΰ Δικαστηρίου ή 
άλλων δικαστικών ή Διοικητικών 
αρχών έπιβαλλομένους έπακτούς ή 
Δικαστικούς ό'ρκους, δίδει τό ΰπό 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου όριζό- 
μενον διά τήν συγκεκριμένην περί- 
πτωσιν μέλος αύτοΰ, δπερ δύναται 
νά είναι καί ό Πρόεδρος τοΰ Ταιμεί- 
ου ή ό άναπληρωτής αύτοΰ.

7. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
προς έπεξεργασίαν τών θεμάτων, 
μελέτην καί προετοιμασίαν αύτών 
διά τήν ταχυτέραν λήψιν άποφάσεων 
έπΐ τών πάσης φύσεως υποθέσεων 
τοΰ Ταμείου, δύναται νά συγκροτή 
έπιτροπάς άποτελουμένας έκ τριών 
τουλάχιστον συμβούλων αύτοΰ άνα- 
πληρουμένων έν περιπτώσει κωλύμα
τος ή άπουσίας τούτων ΰπό τών νο
μίμων άναπληρωτών των. Αί έπιτρο- 
παί αΰται εΰρίσκονται έν άπαρτίρ 
παρόντων απάντων τών μελών έκά- 
στης έξ αύτών, αί δέ αποφάσεις τού
των λαμβανόμεναι διά πλειοψηφίας 
ύπόκεινται εις τήν εγκρισιν τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύ- 
ναται έπίσης νά άποφσίζη τήν συμ
μετοχήν του εις κοινάς έπιτροπάς 
μετά τοΰ έτέρου συνιδιοκτήτου Τα
μείου Αύτασφαλείας τοΰ Προσωπι
κού τής Τραπέζης τής Ελλάδος καί

χειρίσεως τών κοινών άκινήτων. Αί 
συσταθεΐσαι μέχρι σήμερον, άποφά- 
σει τοΰ ιΔοικητικοΰ Συμβουλίου δύο 
έπιτροπαί θεωρούνται ώς νομίμως 
συσταθεΐσαι άπό τής συγκροτήσεώς 
των.

ΠΟΡΟΙ
’Άρθρον 3

Πόροι τοΰ Ταμείου:
α) Εισφορά τών μελών 4,Ά% έπι- 

βαλλομένη οστό τής 1ης ’Ιουλίου 
1959 έπΐ τοΰ συνόλου τών τακτι
κών άποδοχών, ώς τοιούτων νοουμέ
νων τών έξ οργανικού μισθού μετά 
τών έν τφ αύτφ βαθμφ προσαυξή- 
σεων ποσοστών, δώρου Πάσχα καί 
Χριστουγέννων, έπιδομάτων πολυε
τούς ύπηρεσίας, γάμου καί τέκνων 
καί άδειας.

β) Πλήν τών άνωτέρω περιορτστι- 
κώς άναφερομένων ή ώς άνω εισφο
ρά Ισχύει καί έπΐ πάσης άλλης ΰφ’ 
οίανδήποτε μορφήν άμοιιδής χορη- 
γουμένης έπΐ σκοπώ αύξήσεως τών 
άποδοχών καί άφορώσης τό σύνολον 
τοΰ προσωπικού.

Ή εισφορά τών μελών τών έχόν- 
των άποδοχάς άνωτέρας τών τοΰ 
Τμηματάρχου Α' τάξεως τής Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος, κανονί
ζεται έπΐ τή βάσει τών άποδοχών 
τούτου, ΰπό τάς αύτάς συνθήκας ηύ- 
ξημένων κατά 50%.

γ) Εισφορά τών μελών προς 4,'/2% 
άπό 1ης Ιουλίου 1959 καί έπΐ τής 
ΰπό τής Τραπέζης καταβαλλομένης 
αύτοΐς άποζημιώσεως λόγφ ύπερω- 
ριακής έργασίας.

δ) Εισφορά 4.Ί/2% ΰπό τής Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος έπΐ τών 
κατά τήν παραγρ. α' άποδοχών τοΰ 
Προσωπικού καί τής κατά τήν παρ. 
β’ άποζημιώσεως λόγφ ΰπερωριακής 
έργασίας. Ή εισφορά αυτή θά κα
ταβάλλεται εις τό Ταμεΐον όμοΰ με
τά τής εισφοράς τών μελών αύτοΰ.

ε) Αί πρόσοδοι τής περιουσίας 
τοΰ Ταμείου.

στ) Πάσα χαριστική προς αύτό 
παροχή.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
’Άρθρον 6

Έκ τών άποζη μ ιώσεων, έφ’ ών, 
ώς κατωτέρω, παραχθήσεται δικαί
ωμα μέχρι τέλους τοΰ έτους 1942 
έκπίπτεται ΰπέρ τοΰ Ταμείου (εις 
αντιστάθμισμα τών εισφορών άς θά 
έ'δει νά καιταβάλωσιν οί δικαιούχοι 
διά τά προ τής συστάσεως τοΰ Τα-

ΠΙΝΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
(Συμφώνως τφ άρθρφ τοΰ Κανονισμού τοΰ Ταμείου Αύτασφαλείας τοΰ Προσωπικού τής Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος, τής Τραπέζης Ελλάδος καί^ τής Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης τής Ελλάδος)

’Έτη Ύπηρεσίας
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15 ..........................................
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24 .........................................
25 ..........................................
26 ..........................................
27 ..........................................
28 ..........................................
29 ..........................................
30 ..........................................
31 ..........................................
32 ..........................................
33 .........................................
34 ..........................................
35 . ........................................
36 ..........................................
37 ..........................................
38 . ........................................
39 .........................................
40 .........................................

δ) Διά τήν περίπτωσιν δ'

Έκαστοστά τών έν ένεργεία άποδοχών καταβαλλόμενα τοίς δικαιούχοις 
έν περιπτώσει:

Θανάτου

85 
90 
95 

100 
105 
110 
115 
120 
125 
130 
135 
140 
145 
150. 
155. 
160 . 
165 . 
170 . 
175 . 
180. 
185 . 
190. 
195. 
200. 
205. 
210. 

215 . 
220. 

225 . 
230. 
235. 
240. 
245. 
250 . 
255 . 
260. 
265 . 
270. 
275 .

Σωματικής
βλάβης

Κατά τήν κρίσιν 
τής Διοικητικής 

Επιτροπής τοΰ 
Ταμείου

‘Ορίου ήλικίας 
ή άπολύσεως

Εκούσιας
άποχωρήσεως

100 
108 ■ 
116 
124. 
132 . 
140 . 
148. 
156 . 
164 . 
172 . 
180. 
185 . 
190. 
195. 
200. 

205 
210 . 

215 . 
220. 

225. 
230. 
235. 
240. 
245 . 
250. 
255 .

Κτηματικής καί διά δύο τουλάχι- μείου ετη ύπηρεσίας των) ποσοστ
στον μελών τσυ, έττϊ τφ σκοπφ τής όριζόμενον κατά τήν άκόλουθον κ>
καλύτερος έξυπηρετήσεως τής δια- μακα:

’Έτος ’Έκπτωσις ’Έτος ’Έκπτωσις ’Έτος ’Έκπτωσις
1927 55% 1928 52% 1929 49%
1930 46% 1931 43% 1932 40%
1933 37% 1934 34% 1935 31%
1936 28% 1937 25% 1938 22%
1939 19% 1940 16% 1941 13%
1942 10% άπό δέ τοΰ Ετους 1943 ούδεμία Εκπτωσις

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
’Άρθρον Ύ

Δικαιούχοι τής άποζημιώσεως εί
ναι :

1. Εις τάς περιπτώσεις α, β, γ, 
δ τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 2 
τά άποχωροΰντα τής ύπηρεσίας μέ
λη, ΰπό τάς έκεΐ όριζομένας προϋ
ποθέσεις. Εις τήν έκ τών άνωτέρω 
περίπτωσιν α' ή σωματική βλάβη ή 
πάθησις πιστοποιείται διά γνωμο- 
δοτήσεως Συμβουλίου έκ τριών του
λάχιστον ειδικών ιατρών, όριζομέ
νων ΰπό τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου. Τούτων οί δύο τούλάχιστον 
πρέπει νά είναι Καθηγηταί Πανεπι
στημίου.

2. Εις τήν περίπτωσιν ε' τής πα
ραγράφου 2 τοΰ άρθρου 2, ίδίφ δι
κά ίφ ούχΐ κληρονομικφ:

Α) Τό πρόσωπον ή τά πρόσωπα: 
τά όποια Εχει τυχόν ορίσει τό θα- 
νόν μέλος διά δηλώσεώς του, οπωσ
δήποτε έγγράφως έκφρασθείσης, ή 
διά πράξεως αίτίψ θανάτου.

Β) Έν Ελλείψει τοιαύτης δηλώ- 
σεως, οί συγγενείς τοΰ θανόντος μέ
λους κατά τήν άκόλουθον σειράν, 
τής προηγουιμένης άποκλειούσης τήν 
έπομένην:

α) Ή χήρα, οί άνήλικοι υιοί καί 
άγαμοι θυγατέρες αύτοΰ, ώς καί 
κατιόντες άνήλικοι άρρενες καί ά
γαμοι θήλεις προαποβ ιωσάντων τέ
κνων του.

β) Αί χήραι ή διαζευγμένοι θυ
γατέρες αύτοΰ.

γ) Οί ένήλικοι υιοί καί Εγγαμοι 
θυγατέρες αύτοΰ.

δ) Οί γονείς αύτοΰ.
ε) Οί άνήλικοι άδελφοί καί άγα

μοι άδελφαί αύτοΰ.
στ) Αί χήραι ή διαζευγμέναι ά

δελφαί αύτοΰ.
ζ) Οί ένήλικοι άδελφοί καί Εγ

γαμοι άδελφαί αύτοΰ.
3. Εις τήν περίπτωσιν οί δικαι

ούχοι τής άποζημιώσεως είναι πλεί- 
ονες τοΰ ένός, αυτή κατανέμεται 
κατ’ ’ίσα μέρη. Είδικώτερον, έάν με
ταξύ τούτων περιλαμβάνωνται καί 
κατιόντες ανήλικοι άρρενες ή άγα
μοι θήλεις προαποβ ιωσάντων τέ
κνων τοΰ θανότος μέλους, ή άποζη-

μίωσις κατανέμεται κατά ρίζας. 
Ταΰτα ίσχύουσιν έφ’ οσον τό θανόν 
μέλος δεν ώρισεν άλλως τά τής κα
τανομής τής άποζημιώσεως μεταξύ 
τών πλειόνων δικαιούχων

4. Τό Ταμεΐον, καταβάλλον τήν 
άποζημίωσιν μετά τρίμηνον άπό τοΰ 
θανάτου του μέλους εις τούς κατά 
τήν προηγουμένην παράγραφον 2 πε- 
ρίπτωσιν Β' δικαιούχους, έφ’ οσον 
έν τώ μεταξύ δεν περιήλθεν εις γνώ- 
σιν του δήλωσις τοΰ θανόντος μέ
λους όρίζουσα τούς δικαιούχους, 
θεωρείται έκπληρώσαν νομίμως τήν 
ΰποχρέωσίν του προς καταβολήν τής 
δι’ έκάστην περίπτωσιν όφειλομέ- 
νης άποζημιώσεως. Πάντως ή τοι- 
αύτη καταβολή δεν θίγει τά δικαιώ
ματα τών τυχόν κατόπιν άποδει- 
κνυομένων δικαιούχων Εναντι τών έν 
τφ μεταξύ είσπραξάντων τήν άπο- 
ζημίωσιν.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ

’Άρθρον 8

1. ‘Η κατά τό άρθρον 2 κατα
βλητέα άποζημίωσις ορίζεται:

α) Διά τήν περίπτωσιν α' τής 
παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 2, άνα- 
λόγως τοΰ βαθμού τής άναπηρίας 
τοΰ άποχωροΰντος μέλους κατά τήν 
κρίσιν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
καί δεν δύναται έν πάση περιπτώ- 
σει νά ΰπερβή τήν κατά τήν κατω
τέρω περίπτωσιν ε' άποζημίωσιν, 
ύπολογιζομένην έπΐ τή βάσει τών 
αύτών έτών ύπηρεσίας.

β) Διά τήν περίπτωσιν β’ τής 
παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 2, ομοί
ως ώς καί διά τήν άνωτέρω περί- 
πτωσιν α'.

γ) Διά τήν περίπτωσιν γ' τής 
παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 2, εις 100 
έκατοστά τών έτησίων άποδοχών 
τοΰ άποχωροΰντος μέλους. Τά έκα
τοστά ταΰτα αύξάνονται, κατά 8 
μέν μονάδας δι’ Εκαστον πέραν τοΰ 
15ου Ετους υπηρεσίας, κατά 5 όέ 
μονάδας δΓ Εκαστον πέραν τοΰ 25ου 
Ετους ύπηρεσίας. Πάντως ή άποζη- 
μίωσις δεν δύναται νά ΰπερβή έν 
τφ συνόλφ τά 255 έκατοστά τών 
είρημένων άποδοχών.

τής αγ) Έν περιπτώσει μή έγκαιρου 
παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 2, εις 80 διά τά Ταμεΐον καταβολής ό καθο- 
έκατσστά τών έτησίων άποδοχών ρισμός τών έτησίων άποδοχών, έφ’ 
τοΰ άποχωροΰντος μέλους. Τά έκα- ών υπολογίζεται ή άποζημίωσις γί- 
τοστά ταΰτα αύξάνονται, κατά 10 νεται έπΐ τή βάσει τών άποδοχών 
μέν μονάδας δΓ Εκαστον πέραν τοΰ ! τών αύτών άντιστοίχων βαθμών, τών

ίσχυουσών καθ’ δν μήνα ό δικαιού
χος καλείται παρά τοΰ Ταμείου προς 
καταβολήν τής άποζημιώσεως.

αδ) ‘Η διάταξις τής προηγουμέ- 
νης παραγράφου 2 τοΰ παρόντος 
άρθρου ισχύει δπως εις πάσαν περί- 
πτωσιν καί εις τήν προκεμένην.

Έν περιπτώσει μή έγκαιρου διά 
τό Ταμεΐον καταβολής ό ύπολογι- 
σμός τής άποζημιώσεως, γίνεται 
βάσει τών άποδοχών τοΰ μηνάς, καθ’ 
δν καλείται παρά τοΰ Ταμείου προς 
καταβολήν τής άποζημιώσεως.

β) Εις περίπτωσιν έξόδου αϊτίςι 
θανάτου (μετά τρίμηνον άπό τοΰ ο
ποίου συμφώνως τφ άρθρφ 7 παρ. 
4 είναι καταβλητέα ή άποζημίωσις 
εις τούς δικαιούχους) ώς έτήσιαι ά- 
ποδοχαί νοούνται αί ΰπό τό στοι- 
χεΐον α' τής παρούσης παραγρ. 3 
οριζόμενοι άποδοχαί, ας θά Εδικαι
ούτο λαμβάνειν τό θανόν μέλος διά 
τον τέταρτον άπό τοΰ θανάτου μή

15ου Ετους υπηρεσίας, κατά 5 δέ 
μονάδας δΓ Εκαστον πέραν τοΰ 25ου 
Ετους ύπηρεσίας. Πάντως ή άποζη- 
μίωσις δέν δύναται νά ΰπερβή έν 
τφ συνόλφ τά 255 έκατοστά τών 
είρημένων άποδοχών.

ε) Διά τήν περίπτωσιν ε' τής 
παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 2, εις 
85 έκατοστά τών έτησίων άποδοχών 
τοΰ θανόντος μέλους. Τά έκατοστά 
ταΰτα αύξάνονται κατά 5 μονάδας 
δΓ Εκαστον πέραν τοΰ 2ου Ετους 
ύπηρεσίας, τής άποζημιώσεως μή 
δυναμένης νά ΰπερβή έν τψ συνόλφ 
τά 275 έκατοστά τών είρημένων ά
ποδοχών.

2. α' Ούδεμία άποζημίωσις δύ- 
ναται νά ΰπερβή τά 150 έκατοστά 
Εκείνης, ήτις θά παρείχετο ΰπό τάς 
αύτάς συνθήκας εις Τμηματάρχην 
Α' τάξεως τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος.

β) Κατ’ ούδεμίαν περίπτωσιν δύ-
ναται νά καταβληθή άποζημίωσις μι- να καί έφ’ ών ΰπολογίζεται ή κα- 
κροτέρα Εκείνης, ήτις θά κατεβάλ- τά τό άρθρον 5 περίπτωσις α' είσ- 
λετο εις τό άποχωροΰν μέλος έάν φορά, τών δικαιούχων ΰποχρεουμέ- 
τοΰτο έξήρχετο εις τον άμέσως προ- νων νά καταβόιλουν εις τό Ταμεΐον 
ηγούμενον βαθμόν. τήν άναλογοΰσαν εις τό χρονικόν

3. α'. ‘Ως έτήσιαι άποδοχαί τό τοΰτο διάστημα εισφοράν εις τό δι- 
δωδεκαπλάσιον τοΰ συνόλου τών τα- πλάσιον καί έντόκως προς 8% έτη-
κτικών άποδοχών ας Ελαβεν ή Εδι
καιούτο λαμβάνειν (αν μή συνέτρε- 
χεν νόμιμος λόγος διά τον όποιον έ- 
στερήθη τούτων) τό άποχωροΰν μέ
λος διά τον μήνα Εντός τοΰ οποίου 
Ελαβε χώραν ή άποχώρησις καί έπΐ 
τών οποίων ύπελογίσθη ή κατά τό 
άρΒρον 5 περίπτωσις >α' εισφορά. 
Είς τάς άποδοχάς τοΰ μηνός καθ’ 
όν Ελαβε χώραν ή άποχώρησις προσ
τίθεται τό 1)12 τοΰ Δώρου Πάσχα 
καί Χριστουγέννων οΐον θά ήτοι μέ 
βάσιν τό μισθολόγιον τοΰ τελευταί
ου μηνός.

‘Ως άποδοχαί τοΰ μηνός Εντός 
τοΰ οποίου Ελαβε χώραν ή άποχώ- 
ρησις νοούνται αί άποδοχαί αί πρά
γματι καταβληθεΐσαι ή καταβλητέοι 
(αν μή συνέτρεχε νόμιμος λόγος διά 
τον όποιον έστερήθη τούτων) καί άν- 
τιστοιχοΰσαι είς τό χρονικόν διά
στημα μηνός, λήγοντος τήν προτε
ραίαν τής άποχωρήσεως.

Κατ’ έξαίρεσιν προκειμένου περί 
άποχωρούντων Διευθυντών Τραπέ
ζης ίσχύουσι τά έξής:

αα) ‘Ως έτήσιαι άποοδοχαί λο
γίζονται αί παρά τοΰ δικαιούχου 
κατά τό προ τής έξόδου του τελευ- 
ταΐον Ετος είσπραχθεΐσαι μετά τών 
Δώρων Χριστουγέννων καί Πάσχα 
έφ’ ών έλογίσθησαν αί κατά τό άρ
θρο ν 5 περίπτωσις α' είσφοραί.

αβ) Έάν αί άποδοχαί αί άντι- 
στοιχοΰσαι είς Εκαστον τών βαθμών 
οΰς ό άποχωρών διήνυσε κατά τό 
τελευταΐον τούτο Ετος, είναι λό
γφ έπισυμβάσης έν τφ ιμιετα- 
ξύ μεταβολής μισθολογίου, διάφοροι 
τών άποδοχών τοΰ μηνός καθ’ δν ά- 
πεχώρησε τής ύπηρεσίας ό ήσφαλι- 
σμένος ό καθορισμός τών έτησίων 
άποδοχών γίνεται έπΐ τή βάσει τών 
κατά τον μήνα τής άποχωρήσεως ί
σχυουσών άποδοχών τών άντιστοί
χων τούτων βαθμών.

σιως.
γ) Ώς πλήρες Ετος ύπηρεσίας τό 

χρονικόν διάστημα τουλάχιστον 6 
μηνών.

δ) Ώς ΰπηρεσία, ή πραγματι
κή τοιαύτη παρά τινι τής έν άρθρφ 
3 Τραπέζης καί κατ’ έξαίρεσιν, πα
ρά τινι τών προς τήν Εθνικήν Τρά
πεζαν τής Ελλάδος συγχωνευθεισών 
Τ ραπεζών ’ Ηπει ροθεσσαλ ίας, Κρή
της καί ’Ανατολής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
’Άρθρον $)

1. Είς ας περιπτώσεις έκ τών 
τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 2 δέν συν- 
τρέχουσιν αί προϋποθέσεις χρόνου 
ύπηρεσίας διά τήν άπόληψιν άποζη
μιώσεως, έπιστρέφονται είς τούς 
δικαιούχους αί κατά τήν διάρκειαν 
τής ΰ' ’ρεσίας ένεργηθεΐσαι είσφο
ραί τοΰ ^σφαλισμένου έντόκως προς 
4% έτησίως, μέ βάσιν τάς κατά τήν 
ήμέραν τής άποχωρήσεως άποδοχάς 
τών βαθμών τούς οποίους διέτρεξεν. 
Αύτονόητον, οτι έν ούδεμιή: περι- 
πτώσει τό οΰτω έπιστρεφόμενον έπΐ 
τή βάσει τής άναπροσαρμογής πο- 
σόν δύναται νά ΰπερβή τό ποσόν τό 
όποιον θά έλάιμβανεν ό δικαιούχος 
έάν έξήρχετο μετά 1 5ετή ΰπηριεσίαν.

2. Έν περιπτώσει μή Εγκαίρου, 
ΰπαιτιότητι τοΰ Ταμείου, καταβολής 
ό ΰπολογισμός τών έπιστρεπτέων 
εισφορών γίνεται βάσει τών άποδο
χών τοΰ μηνός καθ’ δν καλείται πα
ρά τοΰ Ταμείου πρός καταβολήν τών 
εισφορών.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
’Άρθρων ΙΟ

1. Μέλη τοΰ Ταμείου άποχωρή- 
σαντα τής ύπηρεσίας Ενεκα οίουδή
ποτε λόγου (πλήν τών έν άρθρφ 2 
παραγρ. 3 άναφερομένων) καί λα-
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βόντα τάς έν άρθρο ις 8 καί 9 πα- 
ροχάς, δικαιούνται, έάν έπΐ τή βά
σει μεταγενεστέρας προσλήψεώς των 
καταστώσιν έκ νέου μέλη αύτοΰ, νά 
προσμετρήσωσι τον προ τής άπο- 
χωρήσεώς των διανυθέντα χρόνον ΰ- 
πηρεσίας, είς τον διά τής νέας 
προσλήψεώς, καταβάλουν είς τό Τα
μεΐον παν ο,τι θά έλάμβανον (λόγφ 
άποζημιώσεως ή Επιστροφής κρατή
σεων), έάν έξήρχοντο κατά τήν η
μέραν τής νέας προσλήψεώς καί ΰπό 
τάς άποδοχάς τής ή μέρας ταύτης 
ύπό τάς συνθήκας ΰπό τάς όποιας 
πράγματι έξήλθον ώς πρός τον βα
θμόν, τά Ετη ύπηρεσίας, λόγον έξό
δου κλπ. έντόκως άπό τής νέας 
προσλήψεώς πρός 4% μέχρι τής ή- 
μέρας τής καταβολής.

Έν οΰδεμιςί περιπτώσει τό πο
σόν τοΰτο δύναται νά είναι κατώτε
ρον τοΰ ληφθέντος.

3. Έφ’ οσον δέν Εχη πραγματο
πο ι η θή ή κατά τήν προηγουμένην 
παράγραφον καταβολή δικαιούνται 
τόσον τό άποχωροΰν μέλος οσον καί 
οί κατά τό άρθρ. 7 παρ. 2 καί 9 
δικαιούχοι, έάν ή άσφαλιστική πε
ρί πτωσις Επέρχεται λόγφ θανάτου 
τοΰ ήσφαλισμένου καί οΰτος δέν εί
χε ζητήσει τήν άνω προσμέτρησιν, 
νά ζητήσωσι τήν προσμέτρησιν τοΰ 
κατά τήν παράγραφον 1 χρόνου, 
ΰπό τον ορον τής έκπτώσεως 
τού ποσού τής καθορισθησοιμέ- 
νης άποζημιώσεως ή Επιστρο
φής κρατήσεων, τού ποσού τό 
όποιον θά έλάμβανον κατά τήν 
νέαν Εξοδον μέ τον βαθμόν, τά Ετη 
ύπηρεσίας καί τάς λοιπάς συνθήκας 
ΰφ’ ας έτέλουν κατά τήν πρώτην Ε
ξοδόν των έντόκως πρός 4% έτησί
ως άπό τής νέας προσλήψεώς των.

’Άρθρον 1 1
’Απαγορεύεται ή έκχώρησις τών 

ΰπό τοΰ Ταμείου καταβαλλομένων ά
ποζη μ ιώσεων, έπιτρεπομένη μόνον 
διά τήν περίπτωσιν τοΰ άρθρου 13.

’Άρθρον 12
‘Η κτήσις τών έκ τού παρόντος 

Κανονισμοΰ όριζομένων δικαιωμά
των άποζημ ιώσεων ή Επιστροφών 
εισφορών λαμβάνει χώραν άμα τή 
έπελεύσει τής άσφαλιστικής περι- 
πτώσεως καί ΰπό τήν προϋπόθεσιν, 
δτι ούδεμία οφειλή τοΰ ήσφαλισμέ- 
νου. Εστω καί έμπραγμάτως ήσφα- 
λισμένη, ΰπάρχει πρός τήν Τράπε
ζαν, έξ ής οΰτος Εξέρχεται. Δύναν- 
ται έν τούτοις οί δικαιούχοι, έπΐ 
τφ σκοπφ πληρώσεως τής ώς άνω 
προϋποθέσεως καί συνεπώς κτήσε
ως τού δικαιώματος των, νά παρά
σχουν Εντολήν πρός τό Ταμεΐον, δ
πως έκ τού ποσού τής άποζημιώ
σεως, ήτις θά ώφείλετο είς αΰτούς, 
έάν δέν συνέτρεχε περίπτωσις οφει
λής των πρός τήν οίκείαν Τράπεζαν, 
τό Ταμεΐον καταβάλη τό ποσόν τής 
τοιαύτης πρός τήν έν λόγφ Τράπε
ζαν οφειλής. Έν τή περιπτώσει 
ταύτη ή ΰπέρ τών δικαιούχων κτή
σις Επέρχεται διά τό άπομένον ύ- 
πόλοιπον.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(συνέχεια)

’Άρθρον 13
1. Επιτρέπεται, δι’ άποφάσεως 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΥΙΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ 1ΡΑΠΕΖΗΣ Μ ΕΘΝΙΚΗΣ
(ΣΤΙΝΕΙΧΕΙΙΑ ΕΚ ΤΗΣ .3ης ΣΕΙΑ.)
τού Διοικητικού Συμβουλίου, ή ύττό 
τού Ταμείου χορήγησις προς τά μέ
λη αυτού δανείων προς άπόκτησιν 
στέγης. Τά δάνεια ταϋτα χορηγούν
ται έπΐ πρώτη υποθήκη τού ακινή
του, εξοφλούμενα τοκοχρεωλυτικώς.

2. Οί οροί χορηγήσεως των δα
νείων τούτων, είδικώτερον δέ, τό έπι 
τής αξίας τού ακινήτου χορηγητέον 
ποσοστόν, ό τόκος, ό χρόνος έξο- 
φλήσεως αύτών, αί τυχόν πρόσθε
τοι ασφάλειαι κλπ. καθορίζονται δι’ 
ειδικού κανονισμού έκδιδομένου υπό 
τού Διοικητικού Συμβουλίου.

’Άρθρον 1 1

Εντός μηνάς από τής ημέρας τής 
εξόδου του, συμφώνως τοΐς άρθροις 
7 καί 9, ό ήσφαλισμένος ΰποχρεού- 
ται δΤ έγγραφου αίτήσεώς του προς 
τό Ταμεΐον νά ζητήση την καταβο
λήν τής άποζημιώσεως ή τών έπι- 
στρεπτέων εισφορών.

Τό Ταμεΐον ύποχρεοΰται έντός 
μηνός άπό τής έμπροθέσμου υποβο
λής τής αίτήσεώς νά ένεργήση την 
καταβολήν, άλλως έπέρχοντατ αί 
συνέπειαι των άρθρων 8 παρ. 3 καί 
9 παρ. 2.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
’Άρθρον 1 ϊί

Οί δυνάμει τών ύπ’ άριθ. 76)27. 
9.1945 καί 1 6)27.3.1 946 Εγκυκλί
ων Διοικήσεως τής Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος, τών ύπ’ άριθ. 
175)20.12.1945 καί 85)7.8.1946 
έγκυκλίων τής Τραπέζης τής Ελλά
δος καί τής ύπ’ άριθ. 3) 1 6.4.1946 
’Εγκυκλίου τής Διοικήσεως τής ’Ε
θνικής Κτηματικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, έξελθόντες ή έξερχόμενοι 
Εθελουσίως τής Υπηρεσίας τών Τρα
πεζών τούτων δύνανται νά συνεχίσω- 
σι την άσφάλισιν αύτών παρά τώ 
Ταμείφ μέχρι τής καταλήψεώς των 
υπό τού κατά τον ’Οργανισμόν Υ
πηρεσίας τών ανωτέρω Τραπεζών τε
θειμένου ορίου καί προϋποθέσεις, 
ύφ’ οϋς έτέλει ή άσφάλισις αύτών 
κατά τήν έξοδόν των έκ τής Υπηρε
σίας. Ουτοι δικαιούνται έν οίςιδή- 
ποτε στιγμή, όπως διακόψουν την 
άσφάλισιν, άναλαμβάνοντες την ά- 
ποζημίωσιν, ής δικαιούνται κατά 
τάς διατάξεις τού παρόντος, προσ- 
υπολογιζομένων ώς έτών υπηρεσίας 
καί τών μετά τήν έξοδον έκ τής υ
πηρεσίας τής Τραπέζης καί μέχρι 
τής λήξεως τής άσφαλίσεώς των δια- 
νυθέντων έτών.

’Άρθρον 16

’Επί τών άσφαλιστικών περιπτώ
σεων, αιτινες έπήλθον κατά τό άπό 
27ης ’Απριλίου 1941 μέχρι καί τής 
31ης Δεκεμβρίου 1950 χρονικόν διά
στημα, θέλει χορηγηθή συμπληρω
ματική άποζημίωσις.

‘Ομοια συμπληρωματική άποζη- 
μίωσις θέλει χορηγηθή καί έπί τών 
άσφαλιστικών περιπτώσεων τών έ- 
πελθουσών κατά τό άπό 28ης ’Ο
κτωβρίου 1940 μέχρι τής 27ης ’Α
πριλίου 1941 χρονικόν διάστημα, 
άλλα μόνον έφ’ 'όσον: α) ή άσφα- 
λιστική περίπτωσις έπήλθεν ένεκα 
θανάτου στρατευθέντος ήσφαλισμέ- 
νου λαβόντος χώραν έκ πολεμικού 
συμβάντος κατά τήν διάρκειαν τής 
στρατεύσεως αυτού καί β) δεν είσ- 
επράχθη ύπό τών δικαιούχων ή α
σφαλιστική άποζημίωσις προ τής 
27ης ’Απριλίου 1941.

Κατά πάσαν περίπτωσιν ή συμ
πληρωματική άποζημίωσις διέπεται 
ύπό τών κατωτέρω διατάξεων:

Α) Δικαιούχοι ίδίω δικαίφ τής 
συμπληρωματικής ταύτης άποζημι
ώσεως είναι οί κατά τον χρόνον τής 
έπελεύσεως τής ασφαλιστικής περι- 
πτώσεως, νομιμοποιηθέντα ή νομι- 
μοποιητέοι ώς δικαιούχοι τής άρχι
κής άποζημιώσεως, έφ’ δσον εύρί- 
σκονται έν τή ζωή κατά τήν έναρ- 
ξιν τής ισχύος τής παρούσης μετα
βατικής διατάξεως.

Έν περιπτώσει, καθ’ ήν ούτοι ά- 
πεβίωσαν προ τής τοιαύτης ισχύος, 
θεωρείται κατά πλάσμα καί έπΐ τώ 
άποκλειστικφ καί μόνοι σκοπώ τού 
καθορισμού τών δικαιούχων τής συμ
πληρωματικής άποζημιώσεως προ
σώπων, ώς έπελθοΰσα ή έξοδος τού 
Ασφαλισμένου, λόγω θανάτου αύτού 
έπισυμβάντος κατά τήν έναρξιν τής 
ισχύος τής παρούσης. Συνεπώς, κα
λούνται κατά τήν περίπτωσιν ταύ- 
την ώς ίδίω δικαίφ δικαιούχοι τής 
συμπληρωματικής άποζημιώσεως τά 
έν στοιχ. Β ’ τής παραγρ. 2 τού άρ
θρου 7 άναφερόμενα πρόσωπα κατά 
τήν αύτόθι άναφερομένην σειράν, 
τών ιδιοτήτων αύτών διά τον καθο
ρισμόν τής σειράς, εις ήν δέον νά 
καταταγοΰν κρινομένων κατά τον 
χρόνον τής ένάρξεως τής ισχύος τής 
παρούσης.

Έν περιπτώσει τέλος, καθ’ ήν ά- 
πεβίωσαν τινές μόνον τών δικαιού
χων τής άρχικής άποζημιώσεως, ή 
έπί τής συμπληρωματικής άποζη
μιώσεως μερίς αύτών προσαυξάνει 
τάς μερίδας τών έπιζώντων συνδι- 
καιούχων, μόνον έφ’ οσον οί τελευ
ταίο ι ουτοι κατά τήν έναρξιν τής 
ισχύος τής παρούσης δεν έχουν ά- 
ποβάλει τάς ιδιότητας, έπί τή βά
σει τών οποίων κατετάγησαν εις τήν 
σχετικήν σειράν διά τήν λήψιν τής 
άρχικής άποζημιώσεως. ’Άλλως εις 
τήν τοιαύτην έπί τής συμπληρωμα

τικής άποζημιώσεως μερίδα τού ά- 
ποβιώσαντος καλούνται, ίδίω πάν
τοτε δικαίφ οί περιλαμβανόμενοι 
εις τήν περαιτέρω σειράν τήν άπο- 
τελουμένην έκ προσώπων συγκεν- 
τρούντων κατά τήν έναρξιν τής ι
σχύος τής παρούσης τάς άπαιτου- 
μένας διά τήν άναγνώρισίν των ώς 
δικαιούχων ιδιότητας.

Διευκρινίζεται, ότι έν περιπτώ- 
σει καθ’ ήν ό άποβιώσας συνδικαι- 
ούχος ήτο τέκνον τού Ασφαλισμένου 
καί κατέλιπε κατιόντας άρρενας ή 
θήλεις, οϊτινες κατά τήν έναρξιν 
τής ισχύος τής παρούσης τυγχάνουν 
οί μεν άρρενες άνήλικοι, αί δέ θη- 
λεις άγαμοι, εις τήν έπί τής συμ
πληρωματικής άποζημιώσεως μερί
δα τού άποβιώσαντος καλούνται ί- 
δίφ δικαίω οί τοιοϋτοι κατιόντες 
αύτού.

Κατά περίπτωσιν ή κατανομή τής 
συμπληρωματικής άποζημιώσεως με
ταξύ πλειάνων δικαιούχων γίνεται 
κατά άνάλογον Εφαρμογήν τών έν 
παραγράφφ 3 τού άρθρου 7 όριζο- 
μένων.

Β) ‘Ο καθορισμός τού ποσού τής 
συμπληρωματικής άποζημιώσεως γί
νεται έπΐ τή βάσει τών δικαιωμάτων 
τών καθ’ έκαστον Ασφαλισμένων', τών 
προκυπτόντων άφ’ ένός μέν έκ τής 
κατά τον χρόνον τής έπελεύσεως τής 
άσφαλιστικής περιπτώσεως ύφιστα- 
μένης ύπηρεσιακής καταστάσεως αύ
τών, άφ’ ετέρου δέ έκ τής Εφαρμο
γής τού κατά τήν 3 1 ην Δεκεμβρίου 
1950 ίσχύοντος Κανονισμού τού Τα
μείου, ύπό τάς ακολούθους διευκρι
νίσεις, συμπληρώσεις ή Εξαιρέσεις:

α) ’Απονομή άνωτέρου βαθμού 
συνεπεία προαγωγής ή έντάξεως λα- 
βούσης χώραν μετά τήν έκ τής υ
πηρεσίας έξοδον θεωρείται διά τήν 
έφαρμογήν τού παρόντος ώς γενο- 
μένη τήν πρώτην ή μέραν τού τελευ
ταίου μηνός τής Ενεργού ύπηρεσίας 
τού Ασφαλισμένου.

β) Προκειμένου περί ασφαλιστι
κών περιπτώσεων άφορωσών προσω
πικόν τής Τραπέζης τής 1 Ελλάδος 
καί αιτινες έπήλθον κατά τον άπό 
1ης Φεβρουάριου 1948 καί έφεξής 
χρόνον, τά δικαιώματα τών τής κα
τηγορίας ταύτης Ασφαλισμένων διέ- 
πονται ύπό τών διατάξεων τού Κα
ταστατικού τού Μετοχικού Ταμείου 
καί Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Είδικώς όμως ώς προς τό προ
σωπικόν τής Τραπέζης τής Ελλά
δος, τό όποιον έξήλθε τής Ενεργού 
ύπηρεσίας αυτής προ τής Ί ης Φε
βρουάριου 1948 έπΐ τή βάσει τών 
ύπ’ άριθ. 157)20.12.1945 καί 85) 
7.8.1946 έγκυκλίων τής Τραπέζης 
ταύτης καί τό όποιον συνέχισε τήν 
άσφάλισί»! του παρά τώ Ταμείφ 
Αύτασφαλείας τού Προσωπικού τών 
Τραπεζών Εθνικής, Κτηματικής καί 
Ελλάδος κατά τό άρθρον 15 τού 
παρόντος, διακόψαν ταύτην μέχρι 
της ένάρξεως τής ισχύος τού παρόν
τος, τά δικαιώματα αύτού διέπονται 
ύπό τού κατά τήν 31 ην Δεκεμβρίου 
1950 ίσχύοντος Κανονισμού τού εί- 
ρημένου Ταμείου Αύτασφαλείας.

Έπί πάντων τών έν τφ παρόντι 
στοιχ. Β' δικαιωμάτων Εφαρμόζον
ται αί ίσχύουσαι κατά τήν 31 ην Δε
κεμβρίου 1950 άποδοχαί, έκ δέ τού 
έκ τής Εφαρμογής ταύτης προκύ- 
πτοντος ποσού συνολικής άποζημιώ
σεως άφαιροΰνται:

α) Τά λόγφ τής άρχικής άποζη
μιώσεως καταβληθέντα οποτεδήποτε 
καί προς οίονδήποτε δικαιούχον πο
σά, αναπροσαρμοζόμενα εις τό προ- 
σήκον μέτρον βάσει τής σήμερον ί- 
σχυούσης οικονομικής καταστάσεως, 
καθ’ α είδικώτερον θέλει ορίσει δι’ 
άποψάσεως αύτού τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τού Ταμείου, έν περι- 
πτώσει δέ καθ’ ήν ούδέν ποσόν κα- 
τεβλήθη λόγφ τής άρχικής άποζη
μιώσεως.

β) Αί βαρύνουσαι τήν άρχικήν ά- 
ποζημίωσιν όφειλαί.

‘Ο τρόπος τού σχετικού υπολογι
σμού αύτών όρισθήσεται ύπό τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τού Τα
μείου.

Τό κατόπιν τών αφαιρέσεων τού- 
συμπληρωματίικήν άποζημίωσιν ύπό 
των προχΟπτον ποσόν συνιστά τήν 
τήν έν τφ άμέσως έπομένφ στοιχ. 
Γ' έξαίρεσιν.

Γ) Κατά τήν ολως ειδικήν περί- , 
πτωσιν, καθ’ ήν δεν κατεβλήθη έν 
δλφ ή έν μέρειι ή άρχική άποζημίω- 
σις καί έπί πλέον τό μ ή καταβληθέν 
ποσόν αύτής δέν ύπήχθη εις τάς δια
τάξεις τού Ν. 18)1944, αί μέν συν
ολικά! υποχρεώσεις τού Ταμείου έκ 
τής έπελεύσεως τής σχετικής άσφα- 
λιστικής περιπτώσεως ύπολογίζον- 
ται ώς έν τώ άμέσως προηγουμένφ 
στοιχ. Β' ορίζεται, έκ τού Εντεύθεν 
όμως προκύπτοντος ποσού άφατρεΐ- 
ται τό ποσόν τής μή καταβληθείσης 
αρχικής άποζημιώσεως, άνήκον ώς 
κεκτημένον δικαίωμα εις τούς άρχι- 
κούς δικαιούχους καί έν περιπτώσει 
άποβιώσεως εις τούς νομίμους κλη
ρονόμους αύτών.

Ώς συμπληρωματική άποζημίω- 
σις, διεπομένη ύπό τών διατάξεων 
τής παρούσης μεταβατικής δτατάξε- 
ως, χαρακτηρίζεται έν τή περιπτώ- 
σει ταύτη τό μετά τήν τοιαύτην ά- 
φαίρεσιν άπομένον ύπόλοιπον.

Δ) Έπί τώ σκοπώ ένισχύσεως 
τού Ταμείου όπως άνταποκριθή τού
το εις τάς έκ τής διατάξεως τού άρ
θρου 16 τού παρόντος ύποχρεώσεις 
αύτού, ορίζεται έκτακτος έφ’ άπαξ

εισφορά έκ δραχμών δέκα τεσσάρων 
χιλιάδων πεντακοσίων Εκατομμυρίων 
(14.500.000.000) βαρύνουσα, ώς 
άκολούθως, τάς τρεις έργοδοτρίας 
Τιραπτέζας, ών τό προσωπικόν είναι 
Ασφαλισμένου παρά τώ Ταμείφ.

α) Τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος 
κατά δραχμάς έπτά χιλιάδας διακό
σια πεντήκοντα εκατομμύρια.

β) Τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος καί Εθνικήν Κτηματικήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος κατά δρα
χμάς έπτά χιλιάδας διακόσια πεν
τήκοντα Εκατομμύρια, κατανεμόμε- 
να μεταξύ αύτών κατά λόγον τού 
συνολικού μισθολογίου τών δύο τού
των Τραπεζών.

Ή ώς άνω έφ’ άπαξ εισφορά εί
ναι καταβλητέα παρά τών έργοδο- 
τριών Τραπεζών ώς άκολούθως:

α) Κατά δραχμάς ένδεκα χιλιά
δας πεντακόσια εκατομμύρια έπί τή 
αιτήσει τού Ταμείου.

β) Κατά δραχμάς χίλια πεντακό
σια εκατομμύρια τό βραδύτερον μέ
χρι τής 1ης ’Ιουνίου 1952,

γ) Τέλος κατά τό ύπολειπόμενον 
ποσόν χιλίων πεντακοσίων Εκατομ
μυρίων τό βραδύτερον μέχρι τής 1ης 
Ιουνίου 1953.

Ε) Έν περιπτώσει, καθ’ ήν το 
Διοικητικόν Συμβούλιον τού Ταμεί
ου, κρίνον τάς οίκονομικάς δυνατό
τητας αύτού, θ'εωρήση ότι αΰται δέν 
Επιτρέπουν τήν εις άκέραιον κατα
βολήν τών συμπληρωματικών άπσ- 
ζημιώσεων, ώς αΰται καθορίζονται 
άνωτέρω ύπό στοιχ. Β‘ καί Γ', δι
καιούται όπως λάβη άπόφασιν:

α) Περί τής καθ’ ώρισμένον γενι
κόν ποσοστόν μειώσεως τής συνολι
κής (ούχί τής συμπληρωματικής) ά
ποζημιώσεως τών δικαιούχων.

Ή συνολική άποζημίωσις έν τή 
περιπτώσει ταύτη υπολογίζεται ώς 
έν στοιχ, Β' ορίζεται, Εάν ίδέ συνε
πεία τής μειώσεως αύτής προκύπτη 
περίπτωσις Επιστροφής τυχόν τών 
έπί πλέον ληφθέντων ποσών, ταϋτα 
δέν άναζητοΰνται.

β) ‘Η κατά τάς διατάξεις τού πα
ρόντος άρθρου συμπληρωματική ά- 
ποζημίκσις καταβάλλεται έφ’ άπαξ.

ΣΤ) Τά άνωτέρω καθοριζόμενα Ε
φαρμόζονται άναλόγως καί εις τάς 
περιπτώσεις, καθ’ ας έκ τής έπελεύ
σεως τής άσφαλιστικής περιπτώσε- 
ως προέκυψεν μόνον δικαίωμα Επι
στροφής εισφορών.

Ζ) Προκειμένου περί τών έν τή 
παρούση μεταβατική διατάξει ρυ- 
θμιζομένων συμπληρωματικών άπο- 
ζημιεόσεων δέν έχουν έφαρμογήν τά 
έν τή τελευταία περιόδφ στοιχ. α' 
τής παραγρ. 3 τού άρθρου 8, ώς καί 
τά έν άρθρφ 14 τού παρόντος Κα
νονισμού οριζόμενα.

’Άρβρον ι r

1. Μετά τήν κατάργησιν τού Κλά
δου Προνοίας τού Μ.Τ. καί Τ.Π.Υ. 
Τ.Ε., τό σχηματτσθέν κεφάλαιον 
παρ’ αύτώ, άφαιρουμένων τών κα
τά τήν λειτουργίαν αύτού καταβλη- 
θέντων δι’ άποζημιώσεις ή έπιστρο- 
φάς, ώς καί τών Εξόδων τής έν γέ- 
νει διαχειρίσεως καί λειτουργίας 
αύτού, παρ ι έρχεται εις τό Ταμεΐον 
Αύτασφαλείας τού Προσωπικού τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
Τραπέζης τής Ελλάδος καί τής Ε
θνικής Κτηματικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος.

2. Διά τής περιελεύσεως εις τό 
Ταμεΐον Αύτασφαλείας τού Προσω
πικού τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, Τραπέζης τής Ελλάδος 
καί τής Εθνικής Κτηματικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος τού κατά τήν 
πρσηγουμένην παράγραφον κεφαλαί
ου, καλύπτονται πάσαι αί κατά τήν 
διάρκειαν τής λειτουργίας τού ώς 
ε’ίρηται κλάδου Προνοίας τού Μ.Τ. 
καί Τ.Π.Υ.Τ.Ε. όφειλόμεναι προς τό 
Ταμεΐον Αύτασφαλείας τού Προσω
πικού τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, Τραπέζης τής Ελλάδος 
καί τής Εθνικής Κτηματικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος είσφοραί τών 
τε μετόχων του Υπαλλήλων τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος καί τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος.

3. Τά μέλη τού κλάδου Προνοίας 
τού Μ.Τ. καί Τ.Π.Υ.Τ.Ε., τά Ασφα
λισμένα προ τής συστάσεως αύτού 
παρά τφ Ταμείφ Αύτασφαλείας τού 
Προσωπικού τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος καί τής Εθνικής Κτημα
τικής Τραπέζης τής Ελλάδος, θεω
ρούνται μηδέποτε διακόψαντα τήν 
παρ’ αύτφ άσφάλισιν των άνευ άλ
λης ύποχρεώσεώς των, καλυπτομένης 
κατά τήν προηγουμένην παράγρα
φον, τά δέ τό πρώτον παρά τφ κλά- 
δφ Προνοίας τού Μετοχικού Ταμεί
ου καί Τ.Π.Υ.Τ.Ε. άσφαλισθέντα θε
ωρούνται άπό τής τοιαύτης άσφαλί
σεώς των, δτι κατέστησαν αυτοδι
καίως μέλη τού Ταμείου Αύτασφα
λείας τού Προσωπικού τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, Τραπέζης 
τής Ελλάδος καί τής Εθνικής Κτη
ματικής Τραπέζης τής Ελλάδος, ά
νευ άλλης διατυπώσεως καί ύποχρε- 
ώσεως κατά τά άνωτέρω.

4. Ή Τράπεζα τής Ελλάδος διά 
τών προς τον κλάδον Ταμείου Προ
νοίας τού Μ.Τ. καί Τ.Π.Υ.Τ.Ε. κατά 
τήν διάρκειαν τής λειτουργίας του 
εισφορών τής έξεπλήρωσε πάσας τάς 
έ'νανι τού Ταμείτου Αύτασφαλείας 
τού Προσωπικού τής Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος, Τραπέζης τής 
Ελλάδος καί τής Εθνικής Κτημα

τικής Τραπέζης τής Ελλάδος ύπο- 
χρεώσεις της διά τον χρόνον τής 
λειτουργίας του ταύτης.

5. Αί ύπό τού κλάδου τού Τα
μείου Προνοίας τού Μ.Τ. καί Τ.Π. 
Υ.Τ.Ε. γενόμεναι ύπ’ αύτού κατά 
τήν διάρκειαν τής λειτουργίας κα- 
ταβολαί άποζη μ ιώσεων καί έπιστρο- 
φαί εισφορών κατά τό Καταστατι
κόν του θεωρούνται γενόμεναι διά 
λογαριασμόν τού Ταμείου Αύτασφα
λείας τού Προσωπικού τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, Τραπέζης 
τής Ελλάδος καί Εθνικής Κτημα
τικής Τραπέζης τής Ελλάδος καί 
απαλλάσσουν τούτο πάσης έναντι 
τών δικαιούχων αύτού ύποχρεώσεώς.

6. Πάσαι αί ύποχρεώσεις τού 
Κλάδου Προνοίας τού Μ.Τ. καί Τ.Π. 
Υ.Τ.Ε. έναντι οίουδήποτε, ώς καί τά 
τυχόν δικαιώματα αύτού, περιέρχον
ται άπό τής ισχύος τής παρούσης 
διατάξεως έν τφ συνόλφ καί άνευ 
ειδικής περιγραφής ή διατυπώσεώς 
τίνος εις τό Ταμεΐον Αύτασφαλείας 
τού Προσφπικοΰ τής Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος, Τραπέζης τής 
Ελλάδος καί τής Εθνικής Κτημα
τικής Τραπέζης τής Ελλάδος. Εί
δικώτερον, αί άσφαλιστικαΐ περι
πτώσεις, αιτινες ένέπεσαν εις τον 
χρόνον τής λειτουργίας τού Κλάδου 
Προνοίας τού Μ.Τ. καί Τ.Π.Υ.Τ.Ε.

καί αιτινες δι’ οίονδήποτε λόγον 
δέν διεκανονίσθησαν ύπ’ αύτού θέ- 
λουσι διακανονισθή κατά τάς διατά
ξεις τού Καταστατικού τού Μ.Τ. καί 
Τ.Π.Υ.Τ.Ε., ώς τούτο ί'σχυε καθ’ δν 
χρόνον έπήλθεν ή άσφαλιστική πε- 
ρίπτωσις.

Αί τον χρόνον τής λειτουργίας 
τού Κλάδου Προνοίας τού Μ.Τ. καί 
Τ.Π.Υ.Τ.Ε. άφορώσαι δίκαι μεθ’ οί
ουδήποτε, ύφιστάμεναι ή μέλλουσαι, 
διεξάγονται ύπό τού Μ.Τ. καί Τ.Π. 
Υ.Τ.Ε. διά λογαριασμόν όμως πάν
τοτε καί εις βάρος τού Ταμείου Αύ
τασφαλείας τού Προσωπικού τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
Τραπέζης τής Ελλάδος καί Εθνι
κής Κτηματικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος, δύνανται όμως νά άναληφθοΰν 
καί ύπό τού Ταμείου Αύτασφαλείας 
Προσωπικού τής Έθνθικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, Τραπέζης τής Ελλά
δος καί Εθνικής Κτηματικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος, τιθεμένου έ
κτος δίκης τού Μ.Τ. καί Τ.Π.Υ.Τ.Ε.

7. ‘Ο τρόπος τής μεταβιβάσεως 
τού κατά τήν παράγραφον 1 τής πα
ρούσης διατάξεως κεφαλαίου θέλει 
κανονισθή διά συμφωνίας μεταξύ 
τού Ταμείου Αύτασφαλείας τού Προ
σωπικού τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, Τραπέζης τής Ελλάδος 
καί Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης

τής Ελλάδος καί τού Μετοχικού Τα
μείου καί Ταμείου Προνοίας Υπαλ
λήλων Τραπέζης τής Ελλάδος.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

‘Ο παρών Κανονισμός τροποποι
είται διά συμφώνου άποψάσεως τού 
Γενικού Συμβουλίου έκατέρας τών 
Τραπεζών Ελλάδος καί Γενικής με
τά σύμφωνον γνώμην τού Διοικητι
κού Συμβουλίου τού Ταμείου.

’Άρβρον Β if
Ή ισχύς τού παρόντος Κανονι

σμού έν τφ συνόλφ του άρχεται άπό 
τής ημέρας τής καταθέσεεως παρά 
τφ Γραμματεΐ τού Ειρηνοδικείου ’Α
θηνών τής συλλογικής συμβάσεως 
μεταξύ τής Τραπέζης τής Ελλάδος 
καί τών Συλλόγων τών Υπαλλήλων 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος καί Κλη
τήρων Τραπέζης τής Ελλάδος δΓ 
ής θά τροποποιήται τό Καταστα
τικόν τού Μετοχικού Ταμείου Υ
παλλήλων Τραπέζης τής Ελλάδος, 
θά καταργήται ό Κλάδος Προνοίας 
αύτού καί θά γίνωνται δεκταί αί 
διατάξεις τού παρόντος Κανονι
σμού.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΘΡΟΝ Ιον 
Σύστασις — Σκοπός

1 . Έιτΐ τφ σκοπώ τής έπικιοιυρήσεως, 
ύπό του Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας τών υ
παλλήλων τής Εθνικής Τραπέζη,ς τής Ελ
λάδος και του Ταμείου ’ Αλληλοβοήθειας 
Είσπρακτόρων καί Κλητήρων "Εθνικής Τρα
πέζη,ς τής Ελλάδος, τών μίελών αυτών, έξ- 
ελθόντων καί έξερχομένων τής ύπηρεσίας τής 
Τραπέζης ταύτης, συμφώνως προς τά εδά
φια ε τών άρθρων 2 τών Καταστατικών 
άμφοτέίρων τών είρημένων Ταμείων, συνε- 
στήθη παρά τή ’Εθνική Τραπέζη τής Ελ
λάδος έντοκος κοινός ειδικός λογ) σιμός 
ύπό τον τίτλον «Λογαριασμός ’Επικούρή
σεως Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέζηις τής 
Ελλάδος», ό Κανονισμός του οποίου, έγ- 
κριθεΐς ύπό του Γεν. ΣυμβουλίΙαυ τής Τρα
πέζης έτέθη έν ίσχυϊ άπό 1ης ’Οκτωβρίου 
1949.

’Ήδη, κατόπιν τής γενομένης έν έτει 
1953 συγχωνεύσεως τής τότε ’Εθνικής Τρα
πέζης καί τής τότε Τραπέζης ’Αθηνών εϊς 
μίαν Τράπεζαν ύπό τον τίτλον «’Εθνική 
Τράπεζα, τής Ελλάδος Α.Ε.» καί τής ώς 
έκ τούτου ανάγκης εισδοχής έΐς τήν έπτ- 
κΌ-ύΐριησιν καί τού πριοερχομενού έκ τής τέ
ως Τραπέζης ’Αθηνών πιροσ) κού, κατά τά 
προβλεπόμενα διά τής οικείας διατάξεως 
τού Κανονισμού τού Άλληλσβοηθητικοΰ Τα
μείου ύπό τον τίτλον «Ταμεΐον Υγείας καί 
Άσφαλίσεώς κατά τής ασθενεί ας τών με
λών τού Συλλόγου τών υπαλλήλων τής Τρα
πέζης ’Αθηνών», τροποποιείται καί άναμορ- 
φοΰται ό άνωτέρω Κανονισμός, αντικαθι
στάμενος διά τού παρόντος, άπό τής ι
σχύος τού οποίου θά έχουν έν παντί έφαρ
μογήν αί διατάξεις αύτού, τόσον έπΐ τών 
μέχρι τής ισχύος του επικούρουμιένων προ
σώπων, όσον και τών μετ’ αύτήν.

2. Σκοπός τής συστάσεως τού ώς άνω 
λογαίριασμοΰ είναι ή παροχή μηνιαίας έπι- 
κουρήσεως, κατά ποσοστόν έπί τής χορη
γούμενης συντάξεως, εις τό έξελθόν καί 
εις τό έξερχόμενον προσωπικόν τής ’Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος, τό προ ερχό
μενον έξ άμφοτέρων τών ώς ανωτέρω συγ- 
χωνευθεισών Τραπεζών, ανεξαρτήτως βα
θμού καί ίδιότητος, ύπηρετήσαν καί ύπηι- 
ριετοΰιν παρ’ αυτή δυνάμει συμβάσεως έξηρ- 
τημένης εργασίας, έφ’ δσον είναι ή ήτο 
προ τής έξόδου του ήσφαλισμένον εις τό 
Ταμεΐον Συντάξεων Προσωπικού τής Τρα
πέζης (πρώην) ’Εθνικής ή τό τοιοΰτο τής 
Τρ,απέζης (πρώην) ’Αθηνών καί συνταξιοδο- 
τεΐται παρ’ αύτών ώς καί εις τά συνταξιο- 
δοτούμενα παρά τών αύτών ώς άνω Τα
μείων μέλη τής οικογένειας αύτών, έν πε
ρί πτώσει θανάτου τού ή σφαλισμένου, κατά 
τά είδικώτερον εις τό άρθρον 6 τού παρόν
τος καθοριζόμενα.

Κατ’ έξαίρεσιν παρέχεται έπικσύρησις 
ύπό τάς αύτάς ώς άνω προϋποθέσεις καί 
εις εκείνους έκ των Δικηγόιρων τής Τρα
πέζης, οϊτινες, μολονότι δεν τελούν κατά 
νόμον εις σχέσιν έξσρτήσεως, παρ έχ ου σι 
τήν δικηγορικήν ή νομικήν έρΙγασίαν των 
ύπηίρίζτοϋντες προς τούτο, κατά τάς εργα
σίμους ώρας εις τά Γραφεία Δικαστικού 
τής Τραπέζης καί ώρισμένων καταστημά
των αύτής (Κ) μα οδού Σταδίου, Ύπ) τα 
Πλατείας Μμτροπόλεως, Πειραιώς, Θεσσα
λονίκης καί Πατρών).

ΑΡΘΡΟΝ 2ον
Διαχείρισις — Έκπροσώπησις

Π. Τον ειδικόν Λογάριασμόν διαχειρίζε
ται δεκατετρο μελής Επιτροπή, άπαρτιζο- 
μένη έκ τών κάτωθι:

α) Τού Διοικητοΰ τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος, ώς Προέδρου, άναπλη,- 
ρουμένου έν περιπτώσει απουσίας ή κωλύ
ματος ύπό ένός τών Υποδιοικητών, ορι
ζόμενου παρά τού Διοικητοΰ.

β) ‘Ενός μέλους τού Διοικητικού Συμ
βουλίου τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος, ώς αντιπροέδρου, ύποδει κνυομένου 
παρ’ αύτού, μετά τού άναπληρωτοΰ αύτού.

γ) Τού Προέδρίσυ τού Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, άναπληί- 
ριουμένου, έν περιπτώσει απουσίας τσυ ή 
κωλύματος ύπό τίνος τών ’Αντιπροέδρων 
τού αυτού Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Τού Προέδρου τού Διοικητικού Συμ.- 
βουλίου τού Συλλόγου τού Προσωπικού τής 
τέως Τραπέζης ’Αθηνών, άΐναπληριου μένου, 
έν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος, ύπό 
τού ’Αντιπροέδρου τού αύτού Διοικητικού 
Συμβουλίου.

ε) Τών Προέδρων τών Διοικητικών Συμ
βουλίων π) Τού Ταμείάυ ’Αλληλοβοήθειας 
τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, 2) τού Ταμείου Αλληλο
βοήθειας Είσπρακτόρων καί Κλητήρων τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, καί 3) 
τού Ταμείου Υγείας καί Άσφαλίσεώς κα
τά τής ασθενεί ας τών μελών τού Συλλό
γου τών Υπαλλήλων τής Τραπέηζς Αθη
νών, άναπληρουμένων έν περιπτώσει απου
σίας ή κωλύματος ύπό τών Αντιπροέδρων 
τών αύτών Διοικητικών Συμβουλίων.

στ) Τριών άνωτέρω ν ύπαλλήλων τής Ε
θνικής Τραπέζης της ‘Ελλάδος έκ τών ύ·

πηρετούντων έν Αθήνα ις άπό βαθμού τού 
Τμηματάρχου καί άνω, ένός συνταξιούχου 
τού Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος καί ένός 
Συνταξιούχου του Ταμείου Συντάξεων Προ
σωπικού τής τέως Τραπέζης Αθηνών, όρι- 
ζομένων έκάστοτε μετά τών αναπληρωτών 
αυτών ύπό τής Διοικήσεως τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος.

ζ) Ένός μέλους του Συλλόγου τών Υ
παλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος ύποδει κνυομένου έκάστοτε μετά τού 
άναπληιρωτού του υπό τού Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Συλλόγου των Υπαλλήλων τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος.

η) Ένός μέλους τού Συλλόγου τών Υ
παλλήλων τής τέως Τραπέζης Αθηνών υ
ποδεικνυόμενου έκάστοτε μετά τού άναπλιηΓ 
ρωτοΰ του ύπό τού Διοικητικού Συ-μβουλίυ 
τού Συλλόγου τών Ύπαλλήλων τής τέως 
Τραπέζης Άθη,νών.

Είς περίπτωσιν έλαττώσεως τού αριθμού 
τών ύψισταμένων Συλλόγων ή ’Οργανισμών 
τού έν ένεργείςι προσωπικού τής Τίραπέζης 
ώς καί τών συνταξιούχων είτε λόγω συγ
χωνεύσεως είτε λόγφ ένοποιήσεως αύτών, 
ό αριθμός τών άνωτέρω άναφερομένων με
λών τής Διαχειριστικής ’Επιτροπής μειοΰ- 
τα ι άναλόγως.

Ή θητεία τής Επιτροπής ορίζεται μο
νοετής όιρχομένη άπό τής 1ης ’Ιανουάριου 
έκαστου έτους.

Τον Πρόεδρον τής ’ Επιτροπής ή τόν κα
τά τήν παράγραφον Ια τού παρόντος άρ- 
θρίου αναπληρωτήν αύτού, άπόντας ή κω
λυόμενους άναπληροΐ είς τά καθήΐκοντά του 
ό Αντιπρόεδρος.

Παν μέλος τής Επιτροπής άπουσιάζον ή 
κωλυόμενον άναπληριοΐ υπό τήν ιδιότητά 
του αυτήν! καί μόνον ό όρισθείς αναπληρω
τής αώτου.

"Α;πούντες οί ανωτέρω ύπό στοιχεία β', 
στ', ζ' καί η' μετά τών άναπλιηιρωτών αυ
τών υποδεικνύονται τό βραδύτερον μέχρι 
τής 30ής Νοεμβρίου έκαστου έτους διά 
τήν σύνθεσιν τής ’Επιτροπής τον προσε
χούς έτους. Προκειμένου αμως περί τών 
ύπό στοιχεία ζ' καί η' κοοτά τά άνωτέρω 
υποδεικνυόμενων ώς μελών, έν τυχόν πα
ρ αλείψει δΓ οίονδήποτε λόγον έμίπροθέ- 
σιμου ύποδειξεώς των ύπό τών άνω Διοι
κητικών Συμβουλίων τών οικείων Συλλό
γων ή υπό δει ξί ς των θά γίνεται υπό τής 
Διοικήσεως τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος, κατ’ έλευθέρον κρίσιν.

2. Ή Διαχειριστική Επιτροπή διοικεί 
καί διαχειρίζετα ιτήν περιουσίαν τού Ει
δικού λογαριασμού καί μεριίμνά διά τήν 
έπωφελεστέραν τοποθέτη,σιν τών διαθεσί
μων κεφαλαίων, άπαγορίευομένης πάσης χο
ρηγήσεως δανείων, μεριμνοι καί ελέγχει τήν 
κανονικήν εϊσπραξιν τών εισφορών καί τών 
λοιπών- πόρων αυτού, ώς καί τών ύπ’ αυ
τού ένεργουμένων καταβολών, συμφώνως 
προς τά διά τών σχετικών άρθρων καθο
ριζόμενα.

‘Ομοίως αποφασίζει κυρ,ιαρχικώς, συμ
φώνους τώ άρθρφ 9, έδαφ. 3, περί του πο
σού τή ς καταβλητέας έκάστοτε είς τούς 
δικαιούχους έπικουρήσεως άναλόγως τών 
οικονομικών δυνατοτήτων τού Ειδικού λο
γαριασμού, τής άττοφάσεώς της ΐσχυούσης 
κιαθολικ,ώς δΓ άπα,ντας τούς έπικ-ουριουμέ
νους, ήτοι τόσον διά τούς μέχρι τής ισχύος 
ος ταύτης έπ ι κουρίου μένου ς δ ο ον καί τούς 
μετ’ αύτήν, ή περ ί έπι στρ οφής γενοιμένωΐν 
κ-ρατήσεων είς μή δικαιωθέντας έπικουιρή- 
σεως, ή περί διακοπής άπο-νεμηθείσης έπι
κουρήσεως καί έγκ,ρίνει τούς προϋπολογι
σμούς, ισολογισμούς καί άπολογι σιμού ς, 
βάσει τού ήμερολογιακοϋ έτους.

3. Ή Διαχειριστική ΈπΊ-ηριπή συνέρχε
ται είς τακτικάς συνεδιριίάσεις, σριζομένας 
ύπ’ αύτής τουλάχιστον άπαξ τού μηνός, 
έκτάκτως δέ όσάκις κληθή ύπό τού Προ-

‘Ομοίως ή Διαχειριστική Επιτροπή συγ- 
καλεΐναι είς έκτακτον συνεδρίασιν, έφ’ δ
σον αίτηθή έγγράφως τούτο, καθοιριιζομίέ- 
νων καί τών θεμάτων δΓ ά αίτεΐται ή 
έκτακτος σύγκλησις, ύπό τριών τούλάχ ι
στόν τακτικών μελών τής ’Επιτροπής (ού
χί άναπληρωτών).

4. Ή Διαχειριστική Επιτροπή εύρίσκέ
τα ι έν άπαρτίςι παρόντων έπτά τούλάχ ι
στόν μελών, έν οΐς ό Πρόεδρος ή αναπλη
ρωτής αύτού ή ό Αντιπρόεδρος. Αί απο
φάσεις λαμβάνανται κατά πλειοψηφίαν τών 
παρόντων μελών m ίδιά ψήφων ούχί όλι- 
γωτερών τών πέντε.

Είς περίπτωσιν μειώσεως αριθμού τών 
μελών τής Διαχειριστικής Επιτροπής εις 
δέκα καί έλαττον (έδάψιον 1 του παρόΙντος 
άρθρου) αυτή εύρίσκεται έν άπαρτίςί πα
ρόντων έξ (6) τουλάχιστον μελών, τών λοι
πών προϋποθέσεων τής προηγσυμένης πα
ραγράφου μή μεταβαλλσμένων.

Έπΐ φανεράς ψηφοφορίας, έν περιιπτώ- 
σει ίσοψηφίας, νικά ή ψήφος τού Προέ
δρου ή τού έκτελοΰντος χρέη Προέδιρου (ά
ναπληρωτοΰ ή Αντιπροέδρου). ’Επί μυ
στικής ψηφοφορίας ή πρότασις θεωρείται 
έν ΐσοψηφίς* ώς άπορριφθεΐσα.

Τά πρακτικά τής Διαχειριστικής ’Επι
τροπής άναγινώσκονται κατά τήν έπομέ- 
νην Συνεδρίασιν αυτής καί υπογράφονται

παρά τού Πίροέδριου καί τών μελών της.
5. Κατά τάς συνεδριάσεις τής Διαχει

ριστικής ’Επιτροπής παρίσταται άνευ ψήί- 
φιου ό Διευθυντής καί τούτου κωλυόμενου 
ή άπό ντο ς ό άναπληρωτής του, εισάγω ν 
τά διάφορα, θέματα προς συζήτησιν.

Χρέη Γιρ-αμματέως έκτελεΐ ό Π ρΐοϊστάμίε- 
νος τού Γραφείου άναπληιριούμενος έν πε- 
ρΐιπτώσει κωλύματος ύπό τού Διευθυντοΰ 
ή τού άναπληιρωτού αυτού.

6. Ή ΔΈ. δύναται ν’ άναθέση τήν με
λέτην καί έν καιρώ εϊσήίγησιν είς αύτήν 
διαφόρων θεμάτων άφ ορών των τόν ειδικόν 
Λογαριασμόν, (μεταξύ τών οποίων περιλαμ
βάνονται ή απονομή ή διακοπή έπικουρή- 
σεως είς Ύποεπιτρσπάς έκ τών μελών αυ
τής περιιλαμβανοιμένων καί τών αναπληρω
τών έν κωλύματι τών τακτικών μελών.

7. Αί συνεδριάσεις τής Δ.Εΐ. καί τών 
Υποεπιτροπών δέν είναι δημόσιαι. Αντέ
γραψαν αποσπάσματος ή ολοκλήρων τών 
πρακτικών δύναται νά χορηγηθή κατόπιν 
σχετεικής εγγράφου αίτήσεώς τού έχαντος 
έννομον συμφέρον, μόνον μετ’ άπόφασιν

’Απαγορεύεται είς τά μέλη τής Δ.Ε. 
καί τών Υποεπιτροπών ή άνακοίνωστς τών 
έν ταΐς συνδεριάσεσιν αυτών διαμειψθέντων.

ΑΡΘΡΟΝ 3ον
Προσωπικόν του Ταμείου

Ή Υπηρεσία τού Ειδικού Λογαριασμού 
έν γένει διεξάγεται ύπό ύπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, ορίζο
με νων ύπό του Προέδρου τής Διαχειριστι
κής ’Επιτροπής Διοικητοΰ τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος ή άπόντος ή κω
λυόμενου αύτού, ύπό τού άιναπληρωτού1 
του. Μεταξύ τών ύπαλλήλων τούτων ορίζε
ται υπό τής Δ.Ε. ό Διευθυντής καί ό α
ναπληρωτής αυτού ώς καί ό Προϊστάμενος 
τού Γ ραφείου.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον
Ισχύς — Τροποποίησις Κανονισμού

Ό παρών Κανονισμός θέλει ισχύει ευ
θύς ώς έγκριιθή δι’ άποφάσεως τού Γενι
κού Συμβουλίου τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, είς δ εϊσαχθήΐσεται παρά 
τού Προέδρου αυτού καί μετά σύμφωνον 
άπόψασιν τής Διαχειριστικής ’Επιτροπής.

Ό παρών Κανονισμός δύναται νά τρο- 
ποποίήτα ι καί συμπληροϋται κατά τή ν ά
νωτέρω άναφερομένην διαδικασίαν τής έγ- 
κρίσεώς του, ήτοι δι’ άποφάσεως τού Γε
νικού Συμβουλίου τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, ιμετά σύμφωνον τοιαύτην 
τής κατ’ άρθρον 2 Διαχειριστικής Επι
τροπής, λαμβανσμένηιν διά πλε.οψηφίας τών 
τεσσάρων πέμπτων (4)5) τών μελών αυ
τής.

Διά τών αυτών αποφάσεων δύναται ν’ 
άποφασίζηται έάν ώρισ,μένη τροποποηί’σις 
θά εχη άναδροιμιΐκή,ν ίσχύν, οπότε έν ούδε- 
μιά περαπτώσει ή τοια,ύτη αναδρομική τρο- 
ποποίησις δύναται νά θεωρηθή ώς θίγουσα 
κεκτημένα δικαιώματα τών έπι κουρουμένων.

ΑΡΘΡΟΝ 5ον
Πόροι

Πόροι είναι οί κάτωθι:
1. Εισφορά τών έν ένεργείψ ή διαθε- 

σιμότηπι μισθωτών τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος 3Vi (τρία καί ήμισυ) τοΐς 
εκατόν έπί τών πάσης φύσεως αποδοχών 
αυτών ώς καί τυχόν καταβαλλόμενων πο
σοστών έπί τών κερδών τής Τραπέζης.

2. Εισφορά τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος 9% έπΐ τών αυτών ποσών έφ’ ών 
ύπολογίζεται ή εισφορά τών ιμισθωτών ώς 
άμέσως άνωτέρω άναφέριεται.

3. Έφ’ άπαξ εισφορά τών άπό τής ι
σχύος τού παρόντος είς πρώτον γάμον ερ
χομένων ήσφαλισμένων ίση προς τό λόγφ 
γάμου πχχρεχόμενον ύπό τής Τραπέζης έπί- 
δομα τριών μηνών.

Εις ας περιπτώσεις δέν παρέχεται ύπό 
τής Τραπέζης δΓ οίονδήποτε λόγον είς ώ- 
ρισμένας κατηγορίας τού έν έvqpγείςc Προ
σωπικού έπίδομα λόγφ γάιμ,ου διά τόν ύ- 
πολσγισμόν τής ώς άνω, λόγφ τούτου, έφ’ 
άπαξ εισφοράς, είς ήν ύποχρεούνται έν 
πάση περιπτώσει καί οί άνήκοντές είς τάς 
κατηγορίας ταύτας ισχύει κατ’ άναλογίαν 
δ,τι κρατεί διά τό λοιπόν Προσωπικόν, 
τουτέσττν ή ώς άνω εισφορά είναι ίση 
προς τριών μηνών τεκμαρτόν έπίδομα λό
γφ γάμου έξευρισκόμενον βάσει του ύψους 
τού ποσοσίτοΰ τού είς τό λοιπόν Προσω
πικόν χορηγούμενου έπιδόματος τούτου καί 
τού ύψους τών αποδοχών τών έκ τών ώς 
άνω ήσφαλισμένων είς οΰς δέν χορηγείται 
έπίδομα. Προκειμένου περί συνταξιούχων ή 
έν λόγφ εισφορά καθορίζεται είς 30)100 
(τριάκοντα έκατοστά) τής καταβαλλόμενης 
μηνιαίας συντάξεως κατά τήν ήμερον τής 
δηλώσεως τού γάμου. Οί είς δεύτερον γά
μον έρχόμενοι δέν ύποχρεούνται είς κατα
βολήν εισφοράς έκτος έάν δέν είχαν κατα
βάλει τοιαύτην κατά τόν πρώτον γάμον. 
Ή καταβολή τής ανωτέρω εισφοράς δύνα- 
ται νά γίνη είς δώδεκα άτοκους 'μηνιαίας 
δόσε ι ς.

(Συνέχεια και τέλος είς τό προσεχές)


