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Ή έκβιομηχάνησις ene ΈΑΑάδος 
καί ή συμβολή ξένων κεφαλαίων

Τού κ. ΑΧΙΑ. ΚΟΜΙΝΟΥ, Διοικητοϋ της ’Εθνικής Τραπέζης

Ο κ. ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΚΟΜΙΝΟΣ

Εις τήν οίκανορικήιν έπιθεώρησι-ν τών Βρυξελλών «LA BAiNQUE 
DANS LE MONDE», ή όποια έκ δίδεται υπό τής βελγικής εφημερίδας 
«L’ ECHO DE LA BOURSE», έ'δηιμοσιεύθη προσφάτους τό' κατω
τέρω άρθρον τού Διοικητοϋ τής 'Εθνικής Τραπέζηις τής Έλλιάβος 
κ. Άχιλλέως Καμίνου, ύπό τον τίτλον «Ή ιέκίβιαμηχώνισις τής Ελ
λάδος καί ή συμβολή τών ξένων κεφαλαίων». Ή «Τραπεζιτική» 
πρώτη έξ όλων τών έλληνικών εφημερίδων καταχωρεί τό πλήρες 
κείμενον τού άρθρου του κ. Διοικητοϋ.

ΤΡΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕ ΣΗΜΑΣΙΑΝ

Μέχρι προ τίνος η Ελλάς παιρ έμενε διά τους πολλούς μ ία γεωρ- 
γικη χώρα, η οποιία παρήγε ώρισμένα γνωστά εις ολόκληρον τον κόσμον 
εκλεκτά αγαθά ώς είναι ό καπνός, αί σταφίδες καί τά προϊόντα τής 
ελαίας. ’Ακόμη καί σήμερον ολίγοι ξένοι γνωρίζουν δτι κατά τό 1969 
η μεταποιησις συ νεισ εφερε εις την δημιουργίαν τ ου ’Εθνικού Εισοδή

ματος δσον ακριβώς καί ή γεωργία^ δηλαδή 20ο)ο (τό υπόλοιπον προ)· 
ήλθεν άιπό τά μεταλλεία, τάς επιχειρήσεις κοινής ωφελεί ας καί τάς 
κατασκευάς όμοΰ κατά 10 ο) ο ικαί άπό τάς ΰπηρεσίας κατά 50ο) ο). Ή 
σχέσις αυτή είναι μία πρώτη σοβαρά ποσοτική ένδειξις δτι ή ελληνική 
οικονομία διήνυσε σημαντικόν τμήμα τής διαδρομής προς τήν οικονομι
κήν άνάπτυξιν.

Μία σύντομος αναδρομή εις το παρελθόν θά βοηθήση 'ίσως νά γίνη 
άντιληπτή ή πορεία, τήν οποίαν ήκολούθησε ή έκβιομηχάνησις τής Ελ
λάδος καί νά έκτιμηβοϋν αί προοπτικαί της. ‘Η έγχώριος μεταποιησις 
ήρχισεν οΰσιαστ ικώς νά άναπτύσσεται κατά τό μεταξύ του πρώτου καί 
τού δευτέρου παγκοσιμ ί ου πολέμου χρ ον ι κό ν δι άστη μα, έπιτυχοΰσα τρι- 
πλασι ασιμόν τής παραγωγής της. Ή κολούθησαν αί τραγί καί περί οδοι 
τής τριπλής εχθρικής κατοχής καί τού άγώνος κατά τών ξενοκίνητων 
κομμούνιστοσι/μ,μοριτών. Ή λήιξις τής πολεμικής περιπέτειας κατά τά 
μέσα τού 1949 ευρε πλεΐστα 61ομηχανοστάσια κατεστραμμένα καί τήν 
παραγωγήν μηδαμινήν. Έν τούτοις, ή άνασυγκρότησις δεν έβράδυνε καί 
3 έως 4 έτη, άργότερον ή παραγωγή εΐχεν άνέλθει εις τά ανώτατο; προ
πολεμικά έπίπεδα. Άλλ’ ή άμοιότης με τήν προ τού 1940 έιπ,σχήν δέν 
ήτο μόνον ποσοτική. Άφεώρα επίσης τήν διάρθρωσιν τής παραγωγής. 
τΗτο δέ ή άμοιότης αυτή συνέπεια τού γεγονότος δτι ή άνασυγκρότησις 
έπραγ ματ οποί ήθη επί τή βάσει τών υφισταμένων προτύπων.

Τον κορμόν τής μεταποιήσεως κατά τό 1952 άπετέλουν, δπως άλ
λοτε, αί βιομηχανία! παραγωγής καταναλωτικών ειδών. ΑΒται συνεισ» 
έφεραν ποσοστόν 72ο) ο τού ακαθαρίστου εισοδήματος τής μεταποιή
σεως, ένώ ή συμβολή τών βιομηχανιών ενδιαμέσων καί κεφαλαιουχικών 
άγαιθών δέν ΰπερέβαιινε τό 28ο)ο. Κατά τό 1968 όμως, τελευταΐον έτος 
διά τό όποιον ύφίστανται αναλυτικά στοιχεία, ή συμβολή έκατέιρας άμά- 
δος άνήρχετο εις 50ο) ο. Ουτω, ή σχέσις τών δύο ομάδων ήλλαξεν άπό 
1 :2,6 εις 1 ; 1. Ή μεταβολή αυτή είναι ή δεύτερα σοβαρά ενδειξις προ
όδου. Υπάρχει καί μία τρίτη: Είναι ή σχέσις τών εξαγωγών τών 
προϊόντων τής μεταποιήσεως προς τάς συνολικάς. ιΚατά τό 1963 αύται 
άντεπροσώπευον ποσοστόν 5ο) ο. "Η συμβολή των έσημείωσεν έκτοτε 
συνεχή αϋξησιν διά νά φθάση πέρυσι τό 1)3 του συνόλου.

Ή σημασία τών ιμνημανευθίεισών προηγουμένως τριών ενδείξεων 
γίνεται άκάμη περισσότερον εναργής, έάν ύπομνησθή δτι μεταξύ 1952 
καί 1969 τό εισόδημα τής μεταποιήσεως εις σταθεράς τιμάς έδιπλα- 
σιάσθη δύο φοράς. Ό ενδιάμεσος σταθμός ήτο τό 1960.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ: ΚΟΙΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ή έβιομηιχάινηισις ήτο στόχος έπιδιωκόμενος μέ τόσην ζέισιν, ώστε 
αί προϋποθέσεις έπιτεύξεώς της έιμελετώντα άκάμη καί κατά τήν διάρ
κειαν τής κατοχής. Άλλ’ ή πρώτη συστηματική καί μέ συνέχεια άντι- 
μετώπισις τού προβλήματος έπραγματοποιήθη κατά τήν άρξαμένη,ν κατά 
τό 1950 δεκαετίαν. Είχε καταστή συνειδησις δτι ή γεωργία δέν 
ήτο δυνατόν νά εξασφάλιση πλήρη απασχόλησαν καί υψηλόν βιο
τικόν επίπεδον. Ταϋται θά έπετύγχανε μόνον ή έκβιομηχάνησις. "Η γεωρ
γία, έπωιφελθυμένη τής έκτελέσεως έργων υποδομής, τής παροχής τών 
άναγκαίων παραγωγικών μέσων καί γενιικώτερον τής δημιουργίας άινα- 
πτυξισκοΰ κλίματος, θά ώδηγείτο βαιθμιαίως άλλ’ ασφαλώς ειίς άνώ- 
τερα έπίπεδα παραγωγ ικότητος. Έγένετο μάλιστα εύρυτέραν άΐντιληπ 
πτόν δτι ή έκβιομηχάνησις έπρεπε νά έπιδιωχθή εις τά πλαίσια τής 
γεν ικω τέρας οικονομικής άναπτύξεως καί μέ τήιν συμμετοχήν όλων τών 
συντελεστών τής οικονομικής ζωής. Τό Δημόσιον καί οί κατευθυνόμονοτ 
ΰπο τούτου οργανισμοί θά άνελάμβανον νά δημιουργήσουν τήν άπαραί- 
τητον υποδομήν, ιδίως διά τής έκτελέσεως δημοσίων έργων καί έργων 
κοινής ώφελείας καί τής προωθήσεως τής γενικής παιδείας ικαί τής 
επαγγελματικής έκπαιδεύσεως. ’Εξ άλλου, τήν άναγκαίαν επιχειρημα

τικήν δραστηριότητα θά άνέπτυσσεν ό ιδιωτικός τομεύς καταλλήλως 
ένθαριρυνάμενος διά νσμοθετικώς καθιιερσυμένων διευκολύνσεων καί κινή
τρων: 'Ότι ό ελληνικός Λαός ήτο ικανός καί πρόθυμος νά συμβολή εις 
την προσπάθειαν οικονομικής άναπτύξεως ουδέποτε έτέθη καν ΰπο άμφι- 
σβήτησιν. ’Ορθότατα δέ διότι, δπως απέδειξαν αί σηιμειωθϊΐσαι εξελί
ξεις, δλα-ι αί παραγωγικοί τάξεις διαδραματίζουν ένεργόν ρόλον άπο» 
δείξασαι δτι ένστερνίζονται πλήρως τήν έννοιαν τής οικονομικής άνα» 
πτύξεως.

Άπό τής πρώτης στιγμής άνεγνωρίσθη δτι, τήν οικονομικήν άνά- 
πτυξιν καί ιδίως τήν έκβιομηχάνησιν, εΰνοεΐ ή παροχή εις τον επιχει
ρηματικόν κόσμον πλήρους έλευθερίας κινήσεων. Τούτο, βεβαίως, έν 
συνδυασμώ προς τήν έξασφάλισιν τής διικαίας κατά τάς συγχρόνους 
άντι,λήψεις, κατανομής τού αυξανόμενου εισοδήματος μεταξύ εργοδο
σίας καί εργαζομένων. ‘Η ελευθερία αυτή έπεξετάθη εύθυς έξ άρχής εις 
το έκ τής αλλοδαπής κεφάλαισν καί τήν έπιχειρηματι κάτητα.

ΕΝ ΕΠΙΤΥΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ

‘Έν άπο τά νομαθετήματα μέ τά όποια ένεκαινιάσθη ή προσπάθεια 
άναδιαριθρώσεως τής οικονομίας καί έπιταχύνσεως του ρυθμού άνόδου 
της ήτο τό γνωστόν πλέον διεθνώς Νομοθετικόν Διάταγμα 2687 τού 
έτους 1953 «περί έπενδύσεως καί προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού». 
Διά τών διατάξεων τούτου έπεδιώκετο νά προικληθή τό ενδιαφέρον τών 
άλλαδαπών κεφαλαιούχων καί επιχειρηματιών νά πληροφορηθούν περισ
σότερα περί τής Ελλάδος καί νά άντιληψθοΰν δτι ή έκ μέρους των άνά- 
ληψις ένταΰθα δραστηιριότητος ήτο δι’ αυτούς συμφέρσυσα. Άπό την 
δραστη,ριότηιτα αύτην ή Ελλάς πρασεδάκα πολλαπλός ώφελείας. Θά προσ- 
ελκύαντο κεφάλαια υπό μορφήν πολυτίμου συναλλάγματος συνοδευό- 
μενα άπό τεχνικός γνώσεις διά τήν έκτέλεσιν παραγωγικών επενδύσεων, 
τάς όποιας, έλλείψει τών μέσων τούτων, δέν άνελάμβαινεν ή έγχώριος 
έπιχείιρηματικότης. Έπίσηις, θά είσήγσντο σύγχρονοι μέθοδοι διοική-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕλ.)

Ή γνώμη μας
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"νΓκΤτϊργηβουν αι οργανϊκαιΤεςεϊς”
Αί προαγωγαΐ μέχρι καί τού βαθμού λογιστοΰ Β' καί διά τά δύο 

εξάμηνα τού 1970 έπε,ροίτώθησαν. Τό γεγονός πρέπει νά χαι.ρετι-σθή Ιδιαι
τέρως διότι είναι ή πρώτη, φορά πού έντός τού ίδιου έτους καί μάλιστα 
εντός τού πρώτου μηνάς τού δευτέρου εξαμήνου, λήγει τό θέμα τών 
προαγωγών καί δέν δημιουργεΐται ή γνωστή άνοοταιραχή μεταξύ τού προ
σωπικού.

Παραμένει όμως τό θέμα τών προαγωγών άπό τού βαθμού τού 
Λογιστοΰ Α' καί άνω. Καί τό θέμα τούτο δέν είναι απλώς θέμα χρόνου 
διενεργείας τών προαγωγών. Είναι πολύ σύσιαστικώτερον καί πιρέπει 
νά άντιμετωπισθή εις τό βάθος του καί ούχί έπιφανειακώς. Διά νά 
έξαφσνισυόΰν αί πρακαλούμεναι άδιικίαι καί ή καθήλωσις μεγάλου άρι- 
θμού υπαλλήλων εις τόν αυτόν βαθμόν έπί μακράν σειράν έτών.

"Η στενότης τών οργανικών θέσεων, αί όποια ι παραμένουν αί αύταί 
άπό τού 1965, είναι τό μέγα έιμπόδιον πού πρέπει νά ΰπερπηδηθή.

Ή σημερινή Διοίκησις τής Τροοπέζης έχει άπαδείξει δτι δέν δι
στάζει νά άντιμετωπίζη καί νά έπιλύη δυσχερή θέματα. Άναμένομεν 
λοιπόν δτι καί εις τό θέμα αυτό θά δώση τήν λύσιν πού επιβάλλεται 
προς όφελος ικαί τού ‘Ιδρύματος καί τών υπαλλήλων.

ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ τάς όργανιικάς θέσεις διά νά προωθηθούν οΐ δι
καιούμενοι καί άδιικούμενοι σήμίερον υπάλληλοι προς όφελος έπαναλαμ- 
βάνοιμεν, τής ιδίας τής Τραπέζης, αί υπηρεσιακοί μονάδες τής όποιας 
έχουν αύξηθή εις τό διπλάσιον περίπου ικαί ύφίσταταιΙ άνάγκη στε- 
λεχώσεώς των.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΟΥ Β. ΔΙΑΤΠΌΣ 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ν.Δ. 3323)55, ύφίσταται ύποχρέ- 
ωσις ύποβιολής δηλώσεως.

"Αρθρον 4.
Ό φόρος επί τού εισοδήματος 

έκ μισθωτών ιύπηρεσιών οϋ ή κατα
βολή ορίζεται εις ξένον νόμισμα ή 
προκειιμενου1 περί τών άμοι,βών τών 
άξιωμιατιικών έμπορικών πλοίων καί 
εις δραχιμάς παιρακρατεΐται:

α) Προκειιμενου· περί τών αμοι
βών τών έν τή άλοδαπή όπηρετούν- 
(ΣΥΝ ΕΧΕ ΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 8ην ΣΕΛ.)

Αί άδειαι
Ό κ. Διοικητής δΓ αΰστηράς δια

ταγής του εις τά άρμόδια όργανα 
τής Τραπέζης, έντέλλετσι, δπως αί 
άδειαι τού προσωπικού τής ’Εθνι
κής Τραπέζης, χορηγηθούν κανονι- 
κώς καί άποφευχθούν αί συνήθεις 
κατά τά παρελθόντα έτη άνωμαλίαι.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Συλλόγου εκφράζει τήν ίκανοποίη- 
σίν του διά τήν αϋστηράν διαταγήν

ΣΥΝΕΕΤΗΟΗ ΟΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΟΥΣΤΕΥΣΙΝ 

ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παραθέτοιμεν κατωτέρω κατόπιν 
παροικλήσεως πολλών συναδέλφων 
τό πλήρες κείμενον τού Β. Δια
τάγματος «περί τρόπον παιρα- 
ικιρατήισεως τού φόρου έπί τού 
εισοδήματος έκ μ,ισθωιτών ύπη- 
ρεισιών. (Τεύχος Α, 14.4.1970. 
Άρ. Φ. 86.)

ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΩΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

"Εχοντες υπ’ δψΕι! 1) Τάς δια
τάξεις τού άιρθρου 43 παρ. 2 τού 
Ν. Δ)τος 3323)1955 «περί φορο
λογίας τού είσοδήιματος», 2) τάς 
διατάξεις τού Ν. Δ)τος 87)1969 
«περί τροποποιήσεως, καί συιμπλη- 
ρώσεως τών διατάξεων τών Νόμων 
3170)1955 καί 3502)1966» καί 
τήν ΰπ’ άριθ. 189 τής 5 Μαρτίου 
1970 γνωιμοδότηισιν τον Συμβουλί
ου τής ’Επικράτειας, προτάσει τών 
Ήμετέρων ·έπί τών Οίκονομ ικών καί 
Εμπορικής Ναυτιλίας Υπουργών, 
άπεφασίσαιμεν καί διατάσσομεν:

"Αιρθρον 1.
1. Όκατά τάς διατάξεις τού άρ

θρου 43 τού Ν.Δ. 3323)1955 «πε
ρί φορολογίας τού είσοδήιματος» 
παρακιρατούιμενός φόρος έπί τού ει
σοδήματος έκ1 μισθωτών υπηρεσιών, 
υπολογίζεται έπί τού καθαρού εισο
δήματος, ώς ταϋτο προσδιορίζεται 
•έν άρθρφ 42 · τού αυτού Νομοθετι
κού Διατάγματος, δι’ άναγωγής 
αυτού εις ετήσιον εισόδημα.

Έκ τού προκύπτοντος ετησίου 
εισοδήματος, ένεργοΰνται αί κατά 
τάς διατάξεις τών άρθρων 4 πα- 
ραγρ. 1 καί 8 πα,ρ. 1 καί 2 τού 
Ν.Δ. 3323)1955 εκπτώσεις, έπί 
τού άπομόνοντος δέ ύποιλοίπου υ
πολογίζεται ό , κατά τήν κλίμακα 
τού ..άρθρου 9 τού αυτού Νομοθετι
κού Διατάγματος φόρος. Τό εν δέ- 
κατον τέταρτον (1)14) τού προικύ- 
πτοντος φόρου άποτελεϊ τό ποσόν 
τού προς παρακράτησιν κατά μήνα 
φόρου,- - - - ...----  ....

2. ‘Η παρακράτη,σις τού φόιρου 
έπϊ τών ημερομισθίων ένεργεΐται έ
πί τον ακαθάριστου ποσού αυτών, 
βάσει τών 'έν τφ έδαφίφ 6' τής πα
ραγράφου 1 τού άρθρου 43 τού Ν. 
Δ. 3323)1955 οριζόμενων συντελε
στών.

3. Προκειιμενου περί τών άμοι- 
βών τών άξιωματιικών εμπορικών 
πλοίων, ό παρακρατούμ,ενος φόρος 
ύπολαγίζεται κατά τά ;έν παραγρά- 
φω 3 τού άρθρου 9 τού Ν.Δ. 3323)
1955, προστεθείση διά τού άρθρου 
4 τού Ν.Δ. 285)1968 οριζόμενα

Ό Κανονισμός 
too Ταμείου 
Συν ίόξεων

Εις τάς σελίδας 3ην—6ην δη
μοσιεύεται ό Κανονισμός τού Τα
μείου Συντάξεων Προσωπικού 
τής Τραπέζης (πρώην) Εθνικής.

Τό Δ.Σ. άπεφάστσεν τήν και- 
ταχώρη,σιν εις τάς στήλας τής 
«Τραπεζιτικής» ολοκλήρου τού 
Κανονισμού τού Ταιμείου Συντά
ξεων, διά νά παράσχη εις τά 
μέλη τού Συλλόγου τήν ευκαι
ρίαν νά λάβουν γνώσιν τού συν
όλου τών διατάξεων πού τούς ce- 
φοροΰν. Συνιστάται εις τά μέλη, 
δπως άφαιρέσουν άπό την «Τρα
πεζιτικήν» καί κρατήσουν εις τό 
άριχείον των τό τετρασέλιδον εις 
το όποιον είναι ικαταχωρημένος 

ό Κανονισμός, δεδομένου δτι δέν 
υπάρχουν αντίτυπα τούτου εις τό 
Ταιμεϊον καί ή δαπάνη ειδικής 
έκτυπώσεως καί διανομής εις ό
λους τους ή σφαλισμένους είναι 
σημαντική.

καί ιμιετ’ εκπτωσιν τών κατά τήν πα
ράγραφον 1 τού άρθρου 42 κρα
τήσεων.

4. Ή παιρακράτησις τού φόρου 
•ένεριγεΤται ύπό τού 'κσταβάλλοντος 
μισθούς, συντάξεις, ημερομίσθια 
ικαί λοιπάς παροχάς κατά τήν κα
ταβολήν αυτών.

Άρθρον 2.
Αί ικατά τήν παιρόγιραψον 2 τού 

άρθρου 8 τού ιΝ.Δ. 3323)1955 έκ- 
ιττώσεις 'ik τού είσοδήιματος, ένερ- 
γοΰνται έπί τή βάσει υπευθύνου δη
λώσεως τού φορολογούμενου, έμφαι- 
νο'ύσης τήν ΰπα'ρξίν καί συνοίκησιν 
μετ’ αύτού τών 'βαρυνόντων αυτόν 
προσώπων.

Ή δήλωσις αϋτη υποβάλλεται 
είς τόν ικαταβάλλοντα τάς κυρίας 
άπαδοχάς ή τήν σύνταξιν έντός τού 
μηνός ’Ιανουάριου έκαστου έτους, 
ώς έπίσης καί είς πάσαν περίπτω- 
σιν ιμεταβολιής τής οικογενειακής 
ικαταστάσεως τού φοιρολογ ουμένου.

"ΑρΙθρον 3.
Πάν πρόσωπον τό όποιον κτά- 

τα'ι εισόδημα 'μόνον έκ μισθωτών υ
πηρεσιών, απαλλάσσεται τής ΰπο- 
χρεώσεως προς υποβολήν τής κατά 
τό άρθρον 11 τού ΝΑ. 3323)1955 
δηλώσεως, έφ’ όσον τό ετήσιον κα
θαρόν εισόδημα τούτου δέν υπερ
βαίνει τό ποσόν τών δραχμών έξή- 
κοντα χιλιάδων (60.000), διά δέ 
τόν έπί τού είσοίδήμιατος τούτου ά- 
ναλογοΰντ'α φόρον, ϋπο.λογιζόμενθ'ν 
κατά τήν διάταξιν τής παραγρά
φου 1 τού άρθρου 9 τού Ν.Δ. 3323 
)5-5, ΰφίσταταιι υποχρεώσεις έξ όλο- 
ικλήιρου πάρακρατήσεως κατά τήν 
καταβολήν τών άπαδοχών ή συντά
ξεων.

Εξαιρούνται τής κατά τά ανω
τέρω άπαλλαγήις οί μισθωτοί δι’ 
οϋς, συμφώνως προς τάς διατάξεις 
τών περιπτώσεων α' καί 6' τής 
παραγράφου 1 τού άρθρου 1 1 τού

Προκειμένου νά προβή είς τήν έτι 
περαιτέρω μελέτην καί έπεξαρσίαν 
τού θέματος τής άπλουστεύσεως καί 
τυποποιήσεως τών τραπεζικών δια
δικασιών, συνεστήθηι ύπό τού Ελ
ληνικού Κέντρου Παραγωγικότητος 
όμάς εργασίας άποτελουμένη 'έξ έκ- 
προσώπων τών Τραπεζών Έλλάος, 
Εθνικής καί Αγροτικής.

‘Ως γνωιστάν, τό ΕΑ.ΚΕ.ΠΑ. άπό 
τού έτους 1962, συνέστησεν επι
τροπήν άποτελουμένην έξ άνωτέρων 
στελεχών δλων τών έν Έλλάδι τρα
πεζών, ώς καί τού Δημοσίου, 'μέ Α
ποστολήν τήν μελέτην άπλουστεύ- 
σεως καί τυποποιήσεως ένίω,ν δια-

Έπερατώθησαν 
αί προαγωγαΐ

Αί προαγωγαΐ καί τών δύο έξαι 
μήν'ων τού 1970 έπερατώθησαιν μέ
χρι καί τού βαΒ^οΰ τού λογιστοΰ 
Βλ Αί προαγωγαΐ άπό τού βαθμού 
λογιστοΰ Α' καί άνω θά περατω- 
θοΰν προσεχώς.

δικασιών, αϊτινες, οεσπισΒείσαι είς 
τό παρελθόν 'ύπό 61 αφορετ ικάς συν- 
θήκας λειτουργίας, άπο τελούν ήδη, 
υπό τό πρίσμα τής έπιβαλλόμενης 
ορθολογικής όργανώσεως, άνασχεττ- 
κοΰς παράγοντας άναπτύξεως.

‘Η έν λόγφ επιτροπή έπελήφΒη 
κατά τό παρελθόν έτος (ορισμένων 
ζωτικής σημασίας θεμάτων, ώς τό 
τής τυποποιήσεως τών έγγυητικών 
έπιστολών, τής τυποποιήσεως χαρ- 
τοσημάνσεως πιστωτικών τίτλων, 
τής τυποποιήσ'εως διαστάσεων επι
ταγών - συναλλαγ ματ ιικώ ν, τής κ'α- 
θιερώσεως «τρεχούμενου λογαρια
σμού», τής καθιερώσεως τών πλη
ρωμών Νομικών Προσώπων Δημοσί
ου Δικαίου ικαί ειδικών Ταμείων ά- 
ποκλειστιικώς δι’ έπιταγών κ.ά,, κα
τά τήν τελευταίαν της δέ σύσκεψιν 
ΰπο τήν προεδρίαν τού γενικού διευ- 
θυντού τού ΕΑ.ΚΕ.ΠΑ. κ. Δ. Μαυρο- 
κορδάτου, άφσΰ έξήτασε έκ νέου τό 
θέμα τών πληρωμών νομικών προ
σώπων Δημοσίου δικαίου καί ειδικών 
ταμείων, προέβη είς τήν σύστασιν 
τής ανωτέρω ομάδας έργασίας.

τής Διαικήσεως καί θά παρακολού
θηση έκ τού σύνεγγυς τήιν έφοορμο- 
γνή της είς όλα τά Υποκαταστή
ματα τής Τραπέζης.

Παρακοολανΰται οί συνάδελφοι ό
πως καταγγέλλουν αμέσως είς τον 
Σύλλογον τυχόν άρνησιν Δ)τού ΰ- 
ποκαταστήματος, δπως χορηγήση ά
δειαν είς τό προσωπικόν.

Ή περιφρούρησις τών δικαιωμά
των μας καθίσταται απολύτως ά- 
σφαλής δταν τό ένδιαφέρον είναι 
γενικόν.

"Ανευ ψήφου
Οί έκπρόσωποι τών έργαζαμένων 

είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν μετέχουν 
άινευ ψήφου εις τό Συμβούλιον προ
αγωγών. Παρακολουθούν ώς παροί- 
τηρηταί τήν διαδικασίαν καί δέν δύ- 
νανται νά ματαιώσουν διά τής ψή
φου των, έσφαλμένην, κατά τήιν κρί- 
σιν των, άπόφασιν τού Συμβουλίου.

Επιβάλλεται, έπομένως, δπως 
καί τό θέμα τούτο ρυθμισθή, ώστε 
ή παρουσία τών έκπροσώπων τού 
προσωπικού είς τό Συμβούλιον προ
αγωγών νά μήν (είναι απλώς τυπική 
άλλά ουσιαστική.

Νά προσεχθούν
Οι υπάλληλοι τών διαφόρων ’Ορ

γανισμών τού Προσωπικού, πλήν ε
λάχιστων εξαιρέσεων, προσφέρουν 
τάς ΰπηρεσίας των μέ ζήλον καί τό 
ένδιαφέρον των δι’ αυτούς υπερβαί
νει τά απλώς έννοούμενον υπηρεσια
κόν καθήκον.

‘Η διαπίστωσις αϋτη μάς επιβά
λει νά ΰπαβάλωιμεν είς τά Διοικη
τικά Συμβούλια καί τάς Διευθύνσεις 
τών ’Οργανισμών τήν παράκλησιν 
δπως έπιδείξουν τό ’ίδιον ένδιαφέρον 
προς τούς υπαλλήλους τών ’Οργα
νισμών τού Προσωπικού.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ 1Ι0ΙΚΗΣΙΝ ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.Τ.

Πρός την Διοίκησιν τής Ε.Φ.Ε.Τ.
Κε Πρόεδρε,
Μόλις έττιο’τρέψας έκ Θεσ)νίκης 

σπεύδω να σάς συγχαρώ για την 
μεγάλη επιτυχία τής διοργανωβεί- 
σης ΰφ’ υμών εκδρομής είς Αυστρί
αν καί Γερμανίαν. Οΰτε ό κινημα
τογράφος θά μπορούσε νά άπαδώ- 
σή -αυτές τις ώραίες εικόνες πού α
πολαύσαμε κατά την διάρκειαν τής 
διαδρομής, ιδιαιτέρως δέ κατά την 
έττιστραφήν μας μέσω τών "Άλπεων.

Ό Λέχαρ είς τήν περίφημη όπε- 
ρέττα του «Ευα» συνέθεσε ενα πολύ 
ωραίο τραγούδι, το έξης: «.Η εύ- 
τυχία δεν ίδιαρκεΐ σ’ αυτόν τόν κό
σμο τον θλιβερό, εΐν’ ένα όνειρο...» 
κλπ., Ετσι καί τό δικό μας όνειρο 
δέν διήρκεσε παρά μόνον 14 μέρες.

Μέ φιλικά αισθήματα
I. ΤΖΑΡΤΙΛΗΣ

Αγαπητή Ε.Φ.Ε.Τ.,
Παρ’ όλον ότι πέρασε ήδη ολίγος 

χρόνος άπό τής Επιστροφής μου έκ 
τής Εκδρομής Εξωτερικού (Αυστρί
ας -— Μονάχου), Εξακολουθώ νά 
εΰρίσκωμαι άκόιμη ύπό τήν επήρεια 
τών αρίστων εντυπώσεων πού ιμσύ 
έπροξένησε.

‘Ομολογώ ότι ιμέ έξέπλη,ξε ή ά
ψογος όργάνωσίς της καί ή μέχρι 
κεραίας έκπλιήρωσις τών ύπεσχημέ- 
νων τής άπά 1)1)70 άνακοινώσε- 
ώς σου.

Θά ήθελα νά σημειώσω- ότι πολύ 
συνέτεινε στην Επιτυχία τής Εκδρο
μής καί ή διαμονή ιμας είς τά τόσο 
θαυμάσια καί άνετα ξενοδοχεία. 
Χωρίς αύτά, ίσως τά 5.000 χιλιό
μετρα πού συνολικά διανύσαμενι νά 
μάς φαινόταν άτελείωτα.

Σού Εκφράζω άνεπιψύλακτα τόν 
θαυμασμό μου γιά τους δύο πρω-- 
ταγωνιστάς τής Επιτυχίας, τόν 
πρόεδρον ικ. Ε. Λίτννα καί τόν έφο
ρο καί άρχηγό τής εκδρομής κ.Α. 
Κατσελίδη:. Μέ τήν προσωπιικκότη- 
τά τους καί μόνον, κατάφεραν να 
Επιβάλουν σέ όλους μας τόν σεβα
σμό προς τους κανονισμούς τής Εκ
δρομής, χωρίς . αυτό νά δυσαρεστή-

ση, ικοινένα. Άναλογίζομαι πόσο δύ
σκολο είναι νά καταφέρης νά ευχα
ρίστησης 50' άνθρώπους πού ζοΰν 
μαζί Επί 15 ολόκληρες ήμέρες. Καί 
όμως Επέτυχαν στο δύσκολο αυτό 
έργο. Άπάδειξις καί τό κέφι πού 
έπεχράτησε καθ’ όλο αυτό τό χρό 
νο.

Νομίζω ότι μέ τέτοια αντάξια 
στελέχη θά ξεπεράσης σύντομα καί 
τις προσδοκίες όλων μας καί θά 
ψθάσης στο ύψος πού θά σέ ζηλεύ
ουν όλοι.

•

Πρός τήν ΕΦΕΤ Ενταύθα
Κύριοι,
Αί άρισται Εντυπώσεις τάς όποι

ας άπεκαμιίσαμειν ή σύζυγος μου 
καί Εγώ έκ τής προσφάτου Εκδρο
μής είς -Γιουγκασλαβίαν, Αυστρίαν 
καί Γερμανίαν, μάς ΰποιχρεούσι νά 
σάς εύχαριστήσωμεν καί νά σάς 
συγχαρώμεν θερμώς.

"Επαινοι οφείλονται είς τόν 
Πρόεδρον μας ικαί Εξαιρετικόν αρ
χηγόν τής έκδραμής ταύτης, αί φι
λότιμοι προσπάθειαι τών οποίων 
καί τό συνεχές Ενδιαφέρον, είς πά
σαν περίπτωσιν, συνετέλεσαν είς 
τήν Επιτυχίαν τής λαμπράς ψυχα
γωγικής άμα ιδέ καί πολιτιστικής 
ταύτης έκδηιλώ-σεως της ΕΦΕΤ.

Ή όργάνωσίς τής Εκδρομής ταύ
της καί ή έγικαρδιότης ήτις έπε- 
κράτησε καθ’ αλην τήν διάρκειαν 
τού ταξειδίου μεταξύ τών συμμετα- 
σχόντων, μάς Εντυπώσιασε ιδιαιτέ
ρως.

Ή εμπειρία τής πρώτης ταύτης 
έξορμήσεως τής ΕΦΕΤ έξω τών ο
ρίων τής χώρας ιμας, δύναται καθ’ 
α φρονώ, νά έμπλουτισθή ικαί μέ 
τινας ύπαδείξεις, άτινες δύνανται 
νά φαινώσιν χρήσιμοι, διά τήν πε
ραιτέρω δελτίωσιν τών συνθηκών 
πολυημέρου τίαξειδίου, ώς π.χ. ή 
προιτίιμησις αυτοκινήτων ΠΟΥΑ- 
ΜΑΝ διαθετούντων ψυγεΐον ποσί
μου ύδατος κλπ.

Καί πάλιν σάς ευχαριστώ 
Ύιμέτερος 

Ν. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

Περί τάς έκλογάς του Συνεταιρισμού

0 κ X. ΚΥΤΙΔΗΣ EYXiPlITEI 
ΚΑΙ flllHTK ΕΙΣ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ
Κύριοι Συνάδελφοι,

Εύχαριστοϋμεν τούς συμμετασχάν- 
τας είς τάς αρχαιρεσίας τού Συνε
ταιρισμού μας τής 28)4)1970.

Συγχαίρσμεν τούς έπιτυχόντας 
είς τήν εκλογήν, θεωρού μεν όμως α
τυχείς τούς χαρακτηρισμούς μέ τούς 
οποίους, είς τήν άνακοίνωσίν των 
τής 8.5.1970 μάς κοσμούν:

‘Η κριτική πεπραγμένων εΐναι δι
καίωμα παντός συνεταίρου. Αυτού 
τού δικαιώματος έκάναμεν χρήσιν.

Άνευ τής συμμετοχής μας είς 
τάς έκλογάς πιθανόν νά μήν -είχαν 
αυται παλμόν.

Μάς άποκ'αλοΰν «δολιοφθορεΐς».

|
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
--------------------

| Μηνιαΐον όργανον τού Συλλόγου | 
I τών ’Υπαλλήλων τής Εθνικής j 

Τραπέζης τής Ελλάδος.
• |

| Δ)νσεις συμφώνως τώ Νόμφ:
‘Υπεύθυνος "Υλης:

■ ΜιΕΛΧ IΣΕΔΕΚ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ j 
Χατζηγιάννη Μέξη 4 

I ΑΘΗΝΑ!

I * !j Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

! Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
| Τηλ. 319.306
I

Διατί; μήπως διότι δέν εϊμεθα σύμ
φωνοι μέ τάς αίσιοδόξους προβλέ
ψεις των;

Μάς χαρακτηρίζουν καί «ψιθυρι
στός». Πλήν, φευ, ή άναχοίνωσίς 
μας έκυκλοφόρησεν έν ήμέρρ καί έ- 
φερεν, έν τέλει, τά ονόματα τών 
συναδέλφων τού ψηφοδελτίου μας.

Ονδένα συνάδελφον έπιέσαμεν νά 
μάς ψηφίση. Οΰδέν πληρεξούσιον 
έχρησιμοποιήσαμεν. Ούτε «δολιο
φθορεΐς» εϊμεθα, ούτε μέ «ψιθύρους» 
έπιχειρούμεν νά άνατρέψωμεν τήν 
Εμπιστοσύνην τών 628 ψηφοφόρων 
των έκ τών 948 ψηψισάντων (85 διά 
πληρεξουσίου).

Πιστεύομεν οτι «Αρχή ανδρα δεί- 
κνυσι» καί άναμέναμεν ότι μέ τήν 
συμπαράστασιν όληιν σας — τήν ό
ποιαν ικαί Εντεύθεν ζητούμε ή Δισί- 
κησις τού Συν)σμού θά προχωρήση 
μεθοδιικώς, χρησιμοποιούσα τήν κτη- 
θεΐσαν πείραν, είς τήν έξυπηρέτησιν 
τού κοινού συμφέροντος μας, εύχό- 
μ-ενοι καλήν έπιτυχίαν.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
ΧΑΡ. ΚΥΤΙΔΗΣ

j ~ - ~
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΝ

I
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

I ΔΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΣΟΝΤΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ
| Μαυρομματαίων 6 (2ος όροφος)
I Τηλ. 885.624 - ΑΘΗΝΑΙ (147)
* Δέχεται 7-9 π.μ. καί 5 - 7 μ.μ.

ΕΙΣ ΑΝΑΓΝΟΡΙΣΙΝ ΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΟΥ ΑΠΟΧΟΡΟΥΝΤΟΣ λ)ΝΙ0Υ ΙΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΑΗΑΟΣΪΜΉςΊεΪΟΣΕΗΣ 
ΕΠΙΓΓΕΑΜΗΜΝ - ΒΙΘΤΕΧΝΗΝ ΑΙΓΑΑΕΒ

Είς Τουριστικόν κέντρον τού Αι
γάλεω, παρετέθη ύπό τής Ένώσεως 
Έπαγγελματιών καί Βιστεχνών τής 
πόλεως, δεΐπνον πρός τιμήν τού με- 
τατεθέντος έκ τού ‘Υποκαταστήμα
τος τής Εθνικής Τραπέζης Διευ- 
θυντοΰ τούτου κ. Δ. Λυγκιάρη καί 
τού άν-αλοοβόντος τήν διεύθυνσιν τού 
έν λόγω υποκαταστήματος κ. Κων.
Γ ατσοπούλου.

Είς τό ίδεϊπν'ον, παρεκάθησαν, έ
κτος τών τιμωμένων ό Δήμαρχος 
Αιγάλεω, κ. Όρφεύς Τζανετόπουλος, 
ό πρόεδρος τής Ένώσεως Έπαγ- 
γελματιών κ. I. Ψάρρος, ό Γεν. 
Γραμματεύς αυτής κ. Κ. Κούτσης, 
όλα τά μέλη τού Διοικητικού Συμ
βουλίου τής Ένώσεως, ό Διευθυν
τής τής Έψημερίδος μας κ. Δ. 01- 
κονομίδης καί πλεϊστοι έπαγγελμα- 
τίαι καί Βιατέχναι μέλη τής έν λό
γω Όργανώσεως.

Κατά τήν διάρκειαν τής συνε- 
στιάσεως ή όποια έπραγματοποιή- 
8η μέσα σέ θερμή και εγκάρδια ά- 
τμάσφαιραν, έδόθη ή εύκαιρία τό
σον είς τον κ. Δήμαρχον όσον ικαί 
είς τόν κ. Πρόεδρον τών Έπαγγελ- 
ματοβιοτεχνών καί είς άλλους πα
ράγοντας τής Επαγγελματικής τά- 
ξεως, νά έκφράσουν τήν άγάπην καί 
έκτίμησίν των πρός τό πρόσωπον 
τού απερχομένου Διευθυντού τής Ε
θνικής Τραπέζης, διά τήν κατανόη- 
σι,ν καί συμπάθειαν πού έπέδειξε 
κατά τήν άσκησιν τών καθηκόντων 
του πρός τήν τάξιν τών έπαγγελμα- 
τοβιοτεχνών τής περιοχής, διά δέ 
τόν νέαν Διευθυντή,ν τήν έλπίδα ότι 
καί ούτος θά έπιδείξη τό αυτό εν
διαφέρον διά τόν επαγγελματικόν 
κόσμον.

Περί τό τέλος τού δείπνου, ώμί- 
λησαν πρός την όμήγυριν ό Πρόε
δρος τής Ένώσεως ’Επαγγελματιών 
κ. Ψάρρος, ό Γ εν. Γραμματεύς ταύ
της καί πρόεδρος τού ΔημστιΙκοΰ 
Συμβουλίου κ. Κούτσης, ό απερχό
μενος Διευθυντής τής ’Εθνικής Τρα
πέζης κ. Λυγκιάρης, ό άναλαβών 
τήν διεύθυνσιν ταύτης κ. Γατσόπου- 
λος, καί τέλος ό Δήμαρχος κ. Τζα- 
νετόπουλος, ό όποιος έξεφράσθη μέ 
τά πλέον κολακευτικά λόγια δι* άμ- 
φοτέρους, άποχωρούντα ικαί νεστο- 
ποθετηθέντα διευθυντάς τού Υπο
καταστήματος τής Εθνικής Τραπέ- 
ζης τού Αιγάλεω.

Δημοσιεύομεν κατωτέρω τήν ομι
λίαν τού Γεν. Γραμματέας τής Έ
νώσεως κ. Κούτση, άπηχούντος τάς 
απόψεις τής Έπαγγελματοβιοτεχνι- 
κής τάξεως:

Βεβαίως, μετά τά όσα ό κ. πρό
εδρος τής Ένώσεως προεΐπεν, ολίγα 
άπομένουν νά πρόσθεση κανείς, κα
τά τήν έκδήλωσιν αυτήν. Δέν άντέ- 
χω όμως ιείς τόν πειρασμόν, νά 
προσθέσω κι’ έγώ δυο λέξεις. Βοη
θά άλλωστε καί ή εύχάριστος ά- 
τμόσφαιρα πού διάχυτος κυριαρχεί 
είς τήν συνεστίασίν μας.

Τό πράττω δέ όχι διά να σάς κου
ράσω, άλλα διά νά διατυπώσω ώρι- 
σμένας άπόψεις περί τού πώς άν'τι- 
λαμβάνεται τά πράγματα ό έπαγ- 
γελματοβιοτεχνικός κόσμος τής πό- 
λεώς μας. Είς τήν αναπτυσσόμενη ν 
οικονομίαν μας, ή όποια αν καί ε
λεύθερα, έχει έν τούτοις έκδηλα καί 
έντονα τά στοιχεία τού πρατικού πα 
ρεμβατισμοΰ, καί τούτο πρός όρθο^ 
λογιστικωτέραν ίεράρχησνν τών έρ
γων εκείνων, τά όποια θά συντομεύ- 
σουν τήν άνάπτυξιν τής οικονομίας 
τής χώρας μας, είναι προφανής ο 
σπουδαίος ρόλος που καλείται να. 
διαδραματίση ό φορεϋς τής άγοράς 
τού χρήματος, δηλαδή ή Τράπεζα. 
Ρόλος αποφασιστικός, διότι είς τήν 
Τράπεζαν ανατίθεται ή υλοποίησες 
τών κρατικών έπιδιώξεων καιι στο-
Χ“ν· , ,. , ,’Αλλά σπουδαιότερος ρολος ακό
μη κατά τήν γνώμην μου, άνστίΐε- 
ται είς τούς διευθυντάς τών κατά 
τόπους καταστημάτων τής Τραπέ
ζης, οΐ όποιοι άποτελοΰντες τόν δέ
κτην τών παλμών τής άγοράς, καθ’ 
ό ευρισκόμενοι είς τήν πρώτην 
/ραμιμήν τού μετώπου, είναι είς θε- 
σιν, καλύτερον παντός άλλου νά α> 
ξισλογούν τά φαινόμενα καί να 
δρουν άναλόγως.

‘Ημείς εϊχαμεν την εύτυχίαν νά 
έχωμεν είς τόν τόπον μας ως διευ
θυντήν τού Ύποκ)τος τής Εθνικής 
Τραπέζης τόν κ. Λυγκιάρην, τά^ τε
λευταία χρόνια, ό όποιος τόν ρσλσν 
αυτόν τόν άξιοποίησεν είς τόν ύ- 
πέρτατον βαθμόν.

Μέ ύπερβάλλοντα ζήλον καί πλει- 
στάκις έπί προσωπική του ζηιμίφ ε- 
χώρισεν είς λύσεις αί όποΐαι έχα- 
ρακτηρίζοντο ώς ένεχουσαι τό στοι- 
χεΐον τής τόλμης.

‘Ο έμπνευστής, δημιουργός και 
πρωθυπουργός τής έπαναστάσεως

-----------------------------------------
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τής 21ης ’Απριλίου έχει έπιγραμ- 
ματικά τονίσει:

«ΤΟΛΜΗΣΑΤΕ:.
Ό «. Λυγκιάρης έτόλμα συνεχώς, 

πεπεισμένος ότι πράττει τό καθή
κον του, ιμέ άποτέλεσμα αί έργα- 
σίαι τού Ύποκ)τος τής Εθνικής 
είς τήν πόλιν μας νά εΰρίσκωνται 
είς θαυμαστόν έπίπεδσν, ώς είμαι 
είς θέσιν νά γνωρίζω, καί τό άλ
λοτε φυτοζωούν κατάστημα νά σφύ- 
ζη άπό συναλλακτικήν κίνησιν.

‘Ο άπερχόμενος διευθυντής δέν* 1 2 ύ- 
πήρξεν μυωπικός έν τή έκτελέσει 
τών καθηκόντων του, άλλα ουσιαστι
κός κρίκος είς τήν άλυσαν τής οι
κονομίας.

Ή προσωπικότης του, ή ένεργη- 
τικότης του, τό καλωσυνάτο τού χα- 
ρακτήρος του, ή υψηλή έπαγγελμα- 
τική του κατάρτισις, καί ή ταχύτης 
μέ τήν όποιαν έδρα είς ιδυσκόλους 
περιπτώσεις, τόν κατατάσσουν ά- 
σφαλώς είς τήν χορείαν τών ατόμων 
Εκείνων τά όποια εΐναι δημιουργι
κά. Καί είναι γνωστόν πόσον δύ- 
σκολον εΐναι νά δημισυργή κανείς.

Μέ πραγματικήν θλΐψιν άποχωρι- 
ζόμεθα τούτον, ευχόμενοι όπως καί

Άπό τής 23ης ’ Ιουλίου ήρχισεν ή 
πσρσυσίασις πρός πρόσληψιν τών 
έπιτυχόντων είς τόν διεξαχθέντα 
τήν 28ην Ιουνίου Δημόσιον δια
γωνισμόν.

Οί έπιτνχόντες (περίπτωσις Α') εί
ναι οί ακόλουθοι, κατ’ άλφαβητικήν 
σειράν:

1. Άγαλόπουλος Νικόλαος τού 
Σπυρίδωνος 2. Άγγελόπουλος ’Ιω
άννης τού Νικολάου, 3. Άθανασιά- 
δης Κων)νος τού Γεωργίου, 4. Ά- 
ναστασόποιύλος Άνδρέας τού Κων) 
νου 5. Άντωνιάδης Σοφοκλής τού 
Πιερικλέους, 6. Αλεξίου Γεώργιος 
τού Νικολάου, 7. Άλεξόπουλος Διο
νύσιος τού Αθανασίου, 8. Απο- 
στολόπουλος Ποοναγιώτης τού Νι
κολάου, 9. Βασιλείου1 Νικόλαος τού 
Ευαγγέλου, 1 0. Β ασι λόττουλος Άγ
γελος τού Φωτίου, 1 1. Βελέντζας 
Γεώργιος τού Αθανασίου, 12. Βλα- 
βιανός Πέτρος τού Μηνά, 13. Γε- 
ροντογιάννης Άνδρέας τού Διονησί- 
ου, 14. Γ-εωργόπουλος ή Ήλιόπου- 
λος Περικλής τού Δημητρ., 15. 
Γιαννακάκης ’Απόστολος τού Πανα- 
γιώτου, 16. Γιαννικόπουλος Κων)νος 
τού Χαραλάμπους, 17. Γικόβας Πα- 
ναγιώτηις τού Γεωργίου, 18. Δημά- 
κη,ς Στυλιανός τού Σταμστίου, 19. 
Δηιμητρίου ’Αλέξανδρος τού Κων) 
νου, 20. Δημόπουλος Πάρις τού 
Kcw)vou, 21. Διαμαντής Παναγιώ
της τού Χρήστου, 22. Διαμαντόπου- 
λος Σωτήριος τού Νικολάου, 23. 
Ζαχαρόπουλος 'Πέτρος τού Γεωργί
ου, 24. Ζιάτας Χαράλαμπος τού Α
λεξίου, 25. Καβάλλης Φραγκίσκος 
τού Νικήτα, 26. Καββαδίας Θεοχά
ρης τού Μιχαήλ, 27. Καλογήρου 
Γεώργιος τού Αγγέλου, 28. Κανα
δός Κων)νος τού Ήλία, 29. Καπο
γ ιαννάτος Πέτρος τού Σπυρίδωνος 
30. Καραμοΰτσος Βασίλειος τού Θω 
μά, 31. Κακκαλιάρης Σπυρίδων τού 
Ίωάνναυ, 32. Κολινιώτης Παναγιώ
της τού Ίωάννου, 33. Κολινιώτης 
Παναγιώτης τού Άριστείδου, 34. 
Κομνηνός Παντελής τού Ήλία, 35. 
Κονταράτος Γεώργιος τού Ευαγγέ
λου, 46. Κοντούλης Χρήστας τού Ί
ωάννου, 37. ιΚοπανίδης Λεωνίδας 
τού Περικλεούς, 38. Κουκούτσης 
Εύστάθισς τού1 Ήλία, 39. Κροκίδης 
Γεώργιος τού Μιλτιάδου, 40. Κών- 
στας Ιωάννης τού Σπυρίδωνος, 41. 
Κώτσος Ιωάννης τού Ευαγγέλου, 
42. Κωφός Παναγιώτης τού Δημη- 
τρίου, 43. Λαγός Χρηστός τού Α
θανασίου, 44. Ααζόπουλος Ιωάννης 
τού Δηιμητρίου, 45. Λάιος Άνδρέας 
τού Εύθυμίαυ, 46. Λαμπρόπουλος 
Δηιμήτριος τού Άνδρέου, 47. Λέν- 
τζας Βάϊος τού Θωμά, 48. Μαδια- 
νός Κων)νος τού Νικολάου, 49. Μά- 
λαμας 'Γεώργιος τού Παναγιώτου, 
50. Μσρκέτος ’Ιωάννης τού Ίωάν- 
νου, 51. Μαύρος Εύάγγελος τού 
Δηιμητρίου, 52. Μελάς ή Διάκος 
Παναγιώτης τού Λεωνίδου, 53. Μέ
ρος Παναγιώτης τού Δη μητριού, 
54. Μερεντίτης Γεώργιος τον Ή
λία, 55. Μητρόπουλος Αθανάσιος 
τού Ίωάννου, 56. Μιχαήλ Γεώργιος 
τού Ίωάννου, 57. Μιχελάκης Κων) 
νος τού Εμμανουήλ. 58. Μουντάκης 
Νίικάλαος τού Πέτρου, 59. Μπινιώ- 
ρης Παναγιώτης τού Γεωργίου, 60. 
Παπαμτχαηιλ Γεώργιος τού Ίωάν
νου, 61. Παρασκευάς Παναγιώτης 
τού Εύθυμίου1, 62. Παυλίτινας Αρι
στείδης τού Νικολάου, 63. Προκο
πής Κων)νος τού Εύαγγέλου, 64. 
Ράλλης Σωτήριος τού Νικολάου, 65. 
Ραψαηλάκης Βασίλειος τού Κων) 
νου, 66. Σαρανταένας ’Ορέστης τού 
Νιικολάου, 67. Σισρόκος Βασίλειος 
τού Γεωργίου, 68. Σπαγότουλος Νι
κόλαος τού’ Δηιμητρίου, 69. Σταυ- 
ρουλάκης Ιωάννης τού Γεωργίου, 
70. Τουλγέρογλόυ Νικόλαος τού

είς τήν νέαν του θέσιν, θέσει τήν 
προσωπικήν του σφραγίδα πρός 
βελτίωσιν καί τής οικονομίας τής 
χώρας, άλλα καί πρός έξυπηρέτησιν 
τών έχόντων πολλαπλώς τήν ανάγ
κην τής Τραπέζης.

Βαρύ συνεπώς καί έπίμοχθον τό 
έργον τό όποιον καλείται νά συνέ
χιση ό νέος διευθυντής τού Κατα
στήματος τής Εθνικής κ, Γατσό- 
πουλος. Ελπίζομε/ ότι καί έκεΐνος 
θά μας δώση τήν αφατον χαράν νά 
ίδωμεν ιείς τό Ίτρόσωττόν του1 τον cruu 
νεχιστήν τής ιστορίας ττου -κατελι- 
πεν ό κ. Λυγκιάρης, αν όχι τελειό- 
τερον τούτου.

Αί προσωπικαί μου έπαφαΐ τάς 
οποίας είχα άπό τών πρώτων ήμε
ρων τής έλεύσεώς του μέ πείθουν 
ότι έχομεν νά κάνωιμεν ιμέ ένα λαμ
πρόν διευθυντήν, ό όποιος ύπάσχε- 
ται πολλά.

Εγεί ρω συνεπώς τό ποτήρι ον τού
το εύχάμενος πάσαν προσωπικήν εύ
τυχίαν είς τούς δυο έκλ.εκτους και 
τιμωμένους συνδαιτημόνας μας,

(Άπό τήν Εφημερίδα «Περι
φερειακός Τύπος» τού Αιγά
λεω).

Στυλιανού, 71. Τρομάρας Ιωάννης 
τού Λάμπρου, 72. Τσάλτας Περι
κλής τού Σπυρίδωνος, 73. Τστχμα- 
δός Γεώργιος τού Παύλου, 74. Τσί- 
μπης Θεόδωρος τού Παναγιώτου, 
75. Τσινιάος Κων)νος τού Ίωάν
νου, 76. Τσιώλης Ηλίας τού Αλε
ξίου, 77. Τσουκλίδης Κων)νος τού 
Ίωάννου, 78. Φωτάκης Χρήστος 
τού Ιωσήφ, 79. Χάλαιρης Ανδρέας 
τού Νικολάου, 80. Χρονόπουλος 
Κων)νος τού Ίωάννου.

Οί έπιτυχόντες (περίπτωσις Β ) εί
ναι οΐ ακόλουθοι κατ’ άλμαβητι- 
κήν σειράν:

ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΙΑΣ — ΑΚΑΡΝΑ
ΝΙΑΣ
1. Τ σιττόγισννης Φώτιος τού 

Βησσαρίωνος, 2. Τυροπάνης Σωτή
ριος τού Παντελή.
ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

1. Κούσουλας Αθανάσιος τού Ί
ωάννου, 2. Τσιρΐκος Άγγελής τού 
Παναγιώτου.
ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

I. Κωστόπουλος Γ εώργιος τού 
Γεωργίου, 2. Μανιτάρας Αθανάσιος 
τού Γεωργίου.
ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΗΣ

1. Κυρτσίας ’ I ωάννης τον Γεωρ- 
γίου.
ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΊΆΣ

1. Γ ιαννακόπσυλος Δημήτριος 
τού Γεωργίου, 2. Γιαννόπουλος Πα
ναγιώτης τού1 Κων) νου, 3. Σούνας 
Γεώργιος τού Χρήστου.
ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1. Κάστιαζς ιΕυάγγελος τού Πα- 
ναγιώτου, 2. Κουτρίδης Ιωάννης 
τού Νικολάου, 3. Παττασταύρος Νι
κόλαος τού Κων)νου.
ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΓΊαλαζόγλου ’Ελευθέριος τού 
Κων)νου, 2. Χρηστίδης Κωνσταντί
νος τού Γρηγορίου.
ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

I. Κατριβέσης Γεώργιος τού 
Κων)νου, 2. Μούδάνος ’Ελευθέριος 
τού Γεωργίου, 3. Σεβδαλής ’Εμμα
νουήλ τού Μιίχαήλ.
ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

1. Δαλαμιαγκίιδης Πέτρος τού Βα
σιλείου, 2. Καραθανάσης Δημήτρι- 
ος τού Άθοονασίου.
ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

1. Καρκαλής Αθανάσιος τού Γε
ωργίου, 2. Ξυράφης Γεώργιος - Νι
κόλαος τού Ξενσφ. 3. Σκαμιώτης 
Γεώργιος τού Κων)νου, 4. Τσάγκας 
Ιωάννης τού Γεωργίου.
ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

I. Κόκλαις Κων)νος - Ιωάννης 
τού Δ ιονυσίου.
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

1. Νεράντζης ’ I ωάννης τού Νικο
λάου.
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1. Κσσμαδάκης Ματθαίος τού Μι
χαήλ, 2. Ραπτάκης Εύάγγελος τού 
Ίωάννου, 3. Ραβυθάκης ’Εμμανου
ήλ τού ’ I ωάννου.
ΝΟΜΟΥ ΟΕΣ)ΝΙΚΗΣ

1. Βιολιτζής Στέφανος - Ιωάννης 
τού Στεφ. 2. Γεωργαλής ή Γεωργίου 
Φώτιος τού Γεωργ. 3. Γεωργιάδης 
Δημήτριος τού Γεωργίου, 4. Γ,κο- 
τσίδης Σταύρος τού Νικολάου, 5. 
Γραμμένος Νικόλαος τού Χαρτδή- 
μου, 6. Κεσόγλου Παντελής τού 
Στεφάνου, 7. Μαυιράκης Βασίλειος 
τού Χρήστου, 8.Λαδάς Χρήστος τού 
Αθανασίου, 9. Μπουζμπουκίδης Α
ναστάσιος τού Κων., 10. Νικολής 
Νικόλαος τού Αθανασίου, 11. Περ- 
τσεμλίδης Άνέστης τού Κων)νου,
12. Ρίζος ’Ελευθέριος τού Χρήστου,
13. Τζανέλλης Συμεών τού Ίωάν
νου.
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1, Κυριακής Ιωάννης τού Χαρα
λάμπους.

Κοινωνικά

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Τούς σ-υγαιδ'έλψκνυς- 8λωιν τών T'g!aL 
πιεζών «ου σ-υγειμίΒρίσθηραν την) λύ
πην ιμιαις καί έξε&ήλοΜαιν ποιι.Χιλλ(>· 
τιρόιπως τήν συμπάθειαν τωγ για τόν 
πρόιωροιν θάνατον τοΰ ιάγαπηίμένοσ 
μα; Μανώλη εύχ'αιριιστίοϋμεν θίερίμ,όται. 
τα.

Αΐ οίκιοιγένειαι:
’Κμμ. I. Τσσυιδειοιοϋι 
Μελχιη I. ΤσσυΙ&Όΐοϋ

ΠΕΝΘΗ

Καρακανδάς Περικλής τού Γεωρ
γίου, Συνταξιούχος Τροττέζης Αθη
νών άπεβίωσε τήν 30.6.70

Αιαγωνισμός 
διά πρόσληψιν 
ύπαλλήλων

Τήν 19ην ’Ιουλίου διεξήχΟη δια- 
γιωιγυσίμος -διά τήν πρόσληψιν 200 ύ- 
παιλλήλων, άποψοντων μέση; Ιέχίπαι- 
διεύσεω;. Έκ τούτων 50- θά ταποθιε- 
τηθοϋν είς ύποκ-αιταστήμαΤαι τής πε- 
ρισχή,ς πρωτευούισης κιαί. ιοίϊι ιλιοιποί 
150 'είς τά έπαιριχι-αικιάί ύποκιαταστή- 
μίατα.

ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
1. Πατσάς Κωνσταντίνος τού 

Δηιμητρίου.
ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1. Άν-αστασόπουλος Δημήτριος 
τού Ίωάν., 2. Παπαδοπούλας Αθα
νάσιος τού- 11 ωάννου.
ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1. Άσημόπουλος Σπυρίδων τού 
Μιχαήλ.
ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

I. Μποϊλές Άνδρέας τού ’ I ωάν
νου.
ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1. Κουτσουμάνης Γ εώργιος τού 
Παναγιώτου.
ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

1. Γικέκα-ς Παναγιώτης τοΰ Ήλία,
2. Λούρος Ελευθέριος τού Νικολά
ου.
ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

I. Μαρκόπουλος Εμμανουήλ τού 
Μιχαήλ.
ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

1. Πατηνιώτης Αναστάσιος τοΰ 
Εμμανουήλ.
ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1. Κοντογιάννης ’ I ωάννης τού 
Γεωργίου, 2. Σκούρας Γεώργιος τού 
Νικολάου.
ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1. 'Γαλάνης Δημοσθένης τοΰ Βα
σιλείου, 2. Ήλιακίδης Ευστράτιος 
τοΰ Βασιλείου.
ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

I. Τσοιμπάνογλου ή Τσομπανό- 
τταυλος, Ζήσης τοΰ Ζήση.
ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1. Δήμας Γεώργιος τοΰ Κωνστα
ντίνου, 2. Πετρόχειλος Σπυρίδων 
τού Διονυσίου.
ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΗΣ

1. Δσυλγέρης Ιωάννης τοΰ Γεωρ
γίου, 2, Ταιρασίδης Αθανάσιος τού 
Γ εωργίου.
ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

1. Άτζαΐμόγ-λου Κωνσταντίνος 
τοΰ Μιλτ. 2. Ζερβός Γ εώργιος τού 
Δημητ-ρίου, 3. Χουδαρδάς Κων) 
νος τού Χριστοδούλου.
ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

1. Ζήσης Χρήστος τοΰ Ίωάννου. 
ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

1. Κόρακας Σεραφείμ τοΰ Δημη- 
τρίου.
ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ

1. 'Παπαδόπουλος Άνδρέας τοΰ 
Αθανασίου.
ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1. -Παπαγεωργίου Χρήστος τού 
Άνέστη, 2. Χλνάρας Ιωάννης τοΰ 
Δηιμητρίου.
ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

1. Δαπόντας Σπυρίδων τοΰ Εύ- 
στρατίου.
ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ

1. Λεμονιάδης Μιχαήλ τοΰ ’Αντω
νίου.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
Χειρουργός ’Οδοντίατρος

Κάνιγγος 7 
2ος όροφος 

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

γιον ΤΥΠ-ΕΤ

“D A C Ο»
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΝ 

ΣΠΟΥΑΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 47 (& ΣΙΝΑ) 

ΤΗΛ. 613.224 — 623.317

ΠροόεΑΛφθηόαν οί έπιτυχόντεζ 
τού διαγωνιόμοϋ τήζ 28-6-1970



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (πρώην) ΕΘΝΙΚΗΣ

( Ως ίοχϋπ νυν κοδικοποιημίνος μετά τάς έπελθούσας τροποποιήσεις τον διατάξεων αύτοΟ 
άριθ. 75358)1 543)12.9.67 άποφάσεως τού κ. Υπουργού Εργασίας iv Φ.Ε.Κ. 571 τεύχος Β

υπό τής ύπ’ 
τής 18 9.67)

ΑΡΘΡΟΝ 1

X'SeT-y.its ·/.·».[ 2i/.(»si»s του Ταμ,είου

1. Συνιστάται έν Άθήναις έν τώ Κεντρικό Κα- 
ταστήματι τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος ει
δικόν Ταμεΐον ΰττό τόν τίτλον «Ταμεΐον Συντάξεων 
του Προσωπικού τής Τραπέζης (πρώην) ’Εθνι
κής», αποτελούν ίδιον Νομικόν Πρόσωπον καί διοι- 
κούμενον παρά πενταμελούς Διοικητικού Συμβου
λίου, άπαρτιζομένου: α) Έκ του Διοικητοΰ ή Ύ- 
ποδιοικητοΟ τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
ώς Προέδρου, τοΰ άναπληρωτοΰ1 του, όριζομένου 
ΰπό τής Διοικήσεως τής Τραπέζης. Έν έλλείψει 
άπουσίςι ή κωλύματι τοΰ Προέδρου προεδρεύει ό 
άναπληρωτής αΰτοΰ, β! Έξ ενός (1) άνωτάτου ή 
άνωτέρου υπαλλήλου τοΰ Υπουργείου Εργασίας, 
γ) Έκ δύο (2) μελών έκ τής τάξεως τών ή σφαλι
σμένων, δ) Έξ ενός (1) μέλους έκ τής τάξεως τών 
συνταξιούχων.

2. "Απαντα τά μέλη τοΰ Συμβουλίου, πλήν τοΰ 
λόγω θέσεως, διορίζονται μετ’ ισαρίθμων αναπλη
ρωτών αυτών, έχόντων τάς ιδιότητας τών άναπλη- 
ρουμένων δι’ άποφάσεως τοΰ 'Υπουργού Εργασίας 
δημοσιευομένης εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνή- 
σεως έπί τριετεΐ θητεία, άρχομένη άπό τής έκδό- 
σεως τής περί συγκροτήσεως τοΰ Δ.Σ. άποφά
σεως. Τά έξ ήσφαλισμένων μέλη καί οί άναπληρω- 
ταί τούτων λαμβάνονται έκ πίνακας περιλαμβάνον
τας διπλάσιαν αριθμόν ΰποψηφίων (τακτικών καί 
αναπληρωματικών), ύποβαλλομένων είτε παρά τής 
Γ.Σ.Ε.Ε., είτε υπό τών οικείων Εργατικών Κέν
τρων, είτε ΰπό τών οικείων ’Εργατοϋπαλληλικών 
ή άλλων κατά κλάδον ’Οργανώσεων τών παρά τώ 
Ταμείψ ήσφαλισμένων έντός 5 ημερών άφ’ ής ζη- 
τηθώσι παρά τοΰ 'Υπουργείου ’Εργασίας. Έν πε- 
ριπτώσει μη έγκαιρου υποβολής τών άνωτέρω πι
νάκων ό 'Υπουργός ’Εργασίας προβαίνει εις τόν 
διορισμόν τών αντιπροσώπων τών ήσφαλισμένων 
καί εργοδοτών κατά τήν κρίσιν του.

Τό Δ.Σ. έκλέγει εις τήν πρώτην αΰτοΰ συνε- 
δρίασιν μεταξύ τών μελών αΰτοΰ ένα ’Αντιπρόε
δρον διά μυστικής ψηφοφορίας τών παρόντων με
λών αΰτοΰ. Ό ’Αντιπρόεδρος διατηρεί τό άξίωμα 
αΰτοΰ έψ’ όσον διατηρεί τήν ιδιότητα τοΰ μέλους.

3. Χρέη Γραμματέως τοΰ Δ.Σ. τοΰ Ταμείου 
έκτελεϊ εις τών υπαλλήλων τοΰ Ταμείου, οριζόμε
νος μετά τοΰ άναπληρωτοΰ του δι’ άποφάσεως 
τούτου.

4. Τό Δ.Σ. εύρίσκεται έν άπαρτίφ παρόντος 
τοΰ ήμίσεως τοΰ αριθμού τών μελών αΰτοΰ, έν οΐς 
ό Πρόεδρος, ή ό Προεδρεύων πλέον ενός καί λαμ
βάνει άποφάσεις διά τής απολύτου πλειοψηφίας 
τών παρόντων αΰτοΰ, έν ΐσοψηφίφ νικώσης τής ψή
φου1 τοΰ Προέδρου.

. Έν περιπτώσει θανάτου ή έκπτώσεως μέλους 
τινός, λόγψ τής άπωλείας τής ίδιότητος ΰφ’ ήν δι- 
ωρίσθη, τό Δ.Σ. θεωρείται έν νομίμω συνθέσει μέ
χρι τοΰ διορισμού τοΰ αντικαταστάτου του καί 
διά χρονικόν διάστημα οΰχί πλέον τοΰ διμήνου, έφ 
όσον διά τών λοιπών μελών αΰτοΰ τακτικών καί 
αναπληρωματικών δύναται νά έπιτευχθή απαρτία.

("Αρθρ. 2 καί 5 Ν.Δ. 2626)1953, άρθρ. 3 παρ. 
2 Ν. 4052)1960, Υ.Α. Συντονισμού καί Εργασίας 
59605)7.6.1967, 105301)6168)15.9.1967.

ΑΡΘΡΟΝ 2

Σκοπός τοΰ Ταμείου είναι ή παροχή μηνιαίας 
συντάξεως εις τούς έκ τής υπηρεσίας των άποχω- 
ροΰντας ήσφαλισμένους ή εις τάς οικογένειας αΰ- 
τών, κατά τάς διατάξεις τών άρθρων 7 καί 8 τοΰ 
παρόντος Κανονισμού.

(Υ.Α. 42461)27.6.32 Φ.Ε.Κ. 184)28.6.32, Υ. 
Α. 75358)Σ 543)12.9.1967 Φ.Ε.Κ. 571 Β) 18.9. 
1967).

ΑΡΘΡΟΝ 3

Καθήκοντα καί δίκαιώμ,ατα ζΑ. 3£υμ.- 
βουλέου

1. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Ταμείου:
α) Διοικεί τό Ταμεΐον καί διαχειρίζεται τήν 

κινητήν καί άκίνητον περιουσίαν αΰτοΰ, έπιτηρεϊ 
τήν ΰπό τής Υπηρεσίας τοΰ Ταμείου τήρησιν τών 
μητρώων τών ήσφαλισμένων καί συνταξιούχων, έξε- 
λέγχει τάς αιτήσεις καί κρίνει τάς προϋποθέσεις 
περί άπονομής συντάξεων καί έπιστροφών εισφο
ρών, καθορίζει τό ποσόν συμφώνως προς τάς δια
τάξεις τοΰ παρόντος καί έντέλλεται τήν πληρωμήν 
αΰτοΰ, ώς καί πόσης άλλης δαπάνης σχετιζομέ- 
νης προς τήν ύπηρεσίαν αΰτοΰ.

β) ‘Ορίζει διά πράξεώς του, έκ τών παρά τώ 
Ταμείι»; ύπηρετούντων οργάνων, τόν Διευθυντήν τοΰ 
Ταμείου καί τόν αναπληρωτήν αΰτοΰ καί καθορί
ζει τάς αρμοδιότητας αΰτοΰ.

2) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει τα- 
κτικώς άπαξ τοΰ μηνάς, έκτάκτως δέ οσάκις ήθε
λε κληθή ΰπό τοΰ Προέδρου ή τή εγγράφω προς 
άύτόν αιτήσει τριών μελών τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου, έν ή δέον νά άναγράφηται καί τό συζητη- 
τέον θέμα.

3. Κατά τάς συνεδριάσεις τοΰ Συμβουλίου πα- 
ρίσταται, άνευ ψήφου, καί ό Διευθυντής τοΰ Τα
μείου, ή ό άναπληρωτής του, είσηγούμενος τά προς 
συζήτησιν θέματα.

4. Αί συνεδριάσεις τοΰ Διοικ. Συμβουλίου δέν 
είναι δημόσιοι. Περίληψις τών γενομένων συζητή
σεων καί τών ληφθεισών αποφάσεων δύναται νά δί- 
δηται μόνον άποφάσει τοΰ Διοικ. Συμβουλίου.

5. ’Απαγορεύεται ή δημοσίευσις ολοκλήρων 
τών πρακτικών τών συνεδριάσεων άνευ ειδικής ά
ποφάσεως τοΰ Διοικ. Συμβουλίου. ’Αντίγραφα τμή
ματος ή ολοκλήρων τών πρακτικών δύνανται νά χο- 
ρηγηθώσι μόνον μετ’ άπάφασιν τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου.

6. ’Απαγορεύεται έπίσης εις τά μέλη ή άνακοί- 
νωσις τών έν τψ Δ.Σ. διαμειψθέντων πλήν έάν χο- 
ρηγηθή είδικώς προς τούτο άδεια τοΰ Δ.Σ.

7. Αί περί προσωπικών ζητημάτων καί τοπο
θετήσεων κεφαλαίων συζητήσεις θεωρούνται πάν
τοτε έμπιστευττκαϊ καί συνεπώς οΰδεμία έπ’ αΰ- 
τών έπ· τρέπεται άνακοίνωσις έκ μέρους τών μελών 
τοΰ Δ.Σ. Τό Δ.Σ. δύναται νά χαρακτηρίση καί 
έτερα θέματα ώς έμπιστευτικά.

(Υ.Α. 42461)27.6.32 Φ.Ε.Κ. 184)28.6.32, Υ. 
Α. 42616)Σ 1462)55)14.10.55 Φ.Ε.Κ. 196)19. 
11.55 Τεΰχος Β' Υ.Α. 75358)Σ 573)12.9.67 Φ.Ε. 
Κ. 571 Β') 1 8.9.67).

ΑΡΘΡΟΝ 4

’ Εκπροαώπηοες τοΰ Ταμείου

Ό Πρόεδρος καί τούτου κωλυομένου, ό αναπλη
ρωτής αΰτοΰ και τούτου κωλυομένου, ό ’Αντιπρόε
δρος, έπιμελεΐται τής έκτελέσεως τών αποφάσεων 
τοΰ Διοικ. Συμβουλίου καί τής έν γένει εύρύθμου 
λειτουργίας τοΰ Ταμείου ή καί άλλων οργάνων, όρι- 
ζομένων ΰπό τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τοΰ Ταμείου 
άνταποκρίνεται δέ μετά πόσης ’Αρχής διά τά έργα 
τοΰ Ταμείου, έκπροσωπών αυτό, συμφώνως προς 
τάς έκάστοτε αποφάσεις τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, 
ενώπιον τοΰ Δικαστηρίου καί πόσης άλλης ’Αρχής 
καί διορίζει προς τούτο τούς αναγκαίους πληρε
ξουσίους Δικηγόρους (Υ.Α. 29210)2421) 1 6.8.
1946 Φ.Ε.Κ. 141)1946).

Τό Διοικ. Συμβούλιον δύναται διά τήν ένώπι
όν τών Δικαστηρίων έκπροσώπησίν του ή τήν υπο
γραφήν συμβάσεων, νά όρίζη καί έτερον μέλος αΰ
τοΰ ή τόν Διευθυντήν τοΰ Ταμείου.

(Υ.Α. 75358)Σ 543)12.9.67 Φ.Ε.Κ. 571 Β' 
18.9.1967).

ΑΡΘΡΟΝ 5
ΙΙόροε

Πόροι τοΰ Ταμείου είσίν οί ακόλουθοι:
α) 6% (έξ τοϊς εκατόν) έπί τών πόσης φύσε- 

ως τακτικών καί έκτάκτων άποδοχών παντός ήσφα- 
λισμένου (έκ βασικού μισθού, προσαυξήσεων πα
ραμονής έν τφ βαθμώ, έπιδομάτων πολυετούς υπη
ρεσίας, γάμου καί τέκνων, θέσεως, τεχνικού ή οί- 
ουδήποτε ετέρου έπιδόματος, έξόδων παραστάσε- 
ως, έκτάκτου άμοιβής ΰπερωριακής έργασίας, έπι
δόματος άδειας, δώρων καί πάσης έτέρας παρο
χής, πλήν τών άνωτέρω ένδεικτικώς άναφερομέ- 
νων).

β) Ολόκληροι αί άποδοχαί τών δύο πρώτων 
μηνών παντός άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος Κανο
νισμού κατά πρώτον διοριζομένου ή 2!ά μηνών, έ
άν ό διοριζόμενος είναι έγγαμος (περιλαμβανομέ- 
νων τών έν χηρεία ή διαζεύξει). Ή καταβολή αυτή 
δύναται νά μερισθή έπί μισθού 24 μηνών.

γ) Ή τοΰ πρώτου ολοκλήρου μηνός συνολική 
αϋξησις τών άποδοχών έκ προαγωγής, έκ προσαυ- 
ξήσεως παραμονής έν τώ αύτώ βαθμώ κ“ί έπιδό
ματος πολυετούς ύπηρεσίας παντός ήσφαλισμένου.

(Υ.Α. 42461)27.6.3,2) Φ.Ε.Κ. 184)286)1932 
Υ.Α. 75358)Σ 543)12.9.67 Φ.Ε.Κ. 571 Β') 18.9. 
67).

δ) Έφ’ άπαξ εισφορά τών εις γάμον έρχομένων 
ήσφαλισμένων, οριζόμενη προς 50% τών εις εισφο
ράν υπέρ τοΰ Ταμείου υποκειμένων άποδοχών τοΰ 
μηνός, τού έπομένου τής τελέσεως τοΰ γάμου. Ή 
σθή εις 12 μηνιαίας δόσεις. Εις περίπτωσιν μή 
καταβολή τής ώς άνω εισφοράς δύναται νά μερι- 
έγκαίρου καταβολής, ή έν λόγω εισφορά υπολογί
ζεται έπί τών ώς άνω άποδοχών τής χρονολογίας 
; ξοφλήσεώς της καί έντόκως προς 5%. Έν τελέσει 
δευτέρου ή τρίτου γάμου δέν καταβάλλεται εισφο
ρά έφ’ όσον κατεβλήθη τοιαύτη κατά τήν τέλεσιν 
τοΰ προηγουμένου γάμου.

(Υ.Α. 28149)Σ 726)28.5.1953 Φ.Ε.Κ. Β'
138)1953, Υ.Α. 75358)Σ 543)1967 Φ.Ε.Κ. 571
Β')67).

ε) Τά έπιβαλλόμενα ΰπό τής Τραπέζης πειθαρ
χικά πρόστιμα.

στ) Ό τόκος τών κεφαλαίων καί τά εισοδήμα
τα πάσης άλλης περιουσίας τοΰ Ταμείου.

ζ) Συνεισφορά! τής Τραπέζης μή δυνάμεναι 
έν ούδεμιρ: περιπτώσει νά ώσιν μικρότεροι τοΰ συ
νόλου τών έτησίων εισφορών τών ήσφαλισμένων. 
Διά τό χρονικόν διάστημα άπό 1.7.59 καί έπί πεν
ταετίαν ή συνεισφορά τής Τραπέζης έπί τοΰ συ
νόλου τών κατά τήν πα,ρ. α' τοΰ παρόντος άρθρου 
άποδοχών τών ήσφαλισμένων ορίζεται εις 10%' Ή 
κατά τήν παρούσαν παράγραφον συνεισφορά τής 
Τραπέζης έπί τοΰ συνόλου τών, κατά τήν παρ. α' 
τοΰ παρόντος άρθρου, άποδοχών τών ήσφαλισμέ- 
νων έκ 10% καταβάλλεται έπί μίαν είσέτι πενταε
τίαν άρχομένην άπό 1.7.1964 (Υ.Α. 59336)Δ 730

)3.1 0.59 Φ.Ε.Κ. 362)1959, Υ.Α. 75358)67, Φ.Ε. 
Κ. 517 Β') 18.9.1967).

η) Έφ’ άπαξ καταβολή παντός συνταξιούχου 
ερχομένου εις γάμον, όριζομένη εις δύο μηνιαίας 
αΰτοΰ συντάξεις, έφ’ όσον ήθελεν έξοψληθή ή ήθελε 
γίνει έναρξις καταβολής εις τό Ταμεΐον τών δόσε
ων έντός έτους άπό τής τελέσεως γάμου, εις δύο 
δέ καί ήμίσειαν μηνιαίας αΰτοΰ συντάξεις έφ’ ό
σον ή καταβολή ένεργεϊται μετά παρέλευσιν έτους 
άπό τής τελέσεως αΰτοΰ. Ή κατά τά άνωτέρω ει
σφορά, οΰσα απαιτητή νομιμοτόκως άπό τοΰ επο
μένου τής τελέσεως τοΰ γάμου μηνός, καταβάλλε
ται είτε έφ’ άπαξ, είτε διά μηνιαίων δόσεων τρι
άκοντα έξ (36), κατ’ άνώτατον δριον, καθοριζομέ- 
νων δι άποιφάσεων τοΰ Δ.Σ. Έν τελέσει δευτέρου 
ή τρίτου γάμου δέν καταβάλλεται εισφορά έφ’ ό
σον κατεβλήθη τοιαύτη κατά τήν τέλεσιν τοΰ προ
ηγουμένου γάμου ώς ήσφαλισμένου ή συνταξιού
χου. (Υ.Α. 32187) Σ 1049)1943 Υ.Α. 75.358)67 
Φ.Ε.Κ. 571)67).

θ) Καθυστερούμενατ πέραν τοΰ διμήνου είσφο- 
ραί, περί ών αί παραγρ. α,β,γ καί ζ τοΰ παρόντος 
άρθρου, υπολογίζονται έπί τή βάσει τοΰ μισθολο
γίου τής ή μέρας τής καταβολή ς.

ι) Διά τούς ήδη έλθόντας εις γάμον συνταξιού
χους μετά τήν έξοδόν των έκ τής ύπηρεσίας καί 
προ τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος αί προθε- 
σμίαι διά τήν καταβολήν τής εισφοράς τοΰ άνωτέ
ρω έδαφ. η' άρχονται άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ 
παρόντος.

ια) Αί είσφοραί τών έδαφ ίων η' καί ι' τοΰ πα
ρόντος άρθρου λογίζονται βάσει τής δικαιουμένης 
συντάξεως κατά τήν ήμέραν τής δηλώσεως. (Υ.Α. 
75358)67 Φ.Ε.Κ. Β. 571)18.9.1967).

ΑΡΘΡΟΝ 6

’ Η®φ»λιυμένο'ϊ

1. ’Ασφαλίζονται ύπσχρεωτικώς. παρά τώ Τα- 
μείψ οι Διοικηταί καί Ύποδιοικηταί τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος καί πάντες οί άνήκοντες 
εις τό υπαλληλικόν (κύριον καί βοηθητικόν) καί 
υπηρετικόν προσωπικόν αυτής, άπό τής ημέρας 
τοΰ διορισμού των. ’Ασφαλίζονται ΰποχρεωτικώς, 
έπί τούτοις, δικηγόροι ή Νομικοί Σύμβουλοι, οί 
παρέχοντες τάς καθαρώς νομικάς υπηρεσίας των 
προς τήν Τράπεζαν, ώς καί οί παρά τώ Ταμείίρ 
τούτιρ καί τώ Τ α μ εί ω Αΰ τασφαλε ί α ς τοΰ Προσω
πικού τής Τραπέζης ΰπηρετοΰντες καί παρέχοντες 
τάς ώς άνω ύπηρεσίας Νομικοί Σύμβουλοι καί δι
κηγόροι, έφ’ όσον άπαντες οί άνωτέρω άμείβονται 
έπί παγία περιοδική αμοιβή (έτησίςι ή μηνιαίςι 
κλπ.) οιύχϊ κατωτέρω τής κατ’ έφαρμογήν τής πα
ραγρ. 2 τοΰ άρθρου 92 τοΰ Ν.Δ. 3026)1914 όρι- 
ζομένης άμοιβής διά τών έκδιδομένων αποφάσεων 
τοΰ Υπουργού Δικαιοσύνης.

2. Δέν ασφαλίζονται πρόσωπα παρέχοντα 
πρός τήν Τράπεζαν υπηρεσίας ή έργασίαν έπ’ ευ
καιρία καί οΰχί κατά κύριον έπάγγελμα (Υ.Α. 
42461)27.6.32 Φ.Ε.Κ. 184)1932, Υ.Α. 75358) 
1967 Φ.Ε.Κ. Β' 571)18.9.1967.

3. Δέν άσφαλίζονται πρόσωπα άνήκοντα εις 
τό ΰπαλληλικόν (κύριον καί βοηθητικόν) καί υπη
ρετικόν προσωπικόν. συμπεριλαμβανομένων καί 
τών δικηγόρων καί νομικών συμβούλων, έφ’ όσον 
κατά τήν ήμέραν τοΰ διορισμού των έχαυσι συμπε- 
πληιρωμένον τό 45ον έτος τής ήλικίας των. (Φ.Ε.Κ. 
259)25.9.58 Β', Υ.Α. 75358)67 Φ.Ε.Κ. 571 Β'
) 1 8.9.67).

4. Ό άνωτέρω χρονικός περιορισμός δέν ισχύ
ει διά τούς ή'δη ΰπηρετοΰντας δικηγόρους καί νο
μικούς συμβούλους τών έν παραγρ. 1 Ταμείων ώς 
καί διά τούς ΰπηρετήσαντας έκ τών ΰπαλλήλων καί 
ΰπηρετικοΰ προσωπικού, εις τά έν άλλοδαπή, ΰπό 
τήν νομικήν μορφήν τής Πολιτείας έκείνης, λει- 
τουργοΰντα Υποκαταστήματα τής Εθνικής Τρα
πέζης καί τής μετ’ αύτής συγχωνευθείσης Τραπέ
ζης ’Αθηνών. (Υ.Α. 75358)67 Φ.Ε.Κ. 571 Β')18. 
9.1967).

ΑΡΘΡΟΝ 7

6 καίω μα. συντάξεως

1. Δικαίωμα εις σύνταξιν έχει πάς ήσφαλι- 
σμένος:

α) Μετά 30 έτών συντάξιμον ύπηρεσίαν άσχέ- 
τως ήλικίας.

β) Μετά 25 έτών συντάξιμον ύπηρεσίαν, έφ’ ό
σον έχει συμπεπληρωμένον τό 55αν έτος τής ήλι
κίας του.

γ) Μετά 20 έτών συντάξιμον ύπηρεσίαν, έφ’ 
όσον έχει συμπεπληρωμένον τό 60όν έτος τής ήλι
κίας του.

δ) Μετά 15 έτών συντάξιμον ύπηρεσίαν, έν πε- 
ριπτώσει άπολύσεως έκ τής ύπηρεσίας ένεκα κα- 
ταργήσεως θέσεως, ή έξ άλλων υπηρεσιακών λό
γων. Έπί άπολύσεως, μετά 15ετή συντάξιμον ύπη
ρεσίαν, ένεκα καταχρήσεως, ύπεξαιρέσεως, απά
της, πλαστογραφίας, δέν χορηγείται εις τόν ήσφα- 
λιισμένον σύνταξις. Έάν όμως ύπάρχουσι σύζυγος 
καί τέκνα, άτι να θά έδικαιοΰντο συντάξεως, κατά 
τούς όρους τοΰ άρθρου 8, καταβάλλεται αΰτοϊς ή 
σύνταξις, ήτις θά τοϊς άπενέμετο εις περίπτωσιν 
θανάτου τοΰ ήσφαλισμένου. (Υ.Α. 42461)27.6. 
1932 Φ.Ε.Κ. 184)1932).

στ) Μετά 10 έτών συντάξιμον ύπηρεσίαν έν 
περιπτώσει πλήρους άνικανότητος καί έφ’ όσον 
διαρκεί ή άνιιαχνότης αϋτη. (Υ.Α. 42461)27.6. 
1932).

2. Οί Διοικηταί καί οί ‘Υποδιοικηταί τής ’Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, έν περιπτώσει μή 
επανεκλογής, μή έπα ν αδ ι ορισμού ή παραιτήσεώς 
των, δικαιούνται συντάξεως, έφ’ όσον έχουσι συμ- 
πεπληρωμένην δεκαετή συντάξιμον ύπηρεσίαν, εις 
ήν συνυπολογίζονται καί τά τυχόν προσμετρηθέν- 
τα αΰτοϊς έτη προγενεστέρας παρά τή ’Εθνική 
Τραπέζη τής Ελλάδος ύπηρεσίας. (Υ.Α. 1203)35 
Φ.Ε.Κ. 272)35 Υ.Α. 75358)67 Φ.Ε.Κ. 571 Β) 
1967).

3. Ένεκα ύποβιβασμοΰ κατά βαθμόν, λόγω με
ταβολής εις τήν όργαν. σύνθεσιν τοΰ προσωπικού 
παραίτησις έξομοιοϋται πρός τήν λόγω καταργή- 
σεως θέσεως άπόλυσιν, δικαιουμένου τοΰ ήσφαλι- 
σμενου εις σύνταξιν έπί τή βάσει τών συνταξίμων 
αποδοχών τον άνωτέρου μέ τόν όποιον ύπηρέτησε.

4. Έξαιρετικώς διά τό θήλυ προσωπικόν τής 
Τραπέζης, τά όρια ήλικίας καί ύπηρεσίας πρός 
άπόλαυσιν τοΰ δικαιώματος συντάξεως, καθορίζον
ται ώς εξής:

α) Μετά 25 έτών συντάξιμον ύπηρεσίαν άσχέ- 
τως ήλικίας καί

6) Μετά 20 έτών συντάξιμον ύπηρεσίαν έφ’ 
όσον έχουσι συμπεπληρωμένον τά 45ον έτος τής 
ήλικίας των. (Υ.Α. 42461 >27.6.1932 Φ.Ε.Κ. 184) 
1932, Υ.Α. 75358)67 Φ.Ε.Κ. 571 Β) 18.9.1964).

ΑΡΘΡΟΝ 8

ζΑεκαίωμ.» συντάξεως δεκα,ίοδόχων

1. Δικαίωμα εις σύνταξιν έχουν έπίσης έν πε
ρί πτώσει θανάτου ήσφαλισμένου ή συνταξιούχου 
ώς δικαιοδόχοι αΰτοΰ:

α) Ή χήρα τοΰ μετά δεκαετή συντάξιμον ύπη
ρεσίαν αποβιωσαντος ήσφαλισμένου έφ1* όσον συνε- 
ζεύχθη μετ’ αΰτοΰ τρεις τούλάχιστόν μήνας προ 
τοΰ θανάτου του.

β) Ή χήρα τοΰ συνταξιούχου ή συζευχθεΐσα 
μετ’ αΰτοΰ προ τής έξόδου έκ τής ύπηρεσίας, έφ’ 
όσον έχει έγγαμον βίον ενός τοΰλάχιστον έτους 
προ τοΰ θανάτου του, ώς καί ή χήρα τοΰ συνταξι
ούχου ή συζευχθεΐσα; μετ’ αΰτοΰ μετά τήν έκ τής 
ύπηρεσίας έξοδόν του, έφ’ όσον έχει συμπληρωμέ- 
νσν έγγαμον βίον δύο τουλάχιστον έτών προ του 
θανάτου του. Οί άνωτέρω προβλεπόμενοι χρονικοί 
περιορισμοί τελέσεως τοΰ γάμου καί διάρκειας 
εγγάμου βίου, δέν ϊσχύουσιν, έφ’ όσον ό θάνατος 
τοΰ ήοφαλισμένου ή συνταξιούχου έπήλθε συνεπείςι 
β ι α ίου συμβάντος, ή έφ’ όσον ή χήρα σύζυγος άπέ- 
κτησεν έκ τοΰ γάμου αΰτής τέκνον ή εύρισκομένη 
έν κυοφορίφ άποκτήση τέκνον. Κατά τό διάστημα 
τής κυοφορίας τίθεται ΰπό προσωρινήν σύνταξιν ό- 
ρ ι στι κοποιη μένην άμς< τή γεννήσει τοΰ τέκνου. Ή 
χήρα άποκλείεται τοΰ κατά τά άνωτέρω δικαιώμα
τος πρός σύνταξιν, έάν δι’ οριστικής άποφάσεως 
έκδοθείσης προ τοΰ θανάτου τοΰ ήσφαλισμένου ή 
συνταξιούχου, άπηγγέλθη διαζύγιον ύπαιτιότητι 
αύτής ή άμφοτέρων τών συζύγων, ή τό διαζύγιον 
άπηγγέλθη ύπαιτιότητι τοΰ συζύγου της πλήν δέν 
έδικαιώθη διατροφής άπό τής έκδόσεως τής οριστι
κής περί διαζυγίου άποφάσεως συνεχώς μέχρι τοΰ 
θανάτου αΰτοΰ.

γ) Τά νόμιμα ή νομιμοποίητα τέκνα τοΰ μετά 
δεκαετή συντάξιμον ύπηρεσίαν άποβιώσαντος ή- 
σφαλισμένου ή συνταξιούχου, ή τά φυσικά τέκνα 
μητρός ήσφαλισμένης ή συνταξιούχου, ίδίψ δικαίφ, 
έξ ιδίας ύπηρεσίας παρά τή Τραπέζη, έάν τά μέν 
θήλεα είναι άγαμα καί μέχρι τής διά γάμου άπο- 
καταστάσεώς των ώς τοιούτου νοουμένου καί τοΰ 
κατά τό άλλοδαπόν δίκαιον τελουμένου, τά δέ άρ
μενα, δέν έχουσι μέν συμπληρώσει τό 2Ιον έτος 
τής ήλικίας των καί είναι άγαμα ή έχουσι μέν 
συμπληρώσει τούτο, οΰχί δέ καί τό 25ον έτος τής 
ήλικίας των, άγαμα όντα έξακολουθοΰσι τακτικώς 
τάς σπουδάς αΰτών εις άνεγνωρισμένας ύπό τοΰ 
Κράτους Σχολάς έν τή ημεδαπή ή εις άντιστοίχους 
Σχολάς τής αλλοδαπής, ή ανεξαρτήτως ήλικίας εί
ναι όριστικώς καί έξ ολοκλήρου άνίκανα δι’ οίαν- 
δήποτε έργασίαν κατά τήν ήμέραν τής συμπληρώ- 
σεως τοΰ 21 ου έτους τής ήλικίας των καί στερούν
ται έπαρκών πόρων πρός ιδίαν αΰτών συντήρησιν 
ή άξιολόγου περιουσίας.

Έν περιπτώσει λύσεως τοΰ γάμου διά διαζυγίου 
άποκλειστική ύπαιτιότητι τοΰ συζύγου, τό δικαί
ωμα απολαβής τής συντάξεως ανακτάται ύπό τής 
Θυγατρός μετ’ άπόφασιν τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, 
ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι ή περί διαζυγίου αγωγή 
ήσκήθη έντός ενός έτους άπό τής τελέσεως τοΰ 
γάμου καί έφ’ όσον αυτή στερείται άξ ιολόγου πε
ριουσίας. (Υ.Α. 32187)43 Φ.Ε.Κ. 150)1943, Υ. 
Α. 75358)67 Φ.Ε.Κ. 571 Β ) 1967).

6) Ύπό τάς αΰτάς ώς άνω προϋποθέσεις άπο- 
νέμεται σύνταξις δι’ άποφάσεως τοΰ Δ.Σ.:

αα) Εις νομικώς άναγνωρισθέντα τέκνα τοΰ 
ήσφαλισμένου ή συνταξιούχου καί

66) Εις υίοθετηθέντα τέκνα αΰτοΰ, ών ή υιο
θεσία έλαβε χώραν πέντε τοΰλάχιστον έτη προ του 
θανάτου αύτοΰ καί έφ’ όσον ταΰτα άναγνωρισμέ- 
να καί θετά) δέν λαμβάνουν σύνταξιν παρά τοΰ Τα
μείου τούτου, τοΰ Ι.Κ.Α. ή οίουδήποτε έτέρου ’Α
σφαλιστικού Όργανισμοΰ ή τοΰ Δημοσίου. (Υ.Α. 
75358)67 Φ.Ε.Κ. Β' 571)67).

ε) Ή σύνταξις τής συμπληρωσάσης τό 21 ον



έτος τής ήλικίας της αγάμου θυγατρός ώς και 
τοΰ^ ανικάνου πρός έργασίαν υιού περικόπτεται 
καθ' ο ποσόν οΰτοι κέκτηνται όμοΰ μετά τής συν
τάξεως εισόδημα, είτε έξ έργασίας αυτών εϊτε έκ 
τακτικής ασφαλιστικής παροχής παρ’ οιουδήποτε 
καί πάσης φύσεως ’Ασφαλιστικού ’Οργανισμού κυ
ρίας η έπικσυρικής άσψαλίσεως ή τού Δημοσίου ή 
έκ πάσης πηγής περιουσιακών αυτών στοιχείων 
ύπερβαϊνον τόν έκάστοτε δασικόν μισθόν τού έν 
ένεργεία Τμηματάρχου Α' τάξεως ή έν περιπτώσει 
καταργησεως τοΰ βαθμού τούτου, τον μισθόν του 
αντιστοίχου βαθμού. ‘Η σύνταξις τού άνικάνου 
πρός έργασίαν τέκνου, διακόπτεται άμα τή ανα
κτήσει τής πρός εργασίαν ίκανότητος αυτού. Ή 
πρός εργασίαν άνικανότης διαπιστούται συμφώνως 
πρός το άρθρον 1 9 τού παρόντος Κανονισμού. Μετά 
ΤΘ9 ΧΠΡαζ συζύγου καί τών τέκνων εις τάς ανωτέρω 
περιπτώσεις τών έδαφίων α;', β', γ', δ' καί τού πα
ρόντος συντρέχει πάντοτε καί ή μήτηρ τού ήσφαλι- 
σμενου η συνταξιούχου ύπά τούς ορούς καί περιο
ρισμούς τού επομένου έδαψίου.

στ) Ελλείψει τών ανωτέρω κατά την ημέραν 
τού θανάτου τοΰ ησφαλισμένου ή συνταξιούχου, ό 
άνίκανος πρός έργασίαν πατήρ ή ό πατήρ ό υπερ- 
βάς τό 60όν έτος της ήλικίας του καί ή μήτηρ τοΰ 
μετά 1 θετή συντάξιμον υπηρεσίαν άποβιώσαντος 
ησφαλισμένου η συνταξιούχου έψ’ όσον ουτοι octto- 
δεδειγμένως συνετηροΰντο κυρίως ύπ αυτοΰ. Ή 
σύνταξις τούτων περικόπτεται καθ’ ό ποσόν κέ- 
κτηντοα εισόδημα ομού μετά τής συντάξεως καί 
άναστέλλεται συμφώνως πρός τους όρους τής εφαρ
μοζόμενης έξ ολοκλήρου καί έν προκειμένη άνωτέ- 
ρω διατάξεως τοΰ εδαφίου ε' του παρόντος άρ
θρου. (Υ.Α. 28149)1953 Φ.Ε.Κ. 138)1953 ΥΑ 
75358)67 Φ.Ε.Κ. 571). ' * *

Λ ζ) Ελλείψει τών ανωτέρω κατά τήν ημέραν 
τοΰ θανάτου τοΰ ησφαλισμένου ή συνταξιούχου τοΰ 
μή καταλιπάντος ιδίαν οικογένειαν ή εκλειψάσης 
τούτης προ τοΰ θανατου αυτοΰ, καί υπό τους κά- 
τωθι ορούς καί περιορισμοής δικαιούνται ώσαύ- 
τως συντάξεως, ώς δικαιοδόχοι τού μετά 1 θετή 
συντάξιμον υπηρεσίαν άποβιώσαντος ήσψαλισμέ- 
νου ή συνταξιούχου:

αα) Οι εκ νομίμου γάμου άγαμοι αδελφοί, μέ- 
ΧΡί τήζ συμπληρωσεως τού 18ου έτους ή τού ει
κοστού πρώτου (21) έτους τής ήλικίας των έφ’ δ- 
σον συνεχίζουν τάς σπουδάς των ή οί συμπληρώ- 
σαντες μέν τούτο, άλλ’ όριστικώς καί έξ ολοκλή
ρου άνίκανοι δι’ οίανδήποτε έργασίαν καί

66) Αί έκ νομίμου γάμου άγαμοι αδελφοί. Οί 
δικαιοδόχοι των περιπτώσεων τού παρόντος έδα- 
φίου ζ δικαιούνται συντάξεως έφ’ δσον κατά την 
ημέραν τού θανατου τοΰ ησφαλισμένου ή συντα
ξιούχου άποδεδειγμένως συνετηροΰντο κυρίως ΰπ’ 
άΰτοΰ καί στερούνται άξιολόγου περιουσίας.

Η σύνταξις τούτων διακόπτεται άμα τή τε- 
λέσει γάμου κατά τό ήμεδαπόν ή αλλοδαπόν δί
καιον, περικόπτεται δέ καθ’ δ ποσόν κέκτηται έκα
στος δικαιοδόχος εισόδημα όμοΰ μετά τής συντάξε
ως ύπερβαϊνον τόν έκάστοτε βασικόν μισθόν τού Ύ- 
πολογιστοΰ Α ή ελλείψει τούτου τοΰ άντιστοίχου 
βαθμού, άναστελλεται δε συμφώνως πρός τούς ό
ρους τής διατάξεως τού έδαψ. ε' τής παρούσης 
παραγράφου.

2. Παραίτησις δικαιοδόχσυ από συντάξεως οί- 
ασδήποτε ετέρας πηγής ή έξ οιουδήποτε άλλου 
εσοδου η ηθελημένη ενέργεια πρός μείωσιν τών έκ 
πάσης πηγής εσόδων του ή τών περιουσιακών 
αυτού στοιχείων περί ών τό παρόν άρθρον, ου- 
δέν δικαίωμα υπέρ αυτοΰ δημιουργεί εις βάρος τού 
Ταμείου. Πρός άπονομήν ή διακοπήν συντάξεως ή 
καθορισμόν τού υψους αυτής ή τοΰ περικοπτομένου 
μέρους αυτής λογίζονται ώς υφιστάμενα τά σκοπί- 
μως μειωθέντα περιουσιακά στοιχεία καί ώς πραγ
ματοποιούμενα εις τό ακέραιον τά έσοδα έξ ών 
παρητήθη ή άτινα δι’ ηθελημένης ένεργείας τού δι
καιούχου έμειώθησαν.

3. Δια την εφαρμογήν τών άνωιτέρω διατάξεων 
η προς περικοπήν ή αναστολήν τής συντάξεως ανα
θεώρησές τού συνταξιοδοτικού φακέλλου θά ένεργή- 
ται βάσει τών οίκονομικών δεδομένων τής 1ης
Ιανουάριου έκάστου έτους.

4. Αι διατάξεις τού παρόντος άρθρου έφαρμό- 
ζονται και επί τών προ τής ισχύος αυτού έπελθου- 
σών άσφαλιστικών περιπτώσεων. Δικαίωμα συν- 
ταξιοδοτησεως ή άναθεωρήσεως συντάξεως πρός 
αποκτησιν διαφοράς αύξήσεως, παρεχόμενον τό 
πρώτον υπό τών διατάξεων τού παρόντος άρθρου, 
γεννάται μόνον άπό τής ισχύος αυτού καί έφεξής, 
αποκλεισμένης απολύτως πάσης άναδρομικής κα
ταβολής οιουδήποτε ποσού. Περικοπή ή μείωσις

απώλεια, κατ’ έφαρμογήν τού παρόντος άρθρου, 
τής ήδη άπονεμηθείσης καί καταβαλλομένης προ 
τής ισχύος αυτού συντάξεως, αποκλείεται. Τό ουτω 
καταβαλλόμενον ποσόν, προ τής ένάρξεως ισχύος 
τού άρθρου τουτου, θά έξακολουθήση παρεχόμενον 
έφ δσον θά είναι μεΐζον τού κατά τάς διατάξεις 
τούτου, καθοριζαμένου ποσού καταβολής. (Υ.Α. 
75358)67 Φ.Ε.Κ. 571 Β') 1 89) 1967).

ΑΡΘΡΟΝ 9

Χοντάξεες έξαερετεζών περεπτώαεων

1. Έν περιπτώσει καθ’ ήν προ τής συμπληρώ- 
σεως 10 έτοΰς υπηρεσίας, άλλά μετά τήν συμπλή
ρωσήν 3ετοΰς τοιαύτης, ήσφαλισμένος τις ήθελε 
περιέλθει εις όλοκληρωτικήν ανικανότητα, τό Δι- 
οικ. Συμβούλιον τού Ταμείου, έκτιμών τάς ιδιαιτέ
ρας συνθήκας τού ήσφαλισμένου, δύναται νά όρί
ση υπέρ αυτού σύνταξιν άνάλογον πρός τόν βαθ
μόν καί τά έτη ΰπηρεσίας του, ώς καί πρός τήν 
δλην αυτού οικογενειακήν κατάστασιν.

Η ουτω παρεχομένη σύνταξις δέν δύναται νά 
ύπερβαίνη τά 30)100 τών συνταξίμων αποδοχών 
τού [σφαλισμένου. (Υ.Α. 42461)27.6.1932 Φ.Ε.Κ. 
184)1932).

2. Ύπό -άς προϋποθέσεις τού προηγουμένου 
έδαφίου, τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά 
καθορίση σύνταξιν καί υπέρ χήρας καί τών ορφα
νών αποβιώσαντος ήσφαλισμένου ή συνταξιούχου, 
προ τής συμπληρώσεως δεκαετούς υπηρεσίας καί 
μετά τήν συμπλήρωσιν τριεταΰς τοιαύτης. Ή σύν
ταξις ουτη κανονισθήσεται, ύπό τάς προϋποθέσεις 
τοΰ άρθρου 8, έπί τή βάσει συντάξεως μή δυναμέ- 
νης επίσης νά ΰπερβή τά 30)100 τών συνταξίμων 
αποδοχών τού άποβιώσαντος. (Υ.Α 2838)5.2.1943 
Φ.Ε.Κ. 41)1943). 3

3. Ύπό τάς αύτάς ώς όίνω προϋποθέσεις τό 
Διοικ, Συμβούλιον δύναται νά άπονείμη σύνταξιν, 
εις δικαιοδόχους κατά τό άρθρον 8, παραγρ. 1 έ- 
δαφ. α έως στ’ τοΰ παρόντος, ήσφαλισμένων φο- 
νευθέντων κατά τόν πόλεμον 1940—1945 ή ύπό 
τον στρατού κατοχής ή συνεπείς; τών πολεμικών 
γεγονότων κατά τήν περίοδον 1941 — 1950 καί

μή συμπληρωσάντων 1 θετή συντάξιμον υπηρεσίαν 
έν τή ι ραπέζη καί μετά συμπλήρωσιν τριετοΰς τοι
αύτης.

Δικαίωμα πρός κρίσιν άποκτώσιν οί ύποβάλ- 
λοντες σχετικήν αϊτησιν εντός ανατρεπτικής προ
θεσμίας εξαμήνου άπό τής δημοσιεύσεως τού πα
ρόντος. (Υ.Α. 75358)67 Φ.Ε.Κ. 571 Β')18.9.
1967).

ΑΡΘΡΟΝ ΙΟ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ — ΓΕΝΙ ΚΑΙ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. ϋυντάςεες δικαιούχων άρθρου Ύ τού 
Κανονισμού

‘Η σύνταξις τών κατά τό άρθρον 7 δικαιούχων 
καθορίζεται εις ποσοστά έπί τών συνταξίμων απο
δοχών, άναλόγως τών συνταξίμων έτών, κατά τά 
κατωτέρω καθοριζόμενα:

ί£·. ίΧυντάξεμα ετν)

Συντάξιμα έτη είναι τά έτη έμμισθου υπηρεσί
ας αυτών καί έφ’ δσον διά ταϋτα είναι ή ήσαν συμ
φώνως τφ άρθρω 6 τού παρόντος Κανονισμού ή- 
σφαλισμένοι παρά τφ Ταμείψ ή παρά τφ τέως 
Ταμείω Συντάξεων Προσωπικού Τραπεζών Έθνι- 
κής. Κτηματικής καί Ελλάδος, προσηυξημένα κα
τά τόν χρόνον τής πρσσμετρουμένης ΰπηρεσίας, 
βάσει έτέρων διατάξεων τού παρόντος Κανονι
σμού. (Υ.Α. 75358)67 Φ.Ε.Κ. 571 Β')1967).

3. Ιίοσοστά, συντάξεων

Τά ποσοστά τής συντάξεως συνίστανται εις 
2% δι* έκαστον συντάξιμον έτος μέχρι τού 40οΰ 
έτους συμπεριλαμβανομένου, πέραν τού οποίου, 
συμπληρουμένσυ συνολικού ποσοστού 80% τών συν
ταξίμων άποδοχών, ούδεμία αϋξησις τών ώς άνω 
ποσοστών έπέρχεται. (Υ.Α. 59336)Δ 730)3..10. 
1959 Φ.Ε.Κ. 362)1959).

Α - Χυντάξεμοε άποδυχα.ί

‘Ως συντάξιμοι άποδοχαί έκ τοΰ συνόλου τών 
πάσης φύσεως άποδοχών νοούνται άποκλειστικώς 
καί μόνον:

α) Διά τούς έφεξής έξερχσμένους καί τούς ήδη 
προ τής ισχύος τής παρούσης έξελθόντας έκ τής 
ΰπηρεσίας ό έκάστοτε βασικός μισθός τού βαθμού 
μέ τόν όποιον έξήλθον τής ΰπηρεσίας ή ό έκάστο
τε βασικός μισθός προηγουμένου τίνος βαθμού, δν 
έφεραν καί έφ’ δσον οΰτος ΰφίστατο κατά τήν έξο
δόν των έκ τής ΰπηρεσίας καί μέ τόν όποιον θά 
έμισθοδοτοϋντο έπί τή βάσει τοΰ ίσχύοντος μισθο
λογίου (λαμβανομένου ΰπ’ όφιν τού άριθμοΰ τών 
προσαυξήσεων βαθμού καί έπιδόματος πολυετούς 
ΰπηρεσίας κατά τά κατωτέρω), έκτος έάν ό βαθ
μός άπενεμήθη κατά τήν έξοδον έκ τής ΰπηρεσίας 
μετά τήν συμπλήρωσιν τού άπαιτουμένου κατά 
τόν ’Οργανισμόν τής Υπηρεσίας τής Τραπέζης 
χρόνου. Ώς βασικός μισθός νοείται ό μισθός έκά
στου βαθμού έφ’ ου ΰπαλογίζοντατ αί προσαυξή
σεις βαθμού ΰπό τής Τραπέζης.

6) Τόσαι εις άριθμόν προσαυξήσεις, λόγω πα
ραμονής έν τφ αΰτφ βαθμφ ονομαζόμενοι περαιτέ
ρω προσαυξήσεις βαθμού, δσαι εΐχον χορηγηθή 
εις τόν ήσφαλισμένον εις τόν βαθμόν, ό βασικός μι
σθός τοΰ οποίου αποτελεί τήν βάσιν τής συνταξι- 
οδοτήσεως καί έφ’ δσον βάσει τών προσαυξήσεων 
αυτών έμισθοδοτεΐτο οΰτος προ τής έξόδου του έκ 
τής ΰπηρεσίας καί έπί τών όποιων κατεβάλλοντο 
είσφοραϊ εις τό Ταμείον, έκτος άν αΰται άπενεμή- 
θησαν κατά τήν έξοδόν των έκ τής ΰπηρεσίας με
τά τήν συμπλήρωσιν τού άπαιτουμένου κατά τόν 
Οργανισμόν τής Υπηρεσίας τής Τραπέζης χρό

νου. Αί προσαυξήσεις βαθμού υπολογίζονται μέ 
τά έκάστοτε ίσχύσντα ποσοστά έν τή Τραπέζη, έφ’ 
δσον καί καθ’ ήν έκτασιν χορηγούνται, έκάστοτε 
ύπό τής Τραπέζης, εις τούς έν ένεργφ ύπηρεσίψ 
ήσφαλισμένους.

γ) Επίδομα πολυετούς ΰπηρεσίας δπερ υπολο
γίζεται μέ τά έκάστοτε ίσχύοντα ποσοστά τού ύ
πό τής Τραπέζης χορηγουμένου άναλόγου έπιδόμα
τος πολυετούς υπηρεσίας, έφ’ δσον καί καθ’ ήν έ- 
κτασιν χορηγείται τούτο, έκάστοτε ΰπ’ αυτής, εις 
τους έν ένεργφ ΰπηρεσία ήσφαλισμένους. Διά τήν 
εξεύρεοιν τών ποσοστών τοΰ έκάστοτε ΰπολογιζο- 
μένου έπιδόματος πολυετούς ΰπηρεσίας, λαμβάνον- 
ται ΰπ' όφιν τά συμφώνως τή παραγράφψ 2 τού 
παρόντος άρθρου συντάξιμα έτη, έφαρμοζομένου 
εν προκειμένφ τού άρθρου 18 τοΰ παρόντος, ή δέ 
συμφώνως πρός τούτο συμπλήρωσις τοΰ ΰπό τής 
Τραπέζης όριζομένου έκάστοτε άνωτάτου ορίου 
πρός καθορισμόν τού ποσοστού πολυετίας, τού 
παρ αυτής χορηγουμένου άναλόγου τοιούτου έπι
δόματος εις τούς έν ένεργφ ΰπηρεσία ήσφαλισμέ- 
νους θεωρείται πλήρης, χορηγουμένου εις τόν δι
καιούχον τοΰ ποσοστού τής έπομένης άνωτέρας 
βαθμίδος τής κλίμακας τής ΰπ’ αυτής πρός τόν 
σκοπόν τούτον έκάστοτε καθοριζομένης, άντΐ τών 
στοιχείων πολυετούς ΰπηρεσίας κ.λ.π. τών λαμ- 
βανομένων ΰπ’ δψιν ΰπ’ αυτής διά τήν χορήγησιν 
τούτου εις τούς έν ένεργφ ΰπηρεσία ήσφαλισμέ- 
νους.

δ) Έτερα έπιδόματα καί είδικώτερον τό κατ’ 
έτος λαμβανόμεναν έπίδομα άδειας παρά τών 
ήσφαλισμένων, κατ’ ούδεμίαν περίπτωσιν δύνανται 
νά συμπεριληφθώσιν εις τάς κατά τά ανωτέρω 
συνταξίμους άποδοχάς ουδέ λογίζονται ώς συντά
ξιμοι άποδοχαί. (Υ.Α. 75358)1967 Φ.Ε.Κ 571
Β') 1967).

3. Συντάξεις δικαιούχων άρθρου 8 
Κανονιομ-οΰ

Η συνολική σύνταξις τών δικαιούχων τού άρ.
8 καθορίζεται ώς έπεται: α) τών δικαιούχων τών 
περιπτώσεων α', β', γ', δ’ καί ε' τής παραγρ. 1 
τού άρθρου 8 εις 60% έφ’ δσον πρόκειται περί χή
ρας συζύγου καί 50% προκειμένου περί τέκνου, τής 
συντάξεως ήν έλάμβανε ή είχε δικαίωμα νά λάβη ό 
ήσφαλισμένος έάν καθίστατο ανάπηρος κατά τόν 
χρόνον τοΰ θανάτου του έφ’ δσον πρόκειται περί 
ενός δικαιούχου, εις 80 δέ έκατοστά έφ’ δσον οί 
δικαιούχοι είναι δύο. Δι’ έκαστον έπί πλέον δι
καιούχον ή σύνταξις προσαυξάνεται κατά 5% τής 
συντάξίως τού ήσφαλισμένου μή δυναμένη πάντως 
νά ΰπερβή τά 95% αυτής όσοιδήποτε καί αν ώσιν 
οί δικαιούχοι, β) τών δικαιούχων τών περιπτώσεων 
στ' καί ζ' τής παραγράφου 1 τού άρθρου 8 εις τά 
40% της συντάξεως, ήν έλάμβανε ή είχε δικαίωμα

να λάβη ό ήσφαλισμένος έφ’ δσον πρόκειται περί 
ενός δικαιούχου. Δι’ έκαστον έπί πλέον δικαιού
χον ή σύνταξις προσαυξάνεται κατά 8% τής συντά
ξεως τοΰ ήσφαλισμένου μή δυναμένη νά ΰπερβή τά 
64% αυτής όσοιδήποτε καί άν ώσιν οί δικαιούχοι.

Έν ταϊς περιπτώσεσι τών έδαφίων α' καί β' 
τής παρούσης παραγράφου έκλιπόντος δικαιούχου 
τίνος η σύνταξις τών λοιπών έλαττούται κατά τό 
εν τψ σχετικφ έδαφίφ ποσοστόν προσαυξήσεως 
περιοριζομένη τελικώς άναλόγως τής περιπτώσε- 
ως εις τα 60% ή 50% ή 40% τής συντάξεως τού 
ήσφαλισμένου έάν άπομένη εις μόνον δκαιοΰχος. 
Εις περίπτωσιν συνταξιοδοτήσεως απόρου μητρός 
ησφαλισμένου κατά -τό έδάφιον ε' τής παραγρ. 1 
τού άρθρου 8 ή σύνταξίς της, έκλιπόντων τών λοι
πών μεθ’ ών συνέτρεχε δ^καιοδόχων, θά περιωρισθή 
εις τά 40% τής συντάξεως τοΰ συνταξιούχου ή ή- 
σφαλισμένου. (Υ.Α. 14263)1965 Φ.Ε.Κ. 152 Β') 
1.3.1965).

β. Αναπροσαρμογή συντάξεων

Μεθ* έκάστην μεταβολήν τού μισθολογίου τοΰ 
έν ένεργείρ προσωπικού τής Τραπε,ης, δπερ απο
τελεί την βάσιν τοΰ ΰπολογισμοΰ τών συντάξεων, 
συμφώνως πρός τά εις τάς προηγουμένας παρα
γράφους, οριζόμενα, τό Δ.Σ. προβχίνει εις ανα
προσαρμογήν τών ποσών τών συντάξεων μή δυνα- 
μένην νά ίσχύση προ τής παρελεύσεω·, 3μήνου άπό 
yήζ χορηγήσεως τής αύξήσεως τών άποδοχών τών 
έν ένεργείσ ήσφαλισμένων. Εις περίπτωσιν όμως, 
καθ ην κρίνει τό Δ.Σ. δτι δέν ΰπάρχουσιν οικονο- 
μικοιι δυαντότητες τού Ταμείου διά τήν άναπροσαρ- 
μογήν τών συντάξεων δύναται τούτο ν’ άναστέλλη 
τήν αναπροσαρμογήν αυτών, μέχρις ότου κρίνει, 
οττ επετευχθησαν αί οικονομικοί προϋποθέσεις 
διόι τήν παροχήν ηύξημένων συντάξεων, οπότε προ
βαίνει εις την άναπροσαρμογήν, καθορίζον καί τόν 
χρόνον αφ ής αϋτη θά ίσχύση. Ήσφαλισμένα». έ- 
ξερχάμενοι τής ΰπηρεσίας κατά τόν χρόνον τής 
αναστολής τής άναπροσαρμογής τών συντάξεων, 
λαμβάνουσι σύνταξιν βάσει τού μισθολογίου, δπερ 
αποτελεί τήν βάσιν ΰπολογισμοΰ τών συντάξεων 
εις τούς έξελθόντας τής ΰπηρεσίας (Υ.Α. 14263) 
Σ 149)65 Φ.Ε.Κ. 152 Β' 1.3.1965, Υ.Α. 75358) 
1967 Φ.Ε.Κ. 571 Β') 18.9.1967).

ΕΙΑΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ύ. Όργανεκος μ,εαθος κατοεργουμενων 
βα,θμών

Καψαλισμένοι, έξελθόντες έκ τής ΰπηρεσίας μέ 
βαθμόν δστις έπαυσεν ή θέλει παύσει ΰφιστάμενος, 
ή μέ βαθμόν, δστις είχε κατά τήν έξοδόν των ή δι* 
δν έδημιουργήθησαν μετά τήν έξοδόν των πλείονες 
μισθολογικαί κλπ. διακρίσεις, λογίζονται έξελθόν
τες μέ βαθμόν (ή μισθολογικήν κλπ. διάκρισιν 
βαθμού), εΰρισκόμενον μισθόλογικώς έγγύτερον 
(εί'τε πρός τά άνω, εϊτε πρός τά κάτωθι) πρός τόν 
καταργηθέντα βαθμόν των κλπ κατά τόν χρόνον κα- 
ταργήσεως αυτού. ’Άν ό έγγύτερον ευρισκόμενος 
βαθμός είναι ό τού Διευθυντοΰ ή τοΰ Ύποδιευθυν- 
τοΰ εφαρμόζονται καί εις τήν περίπτωσιν τούτην 
αΐ διατάξεις τής παραγράφου 10 τοΰ παρόντος άρ
θρου.

Βαθμοί καί διακρίσεις βαθμού ΰφιστάμεναι κα
τά τινα χρόνον καί καταργηθέντες δέν θεωρούνται 
οί αυτοί βαθμοί κλπ. μέ τούς δημιουργηθέντας βρα
δύτερου βαθμούς καί διακρίσεις φέροντας τήν αυτήν 
ονομασίαν. (Υ.Α. 59336)Δ 730)3.10.1959 Φ.Ε Κ 
362)1959).

?"*· Χυντά,ξ,ίμοί άποδοχαί εέδεκών πϊ· 
ρι «τώοεων

1. Ως συντάξιμοι άποδοχαί ήσφαλισμένου, μή 
φέροντας βαθμόν τής ύπαλληλικής ιεραρχίας κατά 
τήν έξοδόν του έκ τής ΰπηρεσίας, θεωρούνται αί 
τοιαΰται τοΰ βαθμού τής ύπαλληλικής ιεραρχίας 
ου τάς άποδοχάς έδικαιοΰτο ή έλάμβανε κατ’ άντι- 
στοιχίαν βάσει τών διατάξεων τού Κανονισμού οΰ 
οικείου έργοδότου, ΰπσλογιζόμεναι συμφώνως πρός 
τάς διατάξεις τών παραγρ. 4, 7 καί 8 τού παρόν
τος άρθρου, έστω καί αν αί πραγματικαί άποδο
χαί του, καθοριζόμενοι έκτος τού ίσχύοντος κατά 
βαθμούς τής ύπαλληλικής ιεραρχίας μισθολογίου, 
τού οικείου έργοδότου είναι άνώτεραι, τής έπί πλέ
ον διαφοράς μή συμπεριλαμβανομένης εις τάς συν
ταξίμους αυτού άποδοχάς.

2. Εις ήν περίπτωσιν ό ήσφαλισμένος, έξερχό- 
Ρ^νοζ τής ΰπηρεσίας, ούτε βαθμόν τής ΰπαλληλι- 
κής ιεραρχίας τού οικείου έργοδότου έφερε, ούτε ά
ποδοχών τοιούτου βαθμού έδικαιοΰτο, αΐ συντάξι
μοι αποδοχαί του καθορίζονται εις τόσα τριακοστά 
πέμπτα καί μέχρι τριάκοντα πέντε κατ’ άνώτατον 
ορ ι ον, τού έκάστοτε μέσου όρου τών άνωτέρων μη
νιαίων συνταξίμων άποδοχών Τού Τμηματάρχου Α' 
της ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος καί Λογιστοΰ 
Α' τής αύτής Τραπέζης, δσα τά έτη πραγματικής 
έμμισθου ΰπηρεσίας τού ήσφαλισμένου παρά τφ έξ 
οΰ έξέρχεται έργοδότη. Κατ’ έξαίρεσιν διά τό 
πρώτον έτος έμμισθου ΰπηρεσίας ΰπολογίζονται 
τέσσαρα τριακοστά πέμπτα, ώς κατώτερον δέ πο
σόν συνταξίμων άποδοχών, άνεξαρτήτως έτών έμ
μισθου ΰπηρεσίας, τά άκτώ τριακοστά πέμπτα. Αί 
ουτω καθοριζόμενα! συντάξιμοι άποδοχαί είναι 
αί άνώταται τοιαΰται τής κατηγορίας ταύτης τών 
ήσφαλισμένων. Εις ήν όμως περίπτωσιν τό ποσο
στόν έκ τής άναγωγής τοΰ μέσου μηνιαίου πραγ
ματικού μισθού τοΰ ήσφαλισμένου κατά τό τελευ- 
ταϊον προ τής έξόδου του έκ τής ΰπηρεσίας έτος 
έν σχέσει μέ τό ποσοστόν έπί τού άνω μέσου δρου 
τών άνωτέρων μηνιαίων συνταξίμων άποδοχών 
Τμηματάρχου Α' τής Ε.Τ.Ε. καί Λογιστοΰ Α' τής 
αυτής Τραπέζης, είναι μικρότερου, τό μικρότερου 
τούτο ποσοστόν άποτελεί τάς έκάστοτε μηνιαίας 
συντάξιμους άποδοχάς τού ήσφαλισμένου. Δια τον 
ΰπολογισμόν τοΰ άνωτέρου μέσου μηνιαίου μισθού 
ιού τελευταίου έτους προ τής έξόδου του έκ τής 
ΰπηρεσίας δέν λαμβάνονται ΰπ’ δψιν τυχόν έπ’ αύ- 
τοΰ προσαυξήσεις έξ έπιδομάτων ή παροχών οίασ- 
δήποτε φύσεως ή άποδοχών Χριστουγέννων, Πά
σχα, άδειας κλπ. αϊτινες δέν λαμβάνονται ΰπ’ δψιν 
καί πρός ΰπολογισμόν τών άνωτέρων μηνιαίων συν
ταξίμων άποδοχών τών άνωτέρω βαθμών, συμφω- 
νως πρός τάς λοιπάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρ
θρου. (Υ.Α. 75358)1967 Φ.Ε.Κ. 571 Β')1.8.9 67).

Άναγνώριβ&ς βα,θμού καί «ροσχυ- 
ξήσεων βσ.θρ,ού

ΆπονεμηΘέντες βαθμοί καί προσαυξήσεις βθα- 
μοΰ λαμβάνονται ΰπ’ όφιν διά τόν ΰπολογισμόν 
τών συνταξίμων άποδοχών τών ήσφαλισμένων μό
νον έφ’ δσον έμισθοδοτοϋντο βάσει τούτων προ

τής έξόδου των έκ τής ΰπηρεσίας καί κατεβάλλοντο 
έπ’ αυτών είσφοραϊ εις τό Ταμείον έκτος αν άπενε- 
μήθησαν αύτοϊς βάσει τών γενομένων έθελουσίων 
εξόδων ή τών νομίμως γενομένων έντάξεων τών ή- 
σφαλισμένων δΓ άποφάσεων τής Ε.Τ.Ε., έπιφυλ- 
λασσομένης τής διατάξεως τής άνωτέρω παραγρά
φου 4 έδ. α' καί 6'.

$>. Χυντάξεμοί άποδοχαί μ,ελων Atot- 
κήσεως

Αί συντάξιμοι άποδοχαί τών Διοικητών καί 
Υποδιοικητών τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος καθορίζονται εις τά 150% τών άνωτάτων συν
ταξίμων άποδοχών Τμηματάρχου Α' τάξεως, λαμ- 
βάνοντος τόν άνώτατον άριθμόν προσαυξήσεων 
βαθμού και το ανωτατον ποσοστόν έπιδόματος πο
λυετούς ΰπηρεσίας. (Υ.Α. 75358)67 Φ.Ε.Κ. 571 
Β') 18.9.67).

ΙΟ) SovT«^cjjiOt άποδοχαί Διευθυντών 
καί 'Υποδιευθυντών

Αί συντάξιμοι άποδοχαί τών Διευθυντών καί 
Υποδιευθυντών άπαρτίζονται:

α) Εκ τού βασικού μισθού τοΰ Τμηματάρχου 
Α' τάξεως.

β) Έκ τόσων προσαυξήσεων βαθμού, δσας οϋ- 
τοι εΐχον λάβει εις τούς βαθμούς άπό τού Τμημα- 
τάρχου Α τάξεως μέχρι καί τού Διευθυντοΰ, μή 
δυναμένων να ΰπερβώσιν, εις άριθμόν τόν ε,ριθμόν 

I τών χορηγουμένων έκάστοτε προσαυξήσεων εις τόν 
βαθμόν τού Τμηματάρχου Α' τάξεως.

γ) Εκ τού επιδόματος πολυετούς ΰπηρεσίας. 
Αι προσαυξήσεις βαθμού καί τό έπίδομα πολυετούς 
υπηρεσίας ΰπολογίζονται έπί τοΰ βασικού μισθού 
τού Τμηματάρχου Α' τάξεως, ίσχυόντων κατα τά 
λοιπά τών έν τοΐς άνωτέρω ΰπ’ άρ. 4 καί 8 πα
ραγράφους όριζομένων.

ο) Τό βάσει τών προηγουμένων έδαφίων έξευρι- 
σκόμενον ποσόν προσηυξημένον κατά 15% προκει
μένου περί Διευθυντών καί κατά 10% προκειμένου 
περί Υποδιευθυντών άποτελεί τάς συνταξίμους 
αυτών άποδοχάς, αϊτινες δμως, δέν δύνανται νά 
είναι ανώτεραι τού αθροίσματος τού έκάστοτε βα
σικού μισθού τού Διευθυντοΰ ή Ύποδιευθυντοΰ —ών 
εις τόν τελευταίον βαθμόν έξόδου χορηγηθεισών 
προσαυξήσεων βαθμού καί τού έπιδόματος πολυε
τούς υπηρεσίας ώς ταΰτα καθορίζονται εις τάς πα
ραγράφους 4 καί 8 τοΰ παρόντος άρθρου. Τά άνω
τέρω ποσοστά 1 5% καί 1 0% αυξάνονται εις 25% καί 
15% άντιστοίχως προκειμένου περί ήσφαλισμένων 
διατελεσάντων έπί τριετίαν Διευθυντών ή Υποδι
ευθυντών έν ένεργφ ΰπηρεσίψ (Υ.Α. 75358)67 Φ 
Ε.Κ. 571 Β') 18.9.1967).

ε) Το βάσει τών εδάφιων α , β' καί γ' έξευρ1- 
σκομένον ποσόν, άνευ τής κατά τό έδ. δ' προσαυ- 
ξησεως, αποτελεί τό κατώτερον δριον τών συντά
ξιμων αποδοχών τών Διευθυντών ή Υποδιευθυντών 
(Υ.Α. 59336)3.10.59 Φ.Ε.Κ. 362)1959).

στ) Αί συντάξιμοι άποδοχαί τών ήσφαλισμένων 
των επι τριετίαν διατελεσαντων έν ένεργφ ύπηρε-

Διευθυντών η Υποδιευθυντών, δέν δύνανται νά 
είναι κατώτεραι τών έκάστοτε άνωτάτων συνταξί
μων άποδοχών Τμηματάρχου Α' τάξεως, ΰπό τήν 
προϋπόθεσιν ότι αυται κατ’ ούδεμίαν περίπτωσιν 
δύνανται νά ύπερβαίνωσι τάς έν ένεργφ ΰπηρεσίψ 
άποδοχάς των έκ βασικού μισθού, έπιδόματος πο
λυετίας καί προσαυξήσεως παραμονής έν τώ βαθ- 
μώ (Φ.Ε.Κ. 451)14.10.63, Υ.Α. 75358)67 Φ Ε Κ 
571 Β') 1 8.9.67).

ζ) Ησφαλισμένος έφ’ δσον πληροΰνται αί προ
ϋποθέσεις τού άρθρου 7 τοΰ Κανονισμού δικαιού
ται συντάξεως Διευθυντοΰ ή Ύποδιευθυντοΰ μό
νον έφ δσον ή πράξις ονομασίας (διορισμού ή 
προαγωγής) του ως Διευθυντοΰ ή Ύποδιευθυντοΰ 
έλαβε χώραν έν τούλάχιστον πλήρως συμπεπληρω- 
μένον έτος προ τής έξόδου του έκ τής ΰπηρεσίας, 
καί ήσκησε έπί έν τουλάχιστον έτος τά καθήκοντα 
τού βαθμού του εις οργανικήν θέσιν έν τή παρ’ ή 
υπηρετεί Τραπέζη, καθ’ δ δέον νά μή εύρίσκετο 
έκτος υπηρεσίας ή εις άδειαν μείζονα τού μηνός.
Τό ανωτέρω χρονικόν διάστημα τού ένός έτους πε
ριορίζεται εις έν πλήρες τρίμηνον άν ή έξοδος έκ 
τής υπηρεσίας γίνεται λόγψ θανάτου ή πλήρους 
ανικανότητας πρός έργασίαν. Εις ην περίπτωσιν 
ήσφαλισμένος έξερχόμενος μέ τόν βαθμόν τού Δι- 
ευθυντοΰ δέν συγκεντρώνει τάς άνωτέρω χρονικάς 
προϋποθέσεις εις τόν βαθμόν τούτον δικαιούται 
συντάξεως Υποδιευθυντοΰ, άν έφερε τόν βαθμόν 
τούτον προ τού διορισμού ή τής προαγωγής του 
εις τόν βαθμόν τού Διευθυντοΰ, καί έφ’ δσον εις 
τόν βαθμόν τού Υποδιευθυντοΰ συγκεντρώνει τάς 
ανωτέρω χρονικάς προϋποθέσεις συνυπολογιζομένου 
πρός τούτο καί τού χρόνου δν διήνυσε, ώς άνωτέ
ρω, εις τόν βαθμόν τού Διευθυντοΰ. Ήσφαλισμένοι 
τξερχόμενοι τής ΰπηρεσίας μέ τόν βαθμόν τού Δι- 
ευθυντοΰ ή Ύποδιευθυντοΰ, δΓ οΰς δμως δέν ύφί- 
στανται αι ανωτέρω χρονικά! προϋποθέσεις λαμ
βάνουσι σύνταξιν έπί τή βάσει τών συνταξίμων 
αποδοχών τού βαθμού δν έφεραν προ τής όνομασί- 
ας (προαγωγής η διορισμού) των ώς Διευθυντών ή 
Υποδιευθυντών. Αί τιθέμενοι άνωτέρω χρονικοί 

προϋποθέσεις δέν ίσχύουσι προκειμένου περί έξελ- 
θόντων ήδη τής ΰπηρεσίας Διευθυντών ή Υποδιευ
θυντών (Υ.Α. 59336)Δ 730)3.10.59 Φ.Ε.Κ. 362) 
1959).

11 - ΙΙερίκοπχί τών μ-εγαλυτερων ουν- 
τάξεων

α) Κατώτερα όρια συντάξεων. Κατ’ έξαίρεσιν 
των εις τάς προηγουμένας παραγράφους τού πα
ρόντος άρθρου όριζομένων:

Μειοΰται κατα 20% τό τμήμα τό ύπερβαϊνον τά 
140% τού βασικού μισθού τού Τμηματάρχου Α'.
Αι συνολικοί συντάξεις τών δικαιούχων τοΰ άρ
θρου 8 τού Κανονισμού, έξευρισκόμεναι κατά τά 
εν τή παραγράφφ 5 τού παρόντος οριζόμενα, ΰ- 
πόκεινται κεχΐ αύταί εις τήν άνωτέρω μείωσιν, ού- 
X- °Ρω9 κ0,ί °> έφ’ ών ΰπολογίζονται συντάξεις 
τών ήσφαλισμένων ή συνταξιούχων.

β) Τό Δ.Σ. τοΰ Ταμείου, λαμβάνον ΰπ’ δψιν τήν 
οικονομικήν δυνατότητα τοΰ Ταμείου, δύναται δι* 
αποψάσεώς του, έγκρινομένης παρά τού Υπουργού 
Εργασίας, νά περιορίση ή καί νά καταργήση όλσ- 

σχερώς τάς ώς άνω μειώσεις τών συντάξεων, περί 
ων τό εδάφιον α' τής παρούσης παραγράφου.

γ) Κατωτάτη σύνταξις τών Διοικητών καί ’Υ
ποδιοικητών τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
ών η θητεία διήρκεσε τούλάχιστον έν έτος καί έφ* 
όσον πληροΰνται αίπροϋποθέσεις τού άρθρου 7 τον 
Κανονισμού, ορίζεται ή άνωτάτη σύνταξις Διευ-



Θυντοΰ, ύπολογιζομένη μέ τον άνώτατον αριθμόν 
προσαυξήσεων βαθμού καί τό άνώτατοιν έπίδομα πο
λυετούς ύπηρεσίας μέ 40 συντάξιμα έτη, ώς αυτή 
τελικώς καθορίζεται κατά τά έν τώ έδαφίφ α' τής 
παρούσης παραγράφου οριζόμενα.

δ) ’Ανεξαρτήτως συνταξίμων ετών αί κατά τά 
ανωτέρω υπολογιζόμενα! συντάξεις των δικαιούχων 
τον άρθρου 7 τοΰ Κανονισμού δεν δύνανται νά εί
ναι κατώτεραι ποσοστού 30% των συνταξίμων απο
δοχών των ή 35% έφ’ δσον ούτοι είναι έγγαμοι 
(μη διατελοΰντες έν διαζεύξει ή χηρείφ) ή έχουσι 
άρρενα τέκνα μη ύπερβάντα τό 2Ιον έτος τής ηλι
κίας των ή άγαμα θήλεα. (Υ.Α. 753558)57 ένθ’ α
νωτέρω) .

ε) ‘Η συνολική σύνταξις τών δικαιούχων των 
περιπτώσεων α', β', γ', δ' καί ε', τής παραγρά
φου 1 τού άρθρου 8 δέν δύναται νά είναι κατώτε
ρα ποσοστού 25% τών συνταξίμων αποδοχών τού 
Ασφαλισμένου ή ποσοστού 20% ή συνολική σύντα
ξις τών δικαιούχων τών περιπτώσεων στ' καί ζ' 
τού αυτού άρθρου. (Υ.Α. 59336)59 Φ.Ε.Κ. 362) 
1959)

στ) Κατώτερον ποσόν συντάξεως τών δικαιού
χων τού άρθρου 7 καί τής συνολικής συντάξεως 
τών δικαιούχων τοΰ άρθρου 8 ορίζεται ποσοστόν 
μέν 35% τού έκάστοτε βασικού μισθού τού Ύπολο- 
γιστού Α', προκειμένου περί εγγάμων (μή διατε- 
λούντων έν χηρεία ή διαζεύξει) ή έχόντων άγαμα 
άρρενα τέκνα μή ύπερβάντα τό 2Ιον έτος τής ηλι
κίας των, ή άγαμα θήλεα, ποσοστόν δέ 30% προ
κειμένου περί τών λοιπών περιπτώσεων. Δύναται 
δι’ άποφάσεως τού Δ.Σ. νά χορηγήται τό αυτό κα- 
τώτατον ποσόν συντάξεως εις τούς δικαιούχους τής 
παραγράφου 1 καί 2 τού άρθρου 9, (Υ.Α. 75358) 
67 Φ.Ε.Κ. 571 Β')18.9.1967).

1». Αεοετήρτ)οες συντάξεων κατά τ/,ν 
εφαρμογήν τοΰ παρόντος άρθρου

Αί μέχρι τής ισχύος τής παρούσης τροποποι- 
ήσεως άπονεμηθεΐσαι συντάξεις κατ’ εφαρμογήν 
τών διατάξεων τοΰ προίσχύσαντος Κανονισμού, έφ’ 
δσον είναι ανώτεροι τών υπό τοΰ παρόντος άρθρου 
προβλεπομένων, έξακολουθοΰσι καταβαλλόμενα ι. 
Οί συνταξιούχοι τής περιπτώσεως τούτης δύνανται 
νά τύχωσιν μείζονος τής ήδη καταβαλλομένης καί 
κατά τό άρθρον τούτο καθοριζομένης συντάξεως, 
μόνον έφ’ δσον, μεθ’ έκάστην άναπροσαρμογήν τών 
συντάξεων, περί ής ή παραγρ. 6 ή σύνταξίς των, 
ύπολογιζομένη βάσει τών διατάξεων τοΰ παρόντος 
άρθρου, είναι μεγαλύτερα τής ήδη καταβαλλομένης. 
(Υ.Α. 75358)67 Φ.Ε.Κ. 571 Β ) 1967).

13. "Ετεραε δεατάξεες

α) Κατά τόν υπολογισμόν τής συντάξεως τά 
κλάσματα τής δραχμής παραλείπονται, αί δέ έπ’ 
αυτής έπιβαρύνσεις έκ τελών χαρτοσήμου κατανέ- 
μονται κατ’ ίσομοιρίαν μεταξύ τοΰ Ταμείου καί 
τών συνταξιούχων. (Υ.Α. 81943) 1965 Φ.Ε.Κ. 649 
Β')4.10.1965).

β) Κατ’ ούδεμίαν περίπτωσιν αί ύπό τοΰ πα
ρόντος άρθρου καθοριζόμενοι συντάξιμοι άποδοχαΐ 
έκ βασικού μισθού, έπιδόματος πολυετίας, προ- 
σαυξήσεων βαθμού καί ειδικών προσαυξήσεων τής 
παραγρ. 10 δύνανται νά ύπερβαίνωσι τάς έν ένερ- 
γφ ύπηρεσία αντιστοίχους άποδοχάς (έκ βασικού 
μισθού, έπιδόματος πολυετίας καί προσαυξήσεων 
παραμονής έν τώ βαθμώ), τού βαθμού έξόδου ή τάς 
τυχόν διατηρουμένας προηγουμένου βαθμού τού 
ήσφαλισμένου. (Υ.Α. 75358) 1967 ένθ’ ανωτέρω).

1^. Ίσχΰς

Ή Ισχύς τοΰ παράντος άρθρου έχει έφαρμογήν 
τόσον έπί τών άπονεμηθεισών δσον καί έπί τών 
εφεξής άπονεμηθησομένων συντάξεων καί άρχεται, 
άπό τής δημοσιεύσεώς του εις τήν Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως. (Υ.Α. 75358)67 ένθ’ ανωτέρω).

ΑΡΘΡΟΝ 11

Έπεμνερεβμός ουντάξεων

1. Εις περίπτωσιν ΰπάρξεως πλειόνων τού ε
νός δικαιοδόχων ή συνολική σύνταξίς των έπιμε- 
ρίζεται μεταξύ αυτών ώς ακολούθως:

α) Άν δικαιοδόχοι είναι μόνον ή χήρα σύζυγος 
τοΰ ήσφαλισμένου καί ή μήτηρ αύτοΰ, ή μέν πρώτη 
λαμβάνει 60% τής έπιμεριζομένης συντάξεως ή δέ 
μήτηρ αυτού 40%.

β) "Αν δικαιοδόχοι είναι ή χήρα σύζυγος τοΰ 
ήσφαλισμένου, τέκνα καί μήτηρ αυτού, ή μήτηρ 
λαμβάνει ποσοστόν 20% έκ τής έπιμεριζομένης 
συντάξεως. Έκ τοΰ ύπολοίπου (ή έκ τού συνόλου 
τής συντάξεως αν δέν τυγχάνει δικαιοδόχος ή μή
τηρ τοΰ ήσφαλισμένου) ή χήρα σύζυγος λαμβάνει 
τά 60% έάν συντρέχη μεθ’ ένός τέκνου δπερ λαμ- 
μβάνει τά 40% καί 50% αν συντρέχη μετά πλει- 
όνων τέκνων, άτι να λαμβάνουσι τά έτερα 50% κατ’ 
’ίσας μερίδας. "Αν δικαιοδόχοι είναι ή μήτηρ τού 
ήσφαλισμένου καί τέκνα αυτού ή μήτηρ λαμβάνει 
40% τής έπιμεριζομένης συντάξεως, αν συντρέχη 
μεθ’ ένός τέκνου δπερ λαμβάνει 60% Έξ αυτής, αν 
δέ συντρέχη μετά πλειόνων τέκνων τού Ασφαλισμέ
νου αϋτη λαμβάνει 25% έκ τής έπιμεριζομένης συν
τάξεως, τού ύπολοίπου έπιμεριζομένου περαιτέρω 
μεταξύ τών τέκνων κατ’ ϊσας μερίδας. "Αν δικαιο- 
δόχοι είναι μόνον τέκνα, ή σύνταξίς των έπιμερίζε- 
ται μεταξύ αυτών κατ’ ϊσας μερίδας.

γ) Εις περίπτωσιν συνταξιοδοτήσεως τέκνων, 
έκ προηγουμένου γάμου τοΰ ήσφαλισμένου ή συντα
ξιούχου, ό έπιμερισμός τής συντάξεως μεταξύ 
πλειόνων δικαιοδόχων γίνεται κατά τά ανωτέρω 
προσαυξανσμένης τής μερίδας τών έκ προηγουμέ
νου γόμου τέκνων κατά 20% καθ’ δ ποσόν μειοΰν- 
-,αι έξ ’ίσου τά μερίδια τών ύπολοίπων. Αί διατά
ξεις τού παρόντος έδαφίου δέν έχουσι έφαρμογήν 
αν δικαιοδόχοι είναι μόνον τέκνα τού ήσφαλισμένου 
ή συνταξιούχου. (Υ.Α. 59336)59 Φ.Ε.Κ. 362)59). 6

6) Ή σύνταξις τών δικαιοδόχων τών περιπτώ
σεων στ' καί ζ' τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 8 έπι- 
μερίζεται μεταξύ αυτών κατ’ ϊσας μερίδας. (Υ.Α. 
75358)67 ένθ’ άνωτέρω).

2. Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρθρου, έχοντας έ
φαρμογήν τόσον έπί τών ήδη άπονεμηθεισών, δσον 
καί έπί τών έφεξής άπονεμηθησομένων συντάξεων, 
βάσει τών άρθρων 7, 8, 9 τού Κανονισμού, άρχεται 
άπό τής πρώτης τοΰ επομένου μηνός τής δημοσι- 
εύσεως τής παρούσης τροποποιήσεως εις ’Εφημερί
δα τής Κυβερνήσεως, καταργουμένων άπό τής ημε
ρομηνίας τούτης τών διατάξεων τών προϊσχυσάν- 
των άρθρ. 10 καί 11 τού Κανονισμού καί πάσης 
έτέρας διατάξεως ρυθμιζούσης άλλως τά θέματα.

περί ών τό παρόν άρ,θρον. (Υ.Α. 75358)60 ένθ’ ά
νωτέρω) .

ΑΡΘΡΟΝ 12

Έττεβτροφη κρατήσεων

1. Εις τούς έξερχομένους τής ύπηρεσίας τής 
Τραπέζης λόγφ ορίου ήλικίας, πλήρους άνικανότη
τας ή θανάτου προ τής συμπληρώσεως τών προς 
απονομήν συντάξεως άπαιτουμένων προϋποθέσεων, 
αλλά μετά τήν συμπλήρωσιν δετούς πραγματικής 
ύπηρεσίας έν τη Τραπέζη, Ασφαλισμένους συμφώ- 
νως τφ άρθρφ 6 τού Κανονισμού τού Ταμείου, κα
ταβάλλεται τη αιτήσει των, ύπό τούς κάτωθι ορούς, 
δι’ έπιστροφήν τών εις τό Ταμεΐον καταβληθεισών 
εισφορών, ειδική έφ’ άπαξ άσφαλιστική παροχή 
συνισταμένη:

α) Έκ τού διπλάσιου τού βασικού μισθού τού 
βαθμού εισόδου των εις τήν Τράπεζαν, τοΰ ίσχύον- 
τος κατά τόν χρόνον τής ύποβολής τής σχετικής 
αίτήσεως, καί

β) Έκ 5% τών μηνιαίων, κατά τό άρθρον 10 
τού Κανονισμού συνταξίμων αυτών άποδοχών δι’ 
έκαστον μήνα άσφαλίσεώς των εις τό Ταμεΐον, συμ- 
φώνως τώ άρθρφ 6 τού Κανονισμού δι’ ον κατεβλή- 
θησαν αί ύπό τοΰ άρθρου 5 καθοριζόμεναι είσφο- 
ραί. Εις ήν περίπτωσιν ό Ασφαλισμένος συνεπλή- 
ρωσεν 1 θετή, κατά τά άνωτέρω άσφάλισιν εις τό 
Ταμεΐον, ή ειδική άσφαλιστική άποζημίωσις τοΰ 
παρόντος έδαφίου β' ύπολογίζεται προς 10%.

2. Εις τούς λοιπούς ήσφαλισμένους τούς δι’ οί- 
ονδήποτε λόγον έξερχομένους τής ύπηρεσίας προ 
τής συμπληρώσεως τών προς άπόλαυσιν τής συν
τάξεως άπαιτουμένων προϋποθέσεων, τούς μή έμ- 
πίπτοντας εις τήν παρ. 1 τού παρόντος άρθρου 
έπιστρέφονται αΰτοΐς αί ΰπ’ αυτών καταβληθεϊσαι 
είσφοραί ήσφαλισμένων ώς κάτωθι:

α) Διά συμπληρώσαντας 5ετή οΰχί δέ καί 
ί δετή ύπηρεσίαν έντόκως προς 3% έτησίως άνευ 
άνατοκισμοΰ.

β) Διά τούς συμπληρώσαντας 15ετή ύπηρεσί
αν ηύξημέναι κατά τό ήμισυ έντόκως προς 3% έ
τησίως, άνευ άνατοκισμοΰ καί

γ) Διά τούς μή συμπληρώσαντας 5ετή υπηρε
σίαν άτόκως.

3. Εις ήν περίπτωσιν ή έξοδος έκ τής ύπηρε
σίας τού ήσφαλισμένου έπέρχεται λόγφ θανάτου, 
τής κατά τά άνωτέρω έν παρ. 1 ειδικής έφ’ άποξ 
άσφαλιστικής παροχής ή τής έν παρ. 2, δικαιούν
ται οί κατά τό άρθρ. 8 δικαιοδόχοι αυτού, ύπο- 
βάλλοντες τήν σχετικήν αϊτησιν, έφ’ δσον συντρέ- 
χουσιν εις τά πρόσωπα αυτών, άπασαι αί λοιποί 
προϋποθέσεις τοΰ άρθρου τούτου, ή δέ μή συνταξιο- 
δότησίς των οφείλεται εις τήν μή συμπλήρωσιν ύ
πό τού θανόντος ήσφαλισμένου τής άπαιταυμένης 
διά τήν συνταξιοδότησίν των, συνταξίμου ύπηρε
σίας. Έν1 περιπτώσει ύπάρξεως πλειόνων δικαιού
χων τό έπιστρεπτέον ποσόν έπιμερίζεται μεταξύ αυ
τών κατά τάς διατάξεις τού άρθρου 1 1 τού Κανο
νισμού, έφαρμσζοιμένας άναλόγως.

4. Έν περιπτώσει άναδιορισμοΰ διατελέσαντος 
Ασφαλισμένου τοΰ Ταμείου καί άναλαβάντος τας 
κατά τό παρόν άρθρον εισφοράς του, παρέχεται 
εις τούτον ή ευχέρεια καταθέσεως τών άναληφθει- 
σών εισφορών, ά ναπρ οσ ηρ μ οσ μ ένω ν, βάσει τού κα
τά τόν χρόνον τής καταθέσεως ίσχύοντος ποσοστού 
εισφοράς καί τών κατά τόν αυτόν χρόνον άποδο
χών· Κατατιθεμένων τών έπιστραφεισών εισφορών 
του, αΐτινες κατ’ ούδεμίαν περίπτωσιν δύναται νά 
είναι κατώτεραι τών ύπ’ αΰτοΰ ληφθεισών, ό χρό
νος εις δν άντιστοιχοΰσιν αύται, λογίζεται ώς χρό
νος πραγματικής άσφαλίσεώς παρά τφ Ταμείφ διά 
τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ παρόντος Κανο
νισμού περί προϋποθέσεων συνταξ ι οδοτήσεως καί 
ύπολογ ισμοΰ τοΰ ποσού τής συντάξεως. Η κατά- 
θεσις ένεργεΐται τη αιτήσει τοΰ άναδιοριζομένου, 
ύποβαλομένη έντός άνατρεπτικής προθεσμίας 6 
μηνών άπό τού άναδιορισμοΰ, εϊτε έφ’ άπαξ, ε"'τε 
εις δόσεις, ών ό άριθμός, οριζόμενος δι’ άποφάσε
ως τού Δ.Σ., δέν δύναται νά είναι ανώτερος τών 
36. Έπί τών έκκρεμών περιπτώσεων παρέχεται 
έξάμηνος άνατρεπτική προθεσμία άπό τής δήμο- 
σιεύσεως τοΰ παρόντος. (Υ.Α. 75358)67 ένθ' άνω- 
τέρω).

ΑΡΘΡΟΝ 13

Απώλεια δέκαεώμ,ατος ουντάξεως

1. Άποβάλλουσι τό προς σύνταξιν δικαίωμα:

α) Ό συνταξιούχος, έάν καταδικασθή δι’ άμε- 
τακλήτου άποφάσεως έπί κακουργήματι έπί οίωδή- 
ποτε άδικήματι ή έπί πλημμελήματι, έπί κλοπή, υ
πεξαιρέσει, άπάτη, ίδιοποιήσει, πλαστογραφίςι, ά- 
πιστίφ ή παραποιήσει, έφ’ δσον τά άδικήματα 
ταΰτα (κακουργήματα ή πλημμελήματα) στρέφον
ται κατά τής Τραπέζης, τοΰ Ταμείου τούτου καί 
τών έν γένει ’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών τού Προ
σωπικού τής Τραπέζης. Έάν δμως ύπάρχουσι σύ
ζυγοι καί τέκνα άτι να θά έδικαιοΰντο συντάξεως 
κατά τούς ορούς τοΰ άρθρου 8 καταβάλλεται αυ
τοί ς ή σύνταξις ήτις θά τοΐς άπενέμετο έν περι- 
πτώσε! θανάτου τού συνταξιούχου.

β) Έάν ή Θυγάτηρ ελθη εις γάμον ή ή χήοα ή 
η μήτηρ εις νέον τοιοΰτον ,εϊτε κατά τό ημεδαπόν, 
ε’ιτε κατά τό άλλοδαπόν δίκαιον, ή έάν ή χήρα σύ
ζυγός έκπέση τής έπιτροπείας τών τέκνων αΰτής 
δι’ αίσχράν διαγωγήν.

γ) Ή χήρα σύζυγος έάν καταδικασθή δι’ άμε- 
τακλήτου δικαστικής άποφάσεως έπί παιδοκτονίςι 
ί! έπί άνθρωποκτονίςι έκ προθέσεως τοΰ συζύγου 
της συνταξιούχου ή ήσφαλισμένου τοΰ Ταμείου.

δ) Τά εις τάς παραγράφους α', β' καί καί γ' 
αϊτια άπωλείας τής συντάξεως προϋπάρχοντα τής 
κτήσεως αΰτής, παρακωλύουσι τήν ένάσκησιν τοΰ 
δικαιώματος άπονομής συντάξεως.

ε) Παρεχόμενης χάριτος μετ’ άρσεως συνεπει
ών, ή έπερχομένης άποκαταστάσεως, τό δικαίωμα 
άρχεται ή έπαναλαμβάνεται άπό τής πρώτης τοΰ 
επομένου μετά τήν άρσιν μηνός. Τού τ’ αΰτό ισχύει 
άρθέντος τού λόγου τής μή άσκήσεως τού εις σύν
ταξιν δικαιώματος.

στ) Πάντα τά μέλη τής οικογένειας συνταξιού
χου έάν δέν δηλώσωσιν έγκαίρως εις τό Ταμεΐον έ- 
πισυμβάσαν περίπτωσιν, έπιφέρουσαν έλάττω- 
σιν ή τροποποίησιν τής συντάξεώς των. Διά τήν 
περίπτωσιν ταύτην άπαιτεΐται ή κρίσις καί ή άπό- 
Φασις τού Διοικ. Συμβουλίου προς οριστικήν απο
βολήν τοΰ προς σύνταξιν δικαιώματος, δυναμένου 
νά έπιβάλη άντί τής οριστικής άποβολής, προσω

ρινήν διακοπήν τής συντάξεως έπί χρόνον οΰχί μεί- 
ζονα τής διετίας.

2. 'Η εκτισις τής ποινής έπί καταδίκη δι’ αδί
κημα έπιψέρον τήν κατά τάς διατάξεις τού Κανο
νισμού ή τού Νόμου άπώλειαν τής συντάξεως δέν 
γεννά δικαίωμα έπανακτήσεως τής συντάξεως. (Υ. 
Α. 75358)67 ένθ’ άνωτέρω).

ΑΡΘΡΟΝ 13α

Χ,ορήγηαες δανείων είς βυνταξεούχους

Δύναται τά Διοικ. Συμβούλων τοΰ Ταμείου, δι’ 
άποφάσεως αΰτοΰ έγκρινομένης παρά τού 'Υπουρ
γού τής Εργασίας, εις έξαιρετικάς περιπτώσεις 
καί προς κάλυψιν έπι τακτικών καί άπροβλέπτων 
άναγκών τών συνταξιούχων τοΰ Ταμείου, νά έγκρί- 
νη τήν χορήγησιν είς αΰτούς δανείων μέχρι τοΰ 
ποσού τριών μηνιαίων συντάξεων, έπί τόκφ 5% καί 
άσφαλίστρφ 1% έτησίως, καί οΰχί πλέον τοΰ δι
πλάσιου τού έκάστοτε βασικού μισθού τού Τμημα- 
τάρχου Α' τάξεως έν συνόλφ. Ή έξόφλησις του 
δανείου ένεργεΐται διά μηνιαίων δόσεων, βριζόμε
νων ύπό τού Διοικ. Συμβουλίου, μή δυναμένων έν 
ούδεμιά περιπτώσει νά ύπερβώσι τάς 36, παρα
κρατουμένων έκ τής συντάξεώς του. (Υ.Α. 75358) 
67 ένθ’ άνωτέρω).

ΑΡΘΡΟΝ 136

Χορήγιηβίς βοηθημάτων

1. Είς τούς συνταξιούχους πλήν τής μηνιαίας 
συντάξεώς των, δύναται τό Δ.Σ. μετ’ έγκρισιν τοΰ 
Υπουργού Εργασίας, ν’ άποφασίση: α) τήν κα

ταβολήν μιας πλήρους συντάξεως έπί ταΐς έορταϊς 
τών Χριστουγέννων καί ήμισείας συντάξεως έπί 
ταΐς έορταϊς τοΰ Πάσχα, β) νά παρέχη βοηθήματα 
δι έξοδα κηδείας είς τούς οικείους συνταξιούχων 
άποβιούντων ή είς τούς έπιμελουμένους τής κηδεί
ας αΰτών. (Υ.Α. 59336)19 Φ.Ε.Κ. 362)59).

2. Είς τούς συνταξιούχους παρέχεται κατά μή
να Αύγουστον έκάστου έτους, πρόσθετον βοήθημα 
’ίσον προς τό ήμισυ τής μηνιαίας συντάξεως ώς 
επίδομα άδειας, κατά τά ύπό τής κειμένης Νομο
θεσίας οριζόμενα.

3. Δύναται τό Δ.Σ. τοΰ Ταμείου, δι’ άποφάσεως 
αυτού, έγκιναμένης ύπό τοΰ Υπουργείου Έργασί- 
α9, νά χορηγή έφ’ άπαξ, κατ’ έτος, ειδικόν έπίδο- 
μα είς τούς έκ τών έξελθόντων τής ύπηρεσίας λό
γφ φυματιώσεως συνταξιούχους οΐτινες, κατά τήν 
κρίσιν τοΰ Δ.Σ. βάσει τών προσκομιζομένων δικαι- 
ολογηπκών ή έτέρων στοιχείων, χρήζουν ιδιαιτέ
ρας, λόγφ τής συνεχιζομένης άσθενείας των, άερο- 
Θεραπείας, δυναμένου έτι νά παραπέμψη, καί είς 
το κατά τό άρθρον 19 Συμβούλων έξ ιατρών τού
τους πρός έξέτασιν. (Υ.Α. 75358)67 ένθ' ανωτέ
ρω).

ΑΡΘΡΟΝ 14

Τρόπο* καταβολής αυντάξεως

1. Τό ποσόν τής μηνιαίας συντάξεως προκα
ταβάλλεται, εντολή τής Διευθύνσεως τού Ταμείου, 
παρά τών ταμιών τού τε Κεντρικού Καταστήμα
τος καί τών Υποκαταστημάτων τής Εθνικής Τρα
πέζης ής Ελλάδος, οΐτινες είσίν ύπεύθυνοι καί διά 
τήν ταυτότητα τών δικαιούχων. Είς περίπτωσιν 
θανάτου τοΰ συνταξιούχου, άνευ δικαωδόχου, προ 
τής συμπληρώσεως τού μηνός, δι’ δν ή είσπραχθεΐ- 
σα προκαταβολικώς σύνταξις, αυτή δέν άναζητεΐ- 
ται διά τόν μή συμπληρωθέντα χρόνον καί άπο- 
σβεννυται, άποφάσει τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τού 
Ταμείου. Έάν ύπάρχοων δικαιοδόχοι, έφαρμόζε- 
ται ή διάταξις τού άρθρου 16 παρ. 1.

2. Διά τούς έν άλλοδαπή διαμένοντας, άπαι- 
τοΰνται πιστοποιητικά τής άρμοδίας προξενικής 
’Αρχής ή, έν έλλείψει τοιαύτης, τής έπιτοπίου, βε- 
βαιοΰντα τήν έν τη ζωή ΰπαρξιν τού δικαιούχου 
καί τήν έλλειψιν οίασδήποτε περιπτώσεως έπιφε- 
ρουσης τήν έλάττωσιν ή τροποποίησιν τής συντά
ξεως.

3. Ή πληρωμή τής συντάξεως γίνεται αΰτο- 
προσώπως πρός τόν συνταξιούχον. Κατ’ έξαίρεσιν, 
άποφάσει τού Διοικ. Συμβουλίου, δύναται νά έπι- 
τρέπεται ή διά πληρεξουσίου εϊσπραξις, ούτινος 
ό τύπος, ό χρόνος ισχύος αΰτοΰ καί ή έκτασις 
καθορίζονται δι’ άποφάσεων τοΰ Διοικ. Συμβουλί
ου. Δι’ άποφάσεως τού Διοικ. Συμβουλίου, καθο
ρίζεται ομοίως ό έκάστοτε χρόνος ισχύος καί 
προσκομίσεως ύπό τών συνταξιούχων τών δικαω- 
λογητικών τού άμεταβλήτου τής προσωπικής κατα- 
στάσεως τοΰ δικαιούχου (πιστοποιητικά άγαμίας, 
πιστοποιητικά δτι διατελοΰν έν ζωή καί έτερα, 
κατά τήν κρίσιν τής Ύπηρεσίας. (Υ.Α. 75358)67 
ένθ’ άνωτέρω).

ΑΡΘΡΟΝ 15

Ιίληρωμη κατά το τρίμηνον -άπο της εξό
δου η τοΰ θανάτου

Τό πρός σύνταξιν δικαίωμα γεννάται διά τόν 
έκ τής ύπηρεσίας έξερχρίμενον ήσφαλισμένον ή 
τήν οικογένειαν τού έν τή ύπηρεσίφ Θνήσκοντος 
τοιούτου μετά 3μηνον άπό τής ημέρας τής έξόδου 
ή τού θανάτου έφ’ δσον κατά τό τρίμηνον τούτο 
καταβάλλονται ύπό τής Τραπέζης είς τόν ήσφα- 
λισμένον ή τήν οίκογένειάν του άποδοχαΐ ένερ- 
γείας. Πάντως, τά τρίμηνον τούτο δέν θεωρείται 
συντάξιμον, τής ημέρας τής έξόδου ή τοΰ θανάτου 
άποτελούσης τό τέρμα τής συνταξίμου ύπηρεσίας. 
(Υ.Α. 75358)67 ένθ’ άνωτέρω).

ΑΡΘΡΟΝ 16

Είδεκά θέματα δεκαεοδόχων

1. Είς τούς κατά τό άρθρον 8 καί 9 δικαωδό- 
χους θανόντος συνταξιούχου καταβάλλεται έπί τρί
μηνον άπό τής ημέρας τού θανάτου του άκεραία 
ή σύνταξις αΰτοΰ, τής νέας συντάξεώς των άρχο- 
μένης μετά τό τρίμηνον τούτο. Έφ’ δσον δμως ό 
θανών δέν διήνυσεν έν ζωή ολόκληρον τόν χρόνον, 
δι’ δν εΐχεν είσπράξει τήν σύνταξίν του, έκπίπτε- 
ται έκ τής συντάξεως τών δικαιοδόχων αΰτοΰ τό 
είσπραχθέν τμήμα τής συντάξεως, τό άναλογοΰν 
είς τό μετά τόν θάνατον χρονικόν διάστημα.

2. Όψειλαί θανόντος συνταξιούχου ή ήσφαλι- 
σμένου πρός τό Ταμεΐον έξοφλούνται ύποχρεωτικώς 
διά μηνιαίων κρατήσεων έκ 10% έπί τής συντάξε

ως τών κατά τά άρθρον 8 καί 9 δικαιοδόχων αΰ
τοΰ. (Υ.Α. 75358)67 ένθ’ άνωτέρω).

ΑΡΘΡΟΝ 17

ΙΙερίτττωσες «λεεόνων συντάξεων

Είς ήν περίπτωσιν ύφίσταται συρροή συντάξε
ων έκ του Ταμείου έκ πλειόνων αιτιών είς τό αΰτό 
πρόσωπον, τό σύνολον τών άπονεμητέων συντάξεων 
είς τό πρόσωπον περικόπτεται καθ’ δ ποσόν ύπερ- 
βαίνει τήν έκάστοτε ύπό τού Κανονισμού τοΰ Τα
μείου προβλεπομένην άνωτάτην σύνταξιν τού Τμη- 
ματάρχου Α' λαμβάνοντος τόν άνώτατον άριθμόν 
προσαυξήσεων βαθμού και άνώτατον ποσοστόν έπι- 
δοματος πολυετούς ύπηρεσίας καί έχοντας 40 συν
τάξιμα έτη. Ή ισχύς τής παρούσης διατάξεως έ
χει εφαρμογήν τόσον έπί τών άπονεμηθεισών ήδη 
συντάξεων, όσον καί έπί τών άπονεμηθησομένων 
έφεξής τοιούτων. Τυχόν είσπραττόμενον μεγαλύτε- 
ρον ποσόν θά έξακολουθήση καταβαλλόμενον, μέ
χρι τής έν τφ μέλλοντι, κατ’ έφαρμογήν τής πα
ρούσης, άπορροφήσεώς του. (Υ.Α. 75358)67 ένθ’ 
άνωτέρω).

ΑΡΘΡΟΝ 18

Γενίκαί δία,τάξεΕς

Κατά τήν συγκεφαλαίωσιν τού πρός άπόλαυσιν 
τής συντάξεως ώρισμένου χρόνου, τό έλαττον τών 
12 μηνών χρονικόν διάστημα, λογίζεται ώς πλή
ρες έτος, έαν είναι έξάμηνον ή καί άνώτερον, μό
νον διά τόν ύπολογισμόν τών συνταξίμων έ- 
τών έκ τής πραγματικής ύπηρεσίας παρά τή Τρα
πέζη καί τής προσμετρουμένης τοιαύτης κατά τάς 
διατάξεις τού παρόντος, ένώ διά τάς λοιπάς πε
ριπτώσεις άπαιτεΐται συμπεπληρωμένον έτος πρός 
ύπολογισμόν. (Υ.Α. 75358)67 ένθ’ άνωτέρω).

ΑΡΘΡΟΝ 19

ΙΕστοποίησίς άνεκχνότητος

1. Είς περίπτωσιν, καθ’ ήν ήσφαλισμένος τις 
περιπέση είς διαρκή άν ικανότητα, ύποχρεοΰται 
δπως τή αιτήσει του, ύποβληθή είς ιατρικήν έξέτα- 
σνν παρά Συμβουλίου ιατρών, οΰχί πλειόνων τών 
τριών όριζομένων ύπό τού Διοτκ. Συμβουλλίου τοΰ 
Ταμείου, δι' άποφάσεώς του, δπερ καί γνωμοδοτεΐ, 
καθορίζον άμα: τό διαρκές ή πρόσκαιρον αΰτής καί 
τόν βαθμόν τής ολοκληρωτικής άνικανότητος διά 
την παρά τή Τραπέζη ύπηρεσίαν. Παρά τφ Συμ- 
βουλίφ ιατρών δύναται νά συμμετέχη άνευ ψήφου 
καί ιατρός, ύποδεικνυόμενος έγκαίρως παρά τού έν- 
διαφεροιμένου. Δικαίωμα συντάξεως παρέχεται μό
νον είς τήν περίπτωσιν τής διαρκούς, οίουδήποτε 
βαθμού, διά τήν ύπηρεσίαν τής Τραπέζης άνικανό
τητος παρεχούσης δικαίωμα άποχωρήσεως έκ τής ύ
πηρεσίας τής Τραπέζης.

Τό Διοικ. Συμβούλιον, καθορίζον τήν σύνταξιν 
κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Κανονισμού, ά- 
πονέμει τοιαύτην κατ’ άνάλογον ποσοστόν βαθμού 
άνικανότητος, περίκοπταν το έπί πλέον, μή έφαρ- 
μοζομένου διά τάς περιπτώσεις ταύταις τοΰ έκά
στοτε καθοριζομένου έλαχίστου ορίου συντάξεως.

2. Ή ύπό άλλων ιατρών πιστοποίησις δέν δύ- 
ναται νά ληφθή ύπ’ όψιν, άπαιταυμένης άπαραιτή- 
τως τής γνωμοδοτήσεως τοΰ κατά τήν προηγουμέ- 
νην παράγραφον Συμβουλίου ιατρών.

3. Τό Διοικ. Συμβούλιον, κατά τήν κρίσιν του, 
κατά πάσαν περίπτωσιν, διατάσσει έπανεξέτασιν 
τού δικαιωθέντος συντάξεως ανικάνου πρός διαπί- 
στωσι,ν τής έξακολουθήσεως ή μή τής άνικανότητος 
έάν δέν έχη συμπληρώσει οΰτος τό διά τήν έξοδον 
έκ τής Ύπηρεσίας καθοριζόμενον έκάστοτε δριον ή
λικίας. Διαπιστουμένης τής θεραπείας, όλοκληρωτι- 
κώς ή μερικώς, κατά τον καθοριζόμενον βαθμόν με
ρικής άνικανότητος, τό Διοικ. Συμβούλιον δύνα- 
ται νά περικόπτη έτι πλέον, άναλόγως καί κατά 
τήν κρίσιν του, λαμβάνον ύπ’ δψιν καί τάς λοιπάς 
συνθήκας διαβιώσεως τοΰ συνταξιούχου, ώς καί 
τήν οικονομικήν αΰτοΰ κατάστασιν, τήν σύνταξιν 
αΰτοΰ.

4. Ή διάταξις τού παρόντος άρθρου έφαρμό- 
ζεται άναλόγως έπί πάσης περιπτώσεως άνικανό- 
τητος πρός εργασίαν δικαιοδόχων τοΰ Ασφαλισμέ
νου ή συνταξιούχου, παρεχούσης, κατά τάς διατά
ξεις τοΰ παρόντος Κανονισμού, δικαίωμα είς σύν
ταξιν.

5. Ή παρούσα έφαρμόζεται έπί τών άπό τής ι
σχύος αΰτής καί έντεΰθεν έξερχομένων διά λόγους 
άνικανότητος ήσφαλισμένους καί έπί δικαιοδόχων 
έπί τών περιπτώσεων τών άπό τής ισχύος τής πα
ρούσης καί έφεξής έπελευσομένων. (Υ.Α. 75358)67 
ένθ’ άνωτέρω).

ΑΡΘΡΟΝ 20

ΙΒροληπτεκος κχί κα,τα,οταλτίκος ελεγ· 
//>?

1. Εντός μηνός άπό τής λήξεως έκάστου έτους 
ή Υπηρεσία τοΰ Ταμείου συντάσσει λεπτομερώς 
τόν ’Απολογισμόν τής διαχειρίσεως μετά τού ’Ισο
λογισμού τοΰ Ταμείου διά τό λήξαν έτος δν ύπο- 
βάλλει είς τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού Ταμείου 
καί τό αρμόδιον Ύπουργείον.

2. Παρά τφ Ταμείφ συνιστάται Ύπηρεσία προ
ληπτικού έλέγχου. Ό προληπτικός έλεγχος συνί- 
σταται είς τήν προ πάσης έξοφλήσεως έντάλματος 
πληρωμής οίασδήποτε δαπάνης, βεβαίωσιν δτι ή 
πληρωμή έντέλλεται έντός τών ορίων τής έγκεκρι- 
μένης πιστώσεως, δτι έν τή ένεργεία τής δαπάνης 
έτηρήθησαν αί ίσχύουσαι διατάξεις περί έκτελέσε- 
ως δαπανών τοΰ Ταμείου καί δτι έπισυνάπτονται 
είς τό ένταλμα πάντα τά άποδεικνύοντα τήν νόμι
μον ένέργειαν τής δαπάνης δικαιολογητικά.

Ό προληπτικός έλεγχος άσκεΐται παρ’ ειδικού 
ύπαλλήλου τού Ταμείου, διοριζομένου μετά τοΰ ά- 
ναπληρωτοϋ του δι’ άποφάσεως τοΰ Διοικ. Συμβου
λίου τοΰ Ταμείου.

3. Ό κατασταλτικός έλεγχος τής διαχειρίσεως 
τού Ταμείου έκάστης οικονομικής χρήσεως ένεργεΐ- 
ται παρ’ ειδικής Εξελεγκτικής Επιτροπής άποτε- 
λουμένης:

α) Έξ ένός άνωτέρου ύπαλλήλου τής άρμοδίας 
Ύπηρεσίας τοΰ Υπουργείου Εργασίας ώς Προ
έδρου.

6) Έξ ένός ύπαλλήλου τής αΰτής ώς άνω Ύπη-



ρεσίας τοΰ Υπουργείου ’Εργασίας ώς μέλους.
γ) Έξ ένός Εκπροσώπου τών ήσφαλισμένων έκ 

των μή μετεχόντων εις την Διοίκησιν του Ταμείου 
κατά τον χρόνον δι’ όν ασκείται ό Ελεγχος, ώς μέ
λους.

4. ‘Η ώς άνω ειδική Εξελεγκτική Επιτροπή, 
συγκροτείται καθ’ Εκαστον Ετος, τά δέ μέλη αυτής 
διορίζονται διά πράξεως τού Ύπουργοΰ Εργασί
ας. Ό Εκπρόσωπος των ήσφαλισμένων υποδεικνύ
εται μετά τού άναπληρωτοϋ του εις τον Υπουργόν 
Εργασίας ΰπό τοΰ Συλλόγου Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε. 
και διορίζεται έκ πίνακος περιλαμβάνοντας διπλά- 
σιον αριθμόν των διοριστέων.

5. Εις τά ένασκοΰντα τον προληπτικόν Ελεγχον 
και τον κατασταλτικόν Ελεγχον διαχειρίσεως όργα
να, παρέχονται τά ΰπό των έκάστοτε ίσχυουσών 
σχετικών διατάξεων καθοριζόμενα Εξοδα κινήσεως 
η αποζημιώσεις. (Υ.Α. 44677)Σ)670)62) 1963 Φ. 
Ε.Κ. 298)1963).

ΑΡΘΡΟΝ 21

1. Πάς ήσφαλισμένος ή δικαιοδόχος ήσφαλι- 
σμένου ή συνταξιούχου δικαιούμενος συντάξεως έκ 
τοΰ Ταμείου τούτου, ή αύξήσεως, ή άναθεωρήσεως 
αυτής, ή παροχής οικονομικής ή οίουδήποτε Επιδό
ματος τοΰ άρθρου 12 τοΰ παρόντος, ύποχρεοΰται 
νά ύποβάλη, Επί ποινή έκπτώσεως από τοΰ δικαιώ
ματος, Εντός πενταετίας, άψ’ ής τό δικαίωμα έγεν- 
νήθη, οϊτησιν προς τό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ Τα
μείου, ήτις καταχωρεΐται εις τό ΰπό τής Υπη
ρεσίας τηραύμενον Πρωτοκολλάν. Ή μή Εμπρόθε
σμος υποβολή τής αίτήσεως συνεπάγεται τήν Εκ- 
πτωσιν άπό τοΰ δικαιώματος. Έπϊ τής αίτήσεως 
άποφαίνεται τό Διοικ. Συμβούλιον δι’ άποφάσεώς 
του. Έν οΰδεμιά άνεξαιρέτως περιπτώσει άναγνω- 
ρίζονται άναδρομικώς εις βάρος τοΰ Ταμείου συν
τάξεις ή περιοδικά! παροχαι ή οικονομικά αποτε
λέσματα διά χρονικόν διάστημα πέραν τοΰ Ετους 
άπό τής πρώτης τοΰ μηνός, καθ’ δν ύπεβλήθη ή α’ί- 
τησις τοΰ Ενδιαφερομένου.

2. Διά τάς γεγεννημένας περιπτώσεις, κατά 
τήν εναρξιν τής ισχύος τής παρούσης διατάξεως, 
αί ανωτέρω προθεσμίαι άρχονται άπό τής δημοσι
εύσεως τής παρούσης εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυ- 
βερνήσεως.

3. Πάσα οφειλή συνταξιούχου ή ήσφαλισμένου 
προς τό Ταμεΐον, ής ό τρόπος είσπράξεως δεν προ- 
βλέπετσι είδικώς ΰπό έτέρας διατάξεως τοΰ πα
ρόντος Εξοφλείται ΰποχρεωτικώς διά δόσεων, άπο- 
φάσει τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, έκάστης δόσεως μή 
δυναμένης νά ΰπερβή τά 14 τής συντάξεως ή τοΰ 
μισθού. (Υ.Α. 75358)67 Ενθ’ άνωτέρω).

ΑΡΘΡΟΝ 22

ΙΙρόαθετος βυντάξιμ-ος χρόνος

1. Εις τούς ήσφαλισμένους τοΰ Ταμείου άνα- 
γνωρίζεται, τή αιτήσει των, δι’ άποφάσεώς τοΰ Δ. 
Σ. έπϊ καταβολή εισφοράς κα! ΰπό τούς έν τφ πα- 
ρόντι άρθρω λοιπούς ορούς και περιορισμούς, ώς 
συντάξιμος χρόνος:

α) Ή προ τοΰ διορισμοΰ των εις τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος και προ τής άσφαλίσεώς 
των εις τό Ταμεΐον διανυθεΐσα παρ’ αυτών Εμμι
σθος κατά κύριον καί αποκλειστικόν Επάγγελμα 
και με πλήρη άπασχόλησιν υπηρεσία των παρά τώ 
Έλληνικώ Δημοσίψ, παρά Ν.Π.Δ.Δ. ή παρ’ Άνω- 
νύμφ Εταιρία ή Τραπέζη, έφ’ όσον διέκοψαν τού
την και δι’ ήν δεν Ετυχον συντάξεως, ή μηνιαίου βο
ηθήματος Εξ οίασδήποτε πηγής.

6) Ή προϋπηρεσία παρά Ν.Π.Ι.Δ. ή παρ’ Επι
χειρήσει μή Άνων. Εταιρία έψ’ όσον τό Ν.Π.Ι.Δ. 
μετετράπη εις Ν.Π.Δ.Δ. (ή εις Δημ. Υπηρεσίαν) 
ή ή Έπιχείρησις μετετράπη εις Άνων. Εταιρίαν 
προ τής προσλήψεώς του εις τήν Εθνικήν Τράπε
ζαν, δι’ ήν δέν Ετυχον καί δέν Εδικαιούντο ουδέ δι
καιούνται νά τύχωσι συντάξεως ή μηνιαίου βοηθή
ματος έξ οίασδήποτε πηγής. Τά σχετικά πιστοποι
ητικά προϋπηρεσίας δέον άπαραιτήτως νά έκδίδων- 
ται ΰπό τής Άνων. Εταιρίας ή ΰπό τοΰ Ν.Π.Δ.Δ. 
ή τής Δημ. Υπηρεσίας.

γ) Ή προϋπηρεσία εις τούς πάσης φύσεως 
ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς τοΰ Προσωπικού τής 
Τραπέζης, Συνεταιρισμούς και κυρίως αντιπροσω
πευτικός Συνδιαλιστικάς ’Οργανώσεις αύτοΰ, δι’ 
ήν δέν ετυχον και δέν Εδικαιούντο ουδέ δικαιούνται 
νά τύχωσι συντάξεως, ή μηνιαίου βοηθήματος έξ οί- 
σσδήποτε πηγής.

δ) ‘Η προ τής ύπαγωγής των εις τήν άσφάλι- 
σιν τοΰ Ταμείου διανυθεΐσα στρατιωτική ΰπηρεσία 
των έξ αυτών έχόντων τήν ιδιότητα τοΰ Παλ. Πο- 
λεμιστοΰ, συμφώνως τοΐς Α.Ν. 28)31.10.35, 244) 
1936 και 771)1937 ώς και τών ΰπαγομένων εις 
τάς διατάξεις τών Νόμων 751)48 και 1836)51 
καί τοΰ άρθρου 9 τοΰ Ν.Δ. 1799)42, ώς τούτο έ- 
τροποποιήθη διά τοΰ Α.Ν. 1764)44, έφ’ όσον ό 
χρόνος διάρκειας αυτών δέν έλήφθη ΰπ’ όψιν έν 6- 
λφ ή έν μέρει διά τήν χορήγησιν συντάξεως, ή μη
νιαίου βοηθήματος έξ οίασδήποτε πηγής.

ε) ‘Ωσαύτως λογίζεται ώς χρόνος πραγματι
κής άσφαλίσεώς ό χρόνος ό διανυθείς εις τήν ά- 
σφάλισιν Ετέρων ’Οργανισμών Κοινωνικής Άσφα- 
λίσεως βάσει τοΰ Ν.Δ. 4202)1961, ΰπό τούς όρους 
καί τάς προϋποθέσεις αύτοΰ.

2. ’Εν οΰδεμιά περιπτώσει αναγνωρίζεται συν
τάξιμος χρόνος διά τό αυτό χρονικόν διάστημα έκ 
διαφόρων αιτιών, λαμβανομένης μόνον ΰπ’ όψιν τής 
μιάς τοιαύτης ή πρόσθετος συντάξιμος χρόνος ά- 
ναγνωρισθείς παρ’ Ετέρου Ασφαλιστικού ’Οργανι
σμού ή τοΰ Δημοσίου.

3. ‘Ο κατά τά Εδάφια α’, β', γ' καί δ' τής ΰπ’ 
άριθ. 1 παραγράφου τοΰ παρόντος έν συνόλω λαμ- 
βανόμενος χρόνος, αναγνωρίζεται ώς συντάξιμος 
ΰπό τούς κάτωθι περιορισμούς:

α) Τά πρώτα πέντε (5) Ετη αναγνωρίζονται έξ 
ολοκλήρου. Έκ τών Επομένων πέντε αναγνωρίζον
ται τά τρία πέμπτα (3)5) καί έκ τών ύπολοίπων 
τό ήμίση. Έν οΰδεμιά περιπτώσει τό σύνολον τοΰ 
κατά τήν προηγουμέινην παράγραφον άναγνωριζο- 
μένου προσθέτου συνταξίμου χρόνου δύναται νά ΰ
περβή τά δεκαπέντε (15) Ετη. Διά τήν Εφαρμογήν 
τών περιορισμών τής παρούσης παραγράφου συνυ
πολογίζονται, πρός έξεύρεσιν τοΰ άναγνωριστέου 
προσθέτου συνταξίμου χρόνου, καί τά ήδη άναγνω- 
ρισθέντα συντάξιμα Ετη βάσει έκδοθεισών ήδη απο
φάσεων τοΰ Δ.Σ.

β) 'Ίνα άναγνωρισθή, ό κατά τήν προηγουμέ- 
νην παράγραφον πρόσθετος συντάξιμος χρόνος, 
δέον ό ήσφαλισμένος νά Εχη δεκαετή άσφάλισιν 
παρά τφ Ταμείφ. Έν περιπτώσει όμως πλήρους 
άνικανότητος προς Εργασίαν ή θανάτου, έπερχομέ- 
νων προ τής συμπληρώσεως δεκαετοΰς, αλλά μετά 
τήν συμπλήρωσιν 5ετοΰς άσφαλίσεώς παρά τή 
Τραπέζη ή σύνταξις τοΰ ήσφαλισμένου ή τής χή
ρας καί τών ορφανών κανονίζεται έπϊ τή βάσει καί 
τοΰ προσθέτου χρόνου προηγουμένης υπηρεσίας 
κατά τούς όρους τοΰ παρόντος Κανονισμού.

γ) ‘Η άναγνώρισις τοΰ προσθέτου συνταξίμου 
χρόνου ένεργεϊται δι’ αίτήσεως τοΰ ήσφαλισμένου 
ή συνταξιούχου, ΰποβαλλομένης Εντός άνατρεπτι- 
κής προθεσμίας δύο Ετών, άρχομένης, προκειμένου 
περί τών ήδη ήσφαλισμένων ή συνταξιούχων, άπό 
τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος, προκειμένου δέ πε
ρί τών Εφεξής ΰπαγομένων εις τήν άσφάλισιν τοΰ 
Ταμείου, άπό τής προσλήψεώς των εις τήν Τράπε
ζαν. Μετά τής αίτήσεως δέον νά ΰποβάλλωνται 
πλήρη καί Επίσημα δικαιολογητικά, δι’ ών θά βε- 
βαιοΰται ή κατά τά άνωτέρω προϋπηρεσία κλπ. αυ
τών καί ή υπαρξις τών έν τώ παρόντι άρθρω καθο
ριζόμενων προϋποθέσεων. ’Ένορκοι καταθέσεις ή 
πιστοποιητικά, έκδιδόμενα βάσει υπευθύνων δηλώ
σεων ή Ενόρκων καταθέσεων δέν λαμβάνονται ΰπ’ ό
ψιν ώς άποδεικτικά στοιχεία διά τήν άναγνώρισιν 
προσθέτου συνταξίμου χρόνου.

6) Παραίτησις άπό τής δικαιουμένης συντάξε
ως έξ οίουδήποτε άσφαλιστικοΰ φορέως ή τοΰ Δη
μοσίου, ή μή λήψις αυτής, ή μή ΰποβσλή αίτήσεως 
κλπ. διά τήν απονομήν της διά προϋπηρεσίαν 
στρατιωτικήν ή οίανδήποτε έτέραν ΰπηρεσίαν, δέν 
δημιουργεί δικαίωμα άναγνωρίσεως προσθέτου συν
ταξίμου χρόνου, ουδέ τοιοΰτον απονομής αΰτοτε- 
λοΰς συντάξεως παρά τοΰ Ταμείου τούτου.

4. Ή εισφορά διά τήν άναγνώριισν τοΰ προσ
θέτου συνταξίμου χρόνου ύπολογίζεται ώς άκολού- 
θως:

α) Έπϊ τή βάσει τοΰ κατά τήν ήμέραν τής κα- 
ταθέσεως τής αίτήσεως μετά πλήρων, συμφώνως τώ 
παρόντι, άπαιτουμένων δικαιολογητικών ή τοΰ κα
τά τήν ήμέραν τής συμπληρώσεως τούτων ίσχύον- 
τος μισθολογίου Εξευρίσκονται αί εις εισφοράν ΰ- 
ποκείμεναι έτήσιαι άποδοχαί τών ήσφαλισμένων 
(περιλαμβανομένων καί τών Δώρων Χριστουγέννων 
καί Πάσχα καί Επιδόματος άδειας). ‘Η κατά τήν 
ήμέραν τής άναγνωρίσεως έργοδοτική καί Εργατική 
εισφορά τοΰ Ενός δωδεκάτου (1)12) τών κατά τά 
άνω Ετησίων άποδοχών του, πολλαπλασιάζεται Επί 
ιόν αριθμόν -ών άναγνωριζαμένων μηνών, καί κλά
σματος μηνός, τοΰ προσθέτου συνταξίμου χρόνου 
καί τό γινόμενον άποτελεΐ τό ποσόν τής όφειλομέ- 
νης ΰπό τοΰ ήσφαλισμένου εις τό Ταμεΐον εισφο
ράς

β) Προκειμένου περί συνταξιούχου ώς έτήσιαι 
άποδοχαί, περί ών τό προηγούμενον έδάφιον α' 
λαμβάνονται αί κατά τήν ήμέραν ΰποβολής πλήρων 
κατά τά άνω δικαιολογητικών τακτικαί τοιαΰται 
τοΰ έν Ενεργώ ύπηρεσ ίς<, φέροντος τον αυτόν βαθ
μόν ήσφαλισμένου (λογιζοιμένων δώρων Χριστου
γέννων, Πάσχα καί Επιδόματος άδειας).

γ) Ή εισφορά καταβάλλεται έφ’ άπαξ ή κατό
πιν άποφάσεώς τοΰ Διοικ. Συμβουλίου διά μηνι
αίων κρατήσεων Επί τών άποδοχών ή τής συντάξε
ως. Ή κράτησις, προκειμένου περί ήσφαλισμένου, 
δέν δύναται νά ύπερβαίνη τό 10%, ουδέ νά απολεί
πεται τοΰ 5% τών άποδοχών αύτοΰ, προ όμως τής 
έξοφλήσεως τής εισφοράς ούδέν δικαίωμα κτάται 
ο ήσφαλισμένος. Προκειμένου περί συνταξιούχου, 
τά οικονομικά άποτελέσματα άρχονται άπό τής ά
ναγνωρίσεως έφ’ όσον ή έκ ταύτης αυξησις τής 
συντάξεως, πλέον 10% έκ τοΰ ΰπολοίπου ταύτης, 
κρατούνται εις έξόφλησιν τής εισφοράς, τής συν
ολικής κρατήσεως μή δυναμένης νά ΰπερβή τό 14 
τοΰ συνόλου τής συντάξεως.

Αί ήδη πρό τής ισχύος τοΰ παρόντος λογισθεΐ- 
σαι δι’ άποφάσεων τοΰ Δ.Σ. εισφορά! έξακολου- 
θοΰσιν ίσχύουσαι.

5. Αναγνωρίζεται, ώσαύτως, ώς πρόσθετος 
συντάξιμος χρόνος έπϊ καταβολή εισφοράς κατά 
τά έν τοΐς παραγράφεις 2 καί 4 τοΰ παρόντος 
άρθρου καθοριζόμενα, μή ίσχυουσών έν προκειμέ- 
νω τών περιορισμών τών Εδαφίων α', β' καί γ' 
τής παραγράφου 3.

Α'. Ή άδεια άνευ άποδοχών τοΰ ήσφαλισμένου 
ή όφειλομένη:

α) Εις άποδεδειγμένως σοβαρόν άσθένειαν καί 
κατά τήν κρίσιν τοΰ Δ.Σ.

β) Εις έκπλήρωσιν στρατιωτικών ΰποχρεώσε- 
ων πάσης φύσεως.

γ) Εις πάσαν άλλην δεδικαιολογημένην, κατά 
τήν κρίσιν τοΰ Διοικ. Συμβουλίου περίπτωσιν, πάν
τως ούχί πέραν τών 12 μηνών, κατ’ άνώτατον ό- 
ριον.

Β' . ‘Ο χρόνος, καθ’ όν ό ήσφαλισμένος έλάμ- 
βανε μέρος τών άποδοχών του. Έκ τοΰ χρόνου τού
του θεωρείται ήσφαλισμένον ποσοστόν ’ίσον πρός 
τό ποσοστόν τών καταβληθεισών άποδοχών, ολοκλή
ρου τού ΰπολοίπου άναγνωριζομένου ώς προσθέτου 
συνταξίμου χρόνου έπϊ καταβολή εισφοράς κατά 
τά άνωτέρω.

Γ'. ‘Ο χρόνος, καθ’ δν ήσφαλισμένος άπολυ- 
θείς ΰπό τής Τραπέζης, βάσει τοΰ Ν.Δ. 2510)53 
διετέλεσεν έκτος ΰπηρεσίας, μή μισθοδοτούμενος 
καί έπανήλθεν εις τήν ΰπηρεσίαν τής Τραπέζης, ΰ- 
πηρετήση δέ έπϊ τριετίαν τουλάχιστον. Ή εισφο
ρά, έν προκειμένφ, λογίζεται βάσει τών άποδοχών 
τοΰ βαθμού δν έκέκτητο ά ήσφαλισμένος κατά τήν 
άπόλυσίν του.

Δ', "Εν (1) Ετος έκ τοΰ χρόνου καθ’ όν διετέλε- 
σεν εις προσωρινήν παΰσιν δι’ οίανδήποτε λόγον 
μή προσκρούοντα πρός τά χρηστά ήθη κατά τήν 
προσφοράν τής Εργασίας.

Ε'. Μέχρι τρία (3) Ετη έκ τοΰ χρόνου, καθ’ δν 
ό ήσφαλισμέινος διετέλεσεν ΰπό άπόλυσίν έκτος ΰ
πηρεσίας αΰχί πέραν τής πενταετίας καί έπα
νήλθεν εις τήν ΰπηρεσίαν τής Τραπέζης, άπο- 
κατασταθείς, διά διατάξεως Νόμου, δικαστικής 
άποφάσεώς ή άποφάσεώς τής Τραπέζης.

ΣΤ'. Ό χρόνος ΰπηρεσίας εις τά έν άλλοδαπή 
ΰπό τήν νομικήν μορφήν τής Νομοθεσίας τής Πολι
τείας Εκείνης λειτουργοΰντα Υποκαταστήματα τής 
Εθνικής Τραπέζης καί τής μετ’ αυτής συγχωνευ- 
Θείσης Τραπέζης Αθηνών, έφ’ όσον δέν Ετυχον καί 
δέν Εδικαιούντο ουδέ δικαιούνται νά τύχωσι συντά
ξεως ή μηνιαίου βοηθήματος έξ οίασδήποτε πηγής 
διά τον λόγον τοΰτον.

6. Αί διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου, άφορώ-

σαι τάς ήδη Εκκρεμείς περιπτώσεις άναγνωρίσεως 
προϋπηρεσίας, ώς καί τάς Εφεξής τοιαύτας ουδόλως 
άφορώσι τάς ήδη ρυθμισθείσας δι’ άποφάσεώς τοΰ 
Δ.Σ. ή τάς ήδη παρά τής Υπηρεσίας τοΰ Ταμείου 
έπεξεργασθε ί σα ς.

7. Οικονομικά άποτελέσματα ΰπέρ τών ήσφα- 
λισμένων ή συνταξιούχων δυνάμει τών διατάξεων 
τοΰ παρόντος άρθρου, δέν άνατρέχουσιν εις χρό
νον προγενέστερον τής ισχύος του.

8. ‘Η περί προσμετρήσεως χρόνου, κατά τά ά
νωτέρω, άπόφασις τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, είναι 
άμετάκλητος καί ΰποχρεωτική διά τον αίτήσαντα 
άπό τής έκδόσεως αυτής. Καταβληθεΐσαι είσφοραϊ 
δι’ άναγνώρισιν καί προσμέτρησιν χρόνου δέν άνα- 
ζητοΰνται δι’ ήν περίπτωσιν κατά τον χρόνον Εξό
δου τοΰ ήσφαλισμένου ΰφίσταται διάφορον νομοθε
τικόν καθεστώς ρυθμίσεως τοΰ τρόπου διαδοχικής 
άσφαλίσεώς, τοΰ άναγνωρτσθέντος χρόνου, διά τής 
καταβολής τών εισφορών Εξαγοράς, καθισταμένου 
συνταξίμου άπό τής έκδόσεως τής περί προσμετρή
σεως άποφάσεώς καί διεπομένου ΰπό τών διατάξε
ων τοΰ παρόντος Κανονισμού.

9. Αί διατάξεις τοΰ άρθρου τούτου, ώς πρός 
τον καθορισμόν τής καταβλητέας εισφοράς, Εφαρ
μόζονται άναλόγως καί έπϊ πάσης έτέρας περιπτώ- 
σεως, μή προβλεπομένης ΰπό τοΰ παρόντος, άνα
γνωρίσεως ή προσμετρήσεως έκ τοΰ Νόμου συντα
ξίμου χρόνου, δι’ δν εΐναι καταβλητέα εισφορά Ε
ξαγοράς.

10. Διά τούς τό πρώτον άσφαλιζομένους ΰπό 
τάς προϋποθέσεις τοΰ άρθρου 6 καί ΰπηρετοΰντας 
ήδη ό χρόνος πραγματικής ΰπηρεσίας αυτών άπό 
τοΰ διορισμού των μέχρι τής άσφαλίσεώς των άνα- 
γνωρίζεται έξ ολοκλήρου έπϊ τή καταβολή τών έν 
τφ παρόντι άρθρψ εισφορών. Διά τούς έκ τούτων 
δικηγόρους καί νομικούς συμβούλους, ών ή άσφά- 
λισις Εμπίπτει εις τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 21 
έδ. α' τοΰ Ν.Δ. 3790)1957 ώς άντεκατεστάθη διά 
τοΰ άρθρου 6 τοΰ Ν.Δ. 4272)62, ό καθορισμός καί 
ή καταβολή τών εισφορών Εξαγοράς χωρεΐ συμφώ
νως πρός τά Ν.Δ. 4272)1962. (Υ.Α. 42546)5.12. 
51 Φ.Ε.Κ. 236)1951, Υ.Α. 75086)Σ 877)12.12. 
1959 Φ.Ε.Κ. 18)1960, Υ.Α. 75358)67 ενθ’ ανω
τέρω) .

ΑΡΘΡΟΝ 23

’ Ισχύς καί τροποποιήσεις κανονισμού

1. Ό παρών Κανονισμός τροποποιείται δι’ ά- 
ποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί τή έγ- 
κρίσει τοΰ αρμοδίου Ύπουργοΰ. (Υ.Α. 42461)27. 
6.1932 Φ.Ε.Κ. 184)1932).

2. Ή ισχύς τούτου άρχεται άπό 1ης Αΰγούστου 
1932, αί δέ πρό τής ισχύος αύτοΰ άπονεμημέναι 
συντάξεις θέλουσιν Εξακολουθήσει διεπόμεναι ΰπό 
τοΰ διά τής ΰπ’ άριθμόν 21545 τής 6ης ’Ιουλίου 
1927 Υπουργικής Άποφάσεώς έγκριθέντος Κανο
νισμού πλήν τοΰ άρθρου 13 αύτοΰ, όπερ καταργεΐ- 
ται καί δι’ αΰτάς. (Υ.Α. 73081)16.12.1940 Φ.Ε.Κ 
297)1940).

ΑΡΘΡΟΝ 24

Έννοιολογιζος καθορισμός

"Οπου έν τφ παρόντι Κανονισμφ άναφέρεται ή 
λέξις «Τράπεζα» νοούνται καί τά Ταμεία Συντάξε
ων καί Αύτασφαλείας τοΰ Προσωπικού τής Εθνι
κής Τραπέζης, ώς έργοδόται τών έν άρθρφ 6 άσφα- 
λιζομένων δικηγόρων καί νομικών Συμβούλων αύ- 
τών. "Οπου δέ άναφέρεται είδικώς ή Εθνική Τρά
πεζα τής Ελλάδος, ή σχετική διάταξις άφορά άπο- 
κλειστΊκώς καί μόνον τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος καί σύχΐ τά άνωτέρω Ταμεία, (Υ.Α. 75 
358)67 ενθ’ άνωτέρω).

ΑΡΘΡΟΝ 25

/Αιεξαγωγή ύπν)ρεσίας Ταμείου

Ή Υπηρεσία τοΰ Ταμείου έν γένει διεξάγεται 
ΰπό ΰπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά

δος, όριζομένων ΰπό τοΰ Προέδρου τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, Διοικητοΰ τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος ή άπόντος ή κωλυομένου αύτοΰ ΰπό τοΰ 
άναπληρωτοϋ του, εις οϋς χορηγείται Επίδομα μετ’ 
άπάφασιν τοΰ Διοικητικού Συμβουόλίου καί κατά 
τήν κρίσιν αύτοΰ. (Υ.Α. 75358)67 ένθ’ άνωτέρω).

ΑΡΘΡΟΝ 2Θ

Χυνταξιοΰχοι Τραπε'ίζ,ς ’.Ανατολής

1) Αί διατάξεις τών παρ. 1, 2, 3, 4, 5 (έδάφ. 
α') 6, 7, 8, 11, 12 καί 13 τοΰ άρθρου 10 ώς καί 
τοΰ άρθρου 1 1 τοΰ παρόντος, Εφαρμόζονται καί 
έπϊ τών συνταξιούχων τών πρσερχομένων έκ τής 
τέως Τραπέζης Ανατολής τών ΰπαχθέντων εις τάς 
διατάξεις τοΰ Κανονισμού τοΰ τέως «Ταμείου Συν
τάξεων τών Υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης», 
οί όποιοι έτύγχανον ΰπάλληλοι τής Τραπέζης Α
νατολής κατά τήν συγχώνευσιν ταύτης εις τήν Ε
θνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος.

2) Διά τήν άνάλογον Εφαρμογήν τής παραγρά
φου 7 τοΰ άρθρου 10 καί έπϊ τών άνωτέρω συντά- 
ξιαύχων ώς βαθμός Εξόδου των λογίζεται ό αντί
στοιχος τοιοΰτος τοΰ Προσωπικού τοΰ Λογιστικού 
Κλάδου καί μέχρι τοΰ βαθμού τοΰ Τμηματάρχου α' 
μετά πλήρων προσαυξήσεων, τοΰ ’Οργανισμού Υ
πηρεσίας τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
τών κατά τήν 31.1.33 κατά τάς προϊσχυσάσας δια
τάξεις συνταξίμων άποδοχών αΰτών, βάσει τών ο
ποίων Εχει καθορισθή ή μέχρι σήμερον συνταξιο- 
δότησίς των, εις δν βαθμόν καί Εντάσσονται διά 
τήν άπό τής ισχύος τής παρούσης παραγράφου έ- 
φραμογήν τοΰ άνωτέρω άρθρου.

3) Άπό τής ισχύος τής παρούσης άναπροσαρ- 
μόζονται αί εις τούς κατά τό παρόν άρθρον συντα
ξιούχους καταβαλλόμεναι συντάξεις, κατά τάς δια
τάξεις τών προηγουμένων παραγράφων, έφ’ όσον 
δέ έκ τής τοιαύτης άναπροσαρμογής προκύπτει μι- 
κρότερον ποσόν συντάξεως τής ήδη καταβαλλομέ- 
νης τοιαύτης, συνεχίζεται ή καταβολή τοΰ ποσοΰ 
τής ήδη λαμβανομένης συντάξεως.

4) Κατ’ έξαίρεσιν ή διαδοχή τών ήδη συνταξι
ούχων καί ή άπονομή συντάξεων εις τά κατά δια
δοχήν δικαιούμενα πρόσωπα (χήρα καί τέκνα) τών 
ήδη συνταξιούχων τής τέως Τραπέζης Ανατολής, 
διέπονται ΰπό τών διατάξεων τοΰ άρθρου 8, παρ. 
1 έδ. α', β', γ', δ' καί ε' μή έφαρμοζομένων, ώς 
πρός τά πρόσωπα ταΰτα, άπό τής ισχύος τής πα
ρούσης τών άρθρων 13, 14, 15 καί 16 τοΰ'Κανονι
σμού τοΰ τέως Τ.Σ.Υ.Τ.Α.Ε. (πρώην Ταμεΐον Συν
τάξεως τής τέως Τραπέζης Ανατολής). Ή παρού
σα παράγραφος Εφαρμόζεται καί Επί τών έπελθου- 
σών ήδη άσφαλιστικών περιπτώσεων, τά οικονομι
κά όμως άποτελέσματα τών δικαιοθησομένων συν
τάξεων άρχονται άπό τής πρώτης τοΰ έπομένου 
τής δημοσιεύσεως τής παρούσης μηνός άποκλειομέ- 
νης τής καταβολής άναδρομικώς οίουδήποτε πο
σού. (Υ.Α. 81943)Σ)645) 1965 Φ.Ε.Κ. 649)Β') 
4.10.1965).

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΏΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Άρθρα 3 καί 2 έν τέλει Ν. 4052)20 5.60 ΦΕΚ 
68 Α' 1960:

«Ύπό τών διατάξεων τών άνωτέρω Κανονισμών 
καί άπό τής ισχύος αΰτών, ώς διεμορφώθησαν έ
κάστοτε διά τών γενομένων μεταγενεστέρως τροπο
ποιήσεων καί συμπληρώσεων κατά τήν ΰπ’ αυτών 
προβλεπομένην διαδικασίαν καί ΰπό τών Ν. 3483) 
28 και Ν. 759)37 καί τών Ν.Δ. 2626)53 2510) 
53 καί 3072)54 καί ώς συμπληροΰνται ΰπό τοΰ 
παρόντος, άποκλεισττκώς καί μόνον ρυθμίζονται τά 
τών άνωτέρω Ταμείων, ήτοι τά θέματα τά άφορών- 
τα τά ύπαγόμενα εις τήν άσφάλισιν αΰτών πρόσω
πα, τον υπολογισμόν τών συνταξίμων Ετών, τον 
καθαρισμόν τών εισφορών καί παροχών τήν διοίκη- 
σιν καί τον Ελεγχον τής διαχειρίσεώς των, τήν δια
δικασίαν άναπροσαρμογής αΰτών κλπ.»

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : ‘Η διάταξις αΰτη άφορά 
καί τό έκ τοΰ Ν.Δ. 2626)1953 δημιουργηθέν έκ 
τής άναδιοργανώσεως τοΰ τέως Κοινού Ταμείου, 
Ταμεΐον Συντάξεων τοΰ Προσωπικού τών Τραπεζών 
Ελλάδος καί Κτηματικής.



Η ΕΚΒΙΟΜΗΧΒΗΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΜΒΙΟΣ ΜΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ. ΞΕΝΑΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛΙΔΟΣ)
σεως των έπιχει ρήσεων καί όργανώσεως τής εργασίας και θά έδηιμιουρ- 
γεΐτο σημαντκός αριθμός διοικητικών καί τεχνικών στελεχών ώς και 
έξειδικευμένων έργατστεχνττών.

Κρινομένη έκ τών αποτελεσμάτων, ή άπόφαισι ς να διευκολυνθή ή 
εισροή Αλλοδαπών κεφαλαίων, άπεδείχθη επιτυχής. ‘Η εΰρυτάτη διά- 
δοσις τοΰ Ν.Δ. 2687 έδωσεν εις τούς αλλοδαπούς την εύκαιρίαν,, όπως 
γνωρίσουν καλύτερον την Ελλάδα καί εκτιμήσουν τάς ευκαιρίας ττού 
ιταρέχει δι" έπικεδρή δραστηριότητα. Πράγματι, δεν ήργησαν να εισ
ρέουν έκ τής Αλλοδαπής καί να μετιαμορφώνωνται εις έξόχως σημαντικός 
έπενδύσεις όλονέν περισσότερα ξένα κεφάλαια. Ή εισαγωγή τών κεφα
λαίων τούτων ήτα συνδεδεμένη μέ μερικά τών πλέον γνωστών διεθνώς 
ονομάτων έπιχειρηματιών καί κεφαλαιούχων.

’Ολίγοι αριθμοί είναι χρήσιμοι διά νά καταδειχθή ή εικτασις τής 
συμμετοχής τών Αλλοδαπών κεφαλαίων εις τήν προσπάθειαν οικονομικής 
άνοπττύξεως. Μέχρι τέλους τοΰ παρελθόντος έτους ένεκρίθησαν αιτήσεις 
εισαγωγής κεφαλαίων, βάσει τών διατάξεων τοΰ Ν.Δ. 2687, συνολικού 
ύψους 1230 έκατ. δολλ.

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣIΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ

Κεφάλαια προς έπένδυσιν εις τήν Ελλάδα προέρχονται από πολλάς 
χώρας. Οΰτω, βάσει τών χορηγηιθίεισών μέχρι τέλους 1969 εγκρίσεων τά 
κεφάλαια προελεύσεως Η.Π.Α. εΰρίσκανται έπί κεφαλής τοΰ πίνακας μέ 
438 έκατ. δολλ. Τήν δευτέραν θέσιν καταλαμβάνουν τά κεφάλαια άπό 
τήν Γαλλίαν άνερχόμενα εις 199 έκατ. δολλ. ’Ακολουιθοΰ,ν1 αί έξης χώραι 
(τά ποσά εις έκατ. δολλ.) : ή ’Ιταλία 63, ή Ελβετία 61, ή Δυτ. Γερ
μανία 48 καί ή ’Αγγλία 33. Τέλος, ένεκρίθη ή εισαγωγή άπό διαφόρους 
άλλας χώρας 392 έκατ. δολλ.

Τά τρία τέταρτα τοΰ ποσού τών εγκρίσεων Αφορούν εις έπενδύ- 
σεις, εις τήν μεταποίησιν καί τό 1)10 εις τουριοτικάς έπιχειρήσεις. 
Εις μιικροτέρας αναλογίας έτοποθετήθησαν επίσης ξένα κεφάλαια εις 
μεταλλευτιικάς έπιχειρήσεις. "Ομοίως, διά κεφαλαίων είσαχθέντων βάσει 
τοΰ Ν.Δ. 2687 έχρηματοδοτήθησαν αΐ έπενδύσεις τής ’Ολυμπιακής ’Αερο
πορίας.

Πολλά άπό τά είσαχθέντα κεφάλαια έχρησι μ οπο ιήθησαν ώς συμ
μετοχή εις συσταθείσας νέας έλληνικάς έταιρίας, αί όποϊαι καί έπεδό- 
θησαν εις τάς βάσει τής ληφθείσης έγκρίσεως παραγωγικός δραστηιριό- 
τητας. ’Αλλοδαπά κεφάλαια συνέβαλον όμως έπίσης εις τον εκσυγχρονι
σμόν καί τήν έπέκτασιν πολλών έλληνιικών επιχειρήσεων, αί όποϊαι έλει- 
τσύργουν έπιτυχώς εις τούς έκ παραδόσεως κλάδους βιομηχανικής δρα- 
στηριότηιτος.

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Κατεδείχθη προηγουμένως οτι ή όμάς τών βιομηχανιών ενδιαμέσων 
καί κεφαλαιουχικών' ειδών άνεπτύχβη ταχύτερον άπό τήν ομάδα τών βιο
μηχανιών καταναλωτικών άγαιθών. Τούτο είναι Αληθές ιδίως διά τρεις 
βιομηχανικούς κλάδους τής πρώτης ομάδας. Πρόκειται περί τών βασικών 
μεταλλουργικών βιομηχανιών, τών χημικών βιομηχανιών καί τών βιομη

χανιών μεταφορικών μέσων, τών οποίων ό ρυθμός άναπτύξεως ήτο ιδιαι
τέρως έντυπωσιακός. Τό εισόδημα τών τριών αυτών κλάδων συνέβαλε 
κατά τό 1952 διά ποσοστού μικρότερου τού 7ο) ο εις τό εισόδημα τής 
μεταποιήσεως. Πέρυσι ή συμβολή του άνλήιΒεν εις 25ο) ο σχεδόν. Εις 
τούς κλάδους τούτους διετέθησαν τά 3)4 περίπου τών είσαχθέντων βάσει 
τού Ν.Δ. 2687 κεφαλα ίωνμ

Άλλ’ έάν οί τρεις οΰτοι κλάδοι άπερρόφησαν τόσον σημαντικήν Ανα
λογίαν ξένων κεφαλαίων, τούτο δεν σημαίνει ότι εις τήν ταχυτάτην άνά- 
πτυξίν των δέν συνέβαλον καί άμιγώς έλληνικαί έπιχειρήσεις.

Μέχρι πρό τινων ακόμη έτών, βασικοί μεταλλουργικοί βιομηχανίαι 
ούσιαστικώς δεν υπήρχαν εις τήν Ελλάδα. Τό 1964 ή έταιρία «Χαλυ- 
βουργική» κατεσκεύασε τήν πρώτην της υψικάμινον καί εκτοτε παράγει 
χυτοσίδηρον. ’Επίσης, άπό τού 1966, υψηλή Αναλογία τοΰ έξορυσσο- 
μένου ελληνικού βωξίτου μετατρέπεται εις άλουμίνιον εις τάς έγκατοο- 
στάσεις τής ίδρυθείσης ΰπό τού "Ομίλου PECHINEY «Άλουμίνιον "Ελ
λάς». Ή έπένδυσις αΰτη έπραγματοπο ιήθη μέ είσαχθέντα κεφάλαια έκ 
Γαλλίας, άπό τήν οποίαν προήλθεν έπίσης ή Αναγκαία τεχνική συμβολή. 
Τρίτη νέα βιομηχανία τού κλάδου τούτου είναι ή ίδρυθεΐσα ΰπό τής 
ΛΑΡΚΟ καί σήμερον παράγουσα σίδηρονΐικέλιον. ΈΙξ άλλου, έργοστάσιον 
Χαλυβουργίας άνεγείρεται ΰπό τού "Ομίλου PAPPAS, χρηματοδοτηθέν 
καί αυτό διά κεφαλαίων έκ τού έξωτεριικοΰ.

"Ο κλάδος τής χημικής βιομηχανίας έπετέλεσε τό Αρχικόν του άλμα 
δταν έτέθη εις λειτουργίαν κατά τό 1959, τό άνεγερθέν ΰπό τού Κρά
τους πρώτον διυλιστηρίου πετρελαίου. Νέον άλμα έπραγμαοποιήθη μέ 
τήν έναρξιν παραγωγής, τό 1964, άζωτούχων λιπασμάτων εις ίδρυθέν 
έπίσης ΰπό τού κράτους έργοστάσισν (άξίζει νά σημειωθή δτι εις τά 
δύο αυτά εργοστάσια περιωρίσθη ή άμεσος άνάμιξις τού κράτους εις 
τήν έκτέλεσιν βιομηχανικών έργων). ’’Εκτοτε, ίδρύθησαν δύο άκόμη με
γάλα εργοστάσια λιπασμάτων, έκ τών όποιων τό έν μέ συμμετοχήν τής 
Εθνικής Τραπέζης κιαί τής Γαλλικής "Εταιρίας ST. GOB A IN S.A. Ήχου 

λούθησεν ή ϊδρυσις τών βιομηχανιών τού "Ομίλου PAPPAS, περιλαμβα- 
νουσών διϋλιστήριον πετρελαίου μέ τήν συνεργασίαν τής ESSO καί εργο
στάσια Αμμωνίας, πετροχημικών κλπ., ώς καί τών έργοστασίων παιραύ 
γωγής άντικροτικών τής EiTHYL καί έπισώτρων αυτοκινήτων τής ΡI- 
RELLI καί τής GOODYEAR, διά νά μνημονευθσΰν μόνον αί κυριώτεραι.

"Ο τρίτος κλάδος, τών μεταφορικών μέσων, οφείλει τήν άνοδόν του 
κυρίως εις τά «Ελληνικά Ναυπηγεία» εις Σκαραμαγκά. Ταΰτα ίδρύ'Βή- 
σαν υπό τού "Ομίλου Νιάρχου δΓ είσαχθέντων κεφαλαίων. Άπό τού 1959, 
ό’ταν αί έγκαταστάσεις έτέθησαν εις λειτουργίαν, ή δραστηριότης των 
άνεπτύχθη άλματωδώς, ένώ έτέρα μεγάλη ναυπηγική βιομηχανία ίδρύθη 
προσφάτως,

01 ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΥΝ

Τά ξένα κεφάλαια διεδραμάτισαν μέχρι πρό τίνος αποφασιστικόν 
ρόλον εις την διενέργειαν υψηλών κατ’ έτος έπενδύσεων καί εις τήν έπι- 
τάχυνσιν τής έκβιομηχανήσεως. Τούτο συνέβη ιδίως κατά τήν τετρα
ετίαν 1963—1966, διότι κατά τήν περίοδον αυτήν είσήχθησαν τά κεφά
λαια, τά όποια έχρηματοδότησαν τάς άσυνήθως μεγάλας έπενδύσεις τών 
δύο "Ομίλων PAPPAS καί PECHINEY. Άντιθέτως, κατά τήν τριετίαν 
1967—69 δέν έσημειώιϊή ή πραγματοποίησις έπενδύσεων τής έκτάσεως

I τών δύο ώς άνω Ομίλων, τών οποίων τά έργα εΐχον ήδη περατωθή χωρίς 
νά τά διαδεχθούν άλλα. Έν τούτοις, αί επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 
εις τήν μεταποίησιν κατά τήν ανωτέρω περίοδον παρέμειναν λίαν ΰψηλαί. 
Τό δτι δέ έσημείωσαν κάμψιν δεικνύει δτι είσήλθομεν ήδη εις μίαν φάσιν, 
κατά τήν όποιαν αί έπενδύσεις συνήθους μεγέθους τών ελληνικών καί 
ξένων επιχειρήσεων ήσαν τόσον ηύξημέναι, ώστε άνεπλήρωσαν τό κενόν 
πού έσημειώθη ώς έκ τής όλοικληρώσεως τών δύο μεγάλων συγκροτη
μάτων. Τούτο οφείλεται έπίσης εις τό δτιι αί έλληνικαί επιχειρήσεις, μέ 
τήν βοήθειαν τών ξένων κεφαλαίων καί τού KNOW HOW, άποιδύονται εις 
έντονον προσπάθειαν άνανεώσεως καί έπεκτάσεως τών έγκαταστάσεών 
των, άποβλέπουσαι δχι μόνον εις την εγχώριον αλλά καί τήν ξένην 
άγοράν.

Ή έξέλιξις αυτή έχει ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι κατοπτρίζει τον 
δυναμισμόν τών "Ελλήνων έπιχειρηματιών αλλά καί τήν έμπιστοσύνην 
εις τήν ικανότητά των νά άντιμετωπίσουν έπιτυχώς τον ξένον συναγω
νισμόν. Ή βαθμιαία άρσις τών δασμών έπί τών είσαγομένων έκ τής Ε.Ο.Κ. 
βιομηχανικών προϊόντων, ή όποια μέλλει νά συντελεσθή περί τό τέλος 
του 1984, δέν φαίνεται νά τούς άνησυχή. Άντιθέτως, μάλιστα, συνιστφ 
ισχυρόν κίνητρον δημιουργίας μεγαλύτερων παραγωγικών μονάδων καί 
όργανώσεως τούτων βάσει ξένων προτύπων.,

Τήν ηΰξημένην αισιοδοξίαν εις τό μέλλοιν τής ελληνικής βιομηχα
νίας έκφράζουν αί ληφθεΐσαι ΰπό τών δύο μεγαλοεφοπλιιστών κ.κ. Ωνάση 
καί Νιάρχου αποφάσεις, όπως, έντός τών άμέσως προσεχών έτών, έπεν- 
δύσουν εις τήν * Ελλάδα περί τά 600 έκατ. δολλ, ό πρώτος καί περί τά 
200 έκατ. δολλ. ό δεύτερος. Αί άπαφάσε ι ς αυται έχουν ιδιαιτέραν βαρύ
τητα, διότι υπερβαίνουν κατά πολύ άπό άπόψεως ύψους έπενδύσεων κάθε 
προηγούμενον εις τήν 'Ελληνικήν Οικονομίαν, καί έλήφθησαν άπό επι
χειρηματίας, οί όποιοι άπό έτών ήδη κατευθύνουν δύο άπό τάς μεγαλύ
τερος έλληνικάς επιχειρήσεις, τήν «’Ολυμπιακήν Αεροπορίαν» καί τά 
«‘Ελληνικά Ναυπηγεία», πού έγνώρισαν μεγάλην άνάπτυξιν κατά τά τε
λευταία έτη.

‘Υπό τήν ιδιότητα αυτήν, γνωρίζουν καλώς τήν ελληνικήν πραγμα
τικότητα καί τάς προοπτικάς τής βιομηχανίας νά έδραιώση τήν θέσιν 
της εις τά -ΰπάριχοντα ήδη καί μέλλοντα νά διευρυνθοΰν περαιτέρω πλαί
σια διεθνούς οικονομικής συνεργασίας.

Όμαλογουμένως, ή "Ελλάς δέν άνήκει άκόμη εις τήν όλιγάριθίμαν 
ομάδα τών έκβιομηιχανισμένων χωρών. ’Ίσως όμως τά έκτεθέντα νά πεί
θουν δτι ή χώρα μας, εις τήν όποιαν ή γεωργία ήτο κάποτε ή πρώτη 
τέχνη, έπαυσε νά είναι καθυστερημένη. Μέ προπομπόν τήν μεταποίησιν, 
ολόκληρος ή έλληνική οικονομία εΰρίσκεται πλέον εις τά πρόθυρα τής 
άναπτύξεως. 0>ί έικδηλούμενοι άπό τού 1968 ταχύτατοι ρυθμοί έπενδύ
σεων καί αΰξήσεως τού έθνικοΰ εισοδήματος επιτρέπουν τήν πρόβλεψιν 
δτι αί πραγματοποιηθεΐσαι ήδη διαρθρωτικά) βελτιώσεις θά καταστσΰιν 
έντονώτεραι, αί δέ άπομένουσαι μεταβολαί θά συντελεσθοΰν πρό τής 
παρόδου τής άρξαμένης δεκαετίας. Παρά ταΰτα, ή "Ελλάς, όπως άπο- 
δεικνύουν αί πραγματοποιηθεΐσαι ιδίως κατά τήν τελευτάίαν τριετίαν 
αλματώδεις πρόοδοι εις όλους τούς τομείς καθώς καί αί άξιόλογαΐι διαρ- 
θρωτικαί μεταβολαί εις τήν ανθούσαν οικονομίαν τής χώρας καί τάς 
μετά τού έξωτερικοΰ συναλλαγάς, είναι άπό τοϋδε εις θέσιν νά μετάσχη 
έπί ΐσοις δροις καί ένεργώς εις τήν οίκοδόμησιν τής οίκονομικώς ήνο- 
ποιημένης Ευρώπης.

TO I0BAPQTAT0N ΕΡΓΟΝ ΠΟΥ ΕΠΩΜΙΖΟΝΤΑΙ 
01 ΗΓΕΤΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΑΙΚΑΑΙΣΤΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

“Η ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,,

Διατί εργάζεται ό άνθρωηοζ
Τού καθϋΥΠΤού Δρ ΧΕΡΤΣΜΠ1ΡΓΚ

S Ομιλία τοΰ κ. Γ. ΤΟΦΗ, μέλους της Γεν. Γραμματείας της ΕΤΥΚ
"Εργο μιας συνδικαλιστικής ορ

γάνωσης είναι νά πειριφρουρή καί 
νά βελτιώνη τό βιοτικό έπίπεδο 
μελών τη,ς. Αυτή είναι μέ δυο λό
για άπαρασάλευτη αρχή πού πρέ
πει νά διέπη τά συνδικάτα, όπσυ- 
δήποτε καί αν εΰρίσκωνται.

ιΠολλά προσδοκίοΰν άπό ένα συν
δικαλιστήν ηγέτην τά μέλη. Αυτό 
είναι φυσικό1. ’Αλλά προσδοκούν άπ’ 
αυτόν καί οί Διευθύνσεις καί τό 
κοινόν. Άπό όλες τις πλευρές τού 
δίνουν συμβουλές καλοπροαίρετες. 
"Ενας συνδικαλιστής ηγέτης είναι 
πρώτα πρώτα υπεύθυνος απέναντι 
στά μέτη τής "Ενωσής του. ’Οφεί
λει νά άναπτύσση τις δραστηριότη
τες πού άποφιασίζονται στις συνδι
ασκέψεις ή σέ όποιαίδήποτε άλλα 
σώματα. Πρέπει να έκτελή τις απο
φάσεις πού λαμβάνονται για λογα
ριασμό τών μελιών άπό τήν ’Εκτελε
στική ’Επιτροπή,

Προτού όμως χαραχθοΰν τά 
προγράμματα δράση,ς καί λη-φθούν 
άποιεσδήποτε αποφάσεις, ό ήγέτης 
έχει νά έκτελέση ένα πολύ σοβα
ρόν έργον. (Νά συγκέντρωση όσον 
τό δυνατόν περισσότερες πληροφο
ρίες πάνω στά θέματα πού ενδια
φέρουν τά μέλη άπό όλες τις πη
γές πού νομίζει κατάλληλες, ώστε 
νά έξασφαλίζη, πλήρη ενημέρωση.

‘Ο ήγέτη,ς πρέπει νά καθοδηγή 
καί νά κατευθύνη τά μέλη, κατά τις 
συζητήσεις. Γ Γ αυτό πρώτα πρώτα 
πρέπει ό ίδιος νά ξεκαθαρίση τις 
άντιλήψεις του μέ βάση τά στοι
χεία πού έχει στή διάθεσή, του. "Ο
ταν αναπτύσσει ένα ζήτημα ή θέμα 
στα μέλη, οφείλει νά θέτη ύπ’ όψι 
τους κατά τρόπο σαφή όλα τά στοι
χεία καί όλα τά ύπέρ καί κατά 
επιχειρήματα, ώστε νά κατατοπι- 
σθοΰν όσον τό δυνατό καλύτερα. 
"Αν έρμηνεύη τις απόψεις τών με
λών σωστά, ξέρει ότι ή πλειοψηφία 
ΰπό όμιαλές συνθήκες Θά κατάληξη 
στά 'ίδια μιαζί του συμπεράσματα. 
Σέ μερικές περιπτώσεις μπορεί νά 
μή ιέύδιαφέρη καί πολύ τί αποφά
σεις θά ληφθοΰν, άλλα σέ ζητήματα 
σοβαρά ό ήγέτης πρέπει νά εχη 
γνώ,μη ικαϊ τότε πρέπει νά δείξη τις 
ήγετικές τον ικανότητες καί νά πά- 
ρη τις γνώμες τών μελών μέ τό μέ
ρος του. Τις απόψεις πού έχει νά 
έκθέση, είτε είναι αρεστές ή δχι εί
τε πρόκειται νά χειροκροτηθή ή νά 
έπικριιθή καί σέ επίμαχα ζητήιματα 
συμβαίνουν καί τά δύο, οφείλει νά 
τις πή ανοικτά καί θαρραλέα,

Ό ήγέτης πού εκθέτει άφοβα τις 
γνώμες του, έφ’ όσον αυτές είναι 
προς τό συμφέρον τών μελών, εί
ναι πάντοτε σεβαστός, ακόμα καί 
όταν οί γνώμες του απορρίπτονται, 
πράγμα πού συμβαίνει πολύ σπά
νια. Δέν είναι ντροπή, για έναν ηγέ
τη πού σιωπά,

πως χάση τήν δηιμοτικότητά του; 
’Ακόμα «Γ όταν χάννε ι στήν ψηφο
φορία, τά κατοπινά γεγονότα μπο
ρεί νά τον δικαιώσουν, πράγμα πού 
θά ένισχύση τήν θέση του τήν προ
σεχή φορά. ‘Ο συνδικαλιστής ήγέ
τη,ς πρέπει πάντα, νά έξοπλίζεται 
για τόν ηγετικό του ρόλο: 'Οφείλει 
νά διαθέτη, τον ελεύθερο, χρόνο του 
για νά διαβάσηι επίσημες έκθέσεις, 
νά έν ημερώνεται πάνω στις εξελί
ξεις τής βιομηχανίας τής οποίας 
τά μέλη εκπροσωπεί, νά έρχεται σ’ 
επαφή μέ μέλη:, όχι μονάχα στις 
συνελεύσεις τών Μελών των άλλα 
καί νά είναι παρών στις διάφοοες 
κοινωνικές έδηλώσεις. Πρέπει νά 
είναι πάντα έτοιμος νά προσφέρη 
τις υπηρεσίας του στην "Ενωση καί 
κάθε άλλη απασχόληση πρέπει νά 
έρχεται σέ δεύτερη, μοίρα, μπροστά 
στις επείγουσες ανάγκες τών με
λών.

Πρέπει πέντα νά προπορεύεται 
άπό τά μέλη, στις: σκέψεις του γιά 
τά προβλήματα τους. Είναι δου
λειά του νά προβλέπη,, όχι μονάχα 
τι θά έπαχολουθήιση ευθύς άμέσως 
άλλα καί τι μπορεί νά συμβή κατό
πιν καί νά είναι έτοιμος νά αντι
μετώπιση, σπο ιανδήποτε κατάστα- 
σιν προκόψει. Καμιμιά φορά τά γε
γονότα έξελίσσονται όπως τά θέλει 
ό ήγέτης, αναπόφευκτα όμως θά 
πάρουν κάποτε δυσμενή τροπή. ‘Ο 
συνετός ήγέτης δέν ξεχνά ποτέ ότι 
μπορεί νά δώσηι σέ κάθε στιγμή 
μια μάχη πού ενδέχεται νά τή χάση. 
Γ Γ αύτά ποτέ δέν κομπάζει γιά 
τήν νίκη του ούτε καί σαρκάζει τόν 
αντίπαλό του γιά τήν ήττα του. 
Ή αΰριον είναι άλλη μέρα καί τό 
χαρτί μπορεί νά γυρίση. Ούτε καί 
τόν καταλαμβάνει ή απαισιοδοξία 
γιατί οί άντίπαλοί του κέρδισαν. 
Πρέπει νά φιλοσοφή σέ όλα αύτά 
τά θέματα. "Ο,τι καί νά συμβή

Ή εφαρμογή 
τής συλλογικής 

συμβάσεως
Κατόπιν ενεργειών τού Διοικη

τικού Συμβουλίου τού Συλλόγου έρκ 
ρυθμίσθη τό θέμα τών 68 συναδέλ
φων τού Κέντρου Μηχανογραφήσεως, 
οί όποιοι άπεκλείοντο τής αΰξήσεως 
τής νέας συλλογικής συμβάσεως ερ
γασίας.

‘Η Διοίκησις άπεδέχθη τήν άπο- 
ψιν τοώ Δ.Σ. ότι ή νέα συλλογική, 
σύμβασις καλύπτει τό σύνολον τών

πρέπει νά διατηρή ανέπαφη τήν α
κεραιότητά του, γιατί άν την χάση 
χάνει τόν σεβασμό καί τών μελών 
του καί τών εργοδοτών μέ τούς ό
ποιους διεξάγει διαπραγματεύσεις. 
Ό πειρασμός νά κερδίση μέ απα
τηλά μέσα πρέπει νά καταπνίγε
ται, γιατί συνήθως εκείνοι μέ τούς 
οποίους διεξάγει διαπραγματεύσεις 
δέν είναι ούτε αφελείς, ούτε άθώοι, 
ούτε πρωτοπόροι. Είναι πρακτικοί 
καί έμπειροι άνθρωποι καί μολο
νότι δέν αποκλείεται νά γελασθοΰν 
μια φορά δέν θά επιτρέψουν ποτέ 
στον εαυτό τους νά τήν πάθουν 
καί δεύτερην. ‘Ο ήγέτης πρέπει νά 
καλλιεργήση τήν εντύπωση καί τήν 
φήμη ότι διαπραγματεύεται τίμια 
καί νά τήν ψυλάη σαν τά μάτια του. 
"Αν ό ήγέτης δέν απόκτηση, καί 
δν φροντίση νά διαφυλάξη, τήν φή
μη, του ότι στις διαπραγματεύσεις 
είναι έντιμος ,καΐ στις συμφωνίες 
σταθερός, δέν θά μπόρεση ποτέ νά 
εξασφάλιση ικανοποιητικές συλλο
γικές συμβάσεις διά τά μέλη του. 
Μπορεί νά είναι όσο θέλει σκληρός, 
όταν μια φορά όμως δώση τόν λόγο 
του δέν πρέπει νά χρησιμοποιή, 6- 
λον του τό1 κύρος γιά νά πείση τά 
μέλη του νά δεχτούν τήν συμφωνί
αν πού ό ίδιος μαζύ μέ τήν ’Εκτε
λεστικήν ’Επιτροπήν έκλεισεν έξ ο
νόματος τών μελών: καί μπορεί νά 
τό κάνη αυτό μονάχα όταν πιστεύει 
δτι πέτυχε τήν καλύτερη δυνατή 
συμφωνία ΰπό τις υφιστάμενες συν
θήκες.

Καθήκον του είναι έπίσης νά 
σύμβουλε,ύη, τά μέλη κατά τρόπον 
ρεαλιστικόν, νά άποφεύγη τούς 
φλογερούς λόγους πού παρακινούν 
στην προβολή απραγματοποίητων 
αιτημάτων.

"Οποιοσδήποτε μπορεί νά παρα- 
σύρη τούς εργάτες ή υπαλλήλους 
σέ απεργίαν, χρειάζεται όμως σκέ
ψη καί μυαλά γιά νά απόσπαση 
βελτιώσεις χωρίς απεργίαν.

’Άν εκείνοι πού διαπραγματεύ
ονται άπό τήν πλευράν τοΰ συνδι
κάτου κατορθώνουν νά επιτυγχά
νουν ανώτερο, βιοτικό έπίπεδο γιά 
τά μέλη μέ βάση τις ομαλές καί 
σταθερές σχέσεις εργασίας στον 
κλάδο, ασφαλώς προσφέρουν μεγά
λες υπηρεσίες στά μέλη καί στις 
οικογένειες τους. "Αν υπάρχουν ο
μαλές καί σταθερές σχέσεις εργα
σίας στην βιομηχανία είναι προς τό 
καλόν όλων καί τού κράτους έπί
σης, ικΓ έτσι ό συνδικαλιστής ήγέ
της βαρύ νέτα ι καί ,μέ μιά άλλη ευ
θύνη. ’Ακεραιότητα καί θάρρος, 
στόχασιν καί κρίσιν, άφοσίωσιν καί 
εντιμότητα, αυτές είναι οί αρετές 
που διακρίνουν έναν πετυχημένο 
καί ευυπόληπτον συνδικαλιστήν η
γέτην,

(Άπό τον «Τραπεζικό»)
εργαζόμενων εις τήν Εθνικήν Τρα- 

γιατ'ι φοβάται μή- 1 πεζαν.

Γύρω άπό το όνομα καί τήν προ- 
θηγη,τοΰ Φρέντερικ Χέρτσμπεργκ, ε- 
,κλητική, θεωρία τοΰ ’Αμερικανού κα- 
χο-υν γίνει πολλές ζωηρές συζητή
σεις μεταξύ τών ασχολούμενων μέ 
τά προβλήματα τής διοικήσεως τών 
επιχειρήσεων. Καθηγητής στο πανε
πιστήμιο τού Κλήιβ-ελιοοντ τής πολι
τείας τοΰ Όχάϊο, ό Φρέντερικ Χέρ- 
τσμπεργκ βρισκόταν τελευταία στο 
Λονδίνο γιά μιά σειρά διαλέξεων, 
συζητήσεων καί συνεντεύξεων. Ειδι
κεύεται σ’ εκείνο πού θά μπορούσαμε 
νά ονομάσουμε περιληπτικά «κίνητρα 
εργασίας» ή στό «γιατί εργάζεται ό 
άνθρωπος». Ό συνεργάτης τών «Οι
κονομικών Τάϊμς», Μάικελ Ντίξον, δί
νει μιά σύντομη, κριτική ανάλυση 
τών θεωριών του.

Γιά μερικούς διευθύνοντες μεγά
λων επιχειρήσεων, ό Φρέντ Χέρτσ- 
μπεργκ είναι, πάντοτε «ό άνθρωπος, 
πού πιστεύει, ότι τό χρήμα δέν έχει 
σημασία» γιά τόν εργαζόμενο. Βα- 
ρυεστηιμένος άπό τό μύθο αυτό καί 
γιά νά τόν αντίκρουση ό Φρέντ Χέρ
τσμπεργκ ζη,τά τώρα μεγαλύτερες 
άμοιβές γιά τις υπηρεσίες συμβού
λου, πού προισφίέρει1.

Ό σκελετός τής «θεωρίας κινή
τρων υγιεινής» τον Χέρτσμπεργκ 
(MOTIVATION HYGIENE THEO
RY) είναι ό άκόλουθος:

‘Η ϊικανοποιητικώτερη εργασία 
π,ρασφέριεται άπό τούς ανθρώπους 
πού τούς αρέσει ή εργασία αυτή. 
Άλλα γιατί αρέσει στούς ανθρώ
πους νά ,έργάζωνται; Ή απάντηση 
είναι: Γ ιά νά ικανοποιούν τις α
νάγκες τους. Καί στή Δύση τουλά
χιστον οί ανάγκες αυτές έχουν σή
μερα χαρακτήρα λεπτότερο άπό τις 
απλές βάσεις τής έπιβιώσεως — 
τροφή, στέγη,, θέρμανση,,

‘Ο καθηγητής Χέρτσμπεργκ πι
στεύει, ότι την ικανοποίηση άπό 
τήν εργασία δίδουν κατά κύριο λό- 
νητήρες (MOTIVATORS). ’Επίτευ- 
γο έξη, στοιχεία, πού ονομάζει κι- 
γμα, αναγνώριση τοΰ επιτεύγματος 
ιδιότητες τής εργασίας, ευθύνη (ε
ξουσία), προαγωγή, αύτοβελτίω- 
ση. Ή παρουσία τών στοιχείων αώ
των κάνει τό εργαζόμενο άτομο νά 
έπιθυμή να έργασθή. Άλλα ή α
πουσία τους δέν τόν οδηγεί ούτε 
καν στην άδιαφορία.

Αδιαφορία δέν σημαίνει ότι δέν 
θά γίνη ή δουλειά. Μπορούμε νά

ΑΡΓΥΡΙΟ! Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Χειρ, ’Οδοντίατρος
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γασίες, πού βρίσκουν βλακώδεις, 
κάνω,με ανθρώπους νά έκτελοΰν έρ- 
αν τούς πληρώνουμε καλά. Πάντως 
δέν θά θέλουν νά έργασθοΰν. ’Εκεί
νο, πού θά θέλουν είναι τό χρήμα, 
πού «εξαγοράζει» τήν αντίστασή 
τους στό νά καταβάλουν τόση 
προσπάθεια όσο νομίζουν, ότι αξί
ζει τό χρήμα, πού παίρνουν κι’ αυ
τό γενικά σέ σταθερά μειούμενο

Κατά συνέπεια, όπως πιστεύει 
ό Χέρτσμπεργκ, τό χρήμα, όταν 
δέν προσφέρεται σαν μέρος τής «ά- 
ναγνωρίσεως τοΰ επιτεύγματος» α
νήκει σέ διαφορετική κατηγορία 
στοιχείων, πού κάνουν το άτομο νά 
έπιθυμή αυτή, κατηγορία στοιχείων 
μπορ,εΐ τό πολύ νά τό άποτρέψουν 
άπό τό νά σταματήση, νά εργάζε
ται. Στην Ιδια κατηγορία ανήκουν 
ή πολιτική καί τά διοικητικά μέσα 
τής έπιχειρήισεως, ή έπί,βλέψη, οί 
σχέσεις μέ προϊσταμένους, οί ό
ροι εργασίας, οί άντίκτυποι τής ερ
γασίας στην προσωπική ζωή, ή «θέ
ση», ή ασφάλεια. Όλα αύτά τά 
στοιχεία ό Χέρτμπεργκ ονομάζει 
«παράγοντες υγιεινής» ,καΐ τά πα
ραβάλλει ιμέ τά υγειονομικά μέτρα, 
πού ένώ δέν βελτιώνουν τήν υγεία, 
άποτρεπουν αρρώστιες.

Ή «καλή υγιεινή» τονίζει ό Χέρ
τσμπεργκ, είναι σημαντική, γιά κά
θε εργασία, Άκόμη, καί όταν ύπάρ- 
θά άπογοη,τευθή, όταν αισθάνεται 
τόν εαυτό του π.ιχ. ΰπαμ ισθούμενο. 
Και ή απογοήτευση, θά εξουδετερώ- 
ση τις ικανοποιήσεις πού τού δί
δουν τό αίσθημα τοΰ επιτεύγματος 
ή αναγνώρισή, του κλπ.

‘Η διαίρεση αυτή σέ δύο μεγά
λες κατηγορίες τών στοιχείων έργα- 
σίας σέ στοιχεία πού Εχουν σχέση 
μέ τό περιεχόμενο τής εργασίας 
καί πού δίνουν τήν "ικανοποίηση καί 
σέ στοιχεία πού άναφέρονται στους 
όρους εργασίας και πού κατά κύριο 
λόγο άποβλέπουν στό νά Ανακό
πτουν την απογοήτευση έκαμε ώστε 
ή θεωρία τον Χέρτσμπεργκ. νά εί
ναι ευρύτερα γνωστή μέ τό όνομα 
τής «θεωρίας FACTOR THEORY).

Τή, θεωρία τοΰ Χέρτσμπεργκ α
κολούθησαν ικαι άλλοι επιστήμονες, 
πού όμως διαφωνούν συχνά στά 
συμπεράσμ,ατά τους. Ό Μάρβιν
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Ντύνετ καί δυο άλλοι επιστήμονες 
τού Πανεπιστημίου τής, Μινεσόττας 
πιστεύουν ότι ή «θεωρία κινήτρων 
υγιεινής» ΰπεροστλο,ποιεί τά πράγ
ματα καί πρέπει νά έγκαταλειφθή. 
’Αλλά καί ό Ντύνετ θεωρεί στις 
συγγραφές του, ότι τά στοιχεία τού 
επιτεύγματος, τής ευθύνης καί τής 
άναγνωρίσεως είναι τά σημαντικό
τερα γιά τά ανάλογα ιμέ τό αν ή 
δέν υπάρχουν — "ικανοποιείται ή α
πογοητεύεται ό εργαζόμενος.

"Η θεωρία λοιπόν τοΰ Χέρτσ- 
μπεργκ προκαλεΐται άπό τήν ακα
δημαϊκή πλερά. "Οσο γιά τΐ έφαρ- 
μογέςτης παρατηρούνται τά ακό
λουθα :

"Αν καί είναι δυνατό νά ύπερα- 
πλοποιή, τά συναισθηματικά καί 
άλλωστε παραδέχεται ικαί ά ίδιος ό 
άλλα κίνητρα τών ανθρώπων, όπως 
Φρέντ Χέρτσμπεργκ, ή «θεωρία κι
νήτρων υγιεινής» είναι κατά τόν 
δημιουργό της τό, ώς τήν ώρα, ά- 
ποτελεσμιατιικώτε,ρο, άπό τά γνωστά 
«όργανα» γιά παραγωγική, εργα
σία.

Ή γνωστότερη εφαρμογή τής θε
ωρίας τοΰ Χέρτσμπεργκ («εμπλου
τισμός εργασίας» — «JOB ENRI
CHMENT»), έχει δοκιιμασθή σέ πολ
λές μεγάλες ιέπιιχειρήσεις, μεταξύ 
άλλων στην αμερικανική Μπέλ καί 
στήν αγγλική, 1.0.1. καί συνέβαλε 
στό νά «κινηθούν» οί πραγματικά 
εργαζόμενοι. Πάντως πολλά ερω
τηματικά μένουν άναπάντησα. Καί 
π.χ.: "Οταν παιραχωροΰνται στούς 
έργαζαμένους μεγαλύτερες εύθΰνες, 
οί διευθύνοντες πρέπει νά χαλαρώ
νουν τόν έλεγχο,, πού έχουν συνη
θίσει νά άσικιοΰν καί νά άποδέχων- 
ται τούς σχετικούς κινδύνους. Άλ
λα πότε ιμπο,ρεΐ ή άξίζει τόν κίνδυ
νο νά γίνεται αυτό;

Τά πορίσματα 
τής Διεθνούς 
Διασκέψεως Δ.Ο.Ε-

Ή ισυνελθούσα ,είς Γενεύην 54η 
Διάσκεψιις τής Διεθνούς Όργανώ- 
σεως ’Εργασίας, αί έργασίαι τής 
όποιας έληξαν τήν 25ην ’Ιουλίου, 
έψήφισε νέα κείμενα πρός βελτίω- 
σιν τών συνιΒήκών ζωής καί εργασίας 
άνά τόν κόσμον.

Μεταξύ τών άλλων, έψηφίσθηισαν 
κείμενα διά τόν καθορισμόν τών κα- 
τωτάτων ημερομισθίων, τάς άδειας 
μετ’ άποδοχών, τά ειδικά πιρογράμ- 
ματα άπασχολήσεως καί έκπαιδεύ- 
σεως τής νεολαίας, την προστασίαν 
τών αντιπροσώπων τών εργαζομένων 
εις τάς έπιχειρήσεις, τήν δράσιν 
τής ΔΟΕ εις τόν τομέα τών συνδι
καλιστικών ελευθεριών, τήν άπασχό- 
λησιν τών υπερηλίκων εργαζομένων, 
τήν έργατικήν έκπαίδευσιν κλπ.
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ΠΡΟΊ'ΐΤΑΜΕΝΟΝ ΤΜΗΜΑΤΟΝ ΠΑΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ

Διά πραξεως τοΟ κ. Διοίικητοΰ έ- 
χρ-ρηγήθη δικαίωμα υπογραφής εις 
τούς:

Απόστολον Κανδηλάκην γενι
κής υπογραφής, κ. Δηιμήτριον Κον
τογι αννόπου,λον πρώτης διά το Ύ- 
πακ)μα Πειραιώς Α-, κ. Ίωάννην 
Ρήγαν γενικής υπογραφής, κ, Γε
ώργιον Χρηστάκην πρώτης διά την 
Διοΐκησιν, κ. ’Αναστάσιον Μάμ-αλην 
πρώτης διά την Διοίκησιν, κ. Κων
σταντίνον Γκώραν πρώτης διά τό 
Υποκ)μα Αγοράς, κ. Χρήστον Σώ- 

τον πρώτης διά το Ύποκ) μα άδ.
I ππακράτους, ικ. ’Αθανάσιον Μασ- 

τρογιαννίτην πρώτης διά το Ύποκ) 
μα όδ. Ποπησίων, κ. Κωνσταντίνον 
Νικολαίδην πρώτης διά τό Ύποκ) 
μα Κάνιγγος.

*
Διά ρτράξεως τού κ. Διοικηπού ε

πήλθαν αί ακόλουθοι μεταδολαΐ
εις τάς θέσεις Διευθυντών, υπο
διευθυντών και Π ροϊσ τα μενών
τμημάτων παρά τή Διοικήσει καί
τά υποκαταστήματα.
"Εχοντες ύπ’ δψει τό άρθρον 1 

παράγραφος 4 τού ’Οργανισμού 'Υ
πηρεσίας τής Τραπέζης,

Τοπαθεταΰμβν τούς:
κ. Απόστολον Κανδηλάκην, Υ

ποδιευθυντήν Τραπέζης, Υποδιευ
θυντήν παρά τή Διευθύνσει Περιου
σίας Τραπέζης, εϊς την αυτήν Διεύ- 
θυνσιν ώς Διευθύνσντα, αντί τού κ. 
Δηιμητρίου Κοντογ ιαννοπούλου, Ύ- 
ποδι-ευθυντοΰ Τραπέζης, τοποθετού
μενου ώς Δ ιευθυντού τού Ύποκ-) τος 
Πειραιώς A , άιντϊ τού κ. ’Iωάννου 
Ρήγα, Υ ποδιιευθυντού Τραπέζης, 
μετατιιθεμβνου εις τήν Διεύθυνσιν 
ΐιιπσεωρησεως, ώς Προϊστάμενον 
αυτής, άντΐ τού κ. Γεωργίου Ποτη- 
ροπαύλου, άποχωροΰντος τήις 'Υπη
ρεσίας άπό 1.7.70.

κ. Γεώργιον Χρηστάκην, Συμ- 
πράττοντα ‘Υποδιευθυντήν, Διευθυν
τήν τού Ύπακ)τος οδού Πειραιώς, 
εις τήν Διεύθυνσιν Καταστημάτων 
καί Εργασιών ’Εσωτερικού, ώς Υ
ποδιευθυντήν τής παρ’ αυτή Ύποδι- 
ευθύνσεως Τοποθετήσεων Β-

κ. Στυλιανόν Άλεξανδρ-ήν, Συμ- 
πράττοντα Ύπαδιευθυντήν, Προϊστά 
μενον Τιμήματος παρά τή Διευθύν- 
σει Περιουσίας Τραπέζης, είς τήν 
αυτήν ^Δι εύθυνσιν, ώς Υποδιευθυντήν.

, κ· ’Αναστάσιον Μάμαλην, Τιμηιμσ- 
τάρχη-ν Α' τάξεως, Διευθυντήν τού 
Ύποκ) τος Ναυαρίνου Πειραιώς, είς 
την Διεύθυνσιν Περιουσίας Τρ-απέ- 
ζΠ9, ζ ‘Υποδιευθυντήν τής παρ’ αυ
τή Υ ποδ ιευθύνσεως ’Επενδύσεων, 
άντΐ τού κ. Νικολάου Τσσσκ-ούνο- 
γλου, Ύπαδιευθυντοιΰ Τραπέζης ά
ποχωροΰντος τής Υπηρεσίας άπό 
1.7.70.

κ. I ωάννην Κων. Γεωργόπσυλον,
Συμπράττοντα ‘παδιευθυντήν, Προ
ϊστάμενον Τμήματος παρά τή Δι- 
ευθύνσει ιΠεριουσίας Τραπέζης, είς 
τήν Διεύθυνσιν Καταστημάτων καί 
Εργασιών ' Εσωτερικού, ώς Προϊ
στάμενον τού παρ’ αυτή Τμήματος 
Ειδικών Χρηματοδοτήσεων, άντΐ τού 
κ. Κωνσταντίνου Πκώρον, Συμπράτ
τοντας Ύποδιευθυντοΰ, μετατιθεμέ- 
νου είς τό Ύποκ)μα Άτγοράς, ώς 
Δ ιευθυντού, άντΐ τού κ. Άριστομέ- 
νους Βενέτικου, άποχωροΰντος τής 
Υπηρεσίας τή 1.1.71, λόγφ ορίου 

ήλικίας και τιθεμένου είς τήν Διάθε- 
σιν τής Δ ιευθύνσεως Προσωπικού. 

κ. Χρήστον Σώτον, Τμηματάρχην 
τάξεως, Υποδιευθυντήν παρά 

τφ Ύποκ)τι Κάνιγγος, είς τό Ύ
ποκ) μα οδού ‘ Iπποικράταυς, ώς Δι
ευθυντήν, άντΐ τού κ. ’Αθανασίου 
Μ-αστρογ ιαννίτη, Τμημιατάρχου1 Β' 
τάξεως, μετατιθεμένοιυ είς τό Ύ- 
πακ)μα οδού Πατησίων, ώς Διευ- 
θυντοΰ, άντΐ τού κ. Γεωργίου Ααμ- 
πρινοπούλου, Συιμπράττοντο-ς Ύπσ- 
διευθυντού, άποχωροΰντος τής Υπη
ρεσίας, λόγφ ορίου ήλικίας άπό 1.
1.71 καί τιθεμένου είς τήν Διάθεσιν 
τής Δ ιευθύνσεως Π ροσωπικού,

τού Καταστημάτων καί ’Εργασιών 
Εσωτερικού,
Τοπ ο θετού μεν τούς: 
κ. Ιωάιννην Ζοΰγκον, Τμηματάρ

χην Α , Προϊστάμενον Τιμήματος 
παρά τή Διοικήσει, παρά τή SO
YTH AFRIKAN BANK OF Α- 
THENS LTD, ώς Διευθύνοντα Σύμ
βουλον.

κ. Κων)νον Κρήτην, Τμηματάρ
χην Α , Διευθυντήν Ύποκ) τος Χί
ου, παρά τή SOYTH AFRICAN 
BANK OF ATHENS LTD, ώς Επι
θεωρητήν.

κ. Παντελήν Καλογερόπουλον Ύ- 
ποτιμηιματάρ-χη-ν, Διευθυντήν Ύποκ) 
τος Ιτέας παρά τφ έν CAPE TO
WN Καταστήματι τής SOYTH Α
ΡΕ I CAN BANK OF ATH ENS LTD, 
ως Υ πόδι ευθυντήν.

κ, Κων)νον Ζήσην, Ύποτμημα- 
τάρχην, Διευθυντήν Ύποκ)τος Λε
μεσού, παρά τή SOYTH AFRICAN 
BANK OF ATHENS LTD, προς χρη 
σι,μοπΌίη@Ίίν τούτου ©ίς διευθυντικά 
καθήκοντα, ενδεχομένως τού Κατα
στήματος DURSAN ή άλλης μονά
δας, κατά τήν κρίσιν τού Διευθύνον- 
τος Συμ'βουλου αυτής.

κ. ^ Δηιμήτριον Μαιλκο γεωργόν, Λο
γιστήν, Υποδιειυθυντήν Ύττοικ)τος 
Λευκωσίας άδ. Λήδρας, παρά τφ 
Υποκ)τι Λεμεσού, ώς Διευθυντήν'.

κ. Αρμάνδον Κυριακήν, Λογιστήν 
Α , Διευθυντήν Ύποκ)τος Ήγουμε- 
νίτσης, παρά τφ Ύποκ)τι Λευκω- 
σιας άδ. Λήδρας, ώς Υποδιευθυν
τήν.

κ. Γεώργιον Καρανίικαν Λογιστήν 
' :εντεταιλιμενον Προϊστάμενον 

Λογιστηρίου Καταστ. Γ' Σεπτεμ
βρίου.

_κ· Παν. Σικληρήν Λογιστήν Α’, ά
πό τό^ Καταστ. τής οδού Πραξιτέ- 
λους είς Κάτω Πατήσια.

κ. Άθαν. Πετρόπσυλον Λογιστήν 
' °CTr° jo ιΚατάστηιμα της οδούΛ -  ι I I S UUVU

Κεραμεικου ως Προϊστάμενος Λσγι- 
στηρίου εις Κατάστημα1 Περιστε
ριού.

κ· ^ Ηλιον Κωνσταντόπουλον Λο
γιστήν Α' Καταστ. Λαυρίου είς Κα
ταστ. Κολωνοΰ, ώς Προϊστ. λογ) 
ριου.

κ. Ιορίδάνην Γαλατερόν Λογ. Α'

I όβττο Κολωνάν είς Κυψέλην Προϊστά
μενος Λογιστηρίου.

κ· Γεώργιον Χαρισιάδην, Υποδι
ευθυντήν Τραπέζης οστό υποδιευθυν
τής ώς συΰδιευθυντής Κατ. Πειραι
ώς ΑΖ.

κ. I ωαννην Τσεκ ουράν Συμπράτ- 
των Υποδιευθ. άπό επιθεωρητής είς 
Καταστ. Σταδίου 38 ώς υποδιευθυν
τής.

κ. Νικόλ. ιΝΐκας Τμη,ματάρχης Α' 
άπό εντεταλμένος Καταστ. Πειραι
ώς ως Υποδιευθυντής Καταστ. ’Αγο
ράς άντΐ τού Πεωργ. Γαλανοπούλου 
Τιμηιμ. Α', άποχωροΰντος.

κ. Ματθαίον Παπαματθσίου Τμη- 
ματάρχηιν Β' άπό Διευθυντής Κα
ταστήματος Ζακύνθου ώς διευθύν- 
τής Καταστήματος Γούναρη Πα- 
τρών, άντΐ τού Κων)νου Άρμνριώ- 
τη Τμηματ. Α' μετατιθεμένου είς 
Κ)μα Καλαμάτας ώς Διευθυντοΰ, 
άντΐ τού Δημ. Δρακοπούλου Τμημ. 
Α' μετατιθεμένου είς Καταστ. όδοΰ 
Πειραιώς, ώς Διευθυντοΰ.

Κ· Περικλήν Δηιμητριάδην Τμη
ματ. Α' άπό Διευθυντήν Κατ. Πύρ
γου ώς ύπάδιευθ. κατ. όδοΰ Καλα- 
μιώτου.

κ. Νιικ. Καπεβαίνην Τμημ. Β' Ύ- 
παδιευθ. Koct. Ναυαρίνου ονομάζε
ται διευθυντής.

ικ. Παντ. Κακολάκην Λογ. Β' άπό 
Καταστ. 'Ηρακλείου είς Καλοκαι
ρινού ώς εντεταλμένος Προϊστάμε
νος Λογιστηρίου άντΐ τού Γεωργ. 
Άνυφιαντάκηι ύπολογ. μετατιθεμέ- 
νου είς Καταστ. Ηρακλείου.

κ. Ζωή Σαρρή Πιροϊσταμένη τής 
υπηιρεσίας σχέσεων μετά των τραπε
ζών.

κ. Γεώριγ. Παπαϊωάννου Ύπο 
τμηματ. άίπσ εντεταλμένος Προϊστά
μενος Λογιστηρίου Κυψέλης είς Δι
ευθυντήν Καταστ. Κάτω Πατησίων.

κ. ΚΩΝ. Λέκσν Λογιστήν Α' άπό 
Προϊστ, Αιογιστηρ. Γ’ Σεπτεμβρίου 
εις θυρίδα Πανόρμου ώς Προϊστά
μενος.

κ. ’Αντώνιον Πολίτην Λογ. Αί ά
πό Καταστ. Μηιτροπόλεως είς κατ. 
Λαυρίου. Διευθυντής άντΐ Χρήστου 
Κούτρα Λογ. Α , τοποθετούμενου ώς 
Δ) ντοΰ Καταστήματος Περιστεριού.

Τό πλήρες κείμενον τού Βαο. Διατάγματος 
TFfpi τού φόρου μισθωτών ύττηρΣοιύν

Ανακοίνοσις του Συλλόγου 
Βοηθητικού Προσωπικού

Υπο του Συλλόγου Βοηθητικού 
Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέζης 
εξεδάθη ή κάτωθι άναικοίνωστς: 
Αγαπητοί μας συνάδελφοι.
Διά τής από 23-5-70 άνακοινώ- 

σεώς μιας, σας εΐχομεν γνωρίσει 
τον γοιργόν ρυθμόν τής προεργασί
ας τών προαγωγών μας Β' έξα- 
μήνου.

, Σήμερον εόρισκόμεθα είς τήν εύ- 
χάριστον θεσιν νά σάς γνωρίσωμεν 
στι έπερατώθησαν τήν 1 5-7-70.

Τό Διοικ. μας Συμβούλιοιν επα
ναλαμβάνει τάς εύχαριστίας του 
προς τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης 
διότι είναι ή πρώτη φορά δπσυ 
συνάδελφοί μας προάγωνται σχε
δόν άμέσως μετά την συμπλήρωσιν 
τού άσταττουιμιένου χρόνου.

Τό δηιμιιουργηθέν θέμα ότναψορι-

κώς^ μέ τάς ημέρας άδειας τών συ
ναδέλφων μας, τών μέχρι πρό τίνος 
εργατών, -έτακτοποιήθη κατόπιν ε
νεργειών μας.

Μετά τήν τοποθέτησιν τών έπι- 
τυχόντων είς τον διαγωνισμόν προ- 
σλήψεως συναδέλφων μας, θά χορη
γηθούν αί όφειλόμεναι άδειαι, έν συ
νεχεία δέ θά ιέπιακολουθήση ή προ
εργασία διά τάς μετατάξεις.

Διά , τά ολίγα διαγωνισθΙέντα., 
αλλά αποτυχόντα τέκνα συναδέλ
φων μας, ο Σύλλογός μας ελπίζει 
ότι ή Δισίκησις είς περίπτωσιν 
προσλήψεως έπιλαχόντων, θά τά 
προτίμηση.

Διά τό
Διοικ. Συμβούλιον 

‘Ο Πρόεδρος Κ. ΤΡΙΜΗΣ 
Ό Γ. Γραμματεύς Ε. ΒΙΖΥΗΝΩΣ

"Εχοντες ιϋπ' δψει τό άρθρον 1 
παράγραφος 4 τού Όργοη/ισμοΟ τής 
Υπηρεσίας τής Τροπτέζης, τήν άπό 

20.7.70 εΐσήιγηαιν τών Διευθυντών 
Προσωπικού και Έπιθεωρήσεως και 
μετά σύμφωνον γνώμην τού Διευθυν-

Αΐν εκπίπτοντοι αί κρατήσεις 
ΰπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων

*Υπόμνηρα 
ΐοΰ ’Εργατικού 
Κέντρου 
’Αθηνών

Η Διοίκησης του Εργατικού 
Κέντρου Αθηνών ύττέιβαλ,εν ττρός τάν 
Ύττουργάν Εργασίας λεττταμερές υ
πόμνημα άναφορικώς ιμέ τά βασικά 
τηρσβληματα τών έργαζοιμένων, τά 
οττοΐα και ττιροφορ ικώς άνέτττνξ'εν κα- 

τί1ν εττισκεψι ν τού κ. 'Υιτουργού 
είς τά γραφεία τού Ε.Κ.Α.

Ειδιικωτερον, ή Δ,ι οικησι ς του Ε. 
Κ.Α. δχι ,μόνον αποκρούει τήν ικα- 
τάργησιν τού Νόμου 2.112)20, αλ
λά ζητεί τήν έπέκτασίν του και είς 
τους έργάτας.

Ή Δισίκησις τού Ε.Κ.Α. έξ άλ
λου εζήτησεν τή,ν τροποποίησιν τών 
Ν.Δ, 185 και 186.

Δεν έκπίπτονται έκ τού συινολι- 
κοΰ εισοδήματος, τού ύπαγοιμένου 
εις φορολογίαν, αί υπέρ τών άσφα- 
λιστικών ταμείων κρατήσει ς έπΐ 
τών αποζημιώσεων, τών καταβαλλο- 
μένων ύπο μορφήν έξόδων κινήσε- 
ως, καθ’ όσον αυται δεν βαρύνουν 
τό εισόδημα τούτο, άλλα τάς άπο- 
ζημιώσεις, αί όποΐαι όμως, -κατά 
νομον, δεν ύπόκεινται είς φάρο-ν, ώς 
μή θεωρούμεναι εισόδημα.

, "Γούτο ανεκο-ίνω-σε τό νπουργείσν 
ΟΙκοναμικών, δΓ εγκυκλίου του προς 
τους οίκον, έφορους, έξ αφορμής ΰ- 
ποβληθέντων έρωτημάτων, σχετικώς

μέ τό ανωτέρω θέμα.
Εικ τής -αλη-ς οικονομίας τών δια

τάξεων τού Ν.Δ. 3323)55, διευκρι
νίζεται είς τήν εγκύκλιον, σαφώς 
προκύπτει, στι αί υπέρ τών ασφα
λιστικών ταμείων είσφοραί καί Kpar 
τήσιεις, λαμβάνονται ύπ’ όψιν καί 
έκπίπτονται είτε έκ τού εί-σοδήμοο- 
τος έκ μισθωτών υπηρεσιών (άρθρον 
42), είτε έκ τού συνολικού είσοδή- 
ματος, κατά τήν γενικήν διάταξιν' 
τού εδαΐφ. δ’ τή-ς παρ. 3 τού άρίρου 
8 τού άνωτέρω νόμου, μόνον έφ’ Ο
σον βαρύνουν τό ϋπαγόμενον είς φο
ρολογίαν εισόδημα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
και Παρασκευήν, κατα τάς ώρας 5—8 μ.μ, Κατά τό διάστημα
της θερινής αδειας των υπαλλήλων, ή βιβλιοθήκη δεν 66 λει- 
τουργηση. 1 1

★
Κατά τό χρονικόν διάστημα άπό 3—25 Αύγούστου ή Λέσχη 

6α παραμε,νη κλειστή λογω τής θερινής άδειας τού Προσωπικού-.
Διευκρινίζεται ίπ εΰκαιρίφ οτι δικαίωμα φαγητού μετά τή-c 

παρεχόμενης έκπτώσεως, έχουν άπαντες οι έργα^μ,ενο, είς τόν 
Εθνικήν Τράπεζαν, ασχέτως συλλόγου είς τον όποίοιν άνήκοων.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
των δημοσίων -υπαλλήλων, ΰπό τού 
Δη-μσσίου Ταμείου, υπολογιζόμενος 
είς δ-ρ-αχ-μάς έπΐ τή βάσει τής επι
σήμου- ίσοπιιμίας τής -δραχμής προς 
τό ξένον νόιμ-ι-σμα, είς 6 καταβάλ
λονται αί άποδαχαί, τή-ς ίσχυοόσης 
κατά τάν χρόνον τής έκδόσεω-ς τού 
Χ-ρηματίικοΰ εντάλματος ή τής σχε
τικής έντολής.

β) Πρακει-μένου περί τών πάσης 
φύσ-εως ά-μοιβών τών καταβαλλόμε
νων είς αξιωματικούς εμπορικών 
πλοίων, -ΰπό τών -έν παραγράφω 3 
τού άρθρ-ου 7 τού- παρόντος προ
σώπων, 'υπολογιζόμενος είς τό υπό 
τών οίικείωιν συμβάσεων εργασίας 
όριζάμενον νόμισμα.

"Αρθρον 5.
Η καταβολή τού παρακρατη-θέν- 

το-ς φόρου ένεργείται:
α) Πρακειμένου περί τού φόρου 

έπΐ τών άποδαχών τών έν τή άλλο- 
-δαπή ύπηρ-ετούντω-ν δημοσίω-ν υπαλ
λήλων, δΓ εισαγωγής τού παρα- 
κρατηθέντος ποσού άπ’ εώθείας είς 
τό Δη-μό-σι-ον Ταμ-εΐον.

^’6) Π ροικ-ειμένου περί φόρου έπΐ 
τών πάσης φύσεως άμο-ιβών τών α
ξιωματικών -έιμπορ-ικών πλοίων, τών 
καταβαλλόμενων αυτοί ς είτε -βάσει 
τού έκάστστε ίσχύοντος έκ τών 
συλλογικών -συμβάσεων εργασίας 
-μισθολογίου- είτε εκτός τούτου, με
τά τήν -κατά τό άρθρον 7 παράγρ-,
1 καί 2 τού παρόντος ένεργηθεΐσαν 
βεβαίωσιν είς -βάρος τού ΰποχρέου. 
Είς τάς περιπτώσεις ταύτας ή κα
ταβολή ένεργείται έφ’ άπαξ,, τηρού
μενων τών διατάξεων τού Νόμου πε
ρί εί-σπράξεως τών Δημοσίων ’Εσό
δων.

γ) Είς πάσαν άλλην περίπτωσιν 
-διά δηλώσεων έπιιδιδαμένων κατά 
τά έν άρθρφ 44 τού Ν.Δ. 332.3) 
55, ώς τούτο άντι-κα-τεστάθη διά 
τού άρθρου 16 τού Α.Ν. 239)1967, 
οριζόμενα.

"Αρθρον 6.
1 · Τό Ναυτικόν ’Απομαχικόν Τα- 

μ-είον ιΰπαχρεούται οπω-ς, έπι τή βά
σει τών ΰπό τών Προξενικών ή Λι
μενικών ’Αρχών άποστελλομένω-ν 
αυτφ καθ’ έκαστον μήνα, ναυτολο
γίων μετά τών άναλογσύντων έπ' 
αυτών εισφορών καί έ-ντός τριμή
νου άπό τή-ς λήψεως τούτων, ΰπο- 
βαλη εις τσν Ο-ίκον. "Έφορον συ-γ 
-κεντρωτιικήν -κοπάστασιν έκαθαρί- 
σεως τών ναυτολογίων τούτων, είς 
ήν ικεχωρισμ-ένως κατά ναυτολόγιο-ν 
θά αναγράφω-νται τά άναλογο-ΰντο 
ποσά φό-ρ-ου. Μετά τής -καταστά- 
σεως ταύτη-ς, τό Ναυτικόν "Απο-μα- 
χι-κ-ο-ν Ταμ’εΐον υποβάλλει και τάς 
συντασσομ-ένας άναλυτικάς κατα
στάσεις πληρώματος κ-ai εισφορών 
είς τά περιλαμβανόμενα είς αυτήν 
ναυτολόγια.

2. Ό πλοίαρχος, κατά τήν ένώ- 
ΠΊον^τής^ -Προξενικής ή Λιμενικής 
Αρχής άντΊκατάστασιιν τού ναυτο- 

λογίο-υ, ύποχρεοΰτα. όπως όποβάλη 
καί ικατάστ-αισιν — άκριβές άντί- 
γρ-αφ-ον τού τμήματος τού ύπ’ αχι
νού συντασσ-ομέ-νου Γενικού Λογα- 
Ρ'ΐασμού Διαχειρίσεως, τού άναφε- 
ρομ-ένου είς τάς; έκτάς τών βάσει 
τού έκάστοτε ίσχύοντος εκ τών 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας 
μισθολογίου πάσης φύσεως άμοι- 
βάς τού πληρώματος τού πλοίου— 
-καλ-ύπτουσαν τήν χρονικήν περίοδον 
τού άντιικ-αθιστωιμένου ναυτολογίου.

Η Προξενική ή Λιμενική ’Αρχή 
υποχρε-ο-ύτα-ι όπω-ς εντός τού πρώ
του δεκαπενθημέρου έκαστου μη
νάς -άποστε-έληι είς τόν Οικονομικόν 
Εφορον τάς, κατά τόν προηγούμε- 

νον μήνα ΰπο-βληθείσας αυτή ΰπό 
τών πλοιάρχων, καταστάσεις.

3. Έόον κατά τήν άντικατά-στασιν 
τού ναυτολογίου- ό πλοίαρχος έξ οί- 
αάδηιποτε αιτίας δεν ΰποβάλλει ε(ς 
τήν Πρ-οξ,ενικήν ή Λιμενικήν ’Αρχήν 
τήν κατά τήγ προηγουμένην παρά
γραφον κ-ατάστασιν, αϋτη δέον νά 
γνωριοη τούτο έγγράφως είς τόν 
Οί-κ-ονομικόν "Εφορον,

"Αρθρον 7.
_ 1 ■ Ή β-εβαίωσις τού φόρου έπΐ 

των αμοιβών τών προκυπτουσών 
-βάσει τού έκάστοτε -ίσχύοντος έκ 
τών , συλλογικών συμβάσεων ερ
γασίας -μισθολογίου ένεργείται ΰπό 
του Οικοονμ ι-κιο-υ1 ’Εφόρου1 έπΐ τή βά
σει τών, κατά τήν παράγραφον 1 
το-ΰ ^προηγουμένου- άρθρ-ο-υ, ύπσβ-αλ- 
λομενων -αύτ-φ καταστάσεων ύπο 
τού Ναυτικού ’Απομαχικού1 Ταμείου.

2. Ή βεβαίωσις τού φόρου έπΐ 
τών έκτος τού κατά τήν πραηγουμέ- 
νηγ παράγραφον -μισθολογίου αμοι
βών -ένεργείται ύπο τού Οικονομι
κού Εφόρου επί τή βάσει τών πο
σών άμοιιβών τών περιλαμβανόμενων 
-εις τάς ώποστελλομ-ένας α-ϋτφ ύπο 
τή-ς Πρσξιενι-κ-ής ή, Λιμ-ενική-ς ’Α,ρχής 
καταστάσεις, αϊτινες έπέχουν θέσιν 
προσωρινής δηλώσεως.

3. Διά τήν καταβολήν τού παρα- 
κρατητέου φόρ-ο-υ επί τών πάσης φύ
σεως άμιοιβών τών αξιωματικών τών 
εμπορικών πλοίων -εΰθύνσνται άλλη- 
λε-γγύως καί άδιαιρέτως βάσει τού 
-διά τι να τών ΰπαχρέων κτηθέντος 
τίτλου, ίσχύοντος καί ώς προς τ-ούς 
λοιπούς^ ώς προς τήν δίωξιν αυ
τών προς εΐσπραξιν τού φόρου:

α) Απόντες οί «-ατά καιρούς 
πλο'ΐοκτηται, διά τόν πρό τής χρο
νολογίας τής παρ’ αυτών μεταβι-

I βάσεως τής -κυρ-ιότητος τού πλοί
ου όφειλόμενον φόρον, -ώς καί οΐ -δι
άδοχοι αυτών.

β) Οΐ έφοπλισταί διά τόν χρό
νον τής παρ’ αυτών έκίμεταλλεύσε- 
ως τού πλο-ίου.

γ) Επί συμπλοιοκτησίας, έκα
στος συμπλοιοκτήτης κατά τόν λό
γον τής κυριότητας του- έπΐ τού 
πλο-ίιον, οί δέ διαχειρισταί διά τόν 
χρόνον τής διαχειρίσεως των είς ο
λόκληρον, καί

6) Οί δτευθυνται, διαχειρισταί 
κ-αί έν γένει, -έκπρόσωττοι πάσης φύ
σεως εταιρειών ή επιχειρήσεων εκ
μεταλλευόμενων πλοία καί είς ολό
κληρον έκαστος.

Δια τον Οίκον. "Εφορον ώς εκ
πρόσωποι των πλοιοκτητών νοούν* 
ται -και οι εν Ελλάδι πράκτορες 
η πληιρε-ξουσιοι τούτων, εΰθυνάμενοι 
διά τάς εκ τού φόρου μισθωτών ύ- 
πηερ-σιών -υποχρεώσεις τών ύπ’ αυ
τών εκπροσωπούμενων προσώπων 
διά τάς ΰποχρεώσε-ις ταύτας.

_ Εν περιπτώσει μή υποβολής 
τής κατά τήν παράγραφον 2 τού 
προηγουμνου άρθρου -καταστάσεως, 
ως κ-αι έπί ΰποβολής άνακρι-βοΰς 
τοιαύτης, ή, -μή άντικαταστάσεως ύ* 
πα-ιτιοτητι το-ΰ- πλοιάρχου τού ναυ
τολογίου, ό πλοίαρχος καθίσταται 
άλλη-λεγγύως -καί άδιαιρέτως ύπό- 
χριεως μετά τών -έν τή προηγούμενη 
παραγράφφ ΰπαχρέων διά τήν κα
ταβολήν τών όφειλαμ-ένων ποσών φό
ρου βασει τών διά τι να τών ΰπο- 
χρέων κτηθέντος τίτλου, ίσχύοντος 
καί ς πρ-ός τόν πλοίαρχον ώς προς 
τήν δίωξιν αυτού προς εΐσπραξιν 
τού φόρου.

I Αρθρον 8.
1. ’Αρμόδιος Οικονομικός Έφο

ρος, διά τήν -βεβαίωσιν τού φόρου 
έπί το-ΰ εισοδήματος έκ μισθωτών 
ύπηρεσιώ-ν τών άξιω-μ-ατι-κών έμπρ- 
ρ-ικν πλοίων, είναι ό Οικονομικός 
Έφορος Φορολογίας Πλοίων Πει- 
pcci-ώς, ά-ρμό)Β(ιον 6-έ Ταμεΐ-dv δία 
τήν εΐσπραξιν τού φόρου είναι τό 
Ταμ-εΐον Πλοίων Πειραιώς,

2. Διά τήν -βεβαίωσιν το-ΰ φόρου, 
τόν έλεγχον καί τήν λοιπήν έν γί
νει διαδικασίαν έφ-αρμόζονται οί δι
ατάξεις τού Ν.Δ. 3323)55 «περί 
φορολογίας τού είσαδήματο»ς.

"Αρθρον 9.
Κ-αταργούνται από τής ισχύος 

τού παρόντος -αί διατάξεις το-ΰ άπό 
17.8.1955 -Β.Δ. «περί τρόπου πα- 
ραχρ-ατήσιεως τού φόρου έπί το-ΰ ει
σοδήματος έκ -κινητών άξί-ών», ώς 
τούτο τριοπο-ποιη-θέν ισχύει.

Αρθρον 10.
Ή -ισχύς τού- παρόντος Β. Δια

τάγματος άριχεται άπό 1ης Ιουλί
ου 1970. Υ.

-Είς τούς οούτούς επί τών Οικονο
μικών καί Εμιποιρικής Ναυτιλίας 
Υπουργούς, άνατίθεμ-εν τήν δημο
σίευα ιν ικ-αί έκτέλεσιν τον παρόντος 
Διατάγματος.
Έν ’Αθήνα:ις τή 6 ’Απριλίου 1970 

Έν Όνόιμ-ατι το-ΰ Βασιλέως 
Ο ΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩ-Ι'ΤΑΓΗΣ 
ΟΙ Υ-ΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΔΑΜ. ΑΝΔ-ΡΟΥΤΣΟίΠΟΥΛΩΣ 

ΕΠΙ ΤΗΣ -ΕΜίΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΙΩΑιΝ. ΧΟΑΕΒΑΣ

lupin one ijf Γενικήν iiivikniv
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝ. AHM. ΧΑΡΙΤΟΥ
Κύριοι,
_Κ-ατόοαν τής 6ηιμιοβ«ύσΐεως wo 

τ% ύμετέρια-ς ε'φημε-ρί&ο-ς, -ειίςι Ά -ύω’ 
άρι'θίμ. 387 ψύλιλον τής 1-6ης Άιίριι- 
λιιο-ν 197 0, τχ-ολΐου ι,-κό τον τίτΐλ-orv
«ΣΤΙΠΜΙΙΟ-ΤΤΠΑ Α|ΠΟ ΤΗιΝ ΓΕί- 
ΝΙ-ΚΗιΝ Σ.Τ-ΝΕΙΛΕΤ2Ι-Ν», ψ-έοιο-ν- 
νοζ υπ-ογκ.αιρήν' «Σ'-υν-ελε-υσίνι-ος» .τα-, 
ρακ-αλώ -οΜω-ς, -στιμφώνωις -τΐφ] Νφ.φ 
περί 'Τύποπ, προ-6-ήιτε είς τήν κ,στία- 
χιυοηοιν τήις τ.ατωτεπω ιάπιαιντήισ-ε-ώς 
μίοιυ^μ,έ τά αύτά στο-ιχιεϊα καί είς τον 
α-ύτόν χ-ώ-ρ-οιν.

Ό έ-ν -άνωνυιμίι^ κρυπτίόίμιενο-ς σχ|ο-- 
-λΐιαισ,-τής, ^ε-ίς τ-ο -αύτο ιμά-λ-ιστίαι φύλ,- 
λ°·ν^ τή-ς ε-φΐηιμερ-ίδίο-ς -είς το όπΙοϊιο,ν κια-ί 
ύμείς, e-ίς τήν Μρ-ω-τίοισιέλιιΙδ-ον «τήιληγ 
«Ή Γνώμη -μας», καιυτη-ριάξετε είς 
βχ-ετικον σχόλιον ύπ-δ τον τίτλον «Ή 
Άνωνυιμία-» τή,ν -έγ -λιόΐγφ ειξιιν, γριά- 
φ-οντ-ες οτι -α:ΰτη, -δηιλ. ή -άνων-υ|μιοιγιρα- 
φιία <<.. είς πασαν έκ-δή-λωιΛν είναι 
υπασα-δ-εκτος», πΐρ-ο-βια-ίν-ε-ι είς κριτική ν 
παριου-οΐα-σιν στιγιμιο-τύπων άπίδ- τή,ν 
τιειλιευτιαΐα-ν τακτικήν Γιεν. Συνέιλιειυ-- 
βιν ταΰ Σ-υ-λλό-γου -μα-ς καί τώ-ν -ομι
λητών της.

Ε-ις την ουσ-ιαν, το -δλον κε ίμ ενο-ν- 
αποτελεί ^ πρ-ο-σιπ-ά&ειιαν 'δ-ιΙαισ-τριειβλώσΕ;- 
ως τής -αληιΟειας κ-αί πα-ρ-απλ-ανήρεως 
τών -άναγνωιστών τών σικοπ-ίμωις καε 
τακς-ειο-υιργηΐθ-έντιων πιρακ-τικών τής 
ΣπνΙεΙλεύσιεως. (Ώς γνωστοινΙ δ-έν έ- 
δημοισ-ιεύθη ή συνε-δρίασις: τ-ών- δύιο- 
τειλιε-υτιαίων ωρών ή άίφ-ορ-ώΐσία είς τό 
μια-ιίολογικ-όν, τή,ν Ομιλίαν το-u Π-ριοΐ- 
ειδ-ρο-υ τή-ς Ο.Τ.Ο.Ε,, τήν οτ-γκρότη- 
ο ιν Επιτροπής επί τ-οϋ :μ ισ.-θο-λογ ικ ού 
και τήν παροχήν έ-ξοτ-Οιοιδοτήσιεοις 
π-ρ-ος το Δ.Σ-. διά τήν ύπογιρα-φήν νιέι- 
ας σ-υ-λλογ-ικής συιμβάσ-εω-ς (κΙαιί τήν 
όποιαν κ-ακώς άναίγ-ρ-άφΙετ®: -είς τά 
πρακτικά οτι τήν παρ-έισ-χιεν τ-ο Σώμα'. 
Εότω ύπ’ ο-ψιν δτ-ι ύπάριχιει ή οΐχ-ε- 

τική μ-α-γνηιτο-ταινί-α...).
Είς τ-ά στιγμιότυπα αυτά ό «Σύ- 

ν-ελ,ε-υσίνιος» άσίχοιλιεϊται καί -μέ τήν 
ίδι-κήιν -μοιυ όιμι-λιΰαν, άνίακιριβολο-γ-ών 
απ αριχήις μεχρΊ τέλοτ-ς, προ-φιαιν-ώς 
ήδεληιμένως, κ-α,ί -είδικώτίιριον:

Ο-λ-ως^ -άνακιριθ-ώ-ς κιαιί κΐαΐκιοπίρτως 
γρ-άφ-ε-ι οτ;ι είδ-ικιεύιθηιν «ιειίς τον χιρ|οι- 
νοιμιετριικον ελιεγχ,ον τής έ-ργ-αισ-ιακής 
άποΐδόισίειω-ς τ-οΰ πριοσιοπίκιοΰ». *Η[ α
νωτέρω φίράιοΊ-ς, ψ-ευ-δής -είς τήν πε
ρίτεχνον δνα-τύπω-σίν τη,ς, ιέ-γ-ράφ-ηι μέ 
πρό-Θιεσιν τήν συκιοιψιαντικήν μοιυι δ-υσ^ 
φημη-ιΛν $-ις τό σώμια- τών- σηιναίδέλ,- 
φων ^ώς Σύνδιικ-αλισ-το-ϋ, ιέπιιχιει-ρο-ΰάαί 
νά ιμέ παρια,στήιοη ώς ΙέγκιαΤίαιλειίψαν- 
τ-α τα ς συ-νδ-ικιαιλ-ίσιτικάις -μου- άρχάς, 
κ-αιι ιμετατριαπεΛ-ιτα -είς «χοι-ρο-ιρύλ-ακ-α» 
των^ έ-ργ-αξ-οίμένων -είς τήν Τράπεζαν 
μέ ένα χρονομετρίαν -ώνιά -χ-είρας, 

Δειδοιμενοιυ οτι τ-ο μέχρ-ι- σήμερον 
συνδίκαλ-υστ-ικόν μΙοιυ -εργιον -οιόιδιέν άλ- 
λον οφίε-λος μον πρ-οσ-επόιρισίεν είμή, 
μό-ν-ον το όνομά μου μετίαξ,ύ όλων 
τών συναΐδέλφων είς τήιν ΈΒ-νικήν 
Ί ρ-α-πεζαν, αλλά κιαί δίεδ-ομένίουι άτι 
"·, -άναίγνώσιαντιες τό έν ίλόΙγφ. ®ίς 
6'αριος μου αχόιλι-ον, έν-δέχεΤιαι νά μή, 
γνωρίζουν -έπαίκρι-βώς τί είνιαιι ή -χριοι 
ν-ομε-τρησΊς^ έργασιιας, -δι-αιμαρ-τύροιμία-ι 
έντόνως,, ιέπιφ-υλιαίσισόμενος πρ-ός τού- 
το-ις, πίαιντο-ς ν-οιιιύμοτ.- δικίαΐώματό-ς 
μοιυ κ-α ι κ-αλώ σμας όποις πρ-οιβήτε 

δημοσίαν -έπ-ανόρθωσιν.
Σχιε-τικ-ώς, πρ-ός άπάλε-ιύ-ινι πάσης 

εντέχνου συγχίσεως, παραίθ-έτω τόν

όρ-ισίμόν τής Μετρήιαειωις Έίοιγίασ-ίας 
(MEASUEjME-NT1 OF WORK) τόν 
όποΐο-ν δίδει τό BRITISH INSTI
TUTE OF ΜΛ.ΧΑΩΜΕΝΤ καί κατά 
τόν ojCoiov:

«Χ-ρανιομέτρη-σις Έ-ργ-ασίαις είναι ή 
έφ-αριμίαγή τών με&όδων τής τιειχνο|λιοι_ 
γί-ας, πρ-οκιε-υμένου νά «ώρεθήι 6 πρό- 
τυπιος χρ,όν-ο-ς, δστις άπ-αιιτ-εϊτ-α-ι διά 
την έκ-τε,λεοιν μιας ώιρ-ιάμ-ένηις εργα
σίας υπό ενός ειδικευμένου- ερίγ-άτου 
ήρυπαιλλή,λιου, έργαζ-οιμένου- υίπ-ό απο
λύτως -φυσιολογικιοής ορου-ς καί κα- 
ιά τόν -αύτ-ό-ν πάντιοπ-ε τρ-ό:π!ον έκτε-λέ, 
σεω-ς. Σκοιποί τή-ς μετρήισίεωις- έρ-γα1- 
σιαις -είναι: α) Ή έξ-αγ-ω-γή; στοιχεί
ων δ-ιιά τήν σύγκρισιν έναλλίαΐκτικών 
μεθ-ό-δων_ έ,ριγιασίας, προς άπλιοήστευ1- 
σιν αϋ-τής, β) 'Ο ύπο-λο-γισμός τής 
ό.-ργικής επ-ανδ-ρώσεως μιας εργασίας 
είς εμίψυιχ-ον χιαί Τε-χνικόν έΙΙ-οπλισμόν 
γ) Ή σ-χίετική έΐ-οικονόίμησι-ς άν- 
θ-ρωπίνης (καταβαλλόμενης» -δυνάμιε;- 
ωίγ 6-)_ Ό άπο-τελίεσματικός οΐχεδια,- 
ο-μος τής πα-ριαγ-ω-γή,ς κ-α,ί ή σ·ι-ντ·ήρη-_ 
σις αυτής, ε) Ή δημιουργία δ-οΌ-ιιυ 
κιόστοιυς εργασίας καί. στ) Ή βάισιις 
πριαίγμαΐοιπίοιήσε-ως δημιουργικών κι
νήτρων -είς τήν εργασίαν γενικώς».

Κατόπιν τών ανωτέρω, νομίζω- -ό
τι -είναι πλεονασμός νά δηλώσω προς 
τους ^συναΐδε-λιφ-οος οτι είς τόν κύκλ-ον 
ιη-ζ εργ-αΐσιας μου δέν άισκω -κιανιενός 
ειδ-ους «ελεγχον» κα-ΐ ότι, συνεπώς, 
δεν είμαι το -ευφυές'(;) έκ-εΐνο... 
«CON T'ROLEUΕ», πολλφι μαλιλιο-ν- 
ότι ή μέτριησις τή-ς Ιρ-γ-αΙσίας -είναι άΐ- 
συιμβίβιαίστοις πρ-ός κά-θΙε είδους «χρ-οε 
ν-οιμιετριίκον ελ-εγχ-ο-ν τής -εργασιακής 
άποιδασ-εως τών έργιαζημένων» -αλλά 
κα-, ^ κ-αμ-μια ^ μιέ-θ'ο-δος με,τ-ρήρ-ε-ω-ς Ιέιρ- 
γ-α-σίας δ-έν έχει ώ-ς αντικειίίμενον τήν 
«α-στυνομευ-σιν» τής άπο-δόσ-εως τών 
εργαζομένων.

Την πληρ-η βρωμερών υπονοο-υμέ- 
νων παριαίτΐήρησιν τ-οϋ δήιθ-εν «κιαίκιεν- 
τρε-χιοϋς» συ,ναδ-έλιφου -οΤι ιέγώ «...διά 
τάς απολύσεις τόσων συνεργατών 
μου, δι-ακ-εκο,'-μενών καί άγ-αίπητισν 
συναδέλφων δέν -βρήκα οϋ-τ-ε έναί λιό- 
γ-ο-ν συμπαίθ-ειας νά πώ->> -άν-τίπαιρέιρ-- 
χιομαι,, ώς φ-θηνό-τ-αιτοιν φ-αιρ-ιισα-ϊσιμόν 
καί «-έ-κ Τοϋ πονηρ-οϋι» ό-ψιιμιον έκίδή- 
λωσιν έν-διια-φέριοντοις διά τ-οϋς -άπολυι, 
θέντ-ας.

Ενα είναι βέβαιον, οτ-ι -ό- κήρ-ι-ο-ς 
«Σ-υνελευσίνιος» μαζί μέ τήν «αιρε
τήν» τοΰ άνωνυμο-γράφίου- ιδιιαΒέτίει 
καί ^τήν ικανότητα τοΰ «ψιαρα,» τών 
Θολών^ύδ-άίτων. Δυστυχώς ΙδΓ έ|μέ κιαιί 
ευτυχώς ιδΓ αύτόν, τόν αγνωισάν κιαι- 
κίεντριεχή» συνάδιελφ-ον -δέν -δύ-νΟμαι 
νά τόν ακ-οιλιο-υΐθήισω καί διά λόγιους 
ήθ-ους -α-λλα και... κοινής νοημοσύ
νης. Χαιριιν όμως τών καλοπρααιρέ:- 
των συναίδ-έλφων παραπέμπω- είς τά 
πριακτ-ικα τής απολογιστικής -Γ-εν.κήίς 
Συνελεύσ-εως τ-οϋ έϋουις 196-8 οπού 
διεζήχθη σ-χίετική συζή,τη-σις -δ-ιά τάς 
απολύσεις τας γενομένα-ς -δυνάμει 
τών I καί Θ1' Συντακτικών Πριάι- 

-ε-ωιν.
Ε-ν πάση ^ περιπτώσει, καλόν Θά 

είναι -διά τους επικεφαλής τοΰ- Δ.Σ. 
τοΰ Συλλόγου -μας, οιργιαινΟ-ν τοΰ- -ό
ποιου -είναι ή «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ», 
να^νθυμοΰνται οτι: «Όπο-ισ-ι κιατοι- 
κοϋ-ν σέ γυάλινα σπίτια: ίδέν πρέπει 
νά πετοΰν πέτρες στους ιδιαβ'άτες»,

Μετά τιμής 
ΔΗΜ. ΧΑΡΙΤΌΣ-


