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Εισαγωγικό σημείωμα

’Εδώ και πολλά χρόνια, μόνιμο αίτημα των υπαλλήλων τής Τράπέζης μας 
είναι ή αντικατάσταση τοϋ «πεπαλαιωμένου» πια ’Οργανισμόν τής 'Υπηρεσίας 
άπό ένα νέο και σύγχρονο ’Οργανισμό άνταποκρινόμενο στις σημερινές συνθή
κες και αντιλήψεις πάνω στις εργασιακές σχέσεις.

Τό αίτημα αυτό σήμερα, τείνει να γίνει πραγματικότητα.
Ή επιτροπή που είχε σνσταθεί για τη σύνταξη σχεδίου οργανισμού, μέ 

συμμετοχή εκπροσώπων τής Διοικήσεως καί των Συλλόγων τοϋ Προσωπικού 
τελείωσε τις εργασίες της καί ήδη δημοσιεύεται το σχέδιο ολοκληρωμένο για 
να τεθεί στήν κρίση των συναδέλφων.

'Έχοντας λοιπόν στα χέρια μας τό σχέδιο αυτό μπορούμε να κάνουμε μια 
αξιολόγηση τών αλλαγών πού φέρνει στις εργασιακές σχέσεις καί πού μπορούν 
δίκαια να χαρακτηρισθοϋν σάν κατακτήσεις τών εργαζομένων στήν ’Εθνική 
Τράπεζα.

Τρεις είναι οί βασικές άρχές πού χαρακτηρίζουν τό πνεύμα τοϋ νέου ’Ορ
γανισμού.

Ή άρχή τής άποκεντρώσεως.

Προ βλέπεται ή εκχώρηση μέρους τών αρμοδιοτήτων τών κεντρικών ορ
γάνων σέ περιφερειακά. Αυτό είναι σύμφωνο καί μέ την εσωτερική διάρθρωση 
τής Τράπέζης, όπως αυτή διαμορφώθηκε τά. τελευταία χρόνια μέ βάση Ανά
λογα κριτήρια.

Ή άρχή τοϋ περιορισμού τής άπόλυτης κρίσης τής Διοικήσεως.

'Η Διοίκηση παύει να είναι ανεξέλεγκτη καί νά αποφασίζει «κατά τήν 
κρίση της» γιά διάφορα θέματα όπως π.χ. ή σύσταση ή ή κατάργηση τών 
Διευθύνσεων Διοικήσεως, ό καθορισμός αρμοδιοτήτων καί δικαιοδοσίας τών 
Διευθύνσεων αυτών, κ.α. Γιά τή λήψη αυτών τών αποφάσεων απαιτείται προη
γουμένως εισήγηση συλλογικού οργάνου πού συγκροτείται από ανώτατα στε
λέχη τής Τράπέζης.



Ή άρχή τών ΕΙδικών Κανονισμών.

Γιά τή ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της λειτουργίας τής Τραπέζης πού 
δεν μπορούν λόγω έκτάσεως καί λεπτομερειών νά άναφερθοϋν στον 5Οργανι
σμόπροβλέπονται ειδικοί κανονισμοί όπως π.χ. Κανονισμός στεγάσεως— με
τατάξεων— Συντάξεως Φ.Π., κλπ.

ΟΙ σημαντικότερες καινοτομίες τού νέου ’Οργανισμού είναι οι ακόλουθες :
— Τό Προσωπικό κατανέμεται σέ τρεις κλάδους: Κλάδο Τραπεζικών ερ

γασιών. Τεχνικό κλάδο καί Κλάδο Ασφαλείας Τραπέζης.
Στον κλάδο Τραπεζικών εργασιών περιλαμβάνονται οί Λογιστικοί καί 

Ταμειακοί Υπάλληλοι οι Είσπράκτορες καί οί Κλητήρες (Φροντιστές). Στον 
Τεχνικό κλάδο περιλαμβάνονται οί Μηχανικοί, οι Υπομηχανικοί, οί Τεχνικοί 
Βοηθοί καί οί Τεχνίτες.

Στον κλάδο 5Ασφαλείας Τραπέζης περιλαμβάνονται οί επόπτες καί οί 
φύλακες.

— Δεν υπάρχει πια διάκριση μεταξύ Λογιστικών καί Ταμειακών "Υπαλ
λήλων γιατί ενοποιούνται οί, κατά τον Ισχύοντα ’Οργανισμό, Λογιστικός καί 
Ταμειακός κλάδος σέ μια κατηγορία τού κλάδου Τραπεζικών ’Εργασιών.

— Τό σημερινό σύστημα έξελίξεως καί οργανικών θέσεων τού Ταμειακού 
κλάδου διατηρείται γιά 10 χρόνια, δννάμενο νά παραταθει γιά μιά ακόμη τριε
τία — ανάλογα μέ τις συνθήκες — μέχρις ολοκληρωτικής καταργήσεώς του. 
Αυτή ή διάταξη είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή γιά τούς παλιούς Ταμειακούς γιατί 
δεν θά θίγει ή ιεραρχία τού κλάδου άπότομα. Παράλληλα, ή κατάργηση τών 
οργανικών θέσεων τού Ταμειακού κλάδου δεν σημαίνει ότι θά περιορισθοϋν οί 
δυνατότητες έξελίξεως τών ασχολούμενων μέ τήν Ταμειακή διαχείριση, ατά 
ανώτερα κλιμάκια τής ιεραρχίας. ’Αντίθετα μάλιστα! Μέ τήν ενοποίηση τών 
κλάδων διευρύνονται καί οί δυνατότητες έξελίξεως τους.

— Καθορίζεται 6 έλάχιστος αριθμός τών προσλαμβανόμενων πού δέν 
μπορεί νά είναι λιγώτεροι από τό 1 /2 τών έξελθόντων τον προηγούμενο χρόνο.

—Αποκλείονται οί προσλήψεις χωρίς Δημόσιο διαγωνισμό Πανελληνίου 
ή τοπικού έπιπέδου μέ δυνατότητα έξαιρέσεως γιά τούς κλητήρες, τεχνίτες 
καί φύλακες. Χωρίς διαγωνισμό μπορεί νά προσλαμβάνει ή Διοίκηση 10 άρι- 
στούχους Επαρχιακών Λυκείων τό χρόνο γιά κάλυψη κενών στο ’Επαρχιακό 
Δίκτυο καί τό μή έντεταγμένο προσωπικό (έμπειρογνώμονες, πρόσωπα ειδι
κών προσόντων κλπ.).

— Καταργεϊται ή διάταξη τής παραγράφου 11 τού άρθρου 2 τού ίσχύον- 
τος ’Οργανισμού πού έδινε τή δυνατότητα στή Διοίκηση νά προσλαμβάνει 
υπαλλήλους επί συμβάσει — αποφοίτους μέσης έκπαιδεύσεως — μέ τή δυνα
τότητα τής έκ τών υστέρων έντάξεως στο μόνιμο προσωπικό μετά από έσω- 
τερικό διαγωνισμό.



—Ή πρόσληψη σε δλες τίς κατηγορίες προσωπικού γίνεται μετά από δο
κιμασία ενός ’έτους, πού υπολογίζεται έκ τών υστέρων σαν χρόνος υπηρεσίας 
στον βαθμό εισόδου. Κάθε άλλη έννοια προσωρινότητας υπάλληλου άποκλείεται.

—Έπεκτείνεται ή δυνατότητα προσλήψεως, έκτος από τα παιδιά συναδέλ
φων, συνταξιούχων κλπ. καί σε παιδιά ορισμένων άλλων κατηγοριών προσώ
πων πού έχουν εργασιακή σχέση μέ την Τράπεζα καθώς καί σε παιδιά τών ερ
γαζομένων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς τού Προσωπικού, στο προμη
θευτικό συνεταιρισμό «ΕΚΤΕ» καί ατούς Συλλόγους Προσωπικού πού ιδρύ
θηκαν προ τού 1953, υπό τον δρο δτι οι παραπάνω εργαζόμενοι θά είναι έν 
ένεργεία κατά την ημέρα διεξαγωγής τού διαγωνισμού καί θά έχουν συμπλη
ρώσει τουλάχιστον συνεχή πενταετή απασχόληση.

— Καθιερώνεται πενταετής υποχρεωτική θητεία δλων τών νεοπροσλαμ- 
βανομένων υπαλλήλων σε υπηρεσίες συναλλαγών τού δικτύου κατά τήν α δε- 
κατία τής υπηρεσίας τους στήν Τράπεζα. Αυτό κρίνεται υποχρεωτικό γιά νά 
άποκτοϋν δλοι οι υπάλληλοι τήν πείρα τής συναλλαγής στά καταστήματα χωρίς 
να υπάρχουν ευνοούμενοι ή μή.

—’Εκσυγχρονίζεται καί βελτιώνεται ό τρόπος τών μετατάξεων μέ βάση 
τον Κανονισμό Μετατάξεων πού επεξεργάζεται ήδη ή Δ /νση Προσωπικού. 
Μετατάξεις θά μπορούν νά γίνονται από κατηγορία σε κατηγορία μέσα στον 
ίδιο ή σέ άλλο κλάδο Προσωπικού, πράγμα πού δεν γινόταν ώς σήμερα.

—Ή αξιολόγηση τού Προσωπικού θά γίνεται μέ βάση τον νέο Κανονισμό 
συντάξεως Φύλλων Ποιότητος πού ή πειραματική του εφαρμογή θά αρχίσει 
μέσα στο 1978.

Στήν σύνταξη τού Φύλλου Ποιότητος θά μετέχει καί ό ίδιος ό κρινόμενος, 
ώστε νά αποφεύγονται οί αδικίες τού παρελθόντος.

— Θεσμοθετείται ή ουσιαστική (μέ ψήφο) συμμετοχή εκπροσώπων τών 
Συλλόγων στά διάφορα συμβούλια (προαγωγών, πειθαρχικά συμβούλια, κλπ.) 
γιά τήν καλλίτερη διασφάλιση τών συμφερόντων τών εργαζομένων στήν Τρά
πεζα.

— ’Αποσαφηνίζεται δτι οί μεταθέσεις εκτός ’Επικράτειας γίνονται μό
νο μέ τή συγκατάθεση τού υπαλλήλου.

— Μεταθέσεις γιά τούς κατέχοντες θέση ευθύνης γίνονται από τό Διοι
κητή, γιά τό υπόλοιπο Προσωπικό από τή Δ/νση Προσωπικού καί τίς Περι
φερειακές Δ/νσεις.

—'Η προθεσμία παρουσιάσεως στή νέα θέση παρατείνεται από 20 σέ 30 
ημέρες.

— Αυξάνεται ό συνολικός χρόνος τής άδειας γιά λόγους υγείας από 2,5 
σέ 3 χρόνια.

Μετά τήν εξάντληση τής τριετούς αυτής άδειας ο υπάλληλος κρίνεται 
άπό ειδική επιτροπή, ώς προς τήν ικανότητά του γιά εργασία. Άν κριθεί άνί-



κανος, ή αυνταξιοδοτε ϊται ή αναστέλλεται ή σχέση εργασίας τον για 3 ακόμα 
χρόνια.

Και σ’ αυτό το σημείο φαίνεται καθαρά ή διάθεση για ευμενέστερη αντι
μετώπιση των θεμάτων υγείας τον προσωπικού, από τό νέο ’Οργανισμό.

— Λύνεται υποχρεωτικά ή σχέση έργασίας με τη συμπλήρωση 40 χρό
νων πραγματικής υπηρεσίας με εξαίρεση τους κατά την έναρξη ισχύος τον νέου 
’Οργανισμού νπηρετούντες ευδόκιμα υπαλλήλους, που μπορούν νά παραμεί
νουν — μετά από αίτησή τους — στην υπηρεσία, μέχρις δτον καταληφθούν από 
το δριο ηλικίας. Παράλληλα καταργεϊται τό δικαίωμα τού Διοικητή και τού 
Δ.Σ. τής Τραπέζης νά παρατείνει την παραμονή υπαλλήλων που νπερέβησαν 
τό δριο ηλικίας. ’Επίσης καταργεϊται ή διάταξη τού ίσχύοντος ’Οργανισμού 
σύμφωνα με την όποια λόγος λύσεως τής σχέσεως έργασίας ήταν και αυτός τής 
αποχής τού υπαλλήλου από την υπηρεσία τον γιά όποιοδήποτε λόγο, έστω καί 
αν πρόκειται γιά ασθένεια, που υπερβαίνει τά προβλεπόμενα από τό νόμο δρια 
απουσίας. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται μόνο στασιμότητα.

— Κατοχυρώνεται τό δικαίωμα τού «άναφέρεσθαι» στή Διοίκηση μέσω 
τής ίεραρχικής όδοϋ γιά κάθε πράξη ή παράλειψη αντίθετη στήν εργασιακή τάξη 
ή δννάμενη νά δημιουργήσει ανωμαλία ή αφορμή γιά παράπονα.

— Οι προϊστάμενοι είναι υποχρεωμένοι νά μετακινούν τους υπαλλήλους 
από υπηρεσία σέ υπηρεσία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα γιά τήν ολοκλή
ρωση τής καταρτίσεώς τους.

— ’Ακόμη, είναι υποχρεωμένοι οι προϊστάμενοι νά είναι αμερόληπτοι στήν 
άσκηση των εποπτικών τους καθηκόντων, νά επιβραβεύουν καί νά γνωστοποιούν 
άρμοδίως κάθε επωφελή γιά τήν Τράπεζα πράξη των υφισταμένων τους. ’Επί
σης με τό νέο ’Οργανισμό κατοχυρώνεται τό συνταγματικό δικαίωμα πού έχουν 
οι υπάλληλοι σάν πολίτες, νά ασχολούνται με τά κοινά διεκδικώντας δημόσια 
αξιώματα, δπως π.χ. βουλευτή, Δημάρχου, κλπ.

— Αυξάνονται τά κατώτατα δρια τού οικογενειακού επιδόματος καί τού επι
δόματος τέκνων. Τό ελάχιστο χορηγούμενο επίδομα υπολογίζεται στο βαθμό 
τού Ύπολ. Β' πλέον 5 προσαυξήσεων. Αυτή ή διάταξη ευνοεί τούς νέους υπαλ
λήλους πού αποκτούν οικογενειακά βάρη καί πού γιά τό Δόκιμο σημαίνει αύ
ξηση τού οικογενειακού του επιδόματος κατά 40 % περίπου.

— ’Επικυρώνεται από τό νέο ’Οργανισμό ή σημαντική κατάκτηση τής Έξο- 
μοίωσης των «πόσης φύσεως αποδοχών καί λοιπών παροχών» τού Προσωπι
κού τής ’Εθνικής με εκείνες τού Προσωπικού τής Τραπέζης Ελλάδος καί ή 
διαρκής αναπροσαρμογή τών πρώτων προς τις δεύτερες.

'Υπάρχουν βέβαια ουσιαστικές διαφωνίες τών δύο πλευρών καί ιδιαίτερα 
πάνω ατά βασικά ζητήματα τής «κατανομής, εξέλιξης καί αποδοχών τού Προ
σωπικού».



Αλλά στα. σημεία αυτά οΐ θέσεις των Συλλόγων είναι ανυποχώρητες καί 
εκεί ακριβώς θά δοθεί ή μάχη για τον νέο ’Οργανισμό.

Οί διαφωνίες αυτές, ειδικότερα, είναι οι παρακάτω:
— Στο κεφάλαιο τής κατανομής Προσωπικού ή Διοίκηση θέλει τη δη

μιουργία ιδιαίτερον κλάδου δακτυλογράφων — γραμματέων — χειριστών δια- 
τρητικών μηχανών, που οί έντεταγμένοι σ’ αυτόν θά φθάσουν μέχρι το βαθμό 
τοϋ Τμηματάρχη Γ' ('Υποτμηματάρχη). Στο σημείο αυτό διαφωνούν οί Σύλ
λογοι — αποκλείοντας κάθε σκέψη διαχωρισμού τοϋ Προσωπικού — και αντι
προτείνουν όπως οί άνάγκες τής Τράπεζας σέ προσωπικό τών ειδικοτήτων αυτών 
καλύπτονται από υποχρεωτική θητεία κυρίως τών μικροβάθμων συναδέλφων 
στους αναγκαίους τομείς εργασιών (π.χ. δακτυλογραφίας).

— Στο κεφάλαιο τής έξελίξεως προσωπικού καί στο μισθολογικό ή άποψη 
τής Διοικήσεως είναι ή εισαγωγή τοϋ λεγάμενου «Μέριτ σύστεμ» δη λ, κατάρ
γηση τών βαθμών καί συνεπώς καί τών προαγωγών. Διατήρηση μόνο τών βαθ
μών τοϋ Διευθυντή καί τοϋ Υποδιευθυντή καί αντικατάσταση τών προαγωγών 
με μιά άνά διετία οικονομική προώθηση τών υπαλλήλων ανάλογα μέ τό ευδό
κιμο τής υπηρεσίας στα δύο προηγούμενα χρόνια.

Αυτό μέ άλλα λόγια σημαίνει άτι όσοι υπάλληλοι θά υπάρχουν στήν Τρά
πεζα, τόσοι θά είναι καί οί μισθοί.

Ή άποψη τών Συλλόγων είναι δτι θά πρέπει νά διατηρηθεί τό σημερινό 
σύστημα έξελίξεως καί αποδοχών τοϋ Προσωπικού, βελτιωμένο έτσι ώστε νά 
άνταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις τών σχέσεων εργασίας.

Κατά τήν συλλογική άποψη οί προτεινόμενες βελτιώσεις στις επίμαχες 
παραγράφους είναι οί παρακάτω:

— Γιά νά αντιμετωπιστούν οί άνάγκες στους τομείς δακτυλογραφίας και 
ταμειακής διαχειρίσεως προτείνεται οί έχοντες βαθμό από Ύπολογ. Β’ μέχρι 
καί Λογιστή Β1 νά υπηρετούν στήν δακτυλογραφία επί τετραετία ή στήν Τα
μειακή διαχείριση ή σάν Tellers επί διετία.

— Νά έξομοιοϋνται προς τούς κατέχοντες θέσεις ευθύνης καί οί παρεχον- 
τες έξειδικευμένη υπηρεσία υπάλληλοι ανεξάρτητα από τό αν αυτοί προΐστανται 
ή οχι οργανικού τμήματος.

— Νά μήν επιτρέπεται ή τοποθέτηση υπαλλήλου σέ μονάδα δπου προϊστά
μενος είναι βαθμολογικά κατώτερος τοϋ τοποθετούμενου.

— ’Οργανικοί βαθμοί νά θεωροϋνται οί Ακόλουθοι:
Στόν κλάδο Τραπεζικών εργασιών.

από τον Τμηματάρχη Α' καί άνω. 'Ο αριθμός τους θά καλύπτει τό 10% τοϋ 
συνόλου τοϋ Προσωπικού αυτού τοϋ κλάδου.



Στόν Τεχνικό κλάδο.
—'Ολόκληρο τό προσωπικό τής Α' κατηγορίας μέ αριθμό θέσεων 50.
— Οι βαθμοί Υπομηχανικών 1ου, Τεχνικού βοηθού Ιον και εργοδηγού 

Α' σέ αριθμό δχι ανώτερο τού 5/ τού συνόλου των 'Υπαλλήλων των οικείων 
κατηγοριών.

Στην κατηγορία Ταμειακών βοηθών.
—Ό βαθμός τού Αιαχειριστού μέ ανώτατο αριθμό θέσεων τό 10°/ τού 

συνόλου.

Ρύθμιση τών Valeurs κατά τόν άκόλουθο τρόπο.

"Οσοι προσλαμβάνονται ένα τρίμηνο πριν έως και ένα τρίμηνο μετά την 
1η Ιανουάριον να παίρνουν Valeur την 1η ’Ιανουάριου.

"Οσοι προσλαμβάνονται από 1ης ’Απριλίου έως και 30 Σεπτεμβρίου να 
παίρνουν Valeur την 1η ’Ιουλίου.

— ΟΙ προαγωγές να γίνονται μετά από υποχρεωτική εισήγηση γνωμοδο- 
τικον οργάνου στο όποιο θά μετέχουν τρεις τουλάχιστον Αιενθνντές Τραπέζης.

— Ειδικές κατ’ άρχαιότητα προαγωγές έν οψει έξόδου.

Τμήματάρχες Β’ μέ 7 χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας στόν βαθμό, ένα μήνα 
προ τής έξόδου των από την Τράπεζα νά παίρνουν τό βαθμό τού Τμηματάρχη Α’.

Γιά τούς υπαλλήλους πού εξάντλησαν τό συνολικό ποσοστό προσαυξήσεων 
στο βαθμό πού κατέχουν — έκτος τών βαθμών τού Διευθυντή και 'Υποδιευ
θυντή — νά παίρνουν προσαύξηση 3/ έπι τού βασικού μισθού άνά τριετία.

ΟΙ προσαυξήσεις αυτές δέν θά μπορούν νά ξεπεράσουν τις 5.
’Εάν υπάλληλος τής παραπάνω περιπτώσεως αποχωρήσει οίκειοθελώς 

πριν από τη συμπλήρωση τού ορίου ηλικίας, νά δικαιούται πρόσθετη πλήρη 
προσαύξηση έκ 15/ ανεξάρτητα από τόν χρόνο παραμονής στην Τράπεζα, πέρα 
από τόν άπαιτούμενο γιά την έξάντληση τού συνολικού ποσοστού τών προσαυ
ξήσεων καί έφ’ όσον δέν έκανε χρήση τής πρώτης πρόσθετης προσαυξήσεως 
δη λ. τού 3%.

°Όλα τά παραπάνω αποτελούν διεκδικητικούς στόχους τών Συλλόγων, 
που ή έκβασή τους — πέρα από την αγωνιστικότητα τού προσωπικού πού θεω
ρείται δεδομένη — θά έξαρτηθεί καί από την, μέ καλή διάθεση καί ρεαλιστικό 
πνεύμα, έπαναστάθμίση από τή Διοίκηση τών, τουλάχιστον ανεδαφικών γιά 
τήν σημερινή 'Ελληνική πραγματικότητα, προτάσεών της.



ΙΣΧΥΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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Ό παρών ’Οργανισμός ένεκρίθη κατά τάς συνεδριάσεις τοϋ 
Διοικητικοϋ Συμβουλίου τής Τραπέζης τής 28 Αύγούστου καί 
10 Σεπτεμβρίου 1953, έτέθη ένίσχύϊ διά τοϋάπό26 Σεπτεμ
βρίου 1953 Β. Διατάγματος (ΦΕΚ 267/1953 τεύχος Α'), έτρο- 
ποποιήθη δέ έν συνεχεία δι* άποφάσεων τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου τής Τραπέζης τής 28 Δεκεμβρίου 1965 καί 26 ’Ια
νουάριου 1966, κυρωθεισών διά τοϋ άπό 12 ’Απριλίου 1966 
Β. Διατάγματος (ΦΕΚ 82/1966 τεϋχος Α'). Αί δυνάμει των 
τελευταίων άποφάσεων τροποποιηθεΐσαι διατάξεις σημειοΰ- 
νται δι’ άστερίσκου (*) ίσχύουσαι ύπό τήν έν τφ κειμένφ 
διατύπωσιν άπό 1 ’Ιανουάριου 1966 (πλήν των περιπτώσεων 
άναδρομής των μεταβατικών διατάξεων τοϋ άρθρου 35). Αί 
λοιπαί διατάξεις τίθενται ώς ισχύουν άπό 26 Σεπτεμβρίου 1953.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Φ.Ε.Κ. 145/1.8.66 

» 413/12.6.70
» 75/14.4.71
» 259/14.12.71 Ήκηρώθη (Άπόφ. Συμβ. Έπικρ. 2491/73)
» 129/16.6.73
» 179/28.6.74
» 25/15.1.74 (Νέα Συλλογική Σύμβασις Εργασίας)
» 179/23.8.75
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"Α ρ θ ρ ο ν 1.

' Γενικά.

1) Ό παρών ’Οργανισμός ρυθμίζει τά τής έσωτερικής ύπηρεσίας τής 
Τραπέζης κατά τά κατωτέρω λεπτομερώς καθοριζόμενα:

2) Αί έργασίαι τής Τραπέζης κατευθύνονται καί παρακολουθοΰνται όπό 
τής Διοικήσεως, διεξάγονται δέ συμφώνους πρός τό Καταστατικόν καί τάς 
Αποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου καί τού Διοικητοΰ διά των παρά τοΰ 
τελευταίου τούτου όριζομένων όργάνων.

3) Παρά τή Διοικήσει υπάρχουν αί κάτωθι Διευθύνσεις:
α) Βιομηχανικής Πίστεως.
β) Εργασιών Εσωτερικού.
γ) Εργασιών Εξωτερικού.
δ) Π ροσωπικοΰ.
ε) Έπιθεωρήσεως. 

στ) Γενικού Λογιστηρίου.
ζ) Γραμματείας.
Διά πράξεως τοΰ Διοικητοΰ ρυθμίζονται αί Αρμοδιότητες, δικαιοδοσίαι 

καί σύνθεσις τών Διευθύνσεων, ώς έπίσης καθορίζονται έκάστοτε τά Τμήματα 
καί αί Τπηρεσίαι τής Τραπέζης ώς καί ή σύνθεσις αότών.

4) Ή τοποθέτησις τών Προϊσταμένων τών Διευθύνσεων, τών Τμημάτων 
καί τών Υπηρεσιών, τών Διευθυντών, Υποδιευθυντών καί Εντεταλμένων 
Υποκαταστημάτων ώς καί ή άνάκλησις τών τοποθετήσεων τούτων γίνεται, 
Ασχέτως βαθμού καί Αρχαιότητας, διά πράξεως τού Διοικητοΰ κατά τήν Από
λυτον αύτού κρίσιν.

5) Έπίσης κατόπιν έγκρίσεως τού Διοικητοΰ γίνεται διά τής Διευθύν- 
αεως Προσωπικού καί ή τοποθέτησις τών έχόντων τόν βαθμόν τού Τμημα- 
τάρχου Α' καί άνω έστω καί άν δέν πρόκειται νά τοποθετηθούν είς θέσιν 
Προϊσταμένου Τμήματος ή Υπηρεσίας.

6) Αί τοποθετήσεις άπαντος τοΰ λοιπού Προσωπικού γίνονται ύπό τής 
Διευθύνσεως Προσωπικού, έκτός τών άφορωσών μεταθέσεις Από τόπου είς τό-



ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κεφάλαιον 1

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ό παρών ’Οργανισμός δέτει βασικάς άρχάς περί τή}» εσωτε
ρικήν λειτουργίαν τής Τραπέζης καί περιέχει τούς κανόνας, οί όποιοι 
ρυθμίζουν την σχέσιν εργασίας τής Τραπέζης μετά τοΰ Προσωπικού 
της.

2. Αί έργασίαι τής Τραπέζης κατευ'&ύνονται καί παρακολουθούν
ται υπό τής Διοικήσεως (Διοικητοΰ, Υποδιοικητών), διεξάγονται δέ 
συμφώνως πρός τό Καταστατικόν καί τάς αποφάσεις τοΰ Δοικητικοΰ 
Συμβουλίου καί τοΰ Διοικητοΰ, διά των παρά τοΰ τελευταίου τούτου 
όριζομένων οργάνων.

3. Ύπό την έννοιαν ταύτην, όργανα είναι αί Διευθύνσεις τής Δι- 
οικήσεως, τά Καταστήματα Δικτύου καί τά πάσης φύσεως ύπηρεσιά- 
κά Συλλογικά Όργανα, (Συμβούλια, ’Επιτροπαί) παρά τή Διοικήσει 
καί Καταστήμασι.

Ύπό τόν ορον Κατάστημα νοείται πάσα μονάς τοΰ δικτύου τής 
Τραπέζης δι εξ άγουσα τάς πάσης φύσεως εργασίας αύτής.

4. Αί παρά τή Διοικήσει Διευθύνσεις συνιστώνται ή καταργοΰν- 
ται δι’ άποφάσεων τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου προτάσει τοΰ Διοικη- 
τοΰ καί επί τή βάσει ήτιολογημένης εισηγήσεως Συλλογικού παρά τή 
Διοικήσει ’Οργάνου, συγκροτουμένου έκ των πέντε άρχαιοτέρων επί βα- 
•δμώ Διευθυντών τής Τραπέζης.

5. Αί αρμοδιότητες καί ή δικαιοδοσία τών Διευθύνσεων ρυθμί
ζονται διά Πράξεως Διοικητοΰ επί τή βάσει τής κατα 
τά άνω έ ν παρ. 4 εισηγήσεως.

'Ωσαύτως διά πράξεως Διοικητοΰ, ρυθμίζονται ή μορφή έργανώ- 
σεως, ή σύνδεσις καί διάρ-δρωσις τών Διευθύνσεων εις Μονάδας και 
•δέσεις ειδικής υπηρεσίας, έκδιδομένου κατά Διεύδυνσιν τοΰ οικείου 
Κανονισμού Όργανώσεως καί λειτουργίας αύτής, κατα τα έ ν 
παρ. 11 τοΰ παρόντος προβλεπόμενα.

6. Τά εις έκάστην Διεύδυνσιν καί Κατάστημα τής Τραπέζης
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7) ̂ U: Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων άσκοΰσι τάς άρμοδιότπταε α,ύτών 
κατευθυνουσι και παρακολουθοΰσι τάς εις την δικαιοδοσίαν των Lavouivac

»V2M :!tt~
8) ^ Προϊστάμενον Διευθύνσεως, Τμήματος ή Υπηρεσίας άπόντα ή κωλυ-

ομενο-ν αναπληροι ο έν τή Διευθύνσει, τώ Τρήματι γι τΫι ? -,
Ρ»* έ<ρδ,„ Εχει ipcaSfJ τρ,εΟ^ ππρΛσ δΙ,^ο, Γλ^ S,'

■*"*«· * Διευβόνοεως Πρί,π,πεϋ, ‘ W““ 
1 ουτ αυτό ισχύει προκειμένου περί άναπληρώσεως των μελών τώε Διευ 

θυνσεως τών Υποκαταστημάτων. 1 1? υ"
9) Διά τήν τοποθέτησιν τού Προσωπικού καί τήν είς Εκαστον W1U

ίαί αίΐοΓ ύπΤΓΐακώτ καθγ1κ0νΤων δέν λαμβάνεται ύπ’ δψιν δ βαθμός 
και αι αποοοχαι έκάστου υπαλλήλου. ,ς

Α ρ θ ρ ο ν 2. (*)

Προσλήψεις Προσωπικού.
οαθηΛ ΔΠΡ°σλήψε- ? ύπΥ,ρεσίαν τ^ς ΤΡ^έζης γίνονται κατ’ άρχήν έπί 

θμψ Δοκίμου του Λογιστικού ή Ταμιακού Κλάδου, Μηχανικού Γ'^άξεως
r«0„x„t έπί 6«0ρφ 7φ, Τεχνικεϋ 6ο^> έπί 6·4φ 8», διά ZfS
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τ», 0δηγΛν" συν=δγίΎ»ν «ύτοκινητοθυρίδων ώς καί φυλάκων
της Τραπ ζης, γίνονται διά συμβάσεως ένός Ετους. Ό χρόνος οδτος Ιποτελεΐ 
περίοδον^ απαραιτήτου δοκιμασίας των. Οδτοι μετά τήν^δον τού ώςΐίω 
I ους εφ οσον κριθή εύδόκιμος ή ύπηρεσία των, έντάσσονται είς τό μόνιμον
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της άρχικης ήμερο,τηνίας προσλήψεώς των. Ψ ζ ™

2 Κατ’ έξαίρεσιν τών άνωτέρω δύναται ή Τράπεζα νά ποοσλαιιβάντ,
"τ, 4νώ"™Τ 5Ρ-«". ωΐοίωε 30 π^χ,^ε '.Α,ί,,ά™, &2ΓώΤ2
ίοοτιμων τοιουτων Σνολών τύτ λ>, , - , X yi <·>ς καιX ής αλλοδαπής, εις τον δεύτερον βαθμόν τής κλί-



επίπεδα έποπτείας, δεν ούνανται νά υπερβαίνουν τά τέσσερα, ήτοι: 
Διεύ-δυνσιν, 'Υποδιεύ-δυνσιν, Τμήμα καί Υπηρεσίαν.

Θέσεις ειδικής υπηρεσίας έξ ών συγκροτούνται μερικώς ή όλι- 
κώς Διευθύνσεις, ή Μονάδες τοΰ Δικτύου, αντιστοιχούν εις ένα εκ των 
τεσσάρων τούτων επιπέδων, τής άντιστοιχίας κα-δοριζομένης διά Πρά- 
ξεως Διοικητοΰ, κατόπιν είσηγήσεως αρμοδίου Συλλογικού ’Οργάνου.

7. αλ Ή τοπο-δέτησις των προϊσταμένων Διευθύνσεων Διοική- 
σεως καί Διευθυντών Καταστημάτων μη ύπηγμένων διοικητικώς εις 
Διεύ-δυνσιν τής Διοικήσεως, ως καί ή άνάκλησις τούτων, γίνεται διά 
πράξεως Διοικητού κατά την κρίσιν αύτού.

β . Ή τοπο-δέτησις Προϊσταμένων Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων 
καί Υπηρεσιών παρά τή Διοικήσει, ή έπάνδρωσις -δέσεων ειδικής υπη
ρεσίας ποφ’ αυτή, ή τοπο-δέτησις "Υποδιευθυντών Καταστημάτων, μη 
ύπηγμένων διοικητικώς εις διεύ-δυνσιν τινά τής Διοικήσεως καί Διευ
θυντών καί Ύπυδιευ-δυντών λοιπών Καταστημάτων, ως καί ή άνά- 
κλησις αύτών, γίνεται διά Πράξεως τού Διοικητού κατόπιν εισηγή- 
σεως άρμοδίου Συλλογικού οργάνου εις ο άπαραιτήτως συμμετέχουν οί 
Διευ-δυνταί Προσωπικού καί Έπι-δεωρήσεως.

γ'. Ή τοπο-δέτησις υπαλλήλων εις λοιπάς -δέσεις έποπτείας καί 
-δέσεις ειδικής υπηρεσίας εις τά Καταστήματα, ως καί ή άνάκλησις 
αύτών, ένεργούνται υπό τής Διευ-δύνσεως Προσωπικού, βάσει ειδικού 
κανονισμού έπανδρώσεως -δ·έσεων εύ-δύνης.

δλ Ή τοπο-δέτησις τού λοιπού προσωπικού γίνεται διά τής Διευ- 
-δύνσεως Προσωπικού.

8. Οί Προϊστάμενοι τών Διευ-δύνσεων καί οί Διευ-δυνταί Κατα
στημάτων μή ύπηγμένων διοικητικώς εις Διεύ-δυνσίν τι να τής Διοι- 
κήσεως ασκούν τάς αρμοδιότητας αύτών. Κατευ-δύνουν καί παρακο
λουθούν τάς εις τήν δικαιοδοσίαν των ύπαγομέΐνας εργασίας ύπό τήν 
έποπτείαν τής Διοικήσεως, εύ-δυνόμενοι έναντι αύτής διά τήν κανο
νικήν καί άρτίαν διεξαγωγήν τών άνατιδεμένων αύτοίς εργασιών. Οί 
λοιποί προϊστάμενοι ως καί οί κατέχοντες -δέσεις εύ-δύνης ή ειδικής 
ύπηρεσίας ύπάλληλοι διεξάγουν τάς εις τήν άρμοδιότητά των ύπα
γομένα ς εργασίας ύπό τήν άμεσον έποπτείαν καί εύ-δύνην τού εις όν 
ύπάγονται Προϊσταμένου.

9. Τούς Προϊσταμένους Διευ-δύνσεων καί τούς Διευ-δυντάς Κα
ταστημάτων, μή ύπηγμένων διοικητικώς εις Διευ·δύνσίν τινα τής Δι- 
οικήσεως, άπόντας ή κωλυομένους άναπληρούν οί άναπληρωταί των, 
έφ’ οσον έχουν όρισ-δή τοιούτοι ύπό τού Διοικητού, άλλως ορίζονται 
ουτοι ύπό τού Διοικητού, κατά περίπτωσιν.



μακος τού Λογιστικού Κλάδου, μετά των υπηρεσιακών καί οίκονομικών συνε
πειών διετούς παραμονής έν τφ βαθμώ τούτφ.

3. 'Ωσαύτως, δύνανται, προτάσει της Διοικήσεως καί άποφάσει τού Διοι
κητικού Συμβουλίου, νά προσλαμβάνωνται υπάλληλοι είς ανώτερους τού πρώ
του βαθμούς, λόγψ έξαιρετικών προσόντων ή πείρας, είτε τηρούμενης τής 
κατωτέρω διαδικασίας, είτε καί άνευ ταύτης. Ή τοιαύτη πρόσληψις νοείται 
γενομένη καθ’ ύπέρβασιν τοΰ διά τού παρόντος ’Οργανισμού προβλεπομένου 
άριθμού όργανικών θέσεων.

Οί ουτω προσλαμβανόμενοι, οίτινες δέν δύνανται νά ύπερβα,ίνωσι τούς 
πέντε έτησίως, άπολύονται δι’ άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, προ- 
τάσει τής Διοικήσεως, κατ’ άπόλυτον κρίσιν.

4. Ή Διοίκησις δύναται, πρός συμπλήρωσιν ύπηρεσιακών κενών οίουδή
ποτε Κλάδου, μή δικα,ιολογούντων, κατά τήν άπόλυτον κρίσιν αυτής, τήν πρόσ- 
ληψιν μονίμου προσωπικού, νά προσλαμβάνη προσωρινόν ή έπί συμβάσει ώρι- 
σμένου χρόνου προσωπικόν, μή ύπερβαΐνον τόν άριθμόν 10 έτησίως, μέ άπο- 
δοχάς ύπ’ αυτής καθοριζομένας.

Τό προσωπικόν τής κατηγορίας ταύτης δύναται νά περιληφθή είς τό 
τακτικόν τοιούτον, έφ’ δσον ύφίσταται υπηρεσιακή άνάγκη, υπό τήν προύπό- 
θεσιν δτι θά τηρηθώσι τά περί προσλήψεως υπαλλήλων καθοριζόμενα.

5. Διά νά προσληφθή τις παρά τή Τραπέζη, δέον νά είναι όγιής καί 
νά μή άγη ήλικίαν άνω τέραν τών 30 έτών καί τών 40 έτών προκειμένου 
περί Μηχανικών.

6. Ούδείς ύποκείμενος είς στρατιωτικήν ύποχρέωσιν διορίζεται μετά τήν 
συμπλήρωσιν τού 19ου Ετους τής ήλικίας του, άν μή πρότερον έκτελέση τήν 
έν τφ στρατφ θητείαν του ή άπαλλαγή ή έξαιρεθή ταύτης.

7. Διά τήν πρόσληψιν παρά τή Τραπέζη άπαιτεΐται:
’Απολυτήριον Λυκείου ή ισοτίμου Σχολής, διά τούς υπαλλήλους τού Λο

γιστικού καί Κυρίου Ταμειακού Κλάδου.
’Απολυτήριον τούλάχιστον δημοτικού σχολείου διά τούς Τεχνίτας, Κλη

τήρας καί Φύλακας.
Πτυχίον Σχολής Υπομηχανικών ή έτέρας Δημοσίας ή άνεγνωρισμένης 

άνωτέρας Σχολής, διά τούς Υπομηχανικούς.
Πτυχίον Μέσης Σχολής έργοδηγών, ή ισοτίμου άνεγνωρισμένης Τεχνι

κής Σχολής διά τούς Τεχνικούς Βοηθούς.
Πτυχίον Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή έτέρας ισοτίμου πρός τού

το, Σχολής τής ημεδαπής ή άλλοδαπής διά τούς Μηχανικούς.
8. Ό υποψήφιος δέον νά προσαγάγη τά κάτωθι πιστοποιητικά:
α) II ιστοποιητικόν σπουδών.
β) Π ιστοποιητικόν Ποινικού Μητρώου.
γ) Π ιστοποιητικόν στρατολογικής καταστάσεως (προκειμένου περί άρ- 

ρένων έκπληρωσάντων τάς στρα,τιωτικάς των υποχρεώσεις ή άπαλλαγέντων 
αυτών προσωρινώς ή όριστικώς).



Τούς άναπληρωτάς Διευθυντών των λοιπών Καταστημάτων, 
έφ’ οσον δεν έ'χει όρισ-δή άλλως, ορίζει ή 
•δυνσις τής Διοικήσεως.

Τούς άναπληρωτάς των λοιπών στελεχών τής Τραπέζης, ορίζει 
ό Προϊστάμενος τής οικείας μονάδος μετά πρότασιν τοΰ κατά περίπτω- 
σιν άμέσως ανώτερου Προϊσταμένου τοΰ άπουσιάζοντος ή κωλυόμενου.

10. Διά την άνά-δεσιν υπηρεσιακών καθηκόντων είς τούς υπαλ
λήλους λαμβάνονται ύπ’ ό'ψιν υπηρεσιακοί λόγοι καί αι άνάγκαι λει
τουργίας τής Τραπέζης καί ούχί άναγκαίως έ βα-δμός ή ή άρχαιότης 
έν αύτψ.

«Έ παράγραφος όμως αυτή κατά την Συλλογικήν Έκπροσώπη- 
σιν, -δά πρέπει νά συμπλήρωσή προστι-δεμένης στό τέλος τής παρα
γράφου, μιας κατ’ έπιλογήν έκ τών άκολούδιον προτάσεων:

α) τηρουμένων πάντοτε τών είς τήν έργατικήν καί έν γένει νο- 
μο-δεσίαν διατάξεων περί προστασίας τής προσωπικότητς τοΰ ύπαλ- 
λήλου ή

γ) μή έπιτρεπομένης τής τοπο-δετήσεως υπαλλήλου είς σχέσιν 
ύπαγωγής καί έποπτείας υπό βα-δμολογικώς κατώτερον».

Τά λοιπά μέλη τής Επιτροπής δέν συμφωνούν έπί τής προσ
θήκης.

11. Δι’ Ειδικών Κανονισμών, είς έφαρμογήν τοΰ παρόντος ’Οργα
νισμού, ρυθμίζονται γενικά καί είδικώτερα -δέματα λειτουργίας τής 
Τραπέζης. Οί κανονισμοί κυροΰνται διά ΓΙράξεως Διοικητοΰ, μετά γνώ
μην Συλλογικού ’Οργάνου.

12. Συνεφωνή-δη όμοφώνως όπως ή παρούσα παράγραφος μή συμ- 
περιληφ-δή είς τόν νέον ’Οργανισμόν.

Είς τήν -δέσιν τής άπαλειφ-δείσης παραγράφου έπροτά-δη άπό 
τήν Συλλογικήν Ηγεσίαν, ή διατύπωσις τής άκολού-δου παραγρά
φου: «Είς τά Συλλογικά Όργανα τά άφορώντα είς πρόσληψιν, προ- 
αγωγάς, άξιολόγησιν, έξέλιξιν, πειθαρχικήν διαδικασίαν κλπ. -δέ
ματα προσωπικού, συμμετέχει καί έκπρόσωπος τών οικείων συνδικα
λιστικών ’Οργανώσεων, ώς κατά περίπτωσιν ή-δελεν όρισ-δή».

άρμοδία προϊσταμένη Διεύ-

Τά λοιπά μέλη τής έπιτροπής ύπεστήριξαν οτι σχετική, πρός 
τήν άνωτέρω, διάταξις, -δά ήδύνατο νά άναφερ-δή μελλοντικώς είς 
τάς έπί μέρους διατάξεις καί οχι είς τό γενικόν μέρος τού ’Οργανισμού.



δ) Ληξιαρχικήν πράξιν γεννήσεως ή πιστοποιητικόν Δήμου ή Κοινό- 
τητος.

ε) Συστατικάς έπιστολάς δύο- τούλάχιστον εύΟπολήπτων, κατά τήν κρί- 
□ιν τού Διευθυντού Προσωπικού, προσώπων.

στ) Επίσης ύποχρεοΰται νά ύποβληθή πρός διαπίστωσιν τής ύγείας του 
εις έξέτασιν (γενικήν ώς καί πάσαν ειδικήν) παρά τών ύπό της Τραπέζης 
βριζόμενων ιατρών.

ζ) Προκειμένου περί Μηχανικών, πιστοποιητικόν έγγραφης των είς τό 
Τεχνικόν Έπιμελητήριον Ελλάδος.

9. Προσλήψεις προσωπικού κατά τάς παραγράφους 1 καί 2 τού· παρόν
τος έξαιρουμένης τής προσλήψεως Μηχανικών, Τεχνιτών καί Φυλάκων, γίνον
ται κατόπιν έγγράφου καί προφορικής δοκιμασίας, ένώπιον έξεταστικής Επι
τροπής δριζομένης διά Πράξεως τού Διοικητού, ήτις καθορίζει τόσον τήν 
σύνθεσιν τής Έξεταστικής Επιτροπής, δσον καί τάς λοιπάς λεπτομέρειας τής 
δοκιμασίας. Ή Τράπεζα δύναται νά άξιώση κατά τήν κρίσιν της, τήν υπαρ- 
ξιν ειδικών προσόντων καί γνώσεων. Ό διαγωνισμός πρός πρόσληψιν τών 
έν τή παρ. 2 άναφερομένων, διενεργεΐται άποκλειστικώς μεταξύ Πτυχιού- 
χων Άνωτάτων Σχολών.

10. Διά πράξεως τού Διοικητού βρίζεται δ άριθμός τών προσληπτέων 
έκ τών ύποστάντων δοκιμασίαν καί έπιτυχόντων, άναλόγως τών άναγκών τής 
ύπηρεσίας, κατά σειράν έπιτυχίας, προτιμωμένων, έν ίσότητι έπιτυχίας, τών 
τέκνων έν ένεργεία ύπαλλήλων τής Τραπέζης ή συνταξιούχων, ώς καί τών 
τέκνων θανόντων έν ένεργεία ή έν καταστάσει συνταξιοδοτήσεως ύπαλλήλων 
τής Τραπέζης.

Προσλήψεις Είσπρακτόρων κατ’ αρχήν δεν ένεργούνται, τών1 θέσεων 
τής κατηγορίας ταύτης συμπληρουμένων διά μετατάξεως τών κεκτημένων τά 
άπαιτούμενα προσόντα κλητήρων, κατά τά περί μετατάξεως προσωπικού κα
θοριζόμενα.

Ή πρόσληψις άνακοινοΰται 6ι’ έγγράφου τής Διευθύνσεως Προσωπικού 
τής Τραπέζης, καθορίζοντος καί τήν ήμερομηνίαν καθ’ ήν δ προσλαμβανόμε
νος δέον ν’ άναλάβη τά καθήκοντα του.

Μή έμφάνισις τού καλουμένου κατά τήν ταχθεΐσαν ήμερομηνίαν ή τό 
βραδύτερον έντός πενθημέρου άπό ταύτης, θεωρείται ώς μή άποδοχή παρά 
τούτου τής προσλήψεώς του.

11. Καθ’ ύπέρβασιν τών έν ταΐς προηγουμέναις παραγράφοις προσλή
ψεων καί κατά παρέκκλισιν τών έν α,ύταίς δριζομένων, ή Διοίκησις δύναται, 
πρός κάλυψιν έκτάκτων άναγκών είς προσωπικόν τού Λογιστικού καί τού 
Ταμειακού Κλάδου, νά προσλαμβάνη αποφοίτους Σχολών Μέσης Έκπαιδεύ- 
σεως, έπί έτη,σία συμβάσει" δυναμένης νά παραταθή έπί έν, κατ’ άνώτατον 
δριον, έξάμηνον καί έπί άποδοχαΐς τού βαθμού Δοκίμου μέχρις άριθμού, κατ’ 
Ετος, μή δυναμένου νά ύπερβή τό 2% τής ύφισταμένης κατά τήν 31ην Δεκεμ
βρίου τού προηγουμένου Ετους δυνάμεως τών ώς άνω Κλάδων.

Οί ούτω προσλαμβανόμενοι δύνα,νται νά ένταχθούν είς τό μόνιμον προ-



Κ & ά λ α ι ο ν 2

ΚΑΤΑΝΟΙΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Κλάδοι - Κιτηγορίαι κατά κλάδο ν

Τό Προσωπικόν τής Τριπέζης διακρίνεται εις τούς κάτωθι κλά
δους ·.

1. Κλάδος Τραπεζικών ’Εργασιών
2. Τεχνικός Κλάδος
3. Κλάδος ’Ασφαλείας Τραπέζης

μέ τά έξης κατά κλάδον χαρακτηριστικά καί υποδιαιρέσεις:

1. Κλάδος Τραπεζικών Έργααών.

Εις τόν κλάδον τούτον -δά άνήκη τό προσωπικόν τό παρέχον ερ
γασίαν πρός άμεσον έξυπηρίτησιν καί διεξαγωγήν τής κυρίας τρα
πεζικής εργασίας, κυρίως ή έπιβοη-δητικώς.

Κατατάσσεται εις τάς κατηγορίας.
Ια. Συναλλαγών έν γίνει, λογιστικής καί ταμειακής διαχειρΐ- 

σεως καί διοικητικών καί επιτελικών αρμοδιοτήτων.
1β. Δακτυλογραφίας, χειρισμού διατρητικών - λογιστικών μη

χανών, γραμματέων.
1γ. Ταμειακών βοηθών. (Ταμειακού βοηθητικού προσωπικού). 
1δ. Γενικού βοηθητικού Προσωπικού (Φροντιστών).
Τό προσωπικόν τής Ια ώς άνω κατηγορίας -δά δύναται νά χρη

σιμοποίησή εις τάς διοιζητικάς -δέσεις τών λοιπών κλάδων, οπωσ
δήποτε δέ εις τάς -δέσεις οικονομικής διαχειρίσεως αύτών.

2. Τεχνικός Κλάδος.

Εις τόν κλάδον τούτον -δά υπάγεται τό προσωπικόν τό άπασχο- 
λούμενον εις Τομείς έργασίας τής Τραπέζης έν-δα άπαιτούνται άπο- 
κλειστικώς όλοκληρωμέναι γνώσεις τής συγχρόνου τεχνικής. 

Διακρίνεται εις τάς κατηγορίας:
2α. Μηχανικών 
2β. Υπομηχανικών 
2γ. Τεχνικών βοη-δών 
2δ. Τεχνιτών



σωπικόν έπί βαθμφ Δοκίμου, άναδρομικώς άπό τής άρχικής ώς άνω προσλή- 
ψεώς των, μετά πάροδον τουλάχιστον ένός Ετους άπό ταύτης, Εφ’ δσον Εχουν 
εύδόκιμον ύπηρεσίαν κα.ί μετ’ Επιτυχίαν είς Εσωτερικόν διαγωνισμόν, λυόμε
νης άλλως τής σχέσεως Εργασίας Επί τή λήξει τής συμβάσεως. ,

12. Καθ’ ύπέρβασιν τών Εν ταϊς προηγουμέναις παραγράφοις προσλή
ψεων καί κατά παρέκκλισιν τών Εν αύταΐς δριζομένων, ή Διοίκησις δύναται 
να προσλαμβάνη κατ’ Ετος τέκνα των Εν Ενεργεία ύπαλλήλων τής Τραπέζης 
ή συνταξιούχων, ώς καί τέκνα θανόντων Εν Ενεργεία ή Εν καταστάσει συντα- 
ξιοδοτήσεως ύπαλλήλων τής Τραπέζης, είς Κλάδους καί βαθμούς άναλόγως 
τών προσόντων των, μέχρι ποσοστού 15% τών κατά τό προηγούμενον Ετος 
πραγματοπαιηθεισών πάσης φύσεως προσλήψεων. Ή Επιλογή Ενεργεΐται κατά 
τήν κρίσιν τής Διοικήσεως, κατόπιν δέ Εγγράφου καί προφορικής δοκιμα
σίας, δι’ ας περιπτώσεις προβλέπεται τοιαύτη ύπό τού παρόντος καί κάτά τά 
Εν αύτφ είδικότερον δριζόμενα.

Ά Ρ θ ρ ο ν 3. (*)'

’Οργανικοί θέσεις.
1. Αί όργανικαί θέσεις άπό τοΰ βαθμού τού Τμηματάρχου Α' καί άνω, 

προκειμένου περί τών Λογιστικού καί Ταμειακού Κλάδου καί τού Μηχανι
κού Γ', Υπομηχανικού Επί βαθμφ 3ψ καί Τεχνικού βοηθού Επί βαθμφ 2φ 
καί άνω προκειμένου περί τού Τεχνικού Κλάδου, καθορίζονται συνολικώς 
κατά βαθμούς ώς άκολούθως:

α. Λογιστικός Κλάδος: β. Ταμειακός Κλάδος:
ΔιευθυνταΙ 20 ΔιευθυνταΙ 1

Ύποδιευθυνταί 60 Ύποδιευθυνταί 2
Συμπράτ. Ύποδιευθυνταί 100 Συμπράτ. Ύποδιευθυνταί 4
Τμηματάρχαι Α' 450 Τμηματάρχαι Α' 30

630 37

γ. Τεχνικός Κλάδος:
Κατηγορίαι Μηχανικών Κατηγορία Ύπομ η"χ α ν ι κ ώ ν

ΔιευθυνταΙ 1 Υπομηχανικοί έπί βαθμφ 1φ 3
'Αρχιμηχανικοί 3 Υπομηχανικοί έπί βαθμφ 2ω 6
Έπιμηχανικοί 5 Υπομηχανικοί έπί βαθμφ 3ω 10
Μηχανικοί Α' 10 Κατηγορία Βοηθητικού
Μηχανικοί Β' 10 Προσωπικού Τεχνικού

Μηχανικοί Γ' 15
Τεχνικοί βοηθοί έπί βαθμω 1φ 3

44 Τεχνικοί βοηθοί έπί βαθμφ 2φ 10

2. Τό Διοικητικόν Συμβούλιων, προτάσει τού Διοικητού, δύναται νά μετα- 
βάλη, κατά τάς παρουσιαζο)ΐένας έκάστοτε άνάγκας, τήν ώς άνω καθοριζομέ- 
νην σύνθεσιν τού άνωτέρω προσωπικού.



3. Κλάδος Ασφαλείας Τραπέζης

Περιλαμβάνει τό προσωπικόν τό εχον τήν εύ$ύνην τής υπό πά
σαν έννοιαν φρουρήσεως των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων 
τής Τραπέζης, των εις τούς χώρους αύτής καί ύπ’ ευθύνην της φυ
λασσόμενων περιουσιακών στοιχείων τρίτων ώς καί τήν τήρησιν τής 
τάξεως κατά τάς συναλλαγάς.

Διακρίνεται εις τούς κλάδους:
3 α. ’Εποπτών καί
3β. Φυλάκων

II. ΜΗ ΕΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

Πέραν τοΰ προσωπικού τών τριών άνωτέρω κλάδων εις τήν έν
νοιαν τού όποιου άνταποκρίνεται ό ορος «υπάλληλος» ή «προσωπικόν» 
όπου εις τόν παρόντα ’Οργανισμόν άναφέρεται, εις τήν Τράπεζαν πα
ρέχει τάς υπηρεσίας αύτού προσωπικόν μή ύπαγόμενον, ώς πρός τήν 
ρύ'δμισι.ν τής σχέσεως εργασίας, εις τόν παρόντα ’Οργανισμόν ήτοι:

1. Οί δι’ ειδικάς άνάγκας τής Τραπέζης μή δυναμένας νά καλυ
φθούν δι’ έντεταγμένου προσωπικού άπασχολούμενοι:

α') επιστήμονες
β') εμπειρογνώμονες καί
γ') πρόσωπα ειδικών προσόντων καί πείρας πρός κάλυψιν άναλό- 

γων άναγκών τού Κλάδου Τραπεζικών ’Εργασιών.
"Απαντες οί άνωτέρω διέπονται υπό ειδικής συμβάσεως έργα-

σίας.
2. Τό διά κα·5αρώς χειρωνακτικάς έργασίας (μεταφορά, καθα

ρισμόν κλπ.), κατά τήν απόλυτον κρίσιν τής Τραπέζης καί πρός κά
λυψιν τρεχουσών άναγκών αύτής δυνάμενον νά προσληφ-$ή προσωπι
κόν, άνεξαρτήτως τρόπου άμοιβής καί χρόνου άπασχολήσεως αύτού, 
τό όποιον υπάγεται ώς πρός τήν ρύύμισιν τής σχέσεως έργασίας εις 
τάς οικείας, γενικάς ή ειδικάς, διατάξεις τής ’Εργατικής Νομοθε
σίας.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕ-ΑΘΗΝΩΝ

«Οί Σύλλογοι Προσωπικού Ε.Τ.Ε, καί Αθηνών, άναφερόμενοι 
στό -δέμα τής δημιουργίας ιδιαίτερης κατηγορίας Δακτυλογράφων 
Γραμματέων σάν Β' κατηγορία τού κλάδου Τραπεζικών ’Εργασιών, 
μετά άπό βαθύτερη καί εύρύτερη στάύμιση, έρευνα καί έλεγχο, δια-



"Α ρ θ ρ ο ν 4. (*)

Διαβάθμισις Προσωπικοϋ.
Τό προσωπικόν της Τραπέζης κατανέμεται είς τούς άκολούθους διακε

κριμένες ύπηρεσιακούς Κλάδους, ήτοι:
α) Λογιστικόν, β) Ταμειακόν, γ) Τεχνικόν, δ) Κλάδον Κλητήρων καί 

ε) Κλάδον ’Ασφαλείας Τραπέζης.
Η διαβάθμισις έν έκάστψ Κλάδψ έχει ώς άκολούθως:

1. Λογιστικός Κλάδος.
Βαθμοί:
Δόκιμος

Υπολογιστής Β' 
Υπολογιστής Α'
Λογιστής Β'
Λογιστής Α' 

"Υποτμηματάρχης 
Τμηματάρχης Β' 
Τμηματάρχης Α' 
Συμπράττων Υποδιευθυντής 

Υποδιευθυντής 
Διευθυντής

2. Ταμειακός Κλάδος.
Βαθμοί:
Δόκιμος Ταμειακός 

"Υποταμίας Β'
Ύποταμίας Α'
Ταμίας Β'
Ταμίας Α'

" Τ ποτμη ματάρχης 
Τμηματάρχης Β' 
Τμηματάρχης Α' 
Συμπράττων "Υποδιευθυντής 

Υποδιευθυντής 
Διευθυντής

Ο Ταμειακός Κλάδος περιλαμβάνει καί Βοηθητικόν Προσωπικόν ΕΕσ- 
πρακτόρων μέ τήν άκόλουθον διαβάθμισιν:

Βαθμοί:
Βίσπράκτωρ Γ' 
Είσπράκτωρ Β' 
Είσπράκτωρ Α' 

Άρχιεισπράκτωρ

3. Τεχνικός Κλάδος

Ό Τεχνικός Κλάδος ύποδιαιρεΐται εις

α) Κατηγορία Μηχανικών 
Βαθμοί:
Μηχανικός Γ'
Μηχανικός Β'
Μηχανικός Α"
Έπιμηχανικός
Αρχιμηχανικός
Διευθυντής

τρεις διακεκριμένας Κατηγορίας:

β) Κατηγορία "Υπομηχανικών
Βαθμοί:

"Υπομηχανικός έπί βαθμω 7ω 
» » » 6ω
» » » 5ω
» » » 4φ
» » » 3ιρ
» » » 2ω
» » η 1<ρ



πίστωσαν το ασύμφορο από πλευράς Προσωπικού καί Τραπέζης, τής 
δημιουργίας τής κατηγορίας αυτής καί έχουν ταχ·9εί κατά τού εισα- 
γομένου μέτρου, πλήν όμως, γιά νά μη φέρουν δυσχέρειες στίς εν συνε
χεία έργασίες τής ’Επιτροπής, τηρώντας τίς επιφυλάξεις τους, δέ
χονται ως δεδομένο τό στοιχείο, σάν μιά απώτερη εναλλακτική πρότα
ση τής όμάδος εργασίας καί μέ την έννοια αύτή Sol λαμβάνεται ύπ’ 
οψη οπού στό πάρα πέρα κείμενο τού σχεδίου συναντάται ή υπάρχει 
οποιαδήποτε άναφορά στην κατηγορία. Οί υπηρεσιακές δυσχέρειες καί 
ανάγκες οί όποιες έπέβαλαν την σύσταση (στό σχέδιο) τής κατηγο
ρίας αύτής μπορούν νά αντιμετωπιστούν άπό ειδική διάταξη πού Sa 
τέ$εί στό οικείο κεφάλαιο (κατηγοριών Προσωπικού ή Προσλήψεων 
Προσωπικού) πού Sa καθιερώνει τήν υποχρέωση θητείας στους άναγ- 
καίους τομείς έργασιών π.χ. δακτυλογράφων, χειριστών κλπ.».

Κεφάλαιον 3 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Συχνότης προσλήψεων και άριθμός προσλαμβανομένων.

— Κατά τήν Συλλογικήν Έκπροσώπησιν, ή παρούσα παράγραφος 
πρέπει νά διατύπωσή ολόκληρος ώς έχει εις τήν έκ$εσιν τής Ο.Ε.

—Κατά κοινήν άποψιν τών έχπροσώπων τής Διοικήσεως ή παρά
γραφος 1 τού Κεφαλαίου 3 πρέπει νά διατύπωσή ώς κάτω-St:

Αί προσλήψεις γίνονται κατά κατηγορίαν έκάστου κλάδου καί 
άναλόγως τών άναγκών τής υπηρεσίας. Ό άρι$μός τών προσλαμβα
νομένων καθορίζεται κατ’ έτος, έπί τή βάσει τών κατά κλάδον καί 
κατηγορίαν υφισταμένων καί προβλεπομένων άναγκών, προκειμένου δέ 
περί προσωπικού τού Κλάδου Α (Τραπεζικής ’Εργασίας) δέν δύναται 
νά είναι μικρότερος τού ήμίσεος τού άρι$μοΰ τών, εις ήν ή πρόσληψις 
κατηγορία, έξόδων τού προηγουμένου έτους.

—Κατά τήν γνώμην έπίσης εκπροσώπου τής Διοικήσεως, αί λέ
ξεις άπό «προκειμένου δέ. . . .» καί μέχρι πέρατος τού έδαφίου β' νά 
διαγράφουν άπασαι.

2. Τρόπος προσλήψεως.

α) Αί προσλήψεις γίνονται διά δημοσίου διαγωνισμού, έπί πανελ
ληνίου ή έπί τοπικού έπιπέδου, κατά κλάδον καί κατηγορίαν βάσει τών 
κατ’ ελάχιστου προβλεπομένων τυπικών προσόντων.



ο ϋ Τεχνιται 
■ α~ Βαθμοί

Τεχνίτης Γ'
Τεχνίτης Β'
Τεχνίτης Α'

’Εργοδηγός

4. Κλάδος Κλητήρων.
Βαθμοί
Κλητήρ Γ'
Κλητήρ Β'
Κλητήρ Α'

Άρχικλητήρ

Εις τούς άσκοΰντας υπεύθυνον ταμειακήν διαχείρισιν (χρηματικού ή 
τίτλων) καί έφ’ δσον άσκούσι τήν διαχείρισιν ταύτην, χορηγείται έπίδομα 
καθορίζομενον έκάστοτε ύπό τού Διοικητοΰ.

5. Κλάδος ’Ασφαλείας Τραπέζης.
Βαθμοί

Δόκιμος φύλαξ 
Φύλαξ Γ'
Φύλαξ Β'
Φύλαξ Α'

Άρχιφύλαξ

Β'. Βαθμολογική καί Μισθολογική άντιστοιχία.

Οί άνήκοντες εις τάς κατωτέρω κατηγορίας τού Τεχνικού Κλάδου, ώς 
πρός τήν βαθμολογικήν καί μισθολογικήν έξέλιξίν των, άκολουθούν τήν τοι- 
αύτην, κατ’ άντιστοιχίαν των βαθμών τού Λογιστικού Κλάδου, ώς άκολούθως:

ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3α)
Μηχανικός Γ'
Μηχανικός Β'
Μηχανικός Α'

Έπιμηχανικός 
’Αρχιμηχανικός 
Διευθυντής

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3β)

Υπομηχανικός έπΐ βαθμώ 7ω
» » » 6ιρ
» » » 5ιρ
» » » 4ω
» » » 3<ρ
» » » 2ΐι>
» » » 1ω

Ύποτμηματάρχης 
Τμηματάρχης Β' 
Τμηματάρχης< Α' 
Συμπράττων 'Υποδιευθυντής 

Υποδιευθυντής 
Διευθυντής

Υπολογιστής Β' 
Υπολογιστής Α' 
Λογιστής Β' 
Λογιστής Α' 

"Υποτμηματάρχης 
Τμηματάρχης Β' 
Τμηματάρχης Α'

γ) Κατηγορία βοηθητικ 
Προσωπικού Τεχνικού ΚΙ 
δ ο υ
Τεχνικοί Βοηθοί

Βαθμοί
Τεχνικός Βοηθός έπί βαθμω 8ω

7φ
6<ρ
5ω
4ω
3<ι)
2ω
1ω



Προκειμενου περί τών κλάδων 1δ (κλητήρων), 2δ (τεχνιτών) 
καί 3β (φυλάκων), ή παρούσα διάταξις έχει δυνητικό χαρακτήρα.

β. Κατ’ έξαίρεσιν: βα. Ή Διοίκησις δύναται νά προσλαμβάνη αρι
στούχους επαρχιακών Λυκείων κατά προτίμησιν οικονομικών, μέχρι 10 
κατ’ έτος, επιλεγόμενων υπό τής αρμόδιας υπηρεσίας τής Τραπέζης, 
πρός κάλυψιν άναγκών του Κλάδου Τραπεζικών ’Εργασιών εις τό επαρ
χιακόν δίκτυον. Ή ώς άνω δυνατότης εξαντλείται κατ’ έτος, μη μετα- 
τι-θεμένη, έν δλω ή εν μέρει, εις έπόμενα έτη.

ββ. Ή Διοίκησις δύναται νά προσλαμβάνη τούς εις τό έδάφ. II 
τοΰ Κεφαλαίου 2 τοΰ παρόντος ’Οργανισμού άναφερομένους:

Εκ τ.ών άναφερομένων εις την παράγραφον 1 στοιχ. (γ) τοΰ 
άνω εδαφίου προσώπων δύνανται δύο εκ τούτων κατ’ έτος μετά τριετή 
τουλάχιστον επιτυχή υπηρεσίαν καί έφ’ οσον δεν. έχουν ύπερβή τό 40όν 
έτος τής ηλικίας των νά ένταχύούν εις τό τακτικόν προσωπικόν εις 
βα-θμόν ούχί άνώτερον .τού Τμηματάρχου Γ', κατόπιν κρίσεως τοΰ 
οικείου Συλλογικού ’Οργάνου τής Διοικήσεως, μετ’ άπόφασιν τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου τή προτάσει τού Διοικητοΰ.

βγ.1. Ή Διοίκησις δύναται νά προσλαμβάνη κατ’ έτος τέκνα έν 
ένεργεία ή -θανόντων ή συνταξιούχων υπαλλήλων καί εσωτερικών επί 
παγία μηνιαία άντιμισύία δικηγόρων τής Τραπέζης κατόπιν εισαγω
γικού διαγωνισμού.

βγ.2. Ή άνωτέρω δυνατότης τής Τραπέζης έπεκτείνεται περαιτέ
ρω καί διά τά τέκνα τών υπό εργασιακήν σχέσιν συνδεομένων μετά τής 
Τραπέζης ώς καί τών συνδεομένων διά συμβάσεως εργασίας περιορι- 
στικώς μετά τών άσφαλιστικών ’Οργανισμών τού Προσωπικού, τού 
Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ’Εθνικής καί Κτηματι
κής Τραπέζης καί τού Προμηθευτικού Συνεταιρισμού «ή ΑΘΗΝΑ», 
καί τών εργαζομένων εις τούς Συλλόγους Προσωπικού τούς ίδρυ-θέν- 
τας πρό έτους 1953. Πρόσθετοι άπαραίτητοι προϋποθέσεις διά τάς 
περιπτώσεις τής υπό 2 περαιτέρω δυνατότητος τής Τραπέζης είναι 
όπως οί άναφερόμενοι εύρίσκωνται έν ένεργεία κατά τήν διενέργειαν 
τού διαγωνισμού καί έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον συνεχή πεντα
ετή άπασχόλησιν.

βγ.3. Οί προσλαμβανόμενοι κατά τά ύπό 1 καί 2 άνωτέρω εις άπα- 
σας τάς κατηγορίας τού Προσωπικού δέν δύνανται νά υπερβαίνουν το 
15ο/ο τών πάσης φύσεως προσλήψεων τού προηγουμένου έτους.

Προκειμένου περί προσλήψεων Φροντιστών ισχύει τό αυτό πβσο-



3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ (3γ)

Τεχνικός βοηθός έπί βαθμώ 8ω

» » » )) 7ω
» » )) )» 6ω
» >) )) )) 5ω
» » )) )) 4ω
» » )) )) 3ω
» » )) )> 2ω
» » » )) 1ω

"Ανευ βαθμολογικής αντιστοιχίας έπί 
άποδοχαϊς καθοριζομέναις ύπδ τοϋ Διοι- 
κητοϋ. Πάντως ούχΐ άνωτέραις τοϋ βαθ
μού τοϋ Δοκίμου.

Δόκιμος
'Υπολογιστής Β'
Υπολογιστής Α'
Λογιστής Β'
Λογιστής Α'

Ύποτμηματάρχης 
Τμηματάρχης Β'

Οί άνήκοντες έξ άλλου είς τόν Κλάδον ’Ασφαλείας ακολουθούν τήν 
βαθμολογικήν καί μισθολογικήν έξέλιξιν τού Κλάδου Κλητήρων, ήτοι:

Δόκιμος Φύλαξ

Φύλαξ Γ' 
Φύλαξ Β' 
Φύλαξ Α' 

Άρχιφύλαξ

’Άνευ βαθμολογικής άντιστοιχίας έπΐ άποδοχαϊς καθορι- 
ζομέναις ύπό τοϋ Διοικητοΰ. Πάντως ούχί άνωτέραις τοϋ 
βαθμοΰ τοϋ Κλητήρας Γ'.
Κλητήρ Γ'
Κλητήρ Β'
Κλητήρ Α'

Άρχικλητήρ /;

”Α ρ θ ρ ο ν 5.

Τροποιεΐται δυνάμει 
Σ.Σ.Ε. (σελίς 7 παρ. IV)

Οικογενειακά έπιδόματα.

1) Είς τούς άρρενας έγγάμους όπαλλήλους χορηγείται ειδικόν έπίδομα 
άνερχόμενον είς 10% έπί τού μισθού διά τήν σύζυγον καί 5% δι’ Εκαστον τέ- 
κνον μέχρι τριών.

2) Τό έπίδομα τέκνων χορηγείται διά μέν τά άρρενα μέχρι τής συμ- 
πληρώσεως τού 21ου Ετους της ήλικίας των, διά δέ τά θήλεα μέχρι τής άπ,ο- 
καταστάσεώς των, έφόσον είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις δέν Εργάζονται καί 
συντηρούνται παρά τού ύπαλλήλου.

3) Τό έπίδομα τέκνων χορηγείται καί είς τό θήλυ προσωπικόν, έφόσον 
διατελεί έν χηρεία ή διαζεύξει, έν τή δευτέρα δέ ταύτη περιπτώσει μόνον 
έφόσον διά δικαστικής άποφάσεως άνετέθη είς τήν μητέρα ή συντήρησις τών 
τέκνων.

4) Είδικώς, προκειμένου περί κλητήρων χορηγείται είς τούτους Επί
δομα 5% καί διά τυχόν ύφιστάμενον τέταρτον τέκνον. Τό έπίδομα τού 4ου 
τέκνου κατά τήν μετάταξιν κλητήρος είς άνώτερον κλάδον προσωπικού συμ
ψηφίζεται είς τήν πρώτην αύξησιν αποδοχών Εξ οίασδήποτε αίτιας.



στον Ικ 15ο/ο, υπολογιζόμενου επί του συνόλου των κατά τό προηγού
μενου έ'τος προσληφ-δέντων Κλητήρων.

3. Βαθμός προσλήψεως.

Αί προσλήψεις πλήν τής περιπτώσεως 2ββ τοΰ παρόντος κεφα
λαίου γίνονται κατά κατηγορίαν προσωπικού καί είς τόν κατώτατον 
κατά κατηγορίαν βα-δμόν.

4. "Οροι προσλήψεως.

α. Ή πρόσληψις είς άπάσας τάς κατηγορίας τοΰ προσωπικού γί
νεται υπό τήν αίρεσιν τής έτησίας υπηρεσιακής καί περί τήν επιτέλε- 
σιν των κα-δηκόντων του, δοκιμασίας, ό χρόνος τής οποίας υπολογί
ζεται έκ των ύστερων ως χρόνος υπηρεσίας εν τώ βα-δμφ εισόδου.

Πάσα έτερο, έννοια προσωρινότητος υπαλλήλου αποκλείεται'.

β . Οί προσλαμβανόμενοι είς τό τακτικόν προσωπικόν τοΰ κλά
δου Τραπεζικών ’Εργασιών ύπηρετοΰν ύποχρεωτικώς εντός τής α' δε
καετίας επί συνεχή πενταετίαν τουλάχιστον, είς τάς υπηρεσίας συναλ
λαγών τών Καταστημάτων καί Υποκαταστημάτων τής Τραπέζης. 
’Εξαιρούνται οί άπασχολη-δησόμενοι ως χειρισταί Μηχανογραφίας δι’ 
οΰς ή ύποχρέωσις ισχύει μόνον έφ’ οσον πρό τής συμπληρώσεως πεν
ταετούς συνεχούς υπηρεσίας παυσουν χρησιμοποιούμενοι ως χειρισταί.

γ. "Οριον ήλικίας προσλαμβανομένων.

Είς τάς προσλήψεις επί βα-δμφ Δοκίμου, δι’ άπάσας τάς κατη,- 
γορίας, ως άνώτατον δριον ορίζεται τό 30όν έτος τής ήλικίας. Διά 
τήν κατηγορίαν τών Μηχανικών ορίζεται τό 40όν έτος. Διά τήν κατη
γορίαν τών διά τής παραγράφου 2ββ τού παρόντος κεφαλαίου προσλαμ
βανόμενων δεν τί-δεται δριον ήλικίας.

Διά τό άρρεν προσωπικόν δέον νά ύφίσταται έκπλήρωσις στρατιω
τικών υποχρεώσεων ή οριστική απαλλαγή ύπό τούτων. Δικαιούται ή 
Διοίκησις νά προσλαμβάνη, πλήν τής κατηγορίας τών φυλάκων καί 
μή έκπληρώσαντας τάς στρατιωτικάς υποχρεώσεις των υπαλλήλους, 
μή συμπληρώσαντας όμως τό 20όν έτος τής ήλικίας των, ή προκει- 
μένου περί υπαλλήλων τής α' καί β' κατηγορίας τού κλάδου τής Τρα
πεζικής εργασίας τούς προσκομίζοντας πιστοποιητικού άναβολής τής



Ά ρ θ ρ ο ν 6. (*)]

Τροποιεΐται δυνάμει 
Σ.Σ.Ε. (σελίς 8 παρ. V)

Επιδόματα πολυετούς ύπηρεσίας
1. Είς τό προσωπικόν χορηγείται έπίδομα πολυετούς ύπηρεσίας έπί τού 

μισθού, συνιστάμενον είς:

10% άπό τής συμπληρώσεως ΙΟετοΰς ύπηρεσίας
14% » » » 1 δετούς
18% » » » 20ετούς
25% » » » 25ετούς

2. 'Ως χρόνος ύπηρεσίας διά την χορήγησιν τού άνωτέρω έπιδόματος 
λογίζεται καί δ χρόνος τυχόν προϋπηρεσίας τού ύπαλλήλου είς τό Δημόσιον, 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Τραπέζας, τά Ταμεία Υγείας τού Προ
σωπικού, τούς Συλλόγους τού Προσωπικού της Τραπέζης, τόν Προμηθευτι- 
κόν Συνεταιρισμόν, τούς Συνεταιρισμούς Στεγάσεως τού Προσωπικού καί είς 
Άνωνύμ,ους Εταιρείας, έχούσας καταβεβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον δραχ. 
7.000.000 καί άνω καί έψ’ δσον δ χρόνος οδτσς δέν ήξιοποιήθη διά την άπό- 
ληψιν συντάξεως ή έτέρας τυχόν παροχής.

Ά ρ 9 ρ ο ν 7. (*)
ΕΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ:

1) Φ.Ε.Κ. 413)12.6.70 
2) Σ.Σ.Ε. (σελίς 3, 4, 5, 6)

Προσαυξήσεις μισθού.
1. α) Είς τούς ύπαλλήλους αα) άπό τού βαθμού τού Λογιστού Α', Τα- 

μίου Α', Μηχανικού Γ' καί άνω καί ββ) είς τούς Υπομηχανικούς Α', Τε
χνικούς Βοηθούς Α' καί τούς Εργοδηγούς, ύπηρετούντας εύδοκίμως, χορη
γούνται προσαυξήσεις έπί τού βασικού μισθού, ως άκολούθως:

Πρώτη προσαύξησις έκ 15% μετά δύο έτών πραγματικήν ύπηρεσίαν έν 
τψ βαθμψ, δν κέκτηνται.

Έν συνεχεία, άνά έκάστην έπομένην τριετίαν εύδοκίμου παραμονής έν 
τψ βαθμψ, προσαύξησις έκ 15%. Αί τοιαύται άνά τριετίαν προσαυξήσεις δέν 
δύνανται νά ύπερβαίνουν έν συνόλψ τάς τέσσαρας.

β) Είς τούς ύπαλλήλους τής άνωτέρω περιπτώσεως αα' τού έδαφίου α', 
προαγομένους είς άνώτερον τού δν κατέχουν βαθμόν, χορηγείται προσαύξη- 
σις ή κλάσμα τοιαύτης, άναλόγως τού έν τψ βαθμψ, έξ οδ προάγονται, δια- 
νυθέντος άπό τής τελευταίας προαγωγής ή προσαυξήσεως χρόνου.

Ή τοιαύτη προσαύξησις ή κλάσμα αύτής ύπολογίζεται έπί τού βασικού 
μισθού τού βαθμού, έξ οδ προάγονται.

2. Είς τούς Είσπράκτορας Α', Τεχνίτας Α' καί Κλητήρας Α', υπηρε-



στρατιωτικής ύποχρεώσεως λέγω σπουδών εις Άνωτάτας Σχολάς Οι
κονομικών Επιστημών τής ημεδαπής.

δ'. Ό υποψήφιος δέον νά προσαγάγη τά υπό τής οικείας προκη- 
ρύςεως άπαιτούμενα πιστοποιητικά, άπαραιτήτως δέ: α' πλήρεις τί
τλους σπουδών, 8' ποινικού μητρώου, γ' γέννήσεως, μετά δέ τήν έπι- 
τυχίαν του νά ύποβλη$ή εις τήν κατά τήν κρίσιν τής Τραπέζης έ'ξέ- 
τασιν πρός διαπίστωσιν τής υγείας του, ή άρίστη κατάστασις τής 
οποίας αποτελεί άπαράβατον ορον προσλήψεως.

5. Προσόντα προσλαμβανομένων.

α . Διά τ ό ν κ λ ά δ ο ν Τραπεζικής Εργασίας:
αα') Α' καί Β' κατηγορίας: ’Απολυτήριον τουλάχιστον Μέσης 

Έκπαιδεύσεως.
αβ') Γ' κατηγορίας: ’Απολυτήριον τουλάχιστον τής κατά νόμον 

προβλεπομένης υποχρεωτικής έκπαιδεύσεως, τής Τραπέζης έπιφυλασ- 
σομένης κατά τήν προκήρυξιν καί άναλόγως τών αναγκών της νά 
άπαιτήση τίτλον σπουδών, άνώτερον τού κατ’ έλάχιστον άπαιτουμένου.

αγ') Δ' κατηγορίας: ’Αποδεικτικόν σπουδών ούχί άνωτέρας τής 
Γ' τάξεως Γυμνασίου.

β') Διά τ ό ν Τεχνικόν Κ λ ά δ ο ν:

βα') Α' Κατηγορίας: Πτυχίον ΕΜΠ, ή Πολυτεχνικής Σχολής 
Θεσσαλονίκης ή ισοτίμου Ιδρύματος τής ημεδαπής ή άλλοδαπής.

ββ') Β' Κατηγορίας: Πτυχίον Σχολής Υπομηχανικών ή έτέ- 
ρας Δημοσίας ή άνεγνωρισμένης Τεχνικής Σχολής δι’ Υπομηχανι
κούς.

βγ') Γ' Κατηγορίας: Πτυχίον νομίμως άνεγνωρισμένης Μέσης 
Σχολής τής οικείας εΐδικότητος.

βδ') Δ' Κατηγορίας: ’Απαιτούνται ούσιαστικά μόνον προσόντα 
ήτοι πλήρης γνώσις καί πείρα τής εΐδικότητος εις ήν προσλαμβάνον
ται, δυνάμεναι, κατά τήν κρίσιν τής Τραπέζης νά άποδεικνύωνται δια 
Πτυχίου οικείας Τεχνικής Σχολής, ή Διπλώματος τής άρμοδίας Δη
μοσίας ’Αρχής.

γ') Διά τόν Κλάδον ’Ασφαλείας:

Διά τούς έπόπτας τουλάχιστον ένδεικτικόν τρίτης γυμνασίου καί 
οιά τούς φύλακας άπολυτήριον τής κατά νόμον προβλεπομένης υπο
χρεωτικής έκπαιδεύσεως, δι’ άμφοτέρας δέ τάς κατηγορίας τά ύπο



τοΰντας εύδοκίμως, χορηγούνται προσαυξήσεις έπί τοΰ βασικού μισθού, ώς 
ακολούθως:

Περί των ίσχυόντων σήμερον ώς πρός τήν χ ο- 
ρήγησιν προσαυξήσεων καί πάσης φύσεως έ π: ι- 
δομάτων, βλέπε άπα,ραιτήτως είς Συ.λ. Σύμβασιν 
έ ρ γ α σ ί α ς ΦΈ.Κ. 25) 74.

Πρώτη προσαύξησις έξ 20% μετά δύο έτών πραγματικήν υπηρεσίαν έν 
τφ βαθμφ τούτο).

Έν συνεχεία δεύτερα καί τρίτη προσαύξησις έκ 15% μεθ’ έκάστην των 
έπομένων δύο διετιών πραγματικής υπηρεσίας.

Τετάρτη προσαύξησις έκ 10% μετά περαιτέρω διετή πραγματικήν ύπη- 
ρεσίαν.

Πέμπτη καί έκτη προσαύξησις έκ 10% μεθ’ έκάστην τών έπομένων δύο 
τριετιών πραγματικής υπηρεσίας.

Έβδόμη τοιαύτη έκ 10% μετά δετή εύδόκιμον υπηρεσίαν άπό τής χο- 
ρηγήσεως τής 6ης.

Είδικώς διά τούς Κλητήρας Α' χορηγείται καί έτέρα, ήτοι, έβδόμη, 
προσαύξησις έκ 10% μετά περαιτέρω πενταετή πραγματικήν υπηρεσίαν έν 
τφ βαθμφ τούτψ.

3. Είς ύπαλλήλους, φέροντας τούς κατωτέρω βαθμούς, χορηγείται τό 
διά τών άπό 5.6.1958 καί 9.6.1958 Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας 
(Φ.Ε.Κ. 184) 30.6.1958, τεύχος Β'), έν συνδυασμφ πρός τήν ύπ’ άριθ. 97) 
26.5.62 πραξιν Διοικητού, προβλεπάμενον έφ’ άπαξ έπίδομα εύδοκίμου παρα
μονής έν τφ βαθμφ, έπί τοΰ βασικού μισθού, έξ 20%, ώς άκολούθως:

α) Λογιστού Β', Ταμίου Β', Υπομηχανικού Β' καί Τεχνικού Βοηθού 
Β', μετά δύο καί ήμισυ έτών πραγματικήν όπηρεσίαν.

β) Ύπολογιστοΰ Α' καί Τποταμίου Α'.
Υπομηχανικού Γ' καί Τεχνικού Βοηθού Γ'.
Ύπολογιστοΰ Β' καί Τποταμίου Β'.
Υπομηχανικού Δ' καί Τεχνικού Βοηθού Δ'.
Είσπράκτορος Β' καί Γ' καί Τεχνίτου Β' καί Γ'.
Κλητήρας Β' καί Γ'
μετά δύο έτών πραγματικήν υπηρεσίαν.

4. α) Είς τούς οπωσδήποτε έξερχομένους τής υπηρεσίας τής Τραπέζης 
ύπαλλήλους χορηγείται, συντρεχουσών καί τών προϋποθέσεων τής πα,ρ. 1 
έδάφ. α' τού παρόντος, ποσοστόν προσαυξήσεως ή επιδόματος εύδοκίμου παρα
μονής έν τφ βαθμφ, άνάλογον πρός τόν χρόνον δν ουτοι διήνυσαν έν τφ κατε- 
χομένιρ βαθμφ άπό τής τελευταίας προαγωγής ή προσαυξήσεως. Ή διάταξις 
αυτή έφαρμόζεται άναλόγως καί έν περιπτώσει λύσεως τής ύπαλληλικής σχέ- 
σεως λόγψ θανάτου.

β) Ή πρό τής έξόδου τής ύπηρεσίας, λόγφ ορίου ήλικίας, τελευταία 
πρός τούς ύπαλλήλους προσαύξησις ή, κατά περίπτωσιν, τό έπίδομα εύδοκί
μου παραμονής έν τφ βαθμφ, ή, κατά περίπτιυσιν, τό άναλογοΰν ποσοστόν



του οικείου κανονισμού προβλεπόμ.ενα διά τάς είδικάς άνάγκας τοΰ 
κλάδου, ουσιαστικά προσόντα..

6. Πρόσκλησις τοϋ προσλαμβανομένου.

α') Ή πρόσληψις άνακοινοϋται δι’ εγγράφου της Διευ$ύνσεως 
Προσωπικού κα$ορίζοντος καί την ημερομηνίαν καί τόν τόπον παρου- 
σιάσεως τοΰ προσλαμβανομένου.

β') Ή μη έμφάνισις τοΰ έπιτυχόντος εις εισαγωγικόν διαγωνι
σμόν εντός μηνός άπό τής ταχ-9είσης προθεσμίας παρουσιάσεως ή μη 
έντός των προθεσμιών τούτων είδοποίησις αιτιολογούσα βασίμως τυ
χόν κα$υστέρησιν, -θεωρείται μη άποδοχή παρ’ αυτού τής προσλήψεως.

Σημ.: Έγένετο δεκτή πρότασις τοϋ Προέδρου τοϋ Συλλόγου Βοηθητικοΰ Προσωπικοΰ, 
περί μετονομασίας των «Κλητήρων» εις «Φροντιστάς».

Κεφάλαιον 4 

ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

I. ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

4.1 Διαβάθμισις Προσωπικού.

ά) Ή βαθμολογική κλίμαξ κατά κατηγορίαν προσωπικού δια- 
μορφοΰται ώς ό συνημμένος πίναξ.

β) Οί διανύοντες τούς βα-θμούς άπό Ύπολογιστοΰ Β' μέχρι καί 
τοΰ Λογιστοϋ Β' υπηρετούν εΐτε εις την δακτυλογραφίαν καί έπί τε
τραετίαν, εΐτε έπί διετίαν εις ταμιακήν διαχείρισιν ή ταμιολογισταί. 
Εξαιρούνται τών ανωτέρω υποχρεώσεων οί κατέχοντες κατά τήν έ'ναρ- 
ξιν τής ισχύος τού παρόντος τόν βαθμόν τού Λογιστοΰ Β' ώς καί οί 
κατέχοντες -9έσιν ευθύνης ή άσκούντες έξειδικευμένην υπηρεσίαν κατά 
τήν έννοιαν τής παραγρ. 4/"2α τού παρόντος κεφαλαίου, ώς καί οί 
χειρισταί μηχανογραφικών μέσων.



ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Κ Κατηγορία A' Α/Κ Κατηγορία Β' Α/Κ Κατηγορία Γ'

ΠΙΝΑΞ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

A /Κ Κατηγορία A' A /Κ Κατηγορία Β'

ΚΑΙ ΒΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Α/Κ Κατηγορία Γ' Α/Κ Κατηγορία Δ' A/Κ Κατηγορία A' A /Κ Κατηγορία Β'

Άπαιτούμενος διά 
προαγωγή χρόνος Γ3 
’Εκλογ. —Άρχαιοτ.

1. Διευθυντής
2. Υποδιευθυντής
3. Ύποδ/ντής Β'
4. Τμημ/ρχης Α'
5. » Β'
6. » Γ'
7. Λογιστής Α'
8. Λογιστής Β'
9. Υπολογιστής Α'

10. "Υπολογιστής Β'
11. Δόκιμος

1. Διευθυντής
2. ’Αρχιμηχανικός
3. Έπιμηχανικός
4. Μηχανικός Α'
5. » Β'
6. » Γ'

1. Διαχειριστής
2. Ταμ. Βοηθός Α'
3. Ταμ. Βοηθός Β'
4. Ταμ. Βοηθός Γ'
5. Ταμ. Βοηθός Δ'
6. Δόκ. Ταμ. Βοηθός

1. Άρχιφροντιστής
2. Φροντιστής Α'
3. Φροντιστής Β'
4. Φροντιστής Γ'
5. Δόκιμ. Φροντιστής (Γ)

1. ‘Τπομηχαν. 1ου
2. » 2ου 1. Τεχν Βοηθ. 1ου
3. » 3ου 2. » » 2 ου
4. » 4ου 3. » » 3ου
5. » 5ου 4. )) » 4ου
6. » 6ου 5. » » 5ου
7. » 7 ου 6. » » 6ου

7. » » 7ου
8. Δοκ. Τεχν. Βοηθ.

1. ’Εργοδηγός Α' (Γ2)
2. ’Εργοδηγός 1. ’Επόπτης Α'
3. Τεχνίτης Α' 2. ’Επόπτης Β'
4. Τεχνίτης Β' 3. ’Επόπτης Γ'
5. Τεχνίτης Γ' 4. ’Επόπτης Δ'
6. Δόκ. Τεχνίτης 5. Δόκ. ’Επόπτης

1. Άρχιφύλαξ
2. Φύλαξ Α'
3. Φύλαξ Β'
4. Φύλαξ Γ'
5. Δόκιμος Φύλαξ

3
3
3
ο
3
3

5
4
5 
4 
4 
2 
2

4
4
4
4
2

4
4
4
2

(Γ ). — Είς περίπτωσιν προσλήψεως Δοκίμου Φροντιστοϋ είς ήλικίαν κάτω τοϋ 18ου καί μέχρι 
του 16ου Ετους (κατώτατον δριον) ό χρόνος είς τόν βαθμόν τούτον αυξανεται ίσοπόσως.

(Γ2). — Βαθμός συμφώνως πρός αίτημα τοϋ Συλλόγου Είσπρακτόρων.
(Γ3). — Ο άριθμός των έτών τής στήλης αύτής δέν Εχει Ισχύ είς τούς βαθμούς Ενθα προβλέπεται 

προαγωγή μόνο.



τούτων, χορηγείται, κατά παρέκκλισιν των έν ταΐς προηγουμέναις παραγρά- 
φοις βριζόμενων, ενα μήνα πρό τής συμπληρώσεως τοϋ έν αύταΐς προβλεπο- 
μέναυ χρόνου παραμονής έν τψ βαθμψ.

5. Πραγματική ύπηρεσία νοείται μόνον ό χρόνος, καθ’ δν πραγματικώς 
είργάσθη δ υπάλληλος παρά τή Τραπέζη, άφαιρουμένου τούτέστιν τοΰ; χρό
νου, καθ’ δν οδτος απούσιασε τής ύπηρεσίας, δι’ οίονδήποτε λόγον, πλήν των 
περιπτώσεων απουσίας πρός έκτέλεσιν, νόμψ έπιβαλλομένων, δημοσίων λει
τουργημάτων, ώς καί των περιπτώσεων των έκ τοΰ νόμου ύποχρεωτικών άδειων.

Έξαιρετικώς θεωρείται ώς χρόνος πραγματικής ύπηρεσίας δ χρόνος, 
καθ’ δν άπουσίασε τής ύπηρεσίας δ ύπάλληλος, διά λόγους άσθενείας, έφ’ 
δσον δ χρόνος ούτος δέν ύπερβαίνει συνολικώς, κατά τό ύπό κρίσιν, διά τήν 
χορήγησιν τής προσαυξήσεως ή τού έπιδόματος εύδοκίμον παραμονής έν τψ 
βαθμψ, διάστημα, τούς:

α) "Εξ μήνας διά τούς Εχοντας μέχρι 10 έτών παρά τή Τραπέζη ύπη- 
ρεσίαν ύπαλλήλους.

β) ’Εννέα μήνας διά τούς Εχοντας συμπληρώσει 10 έτών ύπηρεσίαν παρά 
τή Τραπέζη υπαλλήλους καί μέχρις 20 έτών.

γ) "Εν Ετος διά τούς Εχοντας συμπληρώσει 20 έτών ύπηρεσίαν παρά 
τή Τραπέζη ύπαλλήλους καί άνω.

Ό χρόνος τής έν τψ στρατψ ύποχρεωτικής ύπηρεσίας τοΰ ύπαλλήλου, 
ώς έφέδρου ή κληρωτού, λογίζεται ώς χρόνος πραγματικής ύπηρεσίας καί 
λαμβάνεται ύπ’ δψιν ώς τοιοΰτος κατά τάς μισθολογικάς προσαυξήσεις.

6. Τό εύδόκιμον τής ύπηρεσίας κρίνεται ύπό τοΰ Διοικητοΰ, τή προτά- 
σει τής Διευθύνσεως Προσωπικού, προκειμένου δέ περί ύπαλλήλων από τοΰ 
βαθμού τού Συμπράττοντας Ύποδιευθυντοϋ καί Έπιμηχανικοΰ καί άνω, ύπό 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, πρατάσει τού Διοικητοΰ.
Σ.Σ.Ε. 1359)73 καί 1360)74

Υπάλληλοι προαγόμενοι καί λαμβάνοντες ένδεχομένως έν τψ προηγου- 
μένψ βαθμψ βασικόν μισθόν μετά προσαυξήσεων άνώτερον τού μισθού τού 
είς δν προάγονται βαθμοΰ μετά τής έπί τή κτήσει τού βαθμού χορηγουμένης 
προσαυξήσεως διατηρούν τόν άνώτερον μισθόν.

’Ά ρ θ ρ ο ν 8.

Έξοδα παραστάσεως, ειδικά επιμίσθια καί άποζημιώσεις έκτός έδρας.

1) Προτάσει 'τοΰ Διοικητοΰ, μετ’ Εγκρισιν τού Διοικητικού Συμβουλίου, 
δύνανται νά χορηγώνται μηνιαίως Εξοδα παραστάσεως είς τούς Διευθυντάς 
τής Τραπέζης.

2) ’Έξοδα παραστάσεως δύνανται νά χορηγώνται ύπό τού Διοικητοΰ 
καί είς τούς άναπληρωτάς τών Διευθυντών κατά τόν χρόνον τής άναπληρώσεως.

3) Ή χορήγησις τών έξόδων παραστάσεως διακόπτεται δταν δ δικαι
ούχος άπέχη τών καθηκόντων του πλέον τοΰ μηνός, έκτός έάν ή Διοίκησις 
άποφασίση άλλως.



4.2. Θέσεις εύθύνης - ‘Οργανικοί βαθμοί.

α) Θέσεις εύ-δύνης είναι αί έπί κεφαλής οργανικού τμήματος 
κα-δ’ ολόκληρον την οργανωτικήν διάταξιν τής υπηρεσίας τής Τρα- 
πέζης (από Προϊσταμένου Διευ-δύνσεως Διοικήσεως μέχρι καί Προ
ϊσταμένου Πρακτορείου ή -δυρίδος ή Ύπηρεσίάς 'Υποκαταστήματος) 
ώς έκάστοτε καθορίζονται εις τό οργανωτικόν διάγραμμα λειτουργίας 
τής Τραπέζης. Οί κανονικώς άναπληροΰντες τούς κατέχοντας -δέσεις 
εύ-δύνης έξομοιούνται πρός αύτούς.

β) Θέσεις εύ-δύνης -δεωροΰνται καί αί των παρεχόντων έξειδι- 
κευμένην υπηρεσίαν υπαλλήλων «ανεξαρτήτως αν ούτοι προΐστανται 
ή όχι οργανικού τμήματος. Αί -δέσεις αύται εύ-δύνης κα-δορίζονται υπό 
των Κανονισμών Όργανώσεως καί Λειτουργίας των οικείων μονάδων 
(ένδεικτικώς άναφέρονται προγραμματισταί, άναλυταί, πληροφοριολή- 
πται, μελετηταί).

γ) Οί κατωτέρω βα-δμοί καλούμενοι οργανικοί προβλέπονται εις 
περιωρισμένον κατ’ άνώτατον όριον άριδμόν, ώς άκολού-δως:

γα) *Από τού Τμηματάρχου Α' καί άνωτέρων τού Κλάδου Τρα
πεζικών ’Εργασιών.

Ό άρι-δμός αύτών δέν δύναται νά ύπερβαίνη συνολικώς τό 10ο/ο 
τού συνόλου τού προσωπικού τού ώς άνω κλάδου.

γβ) 'Ολόκληρον τό προσωπικόν τής Α' κατηγορίας τού Τεχνι
κού Κλάδου, ό άρι-δμός τών -δέσεων τής όποιας κα-δ ορίζεται εις 50, 
κατανεμόμενος εις τούς οικείους βα-δμούς, ώς Ειδικός Κανονισμός τής 
Μονάδος Τεχνικών 'Υπηρεσιών ορίζει.

γγ) Οί βα-δμοί τού 'Υπομηχανικού 1ου καί Τεχνικού Βοη-δού 1ου 
άνερχόμενοι εις ποσοστόν ούχί πέραν τού 5ο/ο τού συνολικού άρι-δμού 
τών υπαλλήλων τής οικείας κατηγορίας.

γδ) Ό βα-δμός τού Διαχειριστού, ό άρι-δμός τών όποιων δέν -δά 
δύναται νά ύπερβαίνη τό ΙΟο/ο τού έκάστοτε συνολικού «αρι-δμού τών 
Ταμειακών βοη-δών Α'.

Εις περίπτωσιν αποδοχής σχετικού αιτήματος Συλλόγου Εΐσ- 
πρακτόρων:

γε) Ό βα-δμός τού Εργοδηγού Α' ό άρι-δμός τών όποιων δέν 
-δά δύναται νά ύπερβαίνη τό οο/ο τού έκάστοτε συνολικού άρι-δμού τού 
συνόλου τών τεχικών άνεξαρτήτως βαδμοΰ.



4) Εις υπαλλήλους τής Τραπέζης έκτελοϋντας ειδικήν υπηρεσίαν δύ- 
ναται νά χορηγηθή ύπό τοΰ Διοικητοΰ μηνιαίο-/ έπιμίσθιον.

5) Εις' ύπαλλήλους μετακινουμένους δι’ ύπηρεσΐαν καταβάλλεται πλή,ν 
των οδοιπορικών των έξόδων καί άποζημίωσις διά τάς ήμέρας τής έκτος τής 
έδρας των παραμονής των κατά τά έκάστοτε διά πράξεως τού Διοικητοΰ 
βριζόμενα.

Ά ρ θ ρ ο ν 9.

’Ατομικοί φάκελλοι ύπαλλήλων

1) Έκάστου ύπαλλήλου τηρείται παρά τη Διευθύνσει Προσωπικού άτα- 
μικός φάκελλος έν τφ δποΕψ άναγράφονται πάντα τά στοιχεία καί περιλαμ
βάνονται πάντα τά έγγραφα τά άφορώντα τά προσόντα, τήν ήλικίαν, τήν 
οικογενειακήν κατάστα,σιν, τόν διορισμόν, τήν μισθοδοσίαν, τάς προαγωγάς, 
τάς πειθαρχικάς ποινάς, τάς άδειας, τάς έκθέσεις ποιότητας, τήν άπόλυσιν 
καί έν γένει πάντα τά άφορώντα τήν σύμβασιν έργασίας τοΰ ύπαλλήλου.

Ή έν τψ άτομικφ φακέλλφ έγγραφή τής χρονολογίας γεννήσεως γί
νεται κατά τήν πρόσληψιν εις τήν ύπηρεσΐαν τής Τραπέζης, συμφώνως πρός 
τά νόμιμα πιστοποιητικά, άτινα ύπαχρεοΰνται οί ένδιαφρόμενοι νά προσαγά- 
γωσιν. Έν περιπτώσει προσαγωγής μεταγενεστέρως πιστοποιητικών διαφό
ρου ήλικίας ή Τράπεζα διατηρεί κατά τήν άπόλυτον αύτής κρίσιν άνεξέλεγ- 
κτον δικαίωμα νά καταχώριση έν τφ άτομικφ φακέλλφ ώς έτος γεννήσεως 
είτε τό δηλωθέν ύπό τοΰ ύπαλλήλου, είτε τό έκ τών πιστοποιητικών έμφα,ι- 
νόμενον. Έν περιπτώσει μή προσαγωγής άντιγράφαυ ληξιαρχικής πράξεως 
γεννήσεως συνταχθείσης κατά τόν Ελληνικόν Νόμον, ή Τράπεζα ύποδεικνύει 
κατ’ άπόλυτον έκλογήν αύτής ποια πιστοποιητικά δέον νά προσαγάγη ό ύπάλ- 
ληλος έμφα.ίνοντα τήν ήλικίαν του. Έν άμφισβητήσει τό Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον τής Τραπέζης κρίνει άνεξελέγκτως ποία ή έξ αυτών άποδεικνυομένη 
ή πιθανολογουμένη, ήλικία.

2) Κατά μήνα Σεπτέμβριον έκάστου έτους ύποβάλλεται έκθ'εσις ποιότη
τας ένός έκάστου τών ύπαλλήλων μετά κρίσεων έπί τών γνώσεων, τής ειδι
κότητας, τής έπιμελείας, τής ευσυνειδησίας καί έπαρκείας έν τή έκτελέσει 
τής ύπηρεσίας, του ήθους έν γένει, ώς καί τής συμπεριφοράς του πρός τούς 
συναδέλφους αύτοΰ καί τό Κοινόν.

Αϊ έκθέσεις αδται συ-/τάσσονται ύπό τών κάτωθι:
α) Διά μέν τούς ύπαλλήλους τής Διοικήσεως καί τοΰ Κεντρικού Κατα

στήματος ύπό τών Προϊσταμένων τών Τμημάτων, διά δέ τούς τών Υποκατα
στημάτων ύπό τών Διευθυντών τούτων.

β) Διά τούς Προϊσταμένους τών Τμημάτων τής Διοικήσεως καί τού 
Κεντρικού Καταστήματος ύπό τών Προϊσταμένων αύτών Διευθυντών καί διά 
τούς Διευθυντάς Υποκαταστημάτων ύπό τής άρμοδίας Διευθύνσεως Εργασιών.

3) Εκθέσεις ποιότητας ύποβάλλονται καί παρά τών Επιθεωρητών μεθ’ 
έκάστην έπιθεώρησιν.



4.3. Προαγωγαί.

α) At προαγωγαί διά τούς συμπληροΰντας τόν άπαιτούμενον προς 
προαγωγήν χρόνον, ένεργοΰνται δίς τοΰ έτους κατά μήνα Ιανουάριον 
καί ’Ιούλιον, κοινοποιούμεναι αμέσως.

Ή άρχαιότης εις τόν βαθμόν καθορίζεται άνά έξάμηνον ουτω:
Διά τούς προσληφδέντας άπό 1ης Ίανουοφίου μέχρι 31ης Μαρ

τίου καί άπό 1ης ’Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, ή 1η ’Ιανουάριου 
καί 1η ’Ιουλίου τοΰ διανυομένου έτους άντιστοίχως. Διά τούς προσλη
φδέντας άπό 1ης ’Απριλίου μέχρι 30ής ’Ιουνίου καί άπό 1ης ’Οκτω
βρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου, ή 1η ’Ιουλίου τοΰ διανυομένου έτους καί 
ή 1η ’Ιανουάριου τοΰ επομένου έτους άντιστοίχως. Ή άνωτέρω κατά 
βάσιν άρχαιότης λογίζεται δι’ ολόκληρον τό προσωπικόν μεταβαλλο- 
μένη μόνον λόγω κατ’ εκλογήν προαγωγής, κα-δυστερήσεων συνέπεια 
ποινών, άπουσιών, άδειων άνευ άποδοχών καί ετέρων ύπό τοΰ παρόν
τος ’Οργανισμού αίτιων ή Νόμου καί πάντοτε κατά τήν αυτήν άνα- 
λογίαν.

Βλ άποψις επί τοΰ άνωτέρω είναι νά διατηρηδή ή VALEUR 
τής προσλήψεως, λογιζομένη ως βάσις δι’ ολόκληρον τό προσωπικόν καί 
μεταβαλλομένη μόνον λόγω κατ’ εκλογήν προαγωγής, καδυστερήσεως 
συνέπεια ποινών κλπ. ώς άνωτέρω άναφέρεται.

Ό ύπό τοΰ ’Οργανισμού άπαιτούμενος ελάχιστος χρόνος κρίσεως 
πρός προαγωγήν δεωρεϊται εφεξής συμπεπληρωμένος εάν υπολείπε
ται πρός συμπλήρωσιν αύτοΰ χρονικόν διάστημα μέχρι 3 μηνών.

β) Αί προαγωγαί μέχρι τοΰ βαδμοΰ τοΰ Τμηματάρχου Α' καί 
Μηχανικού Α' ένεργοΰνται παρά τοΰ Διοικητοΰ.

Εις τούς άνωτέρους τούτων βαδμούς παρά τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τής Τραπέζης τή προτάσει τοΰ Διοικητοΰ.

Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις προηγείται ύποχρεωτικώς είση- 
γησις γνωμοδοτικοΰ οργάνου έκ τριών τουλάχιστον έχόντων τόν βαδ- 
μόν τοΰ Διευδυντοΰ, μελών.

γ. Διάκρισις Προαγωγών.

γα) Προαγωγαί κατ’ άρχαιότητα

Αί προαγωγαί είς τούς βαδμούς:
Ύπολογιστοΰ Β' μέχρι καί τοΰ Τμηματάρχου Β'
Ταμειακού Βοηδοΰ Δ' μέχρι καί Ταμειακού Βοηδοΰ Β'
Φροντ,ιστοΰ Γ' μέχρι καί Φροντιστού Α



Ά P i ρ 5 V 10. (*)

Προαγωγαί.
1. ΑΕ προαγωγαί μέχρι καί τού βαθμού τού Τμηματάρχου Α' καί Μη

χανικού Α', ένεργούνται ύπό τοΰ Διοικητού, οίς τού Ετους, κατά ’Ιανουά
ριον καί ’Ιούλιον, από όέ τού βαθμού τού Συμπράττοντας ΎποδιεΟθύντοΰ καί 
Έπιμηχανικοΰ καί άνω, ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, προτάσει τοΰ Διοι- 
κητοΰ.

2. ΑΕ προαγωγαί μέχρι’καί τοΰ βαθμού τού Λογιστού Α', Ταμίου Α', 
Υπομηχανικού έπί βαθμφ 4ψ καί Τεχνικού Βοηθού έπί βαθμφ 3ψ ένεργούν- 
ται μετά συμπλήρωσιν τουλάχιστον των κατωτέρω καθοριζομένων έτών πρα
γματικής ύπηρεσίας έν τφ προηγουμένψ βαθμφ:

α) 2ετίας έν τφ βαθμφ τού Τεχνικού βοηθού έπί βαθμφ 8ψ.
β) 2ετίας έν τφ βαθμφ τοΰ' Δοκίμου, Δοκίμου Ταμειακού καί Τεχνικού

βοηθού έπί βαθμφ 7ψ.
γ) 4ετίας έν τφ βαθμφ τού Ύπολογιστοΰ Β', Ύποταμίου Β', Υπομη

χανικού έπί βαθμφ 7ψ καί Τεχνικού βοηθού έπί βαθμφ 6ψ.
0) 4ετίας έν τφ βαθμφ τού Ύπολογιστοΰ Α', Ύποταμίου Α', Υπομη

χανικού έπί βαθμφ 6ψ καί Τεχνικού βοηθού έπί βαθμφ 5ψ.
ε) 5ετίας έν τφ βαθμφ τού Λογιστού Β', Ταμίου Β', Υπομηχανικού 

έπί βαθμφ 5ψ καί Τεχνικού βοηθού έπί βαθμφ 4ψ.
Διά τό προσωπικόν των λοιπών κατηγοριών:
α) 2ετίας έν τφ βαθμφ τού Δοκίμου Φύλακος.
β) 4ετίας έν τφ βαθμφ τοΰ Είσπράκτορος Γ', Τεχνίτου Γ', Κλητηρος

Γ' καί Φύλακος Γλ
γ) 4ετίας έν τφ βαθμφ τοΰ Είσπράκτορος Β', Τεχνίτου Β', Κλητηρος 

Β' καί Φύλακος Β'.
δ) βετίας έν τφ, βαθμφ τού Είσπράκτορος Α', Τεχνίτου Α', Κλητηρος 

Α' ηαί Φύλακος Αλ
3. Διά τόν καθορισμόν τής πραγματικής ύπηρεσίας έφαρμόζονται άνα- 

λόγως τά έν άρθρψ 7, παρ. 5, καθοριζόμενα.
4. Προαγωγαί άπό τού βαθμού τού Ύπολογ ιστού Β' εις τόν βαθμόν τοΰ 

Ύπολογιστοΰ Α', ένεργούνται κατόπιν έγγράφου δοκιμασίας ένώπιον Εξε
ταστικής Επιτροπής, δριζομένης διά πράξεως τοΰ Διοικητού, ήτις καθορίζει 
τόσον τήν σύνθεσιν τής ’Εξεταστικής ’Επιτροπής, οσον καί τάς λοιπάς λεπτο
μέρειας τής δοκιμασίας.

Ωσαύτως, ή προαγωγή άπό τού βαθμού τού Ύπολογιστοΰ Α', καί Ύποι- 
ταμίου Α' καί άνω, έφ’ δσον δ ύπάλληλος δέν Εχει απολυτήριον Γυμνασίου 
ή ισοτίμου Σχολής, γίνεται μόνον κατ’ απόλυτον έκλογήν καί έφ’ δσον ή δλη 
μόρφωσίς του, έν συνδυασμφ πρός τά άλλα προσόντα του, δικαιολογοΰσι 
τούτην.

5. α) Προαγωγαί εις τούς βαθμούς Ύποτμηματάρχου καί Τρηματάρ- 
χου Β' τοΰ Λογιστικού καί Ταμειακού Κλάδου, γίνονται κατ’ έκλογήν καί



' Γπομηχανικού (6ου) μέχρι καί Υπομηχανικού (2ου)
Τεχνικού Βοηδού (7ου) μέχρι καί Τεχν. Βοηδού (2ου)
Τεχνίτου Γ' μέχρι καί Τεχνίτου Α'
Επόπτου Δ' μέχρι καί Επόπτου Β'
Φύλακος Γ' μεέχρι καί Φύλακος Α'

ένεργοΰνται κατ’ άρχαιότητα ήτοι μετά συμπλήρωσιν εύδοκίμου πρα
γματικής ύπηρεσίας εις τόν προβλεπόμενον διά προαγωγήν χρόνον, τοΰ 
εύδοκίμου κρινομένου εΐδικώτερον κατά κατηγορίαν καί βαδμόν.

Είδικώτερον διά τούς βαθμούς Ύπολογιστού Β' μέχρι καί Λογι
στού Β' πέρα τής εύδοκίμου ύπηρεσίας άπαιτείται καί έπιτυχής πε- 
ράτωσις τοΰ οικείου κύκλου σπουδών κατά τά ύπό των διατάξεων 
περί έκπα,ιδεύσεως προσωπικού προβλεπόμενα.

γβ) Προαγωγαί κα. τ’ έκλογήν

Ήτοι μετ’ έπιλογήν κατά σειράν έκ τών ύψηλής διαβαδμίσεως 
εις τά φύλλα ποιότητας ύπαλλήλων. Αύται γίνονται εις τούς βα
θμούς: Τμηματάρχου Γ', Τμηματάρχου Β' Υπομηχανικού 3ου, Υπο
μηχανικού 2ου, καί Τεχνικού Βοηδού 2ου, πέρα, τής προβλεπομένης 
διά τούς βαδμούς τούτους κατ’ άρχαιότητα προαγωγής, μετά συμ- 
πλήρωσιν τριετούς εύδοκίμου ύπηρεσίας εις τόν προηγούμενου βαδμόν: 
Ταμιακού Βοηδού Α', Άρχιφροντιστού, ’Επόπτου Α' καί Άρχιφύ- 
λακος.

γγ) Προαγωγαί κατ’άπόλυτον έ κ λ ο γην

’Ήτοι μετ’ αύστηράν έπιλογήν κατά σειράν άξιολογήσ,εως πρός 
κάλυψιν ώρισμένου άριδμού οργανικών βαθμών όριζομένων ύπό τού 
παρόντος ’Οργανισμού καί ύπό τήν άπαραίτητον προϋπόδεσιν τής κα
τοχής 'δέσεως εύδύνης ικαί τής ίκα,νότητ,ος έπιτυχούς ήναλήψεως 
καδηκόντων εις δέσιν άνάλογον τού πρός δν ή προαγωγή βαδμού.

Ή έπιτυχής περάτωσις τού οικείου σταδίου έπι μόρφωσε ως βα
ρύνει ύπέρ τής προκρίσεως. Εις περίπτωσιν ίσοβαδμίας έπι,κρατούν ή 
κατά τόν ύπό κρίσιν χρόνον δέσις καί ή άρχαιότης εις τόν βαδμόν.

Αί κατ’ άπόλυτον έκλογήν προαγωγαί γίνονται εις τούς βαδμούς: 
— Τμηματάρχου Α' καί άνωτέρους 
— Μηχανικού Β' καί άνωτέρους
—Υπομηχανικού 1ου, Τεχνικού Βοηδού 1ου καί Διαχειριστού 

(καί ’Εργοδηγού Α' έφ’ οσον γίνη δεκτόν τό αίτημα τού Συλλόγου 
Είσπρακτόρων, διά δέσπισιν αύτού τού βαδμού).



έφ’ δσον Εχει συμπληρωθή τουλάχιστον τριετία, εύδοκίμου ύπηρεσίας Εν τψ 
κατέχομενψ βαθμψ.

Είδικώς, προκειμένου περί προαγωγής εις τόν βαθμόν τού Ύποτμημα- 
τάρχου, πέραν των κατ’ Εκλογήν προαγωγών εις τόν βαθμόν τοϋτον, διενερ- 
γοΰνται καί προαγωγαί κατ’ αρχαιότητα καί κατά ποσοστόν 20% Επί τοΰ 
Εκάστοτε αριθμού των κατ’ Εκλογήν προαγομένων καί Εφ’ όσον οδτοι δεν 
Εχουσι κριθή στάσιμοι.

β) Προαγωγαί είς τούς βαθμούς Τμηματάρχου Α' καί άνω τοΰ Λογι- 
στικοΰ καί Ταμειακοΰ Κλάδου ώς καί εις τούς βαθμούς Μηχανικού Β', Υπο
μηχανικού Επί βαθμψ 3ψ καί Τεχνικού βοηθού Επί βαθμψ 2ψ καί άνω τού 
Τεχνικού Κλάδου, γίνονται μόνον κατ’ άπόλυτον Εκλογήν καί Εφ’ δσον Εχει 
συμπληρωθή τουλάχιστον τριετία εύδοκίμου ύπηρεσίας Εν έκάστψ βαθμψ.

γ) Προαγωγαί είς τούς βαθμούς τού Άρχιεισπράκτορος, Εργοδηγού, 
Άρχικλητήρος καί Άρχιφύλακος γίνονται μόνον κατ’ απόλυτον Εκλογήν Εφ’ 
δσον Εχει συμπληρωθή τουλάχιστον Εξαετία εύδοκίμου ύπηρεσίας Εν τψ βαθμψ 
τού Είσπράκτορος Α' Τεχνίτου Α' Κλητήρος Α' καί Φύλακος Α' τάξεως άν- 
τιστοίχως.

6. Μετ’ άπόφασιν τού Διοικητοΰ, δύνανται νά γίνωνται κατ’ Εκλογήν προ
αγωγαί άπαξ τού Ετους κατά παρέκκλισιν των ανωτέρω προθεσμιών, ύπό τήν 
προύπόθεσιν, δτι ό αριθμός τών κατ’ Εκλογήν προακτέων, δέν δύναται νά ύπερ- 
βαίνη τό ποσοστόν 10% τών δικαιουμένων νά κριθώσιν καί έφ’ δσον οδτοι Εχουν 
συμπληρώσει τούλάχιστον τό ήμισυ τών άνιυτέρω καθοριζομένων διαστημάτων 
παραμονής Εν τψ προηγουμένψ βαθμψ.

7. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, προτάσει τοΰ Διοικητοΰ, δύναται ν’ άνα- 
στέλλη, είς δλως έξαιρετικάς περιπτώσεις, τήν Ενέργειαν προαγωγών.

8. Προαγωγαί είς τούς βαθμούς ’Αρχιεισπράκτορος καί ’Αρχικλητήρας 
γίνονται μόνον κατ’ άπόλυτον Εκλογήν έφ’ δσον Εχει συμπληρωθή τουλάχιστον 
Εξαετία εύδοκίμου ύπηρεσίας έν τψ βαθμψ τού Είσπράκτορος Α' ή τοΰ Κλη
τήρος Α' άντιστοίχως.

’Ά ρ θ ρ ο ν 11.

Στασιμότης.

1) Δέν δύνανται νά προαχθώσιν οί άπό τής τελευταίας προαγωγής των
(*) α) Επί μακρόν άπουσιάσαντες Εκ τής ύπηρεσίας, όι’ οίανδήποτε αι

τίαν, έν περιπτώσει δέ απουσίας λόγψ άσθενείας, οί άπουσιάσαντες πέραν τών 
ύπό τού άρθρου 7, παρ. 5, δριζομένων χρονικών δρίων.

β) έπιδειξάμενοι κατά τήν έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας των ανικανότητα, 
ανεπάρκειαν ή άκαταλληλότητα.

γ) μή κατέχοντες Επαρκή στοιχεία πρός προαγωγήν είς άνώτερον βαθμόν 
κατά τόν χρόνον τής κρίσεως.

2) ’Εν τή άποφάσει περί στασιμότητας βρίζεται καί δ χρόνος δι’ δν ίσχύει



γδ) Είδικαί , α τ’ απόλυτον έκλογήν π ρ ο ot- 
γωγαί ε ί βαθμούς Λ ο γ ι σ τ ο ϋ Β', Λ ογ ι
στού Α', Ιμηματάρχου Γ' καί Τ μ η μ α τ1 ά ρ- 
χ ο υ Β'

Δύνανται αύτοεινά γίνουν ύπό τούς έξης ορούς καί προϋποθέσεις:
1. Συμπλήρωσίί 8 έτών τουλάχιστον πραγματικής τραπεζικής 

έργασίας.
2. Συμπλήρωσι; του ήμίσεος του χρόνου πρός προαγωγήν. Προ- 

κειμένου περί τοιαύτης προαγωγής εις τούς βαθμούς Τμηματάρχου 
Γ' καί Τμηματάρχου Β' συμπλήρωσις διετίας εις τόν προηγούμενον 
βαθμόν.

3. Λίαν υψηλή διαβά-δμισις εις τά Φύλλα Πο-ιότητος.
4. ’Επιτυχής περάτωσις τού προβλεπομένου σταδίου τραπεζι

κών σπουδών.
5. ’Επιτυχία εις ειδικόν διαγωνισμόν άξιολογήσεως άναλό- 

γως βα-δμου.
6. Αί τοιαϋται είδικαί προαγωγαί δεν δύνανται νά υπερβαίνουν 

τό 10ο/ο τών έκάστοτε είς τόν άντίστοιχον βα-δμόν προαγομένων.
7. Ούδείς κατά την διέλευσίν του έκ τής κλίμακος τών ως άνω 

βαθμών δύναται νά λάβη τοιαύτας είδικάς κατ’ έκλογήν προαγωγάς 
πέρα τών δύο.

8. Οί κατά την κλίμακα τών βαθμών συγκεντρούντες τά προ
σόντα διά τάς άνω είδικάς κατ’ έκλογήν προαγωγάς κρίνονται άπαν- 
τες έκάστοτε υπό ορούς καί προϋποθέσεις τού ποφόντος.

9. Οί ούτω κατ’ άπόλυτον έκλογήν προαγόμενοι τοποθετούνται 
οπωσδήποτε είς -δέσεις εύ-δύνης.

γε) Είδικαί κατ’ άρχαιότητα προάγω1 γ α ί έ γ 
ο ψ ε ι έ ξ ό δ ο υ.
Οί συμπληρώσαντες 30 έτών υπηρεσίαν έν τή Τραπέζη καί κα- 

τέχοντες τόν βαδμόν του Τμηματάρχου Β' εύδοκίμως έπί 7ε- 
τίαν προάγονται είς τόν βα-δμόν τοϋ Τμηματάρχου Α' ένα μήνα πρό 
τής έξόδου των έκ τής Τραπέζης λόγω παραιτήσεως ή συμπληρώ- 
σεως τοϋ ορίου ηλικίας.

Σημ.: Συμπληρωματικώς ό κ. Κουλιέρης διετύπωσε την άποψιν 8τι ή βαθμολογική έξέλιξις 
εις τήν κατηγορίαν τών Φροντιστών πρέπει νά συντομευθή χρονικώς, ήτοι νά παραμένουν οί 
Φροντιστές επί 1 έτος έπί συμβάσει, 2 έτη Φροντισταί Γ', 3 έτη Φροντισταί Β' καί 4 έτη 
Φροντισταί Α'. ’Επίσης ό κ. Σκουλάκης διετύπωσε τά έξης: «Ό βασικός μισθός τοϋ Διαχει- 
ριστοϋ νά έξομοιωθή πρός τόν μισθόν τοϋ Λογιστοΰ Α'».



αυτή. Ό χρόνος στασιμότητας οέν προσμετραται εις τόν ΐτρός προαγωγήν 
χρόνον.

3) Οί δίς κατά σειράν χαρακτηριζόμενοι ώς στάσιμοι παραπέμπόνται, 
διά πράξεως του Διοικητοΰ, εις τό αρμόδιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον, τό όποιον 
άποφαίνεται περί της διατηρήσεώς των έν τη υπηρεσία ή της άπολύσεώς των 
ή τής έκ νέου παραπομπής αυτών ένώπιον του αύτοΰ Συμβουλίου μετά νέαν 
τυχόν έγγραφήν αυτών έν τώ πίνακι τών στάσιμων. Ή διάταξις αδτη δεν έχει 
έφαρμογήν προκειμένου περί τών κρινομένων ώς στάσιμων δυνάμει τού έδαφ. γ' 
της παραγρ. 1 τοΰ παρόντος άρθρου.

Ά ρ θ ρ ο ν 12.

Μετατάξεις.

1) Μετάταξις άπό τοΰ Λογιστικοΰ Προσωπικού είς τό Κύριον Ταμειακόν 
ή, άντιστρόφως, άπό τοΰ Υπηρετικού Προσωπικού είς τό Λογιστικόν ή τό Τα
μειακόν Κύριον ή Βοηθητικόν, ώς καί άπό τού Ταμειακού Βοηθητικού είς τό 
Λογιστικόν ένεργεΐται διά πράξεως τοΰ Διοικητοΰ μόνον έφόσον δ αϊτών την με- 
τάταξιν κέκτηται, άναλόγως της περιπτώσεως, τά άπαιτούμενα προσόντα σπου
δών, ήθους καί ικανότητας καί μετ’ έπιτυχή δοκιμασίαν κατά τά περί προσλή- 
ψεως υπαλλήλων προβλεπόμενα καί έφόσον ύπάρχουσι κεναί θέσεις.

2) Υπάλληλος μετατασσόμενος άπό κλάδου είς κλάδον, ή προαγόμενος 
άπό βαθμοΰ είς βαθμόν κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Όργα,νισμοΰ ύποχρεοΰ- 
ται νά έκτελή καί μετά τήν μετάταξίν του ή προαγωγήν του τήν ήν έξετέλει 
υπηρεσίαν μέχρις ού δ Διοικητής άναθέση αύτψ τά καθήκοντα τού άνωτέρω κλά
δου ή βαθμοΰ.

’Ά ρ θ ρ ο ν 13.

Προσαρμογή μισθών.

1) Υπάλληλοι προαγόμενοι καί λαμβάνοντες ένδεχομένως είς τόν πρό τής 
προαγωγής των βαθμόν συνολικόν ποσόν — λόγψ μισθοΰ καί προσαυξήσεως — 
άνώτερον τοΰ μισθοΰ τοΰ βαθμοΰ είς ον προάγοινται, έξακολουθοΰν λαμβάνοντες 
τήν προσαύξησιν ταύτην μειωμένην κατά τήν διαφοράν μεταξύ τοΰ1 πρό τής 
προαγωγής των μισθοΰ καί τοΰ μετά ταύτην τοιούτου.

2) Οί μετατασσόμενοι υπάλληλοι άπό κλάδου είς κλάδον καί λαμβάνοντες 
ήδη μισθόν — μετά τυχόν προσαυξήσεως — άνώτερον τοΰ μισθού τού βαθμοΰ 
τοΰ άνωτέρω κλάδου είς δν μετατάσσονται, διατηροΰσι κατά τήν παράγραφον 1 
τοΰ παρόντος άρθρου τάς ας ήδη λαμβάνουσιν άνωτέρας άποδοχάς.



II. ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝ ΤΙ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΑΠΟΨΙΣ ΤΩΝ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕ
ΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙ ΕΞΕΑΙΞΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

«Ή Τράπεζα γιά νά αντιμετωπίσει μέ επιτυχία τά συνεχώς 
αυξανόμενα προβλήματα έκ τοϋ σκληρού ανταγωνισμού τών δημιουρ- 
γουμένων χαί άναπτυσσομένων Ελληνικών Τραπεζών χαί τών έγχα- 
-δισταμένων ξένων Τραπεζών ώς χαί έκ τής άναμενομένης έντάξεώς 
μας στην ΕΟΚ, χρειάζεται πέραν άπό τη λήψη διαφόρων άλλων οργα
νωτικών μέτρων, νά άποχτήσει ευχέρεια καί εύελιξία στή κατάλληλη 
χρησιμοποίηση του ύπαλληλικοΰ δυναμικού της καί στήν τοποθέτηση 
στελεχών.

Μέ τή σκέψη αύτή προτείνουμε σέ γενικές γραμμές ένα σύστημα 
έξελίξεως τοΰ Προσωπικού τό οποίο φρονοΰμεν οτι προσφέρει σοβαρά 
οφέλη στούς υπαλλήλους όπως είναι: α) ή δίκαιη καί άξιολογική 
έξέλιξη τών ικανών καί ένδιαφερομένων γιά τήν βελτίωση τής -δέ
σεως των ύπαλλήλων, β) ή ουσιαστική καί τυπική κατάργηση' τής 
κατ’ έκλογήν προαγωγής μέχρι καί τοΰ βα-δμοΰ τοΰ Τμηματάρχου 
Β , γ) ή δυνατότης άπολαύσεως επιδομάτων -δέσεως εύ-δύνης σέ έπί- 
πεδα υψηλότερα τών σημερινών.

Είναι πι-δανόν νά λεχ-δεΐ οτι τά προτεινόμενα παρουσιάζουν δυσ
χέρειες στήν έφαρμογή των, είναι 3μως βέβαιο οτι έποιε'σδήποτε δυσ
χέρειες καί προβλήματα, μπορούν άπόλυτα νά έπιλυ-δοΰν βάσει ολο
κληρωμένης καί με-δοδικής μελέτης. Καί μέ τήν οποίαν μελέτη -δά 
μεθοδεύεται λεπτομερειακά ή τεχνική καί νομική έφαρμογή τοΰ προ- 
τεινομένου συστήματος.

’Επειδή τό σύστημα αυτό καταργεί τήν κλίμακα, βα-δμο,λογικής 
έξελίξεως πού ύφίσταται στό σχέδιο τοΰ ’Οργανισμού καί γιά νά κα- 
ταστή δυνατή ή περάτωση τοΰ έργου τής ’Επιτροπής δηλώνουμε οτι, 
οπού άναφέρονται στό σχέδιο τοΰ Όργανισμοΰ βα-δμίδες τής βα-δμο- 
λογικής κλίμακας -δά νοούνται αντίστοιχες βα-δμίδες κλίμακας οικο
νομικής έξελίξεως».

Ούτω αί παράγραφοι 1, 2 καί 3 τοΰ οικείου κεφαλαίου τοΰ σχε
δίου διατυποΰνται ώς κάτω-δι:



”Α ρ θ ρ ο ν 14.

Μεταθέσεις.

1) Ή Τράπεζα δικαιούται νά μεταθετή πάντα ύπάλληλον, από υπηρεσίας 
εις ύπηρεσίαν καί από τόπου εις τόπον, έντός των ορίων τής Ελληνικής Επι
κράτειας.

2) Ό μετατιθέμενος από τόπου εις τόπον υπάλληλος ύποχρεοΰται δπως με- 
ταβή εις την είς ήν μετετέθη θέσιν έντός 20ημέρου τό βραδύτερον από της κοι- 
νοποιήσεως αύτφ τής σχετικής άποφάσεως. Μετά παρέλευσιν τού 20ημ^ρου, δ 
μη μεταβάς είς την θέσιν του ύπάλληλος θεωρείται ώς άδικαιολογήτως άπέχων 
τών καθηκόντων του καί παύει μισθοδοτούμενος.

3) Ό μετατιθέμενος ύπάλληλος, έάν ή μετάθεσις δέν έγένετο τή αιτήσει 
του, δικαιούται όδοιπορικών έξόδων, κατά τά έκάστοτε οριζόμενα παρά τής Δι- 
οικήσεως.

Είς τούς μετατιθέμενους, έφόσον συντρέχουσιν ειδικοί λόγοι καί συνθήκαι, 
δύνα,νται διά πράξεως τού Διοικη,τοϋ νά καταβάλλωνται και έξοδα, στεγάσεως 
είς τήν είς ήν μετατίθενται πόλιν.

”Α ρ θ ρ ο ν 15.

Τίτλοι ειδικής ύπηρεσίας και δικαιώματα ύπογραφής.
1) Οί έκ τού Προσωπικού τής Τραπέζης οριζόμενοι είς έκτέλεσιν ειδικής 

ύπηρεσίας κα,ί έκ τού είδους ταύτης φέροντες ειδικόν τίτλον (ώς π.χ. Επιθεω
ρητής, Ελεγκτής, Κεντρικός Ταμίας, Διευθυντής Υποκαταστήματος κλπ.) δια- 
τηροϋσι τόν τίτλον τούτον έφόσον έκτελοΰσι τήν άνατεθειμένην αύτοΐς ειδικήν 
ύπηρεσίαν. Ό τίτλος οδτος δέν άποτελεΐ βαθμόν ουδέ μεταβάλλει τήν παρ’ έκά- 
στου κεκτημένην βαθμολογικήν τάξιν, ήτις προβλέπεται έν τψ άρθρψ 4 τού πα
ρόντος.

2) Ωσαύτως ή παροχή δικαιώματος ύπογραφής, άποσκοποΰσα άπλώς καί 
μόνον είς τήν έξυπηρέτησιν τών ύπηρεσιακών αναγκών τής Τραπέζης, δέν συνε
πάγεται δικαίω|ΐα διατηρήσεως αύτής ούδέ παρακολουθεί τόν βαθμόν έκάστου, 
δύναται δέ νά άνακληθή οποτεδήποτε χωρίς τούτο νά δύναται νά θεωρηθή ώς 
ύποβιβασμός ή μείωσις.

*Α ρ θ ρ ο ν 16.

Άπουσίαι
1) Ύπάλληλος άπουσιάζων τής ύπηρεσίας λόγψ άσθενείας ή σοβαρού κω

λύματος οφείλει ν’ άνακοινώση τούτοι αμέσως καί δή προκειμένου μέν περί ύπαλ- 
λήλου τής Διοικήσεως καί τού Κεντρικού Καταστήματος είς τό Τμήμα Προσω
πικού, προκειμένου δέ περί ύπαλλήλου Υποκαταστήματος είς τήν Διεύθυνσιν 
τούτου άναφέρων καί τήν αιτίαν.

2) Ό έλεγχος τής αίτιας τής άπουσίας παρά τής Τραπέζης γίνεται, άνα-



4.1. Αιαβάθμισις Προσωτακοβ,

Κατάργησις τής βαθμολογικής κλίμακος πλήν των βαθμών τοΰ 
Διευ-δυντού καί ' Γποδιεύ’δυντού, καί καδιέρωσις άντ’ αύτής μιας άνά 
διετίαν οικονομικής βελτιώσεως έφ’ όσον βεβαίως -δά συ-ντρέχη τό 
εύδόκιμον τής Υπηρεσίας.

Ή άνά διετίαν οικονομική βελτίωσις τής -δέσεως τοΰ ύπαλλή- 
λου -δά εκφράζεται με συγκεκριμένον ποσόν. Ή συνολική αΰτη οικο
νομική βελτίωσις -δά φδάνη τό ύψος των σημερινών αποδοχών τοΰ 
Τμηματάρχου Β' μέ προσαύξησιν 80ο/ο.

Αί έκάστοτιε βάσει τών ανωτέρω μισδολογικαί άπολαυαί -δά 
προσαρμόζωνται άναλόγως πρός τάς χορηγουμένας εΐ-τε υπό τής Πο
λιτείας, ε’ίτε υπό τής Τραπέζης αύξήσεις.

Οί διατηρούμενοι βαδμοί του Διευ-δυντοΰ καί Ύποδιευ-δυντοΰ -δά 
άπονέμωνται εις πρόσωπα τοπο-δετούμενα είς άναλόγους -δέσεις εύ- 
-δύνης.

4.2. Θέσεις εύθύνης.

θέσεις εύ-δύνης είναι αί έπί κεφαλής οργανικού τμήματος, κα-δ’ 
ολόκληρον τήν οργανωτικήν διάταξιν τής υπηρεσίας τής Τραπέζης 
(άπό Προϊσταμένου Διευδύνσεως Διοικήσεως μέχρι καί Προϊσταμέ- 
νου Πρακτορείου ή -δυρίδος ή ύπηρεσίας Ύποκ/τος), ως έκάστοτε κα- 
-δορίζονται είς τό οργανωτικόν διάγραμμα λειτουργίας τής Τραπέζης.

Θέσεις εύ-δύνης δεωροΰνται καί αί τών παρεχόντων έξειδικευ- 
μένην υπηρεσίαν υπαλλήλων άνεξαρτήτως αν ούτοι προΐστανται ή 
ο'χι οργανικού τμήματος, ώς καί έκεΐναι αί -δέσεις αί όποίαι απαιτούν 
ηύξημένας -δεωρητικάς καί πρακτικάς γνώσεις διά τήν διεκπεραίω- 
σιν διαφόρων έργασιών τής Τραπέζης, κυρίως δέ τών συνδέτων.

Ένδεικτικώς άναφέρονται προγραμματισταί, άναλυταί, έπι-δεω- 
ρηταί, πληροφοριολήπται, μελετηταί, έπιλογείς, στελέχη τών Υπη
ρεσιών τών Πιστώσεων εξωτερικού, τών Τοπο-δετήσεων κλπ.

Αί -δέσεις αύται εύδύνης κα-δορίζονται υπό τών Κανονισμών 
Εσωτερικής Υπηρεσίας τών οικείων μονάδων.

Ή τοπο-δέτησις είς τάς -δέσεις εύ-δύνης γίνεται υπό τού Διοι- 
κητού ή τής Διευδύνσεως Προσωπικού άναλόγως μέ τό επίπεδον



λόγως τής άναφερθείσης περιπτώσεως, είτε δι’ ιατρού είτε δι’ υπαλλήλου τής 
Τραπέζης.

Ό υπάλληλος ύποχρεοϋται νά ύποβληθή εις την υπό τής Τραπέζης διατα- 
χθεΐσαν ιατρικήν έξέτασιν.·

3) Διευθυνταί, Ύποδιευθυντα,ί καί Εντεταλμένοι Υποκαταστημάτων, ώς 
καί υπάλληλοι τής Διοικήσεως καί τοΰ Κεντρικού Καταστήματος τηρούντες έμ- 
πιστευτικάς κλείδας της Τραπέζης, όέν δικαιούνται νά άπομακρύ νω ντα,ι, δι’ οί- 
ανδήποτε αιτίαν, τής πόλεως Ενθα ύπηρετοΰσι, άνευ προηγουμένης Εγγράφου 
άδειας.

"Α ρ θ ρ ο ν 17.

Καθήκοντα έν γένει ύπαλλήλων.

1) ΟΕ υπάλληλοι όφείλουσι νά έπιδικνύωσι πάσαν Επιμέλειαν έν τή έκτε- 
λέσει τής ύπηρεσίας αυτών καί νά προασπίζωσι καί προάγωσι παντοιοτρόπως 
τά συμφέροντα τής Τραπέζης, εύθυνόμενοι διά πάσαν Εκ πράξεως ή παραλεί- 
ψεως αύτών προσγιγνομένην τή Τραπέζη ζημίαν. ’Επίσης όφείλουσι ν’ άφιερώ- 
νωσιν άπάσας τάς γνώσεις ώς καί τήν πείραν αύτών εις τήν εύόδωσιν τής έπι- 
χειρήσεως.

2) ΟΕ υπάλληλοι όφείλουσιν ιδία νά τηρώσι πιστώς τό Καταστατικόν τής 
Τραπέζης καί τόν παρόντα ’Οργανισμόν, τάς άποφάσεις τού Διοικητικού Συμ
βουλίου, τάς διαταγάς τής Διοικήσεως, τούς ειδικούς κανονισμούς τής Τραπέ
ζης ώς καί τάς γενικάς ή ειδικάς όδηγίας καί διαταγάς τάς έκδιδομένας ύπό 
τών ύπό τού παρόντος ’Οργανισμού έξουσιοδοτουμένων όργάνων. Όφείλουσιν 
Επίσης νά συμμορφώνται κατά γράμμα πρός τάς ύπηρεσιακάς διαταγάς καί υπο
δείξεις τών άνωτέρων των.

3) Όσάκις υπάλληλος φρονεί δτι διαταγή δοθεΐσα παρά τού Προϊσταμέ
νου του άντιστρατεύεται πρός τάς Εσχυούσας διατάξεις ή είναι άντίθετος πρός 
τήν φύσιν τής ύποθέσεως ήν αφορά, όφείλει νά άνα,κοινώση τάς Επιφυλάξεις του 
ταύτας είς τόν Προϊστάμενόν του τούτον. ’Εάν οδτος έμμένη είς τήν διαταγήν, 
ό υπάλληλος ύποχρεούται νά έκτελέση ταύτην, δικαιούμενος μόνον, είς σοβα- 
ράς δέ περιπτώσεις καί ύποχρεούμενος, ν’ άναφερθή είτε είς τόν άμέσως άνώ- 
τερον τού Π ροϊσταμένου του είτε είς τόν αρμόδιον Διευθυντήν τού II ροσωπικού.

4) ’Απαγορεύεται είς τόν υπάλληλον νά δέχη,ται άμέσως ή Εμμέσως δώρα 
Εξ άφορμής τής έκτελέσεως τής ύπηρεσίας του ή νά έξασφαλίζη ύπέρ Εαυτού 
ή τών οικείων του άλλα πλεονεκτήματα ή ώφελείας.

5) ’Απαγορεύεται ή χρησιμοποίησις τρίτων προσώπων καί πλαγίων έν γέ- 
νει μέσων πρός έπίτευξιν υπηρεσιακής εύνοιας ή πρός πρόκλησιν Ενεργεί ας ή 
ματαίωσιν άρμοδίως ληφθείσης άποφάσεως.

6) ΟΕ Προϊστάμενοι όφείλουσι νά μεριμνώσιν δπως οί υφιστάμενοι αύτών 
λαμβάνωσι γνώσιν πάσης ίσχυούσης καί έκδιδομένης έκάστοτε γενικής ή ϊόικής 
διαταγής, Εγκυκλίου ή όδηγίας άφορώσης αύτούς ή τήν ύπηρεσίαν των, νά έφο- 
ρεύωσι τήν αύστηράν Εκτέλεσιν τών διαταγών τούτων καί τήν παρά τών ύφι-



ευθύνης τής δέσεως καί βάσει εισηγητικής προτάσεως αρμοδίου υπη
ρεσιακού οργάνου.

Πάντως διά την κατάληψιν δέσεως εύ-δύνης άπαιτείται όπως ο 
υπάλληλος είναι έντεταγμένος εις τι να κλάδον τοΰ παρόντος ’Οργα
νισμού καί νά κέκτηται τά πρός αυτήν κατάλληλα προσόντα (γνώ
σεις, υπηρεσιακή κατάρτισις, διοικητικαί ικανότητες, δυνατότητες έ 
ξελίξεως κλπ.).

’Επίσης άπαιτείται δπως εχε-ι τούλάχιστον 10 ετών εύδόκιμον 
εις την Τράπεζαν υπηρεσίαν, εκτός ώρισμένων περιπτώσεων άφορω- 
σών εις την κατάληψιν δέσεως Προϊσταμένου μικρής μονάδος εις 
την επαρχίαν, ή υπηρεσίας ή -δέσεως έξειδικευμένης εργασίας ή γνώ
σεων οπότε -δά άρκεϊ ή παρέλευσις εις την Τράπεζαν τοΰ άναγκαιοΰν- 
τος κατά τήν κρίσιν των μελών τοΰ άνωτέρω υπηρεσιακού' ’Οργάνου, 
χρόνου διά τήν πλήρη κατάρτισιν τοΰ υπαλλήλου προκειμένου νά ά- 
σκήση έπιτυχώς τά νέα ηύξημένης εύ-δύνης κα-δήκοντά του.

Δικαίωμα κρίσεως διά τήν κατάληψιν κενής -δέσεως εύ-δύνης 
αμέσως άνωτέρας έκείνης τήν οποίαν κατέχει έ υπάλληλος δημιουρ- 
γείται ;μετά διετή τούλάχιστον, πλήρους επιτυχίας, άσκησιν τών κα-δη- 
κόντων εις τήν κατεχομένην -δέσιν.

’Εάν μετά διετή άσκησιν κα-δηκόντων -δέσεως εύ-δύνης, κρι-δή 
αύτη άνεπιτυχής, έ υπάλληλος έπαναφέρεται εις τήν προηγουμένην 
-δέσιν τήν οποίαν κατείχε πρό τής προω-δήσεώς του.

Τοΰτο δεν έχει εφαρμογήν εις τάς -δέσεις Διευ-δυντοΰ καί 'Υπο- 
διε-δυντοΰ».

Οί έπόμενες παράγραφοι άποτελοϋν κοινή εισήγηση τής έπιτροπής

4.4. Μετατάξεις.

Μετατάξεις προσωπικού -δά δύνανται νά ένεργη-δοΰν διά πρά- 
ξεως τοΰ Διοικητοΰ από κατηγορίας εις κατηγορίαν εντός τοΰ αύτοΰ 
ή έτέρου κλάδου κατόπιν αίτήσεως τών ενδιαφερομένων καί υπό τούς 
κάτω-δι ορούς καί προϋπο-δέσεις:

α. Ό άρι-δμός τών μετατακτέων κα-δορίζεται κατά κατηγορίαν, 
άναλόγως τών υπηρεσιακών αναγκών. Αί εις ταμιακούς βοη-δούς ά- 
νάγκαι, στα-δμίζονται κατ’ έτος καί πληροΰνται κατ’ άρχήν διά μετα
τάξεων, άλλως διά προσλήψεων.

β. Έφ’ δσον έ μετατασσόμενος δια-δέτει τά διά τήν εις ήν ή με- 
τάταξις κατηγορία τυπικά καί ουσιαστικά προσόντα, ώς ούσιαστικοΰ 
προσόντος νοουμένης, καί τής άναμφισβητήτως διαφανείσης πλήρους



σταμένων των εύσυνείδητον έκτέλεσιν τών καθηκόντων αύτών καί νά παρέχω- 
σιν εις αύτούς πάσαν άναγκαίαν οδηγίαν καί έπεξήγησιν.

'Ωσαύτως ύποχρεοΰνται μετά παρρησίας, άμεροληψίας καί εύθυκρισίας νά 
παρέχωσιν είς τήν Διοίκησιν, την Διεύθυνσιν Προσωπικού ή τόν αρμόδιον Δι
ευθυντήν τήν γνώμην των έπί τής έργατικότητος, ικανότητας καί συμπεριφοράς 
τών ύφισταμένων των, νά άναφέρωσι δέ άρμοδίως πάσαν πράξιν ή παράλειψιν 
είτε άντιβαίνουσαν είς τήν προβλεπομένην τάξιν διεξαγωγής τής ύπηρεσίας είτε 
δυναμένην νά δημιουργήση οπωσδήποτε άφορμήν παραπόνων.

7) Πάντες οί ύπάλληλοι όφείλουσι νά μεριμνώσι'ν δπως λαμβάνωσι γνώσιν 
τών είς τήν υπηρεσίαν αύτών άναφερομένων διαταγών καί δδηγιών.

8) Οί ύπάλληλοι όφείλουσι νά έπιδεικνύωσιν άκραν προθυμίαν καί συμπε
ριφοράν άμεμπτον κατά τήν μετά τού Κοινού καί πρός άλλήλους έπικοινωνίαν.

9) Οί Προϊστάμενοι καί ύφιστάμενοι όφείλουσι νά έπιδεικνύωσι πρός άλ
λήλους τόν προσήκοντα σεβασμόν.

”Α ρ θ ρ ο ν 18.

Όφειλομένη έχεμύθεια.
1) Οί υπάλληλοι ύποχρεούντάι νά τηρώσι τήν δφειλομένην έχεμύθειαν έπί 

τών συναλλαγών καί έργασιών τής Τραπέζης ως έπίσης καί έπί πάντων τών 
ύπό τής Τραπέζης λαμβανομενων μέτρων πρός έξασφάλισιν τών έν ταΐς συναλ- 
λαγαΐς συμφερόντων αύτής,^τής περιουσίας της ή τών είς αύτήν έμπεπιστευμέ- 
νων αξιών.

2) Υπάλληλοι παραβαίνοντες τήν ύποχρέωσιν τής έχεμυθείας λογίζονται 
— έκτός άν διάταξις νόμου άντιτίθεται είς τήν τήρϊ/,σιν τής ύποχρεώσεως ταύ- 
της —· Ενοχοι πειθαρχικού παραπτώματος, ένδεχομένως δέ υπόχρεοι έπανορθώ- 
σεως πάσης έ% τής παραβάσεως προσγενομένης είς τήν Τράπεζαν ζημίας.

”Α ρ θ ρ ο ν 19.

Προσωπική κατάστασις.
1) Ό υπάλληλος όφείλει ν’ άνακοινοϊ είς τήν Διεύθυνσιν Προσωπικού — 

προκειμένου δέ περί ύπαλλήλου Υποκαταστήματος είς τήν Διεύθυνσιν τού Υπο
καταστήματος — τόν γάμον του καί πάσαν μεταβολήν έπερχομένην είς τήν 
προσωπικήν ή τήν οικογενειακήν του κατάστασιν. Ή παράλειψις τής άνακοινώ- 
σεως ταύτης συνεπάγεται — διά τόν χρόνον καθ’ δν διήρκεσεν ή παράλειψις — 
τήν άπώλειαν τών ύπέρ τού ύπαλλήλου ή τών οικείων αύτοΰ έκ τής μεταβολής 
τής καταστάσεως άπορρεόντων τυχόν δικαιωμάτων.

2) Ωσαύτως, ό υπάλληλος όφείλει ν’ άνακοινοϊ τήν έκάστοτε διεύθυνσιν 
τής κατοικίας του.



ικανότητας άνταποκρίσεως εις τά καθήκοντα τής πρός ην μετατάσ
σεται έ υπάλληλος κατηγορίας.

γ. Ό μετατασσόμενος ΰπόκειται εις την δοκιμασίαν, την άπαι- 
τουμένην διά την κατηγορίαν εις ήν μετατάσσεται.

δ. Δεν μετατάσσονται:
δι. Οι εχοντες τόν βαθμόν τοΰ δοκίμου οίασδήποτε κατηγορίας.
διι. Οί εχοντες ύπερβή τό 3δον έτος τής ηλικίας των.
ε. Διά τής μετατάξεως δεν δύναται νά έπέλ-δη μισ-δολογική 

μείωσες, ούδέ μισ-δολογική κα-δήλωσις του μετατασσόμενου.
στ. Εντός μηνός ό μετατασσόμενος άναλαμβάνει υποχρεωτικό) ς 

τά νέα του καθήκοντα.
Ειδικός κανονισμός ορίζει τούς έξ ων καί πρός 

ους ή μετάταξις κλάδους, κατηγορίας καί βαθμούς ώς καί παν έτε
ρον σχετικόν πρός τάς μετατάξεις -δέμα.

Σημ.: Ό κ. Κουλιέρης προτείνει δπως ή κατηγορία των Ταμ. βοηθών επανδρώνεται άπο- 
κλειστικώς μέ προσωπικό μετασσόμενο έκ τής κατηγορίας των Φροντιστών.

4.5. Στασιμότης.

1. Διά πράξεως Διοικητοϋ κατόπιν ήτιολογημένης είσηγήσεως 
τοΰ γνωμοδοτικοΰ έπί τών προαγωγών οργάνου κρίνονται στάσιμοι δι 
ώρισμένον χρονικόν διάστημα:

α) Οί. έπί μακρόν άπουσιάσαντες έκ τής υπηρεσίας δι’ οίονδή- 
ποτε λόγον, προκειμένου δέ έπί άσ-δενείας οί άπουάιάισαντες πέραν 
τών εις τάς οικείας διατάξεις τοΰ παρόντος περί πραγματικής υπη
ρεσίας (5—5) άναφερομένων χρονικών ορίων.

β) Οί κατά την έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας των έπιδειξάμενοι 
ανικανότητα, άνεπάρκειαν, ή άκαταλληλότητα.

2. Οί δίς κατά σειράν κατά την προηγουμένην παράγραφον 1β 
κρινόμενοι στάσιμοι, παραπέμπσνται εις τό αρμόδιον Πειθαρχικόν Συμ- 
βούλιον, τό όποιον άποφαίνεται περί τής όιατηρήσεώς των έν τή υπη
ρεσία ή τής -δέσεως των εις δια-δεσιμότητα, μετά πάροδον τής οποίας, 
έπανέρχονται εις την ύπηρεσίαν, εις περίπτωσιν δέ νέας κρίσεως ώς 
στάσιμου έντός πενταετίας, παραπέμπσνται εις τό Δευτεροβάθμιον 
ΓΙει-3 αρχικόν Συμβούλιον μέ τό έρώτημα τής άπολύσεώς των. ■

4.6. Διαθεσιμότης.

1. Διά ΙΙράξεως Διοικητοϋ έκδιδομένης κατόπιν είσηγήσεως τής 
αρμόδιας Υπηρεσίας, τίθενται είς διαθεσιμότητα:



"Α ρ θ ρ ο ν 20.

Συμπεριφορά έκτος τής Τραπέζης. Πολιτικοί πεποιθήσεις. Δημιουργία χρεών.
1) Ή έκτός της υπηρεσίας συμπεριφορά τοΰ ύπαλλήλου δέον νά είναι ανε

πίληπτος.
2) Ό ύπάλληλος δεν δύναται νά έλεγχθή διά τάς πολιτικάς του πεποι

θήσεις.
’Απαγορεύονται δμως άπολύτως ή έκδήλωσις πολιτικών φρονημάτων καί 

αί πολίτικα,ί συζητήσεις έν γένει έντός της Τραπέζης ώς καί ή έκτός της ύπη- 
ρεσίας ένεργός άνάμιξις εις πολιτικάς δργανώσεις καί κομματικάς διενέξεις, έφό- 
σον μάλιστα έκ τούτων δύναται νά προκληθή δυσαρέσκειαν έστω καί μέρους των 
μετά της Τραπέζης συναλλασσομένων.

3) ’Απαγορεύεται εις τούς ύπαλλήλους νά άναλαμβάνωσιν ύποχρεώσεις — 
είτε απ’ εύθείας είτε ώς έγγυηταί — ας άδυνατοΰσι νά έκπληρώσωσιν έκ τοΰ 
ίδιου εισοδήματος ή τής ιδίας περιουσίας των.

4) Υπάλληλοι περιελθόντες είς δυσχέρειαν έκπληρώσεως ύποχρεώσεων, 
μή όφειλομένων είς άναίτια άτυχήματα, καλούνται ύπό τοΰ Διευθυντοϋ Προσω
πικού, δπως, έντός τασσομένης εύλογου κατά τάς περιστάσεις προθεσμίας, πα- 
ράσχωσιν άπόδειξιν δτι έξεπλήρωσαν ταύτας.

Ά ρ θ ρ ο ν 21.

Άπαγόρευσις τυχηρών παιγνίων.
Ή έν δημοσίψ τόπφ ή ή έκ συστήματος συμμετοχή είς τυχηρά παίγνια 

έπί χρήμασιν άπαγορεύετα,ι άπολύτως.

”Α ρ θ ρ ο ν 22.

Άλλότρια καθήκοντα.

Οί ύπάλληλοι δέν δικαιούνται νά άσκώσιν έπιχειρήσεις δι’ ίδιον λ/σμόν 
καί νά άναλαμβάνωσιν ή νά άναμιγνύωνται είς προσθέτους έργασίας άτομικάς 
ή διά λ/σμόν τρίτων, ώς έπίσης νά συμμετέχωσιν είς Διοικητικά Συμβούλια ’Α
νωνύμων Εταιριών άνευ προηγουμένης έγγράφου έγκρίσεως τού Διευθυντοϋ 
μέν τοΰ Προσωπικού προκειμένου περί Προσωπικού μέχρι τοΰ βαθμού τού Αο- 
γιστοΰ Α', τοΰ Διοικητοΰ δέ διά τούς άπό τοΰ βαθμού τοΰ Ύποτμηματάρχου 
καί άνω.

Κατά τήν χορήγησιν ή μή τής σχετικής έγκρίσεως λαμβάνεται ύπ’ δψει 
κατά πόσον ή έπιχείρησις ή ή πρόσθετος ώς άνω έργασία:

α) άντιτίθεται πρός τά συμφέροντα τής Τραπέζης ή είναι άσυμβίβαστοι 
πρός τήν άξιοπρέπειαν τοΰ ύπαλλήλου καί τήν έν τη Τραπιέζη. θέσιν του.

β) προκαλούσιν έστω καί έν μέρει μείωσιν της ά,ποδοτικότητος τού ύπαλ
λήλου ή της προσηλώσεως αύτοΰ είς τά καθήκοντά του.

γ) ώς έκ τής φύσεως τοΰ έργου δύναται νά τεθή έν άμφιβόλψ ή εύσυνεί- 
δητος άσκησις τής ύπηρεσίας τού ύπαλλήλου.



a) O't κατά τός διατάξεις τής προηγούμενης παραγράφου 4.5.2. 
κατ’ έπανάληψιν κρ-δέντες στάσιμοι.

β) Οί υπό έκιρεμή ποινικήν δίκην ή πειθαρχικήν διαδικασίαν 
τελοΰντ'ες καί έφ’ σον έπιβάλλεται τούτο πρός άσφάλειαν τής υπη
ρεσίας καί πρόστασαν τών συμφερόντων τής Τραπέζης.

2. Ό χρόνος )ι α$ε σ ι μό τητο ς, πλήν τής περιπτώσεως επιβολής 
της λόγφ έκκρεμούπης ποινικής δίκης δεν δύναται νά εκτείνεται πέ
ραν τοϋ εξαμήνου.

3. Ό εις διαθεσιμότητα τελών ύπάλληλος δεν δύναται νά λαμ- 
βάνη πλείονας τών 3/5 τών τακτικών άποδοχών του, λαμβανομένων 
ύπ’ οψιν τών άναγχών τής οικογένειας του.

4. Ό χρόνος άνεκκλήτου δια-δεσιμότητος δεν άποτελεΐ χρόνον 
προαγωγής καί μισ-δολογικής προσαυξήσεως πλήν τοΰ μέρους κα-S’ 
ό συμπίπτει με χρόνον έπιβλη-δείσης στασιμότητάς.

5. Πάσαι αί έκ τής διαθεσιμότητας συνέπειαι αίρονται αναδρο
μικούς είς περίπτωσιν άπαλλαγής τοΰ ώπαλλήλου.

4.7. Θέσις ύπαλλήλου «εις διάθεσιν».

Όλως διάφορος ή κατάστασις δέσεως τοΰ ύπαλλήλου «είς διά- 
-δεσιν» ήτις γίνεται είς περίπτωσιν στρατεόσεως ή έκκρεμότητος περί 
την τοπο-δέτησιν είς έτέραν -δέσιν ή τήν ά π ό σ π α σ ι ν. Ό χρόνος 
«είς διά-δεσιν» άποτελεΐ χρόνον προαγωγής. Είδικώς ή παραμονή τοΰ 

είς διά-δεσιν έν ο'ψει τοπο-δετήσεώς του είς έτέραν -δέσιν 
δέν δύναται νά οιαρκέση πέραν τοΰ τριμήνου.

4.8. Έκπαίδευσις Προσωπικού.

Μέ σκοπόν τήν άρτιωτέραν επαγγελματικήν κατάρτισιν καί τήν 
δημιουργίαν προσθέτων ούσιαστικών καί άντικειμενικών κριτηρίων οιά 
τήν άξιολόγησιν καί έξέλιξιν τοΰ ύπαλλήλου, ή Τράπεζα παρέχει 
κατά σύστημα τήν δυνατότητα επαγγελματικής έκπαιδεύσεως τοΰ 
προσωπικοΰ αυτής.

Ή έκπαίδευσις, διά τόν κλάδον τραπεζικής έργα,σίας -δά παρέ
χεται βασικώς κατά τήν πρώτην δεκαετίαν τής σταδιοδρομίας τοΰ 
ύπαλλήλου καί ·δά είναι άνάλογος πρός τάς ύπηρεσιακάς άπαιτήσεις 
κατά κατηγορίαν.

Ή έπιτυχής περάτωσις παρά τοΰ ύπαλλήλου τοΰ σταδίου τού
του έκπαιδεύσεως άποτελεΐ προϋπό-δεσιν διά τήν έξέλιξίν του.

Πέραν τής περιόδου τούτης ώς καί κατά δυνατότητα είς έτέ-



"Α ρ θ ρ ο ν 23.

Άσθένειαι - Άδειοι.

1) Τά τής αποχής έκ τής έργασίας τοΰ Προσωπικού, λόγψ ασθενεί ας, ρυ
θμίζονται κατά τά υπό τής έργατικής Νομοθεσίας βριζόμενα.

2) Υπάλληλος αϊτών άδειαν διά λόγους ύγείας ύποχρεοΰται νά ύποβληθή 
εις έξέτασιν παρά τοΰ ίατροΰ τής Τραπέζης ή άλλου ίατροΰ τής έμπιστοσύνης 
αυτής, κατά τά έκάστοτε διά πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθορι
ζόμενα.

(*) 3) Δύναται νά χορηγηθή άδεια άπουσίας εκ τής έργασίας, μετά πλή- 
ρων αποδοχών ή μέρους αυτών, διά λόγους άσθενείας, άναρρώσεως καί ύγείας 
έν γένει καί πέραν τών ύπό τοΰ Νόμου προβλεπομένων ορίων.

α) Δι’ άποφάσεως τής Διευθύνσεως Προσωπικού διά χρονικόν διάστημα 
μέχρις εξ μηνών.

β) Διά πράξεως τοΰ Διοικητοΰ, διά περαιτέρω χρονικόν διάστημα, μέχρι 
δύο καί ήμίσεος έτών.

4) Διά πράξεως τοΰ Διοικητοΰ δύναται νά χορηγώνται Εκτακτοι άδειαι 
μετ’ άποδοχών μέχρις ένός μηνός καί άνευ αποδοχών μέχρις ένός Ετους, δυνά- 
μεναι ν’ αύξηθώσι μέχρι τοΰ διπλάσιου κατόπιν άποφάσεως τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου μετά πρότασιν τοΰ Διοικητοΰ.

5) Αί έτήσιαι κανονικαί άδειαι χορηγούνται ύποχρεωτικώς είς τό Προ
σωπικόν τής Τραπέζης κατά τά ύπό τής έργατικής. νομοθεσίας δριζόμενα.

Ά ρ θ ρ ο ν 24.

Ώραι έργασίας.
Αί ώραι έργασίας τοΰ Προσωπικού καθορίζονται έκάστοτε διά πράξεως 

τοΰ Διοικητοΰ, έντός τών ύπό τοΰ Νόμου καθοριζόμενων δρίων.

Ά ρ θ ρ ο ν 25.

'Υπηρεσιακοί στολαί.

1) Δύναται διά πράξεως τοΰ Διοικητοΰ νά όρίζηται δ τι άπαν τό ύπηρετι- 
κόν καί βοηθητικόν - τεχνικόν Προσωπικόν ή καί μέρος αυτού, κατά τήν έκτέ- 
λεσιν τής ύπηρεσίας του, ύποχρεοΰται νά φέρη ειδικήν στολήν, καθοριζομένην 
δμοΰ μετά τών λοιπών λεπτομερειών διά τής αυτής πράξεως. Έν τή περιπτώ- 
σει ταύτη αί στολαί αύται θά παρέχωνται δι’ έξόδων τής Τραπέζης είς τό ως 
άνω Προσωπικόν, δπερ καί ύποχρεοΰται νά φέρη αύτάς καθ’ δλας τάς ώρας 
έκτελέσεως τής ύπηρεσίας του.

2) Δι’ άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, μετά πρότασιν τοΰ Διοικη- 
τοΰ, δύναται ν’ άναστέλληται ή έφαρμογή τής ως άνω πράξεως τοΰ Διοικητοΰ 
οποτεδήποτε δι’ Εν ή πλείονα Ετη ή καί νά καταργήται δλοσχερώς.



ρους κλάδους, -Μ παρέχεται έπιμόρφωσις σεμιναριακής μορφής μέ 
σκοπόν την προσαρμογήν των επαγγελματικών καί γενικωτέρων γνώ
σεων τοΰ υπαλλήλου πρός τάς συγχρόνους καί σχετικάς μέ τόν τρα- 
πεζοοικονομικόν χώρον έξελίξεις.

Ή έπιτυχής περάτωσες παρά τοΰ υπαλλήλου τοΰ σταδίου τούτου 
τής έκπαιδεύσεως συμβάλλει άναλόγως εις τήν άξιολόγησιν τούτου.

Ή έκπαίδευσις -9ά παρέχεται εις άπαν τό προσωπικόν άπαντα- 
χοΰ τής Ελλάδος έπί ΐσοις οροις μέσω ειδικής Μονάδος, ή δε διδα
σκαλία καί δοκιμασία τών φοιτώντων $ά γίνεται ύπό τραπεζικών στε- 
λεχίΰν έγνωσμένου κύρους, άδιαμφισβητήτου πείρας καί -δεωρητικής 
γνώσεως τοΰ διδασκόμενου δέματος, ως καί δπου περίπτωσις, ύπό λει
τουργών τής άνωτάτης έκπαιδεύσεως.

Αί χρονικαί καί λειτουργικαί διαδικασίαι τής έκπαιδεύσεως ·$ά 
κα-9ορίζωνται δι’ Είδικοΰ Κανονισμού Έκπαιδεύσεως.

4.9. ’Αξιολόγησες ύπαλλήλου.

Εκτός τής γενικωτέρας άποστολής της άποτελεί τό κύριον βά- 
-Spov κρίσεως τοΰ ύπαλλήλου, πρός προαγωγήν, ή καί τοπό-δέτησιν. 
Εκφράζεται βασικώς διά τοΰ φύλλου ποιότητας, εις τό όποιον1 συγκε,ν- 
τροΰνται καί άπεικονίζονται βα$μολογικώς άπαντα τά στοιχεία περί 
τήν έπαγγελματικήν κατάρτισιν, ύπηρεσ4ιαχήν ικανότητα, τά πνευ
ματικά καί ή-9ικά προσόντα τοΰ ύπαλλήλου.

Εις τήν άξιολόγησιν τοΰ ύπαλλήλου συντελούν καί αί κρίσεις 
τής Έπι$εωρήσεως, τής Επιλογής καί τής Έκπαιδεύσεως.

Εις πάσαν περιπτωσιν α' κριτής είναι ό άμεσος προϊστάμενος 
τοΰ ύπαλλήλου.

Άρχαί διέπουσαι τήν κρίσιν τοΰ ύπαλλήλου, τήν σύνταξιν Φ.Π. 
καί τήν έν συνεχεία άξιολόγησιν αύτοΰ είναι α) ή άντικειμενικότης, 
β) τό άνεπηρέαστον τών κριτών μεταξύ των, γ) ή έγκαιρος ένημέ- 
ρωσις τοΰ ύπαλλήλου εις κα-5οριζομένας ύπό τοΰ Κανονισμού περι
πτώσεις, οπωσδήποτε δέ εις περιπτωσιν χαμηλής, ώς καί μειωμέ
νης έναντι τής προηγουμένης βα-ύμολογήσεως, δ) ή εύχέρεια άνα- 
$εωρήσεως ύπό Υπηρεσιακού Συλλογικού ’Οργάνου.

Οί όροι «ευδόκιμος ύπηρεσία», «ύψηλή διαβά-δμισις» καί «λίαν 
ύψηλή διαβάύλμισις» συνδέονται μέ τούς ποιοτικούς χαρακτηρισμούς 
τών ύπαλλήλων εις τά οικεία φύλλα, Ποιότητος καί δή:
1. Εύδόκιμος ύπηρεσία: Κτήσις τών μέσων βαθμών τής κλίμακος 

χαρακτηρισμών τής οικείας βαθμολογικής τάξεως.



"A p Θ p o v 26.

Λύσις υπαλληλικής σχέσεως.
Η μετά τού Προσωπικού τής Τραπέζης σύμβασις έργασίας λύεται:
1) Διά τού θανάτου τού υπαλλήλου.
2) Διά καταγγελίας τής συμβάσεως έργασίας, κατά τά υπό τής Εργα

τικής Νομοθεσίας οριζόμενα, έν πάση δέ περιπτώσει έπέρχεται αυτοδικαίως λύ- 
σι5 συμβάσεως έργασίας έπι τή συμπληρώσει των κάτωθι βριζόμενων όρίων 
ήλικίας:

α) τοΰ 62ου έτους διά τούς Διευθυντάς, Ύποδιευθυντάς, Συμπράττοντας Τ- 
ποδιευθυντάς καί Τμηματάρχας,

β) τοΰ 61ου έτους δια το λοιπόν Προσωπικόν τοΰ Λογιστικού, Ταμειακού 
καί Βοηθητικού - Τεχνικού κλάδου,

γ) τοΰ 50οΰ έτους δια τό θήλυ προσωπικόν μέχρι καί τού βαθμού τού 'Γ- 
ποτμηματαρχου και τοΰ 55ου έτους άπό τού βαθμού τοΰ Τμηματάρχου Β' καί 
άνω, έφόσον έν τή δευτέρα ταύτη περιπτώσει μέχρι τέλους τού μηνός Ιουνίου 
τοΰ έτους καθ ο συμπληροΰται τό 50όν τοιούτον, δέν ήθελε δηλωθή ρητώς υπό 
των ένδιαφερομένων υπαλλήλων ή έπιλογή ώς δρίου ήλικίας τού 50ού έτους,

δ) τού 58ου έτους διά τό προσωπικόν τοΰ Κλάδου Κλητήρων καί τού Κλά
δου ’Ασφαλείας.

Οι προ τής συμπληρωσεως τού ώς άνω δρίου ήλικίας άπολυόμενοι διά κα
ταγγελίας τής συμβάσεως έργασίας δικαιούνται καί τής κατά νόμον άποζημιώ- 
σεως.

Οί κατά τήν διάρκειαν τού έτους συμπληρώσαντες τό ώς άνω δριον ήλι
κίας άποχωροΰσιν αυτοδικαίως, άπό 1ης ’Ιανουάριου τού επομένου έτους, μή 
δικαιούμενοι ούδεμιας άποζημιώσεως.

Διά πράξεως ούχ ήττον τοΰ Διοικητοΰ δύναται νά παραταθή ή έν τή ένερ- 
γψ υπηρεσία παραμονή ύπαλλήλων καταλαμβανομένων υπό τού ώς άνω δρίου 
ήλικίας έφ’ άπαξ ή κατ’ έπανάληψιν, άλλά διά χρόνον έν συνόλψ ούχί μεγαλύ- 
τερον τών δύο έτών.

Διά παραμονήν πέραν τής διετίας άποφασίζει τό Διοικητικόν Συμβούλισν 
τής Τραπέζης, προτάσει τού Διοικητοΰ, καθορίζον καί τόν χρόνον δι’ δν θά 
ισχύη ή παράτασις.

Οί οΰτω διατηρούμενοι έν ύπηρεσία. παραμένουν έκτός τοΰ διά τού παρόν
τος ’Οργανισμού προβλεπομένου άριθμού δργανικών θέσεων.

Ή συμπλήρωσις τοΰ δρίου ήλικίας βεβαιούται έκ τοΰ άτομικοΰ φακέλλου 
τών ύπαλλήλων καί δή έπί τή βάσει τής έν αύτφ άναγραφομένης χρονολογίας 
γεννή|σεως αυτών.

3) Διά άδικαιολογήτου ή αύθαιρέτου άπουσίας υπαλλήλου πέραν τού μηνός.
4) Δι’ άποχής τοΰ υπαλλήλου έκ τής υπηρεσίας του έξ οίουδήποτε λόγου 

έστω καί άσθενείας, ύπερβαινσύσης τά κατά Νόμον περί καταγγελίας τής συμ
βάσεως οριζόμενα δρια άπουσίας.

5) Λόγψ καταδίκης κατά τά υπό τοΰ άρθρου 5 τοΰ Ν. 2112/1920, ώς αδ-



2. 'Γψηλή διαβάτης: Κτήσις των άμέσως άνωτέρων του {«σου,
βαθμών τής κ Αμαχος τής οικείας βαθμολογικής τάξεως.

3. Λίαν ύψηλή διαβι-δμισις: Κτήσις τών άνωτέρων βαθμών τής οι
κείας βαδμολογκής τάξεως.
Εις περίπτωσιν χαρακτηρισμού του υπαλλήλου κάτω τής «ευδό

κιμου υπηρεσίας» κα έφ’ δσον έπικυρωδή ό Γενικός Χαορακτηρισμός 
υπό τοΰ άρμοδίου Άαδεωρητικού οργάνου, δέον όπως γίνεται δέκτη 
τυχόν αΐτησις μετα-ίέσεώς του.

Ειδικός κανονισμός ·δά διαλαμβάνη λεπτομερώς τά περί κρίσεως 
καί άξιολογήσεως τον υπαλλήλων καί τήν διαδικασίαν διεξαγωγής 
-δά -δέτη δέ καί ώρσμένας προθεσμίας υποβολής τών Φ.Π. καί λοι
πών στοιχείων ώς καί τάς προθεσμίας περατώσεως τής άναδεωρη- 
σεως έπί τψ τέλει όπως μή παραβιάζεται ή άρχή τοΰ έγκαιρου τής 
διαδικασίας καί ένεργείας τών προαγωγών.

4.10. Παρουσία συνδικαλιστικοί) έκπροσώπου μετά ψήφου.

Είς τά ό'ργανα γνωμοδοτήσεως διά τήν προαγωγήν τών ύπαλ- 
λήλων καί άνα-δεωρήσεως τής άξιολογήσεως διά τών Φύλλων Ποιο- 
τητος, συμμετέχει μετά ψήφου ό εκπρόσωπος τής οικείας και μάλλον 
άντιπροσωπευτικής Συνδικαλιστικής Όργανώσεως.

4.11. Πτυχιοΰχοι Άνωτάτων Σχολών.

Ό προώ-δησις τών ύπαλλήλων πτυχιούχων Άνωτάτων Σχολών 
•δά δίδεται συμφώνως πρός τήν ύπ’ άρι-δ. 36)1971 άπόφασιν τοΰ 
Δευτεροβαθμίου Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου.

Κεφάλαιον 5

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ

5.1. ’Ατομικά στοιχεία Ύπαλλήλων.

"Απαντα τά άφορώντα είς τόν υπάλληλον προσωπικά καί υπη
ρεσιακά στοιχεία μετ’ έλεγχον διά τήν αυθεντικότητα καί άκρίβειάν 
των τηρούνται εις άτομικήν μερίδα αύτοΰ παρά τή Διευδύνσει Προ
σωπικού. Ταύτα λαμβάνονται άπαραιτήτως ύπ:’ οψιν διά πάσαν κρί- 
σιν τού ύπαλλήλου περί τήν -δέσιν, έξέλιξιν καί διακοπήν τής σχέ- 
σεως έργασίας.



τος έτροποπσιήθη, βριζόμενα, ώς καί λόγψ της κατά τό άρθρον 28 τού παρόντος 
’Οργανισμού έπιβληθησομένης ποινής δριστικής παύσεως.

Άρθρον 27.

Πειθαρχικά παραπτώματα.

Πειθαρχικά παραπτώματα συνεπαγόμενα κυρώσεις καθ’ & έν τοΐς οίκείοις 
άρθροις τοΰ παρόντος ’Οργανισμού άναφέρονται είναι:

α) Ή έκ των καθηκόντων αύθαίρετος άπουσία, ή αδικαιολόγητος μή Εγ
καιρος προσέλευσις, ή πρό των κεκανονισμένων ώρών άποχώρησις έκ τής ύπη- 
ρεσίας, ή έκτέλεσις έν τή Τραπέζη έργασίας ξένης πρός τά ανατεθειμένα έκά- 
στψ καθήκοντα καί ή έν γένει άπασχόλησίς του άλλως πλήν τής έκτελέσεως 
των καθηκόντων του τούτων.

β) Ή ραθυμία, ή αμέλεια καί ή μή Εγκαιρος ή πλημμελής έκτέλεσις όφει- 
λομένης ύπηρεσίας.

γ) Ή άπείθια πρός διαταγάς άνωτέρων, ή άρνησις ή ή παρέλκυσις έκτε
λέσεως ύπηρεσίας άρμοδίως διαταχθείσης.

δ) Ή μή τήρησις τής περί τήν ύπηρεσίαν όφειλομένης έχεμυθείας. 
ε) Ή έν δημοσίψ τόπψ ή έκ συστήματος συμμετοχή εις τυχηρά παίγνια 

έπί χρήμασιν.
στ) Ή απρεπής συμπεριφορά πρός συναδέλφους καί τό μετά τής Τραπέ- 

ζης συναλλασσόμενον κοινόν.
ζ) Ή έκτός τής Τραπέζης ανάρμοστος διαγωγή.
η) Ή άνευ άδειας άσκησις έπιχειρήσεων δι’ ίδιον λογαριασμόν, άνάληψις 

προσθέτων έργασιων, ή συμμετοχή είς Διοικητικά Συμβούλια ’Ανωνύμων ή άλ
λων Εταιριών.

θ) Ή χρησιμοποίησις τρίτων προσώπων πρός έπίτευξιν ύπηρεσια,κής εύ
νοιας ή πρός πρόκλησιν ένεργείας ή ματαίωσιν ληφθείσης άρμοδίως άποφάσεως.

ι) Έν γένει πάσα παράβασις διατάξεως τού παρόντος ’Οργανισμού ή τών 
άποφάσεων τού Διοικητικού Συμβουλίου, τού Διοικητοΰ καί τών Συμβουλίων 
τής Τραπέζης καί ειδικών διαταγών αύτής.

Ή ύποτροπή θεωρείται ώς ιδιαιτέρα έπιβαρυντική περίπτωσις κατά τήν 
έπιβολήν τής ποινής.

’Άρθρον 28.

Πειθαρχικοί ποιναί.

Έπί τών παραπτωμάτων τοΰ άρθρου 27, έφόσον δέν συντρέχει πλέον έπι
βαρυντική περίπτωσις, έπιβάλλονται αί άκόλουθοι ποιναί άναλόγως τής περι- 
πτώσεως:

α) Προφορική έπίπληξις. 
β) "Εγγραφος έπίπληξις.
γ) Πρόστιμον μέχρι τού 1/5 τοΰ μηνιαίου μισθού.
δ) Προσωρινή παΰσις μέχρι τριών μηνών μετά στερήσεως τών άπσδοχών.



Τά φύλλα ποιότητας τού υπαλλήλου αποτελούν στοιχείου τής 
έν λόγω μερίδος.

Ή διαπίστωσις τής ηλικίας τού υπαλλήλου γίνεται βάσει τού 
κατά τήν πρόσληψιν αίτουμένου πιστοποιητικού.

’Ελλείψει τούτου ή Τράπεζα άξιώνει τήν προσκόμισιν τού κατά 
τήν κρίσιν της αποδεικτικού στοιχείου;

ΣΗΜ.: Τά περί συντάξεως κλπ. φύλλων ποιότητας μεταφέρον- 
ται εις τό έδάφιον περί άξιολογήσεως προσωπικού τού Κεφαλαίου 4 
«Έξέλιξις Προσωπικού».

5.2. Μεταθέσεις.

Ή Τράπεζα δικαιούται πρός κάλυψιν των υπηρεσιακών άναγ- 
κών νά μεταδότη τόν υπάλληλον εντός των ορίων τής Ελληνικής 
’Επικράτειας.

Διά τάς εκτός των ορίων τής Ελληνικής ’Επικράτειας μετα
δόσεις, άπαιτείται ή συναίνεσις τού υπαλλήλου.

Αί μεταθέσεις γίνονται υπό τής Διευδύνσεως Προσωπικού, πλήν 
των κατεχόντοιν -δέσεις εύδύνης υπαλλήλων, οιτινες μετατίδενται 
δι’ άποφάσεως τού Διοικητού.

Μεταδόσεις δέν είναι αί έναλλαγαί ή άλλαγαί στελεχών εντός 
τής αυτής Ύποδιευδύνσεως Διοικήσεως, ή εντός τού αυτού Κατα
στήματος ή 'Υποκαταστήματος.

Ή Διεύδυνσις Προσωπικού δύναται νά έκχωρή τήν αρμοδιότητα 
μεταδόσεων, εντός περιοχής Νομού, εις τό οΐκείον ’Όργανον Άπο- 
κεντρώσεως, παρέχουσα τήν έ'γκρισιν έκ τών υστέρων.

Ό μετατι-δέμενος ύποχρεοΰται όπως παρουσιασδή εις τήν εις 
ήν μετατίδεται δέσιν τό βραδύτερου εντός μηνός άπό τής λήψεως 
τής έντολής.

Οικονομικά, λόγω μεταδόσεων, δέματα ρυδμίζονται ύπό ειδικών 
Κανονισμών.

5.3. "Αποσπάσεις.

Ή Τράπεζα δικαιούται πρός κάλυψιν εκτάκτων υπηρεσιακών 
άναγκών νά άποσπα άπό μονάδα είς μονάδα τόν υπάλληλον διά ώρι- 
σμένον χρονικόν διάστημα. Αί άποσπάσεις γίνονται ύπό τής Δ/νσεως 
Προσωπικού ήτις δύναται νά έκχωρή τήν αρμοδιότητα άποσπάσεων 
είς τό οίκείον ’Όργανον Άποκεντρώσεως έντός τής περιοχής τής δι
καιοδοσίας του. Τό χρονικόν διάστημα τής άποσπάσεως ορίζεται μέ-



ε) ϊ παβιβασμός εις κατώτερον βαθμόν διά χρονικόν διάστημα μέχρις ένός 
Ετους.

στ) Όριστική παϋσις άνευ άποζημιώσεως.

”Α ρ θ ρ ο ν 29.

Πειθαρχική δικαιοδοσία καί άρμοδιότητες. Πειθαρχικά Συμβούλια και
σύνθεσις αυτών.

Διά τά πειθαρχικά παραπτώματα, τά άναφερόμενα έν τψ άρθρψ 27 του 
παρόντος ’Οργανισμού, τό έν γίνει Προσωπικόν τής Τραπέζης ύπόκειται εις 
τά? πειθαρχικάς ποινάς τάς άναφερομίνας έν τψ άρθρψ 28 του ’Οργανισμού. 
Αί ποιναί επιπλήξεως, προστίμου καί προσωρινής παύσεως, μέχρι τριών μηνών, 
δύνανται νά έπιβληθώσιν άπ’ εύθείας ύπό του Διοικητοΰ μετά ή άνευ κλήσεως 
είς άπολογίαν. ΑΕ διά πράξεως τοΰ Διοικητοΰ έπιβαλλόμεναι ποιναί είναι ανέκ
κλητοι δικαιουμένου μόνον τοΰ έπιβαλόντος τήν ποινήν νά τροποποίηση, ή νά 
&Py την περί ποινής άποφασίν του. ΙΙροκειμένου περί τών έχόντων τόν βαθμόν 
τοΰ Διευθυντοΰ τής Τραπέζης τήν πειθαρχικήν έξουσίαν άσκεΐ τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον, προτάσει τοΰ Διοικητοΰ, έκτος τής ποινής τής προφορικής έπιπλή- 
ζεως, ην δυναται νά έπιβάλη απ’ εύθείας δ Διοικητής.

( Ουτω εκτός τών Διευθυντών τής Τραπέζης καί τών ποινών τών έπιβαλ- 
λομένων άπ εύθείας ύπό τοϋ Διοικητοΰ, ή πειθαρχική δικαιοδοσία άσκεϊται κα
τά πρώτον βαθμόν ύπό τοΰ Διευθυντοΰ ΙΙροσωπικοΰ, τών Διευθυντών Προϊ
σταμένων Διευθύνσεων, τών Διευθυντών Υποκαταστημάτων, τοΰ Πρωτοβαθμίου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου καί τοΰ Δευτεροβαθμίου .Πειθαρχικού Συμβουλίου καί 
κατά δεύτερον βαθμόν ύπό τοΰ Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, τού 
Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου καί τοΰ Άνωτέρου Άναθεωρητικοΰ 
Πειθαρχικοΰ Συμβουλίου, ώς ορίζεται κατωτέρω:
Α) Αρμοδιοτης Διευθυντοΰ Προσωπικού δι’ άπαν τό Προσωπικόν καί τών Δι

ευθυντών Προϊσταμένων Διευθύνσεων καί Διευθυντών Υποκαταστημάτων 
διά τό ύπ’ αύτούς Προσωπικόν.
Γπο τούτων ουνανται να έπιβληθώσιν αί κάτωθι ποιναί: 

α) Προφορική έπιπληξις είς πάντα έκ τοΰ Προσωπικού, μέχρι καί τοΰ 
βαθμοΰ τοΰ Τμηματάρχου Β' μετά κλήσιν είς προφορικήν απολογίαν.

β) Προσωρινή παΰσις μέχρι τριών ημερών είς πάντα έκ τοΰ τεχνικού ή 
υπηρετικού Προσωπικού μετά κλήσιν είς προφορικήν ή Εγγραφον άπολογίαν.

Ειδικώς δια τους Διευθυντας τών Υποκαταστημάτων, στερούνται οδτοι τής 
δικαιοδοσίας Επιβολής τών ανωτέρω ποινών Επί τών έχόντων δικαίωμα πρώτης 
ύπογραφής διά τό Υποκατάστημα.
Β) Άρμοδιότης Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Τό Συμβούλιον τούτο άποτελεΐται έκ τοΰ Διευθυντοΰ Προσωπικού, ένός 
Διευθυντοΰ εκ τών παρά τή Διοικήσει τοιούτων καί τεσσάρων Εκ τών παρά τή 
Διοικήσει άνωτέρων ύπαλλήλων από τοΰ βαθμοΰ τού Τμηματάρχου Α' καί άνω. 
Γα μέλη τοΰ Συμβουλίου ορίζονται διά πράξεως τού Διοικητοΰ, έν τή όποια 
καθορίζεται και ο άναπληρωτης τού Διευθυντοΰ Προσωπικού άπόντος ή κω-



χρι 3 μήνας. Ή Δ/νσις Προσωπικού ούναται, έφ’ οσον κρίνει τούτο 
άποφαίτητον, νά παρατείνη τόν χρόνον τής άποσπάσεως δι’ εν εΐσέτι 
δίμηνον. Οικονομικά λόγφ άποσπάσεων -δέματα ρυ-δμίζονται ύπό ειδι
κών Κανονισμών. Διά τάς έκτος τής Τραπέζης καί έκτος τής Ελλη
νικής ’Επικράτειας άποσπάσεις άπαιτεΐται ή συναίνεσις τού ύπό άπό- 
σπασιν υπαλλήλου, ό δε χρόνος τών άποσπάσεων τούτων -9’ άνανε- 
ούται έκάστοτε.

5.4. Τίτλοι θέσεων, ειδικής υπηρεσίας και δικαιώματα ύπογραφής.

01 κατέχοντες -δέσιν εύδύνης καί ειδικής υπηρεσίας κατά τά 
εις τά οικεία έδάφια οριζόμενα φέρουν τόν κα-δοριζόμενον διά την -δέ- 
σιν ταύτην ειδικόν τίτλον ον καί διατηρούν κα-δ’ όν χρόνον έκτελοΰν 
την άνατε-δεΐσαν εις αύτούς έργασίαν, δι’ ήν ό δο-δείς τίτλος.

Ό τίτλος ώς καί τό δικαίωμα ύπογραφής δίδονται πρός έξυπη- 
ρέτησιν τής ύπηρεσίας, δέν αποτελούν βα-δμόν, ούδέ μεταβάλλουν την 
κεκτημένην βα-δμολογικήν τάξιν, δύνανται δέ νά άνακλη-δοϋν ήτιο- 
λογημένως ώς καί τό τυχόν συνοδεύον τόν τίτλον ειδικόν έπίδομα.

Ή άποψις τής συνδικαλιστικής έκπροσωπίσεως είναι δτι ή φρά- 
σις «ώς καί τό τυχόν συνοδεύον τόν τίτλον ειδικόν έπίδομα», πρεπει 
νά διαγραφή διότι πάντα τά σχετικά με την παροχήν καί την άνα- 
κλησιν τών έπιδομάτων -δέλουσι συμπεριληφ-δή εις ειδικόν κανονισμόν 
περί έπιδομάτων.

5.5. "Ασθένειαι - Άδειαι.

Λί άπουσίαι λόγω άσ-δενείας ρυ-9μίζονται κατά τά οριζόμενα ύπό 
τής έργατικής νομο-δεσίας.

Ό αϊτών ά'δειαν διά λόγους ύγείας ύπάλληλος ύποχρεοΰται νά 
ύποβλη-δή εις ιατρικήν έξέτασιν ποφά ιατρού τής Τραπέζης.

Ή συνεξέτασις τού Υπαλλήλου καί παρά τού -δεράποντος ια
τρού είναι δυνατή έφ’ οσον ζητη-δή είτε παρά τού ύπαλλήλου, έξό- 
δοις τούτου, είτε παρά τού έλεγκτού ιατρού τής Τραπέζης καί έξό- 
δοις αυτής.

Ή χορήγησις άδειας διά λόγους άσ-δενείας, άναρρώσεως καί 
ύγείας μετά πλήρων ή μέρους τών άποδοχών καί πέραν τών ύπό τού 
Νόμου προβλεπομένων ορίων είναι δυνατή:

α) Δι’ άποφάσεως τού Διευ-δυντοΰ Προσωπικού μέχρις 6 μηνών.
β) Διά πράξεως τού Διοικητού μέχρις 6 εΐσέτι μηνών, δυναμένη



λυομένου, ώς καί δ έκτελών καθήκοντα είσηγητοϋ καί δ αναπληρωτής του, άπόν- 
τος ώσαύτως ή κωλυομένου.

Τού Συμβουλίου προεδρεύει δ Διευθυντής Προσωπικού, δστις καί συγκα- 
λεΐ τούτο είς ήμέρας καί ώρας ύπ’ αύτοΟ καθοριζομένας.

α) Τό Πρωτοβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον επιβάλλει άπάσας τάς 
ποινάς είς πάντα έκ τού Προσωπικού μέχρι καί τού βαθμού τού Τμηματάρ
χου Β'.

β) 'Ως Δευτεροβάθμιον τοιούτον άποφαίνεται έπί αιτήσεων άναθεωρήσεως 
έπιβληθεισών υπό τού Διευθυντού Προσωπικού ή των Διευθυντών Προϊσταμέ
νων Διευθύνσεως ή των Διευθυντών Υποκαταστημάτων ποινών, δικαιούμενον 
νά αίρη ή τροποποιή ταύτας.

Ύπ’ δψει τού Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου φέρονται πάντοτε 
τόσον αί υπό τού Διευθυντού Προσωπικού δσον καί αί παρά τών Διευθυντών 
Προϊσταμένων Διευθύνσεων καί Διευθυντών Υποκαταστημάτων έπιβαλλόμεναι 
ποιναί.
Γ) 'Αρμοδιότης Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Τό Συμβούλιου τούτο αποτελεϊται έκ τού Διοικητοϋ καί έκ τεσσάρων Δι
ευθυντών ή Υποδιευθυντών έκ τών ύπηρετούντων έν Άθήνα,ις, δριζομένων διά 
πράξεως τού Διοικητοϋ.

Τού Συμβουλίου προεδρεύει δ Διοικητής, δστις καί συγκαλεΐ τούτο είς ήμέ
ρας καί ώρας ύπ’ αύτοΰ καθοριζομένας.

α) 'Ως Πρωτοβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιου έπιβάλλει άπάσας τάς 
ποινάς είς πάντα από τού βαθμού τού Τμηματάρχου Α' καί άνω, έκτος τών 
έχόντων τόν βαθμόν τού Διευθυντού.

β) 'Ως Δευτεροβάθμιον τοιούτον άποφαίνεται έπί αιτήσεων άναθεωρήσεως 
έπιβληθεισών όπό τού Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου ποινών, δικαι
ούμενου νά αίρη ή τροποποιή ταύτας.
Δ) 'Αρμοδιότης ’Ανώτερου ’Αναθεωρητικού Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Έπί τών ύπό τού Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου έπιβαλλομένων 
ποινών είς τό Προσωπικόν από τού βαθμού τού Τμηματάρχου Α' καί άνω, δι
καιοδοσίαν Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου ασκεί Συμβούλιου άποτε- 
λούμενον έκ τού Διοικητοϋ καί τεσσάρων Μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου, 
δριζομένων δι’ άποφάσεως αύτοϋ.

Τό Συμβούλιου τούτο άποφαίνεται έπί αιτήσεων άναθεωρήσεως ποινών έπι
βληθεισών ύπό τού Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, δικαιούμενου νά 
αίρη ή τροποποιή ταύτας. Τό Συμβούλιου δικαιούται νά καλή πρός παροχήν 
πληροφοριών Μέλη τού Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, άτι να καί 
άποχωρούν πρό τής οιασκέψεως.



περαιτέρω νά παρατείνηται δι’ όμοιας πράξεως άνά τρίμηνον καί μέ
χρι συνολικού χρόνου άπουσίας λέγφ άσ-λενείας, τριών έτών.

Διά τόν πέραν τού έτους συνολικόν χρόνον άσ$ενείας, ό υπάλ
ληλος λαμβάνει τό ήμισυ των αποδοχών του, ή Διοίκησις όμως τής 
Τραπέζηςj κατόπιν ήτιολογημένης είσηγήσεως τής Δ/νσεως Προ
σωπικού καί μετά στά$μισιν τής έν γένει οικονομικής καταστάσεως 
τού υπαλλήλου δύναται νά τού χορηγή καί πέραν τού ήμίσεος καί μέ
χρι τού συνόλου τών άποδοχών.

Αί άσφαλιστικαί είσφοραί έργοδότου καί ήσφαλισμένου πρός τά 
οικεία Ταμεία υπολογίζονται έπί τού συνόλου τών άποδοχών.

Μετά πάροδον τού χρονικού διαστήματος τών τριών έτών, λογι- 
ζομένου ά$ροιστικώς καί έντός διαστήματος 5 έτών κατ’ άνώτατον 
δριον, ό υπάλληλος έξετάζεται υπό υγειονομικής έπιτροπής ΐνα κρι$ή 
περί τής ικανότητάς του πρός έργασίαν.

Ό κρινόμενος άνίκανος πρός έργασίαν έάν μέν .δικαιούται Συν
τάξεως έκ τού λόγου τούτου, τίθεται υπό σύνταξιν, έάν δέ δεν πλη
ροί τούς ορούς συνταξιοδοτήσεως τίθεται μετ’ άπόφασιν τού Διοικη- 
τοΰ εις άναστολήν τής συμβάσειος έργασίας διάρκειας μέχρι τριών 
κατ’ άνώτατον οριον έτών.

Τά περί χορηγήσεως έτησίων κανονικών άδειών είς τό προσω
πικόν τής Τραπέζης ρυθμίζονται υπό τής έργατικής νομοθεσίας.

Διά πράξεως τού Διοικητού δύνανται νά χορηγηθούν έκτακτοι 
άδειαι διακρινάμενα! εις:

α) Μετ’ άποδοχών μέχρις 1 μηνός καί 
β) ”Ανευ άποδοχών μέχρις 1 έτους 

δυνάμεναι ν’ αύξη·$οΰν μέχρι τοΰ διπλάσιου, δι’ άποφάσεως τού Διοι
κητικού Συμβουλίου μετά πρότασιν τού Διοικητού.

Αί έκτακτοι άδειαι μετ’ άποδοχών ώς καί άνευ άποδοχών διά 
χρόνον μικρότερου τού εξαμήνου δεν συμψηφίζονται μέ τήν έτησιαν 
κανονικήν, θεωρούνται δε έξαντληλείσαι είς περίπτωσιν έπανόδου είς 
τήν υπηρεσίαν πρό τής λήξεως αύτής.

Σημ.: Τά περί άπουσιών έν γένει (1.0, άρθρο 16) άναφέρονται είς το περί καθηκόντων έν 
γένει κεφάλαιον τοΰ παρόντος (7).

5.6. Πραγματική υπηρεσία.

Πραγματική υπηρεσία νοείται ό χρόνος κα-S’ ον πράγματι είρ- 
γάσλη ό υπάλληλος, άφαιρουμένου τούτέστιν τού χρόνου καλ’ ον ού-



"A ρ Θ p o v 30.

Διαδικασία.

1) Ό ύποπεσών εις πειθαρχικόν παράπτωμα καλείται — πρό της κατα- 
γνώσεως της ποινής — παρά τοΰ Διευθυντοΰ Προσωπικού εις προφορικήν ή Εγ
γραφον άπολογίαν, άναλόγως τοΰ βαθμού τοΰ παραπτώματος.

Προκειμένου περί προφορικής άπολογίας, ή προθεσμία, πρός υποβολήν αυ
τής όέν δύναται νά ή μείζων τών 24 ωρών, προκειμένου δέ περί Εγγράφου μεί- 
ζων τών 5 ήμερών, άπό τής ήμέρας τής κοινοποιήσεων. Ή κλήσις είς Εγγραφον 
άπολογίαν Επιδίδεται είς τόν υπάλληλον Επί άποδείξει, άγνοουμένης δέ τής δια
μονής του ή άρνουμένου τούτου τήν παραλαβήν, ή κλήσις κοινοποιείται διά δι
καστικού κλητήρος νομίμως.

Ή μή Εμπρόθεσμος υποβολή τής άπολογίας, ής ή κλήσις Επεδόθη άποδε- 
δειγμένως, δέν κωλύει τήν Εκδοσιν τής άποφάσεως.

Πρό τής υποβολής τής άπολογίας, ό καλούμενος είς ταύτην δικαιούται νά 
λάβη γνώσιν τής σχηματισθείσης τυχόν δικογραφίας, Εφόσον τό τοιοΰτον δέν 
άντίκειται είς Επιβάλλομενην Επαγγελματικήν τής 'Γραπέζης Εχεμύθειαν.

Προκειμένου περί Υποκαταστήματος, τά καθήκοντα τού Διευθυντοΰ Προ
σωπικού ώς πρός τήν κλήσιν είς άπολογίαν καί άνακοίνωσιν Επιβληθεισών ποι
νών, άσκεί ό Διευθυντής τού Υποκαταστήματος.

2) Ό Διοικητής δύναται, Εν δεδομένη περιπτώσει καί πρό τής Εκδόσεως 
τής σχετικής άποφάσεως, νά Θέτη τόν υπόλογον ύπό προσωρινήν άπομάκρυνσιν 
Εκ τής υπηρεσίας του, καταβαλλομένων δμως είς αυτόν τών αποδοχών του.

3) Ή Ενέργεια διοικητικής άνακρίσεως δύναται ν’ άνατεθή είς υπάλλη
λον τής Τραπέζης Εχοντα πάντως βαθμόν άνώτερον τού είς τά παράπτωμα ύπο- 
πεσόντος.

4) Ή πειθαρχική άπόφασις άνακοινοΰται Εγγράφως είς τόν υπόλογον, 
Εξαιρέσει τής ποινής τής προφορικής Επιπλήξεως, ήτις άνακοινοΰται ύπό τού 
Διευθυντοΰ Προσωπικού.

5) Πασαι αί πειθαρχικαί ποιναί σημειούνται Εν τώ Άτομικψ Φακέλλω 
τού υπαλλήλου.

6) Τά πρόστιμα καί οι μή καταβαλλόμενοι μισθοί τών διά προσωρινής παύ- 
σεως τιμωρουμένων περιέρχονται είς τό Ταμείον Συντάξεων τού Προσωπικού.

”Α ρ θ ρ ον 31.

Αιτήσεις άναθεωρήσεως.

Αί άποφάσεις αί άναγόμεναι είς τήν Επιβολήν πειθαρχικής ποινής — Εξαι
ρέσει τών ύπό τού Διοικητοΰ έπιβαλλομένων ποινών καί τών προφορικών Επι
πλήξεων τών ύπό τοΰ Διευθυντοΰ Προσωπικού άπευθυνομένων ώς καί τών προ
στίμων δι’ άδικαιολογήτως μή Εγκαιρον προσέλευσιν — ύπόκεινται είς άνα- 
θεώρησιν ύπό τοΰ αμέσως άνωτέρου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ώς καθορίζεται 
Εν άρθρψ 29.



τος άπουσίασε τής υπηρεσίας πλήν των περιπτώσεων -απουσίας του:
α) Πρός έκτέλεσιν νόμω έπιβαλλομένων δημοσίων λειτουργη

μάτων.
β) Πρός έκπλήρωσιν στρατιωτικών του υποχρεώσεων ώς έφε

δρου ή κληρωτού.
γ) Λόγφ κανονικής άδειας, καί, κατά περίπτωσιν, εκτάκτου 

άδειας μετ’ άπσδοχών.
δ) Λόγω άσ-δενείας κατά τά άκολού-9ως διαλαμβανόμενα: 

δα) "Εξ μηνών άπουσία δι’ υπαλλήλους έχοντας μέχρι 10 ετών 
υπηρεσίαν ποφά τή Τραπέζη.

δβ) ’Εννέα μηνών άπουσία δι’ υπαλλήλους έχοντας 10 συμπλ. 
έως 20 έτών υπηρεσίαν παρά τή Τραπέζη.

δγ) Δώδεκα μηνών άπουσία δι’ υπαλλήλους έχοντας 20 συμπλ. 
ετών καί άνω υπηρεσίαν παρά τή Τραπέζη.

Κεφάλαιον 6

ΛΪΣΙΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ή μετά τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης σύμβασις εργασίας 
λύεται:

1) Διά τοΰ θανάτου τοΰ υπαλλήλου.
2) Διά καταγγελίας τής Συμβάσεως κατά τά υπό τής ’Εργα

τικής Νομοθεσίας οριζόμενα.
3) Αύτοδικαίως διά τής συμπληρώσεως τών κάτωθι ορίων ηλι

κίας :
α) τοΰ 62ου έτους διά τούς Διευ-δυντάς, 'Υποδιευ$υντάς, 'Υπο

διευθυντές Β' καί Γμηματάρχας Α' καί Β'.
β) τοΰ 61ου διά τό λοιπόν προσωπικόν πλήν τών άκολού-δων 

γ , δ' καί ε' περιπτώσεων.
γ) τοΰ 55ου έτους διά τό $ήλυ προσωπικόν από βα-δμοΰ Τμη- 

ματάρχου Β', Μηχανικοΰ Β', Τπομηχανικού 2ου καί Τεχνικού Βοη
θού 1ου καί άνωτέρων.

«Γι’ αυτή τήν παράγραφο (3γ) ή συνδικαλιστική εκπροσώπηση 
πρότεινε γιά τό άνωτέρω οριο ηλικίας τον βα-δμό τοΰ Λογιστοΰ Α' καί 
άνω, δεδομένου ότι όπως δήλωσαν οί Συλλογικοί ’Εκπρόσωποι ήδη ή 
Διοίκηση (Σχετ. έγκύκλ. Διοικ. ύπ’ άρι-θ. 81/1 5.6.77 Σειρά Β') πρό-



Ή α,ιτησις άναθεωρήσεως υποβάλλεται παρά τοιϋ πειθαρχικώς τιμωρηθέν- 
τος — έντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα ήμερων από τής άνακοινώσεως 
τής πρωτοβαθμίου πειθαρχικής άποφάσεως — πρός τήν Διεύθυνσιν Προσωπι
κού, διαβιβάζεται δέ αΰτη είς τό άρμόδιον1 Συμβούλιον.

Αί έπί αιτήσεων άναθεωρήσεως άποφάσεις των άρμοδίων Συμβουλίων εί
ναι άνέκκλητοι.

”Α ρ θ1 ρ ο ν 32.

’Ισχύς καί εκτασις ’Οργανισμού.

1) Προκειμένου περί παρεχάντων νομικάς υπηρεσίας τή Τραπέζη Δικη
γόρων Εχουσιν έφαρμογήν α,ί διατάξεις τού Κώδικος «περί δικηγόρων» μή έφαρ- 
μοζομένων έπ’ αύτών των διατάξεων τού παρόντος ’Οργανισμού.

2) ’Ωσαύτως, προκειμένου περί των Μηχανικών καί ’Ιατρών τής Τραπέ- 
ζης, εφαρμόζονται αί διατάξεις τής έν ίσχύϊ Νομοθεσίας, μή έφαρμοζομένων έπ’ 
αύτών τών διατάξεων τού παρόντος ’Οργανισμού.

3) Επίσης ό παρών ’Οργανισμός δέν Εχει έφαρμογήν:
α) έπί τού έπί συμβάσει δι’ ώρισμένον χρόνον Προσωπικού τού ήδη ύπη- 

ρετούντος ή έν τφ μέλλοντι προσληφθησομένου,
β) έπί τών καθαριστριών,
έφαρμοζομένων έπ’ άμφοτέρων τών περιπτώσεων τούτων τών διατάξεων 

τής έν ίσχύϊ Εργατικής Νομοθεσίας.
4) ’Ωσαύτως ό παρών ’Οργανισμός δέν Εχει έφαρμογήν έπί τού είς τό 

’Εξωτερικόν προσλαμβανομένου καί ύπηρετούντος Προσωπικού.
5) Τροποποίησις τού παρόντος ’Οργανισμού όύναται νά λάβη χώραν δι’ 

άποφάσεων τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Τραπέζης κυρουμένων διά Βασι
λικού Διατάγματος έκδιδομένου τή προτάσει τών Υπουργών Εργασίας καί 
’Εμπορίου.

”Α ρ θ ρ ο ν 33.

Έννοια δρου ύπαλλήλου.

Έν τψ παρόντι Όργανισμφ διά τού δρου προσωπικόν ή ύπάλληλος, έφ’ 
δσον δέν χρησιμοποιείται πρός διάκρισιν τής ύπαλληλικής ίδιότητος, νοείται 
παν πρόσωπον παρέχον έξηρτημένην ύπηρεσίαν, άνήκον είς τό Προσωπικόν τής 
Τραπέζης, αδιακρίτως φύλου, βαθμού, κατηγορίας ή κλάδου, πλήν έκείνων έφ’ 
ών κατά τό άρθρον 32 δέν Εχει έφαρμογήν ό παρών ’Οργανισμός.

’Ά ρ θ ρ ο ν 34.

Μεταβατικοί διατάξεις.

(Ίσχύουσαι δυνάμει τών άπό 28) 8 καί 10) 9) 1953 άποφάσεων τού Διοικη
τικού Συμβουλίου τής Τραπέζης)

Δεδομένου ότι τό Προσωπικόν τής Τραπέζης άποτελέσθη άμα τή συστά-



σφατα δέχθηκε γι' αύτό τό opto ηλικίας τον βα-δμο του 'ίποτμημα- 
τάρχου η τών άντιστοίχων βαθμών τών άλλων κλάδων καί άνω.

Ή άποψη τών εκπροσώπων τής Διοικήσεως σχετικά μέ την άνω- 
τέρω έγκύκλιο είναι ότι εχει διερευνητικό χαρακτήρα καί οτι ή Διοί
κηση δεν δεσμεύτηκε γιά έποιοδήποτε οριο ηλικίας καί γιά κανένα βα- 
■δμό μέ αύτή. Στην άποψη αύτή ή συνδικαλιστική έκπροσώπηση άντέ- 
ταξε την άποψη οτι ή άνω έγκύκλιος άποτελεί διάταξη προσωρινού 
χαρακτήρα».

δ) τού 50οΰ έτους διά τό λοιπόν ιδήλυ προσωπικόν παντός κλά
δου καί κατηγορίας.

ε) τού 58ου έτους διά τό άρρεν .βοηθητικόν προσωπικόν Τραπε
ζικής έργασίας, (κατηγ. δ) καί φυλάκων (κατηγ. Β' κλάδου ’Ασφα
λείας).

—Οί πρό τής συμπληρώσεως τών άνω ορίων ηλικίας απολυόμενοι 
διά καταγγελίας συμβάσεως δικαιούνται τής κατά νόμον άποζημιω- 
σεως, πλήν τών περιπτώσεων δι’ ας έκ τού Νόμου άλλως ορίζεται.

—Οί κατά την διάρκειαν τού έτους συμπληρώσαντες τό ώς άνω 
οριον ηλικίας αποχωρούν αυτοδικαίως άπό 1ης Ίανουαρίου τοΰ έπομε- 
νου έτους, μη δικαιούμενοι άποζημιώσεως.

—Παράτασις ορίου ηλικίας δεν έπιτρέπεται.
«Στό σημείο αυτό ή Επιτροπή συμφώνησε νά διαγράφει άπό τό 

κείμενο τού Σχεδίου τής ομάδας έργασίας γιά τήν τροποποίηση τού 
’Οργανισμού Υπηρεσίας ή κάτω-δι πρόταση: Οί Διευΰυνταί Μονάδων 
έν τουλάχιστον έξάμηνον πρό τής έξόδου παραδίδουν υπηρεσίαν και τί
θενται είς διά-δεσιν τού Διοικητού.

Ή Επιτροπή διέγραψε αύτή τήν πρόταση γιατί θεωρεί οτι μει
ώνει τήν προσωπικότητα τού άπερχομένου στελέχους τής Τραπεζης. 
Παρ’ ολα αύτά όμως, εύχεται νά διατήρησή στήν πράξη όπως γίνεται 
έ-διμικά άπό χρόνια.

’Ενώ έκπρόσωπος τής Διοικήσεως έπιμένει στή διατήρηση τής 
άνωτέρω προτάσεως γιατί θεωρεί οτι δέν -δίγει τήν προσωπικότητα 
,τού υπαλλήλου, άντί-δετα όμως δεν δημιουργεί προβλήματα στήν άπο- 
χώρηση τών στελεχών αφού ·δά ισχύει ή ίδια μεταχείριση πολλά χρο
νιά (Ιδετία περίπου) έ-διμικά, έπιπ'λέον δέ διευκολύνει τή διαδοχή».

Ή. συμπλήρωσις τού ορίου ηλικίας βεβαιούται έκ τού είς τήν με
ρίδα τού υπαλλήλου παρά τή Διευ-δύνσει Προσωπικού, άρχή-δεν κατα
τεθειμένου πιστοποιητικού γεννήσεως.



σει της έκ τού Προσωπικού των συγχωνευθεισών Τραπεζών, είδικώς διά τό 
Προσωπικόν τούτο καθορίζονται τά έξης:

α) Τά έτη υπηρεσίας παρ’ έκα,τέρα των συγχωνευθεισών Τραπεζών νο
ούνται ώς έτη υπηρεσίας παρά τη Τραπέζη.

β) Τό Προσωπικόν τό προερχόμενον παρ’ έκατέρας τών Τραπεζών δια
τηρεί τόν βαθμόν όν είχεν εις τήν Τράπεζαν έκ της όποιας προέρχεται καί μέ 
τόν βαθμόν τούτον εντάσσεται εις τό Προσωπικόν της Τραπέζης, της σειράς 
αρχαιότητας καθοριζομένης άναλόγως τών έτών παραμονής είς τόν βαθμόν τόν 
όποιον κατέχει κατά τήν ένταξιν.

γ) ’Εάν κατά τήν έφαρμογήν τοΰ παρόντος ’Οργανισμού υπάλληλος προ
ερχόμενος έξ έκατέρας τών συγχωνευθεισών Τραπεζών έχη συνολικά έτη υπη
ρεσίας όλιγώτερα τών όσων κατά τόν παρόντα ’Οργανισμόν προβλέπεται διά 
τόν βαθμόν δν κέκτηται σήμερον, διατηρεί μόνον τάς άποδοχάς τοΰ βαθμού 
του, πλήν έντάσσεται είς τόν αμέσως κατώτερον βαθμόν, διατηρών όμως τό δι
καίωμα της αυτομάτου προαγωγής ευθύς άμα τη συμπληρώσει τών διά τού 
παρόντος ’Οργανισμού προβλεπομένων ετών υπηρεσίας. Ή διάταξις αύτη ισχύει 
μόνον διά τούς μέχρι τοΰ βαθμού Λογιστού Α' συμπεριλαμβανομένου βαθμούς.

δ) Προσωπικόν προερχόμενου έξ άμφοτέρων τών Τραπεζών, όπερ κατά 
τήν άρχικήν πρόσληψιν λόγψ προϋπηρεσίας, ειδικής περιπτώσεως, γνώσεων ή 
προσόντων ένετάχθη είς ανώτερου βαθμόν διατηρεί τόν βαθμόν τούτον άσχέ- 
τως έάν βάσει τοΰ παρόντος ’Οργανισμού προβλέπωνται διά τήν άπόκτησίν του 
περισσότερα τών έτών άτι να είχε κατά τήν ένταξιν ό υπάλληλος.

ε) Προσωπικόν προερχόμενον έξ άμφοτέρων τών Τραπεζών, όπερ λαμ
βάνει λόγψ εύδοκίμου υπηρεσίας ή άλλης ειδικής περιπτώσεως τόν μισθόν τού 
αμέσως άνωτέρου βαθμού, έξακολουθεΐ νά λαμβάνη τόν μισθόν τού ανώτερου 
βαθμού άπό έκείνου είς τόν οποίον έντάσσεται.

στ) Κατά τήν έφαρμογήν τοΰ παρόντος ’Οργανισμού αί κεναί θέσεις αί 
προβλεπόμεναι είς τούς κάτωθι βαθμούς συμπληρούνται ώς έξής:

1. Είς τόν βαθμόν τού Ύποτμηματάρχου έξ υπαλλήλων τής τέως Εθνι
κής Τραπέζης έκ τών έχόντων τόν βαθμόν τοΰ Λογιστοΰ Α' σύν 15% κατ’ 
αναλογίαν 25% κατ’ αρχαιότητα καί 75% κατ’ άπόλυτον έκλαγήν.

2. Είς τούς βαθμούς τού Συμπράττοντας Τποδιευθυντοΰ καί τοΰ Ύπο- 
διευθυντού έκ Τμηματαρχών Α' τής τέως ’Εθνικής κατ’ άπόλυτον έκλογήν.

ζ) Είδικώς διά τό προσωπικόν τό προερχόμενον έκ τών συγχωνευθει
σών Τραπεζών αί διατάξεις τοΰ άρθρου 7 «περί πρσσαυξήσεων μισθού» έφαρ
μόζονται ώς άκολούθως:

’Εφόσον ο άριθμός τών παρ’ έκατέρα τών Τραπεζών έτών πραγματι
κής ύπηρεσίας τού υπαλλήλου είναι κατά τήν Ιην Μαρτίου 1953 άνώτερος 
τών προβλεπομένων κατά τόν παρόντα ’Οργανισμόν έτών πρός άπόκτησίν 
τοΰ βαθμού ύφ’ δν καί υπηρετεί ό υπάλληλος κατά τήν προμνησθείσαν ήμερο- 
μηνίαν, ή έπί πλέον διαφορά χαρακτηρίζεται έξαιρετικώς ώς χρόνος' παρα
μονής είς τόν αυτόν βαθμόν καί δίδει δικαίωμα είς τήν προβλεπομένην συνα- 
φώς προσαύξησα. Παν τυχόν άπομένον κλάσμα λαμβάνεται ύπ’ δψει πρός



4) Διά τής συμπληρώσεως 40 ετών πραγματικής υπηρεσίας, 
συντελούμενης εις τό τέλος τού έτους εξόδου.

5) Δι’ αδικαιολογήτου ή αυθαιρέτου άπουσίας τού υπαλλήλου 
πέραν τοϋ μηνός, τής λυσεως έπερχομένης από τής ένάρξεως τής ά
πουσίας.

6) Λόγω υποβολής μηνύσεως δι’ αξιόποινον πράξιν διαπραχ$ει- 
σαν έν τή έκτελέσει τής εργασίας ή άπαγγελίας κατ’ αύτοΰ κατηγο
ρίας δι’ άδίκημα έν γένει φέρον χαρακτήρα τουλάχιστον πλημμελήμα
τος κατά τά οριζόμενα, υπό τής ’Εργατικής Νομοθεσίας.

Κεφάλα ιον 7 

ΑΙΙΟΔΟΧΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

I. ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

7.1. Μισθολογική διαβάθμισις Προσωπικοί).

Οί βασικοί μισθοί κατά βαθμόν έκάστης κατηγορίας τοϋ προ
σωπικού καθορίζονται διά Συλλογικών Συμβάσεων ’Εργασίας ή ’Α
ποφάσεων Διαιτητικών Δικαστηρίων ως καί τής έκάστοτε Νομοθεσίας 
περί αμοιβών τών Τραπεζικών 'Υπαλλήλων.

7.2. Α. Προσαυξήσεις μισθοϋ.

α) ’Επί τοϋ μισθού τής προηγουμένης παραγράφου λογίζονται 
προσαυξήσεις κατά βαθμόν, χορηγούμεναι άμα τή συμπληρώσει τού 
προς τούτο προβλεπομένου χρόνου ευδόκιμου υπηρεσίας, αύτεπαγγελτως 
υπό τής Διευ-δύνσεως Προσωπικού καί άνακοινούμεναι άρμοδίως εις 
τόν δικαιούχον.

β) Η προσαύξησις μετά τού βασικού μισλού συνιστούν τήν έν
νοιαν τού μισθού έφ’ ού υπολογίζονται τά οικογενειακά επιδόματα καί 
τό επίδομα πολυετίας, ώς καί έτερον έκ τών επιδομάτων κα-$’ ά ή$ελε 
συμφωνη-δή.

γ) Κατά τήν εφαρμογήν τού παρόντος ισχύουν ώς πρός τήν δια- 
μορφωσιν τών κατά βαθμόν τοιούτων προσαυξήσεων καί τήν εκτασιν 
τής καταβολής τά υπό τής Σ.Σ.Ε. (περί έξομοιώσεως κλπ. ΦΕΚ 25/



συμπλήρωσιν τών Εφεξής διανυθησομένων νέων τριετιών έν τψ αύτψ βαθμφ, 
μέχρι της συμπληρώσεως τών Εξ τριετιών.

’Ασχέτως πρός τά άνωτέρω θά χορηγήται πρασαύξησις μισθού μόνον Εφό
σον ό υπάλληλος θά έχη συμπληρώση άπό της τελευταίας προαγωγής τριε
τίαν έν τψ αύτψ βαθμψ, Εκτός έάν ή τυχόν παρ’ αύτοΰ λαμβανομένη1 προσαύ- 
ξησις προέρχεται έξ υπολοίπου τοιαύτης προσαυξήσεως είς τόν πρό τής τελευ
ταίας προαγωγής βαθμόν. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην αί προσαυξήσεις υπο
λογίζονται άπό τοΰ προηγουμένου βαθμοΰ, βάσει τοΰ μισθολογίου τού παρόν
τος ’Οργανισμού.

Έν πάση περιπτώσει δ άριθμός τών χορηγηθησομένων προσαυξήσεων 
δέν δύνατα,ι νά ύπερβαίνη τάς ήδη λαμβανομένας πλέον τής μιας, μέ άνώ- 
τατον πάντοτε δριον τάς έξ.

η) Έάν κατόπιν τής έντάξεως τοΰ προσωπικού άμφοτέρων τών Τραπε
ζών βάσει τοΰ παρόντος ’Οργανισμού ύφίστανται είς άνωτέρους βαθμούς, δι’ 
οϋς προβλέπεται ώρισμένος άριθμός θέσεων, μεγαλύτερος άριθμός τών θέ
σεων τούτων, αί φέροντες τούς βαθμούς τούτους υπάλληλοι διατηροΰσιν αύ- 
τούς καθ’ ύπέρβασιν τοΰ ύπό τοΰ ’Οργανισμού προβλεπομένου άριθμοΰ θέσεων. 
Αί είς τούς έν λόγψ βαθμούς προαγωγαί ένεργοΰνται κατ’ άναλογίαν δύο 
έξερχομένων έκ τοΰ βαθμοΰ ύπαλλήλων μέ ένα προαγόμενον.

θ) Αί διατάξεις τοΰ άρθρου 26 περί παρατάσεως τής είς την Ενεργόν 
υπηρεσίαν παραμονής έχουσιν έφαρμογήν καί έπί τών κατά τήν Εναρξιν τής 
’ισχύος τοΰ παρόντος ’Οργανισμού ύπηρετούντων καί έχόντων ήδη ύπερβή τά 
ύπό τοΰ έν λόγψ άρθρου καθοριζόμενα δρια ήλικίας.

ι) Πρός διευκόλυνσιν τής έξόδου τοΰ πλεονάζοντας προσωπικού τής Τρα- 
πέζης, κατά τήν έφαρμογήν τοΰ παρόντος ’Οργανισμού, θεωρούνται ώς συμ- 
πληρώσαντες δριον ήλικίας ύποχρεωτικής έξόδου οί συμπληρώσαντες ή έντός 
τοΰ Ετους τής Εφαρμογής τοΰ παρόντος ’Οργανισμού συμπληροΰντες ήλικίαν 
μέχρι τριών Ετών μικροτέραν τής προβλεπομένης ύπό τοΰ ’Οργανισμού τοιαύ
της ώς κανονικού ορίου ήλικίας ύποχρεωτικής έξόδου, ήτοι τό 59ον Ετος οί 
Διευθυνταί, Ύποδιευθυνταί, Συμπράττοντες Ύποδιευθυνταί καί Τμηματάρχαι, 
τό 58ον Ετος τό λοιπόν προσωπικόν τοΰ Λογιστικού, Ταμειακού καί Βοηθη
τικού - Τεχνικοΰ κλάδου, τό 47ον Ετος τό θήλυ προσωπικόν κα,ί τό 55©ν Ετος 
τό προσωπικόν τοΰ Υπηρετικού κλάδου.

Προκειμένου δμως περί ύπαλλήλων έχόντων τόν βαθμόν Διευθυντοΰ ή 
ύπαγωγή έκάστου τούτων είς τήν περί μειώσεως τοΰ δρίου ήλικίας διάταξιν 
τοΰ παρόντος Εδαφίου χρήζει προηγουμένης έγκρίσεως τών Υπουργών Εργα
σίας καί Εμπορίου.

Έξ άλλου αί διατάξεις τοΰ παρόντος Εδαφίου δέν Εχουσιν έφαρμογήν 
έπί δλων δσων διά πράξεως τοΰ Διοικητοΰ ήθελο-ν έξαιρεθή ταύτης.

Είς περίπτωσιν καθ’ ήν τό οΰτω έξαιρούμενον παρά τοΰ Διοικητοΰ ποσο- 
στόν ύπερβή τό 50% απαιτείται άπόφασις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.

ια) Οί έκ τοΰ προσωπικού τής Τραπέζης προερχόμενοι έκ τής τέως Τρα- 
πέζης ’Αθηνών, δ παρά τή οποία ’Οργανισμός δέν προέβλεπεν δριον ήλικίας,



15.1.74) προβλεπόμενα. Μεταβολή τούτων χωρεϊ διά συμφωνίας με
τά τής Τραπέζης Συλλογικής Συμβάσεως ή Άποφάσεως Διαιτησίας.

7.2. Β'. Κλάσματα Προσαυξήσεων καί προσαρμογή μισθών.

α) 'Υπάλληλοι άπό τοΰ βα-9μοΰ τοΰ Λογιστοΰ Λ', Μηχανικού 
Γ", 'Υπομηχανικού 4ου, Τεχνικού Βοη-λού 3ου, Ταμειακού Βοηθού Β', 
Φροντιστοΰ Α', Τεχνίτου Α', Επόπτου Β', Φύλακος Α' καί άνωτέρων 
προαγόμενοι λαμβάνουν προσαύξησιν ή κλάσμα τοιαύτης άναλόγως τού 
εις τόν βαθμόν έξ ού προάγονται διανυ$έντος άπό τής τελευταίας 
προαγωγής ή προσαυξήσεως χρόνου.

β) Προσαύξησις ή κλάσμα αύτής κατά τά άνωτέρω άναφερόμε- 
να καί έφ’ όσον συντρέχουν αί προϋποθέσεις τής παραγράφου 7.1 τού 
παρόντος, χορηγούνται καί είς τούς οπωσδήποτε έξερχομένους τής υ
πηρεσίας υπαλλήλους (συμπεριλαμβανομένης καί τής λόγω -θανάτου 
λύσεως τής υπαλληλικής σχέσεως), άνάλογα πρός τόν χρόνον ον ού- 
τοι διήνυσαν έν τω κατεχομένω βα$μψ άπό τής τελευταίας προαγω
γής ή προσαυξήσεως.

γ) Ή πρό τής έξόδου τής υπηρεσίας λόγω όρίου ήλνκίας, προ- 
σαύξησις ή κλάσμα αύτής κατά τήν έννοιαν των προηγουμένων πα
ραγράφων χορηγούνται, κατά παρέκκλισιν τών έν ταις προηγουμένοις 
παραγράφοις όριζομένων, ένα μήνα πρό τής συμπληρώσεως τού έν αυ- 
ταΐς προβλεπομένου χρόνου παραμονής έν τφ βα$μω.

δ) Υπάλληλος προαγόμενος ή μετατασσόμενος καί λαμβάνων 
εις τόν νέον του βαθμόν μισθόν μικρότερου τού μισθού (ήτοι βασικού, 
προσαυξήσεων καί τυχόν κατά τήν προηγουμένην παράγραφον 4.3 α 
κλάσματα προσαυξήσεως) ον έλάμβανεν εις τόν πρό τής προαγωγής 
του βαθμόν, διατηρεί τόν ον έλάμβανε μισ$όν άναμορφούμενον ώς: 

δα) Μισθόν τής νέας του βαθμολογικής κλίμακος πλέον 
δβ) τής διαφοράς, άναγομένης εις κλάσμα προσαυξήσεως έπι 

τού βασικού μισ-ίού τού είς ον ή προαγωγή ή μετάταξις βα-δμού. Αί 
προσαυξήσεις τού νέου βαθμού προστίθενται είς τό ουτω πρόκύπτον 
κλάσμα μή δυνάμεναι νά ΰπερβούν τό διά τόν βαθμόν τούτον προβλε- 
πόμενον συνολικόν ποσοστόν προσαυξήσεων.

δγ) Τό κλάσμα προσαυξήσεως είς τόν βαθμόν (στοιχ. 3δβ παρ. 
άρ-Spou) αναπροσαρμόζεται έκάστοτε κατά τάς μεταβολάς τού βασι
κού μισ$ού.

ε) Υπάλληλοι έξαντλήσαντες τό συνολικόν ποσοστόν προσαυξή
σεων είς τόν διανυόμενον βαθμόν πλήν τών βαθμών τού Διευύέυντοϋ



μή Εχοντες προσαγάγει ληξιαρχικήν πράξιν γεννήσεως, εις περίπτωσιν καθ’ 
ήν Εχουσι διαφορετικήν ήλικίαν Εκείνης ήτις άναγράφεται έν τφ Μητρώφ 
των δικαιούνται νά δηλώσωσι τούτο Εντός 15 ημερών από τής Εγκρίσεως τού 
παρόντος ’Οργανισμού νά προσαγάγωσι δέ Εντός προθεσμίας δύο μηνών από 
τής τοΊαύτης δηλώσεώς των ληξιαρχικήν πράξιν, συντεταγμένην καθ’ οίανδή- 
π,οτε των κατά τήν Νομοθεσίαν προβλεπομένων περιπτώσεων. Παρερχομένης 
τής προθεσμίας ταύτης άπράκτου ή Εν τφ Μητρώφ άναγραφομένη ήλικία τού 
ύπαλλήλου θεωρείται διά τήν Εφαρμογήν τών διατάξεων τού παρόντος ώς ή 
πραγματική. Εις Εξαιρετικάς περιπτώσεις καί 0ή δσάκις δικαιολογείται άδυ- 
ναμία κτήσεως ληξιαρχικής πράξεως, Εξ άλλων δέ πιστοποιητικών πιθανολο
γείται διαφορετική ήλικία, δύναται τό Διοικητικόν Συμβαύλιον νά καθορίζη 
άνεξελέγκτως άν ή Εν τφ Μητρώφ ή Εν τή δηλώσει τού ύπαλλήλου άναφε- 
ρομένη ήλικία θά λαμβάνηται ύπ’ δψει διά τήν Εφαρμογήν τών διατάξεων 
τού παρόντος.

ιβ) Αί διατάξεις τών άρθρων 27, 28, 29, 30 καί 31 τού παρόντος ’Οργα
νισμού Εφαρμόζονται καί Επί τών πρό τής κυρώσεως αύτού διαπραχθέντων 
παραπτωμάτων παρά τού προσωπικού οίασοήποτε τών συγχωνευθεισών Τρα
πεζών, Εφ’ δσον ταΰτα άποτελούσι πειθαρχικά παραπτώματα καί κατά τάς 
κατά τόν χρόνον τής διαπράξεώς των ίσχυούσας διατάξεις.

ιγ) Είδικώς τό προσωπικόν τών κατωτέρω βαθμών τό προερχόμενον Εκ 
τής τέως ’Εθνικής Τραπέζης διά τήν Εφαρμογήν τού παρόντος ’Οργανισμού 
Εντάσσεται ώς Εξής:

1) αί Δόκιμοι Δακτυλογράφοι είς τόν βαθμόν τού Δοκίμου
αί Δακτυλογράφοι Β' καί οί Βοηθοί εις τόν βαθμόν τού ΊΓπολο

γ ιστού Β'
οί Βοηθοί τού Ταμειακού κλάδου- είς τόν βαθμόν τού Ύποταμίου Β' 
αί Δακτυλογράφοι Α' καί οί Ύπολογισταί είς τόν βαθμόν τού Ύπο- 

λογιστοΰ Α'
οί Ύποταμίαι είς τόν βαθμόν τού Ύποταμίου Α' 
αί Γραμματείς Β' είς τόν βαθμόν τού Λογιστοΰ Β' 
αί Γραμματείς Α' μέ μισθόν δρχ. 6.600 καί αί γραμματείς Α' μέ 

μισθόν δρχ. 8.700 είς τόν βαθμόν τού Λογιστοΰ Α'.
2) Τό θήλυ ΙΙροσωπικόν μέ τόν βαθμόν τού Ύπολογιστού καί Λογιστοΰ 

Β' τό μεταταχθέν κατόπιν Εξετάσεων είς τό Λογιστικόν Προσωπικόν Εντάσ
σεται άντιστοίχως είς τούς βαθμούς τού Λογιστοΰ Β' καί Λογιστοΰ Λ' Εφό
σον κατά τήν Εφαρμογήν τού παρόντος ’Οργανισμού Εχουν τούλάχιστον τά 
άπαιτούμενα διά τούς βαθμούς τούτους συνολικά Ετη ύπηρεσίας. Αί προαγω- 
γαί αύται άποκλειστικώς καί μόνον διά τόν ύπολογισμόν τού χρόνου αρχαιό
τητας ανατρέχουν από τής ημερομηνίας τών προαγωγών είς τούς βαθμούς 
τού Ύπολογιστού κα,ί Λογιστοΰ Β', Εφόσον κατ’ αυτήν είχον τά άπαιτούμενα 
συνολικά Ετη ύπηρεσίας διά τούς βαθμούς τού Λογιστοΰ Β' καί Λογιστοΰ Α' 
άντιστοίχως, άλλως θεωρούνται ίσχύουσαι άπό τής ήμερομηνίας καθ’ ήν συνε- 
πλήρωσαν τά άπαιτούμενα Ετη.



καί τού Ύποδιευ-δυντοΰ δικαιούνται νά λάβουν συντρεχουσών των προ
ϋποθέσεων τής παραγράφου 2α τοΰ παρόντος, πρόσθετον, πέραν των 
εις τάς προηγουμένας παραγράφους προβλεπομένων, προσαύξησιν έκ 
3ο/ο έπί τοΰ βασικού μισδοΰ άνά τριετίαν ή κλάσμα αύτής. Αί έν λόγω 
προσαυξήσεις δέν δύνανται νά ύπερβοΰν τάς 5 (πέντε).

στ) Έάν έ υπάλληλος τής περιπτώσεως τής προηγουμένης (3ε) 
παραγράφου άποχωρήσει οικειο-δελώς τής υπηρεσίας πρό τής συμπλη- 
ρώσεως τοΰ ορίου τής ηλικίας λαμβάνει πρόσθετον πλήρη προσαυξη- 
σιν έχ 15ο/ο άνεξαρτήτως διανυδέντος χρόνου πέραν τοΰ άπαιτουμέ- 
νου διά τήν εξάντληση τοΰ συνολικού ποσοστού χαί έφ’ οσον δέν έκα
με χρήση τοΰ δικαιούματος τής προηγουμένης παραγράφου.

II. ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΤΙ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΑΠΟΨΙΣ ΤΩΝ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙ 
ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΟΥ ΣΧΕ
ΔΙΟ Γ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΕΙΣ 
ΤΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 1 ΚΑΙ 2 ΑΥΤΟΥ.

7.1. Μισθολογική διαβάθμισις Προσωπικού.

Οί βασικοί μισ-δοί έκάστης κατηγορίας τοΰ Προσωπικού καθο
ρίζονται έκάστοτε διά Συλλογικών Συμβάσεων ’Εργασίας ή ’Αποφά
σεων Διαιτητικών Δικαστηρίων ώς καί τής έκάστοτε Νομοθεσίας πε
ρί αμοιβών τών Τραπεζικών Υπαλλήλων.

7.2. Προσαυξήσεις Μισθού.

Εις τό προσωπικόν χορηγούνται προσαυξήσεις άνά διετίαν εύδο- 
κίμου υπηρεσίας, ύπολογιζόμεναι έπί τοΰ βασικού μισ-δού.

Αί ώς άνω προσαυξήσεις χορηγούνται μέχρις έτου τό ύψος τών 
άποδοχών (βασικοΰ συν προσαυξήσεων) τοΰ υπαλλήλου φ-δάση τό ύ
ψος τών σημερινών άποδοχών τοΰ Τμηματάρχου Β' μέ προσαύξησιν 
80 ο/ο.

Τά οικογενειακά έπιδόματα καί τό έπίδομα πολυετίας ύπολογί- 
ζονται έπί τού βασικού μισ-δού συν τών προσαυξήσεων συν τού επιδό
ματος -δέσεως εύ-δύνης.



ιδ) Τό Προσωπικόν τής τέως Εθνικής Τραπέζης τό δικαιούμενον βάσει 
τού ’Οργανισμού αυτής κρίσεως πρός προαγωγήν κατά τόν ’Ιούλιον 1952 καί 
’Ιανουάριον καί ’Ιούλιον 1953 καί μή προαχθέν, θέλει κριθή ήδη βάσει τού 
αυτού ’Οργανισμού, ή δέ προαγωγή των έκ τού Προσωπικού τούτου προαγο- 
μένων, ίσχύουσα άπό τής κυρώσεως τού παρόντος ’Οργανισμού, θεωρείται, 
άποκλειστικώς καί μόνον διά τόν υπολογισμόν τού χρόνου άρχαιότητος κατά 
τήν ενταξιν έν τψ βαθμψ εις δν προάγονται, ώς άνατρέχουσα άπό τής ήμερο- 
μη,νίας καθ’ ήν Εδικαιούντο νά κριθώσι, χωρίς τούτο νά δημιουργή οίονδή- 
ποτε δικαίωμα καί δή διά τήν λήψιν οίασδήποτε διαφοράς άποδοχών διά τό 
διάστημα τής τοιαύτης άναδρομής.

Τό αύτό έφαρμόζεται καί διά τό Προσωπικόν τής τέως Τραπέζης ’Αθη
νών τό δικαιούμενον βάσει τού ’Οργανισμού αυτής κρίσειος πρός προαγωγήν 
κατά τόν ’Ιούλιον 1953.

Ό παρών ’Οργανισμός κατηρτίσθη υπό τού Διοικητικού Συμβουλίου τής 
Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος καί ’Αθηνών είς έκτέλεσιν τού άρθρου 1 τού 
ύπ’ άριθ. 2510) 1953 Ν.Δ. «περί ρυθμίσεως ζητημάτων τινών προσωπικού 
Τραπεζιτικών Ιδρυμάτων καί άλλων τινών διατάξεων».

Ά ρ θ ρ ο ν 35. (*)

Μεταβατικαί διατάξεις.
(Ίσχύουσα: δυνάμει τών άπό 28) 12) 65 καί 26) 1) 66 άποφάσεων τού Διοι

κητικού Συμβουλίου τής Τραπέζης)

1. Ή ισχύς τών άρθρων 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 καί 23, ύπό τήν έν τψ 
παρόντι διατύπωσίν των, ώς ταΰτα έτροποποιήθησαν διά τών άπό 28 Δεκεμ
βρίου 1965 καί 26 Ίανουαρίου 1966 άποφάσεων τού Διοικητικού Συμβουλίου 
τής Τραπέζης, άρχεται άπό 1ης Ίανουαρίου 1966.

2. Υπάλληλοι προσληφθέντες κατόπιν τού μεταξύ πτυχιούχων διενερ- 
γηθέντος διαγωνισμού, τής 20ής Ιουνίου 1965, θεωρούνται ώς προσληφθέν
τες κατά τούς ορούς τής παρ. 2 τού άρθρου 2 τού παρόντος, μονιμοποιούμενοι 
άπό τής προσλήψεώς των.

3. α) Τό κατά τόν χρόνον ένάρξεως ισχύος τού παρόντος υπηρετούν 
τεχνικόν —έπιστημονικόν καί μή— προσωπικόν, πλήν τών τεχνιτών, δύνα- 
ται νά ένταχθή είς τόν έν άρθρψ 4 προβλεπό|ΐενον Τεχνικόν Κλάδον, κατά 
τήν άκόλ,ουθον διαδικασίαν:

β) Ή Ινταξις είς τούς βαθμούς τού Έπιμηχανικοΰ καί άνω, διενεργεΐ- 
ται δι’ άποφάσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου, προτάσει τού Διοικη,τού καί 
μετά γνώμην τής έν έδαφίψ γ' τού παρόντος προβλεπομένης Επιτροπής, είς 
τούς λοιπούς δέ βαθμούς, διά πράξεως τού Διοικητοΰ, μετά γνώμην τής αυ
τής Επιτροπής.

γ) Διά πράξεως τού Διοικητού θέλει καταρτισθή Επιτροπή, άποτελου- 
μένη Εκ τίνος τών Υποδιοικητών, ώς Προέδρου, καί τών Προϊσταμένων τών 
παρά τή Διοικήσει Διευθύνσεως Προσωπικού, Έπιθεωρήσεως, Βιομηχανικής



ΟΙ έπόμενες παράγραφοι Αποτελούν κοινή είσήγηση τής έπιτροπής
7.3. Επίδομα θέσεως εύθύνης.

Χορηγείται έπίδομα -δέσεως εύ-δύνης, τό ύψος καί ή χορήγησις 
τοΰ οποίου έξαρτάται άποκλειστικώς άπό την κτήσιν συγκεκριμένης 
-δέσεως εύ-δύνης. Τό έν λόγω έπίδομα δέν αποτελεί στα-δερόν παρακο
λούθημα των άποδοχών τοΰ υπάλληλου, άλλά αύξομειοΰται η καί πε
ρικόπτεται εις περιπτώσεις μετα-δέσεως τοΰ ύπαλλήλου εις άνωτέραν 
ή κατωτέρα,ν -δέσιν.

7.4. ΟΙκογενειακά έπιδόματα.
1. Επίδομα γάμου
α. Εις τό άρρεν έγγαμον προσωπικόν χορηγείται ειδικόν έπίδομα 

άνερχόμενον εις ποσοστόν 10ο/ο έπί τοΰ μισ-δοΰ (βασικού σύν προσαυ- 
ξήσεων) διά την σύζυγον, μέ έλάχιστον τό άντιστοιχοΰν εις τόν βα
θμόν τοΰ 'Χπολ. Β' πλέον 5 προσαυξήσεων.

βα. Εις τό -δήλυ έγγαμον προσωπικόν χορηγείται τό ώς άνω έπί
δομα εις τό αύτό ποσοστόν μέχρι τοΰ βα-δμού τοΰ Τμηματάρχου Γ'.

«Ή συλλογική έκπροσώπηση δέν δέχεται τόν περιορισμό τοΰ Τμη
ματάρχου Γ' δεδομένου οτι ύφίσταται συλλογική διεκδίκηση καί έπί- 
κειται έφαρμογή της στήν Τράπεζα Ελλάδος».

ββ. "Ανω τοΰ βαδμοΰ τούτου χορηγείται — υπό τήν προϋπό-δεσιν 
οτι εις τά εισοδήματα τοΰ έτέρου των συζύγων δέν περιλαμβάνεται έ
πίδομα γάμου —· κατά ποσοστόν ΙΟΟο/ο έφ’ δσον τά έξ οίασδήποτε 
πηγής εισοδήματα τοΰ έτέρου τών συζύγων είναι κατώτερα τών 4.500 
μηνιαίως, κατά ποσοστόν 60ο/ο τοΰ συνολικού έπιδόματος έφ’ οσον 
ταΰτα είναι άπό δρχ. 4.501 - 5.000 καί κατά ποσοστόν 40ο/ο έφ’ δ
σον είναι άπό δρχ. 5.001 - 5.500.

βγ. Έν πάση περιπτώσει εις περίπτωσιν προαγωγής είς τόν βα- 
-δμόν τοΰ Τμηματάρχου Β' έξ ακολουθούν νά διατηρούν τήν διαφοράν 
μεταξύ τών πρό τής προαγωγής τυχόν ύψηλοτέρων άποδοχών μετά 
τοΰ έπιδόματος γάμου καί τών μετά ταύτην τοιούτων μέχρι καλύψεώς 
των διά τής περαιτέρω βα-δμολογικής ή μισ-δολογικής έξελίξεώς των. 
Εις τήν σύγκρισιν τών άποδοχών δέν λαμβάνονται ύπ’ δψιν τά έπιδό
ματα βα-δμοΰ.

2. Ειδικόν οικογενειακόν έπίδομα διά τό 
« έ ν χηρεία» ή « έ ν διαζεύξει» ευρισκόμενον 
προσωπικόν.

α. Είς τό έν χηρεία ή έν διαζεύξει εύρισκόμενον προσωπικόν χο-



II ίστεως καί II εριουσίας Τραπέζης, ώς Μελών. Ή έν λόγψ Επιτροπή, συνερ- 
χομένη, θέλει είσηγηθή κατά πρώτον περί τής έντάξεως είς τούς βαθμούς, 
από τού Έπιμηχανικού καί άνω. Διά τήν κρίσιν καί είσήγησιν περί τής έντά
ξεως τού λοιπού τεχνικού προσωπικού, χρέη Είσηγητσύ παρ’ αύτή, άνευ ψή
φου, θέλει έκτελή έ έκ τών ένταχθέντων εις τούς άνωτέρω βαθμούς, διά πρά- 
ξεως τού Διοικητοΰ, ώς Προϊστάμενος τού Τεχνικού Τμήματος, δρισθησόμενος.

Β) Ή Τράπεζα δέν ύποχρεοΰται δπως προβή είς τήν Ενταξιν άπαντος, 
τού κατά τόν χρόνον ένάρξεως ίσχύος τού· παρόντος, παρ’ αύτή άπασχολουμέ- 
νου τεχνικού —έπιστημονικού καί μή— προσωπικού.

Ή σχέσις τών έκ τού τεχνικού προσωπικού, μή ένταχθησομένων, κατά 
τ’ άνωτέρω, είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, θά έξακολουθήση νά διέπηται ύπό τών 
δρων τής συμβάσεως έργασίας, ύφ’ οϋς αϋτη τελεί, κατά τόν1 χρόνον τής ένάρ
ξεως ίσχύος τού παρόντος ’Οργανισμού.

4. Αί διατάξεις τού άρθρου 7, παρ. 1 έδάφ. α', καί παρ. 2, έφαρμόζον- 
ται ού μόνον είς τάς άπό 1.1.1966 καί έφεξής χορηγηθησομένας προσαυξή
σεις, άλλά καί έπί τών προσαυξήσεων τών χορηγηθεισών έν τψ κατεχομένψ 
βαθμψ, κατά τόν χρόνον ένάρξεως ίσχύος τού παρόντος, μέ οίκονομικάς συνέ
πειας άπό 1ης ’Ιανουάριου 1966.

5. Ή διάταξις τής παρ. 1 έδάφ. β' τού άρθρου 7, περί χορηγήσεως 
προσαυξήσεως ή κλάσματος ταύτης είς τούς προαγομένους είς τόν άνώτερον 
βαθμόν, έφαρμόζονται μόνον έπί τών άπό 1ης ’Ιανουάριου 1966 καί έφεξής 
προαγΟμένων.

6. Αί διατάξεις τού άρθρου 7 παρ. 5 έδάφ. β', περί ύπολογισμοΰ ώς 
χρόνου πραγματικής ύπηρεσίας τού χρόνου άπουσίας, λόγψ άσθενείας, κατά 
τάς έν τή διατάξει ταύτη διακρίσεις, έφαρμόζονται μόνον έπί τών άπό 1ης 
’Ιανουάριου 1966 καί έφεξής προαγωγών καί χορηγήσεων προσαυξήσεων καί 
έπιδομάτων εύδοκίμου παραμονής έν τψ βαθμψ.

7. Αί διατάξεις τής παρ. 4 τού άρθρου 7 τού παρόντος έφαρμόζονται καί 
έπί τών έξερχομένων, λόγψ όρίου ήλικίας, τής ύπηρεσίας τής Τραπέζης, τήν 
1.1.1966.

8. α Οί κατά τήν εναρξιν ίσχύος τού παρόντος ύπηρετοΰντες Είσπράκτο- 
ρες καί Τεχνΐται, προσληφθέντες παρ’ έκατέρα τών Τραπεζών, έκ τής συγ- 
χωνεύσεως τών όποιων προήλθεν ή νύν Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος Α.Ε., 
προωθούνται είς τόν βαθμόν, δν κατέχουν κατά τόν χρόνον τούτον, κατά δύο 
μέν ετη, έάν προσελήφθησαν μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1947, κατά Εν δέ 
έτος, έάν προσελήφθησαν άπό 1ης ’Ιανουάριου 1948 μέχρι τής 28ης Φεβρου
άριου 1953.

β) Ή προώθησις αύτη χορηγείται άνεξαρτήτως τού Κλάδου, είς δν οί 
άνωτέρω είχον ένταχθή κατά τήν πράσληψίν των καί δέν μεταβάλλει τήν έν 
τψ κα,τεχομένψ βαθμψ άρχα,ιότητα, άλλ’ άπλώς συντέμνει κατά τόν έν έδαφ. 
α' καθοριζόμενον χρόνον, τόν χρόνον τής προσεχούς έξελίξεώς των.

γ) Αί οίκονομικαί συνέπειαι τής διά τής παρούσης παραγράφου χορη- 
γουμένης προ<οθήσεως, έττέρχονται άπό 1ης Ίανουαρίου 1966.



ρηγείται ειδικόν έπίδομα εις ποσοστόν 10ο/ο επί τού βασικού μισ$οΰ 
επαυξανόμενου κατά τάς προσαυξήσεις (μέ έλάχιστον τό αντιστοι
χούν εις τόν βαθμόν τού Τπολογιστού Β' πλέον 5 προσαυξήσεων) μέ
χρι τού βα$μού τού Τμηματάρχου Γ' έφ’ όσον έχουν τέκνα καί πλη
ρούν τάς προϋποθέσεις διά την χορήγησιν επιδόματος τέκνων.

β. Τό επίδομα τούτο χορηγείται υπό τούς ορούς τούς άναφερομέ- 
νους εις τάς υπό στοιχεία Ιββ καί Ιβγ παραγράφους.

3. Επίδομα τέκνων
α. Χορηγείται εις τό προσωπικόν ειδικόν επίδομα δι’ έ'καστον τέ

κνο ν, άνερχόμενον εις ποσοστόν ως εις κατωτέρω σημείωσιν, προκει- 
μένου μέν περί ύηλέων μέχρι συνάψεως γάμου προκειμένου δέ περί άρ- 
ρένων μέχρι συμπληρώσεως τού 21 ου τής ηλικίας των παρατεινόμε,νον 
καί μέχρι τού 25ου έτους, έφ’ οσον ταύτα συνεχίζουν τάς μεταγυμνα- 
σιακάς των σπουδάς εις άνεγνωρισμένας ύπό τού Κράτους Σχολάς τής 
ημεδαπής ή άντιστοίχους τής αλλοδαπής.

Εις οίανδήποτε έκ των ανωτέρω περιπτώσεων τό επίδομα χο
ρηγείται έφ’ οσον τά τέκνα δέν εργάζονται.

β. Τό έπίδομα τούτο υπολογίζεται έπί τού βασικού μισθού μετά 
των έπ’ αυτού προσαυξήσεων μέ έλάχιστον τό άντιστοιχούν εις τόν βα
θμόν τού Τπολογιστού Β' πλέον 5 προσαυξήσεων. Έφ’ όσον άμφό- 
τεροι οί γονείς είναι υπάλληλοι τής Τραπέζης τό άθροισμα τού έπι- 
δάματος τέκνων άμφοτέρων, περικόπτεται καύ’ ο ποσόν υπερβαίνει τό 
άνώτατον χορηγούμενον ύπό τής Τραπέζης έπίδομα τέκνων.

γ. Τέκνα νοούνται:
γα. Τά έν γένει φυσικά τέκνα τού υπαλλήλου τά ύπ’ αύτοΰ συν

τηρούμενα έν τή έννοίφ τής συντηρήσεωνς περιλ.αμβανομένης καί τής 
δαπάνης διατροφής αν οί γονείς δέν συμβιούν.

γβ. Εις τούς άρρενας υπαλλήλους τά κατά τήν κρίσιν τής Τρα
πέζης ύπ’ αυτών συντηρούμενα τέκνα τής συζύγου των έκ προηγουμέ
νου της γάμου.

γγ. Τά ύπό των ύπαλλήλων υιοθετούμενα καί ύπ’ αυτών συντη
ρούμενα τέκνα.

Σημ,: Σχετικά μέ τά ποσοστά τοϋ έπιδόματος τέκνων διετυπώθησαν αί κάτωθι άπόψεις:



Ά ρ 0 ρ ο ϋ 36.

Φ.Ε.Κ. 75/14.4.71

Μεταβατικοί διατάξεις.
(Ίσχύουσαι δυνάμει των άπό 27.8.1970 καί 17.9.1970 Αποφάσεων τοΰ 

Διοικητικού Συμβουλίου τής Τραπέζης).
1. Διά πράξεως Διοικητοΰ, τή προτάσει Επιτροπής συνιστωμένης ύπ’ 

αύτοΰ έξ άνωτέρων λειτουργών τής Τραπέζης, δύναται κατά τήν κρίσιν1 του 
νά γίνη Ενταξις εις τόν Λογιστικόν Κλάδον τοϋ Προσωπικού τής Τραπέζης, 
έπί τψ είσαγωγικψ βαθμψ τοϋ Δοκίμου, των μέχρι τής 16 Σεπτεμβρίου 1970 
ύπό τήν Ιδιότητα τοϋ Διαλογέως έπί ειδική συμβάσει προσληφθέντων υπαλ
λήλων δι’ ύπηρεσίαν παρά τψ Κέντρψ Μηχανογραφίας τής Τραπέζης.

Ούτοι άπό τής έντάξεώς των Θά διέπωνται ύπό τών διατάξεων τοϋ Όρ- 
γαινσμοΰ τής Υπηρεσίας, αΐτινες ισχύουν έπί τοϋ έντεταγμένου είς τόν Λοι- 
γιστικόν Κλάδον Προσωπικού, καθ’ δσον Αφορά τήν βαθμολογικήν καί μι- 
σθολογικήν έξέλιξίν των καί πάσαν έν γένει υπηρεσιακήν σχέσιν.

Διά τήν τοιαύτην ένταξιν, λαμβάνεται ύπ’ δψιν δ διανυθείς χρόνος έν 
τή ύπηρεσία τοϋ Διαλογέως, τό εύδόκιμον τής ύπηρεσίας, τά έν γένει ύπη- 
ρεσιακά προσόντα καί ή καταλληλότης πρός έκτέλεσιν λογιστικής ύπηρεσίας 
κατά τήν κρίσιν τού Διοικητοΰ' δρίζοντος κατ’ άτομικήν περίπτωσιν ως δρον 
ταύτης τήν ύπό τού έντασσομένου αποδοχήν τής προσφοράς τής έργασίας του 
είς οίανδήποτε ύπηρεσίαν τής Τραπέζης καί Ανεξαρτήτως τού περιεχομένου 
τών άνατιθεμένων αύτψ ύπαλληλικής φύσεως καθηκόντων.

”Α ρ θ ρ ο ν 37.

Μεταβατικοί διατάξεις.
1. Διά πράξεως Διοικητοΰ, τή προτάσει ’Επιτροπής συνιστωμένης ύπ’ 

αύτοΰ έξ Ανωτέρω λειτουργών τής Τραπέζης δύναται κατά τήν κρίσιν του 
νά γίνη Ενταξις είς τόν Λογιστικόν Κλάδον τοΰ προσωπικού τής Τραπέζης, 
έπί τψ είσαγωγικψ βαθμψ τού Δοκίμου, τών έπιτυχουσών είς τόν διαγωνι
σμόν προσλήψεως χειριστριών διατρητικών μηχανών τής 26ης Νοεμβρίου 
1970 καί Ανηκουσών σήμερον είς τόν Τεχνικόν Κλάδον τής Τραπέζης.

Αύται Από τής έντάξεώς των θά διέπωνται ύπό τών διατάξεων τοΰ ’Ορ
γανισμού τής Ύπηρεσίας, αΐτινες Ισχύουν έπί τοΰ έντεταγμένου είς τόν Λογι
στικόν Κλάδον Προσωπικού καθ’ δσον άφορά είς τήν βαθμολογικήν καί μι- 
σθολογικήν έξέλιξίν των καί πάσαν έν γένει ύπηρεσιακήν σχέσιν.

Διά τήν τοιαύτην Ενταξιν, λαμβάνεται ύπ’ δψιν δ διανυθείς χρόνος άπό 
τής προσλήψεως μέχρι τής κατά τά Ανω έντάξεώς των, τά έν γένει ύπηρε- 
σιακά προσόντα καί ή καταλληλότης πρός έκτέλεσιν λογιστικής ύπηρεσίας 
κατά τήν κρίσιν τοΰ Διοικητοΰ δρίζοντος κατ’ άτομικήν περίπτωσιν ως δρον 
ταύτης, τήν ύπό τής έντασσομένης Αποδοχήν τής προσφοράς τής έργασίας



1. 1 συνδικαλιστική έκπροσώπησις προτείνει κλιμάκωσιν του πο
σοστού τιΰ έπιδόματος ώς έξης:

5οζο γιά τό α' τέκνο
8ο/ο » » β' »

ΙΟο^ο » » γ' »
12ο^ο » » δ' »
15οώ » » t »

καί 15οώ γιά κά$ε έπί π)νέον τέκνο.

Ή άποψις αΰτη στηρίζεται έπί πραγματικών δημιουργουμένων 
άναγκών καί πρός προσαρμογήν εις τάς άρχάς τοΰ «δημογραφικοΰ προ
βλήματος».

2. Οί εκπρόσωποι τής Διοικήσεως έχουν την γνώμην δτι λαμ- 
βανομένης ύπ’ ό'ψιν τής σημερινής τάσεως τής Πολιτείας νά δίδων- 
ται ισχυρότερα κίνητρα διά τήν καλλιτέραν άντιμετώπισιν τοΰ άρνη- 
τικώς έμφανιζομένου δημογραφικοΰ προβλήματος τής χώρας, νά αυ
ξήσουν σοβαρώς τά πέραν τών δύο τέκνων ποσοστά. Οΰτω #ά 
το νά διαμορφωτή ή έξής κλιμάκωσις τοΰ ποσοστού τοΰ έπιδόματος:

5ο/ο γιά τό α' τέκνο
5ο/ο » » β' »

10ο/ο » » γ' »
15ο/ο » » δ' »
20ο/ο » » ε' »
καί άνά 20ο/ο γιά κά$ε έπί πλέον τέκνο.

7.5. ’Επίδομα πολυετούς ύπηρεσίας.

Ι.Εΐς τό προσωπικόν τής Τραπέζης χορηγείται έπίδομα πολυετούς 
ύπηρεσίας έπί τοΰ μισ&οΰ (βασικού συν προσαυξήσεων) συνιστάμενον 
εις ποσοστόν:

5ο/ο άπό τής συμπληρώσεως δετούς ύπηρεσίας
10 ο/ο )) )) 10 »
15ο/ο )) » 15 » )>
20ο/ο )) )) 20 » ))
25ο/ο » )) 25 » ))

'Ωσαύτως χορηγείται είς τούς συμπληροΰντας 26ετή καί άνω 
ύπηρεσίαν έπί πλέον ποσοστόν 1 ο/ο κατ’ έτος καί μέχρι συνολικού πο
σοστού 30ο/ο.

ήδύνα-



της εις οΕανδήποτε· υπηρεσίαν της Τραπέζης καί ανεξαρτήτως τοΰ περιεχο
μένου των ανατιθέμενων αυτή υπαλληλικής φύσειος καθηκόντων.

2. Διά πράξεως Διοικητοϋ, τή προτάσει Επιτροπής συνιστωμένης ύπ’ 
αύτοΰ Ιξ άνωτέρων λειτουργών τής Τραπέζης, δύναται κατά την κρίσιν του 
νά γίνη ενταξις των ύπηρετούντων ήδη οδηγών - συνοόηγών αύτοκινητοθυρί- 
δων τής Τραπέζης εις τόν1 Τεχνικόν Κλάδον τοΰ Προσωπικού καί δή είς την 
κατηγορίαν τών Τεχνητών τοΰ βοηθητικού Προσωπικού τοΰ Τεχνικοΰ Κλά
δου, έπί βαθμφ Τεχνίτου Γ' καί Β' τάξεως, άναλόγως τοΰ έν τή Τραπέζη 
διαδραμόντος χρόνου εύδοκίμου υπηρεσίας των, συμφώνως πράς τά έν άρθρψ 
2 παρ. 1 βριζόμενα έν συνδυασμώ πρός τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 10.

’Απαραίτητος προϋπόθεσις διά τήν ενταξιν είναι νά μή είχαν συμπλη
ρώσει οι άνωτέρω τό 40ό ν έτος τής ήλικίας των κατά τήν πράσληψίν των.

Οδτοι από τής έντάξεώς των θά οιέπωνται υπό τών διατάξεων τοΰ ’Ορ
γανισμού Υπηρεσίας, αΐτινες ισχύουν έπί τοΰ έντεταγμένου1 εις τόν Τεχνικόν 
Κλάδον Προσωπικού, καθ’ δσον αφορά εις τήν βαθμολογικήν καί μισθολο- 
γικήν έξέλιξίν των καί τήν έν γένει υπηρεσιακήν σχέσιν.

3. Διά πράξεως Διοικητοϋ, τή προτάσει ’Επιτροπής έξ άνωτέρων λειτουρ
γών τής Τραπέζης δύναται κατά τήν κρίσιν του, νά γίνη ενταξις είς τόν 
νεοϊδρυθέντα Κλάδον ’Ασφαλείας τής Τραπέζης τών ήδη ύπηρετούντων νυκτο
φυλάκων - ήμεροφυλάκων τής Τραπέζης τών άνηκόντων είς τό τμήμα ’Ασφα
λείας αυτής, έφ’ δσον οδτοι κατά τήν πρόσληψίν των, δέν είχο-ν συμπληρώ
σει τό 40όν Ετος τής ήλικίας των.

Ή ώς άνω ενταξις θά γίνη άναλόγως τοΰ έν τή Τραπέζη διαδραμόντος 
χρόνου εύδοκίμου υπηρεσίας τών έντασσομένων συμφώνως πρός τά έν άρ- 
θροις 2, 4 καί 10 οριζόμενα. Οί άνωτέρω από τής έντάξεώς των θά διέπων- 
ται υπό τών διατάξεων τοΰ ’Οργανισμού τής Υπηρεσίας.

4. Κατόπιν τής μετονομασίας τών βαθμών τών Υπομηχανικών καί Τε
χνικών βοηθών καί τής προσθήκης νέων τοιούτων, οι ήδη ύπηρετοΰντες είς 
τάς άνω κατηγορίας τοΰ προσωπικού Εντάσσονται είς τήν νέαν οιαβάθμισιν 
τών κατηγοριών τούτων, ώς ακολούθως:

ΟΕ Υπομηχανικοί Δ' τάξεως είς Υπομηχανικούς έπί βαθμψ 7ψ.
ΟΕ Υπομηχανικοί Γ' τάξεως είς Υπομηχανικούς έπί βαθμφ 6ψ.
ΟΕ Υπομηχανικοί Β' τάξεως είς Υπομηχανικούς έπί βαθμφ 5φ.
ΟΕ Υπομηχανικοί Α' τάξεως είς Υπομηχανικούς έπί βαθμφ 4φ.
ΟΕ ύπηρετοΰντες ήδη ώς Υπομηχανικοί Α' τάξεως μετά τήν κατά τά 

άνω γενομένην τροποποίησιν τής αντιστοίχου διαβαθμίσεως θέλουν κριθή 
πρός προαγωγήν καί κατάληψιν τών οργανικών θέσεων τών νέων βαθμών 
άναλόγως τών έτών παραμονής είς τόν βαθμόν τοΰ Υπομηχανικού Α' τάξεως 
καί βάσει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 10 παρ. 5β.

Ώς πρός τούς Τεχνικούς βοηθούς, οδτοι μετονομάζονται ώς ακολούθως:
ΟΕ Δόκιμοι Τεχνικοί Βοηθοί είς Τεχνικούς βοηθούς έπί βαθμφ 7φ
ΟΕ Τεχνικοί βοηθοί Δ' τάξεως είς Τεχνικούς βοηθούς έπί βαθμφ 6φ
ΟΕ Τεχνικοί βοηθοί Δ' τάξεως είς Τεχνικούς βοηθούς έπί βαθμφ 5ψ



2. Ως χρόνος υπηρεσίας έν προκειμένφ λογίζεται καί ό χρόνος 
προϋπηρεσίας τού υπαλλήλου εις τό Δημόσιον, Ν.Π.Δ.Δ., Τράπεζας, 
Ταμεία Υγείας καί Συλλόγους του Προσωπικού τής Τραπέζης, τόν 
Προμηθευτικόν καί Συνεταιρισμούς Στεγάσεως τού Προσωπικού καί 
εις ’Ανωνύμους Εταιρείας, έχούσας καταβεβλημένον μετοχικόν κεφά- 
λαιον δρχ. 10.000.000 καί άνω καί έφ’ δσον διά τόν χρόνον τούτον 
δεν καταβάλλεεται σύνταξις ή έτέρα τυχόν παροχή.

7.6. ’Αντιστοιχία προς άποδοχάς προσωπικού τραπέζης τής Ελλάδος καί 
διαρκής άναπροσαρμογή πρός ταύτας.

1. Ή κα-8ορισ·$είσα, διά τής άπό 22.12.73 Σ.Σ.Ε. καί δή διά 
τής παραγράφου I έδαφ. 1 καί παραγρ. VII έδαφ. 1 καί 2 αύτής, ώς 
αυτή έτροποποιήύη, έξομοίωσις ώς πρός τό έκάστοτε ύψος των πάσης 
φύσεως άποδοχών καί λοιπών άμεσων παροχών, τοΰ Προσωπικού τής 
Τραπέζης πρός τό τής Τραπέζης τής Ελλάδος, διατηρείται καί άνα- 
προσαρμόζεται έκάστοτε, ύφ’ ους ορούς είς τάς είρημένας διατάξεις 
άναγράφεταί.

2. Οί διά τοϋ παρόντος ’Οργανισμού θεσπιζόμενοι νέοι βαθμοί 
είς τήν κλίμακα τής Τραπέζης άναπροσαρμόζονται κα-S’ ήν άναλογίαν 
αναπροσαρμόζεται ό άμέσως άνώτερος αύτών βαύμός.

3. Διά πράξεων τοΰ Διοικητού χορηγούνται είς τούς υπαλλή
λους τής Τραπέζης έπιδόματα άναλόγως τών ειδικών συνθηκών ύφ 
άς προσφέρεται ή έργασία ή τής φύσεως αύτής ή λόγψ ηύξημένης 
εύ-9ύνης.

Ή Επιτροπή άπεφάσισε κατόπιν προτάσεως έκπροσώπου τής 
Διοικήσεως όπως προστε·δή ή κατωτέρω παράγραφος:

«Αί ύπό τού παρόντος ’Οργανισμού προβλεπόμεναι ή βάσει αύτοΰ 
παρεχόμεναι πάσης φύσεως οίκονομικαί παροχαί τελούν είς συνάρτη- 
σιν μετά τών άποδοχών τού προσωπικού, τών κα$οριζομένων διά συλ
λογικών συμβάσεων συναπτομένων μεταξύ έργατικαίν οργανώσεων τού 
προσωπικού τής Τραπέζης καί αύτής, ή εύρυτέρων Τραπεζικών εργα
τικών οργανώσεων καί τών Τραπεζών έν γένει, εΐτε διά διαιτητικών 
άποφάσεων έκδιδομένων επί αντιστοίχων συλλογικών διαφορών, ούδό- 
λως δέ συνάπτονται ή συσχετίζονται πρός τυχόν άποδοχάς κα$οριζομέ- 
νας δι’ έτέρων έξωτραπεζικών συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών 
άποφάσεων καί έν γένει ρυθμίσεων».



Οί Τεχνικοί βοηθοί Β' τάξεως εις Τεχνικούς βοηθούς έπί βαθμφ 4ψ 
Οί Τεχνικοί βοηθοί Α' τάξεως εις Τεχνικούς βοηθούς έπί βαθμώ 3ψ 
Οι ύπηρετούντες ήθη Τεχνικοί βοηθοί Α' τάξεως, θέλουν κριθή πρός 

προαγωγήν καί κατάληψιν τών όργανικών θέσεων των νέων βαθμών άναλό- 
γως τών ετών παραμονής εις τόν βαθμόν τοΰ Τεχνικού βοηθού Α' τάξεως καί 
βάσει τών διατάξεων τού άρθρου 10 παρ. 5.

5. Κατά την πρώτην έφαρμογήν τής οιατάξεως τού έβαφίου γ' τής πα
ραγράφου 1 τού άρθρου 26.

α) θά ύπαχθοΰν εις αύτήν καί αί έκ παρατάσεως τού δρίου ήλικίας ύπη- 
ρετοΰσαι υπάλληλοι κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ παρόντος.

β) Ή δήλωσις τών ένδιαφερομένων υπαλλήλων δέον νά γίνη εντός προ
θεσμίας ένός μηνός όρισθησομένης υπό τοΰ Διοικητοΰ.
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΗ

Α. Γενικά Καθήκοντα.

Οί υπάλληλοι οφείλουν:
1. Νά επιδεικνύουν πάσαν επιμέλειαν κατά την έκτέλεσιν τής 

υπηρεσίας των, προασπίζουν καί νά προάγουν τά συμφέροντα τής Τρα- 
πέζης άφιερώνοντες τάς γνώσεις καί την πείραν των οιά την εύόδω- 
σιν τής έπιχειρήσεως.

2. Νά τηρούν πιστώς τό Καταστατικόν τής Τραπέζης, τόν πα
ρόντα ’Οργανισμόν, τάς άποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου, τάς 
έντολάς τής Διοικήσεως, τούς Κανονισμούς ως καί τάς γενικάς καί 
εΐδικάς οδηγίας των αρμοδίων υπηρεσιακών οργάνων τής Τραπέζης.

3. Νά μεριμνούν διά την ένημέρωσίν των επί τού περιεχομένου 
των έκδιδομένων Εγκυκλίων, γενικών καί ειδικών έντολών, ιδία των 
χναφερομένων εις την υπηρεσίαν των.

4. Νά συμμορφούνται πρός τάς έντολάς καί υποδείξεις τών άνω- 
τέρων των. 'Οσάκις όμως υπάλληλος φρονεί οτι έντολή δο-δεϊσα παρα 
τού Προϊσταμένου του άντιστρατεύεται τάς ίσχυούσας διατάξεις ή 
είναι αντίθετος πρός την φύσιν τής ύπο-δέσεως ην αφορά οφείλει ν ά- 
νακοινώνη τάς έπιφυλάξεις του εις τόν Προϊστάμενον τούτον. Έάν 
ούτος έμμένη εις την έντολήν, ό υπάλληλος ύποχρεούται νά έκτελέ- 
ση ταύτην, δικαιούμενος μόνον, εις σοβαράς δέ περιπτώσεις ύποχρεού- 
μενος, ν’ άναφερ-δή εις τόν αμέσως άνώτερον τού Προϊσταμένου του ή 
τόν Διευθυντήν Προσωπικού.

5. Νά άναφέρουν ύπευ-δύνως καί άρμοδίως οιά τής ίεραρχικής 
οδού (έπιτρεπομένης τής κοινοποιήσεως εις έτερον άνώτερον άρμόδιον 
όργανον) πάσαν πράξιν ή παράλειψιν είτε άντιβαίνουσαν εις την προ- 
βλεπομένην τάξιν διεξαγωγής τής έργασίας είτε δυναμένην νά δημι- 
ουργήση οπωσδήποτε άνωμαλίαν ή άφορμήν παραπόνων.

6. Νά μήν έκμεταλλεύωνται άμέσως ή έμμέσως τήν ιδιότητά των 
ώς υπαλλήλων τής Τραπέζης ή τήν -δέσιν των έν αυτή, πρός άποκο- 
μισιν ίδιου οφέλους ή έξυπηρέτησίν των πάσης φυσεως.

Β\ Ειδικά Καθήκοντα.

1. Οί Προϊστάμενοι οφείλουν:
α) Νά φροντίζουν όπως οί υφιστάμενοί των λαμβάνουν γνώσιν



ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΓΜΒΑΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Περί έξομοιώσεως)

Έν Άθήναις σήμερον τήν 31ην (τριακοστήν πρώτην) τοϋ μηνός Δεκεμ
βρίου τοΰ Ετους 1973 ήμέραν Δευτέραν καί ώραν ΙΟην έν τψ έν Άθήναις 
καί έπί τής δβοΰ Αίολου άριθ. 86 Καταστήματι τής Διοικήσεως τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος μεταξύ άφ’ ένός τής έν Αθήνα,ις έδρευούσης Ανωνύ
μου Τραπεζικής Εταιρίας ύπό τήν έπωνυμίαν «Εθνική Τράπεζα τής Ελλά
δος Α.Ε.» έκπροσωπουμένης νομίμως ύπό τοΰ Διοικητοϋ αυτής κ. Χρίστου Άχή 
δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 752/5.12.1973 άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
αύτής καί άφ’ έτέρου τοϋ έν Άθήναις έδρεύοντος Σωματείου ύπό τήν έπωνυμίαν 
«Σύλλογος Βοηθητικού Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος» έκπρο- 
σωπουμένου νομίμως ύπό των κ.κ. Άνδρέου Άναστασάκη, Προέδρου τοϋ Διοι
κητικού Συμβουλίου αυτοΰ καί Γεωργίου Καραγιάννη, Γενικού Γραμματέως αύ- 
τοΰ δυνάμει τής άπό 5.12.1973 άποφάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως των με
λών αύτοΰ καί τής ύπ’ άριθ. 13/3.11.1973 άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου, ών άπασών των προειρημένων αποφάσεων τοΰ Διοικητικοΰ Συμβου
λίου τής Τραπέζης καί τής Γενικής Συνελεύσεως καί Διοικητικού Συμβουλίου 
τοΰ ρηθέντος Συλλόγου Επισυνάπτονται τή παρούση έπικεκυρωμένα άντίγραφα, 
συνομολογοΰνται καί συναποδέχονται τά ακόλουθα:

Τά Συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν όπως ή προσηρτημένη τή παρούση καί 
τεθεωρημένη διά τής ύπογραφής άμφοτέρων των ώδε συμβαλλομένων άπό 22.
12.1973 Ειδική Συλλογική Σύμβασις Εργασίας συναφθεΐσα μεταξύ τής Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος καί τοΰ Συλλόγου Υπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος καί κατατεθεΐσα παρά τψ Ύπουργείψ Άπασχολήσεως τήν
28.12.1973 συνταχθέντος τοΰ ύπ’ άριθ. 1359/28.12.1973 Πρακτικού καταθέ- 
σεως ίσχύη καθ’ άπαν αυτής τό περιεχόμενον καί διά τά μέλη τοΰ ώδε συμβαλ- 
λομένου Συλλόγου, άποτελοΰσα εν ένιαίον όλον μετά τής παρούσης.

Ή παροΰσα Συλλογική Σύμβασις Εργασίας έγένετο εις τρία, πρωτότυπα, 
ύπογραφέντα άπαντα ύπό των ώδε συμβαλλομένων, έξ ών εν κατατεθήσεται 
είς τήν άρμοδίαν Υπηρεσίαν τοΰ Υπουργείου Άπασχολήσεως συμφώνως πρός 
τάς διατάξεις τοΰ Ν. 3239/1955, ώς έτροποποιήθη μεταγενεστέρους, πρός εκ- 
δοσιν τής περί δημοσιεύσεως άποφάσεως τοΰ κ. Ύπουργοΰ Άπασχολήσεως, άνά 
Εν δέ ελαβον Εκαστος των συμβαλλομένων.

Οί Συμβαλλόμενοι



των έκδιδομένων εγκυκλίων καί ειδικών εντολών, ιδία των άφορωσών 
εις την υπηρεσίαν των. Διά τάς έμπιστευτικοΰ χαρακτήρος εγκυκλίους 
ο παραλήπτης καθορίζει την εκτασιν τής άνακοινώσεως, άναλόγως 
τοϋ περιεχομένου τής εντολής, εκτός εάν άλλως ορίζεται εις τό κεί
μενον ταύτης.

β) Νά, μεριμνούν διά την πλήρη ένημέρωσιν των υφισταμένων των 
είς τά δέματα τής υπηρεσίας τήν οποίαν έκτελοΰν, παρέχοντες εις αυ
τούς τήν άναγκαίαν βοήθειαν καί κα$οδήγησιν.

γ) Νά μετακινούν τούτους — εντός εύλογου χρονικού διαστήμα
τος — εις τάς διαφόρους υπηρεσίας τής Μονάδος πρός όλοκλήρωσιν 
τής καταρτίσεώς των.

δ) Νά ελέγχουν τήν πιστήν έκτέλεσιν των εντολών παρά τών 
υφισταμένων των καί τήν ενσυνείδητον έκτέλεσιν τών καθηκόντων 
αυτών.

ε) Νά παρέχουν, κατά τήν σύνταξιν τών δελτίων ποιότητας ή 
οποτεδήποτε άλλοτε ή$ελε ζητη$ή, τήν γνώμην των περί τών ύπ 
αυτούς υπαλλήλων μετά παρρησίας, άμεροληψίας καί ευθυκρισίας.

στ) Νά επιδεικνύουν πάσαν άμεροληψίαν κατά τήν άσκησιν τών 
εποπτικών των καθηκόντων, μή παραλείποντες τήν 'πιβράβευσιν και 
γνωστοποίησιν άρμοδίως πάσης έκ μέρους τών υφισταμένων των πρα- 
ξεως άντανακλώσης εις τήν προβολήν τής Τραπέζης ή τήν προασπι- 
σιν τών συμφερόντων της.

ζ) Νά μεριμνούν εις περίπτωσιν απουσίας των έξ οίασδήποτε αι
τίας έκ τών προτέρων ή, διά τάς έκτάκτους άπουσίας, έπιγενομενως, 
διά τήν άπρόσκοπτον λειτουργίαν τής υπηρεσίας ή μονάδος ής προϊ- 
στανται.

2. "Απαντες οί υπάλληλοι νά επιδεικνύουν άκραν προθυμίαν και 
άμεμπτον συμπεριφοράν πρός τό συναλλασσόμενον Κοινόν καί τόν προ- 
σήκονταν σεβασμόν πρός άλλήλους.

3. ’Απαγορεύεται είς τούς υπαλλήλους νά δέχωνται άμέσως ή 
έμμέσως δώρα έξ άφορμής τής έκτελέσεως τής υπηρεσίας των ή νά 
έξασφαλίζουν υπέρ εαυτών ή τών οικείων των άλλα πλεονεκτήματα 
ή ώφελείας.

4. ’Απαγορεύεται ή χρησιμοποίησις τρίτων προσώπων ή πλαγίων 
μέσων πρός έπίτευξιν υπηρεσιακής εύνοιας ή πρός πρόκλησιν ένεργειας 
ή ματαίωσιν αρμοδίους ληφ-δείσης άποφάσεως.

5. Οί υπάλληλοι ύποχρεοΰνται νά τηρούν τήν όφειλομένην εχεμύ
θειαν έπί τών συναλλαγών καί εργασιών τής Τραπέζης, επίσης δε 
καί έπί πάντων τών υπό τής Τραπέζης λαμβανομένων μέτρων προς



ΣΓΛΛΟΓΙΚΗ ΣΓΜΒΑΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Περί έξομοιώσεως)

’Εν Άθήναις σήμερον τήν 22αν (εικοστήν δευτέραν) του μηνός Δεκεμ
βρίου τοΰ Ετους 1973 ημέραν Σάββατον καί ώραν 14.30' έν τω έν Άθήναις 
καί έπί τής δοοΰ Αιόλου άριθ. 86 Καταστήματι τής Διοικήσεως τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος μεταξύ άφ’ ένός τής έν Άθήναις έδρευούσης ’Ανωνύ
μου Τραπεζικής Εταιρίας ύπό τήν έπωνυμίαν «’Εθνική Τράπεζα τής Ελλά
δος Α.Ε.» έκπροσο)πουμένης νομίμως ύπό τοΰ Διοικητοϋ αύτής κ. Χρίστου Άχή 
δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 752/5.12.1973 άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
αύτής καί άφ’ έτέρου τοΰ έν Άθήναις έδρεύοντος Σωματείου ύπό τήν έπωνυ
μίαν «Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος» έκπροσωπουμέ- 
νου νομίμως ύπό των κ.κ. Νικολάου ΙΙίσκοπου, Προέδρου τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου αύτοΰ καί ’Αλεξάνδρου Ρωσσέτη, Γενικοΰ Γραμματέως αύτοΰ δυ
νάμει τής από 5.11.1973 άποφάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως των μελών αύ- 
τοϋ καί τής ύπ’ άριθ. 12/12.11.1973 άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, 
ών άπασών των προειρημένων άποφάσεων τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής 
Τραπέζης καί τής Γενικής Συνελεύσεως καί Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ ρη:- 
θέντος Συλλόγου έπισυνάπτονται τή παρούση έπικεκυρωμένα άντίγραφα, συνο- 
μολογοΰνται καί συναποδέχονται τά άκόλουθα:

Τά συμβαλλόμενα μέρη έν τή έπιθυμία των, δπως ίκανοποιηθή άπό μα- 
κροΰ ύφιστάμενον αίτημα των Συλλόγων τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης, περί 
έξομοιώσεως τοΰ συνολικοΰ ποσού των πάσης φύσεως άποδοχών αύτοΰ, πρός 
τάς άντιστοίχους τοιαύτας, τάς λαμβανομένας ύπό τού Προσωπικοΰ τής Τρα- 
πέζης τής Ελλάδος, βάσει τοΰ αύτοΰ συνολικοΰ χρόνου ύπηρεσίας καί λοιπών 
στοιχείων ύπηρεσιακής καί οικογενειακής καταστάσεως (βασικός μισθός, προ
σαυξήσεις λόγψ εύδοκίμου παραμονής έν τώ βαθμψ, οικογενειακά έπιδόματα, 
τοιαΰτα πολυετίας, ως έπίσης ειδικά έπιδό|ΐατα λόγψ βαθμού - θέσεως ή έξόδων 
παρα,στάσεως καί λοιπάί άμεσαι πρός τούς ύπαλλήλους παροχαί), καταρτίζουν 
τήν παρούσαν Ειδικήν Συλλογικήν Σύμβασιν ’Εργασίας ύπό τούς άκολούθους 
ορούς:

I. 1) Οί κατά βαθμούς βασικοί μισθοί τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης ορί
ζονται κατ’ άντιστοιχίαν πρός τούς τοιούτους τού Προσωπικού τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, ώς άκολούθως:



εξασφάλιση» των συμφερόντων της κατά τάς συναλλαγάς τής περιου
σίας της καί των εις αύτήν έμπεπιστευμενών αξιών.

6. Τό προσωπικόν ύποχρεοΰται νά τηρή τό έκάστοτε ίσχύον ώρά- 
ριον εργασίας τής Τραπέζης.

7. Οί υπάλληλοι οφείλουν ν’ άνακοινώνουν εις την Διεύ-δυνσιν 
Προσωπικού: α) πάσαν προσωπικήν ή οικογενειακήν τους μεταβολήν, 
β) τήν άλλαγήν τής διευ-δύνσεως τής κατοικίας των.

8. Εις περίπτωσιν απουσίας δνόγψ άσ-δενείας ή σοβαρού κωλύμα
τος ό υπάλληλος ύποχρεοΰται νά γνωστοποιήση τούτο άπαραΐτήτως 
τήν πρωίαν τής ιδίας ημέρας είς τήν μονάδα είς ήν υπηρετεί, άναφέ- 
ρων καί τήν αιτίαν. Ή έξακρίβωσις τής αιτίας γίνεται υπό 
λου ή υπό ιατρού τής Τραπέζης. Ό υπάλληλος οφείλει νά ύποβλη-δή 
είς τήν υπό τής Τραπέζης διαταχ-δείσαν ιατρικήν έξέτασιν.

II. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

1. Ή εκτός τής υπηρεσίας συμπεριφορά τού υπαλλήλου δέον νά 
είναι άνεπίληπτος καί άνάλογος πρός τό κύρος τής Τραπέζης.

2. Ό υπάλληλος δέν δύναται νά έλεγχ-δή διά τάς πολιτικάς του 
πεποιθήσεις. ’Απαγορεύεται όμως απολύτως ή δήλωσις πολιτικών φρο
νημάτων, πολιτικαί συζητήσεις καί πολιτική δραστηριότης εν γένει 
εντός τής Τραπέζης.

3. Ή εκτός τής υπηρεσίας πολιτική συμπεριφορά τού υπαλλή
λου δέον όπως μή άντιβαίνη είς τά συμφέροντα τής Τραπέζης.

4. 'Υπάλληλος προτηδέμενος νά έκ-δέση υποψηφιότητα Βουλευ- 
τοΰ ή Δημάρχου, ύποχρεοΰται νά ανακοίνωση τούτο άμέσως είς τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης, είς χρόνον πάντως ούχί μείζοντα τών δύο μη
νών πρό τής διενεργείας τών εκλογών. Ούτος αύτοδικαίως τίθεται έν 
άδεια άνευ αποδοχών ήτις διαρκεί μέχρι τής εκλογής του ή μή. Κατά 
τό ώς άνω διάστημα ό ύπάλληλος τελεί είς τήν διά-δεσιν τής Δ/νσεως 
Προσωπικού διά τήν έπανατοπο-δέτησίν του είς περίπτωσιν μή εκλογής 
του ή μή αποδοχής τού άξιώματος.

Ή κτήσις τών ανωτέρω ιδιοτήτων έκ μέρους τού ύπαλλήλου, 
επιφέρει τήν μετά τής Τραπέζης λύσιν τής σχέσεως εργασίας, -δεωρθυ
μένης ώς μονομερούς έκ μέρους τού ύπαλλήλου καταγγελίας αύτής.

Προκειμένης ύποψηφιότητος διά τό άξίωμα τού Δημοτικού ή Κοι
νοτικού Συμβούλου, ό ύπάλληλος ύποχρεοΰται παραυτα να ανακοίνω
ση τούτο είς τήν Διεύ-δυνσιν Προσωπικού.



Βασικοί μισθοί κατά βαθμούς 
Εθνικής Τραπέζης 'Ελλάδος (Ε.Τ.Ε.)

1. Διευθυντοϋ.
2. Ύποδιευθυντοϋ, ’Αρχιμηχανικού.
3. Συμπράττοντας Ύποδιευθυντοϋ, 

Συμπράττοντας Ύποδιευθυντοϋ Τα
μείων, Έπιμηχανικοΰ.

4. Τμηματάρχου Α\, Τμηματάρχου Α'. 
Ταμείων, Μηχανικοΰ Α'.

5. Τμηματάρχου Β'., Τμηματάρχου Β', 
Ταμείων, Μηχανικοΰ Β'.

6. Ύποτμηματάρχου, Ύποτμηματάρ- 
χου Ταμείων, Μηχανικοΰ Γ'.

7. Λογιστοΰ Α'., Ταμίου Α'., Ύπομη- 
χανικοΰ Α'., Τεχνικοΰ Βοηθοΰ Α'.

8. Λογιστοΰ Β'., Ταμίου Β'., Ύπομη- 
χανικοΰ Β'., Τεχνικοΰ Βοηθοΰ Β'.

9. Ύπολογιστοΰ Α'., Ύποταμίου Α'.,
Ύπομηχανικοΰ Γ'., Τεχν. Βοηθοΰ Γ'.

10. Ύπολογιστοΰ Β'., Ύποταμίου Β'.,
Ύπομηχανικοΰ Δ'., Τεχν. Βοηθοΰ Δ'.

11. Δοκίμου, Δοκίμου Ταμιακοΰ, Δο
κίμου Τεχνικού Βοηθοΰ.

12. Έργοδηγοΰ.
13. Τεχνίτου Α'.
14. Τεχνίτου Β'.
15. Τεχνίτου Γ'.
16. Είσπράκτορος Α'.

17. Είσπράκτορος Β',

18. Είσπράκτορος Γ'.
19. Κλητήρας Α'.
20. Κλητήρας Β'.
21. Κλητήρας Γ'.

‘Αντίστοιχοι βασικοί μισθοί κατά βαθμούς 
Τραπέζης τής ’Ελλάδος (Τ.Ε.). 

Διευθυντοϋ.
Ύποδιευθυντοϋ.
’Εντεταλμένου Τμηματάρχου Προϊστα
μένου.

Τμηματάρχου προσηυξημένου κατά τά 
50% τής διαφοράς μεταξύ του βασικοΰ 
μισθοΰ ’Εντεταλμένου Τμηματάρχου 
Προϊσταμένου καί Τμηματάρχου. 

Άρχιλογιστοΰ προσηυξημένου κατά το 
50% τής διαφοράς μεταξύ τοϋ βασικοΰ 
μισθοΰ Τμηματάρχου καί Άρχιλογιστοΰ. 
Λογιστοΰ, προσηυξημένου κατά τά 50% 
τής διαφοράς μεταξύ τοΰ βασικοΰ μισθοΰ 

Άρχιλογιστοΰ καί Λογιστοΰ.
Λογιστοΰ.

Ύπολογιστοΰ Α'.

Ύπολογιστοΰ

Βοηθοΰ

Δοκίμου.

Ύπολογιστοΰ Α'.
Τεχνίτου Α'. μισθ. κλίμακος 4.000. 
Τεχνίτου Α'. μισθ. κλίμακος 3.000. 
Τεχνίτου Β'.
Βοηθοΰ Διαχειριστοΰ μισθ. κλίμακος 
4.000.
Βοηθοΰ Διαχειριστοΰ μισθ. κλίμ. 3.000 
προσηυξημένου κατά τά 50% τής διαφο
ράς μεταξύ τοΰ βασικοΰ μισθοΰ Βοηθοΰ 
Διαχειριστοΰ μισθ. κλίμακος 4.000 καί 
Βοηθοΰ Διαχειριστοΰ μισθ. κλίμακος 
3.000.
Καταμετρητοΰ.
Κλητήρας Α'.
Κλητήρας Β'.

Κλητήρας Γ'.



5. Απαγορεύεται εις τούς υπαλλήλους νά άναλαμβάνωσιν υπο
χρεώσεις — είτε άπ’ ευθείας εΐτε ώς έγγυηταί — τάς οποίας άδυνα- 
τοΰν νά έκπληρούσουν έκ τοΰ ίδιου εισοδήματος ή τής ιδίας περιουσίας 
των.

Υπάλληλοι περιελθόντες εις δυσχέρειαν έκπληρώσεως υποχρεώ
σεων, όφειλομένων είς άναίτια άτυχήματα, καλούνται ύπό τού Διευ- 
θυντού Προσωπικού, δπως, έντός τασσόμενης εύλογου κατά τάς περι
στάσεις προθεσμίας, ποφάσχουν άπόδειΕιν οτι έΕεπλήρωσαν ταύτας.

6. Ωσαύτως άπαγορεύεται ή έν δημοσίω τόπω ή ή έκ συστήμα
τος συμμετοχή είς τυχηρά παίγνια έπί χρήμασιν ώς καί ή κατά σύ
στημα χρηματιστηριακή κερδοσκοπία.

III. ΑΑΛΟΤΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Οί υπάλληλοι δέν δικαιούνται νά άσκούν έπιχειρήσεις δι’ ίδιον 
λογαριασμόν ή νά αναλαμβάνουν ή νά αναμιγνύονται εις προσθέτους 
έργασίας άτομικάς ή διά λογαριασμόν τρίτων, ώς έπίσης νά συμμετέ
χουν είς Διοικητικά Συμβούλια ’Ανωνύμων Εταιριών άνευ προηγου- 
μένης έγγράφου έγκρίσεως τού Διευθυντού μέν τού Προσωπικού προ- 
κει-μένου περί Προσωπικού μέχρι καί τού βα-δμοΰ τού Τμηματάρχου Β , 
τού Διοικητού δέ διά τούς άπό τού βα-δμού Τμηματάρχου Α καί άνω.

Κατά τήν χορήγησιν ή μή τής σχετικής έγκρίσεως λαμβάνεται 
ύπ’ ό'ψει κατά πόσον ή έπιχείρησις ή ή προσ-δετος ώς άνω έργασια:

α) άντιτίδεται προς τά συμφέροντα τής Τραπέζης ή είναι άσυμ- 
βίβαστοι πρός τήν άξιοπρέπειαν τού ύπαπλλήλου καί τήν έν τή Τραπε- 
ζη θέσιν του.

β) προκαλούσιν έστω καί έν μέρει μείωσιν τής άποδοτικότητος τού 
υπαλλήλου ή τής προσηλώσεως αύτού είς τά καθήκοντά του.

γ) ώς έκ τής φύσεως τού έργου δύνανται νά θέσουν έν άμφιβό- 
λω τήν εύσυνείδητον άσκησιν τής υπηρεσίας τού υπαλλήλου.

Αί ώς άνω παρεχόμεναι έγκρίσεις ισχύουν διά χρονικόν διάστημα 
μέχρι δύο έτών.



2) Υπάλληλοι προαγόμενοι καί λαμβάνοντες ένδεχομένως έν τφ προηγου- 
μένψ βαθμφ βασικόν μισθόν μετά προσαυξήσει))? άνώτερον τοϋ μισθού τοΰ εις 
δν προάγονται βαθμού μετά της έπί τή κτήσει τού βαθμού χορηγούμενης προσαυ- 
ξήσεως, διατηρούν τόν άνώτερον μισθόν.

Καθιεροΰται εις τόν Κλάδον ΕΖσπρακτόρων ό βαθμός τού Άρχιεισπράκτο- 
ρος μέ βασικόν μισθόν ίσον πρός τόν βασικόν μισθόν τού Λογιστοΰ Β' Ε.Τ.Ε. 
καί εις τόν Κλάδον Βοηθητικού· Ιΐροσωπικού ό βαθμός τοΰ ’Αρχικλητήρας με 
βασικόν μισθόν ίσον πρός τόν βασικόν μισθόν Ύπολογιστού Α' Ε.Τ.Ε.

ΙΙροαγωγαί εις τούς βαθμούς τού Άρχιεισπράκτορος καί ’Αρχικλητήρας 
γίνονται μόνον κατ’ απόλυτον έκλογήν, έφ’ δσον έχει συμπληρωθή τούλάχιστον 
έξαετία, εύδοκίμου ύπηρεσίας έν τφ βαθμφ τού Ε’ισπράκτορος Α' ή Κλητήρας 
Α' άντιστοίχως.

II. 1) Χορηγούνται εις τούς ύπαλλήλους προσαυξήσεις έπί τού βασικού 
μισθού ώς ακολούθως:

Είς τούς Δοκίμους, Δοκίμους Ταμιακούς καί Δοκίμους Τεχνικούς Βοηθούς 
πρώτη προσαύξησις έξ 20% μετά δύο έτών πραγματικήν ύπηρεσίαν έν τψ βαθ
μφ τσύτψ, έν συνεχεία δέ δευτέρα, καί τρίτη προσαύξησις έκ 15% μεθ’ έκά- 
στην των έπομένων δύο διετιών πραγματικής υπηρεσίας καί έν συνεχεία τε- 
τάρτη καί πέμπτη προσαύξησις έκ 15% μεθ’ έκάστην τών έπομένων δύο τριε
τιών πραγματικής ύπηρεσίας.

Είς τούς Ύπολογιστάς Β' καί Α', Ύποταμίας Β' καί Α', Υπομηχανι
κούς Δ' καί Γ', Τεχνικούς Βοηθούς Δ' καί Γ', Λογιστάς Β', Ταμίας Β', Υ
πομηχανικούς Β' καί Τεχνικούς Βοηθούς Β' πρώτη προσαύξησις έξ 20% μετά 
δύο έτών πραγματικήν ύπηρεσίαν έν τφ βαθμφ τούτψ, έν συνεχεία δέ δευτέρα, 
τρίτη, τετάρτη καί πέμπτη προσαύξησις έκ 15% μεθ1’ έκάστην 'τών έπομένων 
τεσσάρων διετιών πραγματικής ύπηρεσίας, καταργουμένου έφεξής τού έπί τού 
βασικού μισθού τών βαθμών τούτων χορηγουμένου έφ’ άπαξ έπιδόματος εύδο
κίμου παραμονής έν τφ βαθμφ.

Είς τούς Είσπράκτορας Β’ καί I", Τεχνίτας Β' καί Γ’ καί Κλητήρας 
Β' πρώτη προσαύξησις έξ 20% μετά δύο έτών πραγματικήν ύπηρεσίαν έν τφ 
βαθμφ τούτψ, έν συνεχεία δέ 2α, 3η, 4η καί 5η προσαύξησις έκ 15% μεθ’ 
έκάστην τών έπομένων τεσσάρων διετιών πραγματικής ύπηρεσίας, καταργου
μένου έφεξής τού έπί τού βασικού μισθού τών βαθμών τούτων χορηγουμένου έφ’ 
άπαξ έπιδόματος εύδοκίμου παραμονής έν τφ βαθμφ.

Είς τούς Κλητήρας Γ' πρώτη προσαύξησις έξ 25% μετά δύο έτών πραγμα
τικήν ύπηρεσίαν έν τφ βαθμφ τούτψ, έν συνεχεία δέ 2α, 3η, 4η καί 5η προσαύ- 
ξησις έξ 20% μεθ’ έκάστην τών έπομένων τεσσάρων διετιών πραγματικής ύπη
ρεσίας, καταργουμένου έφεξής τού έπί τού βασικού μισθού τοΰ βαθμού τούτου 
χορηγουμένου έφ’ άπαξ έπιδόματος εύδοκίμου παραμονής έν τφ βαθμφ.

Είς τούς Είσπράκτορας Α’ καί Τεχνίτας Α', κατά τροποποίησή τών έπί 
τοΰ προκειμένου ίσχυόντων, πρώτη προσαύξησις έξ 20% μετά δύο έτών πρα
γματικήν ύπηρεσίαν έν τφ βαθμφ τούτψ, έν συνεχεία δέ 2α, 3η, 4η καί 5η 
προσαύξησις έκ 15% μεθ’ έκάστην τών έπομένων τεσσάρων διετιών πραγματι-



Κεφάλα.ι ον 9

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ — 
ΠΕΙΘΑΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ — ΠΟΙΝΑΙ

9.1. Πειθαρχικά παραπτώματα.

Πειθαρχικόν παράίπτα>μα κινούν την πειθαρχικήν διαδικασίαν 
τής Τραπέζης καί συνεπαγόμενον τάς ύπ’ αύτής προβλεπομένας ποι- 
νάς, αποτελεί πάσα ύπό τοΰ υπαλλήλου παράβασις υπηρεσιακού καθή
κοντος, γενομένη διά πράξεως ή παραλείψεως, οφειλομένης εις δόλον 
ή αμέλειαν.

Ίο υπηρεσιακόν καθήκον προσδιορίζεται έκ τοΰ περιεχομένου τής 
σχέσεως εργασίας, ώς τούτο διαμορφούται έκ των έπιβαλλομένων εις 
τό προσωπικόν υποχρεώσεων έκ τής κειμένης νομοθεσίας, τού Κατα
στατικού τής Τραπέζης, τού ’Οργανισμού 'Γπηρεσιας, των αποφά
σεων τού Διοικητικού Συμβουλίου αύτής, των έγκυκλαων καί των, άπο- 
δεδειγμένως, παρεχομένων, οδηγιών καί έντολών τόσον έκ μέρους τής 
Διοικήσεως, όσον καί των υπηρεσιακών Προϊσταμένων.

Ιδιαιτέρως άνεπίτρεπτοι διά τήν Ιδιότητα τού υπαλλήλου, συνι
στώσα! πειθαρχικόν παράπτιυμα κατά τήν έννοιαν τής προηγουμένης 
παραγράφου είναι αί κάτωώι πράξεις ή παραλείψεις αυτού:

α) Αυθαίρετος απουσία, άδικαιολογήτως μή έγκαιρος προσέλευ- 
σις ή πρόωρος άποχώρησις, ή έκτέλεσις ξένης έργασίας έν τή Τρα- 
πέζη καί έν γένει άπασχόλ.ησίς του έν αυτή πλήν τών καθηκόντων του.

β) Ραθυμία, αμέλεια καί μή έγκαιρος ή πλημμελής έκτέλεσις 
τής οφειλομένης υπηρεσίας.

γ) ’Άρνησις ή παρέλ.κυσις έκτελέσεως υπηρεσίας άρμοδίως δια- 
ταχ$είσης.

δ) ’Απρεπής συμπεριφορά προς συναδέλφους καί τούς συναλλασ
σομένους μετά τής Τραπέζης.

ε) Δανεισμός άπό πρόσωπα ή έπιχειρήσεις συναλλασσομένας μετά 
τής μονάδος είς ήν υπηρετεί ο υπάλληλος ή παροχή ύπ’ αυτού δανείου 
προς τά έν λόγω πρόσωπα ή έπιχειρήσεις.

στ) Πάσα παράβασις διατάξειυς έκ τών άναφερομένων εις το 
κεφάλαιον 8 τού παρόντος «περί καθηκόντων τών υπαλλήλων».

—Ή υποτροπή -θεωρείται ώς Ιδιαιτέρα έπιβαρυντική περίπτωσις 
διά τήν έπιβολήν ποινής.



κής υπηρεσίας, έν συνεχεία 6η προσαύξησις έκ 10% μετά εν Ετος πραγματικής 
υπηρεσίας, καί έν συνεχεία 7η, 8η, 9η καί 10η προσαύξησις εκ 10% μεθ’ έκά- 
στην των Επομένων τεσσάρων τριετιών πραγματικής υπηρεσίας.

Εις τούς Κλητήρας Α', κατά τροποποίησιν των έπί τού πρσκειμένου ίσχυ- 
όντων πρώτη προσαύξησις έξ 20% μετά δύο ετών πραγματικήν υπηρεσίαν έν 
τφ βαθμφ τούτψ, έν συνεχεία δέ 2α, 3η, 4η καί 5η προσαύξησις έκ 15% μεθ’ 
έκάστην τών έπομένων τεσσάρων διετιών πραγματικής υπηρεσίας καί έν συνε
χεία 6η, 7η, 8η, 9η καί 10η προσαύξησις έκ 10% μεθ’ έκάστην τών έπομένων 
πέντε τετραετιών πραγματικής υπηρεσίας.

Εις τούς ’Εργοδηγούς, πέραν τών χορηγουμένων πέντε προσαυξήσεων, 
έκτη προσαύξησις έκ 15% μετά τριών έτών πραγματικήν υπηρεσίαν έν τφ βα
θμφ τούτψ καί έν συνεχεία 7η, 8η, 9η καί 10η προσαύξησις έκ 10% μεθ’ έκά
στην τών έπομένων τεσσάρων τριετιών πραγματικής υπηρεσίας.

Εις τούς Άρχιεισπράκτορας πρώτη προσαύξησις έκ 15% μετά δύο έτών 
πραγματικήν υπηρεσίαν έν τφ βαθμφ τούτψ, έν συνεχεία δέ 2α, 3η, 4η, 5η 
καί 6η προσαύξησις έκ 15% μεθ’ έκάστην τών έπομένων πέντε τριετιών πρα
γματικής υπηρεσίας καί έν συνεχεία 7η, 8η, 9η καί 10η προσαύξησις έκ 10% 
μεθ’ έκάστην τών έπομένων τεσσάρων τριετιών πραγματικής υπηρεσίας.

Εις τούς ’Αρχικλητήρας πρώτη προσαύξησις έκ 15% μετά δύο έτών πρα
γματικήν υπηρεσίαν έν τφ βαθμφ τούτψ, έν συνεχεία δέ 2α, 3η, 4η, 5η καί 6η 
προσαύξησις έκ 15% μεθ’ έκάστην τών έπομένων πέντε τριετιών πραγματικής 
υπηρεσίας καί έν συνεχεία 7η, 8η, 9η καί 10η προσαύξησις έκ 10% μεθ’ έκά
στην τών έπομένων τεσσάρων τριετιών πραγματικής υπηρεσίας.

Εις τούς λοιπούς βαθμούς Εξακολουθούν χορηγούμεναι αί προσαυξήσεις βα
σικού μισθού, αϊτινες προβλέπονται δι’ αύτούς έν άρθρψ 7 τοΰ ’Οργανισμού τής 
Υπηρεσίας καί ούτινος άρθρου αί διατάξεις έχουν Εφαρμογήν καί ισχύουν καί 
έπί τών διά τής παρούσης παραγράφου καθοριζομένων προσαυξήσεων.

2) Ή χορήγησις τών κατά τό άρθρον 7 τού ’Οργανισμού τής Υπηρεσίας 
καί τών βάσει τής παρούσης Συλλογικής Συμβάσεως ’Εργασίας δριζομένων προ
σαυξήσεων λόγψ ευδόκιμου υπηρεσίας εις τόν αύτόν βαθμόν, διαρρυθμίζεται ώς 
έξής:

α) Έκ τού συνολικού ποσοστού προσαυξήσεως λόγψ τών έπί τού βασικού 
μισθού δριζομένων ώς άνω προσαυξήσεων, μέρος άνερχόμενον είς τό κατωτέρω 
όριζόμενον ποσοστόν έπί τοΰ βασικού μισθού έκάστου άντιστοίχως βαθμού χο
ρηγείται έξ άρχής άπό τής προαγωγής καί κτήσεως τού βαθμού, ώς ακολούθως:



9.2. Πειθαρχικοί ποιναί.

Εκ τών παραπτωμάτων τής προηγούμενης παραγράφου, έφ' Ο
σον οέν συντρέχει πλέον έπιβαρυντική περίπτωσις, δικαιολογούσα την 
άμεσον λύσιν τής σχέσεως έργασίας, προβλέπονται αί εξής ποιναί: 

α) Προφορική έπίπληξις. 
β) "Εγγραφος έπίπληξις.
γ) Πρόστιμον μέχρι τοΰ 1/5 τοΰ μηνιαίου μισ$οΰ. 
δ) Προσωρινή παΰσις μέχρι τριών μηνών μετά στερήσεως τών 

αποδοχών.
ε) Υποβιβασμός εις τόν αμέσως κατώτερον βαθμόν διά χρονι

κόν διάστημα μέχρις ενός έτους, 
στ) 'Οριστική παΰσις.
Ο χρόνος τής ύπό στοιχείου ο' προβλεπομένης ποινής συμψηφί

ζεται μέ τόν χρόνον τής έπιβλη-δησομένης σχετικής στασιμότητας.

9.3. Πειθαρχική διαδικαία.

9.3.1. Πειθαρχική δικαιοδοσία καί αρμοδιό
τητες
Αί ποιναί τής παραγράφου 9.2 διά τά παραπτώματα τής προη- 

γη$είσης 9.1 όμοιας έπιβάλλονται κα$’ ολην τήν έκτασιν τής ιεραρ
χίας τοΰ προσωπικού εις πρώτον καί δεύτερον βα$μόν ύπο 
τών άκολού'ύως άναφερομένων οργάνων, άντιστοίχως:

1. Ύπό τοΰ Διοικητοΰ άνεκκλήτως.

-—Εις τους έχοντας βαθμόν Διευ-λυντοΰ Τραπέζης ή ποινή τής 
προφορικής έπιπλήξεως.

— Εις τό λοιπόν προσωπικόν ή ποινή προφορικής ή έγγράφου έπι
πλήξεως.

2. Ύπό τοΰ Διευθυντοΰ Προσωπικού.

Ή ποινή τής προφορικής καί έγγράφου έπιπλήξεως, είς άπαν 
τό προσωπικόν μέχρι τοΰ βα$μοΰ Τμηματάρχου Β'.

3. Ύπό τών Διευθυντών Διευθύνσεων Διοικήσεως, Περιφερειακών Διευθυντών
καί Διευθυντών Καταστημάτων καί Υποκαταστημάτων

Διά τό ύπ’ αύτούς προσωπικόν ή ποινή τής προφορικής έπιπλή
ξεως. Οί Διευ$υνταί Καταστημάτων ύπηγμένων είς μονάδα Άποκεν-



Διευθυντής 75%
'Υποδιευθυντής - 
’Αρχιμηχανικός 75%
Συμπρ, Ύποδ/ντής - 
Συμπρ. Ύποδ/ντής 
Ταμείου - Έπιμηχ/κός 44% 
ΤμηματάρχηςΑ' - 
Τμημ/χης Α' Ταμείου
Μηχανικός Α' 41%
Τμηματάρχης Β' - 
Τμημ/χης Β' Ταμείου 
Μηχανικός Β' 38%

Ύποτμηματάρχης - 
Ύπο/χης Ταμείου - 
Μηχανικός Γ' 40%
Λογιστής Α'-Ταμίας 
Α'-Ύπομηχανικός Α'- 
Τεχν. Βοηθός Α' 40%
Λογιστής Β' - Ταμίας 
Β'-Ύπομηχανικός Β'
Τεχν. Βοηθός Β' 40%

Υπολογιστής Α'-Ύπο- 
ταμίας Α'-Ύπο/κός Γ'
Τεχν. Βοηθός Γ' 30%

Υπολογιστής Β'.-Ύπο- 
ταμ. Β'-Ύπο/κός Δ'- 
Τεχν. Βοηθός Δ' 25%
Δόκιμος-Δόκιμος Ταμ- 
μιακός - Δόκιμος 
Τεχνικός Βοηθός 20%

Εργοδηγός 60%
Τεχνίτης Α' 50%
Τεχνίτης Β' 20%
Τεχνίτης Γ' 10%

Άρχιεισπράκτωρ 60%
Είσπράκτωρ Α' 40%
Είσπράκτωρ Β' 30%
Είσπράκτωρ Γ' 10%

Άρχικλητήρ 75%
Κλητήρ Α' 45%
Κλητήρ Β' 32%
Κλητήρ Γ'
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β) Τό ύπόλοιπον μετ’ άφαίρεσιν του κατά τά άνω χορηγουμένου μέρους 

χορηγείται μέχρις έξαντλήσεως κατά τό ώς κατωτέρω όριζόμενον μέρος δι’ 
έκάστην προσαύξησιν.



τρώσεως ,στερούνται τής τοιαύτης δικαιοδοσίας επί στελεχών των μα
νάδων των, έχόντων δικαίωμα α' υπογραφής.

4. "Υπό τοΰ Πειθαρχικού Συμβουλίου Α',

Ίο οποίον άπαρτίζεται έκ τοΰ Προϊσταμένου τής Διευ$ύνσεως 
Προσωπικού ή εις περίπτωσιν κωλύμματος υπό έτέρου Διευ-δυντοΰ ώς 
Προέδρου, οστις καί συγκαλεί τοΰτο, ένός Διευ$υντοΰ Προϊσταμένου 
μιας τών έν τή Διοικήσει Διευθύνσεων, 2 άνωτάτων ύπαλλήλων τού- 
λάχιστον Υποδιευθυντών Β' εκ τών εϊς την περιοχήν ’Αττικής ύπη- 
ρετούντων καί ένός άνωτέρου υπαλλήλου τούλάχιστον Τμηματάρχου 
Α' ύποδεικνυομένου υπό τών Συνδικαλιστικών ’Οργανώσεων, ώς με
λών, έπιβάλλονται άπασαι αί ποιναί είς α' βαθμόν εις προσωπι
κόν μέχρι τοΰ βα$μοΰ τοΰ Τμηματάρχου Βλ

—1 Τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον Α' άποφαίνεται εϊς Β βαθμόν 
έπί αιτήσεων άνα$εωρήσεως έπιβλη-δεισών ποινών τών υπό στοιχείου 
(2) άνωτέρω, δυνάμενον νά άρη ή νά τροποποιήση ταύτας.

° V

5. ’Υπό τοΰ Πειθαρχικού Συμβουλίου Β',

Τό οποίον άπαρτίζεται έξ ένός έκ τών Υποδιοικητών ώς Προ
έδρου, έκ τοΰ Προϊσταμένου τής Διευδύνσεως Προσωπικοΰ, 2 Διευ-. 
$υντών Τραπέζης καί ένός άνωτάτου υπαλλήλου, τούλάχιστον Ύπο- 
διευώυντοΰ Β' έκ τών ύποδεικνυομένων παρά τών Συνδικαλιστικών 
’Οργανώσεων, έπιβάλλονται άπασαι αί ποιναί εϊς α' βαθμόν εις 
προσωπικόν τών βα$μών Τμηματάρχου Α', Ύποδιευδυντοΰ Β' καί Ύ- 
ποδιευ&υντοΰ.

— Τό Πειθαρχικόν ΣυμβούλιονΒ' άποφαίνεται είς β' βα$μόν 
έπί αιτήσεων άνα$εωρήσεως έπιβλη-5εισών ποινών υπό τοΰ ΙΙει^αρ- 
χικοΰ Συμβουλίου Α', δυνάμενον νά άρη ή νά τροποποιήση ταύτας.

6. Ύπό τοΰ Άνωτέρου Πειθαρχικού Συμβουλίου

Τό οποίον απαρτίζεται έκ τοΰ αύτοΰ Ύποδιοικητοΰ ώς Προέδρου 
καί 3 μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής Τραπέζης έπιλαμβάνε- 
ται πρωτοβαθμίους ύποώέσεοον παραπτοομάτων τών έχόντων βαθμόν 
Διευ-δυντοΰ Τραπέζης.

7. Ύπό τοΰ Άνωτάτου Αναθεωρητικού Συμβουλίου,

Τό οποίον απαρτίζεται ύπό κλιμακίου τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου τής Τραπέζης έξ εξ συμβούλων, ύπό τήν προεδρίαν τοΰ Διοικη-



Βαθμός

Διευθυντής
'Υποδιευθυντής - ’Αρχιμηχανικός
Συμπράττων Ύποδ/ντής, Συμπράττων 'Τπ/ντής Ταμείων, Έπιμηχανικός 
Τμηματάρχης Α'.; Τμημ. Α'. Ταμείων, Μηχανικός Α'.
Τμηματάρχης B'.j Τμημ. Β'. Ταμείων, Μηχανικός Β'.

Ύποτμηματάρχης, 'Τποτμηματάρχης Ταμείων, Μηχανικός Γ'.
Λογιστής Α'., Ταμίας Α'., 'Τπομηχ. Α’., Τεχν. Βοηθός Α'.
Λογιστής Β'., Ταμίας Β'., Ύπομηχαν. Β'., Τεχν. Βοηθός Β'. 

Υπολογιστής Α'., Ύποταμ. Α'., Ύπομηχαν. Γ'., Τεχν. Βοηθός Γ'. 
Υπολογιστής Β'., Ύποταμ. Β'., Ύπομηχαν. Δ'., Τεχν. Βοηθός Δ'. 
Δόκιμος, Δόκιμος Ταμιακός, Δόκιμος Τεχνικός Βοηθός

Εργοδηγός 
Τεχνίτης Α'.
Τεχνίτης Β'.
Τεχνίτης Γ'.

Άρχιεισπράκτωρ 
Είσπράκτωρ Α'.
Είσπράκτωρ Β'.
Είσπράκτωρ Γ'.

Άρχικλητήρ 
Κλητήρ Α'.
Κλητήρ Β'.
Κλητήρ Γ'.

Προσαυξήσεις

Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ' Ζ' Η' Θ' Γ

16% 15%

—
—

—

5% 14% 15% — —
19% 7% 11% — —
13% 7% 7% 8% —
6% 11% 11% 7% —

10% 10% 10% 10% —
10% 10% 10% 10% 10%
15% 15% 10% 10% 5%
15% 15% 10% 10% 10%
15% 15% 10% 10% 10% 10% — — — —
10% 10% 10% — 10% 10% 10% 10% 10% —
15% 15% 10% 10% 10% — — — — —
20% 15% 15% 10% 10% — — — — —
15% 15% 10% 10% 10% 10% — — — —
10% 10% 10% 10% — 10% 10% 10% 10% 10%
15% 15% 10% 10% — — — — — —

20% 15% 15% 10% 10% — — — — —
15% 15% 15% 10% — — — — — —
10% 10% 15% — 10% 10% 10% 10% 10% —
11% 10% 10% 15% 2% — — — — —
27% 20% 20% 20% 18% — — — — —



τού καί άποφαίνεται εις β'<βα·5μόν;έπί των αποφάσεων τοΰ Πει-δαρχι
κού Συμβουλίου Β' καί τοΰ ’Ανώτερου ΓΙει-S αρχικού Συμβουλίου.

— Τά μέλη τών Πειθαρχικών Συμβουλίων Α' καί Β', οί άνα- 
πληρωταί των οί Είσηγηταί καί Γραμματείς αυτών ως καί οί Είση- 
γηταί καί Γραμματείς τοΰ ’Ανώτερου Πειθαρχικού καί Άνωτάτου 
’Αναθεωρητικού ορίζονται διά Πράξεως τοΰ Διοικητού.

Τό Διοικητικόν Συμβούλων τής Τραπέζης έν τή πρώτη έτησία 
συνεδριάσει αύτοϋ ορίζει τά μέλη τοΰ ’Ανώτερου Πειθαρχικού Συμ
βουλίου καί τοΰ Άνωτάτου ’Αναθεωρητικού Συμβουλίου μετά τών άνα- 
πληρωτών του. Ή σύν$εσις τών Πειθαρχικών Συμβουλίων Α' καί 
Β' ορίζεται κατ’ έτος.

Τά ύπό τών Συνδικαλιστικών ’Οργανώσεων μέλη προτείνονται 
εντός τακτής προθεσμίας από κοινού ύπό τών έν λόγω ’Οργανώσεων, 
κατόπιν κλήσεως τής Διευ$ύνσεως Προσωπικού έν οψει συστάσεως ή 
άνασυν&έσεως τών οικείων Πειθαρχικών Συμβουλίων, δι’ υποβολής 
πίνακος περιλαμβάνοντος τά ονόματα 4 υπαλλήλων βαθμού τουλάχι
στον Τμηματάρχου Α διά τό Πειθαρχικόν Συμβούλων Α' καί 4 ετέ
ρων βαθμού τουλάχιστον Ύποδιευ&υντού Β' διά τό Πειθαρχικόν Συμ
βούλων Β' μη μελών τών διοικήσεων τών οικείων ’Οργανώσεων, έξ 
ών προσώπων ή Διοίκησις έκλέγει άνά έν τακτικόν καί έν άναπληρω- 
ματικόν δι’ έκαστον II ει-ύαρχικόν Συμβούλων.

Εις περίπτωσιν μή εμπροθέσμου υποβολής τής άνω κοινής προ- 
τάσεως έ Διοικητής καλύπτει τήν -θέσιν κατά τήν κρίσιν του.

Εις τάς συνεδριάσεις τών Πειθαρχικών Συμβουλίων Α' καί Β' 
συμμετέχει άνευ ψήφου καί έ Πρόεδρος τής οικείας καί μάλλον άντι- 
προσωπευτικής συνδικαλιστικής Όργανώσεως ή ό νόμιμος αναπληρω
τής του, (έφ’ οσον ζητήσει τούτο έ κρινόμενος), οστις καί αποχωρεί 
πρό τής συσκέψεως πρός λήψιν άποφάσεως.

Ό κρινόμενος υπάλληλος δικαιούται, κατόπιν αΐτήσεώς του, νά 
παραστή εις τήν συνεδρίασιν τού Πειθαρχικού Συμβουλίου πρός παρο
χήν συμπληρωματικών πρός τήν άπολογίαν του στοιχείων, με-S’ ην 
καί αποχωρεί.

Κατά τήν έκδίκασιν εις β' βαθμόν δύναται νά κληθούν έ Πρό
εδρος ή μέλη τού οικείου α' )·5μίου Συμβουλίου πρός παροχήν πληρο
φοριών καί έξηγήσεων.

9.4. Κίνησες Πειθαρχικής Διαδικασίας.

Πάσα διαπίστωσις πειθαρχικού παραπτώματος άναφέρεται 
ίεραρχικώς εις τόν έχοντα τήν προβλεπομένην ύπό Χοϋ παρόν-



IV. 1. Τό εις τούς άρρενας εγγάμους υπαλλήλους χορηγούμενοι ειδικόν 
έπίδομα έκ 10% έπί τού μισθού διά τήν σύζυγον έπεκτείνεται κα,ί εις τάς θή- 
λεις έγγάμους ύπαλλήλους, δεν δύναται δέ νά είναι κατώτερον των δρχ. 350.

Τό έπίδομα είς τάς θήλεις έγγάμους ύπαλλήλους χορηγείται υπό τάς ακο
λούθους προϋποθέσεις:

α) έφ’ δσον δ σύζυγος δέν λαμβάνει έξ οίασδήποτε πηγής τοιοΰτον έπίδομα.
β) έφ’ δσον δ σύζυγος Εχει μηνιαΐον άκαθάριστον εισόδημα έξ οίασδήποτε 

πηγής μέχρι δραχμών 4.500. Έάν δ σύζυγος εχη μηνιαΐον άκαθάριστον εισό
δημα έξ οίασδήποτε πηγής άπό δραχμάς 4501 μέχρι 5.000 δικαιούται τού 
Επιδόματος είς ποσοστόν μόνον 60% καί άπό δραχμάς 5.001 μέχρι 5.500 είς 
ποσοστόν μόνον 40%.

2. Τό είς τούς άρρενας έγγάμους ύπαλλήλους χορηγούμενον είδικόν έπί
δομα έκ 5% έπί τού μισθού δι’ έκαστον τέκνον έπεκτείνεται δι’ δλα τά τέκνα 
άπεριορίστως αριθμού αύτών, χορηγείται δέ καί είς τάς θήλεις έγγάμους ύπαλ
λήλους, μή δυνάμενον νά είναι διά τό πρώτον τέκνον κατώτερον τών δρχ. 175.

Τό έπίδομα τέκνων χορηγείται διά μέν τά άρρενα μέχρι συμπληρώσεως 
τού 21ου Ετους τής ήλικίας των, διά δέ τά θήλεα μέχρι συνάψεως γάμου, έφ1’ 
δσον είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις τά τέκνα ταΰτα δέν Εργάζονται.

Τό έπίδομα διά τά άρρενα τέκνα παρέχεται καί μετά τήν συμπλήρωσιν 
τού 21ου Ετους μέχρι τής συμπληρώσεως καί τού 25ου Ετους τής ήλικίας των, 
έφ’ δσον ταΰτα συνεχίζουν μεταγυμνασιακάς σπουδάς είς άνεγνωρισμένας ύπό 
τού Κράτους Σχολάς έν τή ήμεδαπή ή είς αντιστοίχους Σχολάς τής άλλοδαπής 
καί έφ’ δσον δέν Εχουν άναλάβει οίανδήποτε έπί μισθω έργασίαν.

3. Τό έπίδομα τέκνου χορηγείται Επίσης:
α) Είς τούς ύπαλλήλους, άρρενας ή θήλεις, τούς διατελοΰντας έν χηρεία 

ή διαζεύξει έφ’ δσον ούτοι συντηρούν τά έκ τού γάμου τέκνα των.
β) Είς τούς άρρενας ύπαλλήλους, διά τά τέκνα τής συζύγου αύτών έκ προ

ηγουμένου γάμου της, έφ’ δσον κατά τήν κρίσιν τής Διοικήσεως συντηρούν ταύτα.
. γ) Είς τούς ύπαλλήλους, άρρενας ή θήλεις, διά τά τέκνα τά υιοθετούμενα 

παρ’ αύτών μετά τήν λύσιν τού γάμου των, λόγψ θανάτου τού έτέρου συζύγου 
ή λόγψ διαζυγίου.

δ) Είς τούς άγάμους ύπαλλήλους, άρρενας ή θήλεις, διά τά τέκνα τά υιο
θετούμενα παρ’ αύτών.

4. Τό έπίδομα τέκνων χορηγείται είς τάς θήλεις ύπαλλήλους καί άν Ετι 
δ σύζυγος λαμβάνη έπίδομα διά τά αύτά τέκνα, έξαιρουμένης τής περιπτώσεως 
καθ’ ήν ό σύζυγος ύπηρετεί παρά τή Τραπέζη.

V. Είς τό προσωπικόν τής Τραπέζης χορηγείται τό ύπό τής ύπ’ άριθ. 
21/1975 άποφάσεως τού Δευτεροβαθμίου Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστη
ρίου ’Αθηνών δρισθέν έπίδομα πολυετούς ύπηρεσίας έπί τού μισθού έκ 5% άπό 
τής συμπληρώσεως δετούς ύπηρεσίας.

VI. Είς τούς ύπαλλήλους τής Τραπέζης διά Πράξεων τού Διοικητού χο
ρηγούνται τά είς τούς ύπαλλήλους τής Τραπέζης τής Ελλάδος Ικάστοτε τυχόν 
καταβαλλόμενα πάσης φύσεως Επιδόματα λόγψ θέσεως, βαθμού, Εξόδων παρα-



τος ’Οργανισμού αρμοδιότητα Πειθαρχικής δικαιοδοσίας.
Πειθαρχικά παραπτώματα διαπραττόμενα υπό των Διευθυντών 

των Καταστημάτων καί 'Υποκαταστημάτων άναφέρονται εις τόν Προ
ϊστάμενον Διευθύνσεως Προσωπικού, παραπτώματα δε των Προϊστά
μενων Διευθύνσεων ποιρά τή Διοικήσει εις τόν Διοικητήν.

0 είς ο τελικώς παραπέμπεται ή υπόδεσις, έφ’ όσον πρόκειται 
περί παραπτώματος -συνεπαγόμενου ποινήν έμπίπτουσαν είς τήν δικαι
οδοσίαν του ενεργεί κατά τά κεκανονισμένα, άλλως παραπέμπει τήν 
ύπόθεσιν μετά τού σχετικού φακέλλου είς τόν Προϊστάμενον τής Δι- 
ευθύνσεως Προσωπικού.

Είς τήν Δ^εύθυνσιν Προσωπικού άποστέλλεται επίσης καί ό 
φακελλος είς περίπτωσιν καθ’ ήν έπεβλήθη ποινή κατά τά άνωτέρω.

'0 Προϊστάμενος τής Διευθύνσεως Προσωπικού, δυνά,μένος καί 
νά δια τάξη περαιτέρω έρευνα, είτε -θέτει τήν ύπόθεσιν είς τό άρχείον, 
έφ οσον κρίνη οτι δέν πρέπει νά γίνη πειθαρχική δίωξις, είτε επι
βάλλει, τάς ας έχει ούτος εξουσίαν ποινάς, εΐτε παραπέμπει τήν υπό- 
θεσιν είς τό αρμόδιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον, άναλόγως τοΰ βα
θμού τού, υπό κρίσιν, ύπαύνλήλου.

Πρό πάσης επιβολής πειθαρχικής ποινής, ό υπόλογος καλείται 
έγγράφως είς απολογίαν, υπό τού, είς πάσαν κατά τ’ άνωτέρω περί- 
πεωσιν, μέλλοντος νά κρίνη επί τοΰ παραπτώματος, τίθεται δέ εύλο
γος προθεσμία υποβολής ούχί όμως μικροτέρα των 5 εργασίμων ημερών.

Η άπολογία είναι έγγραφος.
Τό έγγραφον τής κλήσεως είς άπολογίαν καθορίζει σαφώς τό 

άποδιδόμενον πειθαρχικόν παράπτωμα καί επιδίδεται επί άίποδείξει 
είς τόν καλούμενον ή διά δικαστικού έπιμελητοΰ. Ή μή έμπρόθεσμος 
υποβολή τής άπολογίας, ής ή κλήσις έπεδόθη άποδεδειγμένως, δέν 
κωλύει τήν έκδοσιν άποφάσεως. Πάντως καί έκπροθέσμως υποβλη- 
θεΐσα άπολογία, πρό τής έκδόσεως τής άποφάσεως, δύναται νά λη- 
φθή ύπ’ οψιν. Ό καλούμενος είς άπολογίαν δύναται προσωπικώς ή διά 
πληρεξουσίου δικηγόρου νά λάβη γνώσιν τού φακέλλου ή νά ζητήση 
πλείονας εξηγήσεις πρός άπόκρουσιν τής κατηγορίας. Ή Τράπεζα 
ύποχρεοΰται ν’ άνταποκριθή έπιφυλασσομένη τού δικαιώματος της 
πρός προστασίαν τής επαγγελματικής εχεμύθειας. Βάσει τών στοι
χείων τούτων δύναται νά ύποβληθή συμπληρωματική άπολογία πρό 
τής συζητήσεως. Ή άπόφασις τού Πειθαρχικού Συμβουλίου διατυ- 
ποΰται έγγράφως περιέχουσα πλήρως καί σαφώς τά στοιχεία τά συγ- 
κροτοΰντα τό διαπραχθέν πειθαρχικόν παράπτωμα, ώς καί τήν αιτιο
λογίαν τής έπιβληθείσης ποινής.



στάσεως, Ισολογισμού καί λοιποί άμεσοι παροχαί, υπό τάς αύτάς δέ προϋποθέ
σεις καί δρους υπηρεσιακής καταστάσεως.

VII. 1. Ή διά της παρούσης Συλλογικής Συμβάσεως γενομένη ρύθμισις, 
ήτις, ώς έν τφ προοιμίφ άναφέρεται, σκοπεί είς τήν έξομοίωσιν τοΰ συνολικού 
ποσού των πάσης φύσεως αποδοχών τοΰ Προσωπικού της Τραπέζης πρός τάς 
άντισταίχους τοιαύτας, τάς λαμβανομένας ύπό τού Προσωπικού της Τραπέζης 
της Ελλάδος, ώς αδται έν τω προοιμίφ καθορίζονται, συ νηολογείται δτι θ’ άπο- 
τελή διαρκή τοιαύτην έν τφ μέλλοντι ύπό τήν Εννοιαν, δτι πάσα μεταβολή τών 
έν λόγψ άποδοχών τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης τής Ελλάδος θά συνεπάγε- - 
ται αντίστοιχον τοιαύτην τών άποδοχών τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης.

2. Δεδομένου δτι ώς βάσις καθορισμού τών κατά βαθμούς βασικών μισθών 
καί τών πάσης φύσεως λοιπών ώς άνω άποδοχών τοΰ προσωπικού τής Τραπέ
ζης έλήφθη ή άντιστοιχία βαθμών τού προσωπικού τούτου πρός τούς βαθμούς 
τοΰ προσωπικού τής Τραπέζης τής Ελλάδος, ώς αυτή διαμορφοΰτάι συμφώνως 
πρός τούς ίσχύοντας σήμερον ’Οργανισμούς ή Κανονισμούς τών δύο Τραπε
ζών, πάσα τυχόν μεταβολή τής άντιστοιχίας έπελευσομένή από τής ύπογραφής 
τής παρούσης Συλλογικής Συμβάσεως θά συνεπάγεται άνάλογον μεταβολήν τών 
διά τής παρούσης Συλλογικής Συμβάσεως όριζομένων.

3. Αί σχέσεις έργασίας τοΰ προσωπικού τής Τραπέζης έξακολουθούν διε
πόμενα ι ύπό τών διατάξεων τοΰ ’Οργανισμού τής Υπηρεσίας τής Τραπέζης, 
έφ’ δσον έν τή παρούση Συλλογική Συμβάσει δέν περιέχεται διάφορος ρύθμισις.

VIII. Ή ισχύς τής παρούσης Ειδικής Συλλογικής Συμβάσεως Έργασίας 
άρχεται άπό τής 1ης Δεκεμβρίου 1973, τά δέ έξ αύτής οικονομικά άποτελέ- 
σματα έπέρχονται άπό τής 1ης ’Ιουλίου 1974.

IX. 1) Κατά τήν πρώτην έφαρμογήν τής παρούσης Συλλογικής Συμβά
σεως αί βάσει αυτής καθοριζόμεναι προσαυξήσεις έπί τοΰ βασικού μισθού τού 
αύτού βαθμού έπί τή κτήσει τούτου καί έν συνεχεία λόγψ εύδοκίμου παραμο
νής έν τφ βαθμφ έπέρχονται αύτοδικαίως, μή άπαιτουμένης πρός τούτο ειδικής 
Πράξεως τής Διοικήσεως. Ή προσμέτρησις τών προσαυξήσεων θέλει γίνει έπί 
τή βάσει τών προβλεπομένων ύπό τής παρούσης Συλλογικής Συμβάσεως ’Ερ
γασίας χρονικών όρίων χορηγήσεως αύτών άπό τής χρονολογίας κτήσεως τοΰ 
βαθμού, ύπολογιζομένων καί τών τυχόν προωθήσεων ή στασιμοτήτων.

2) Αί διατάξεις τής παραγράφου 1 τού άρθρου 13 καί τής παραγράφου 
3 τοΰ άρθρου 7 τοΰ ’Οργανισμού Ύπηρεσίοις τής Τραπέζης, ώς καί αί συνα
φείς πρός ταύτας διατάξεις τών άπό 5.6.1958 καί 9.6.1958 Συλλογικών Συμ
βάσεων ’Εργασίας, δημοσιευθεισών διά τών ύπ’ άριθ. 37883/792 καί 37884/ 
7923 τοΰ Ετους 1958 αντιστοίχων άποφάσεων τοΰ Υπουργού τής ’Εργασίας 
έν τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 184/30.6.58, Τεύχος Β') παύουν 
ίσχύουσαι άπό τής 1ης ’Ιουλίου 1974.

3) Άπό τής 1ης ’Ιουλίου 1974 καί έφεξής καταργοΰνται τά πάσης φύ
σεως έπιδόματα, έπιμίσθια ή Ιτεραι ύπό οίανόήποτε δνομασίαν χορηγούμε ναι 
ύπό τής Τραπέζης είς τό προσωπικόν πρόσθετοι παροχαί, έξαιρουμένων τών 
έν παραγράφφ VI άναφερομένων, τής Διοικήσεως τής Τραπέζης έπιφυλασσο-



9.5. ΑΙτήσεις Αναθεωρήσκως.

"Απασαι αί έπιβάλλουσαι ποινάς άποφάσεις, ύπόκεινται εις άνα- 
$εώρησιν ένώπιον των άρμοδίων, κατά περίπτωσιν, Πειθαρχικών Συμ
βουλίων, πρός τά οποία δικαιούνται όπως προσφύγουν οί ένδιαφερόμε- 
νοι, εντός προθεσμίας 8 εργασίμων ήμερων από τής κοινοποιήσεως 
τής άποφάσεως, δι’ έγγράφου άναφοράς όποβαλλομένης εις τόν Προ
ϊστάμενον τής Μονάδος εις ήν υπηρετούν.

Ή έκτέλεσις τής πρωτοβα-δμίως έπιβλη-δείσης ποινής αναστέλ
λεται κατά την διάρκειαν τής παρεχόμενης προθεσμίας τής προσφυ
γής, άσκη-δείσης δέ ταύτης, μέχρις έκδόσεως τής έπ’ αύτής άπο
φάσεως.

Ή άπόφασις έπί των πειθαρχικών ύπο-δέσεων δέον όπως λαμβά- 
νεται έντός διμήνου προθεσμίας, άπό τής κλήσεως εις απολο
γίαν ή άπό τής υποβολής τής αίτήσεως άνα$εωρήσεως.

Εις έξαιρετικάς περιπτώσεις ή άνωτέρω προθεσμία δύναται νά 
παρατα-δή δι’ άποφάσεως του οικείου πειθαρχικού ’Οργάνου, έπαρκώς 
ήτιολογημένης.

Κεφάλαιον 10

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ό νέος ’Οργανισμός -δά ίσχύση άπό τής δημοσιεύσεώς του καί 
•δά άφορα τό εις Κεφάλαιον 2 αύτού (Κλάδοι 1, 2 καί 3 άναφερόμε- 
νον προσωπικόν).

Ό νέος ’Οργανισμός δέν δά άφορα:
α) Τό προσλαμβανόμενον έπιτοπίω^, έκτος τής Ελληνικής 

’Επικράτειας, προσωπικόν, πρός έπάνδρωσιν τών Καταστημάτων και 
Γραφείων τού ’Εξωτερικού.

β) Τό εις τό έδάφιον II τού Κεφαλαίου 2 άναφερόμενον προσω
πικόν.

Σημ.: Άντιπαρατίθεται κατωτέρω μόνο ή άποψη τής Συνδικαλιστικής Έκπροσωπήσεως 
σχετικά μέ τις Μεταβατικές Διατάξεις έπειδή τά ύπηρεσιακά όργανα τής ’Επιτροπής έχουν 
τήν γνώμη ότι οί Μεταβατικές Διατάξεις πρέπει ν’ άποτελέσουν άντικείμενον έπεξεργασίας 
άφοΰ ληφθεΐ οριστική άπόφαση άπ’ τή Διοίκηση πάνω στο τελικό σχέδιο τοΰ ’Οργανισμού.



μένης, δπως άπό της ημερομηνίας ταύτης ποιήται χρήσιν του έκ τον άρθρου 
8 παράγραφος 4 του ’Οργανισμού Υπηρεσίας δικαιώματός της είς έξαιρετικάς 
περιπτώσεις.

4) Οικονομικά άποτελέσματα έπερχόμενα έκ τής έφαρμογής τοΰ ’Οργανι
σμού τής Υπηρεσίας τής Τραπέζης άπό τής ισχύος τής παρούσης Συλλογικής 
Συμβάσεως καί μέχρι τής 30.6.74 ούδόλως θίγονται.

Είς περίπτωσιν καθ’ ήν τό σύνολον των πάσης φύσεως έτησίων αποδοχών, 
ύπολογιζομένων βάσει τοΰ λαμβανομένου μισθοΰ κατά τόν μήνα ’Ιούνιον 1974 
είναι μεΐζον τοΰ κατά τόν αύτόν μήνα συνόλου των έτησίων αποδοχών ύπολο- 
γιζομένων βάσει τής παρούσης Συλλογικής Συμβάσεως, χορηγείται ή προκύ- 
πτουσα έπί ελαττον διαφορά μέχρις οδ αυτή καλυφθή διά προαγωγής είς άνώ- 
τερον βαθμόν ή χορηγήσεως προσαυξήσεων λόγψ εύδοκίμου παραμονής έν τω 
βαθμψ.

X. ’Εντός τοΰ μηνός Δεκεμβρίου 1973 καί Εναντι των άπό 1.7.1974 καί 
έπέκεινα έπερχομένων τυχόν βάσει τής παρούσης αυξήσεων αποδοχών, ή Τρά
πεζα θά καταβάλη τό συνολικόν ποσόν τών δραχμών 15.000.000, έπιμεριζόμε- 
νον άναλόγως μεταξύ τών δικαιούχων. ΑΕ έπί μέρους αδται καταβολαί θέλουν 
συμψηφισθή πρός τάς άπό 1.7.1974 καί έπέκεινα άποδοχάς τών δικαιούχων.

Ή παροΰσα Συλλογική Σύμβασις .’Εργασίας έγένετο είς τρία πρωτότυπα, 
ύπογραφέντα άπαντα ύπό τών ώδε συμβαλλόμενων, έξ ών έν κατατεθήσεται είς 
τήν άρμοδίαν Υπηρεσίαν τοΰ Υπουργείου Άπασχολήσεως συμφώνως πρός τάς 
διατάξεις τοΰ Ν. 3239/1955, ώς έτροποποιήθη μεταγενεστέρως, πρός εκδοσιν 
τής περί δημοσιεύσεως άποφάσεως τοΰ κ. Ύπουργοΰ Άπασχολήσεως, άνά εν δέ 
ελαβεν έκαστος τών συμβαλλομένων.

Οί Συμβαλλόμενοι



Κεφάλαιον li

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΑΠΟΨΗ ΣΪΛΑΟΓΩΝ)

Ή εφαρμογή τής Ισχύος των διατάξεων τοΰ νέου ’Οργανισμού 
επί τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης κλιμακοϋται ως άκολού-δως:

1. Διά τό άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ ’Οργανισμού καί έκεΐ'δεν 
προσληφδησόμενον προσωπικόν: Εφαρμόζονται άπασαι αί διατάξεις 
κα-δ’ ολοκληρίαν.

2. Διά τό νύν υπηρετούν προσωπικόν:
2α. Κα-δ’ ολοκληρίαν άπασαι αί διατάξεις, πλήν των τού κεφα

λαίου 3.
Αί διατάξεις των Κεφαλαίων 2 καί 4 ισχύουν έπ’ αύτού κατά 

τά έν συνεχεία άναφερόμενα.
2β. Τό υπηρετούν προσωπικόν εις εφαρμογήν τών διατάξεων τού 

Κεφαλαίου 2 κατατάσσεται εις τούς κλάδους 1 καί κατηγορίας τού 
παρόντος ’Οργανισμού ως κάτωδι:

2β1. Τό νύν λογιστικόν καί κύριον Ταμειακόν Προσωπικόν εις 
τήν κατηγορίαν Α' τού Κλάδου Τραπεζικών ’Εργασιών.

2β2. Τό νύν βοηθητικόν προσωπικόν Ταμείων (Είσπράκτορες) 
εις τήν Β' κατηγορίαν τού αυτού κλάδου καί

2β3. Τό νύν υπηρετικόν προσωπικόν (Κλητήρες) εις τήν κατη
γορίαν τού αύτού κλάδου.

2β4. Ό νύν κλάδος Μηχανικών εις τήν Α' κατηγορίαν τού Τε
χνικού Κλάδου.

2βδ. Ο νύν κλάδος Υπομηχανικών εις τήν Β' κατηγορίαν τού 
Τεχνικού Κλάδου.

2β6. Ό νύν κλάδος Τεχνικών βοη-δών - σχεδιαστών εις τήν Ιν 
κατηγορίαν τού Τεχνικού Κλάδου.

2β7. Ό νύν κλάδος Τεχνικών εις τήν Δ' κατηγορίαν τού Τεχνι
κού Κλάδου.

Ή κατά τά ώς άνω (έδάφ. 2β1—2β7) κατάταξις τού ύπηρε- 
τούντος προσωπικού δεν συνεπάγεται ύποχρεωτικώς μεταβολήν τών 
ήδη άσκουμένων καδηκόντων, τής διατηρήσεως ή τής αλλαγής τού
των άφιεμένης εις τήν άπόλυτον κρίσιν τής Υπηρεσίας συμφώνως 
πρός τάς άνάγκας αυτής.

Οί εφεξής όμως προσλαμβανόμενοι υπηρετούν άπαραιτήτως εις 
ήν κατηγορίαν είσήχ-δησαν πλήν άν συντρέξη περίπτωσις μετατάξεως 
κατά τά περί αυτής προβλεπόμενα.



2β8. Εις τόν διά τού νέου 'Οργανισμού συνιστώμενον κλάδον 
Ασφαλείας Τραπέζης κατατάσσονται οι νΰν έκ τού τακτικού προσω

πικού (έκ των κλάδων Είσπρακτόρων, Τεχνιτών καί Κλητήρων) υπη- 
ρετούντες εις την Υπηρεσίαν ’Ασφαλείας της Τραπέζης, έντασσόμε- 
νοι κατά τά εις τά κατωτέρω υπό στοιχείον 2.γ.7 προβλεπόμενα, έκτος 
άν δι’ αΐτήσεώς των έντός μηνός άπό τής ισχύος τού νέου ’Οργανι
σμού δηλώσωσι οτι δεν έπι-ύυμούν την ένταξίν των ταύτην, τής Τρα
πέζης δικαιουμένης νά χρησιμοποίηση (τούτους εις καθήκοντα τού 
κλάδου έξ ου προέρχονται.

Οι δι’ ειδικής συμβάσεως ύπηρετούντες εις την Υπηρεσίαν ’Α
σφαλείας Τραπέζης διατηρούνται ώς επικουρικόν προσωπικόν αύτής 
κατά τούς ορούς τής συμβάσεως. Οί έκ τούτων πληρούντες κατά μέν 
την πρόσληψίν των τό οριον ηλικίας, κατά την έφαρμογήν δέ τού πα
ρόντος τά λοιπά στοιχεία, δύνανται νά ένταχ-ύούν εις τόν κλάδον 
άσφαλείας.

2β9. 'Υπό την αύτήν ώς άνω προϋπό-δεσιν δύνανται νά ένταχ$ούν 
είς την κατηγορίαν Δ' τού τεχνικού κλάδου οι πλήρους άπασχολή- 
σεως έπί συμβάσει οδηγοί τών αύτοκινήτων τής Τραπέζης.

2γ. Εις τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τού Κεφαλαίου 4 τό 
ήδη ύπηρετούν Προσωπικόν:

2γ1. Εντάσσεται είς τήν βαθμολογικήν κλίμακα τού νέου ’Ορ
γανισμού κατά τήν κάτω$ι (2γ2. — 2γ7) άντιστοιχίαν βάσει τού 
κατεχομένου βαθμού, διατηρούν τήν άρχαιότητά του είς τόν νέον 
βαθμόν.

2γ2. Οί κατέχοντες τούς βαθμούς Διευΰυντού, ' Γποδιευύυντοΰ, 
Γμηματάρχου Α', 'Γμηματάρχου Β', Λογιστού Α', Λογιστοΰ Β', Ύπο- 
λογιστού Α', Ύπολογιστού Β', Δοκίμου, ’Αρχιμηχανικού, Έπιμηχα- 
νικού, Μηχανικού Α', Μηχανικού Β', Μηχανικού Γ', Υπομηχανικού 
έπί βα$μώ 1ω, 2ω, 3φ, 4ω, 5ω, 6φ καί 7ω καί Τεχνικού βοηθού 
έπί 1φ, 2ω, 3φ, 4ω, 5ω, βω καί 7φ είς τάς άντιστοίχους βα$μ. τού 
νέου ’Οργανισμού.

2γ3. Οί Ταμίαι A', Β', καί Ύποταμίαι A', Β' μετωνομάζονται 
είς Λογιστάς A', Β' καί Ύπολογιστάς A' Β' άντιστοίχως, άκολου- 
•δούντες ώς πρός τήν παρούσαν έ'νταξιν τά διά τούς βαθμούς τούτους 
οριζόμενα, καί ύπό τάς προϋποθέσεις τής παραγρ. 2γ 10 τού παρόντος.

2γ4. Οί κατέχοντες τόν βαθμόν Τεχνικού βοη$ού έπί βα-9μώ 
8ω είς τόν βαθμόν τού Δοκίμου Τεχνικού Βοη$οΰ.

; 2γ5. Οί Συμπράττοντες 'Γποδιευ-ίυνταί καί Ύποτμηματάρχαι 
μετωνομάζονται είς Ύποδιευ$υντάς Β' καί Τμηματάρχας Γ' είς οΰς



βαθμούς καί εντάσσονται. Ωσαύτως οί ’Αρχικλητήρες, Κλητήρες A', 
Β' καί Γ' μετωνομάζονται εις Άρχιφροντιστάς, Φροντιστάς A', Β' 
καί Γ' άντιστοίχως εις ούς βαδμούς καί εντάσσονται.

2γ6. Οί κατέχοντες τους βαδμούς Άρχιεισπράκτορος καί Είσ- 
πράκτορος A', Β', Γ', είς τούς βαδμούς του Ταμεικοΰ βοηδού Α', 
Β', Γ' καί Δ' άντιστοίχως.

2γ7. Οί υπηρέτου ντε ς εις τόν κλάδον Ασφαλείας τής Τραπέζης 
Είσπράκτορες καί Κλητήρες παραμένουν εις αυτόν καί εντάσσονται οί 
μέν Άρχιεισπράκτορες, Είσπράκτορες, A', Β' καί Γ' εις τούς βοηθούς 
Επόπτου A , Β', Γ', καί Δ' άντιστοίχως οί δέ ’Αρχικλητήρες, Κλη

τήρες A', Β' καί Γ' είς τούς βαδμούς του Άρχιφύλακος, Φύλακος 
A', Β' καί Γ' άντιστοίχως.

2γ8. Οί ύποστάντες έπιτυχώς προαγωγικόν διαγωνισμόν 'Γπολο- 
γισταί Β' δεν ύποχρεοΰνται νά διέλδουν τόν βασικόν κύκλον σπουδών 
(Κεφάλαιον 4 παράγρ. γα) εί μη μόνον εάν έπιδυμοΰν ν’ άκολουδή- 
σουν την διαδικασίαν διά κατ’ απόλυτον εκλογήν προαγωγήν τής παρ. 
γδ. τοΰ αύτοΰ Κεφαλαίου, έν πάση δέ περιπτώσει ή διέλευσίς των έκ 
τοΰ σταδίου τούτου σπουδών -δά λαμβάνεται ώς πρόσ-δετον στοιχείου 
άξιολογήσεως.

2γ9. Οί κατά τήν ίσχύν τοΰ νέου ’Οργανισμού ύπηρετούντες υπάλ
ληλοι κυρίου Ταμειακού κλάδου, έφ’ οσον έξακολουδούν νά προσφέ
ρουν Ταμειακήν - Διαχειριστικήν εργασίαν, εντασσόμενοι είς τήν Α' 
κατηγορίαν τού Α' κλάδου εξελίσσονται κανονικώς μέχρι τής εξόδου 
των έκ τής Τραπέζης συμφώνως πρός τά υφιστάμενα κατά τήν ίσχύν 
τού παρόντος κριτήρια διατηρουμένης πρός τούτο επί μίαν είσέτι δε
καετίαν τής κατά τόν χρόνον τούτον ύπαρχούσης άναλογίας οργανι
κών δέσεων είς τούς βαδμούς άπό Τμηματάρχου Α' καί άνω, τής 
προδεσμίας αύτής δυναμένης νά παραταδή επί μίαν είσέτι τριετίαν 
εάν κατά τήν λήξιν της ύφίστανται ούσιαστικοί πρός τούτο λόγοι.

2γ10. "Απασαι αί λοιπαί διατάξεις τού εν λόγω Κεφαλαίου 4 
ΐσχυουν ώς δεσπίζονται καί έπί τού νύν ύπηρετούντος προσωπικού.

3. Ή δίάταξις τής παραγράφου 5.2 (κεφ. 7) περί προϋπηρε
σίας είς ’Ανωνύμους Εταιρείας μέ καταβεβλημένου Κεφάλαιον δραχ. 
10.000.000 ισχύει διά τάς μετά τήν δημοσίευσιν τού νέου ’Οργανι
σμού ύποβληδησομένας αιτήσεις.

4. Ή δίάταξις τού άρδρου 10 παράγρ. 4 έδάφιον δεύτερον τού 
προίσχύοντος ’Οργανισμού έ'χουσα ουτω: «Ωσαύτως ή προαγωγή άπό 
τού βα-δμού τού Ύπολογ ιστού Α', καί Ύποταμίου Α' καί άνω, έφ’ 
οσον δέν εχει άπολυτήριον Γυμνασίου ή ισοτίμου Σχολής, γίνεται μό



νον κατ’ απόλυτον έκλογήν καί έφ’ οσον ή μόρφωσίς τον, έν συνδυα
στώ πρός τά άλλα προσόντα του ,δικαιολογοΰσι ταύτην» εξακολουθεί 
Σσχύουσα μόνον διά τούς ύπηρετοΰντας ήδη έν τή Τραπέζη κατά την 
έφαρμογήν του παρόντος.

5. Εις ήδη εύδοκίμως ύπηρετοΰντας κατά την εναρξιν ισχύος 
του παρόντος ύπαλλήλους, έχοντας ύπαχ-δή διά κυρίαν άσφάλισίν των 
εις τό Ι.Κ.Α. δύναται διά Πράξεως Διοικητοΰ νά παρατα-δή τό οριον 
ηλικίας των μέχρι συμπληρώσεως τοΰ άπαιτουμένου ύπό του έν λόγιρ 
Οργανισμού ορίου ηλικίας πρός λήψιν συντάξεως.

6. Οί ύπηρετοΰντος εύδοκίμως κατά την εναρξιν ισχύος τοΰ πα
ρόντος ύπάλληλοι έξαιροΰνται τής διατάξεως 4 τοΰ Κεφαλαίου 6 
καί παραμένουν κατόπιν αΐτήσεώς των εις την υπηρεσίαν μέχρι κατα- 
λήψεώς των ύπό τοΰ ορίου ηλικίας.

7. Διά πράξεως Διοικητοΰ, τή προτάσει ’Επιτροπής συνιστωμέ- 
νης ύπ’ αύτοΰ έξ άνωτέρων λειτουργών τής Τραπέζης δύναται κατά 
την κρίσιν του νά γίνη ένταξις εις τόν Λογιστικόν Κλάδον τοΰ προ
σωπικού τής Τραπέζης, έπί τώ εισαγωγικώ βα-δμώ τοΰ Δοκίμου, τών 
έπιτυχουσών εις τόν διαγωνισμόν προσλήψεως χειριστριών διατρητι- 
κών μηχανών τής 26ης Νοεμβρίου 1970 καί άνηκουσών σήμερον εις 
τόν Τεχνικόν Κλάδον τής Τραπέζης.

Αύται από τής έντάξεώς των -δά διέπωνται ύπό τών διατάξεων 
τοΰ ’Οργανισμού τής Υπηρεσίας, α'ίτινες ισχύουν έπί τοΰ έντεταγμέ- 
νου εις τόν Λογιστικόν Κλάδον Προσωπικού κα-δ’ οσον άφορά εις την 
βα-δμολογικήν καί μισ-δολογικήν έξέλιξίν των καί πάσαν έν γένει 
ύπηρεσιακήν σχέσιν.

Διά τήν τοιαύτην ένταξιν, λαμβάνεται ύπ’ ό'ψιν έ διανυιδείς χρό
νος άπό τής προσλήψεως μέχρι τής κατά τά άνω έντάξεώς των, τά 
έν γένει ύπηρεσιακά προσόντα καί ή καταλληλότης πρός έκτέλεσιν 
λογιστικής ύπηρεσίας κατά τήν κρίσιν τοΰ Διοικητοΰ, όρίζοντος κατ’ 
άτομικήν περίπτωσιν ώς όρον ταύτης, την ύπό τής έντα,σσομένης άπο- 
δοχήν τής προσφοράς έργασίας της εις οίανδήποτε ύπηρεσίαν τής 
Τραπέζης καί άνεξαρτήτως τοΰ περιεχομένου τών άνατι-δεμένων αύτή 
ύπαλληλικής φύσεως κα-δηκόντων. (Ή παρούσα διάταξις -δά περι- 
ληφ-δή έφ’ όσον δέν -δά έχη έγκρι-δή έν τφ μεταξύ παρά τοΰ 'Υπουρ
γείου ’Εργασίας ή σχετική εΐσήγησις διά παρομοίου περιεχομένου τρο- 
ποποίησιν τοΰ ’Οργανισμού Υπηρεσίας).

7α. Οί προσληφ-δέντες κατά Μάρτιον 1977 χειρισταί καί χειρί- 
στριαι Κ.Μ. καί μετά τόν χρόνον δοκιμασίας των παραμείναντες είς 
τήν ύπηρεσίαν τής Τραπέζης έντάσσονται άφ’ ής προσελήφ-δησαν εις



τήν α κατηγορίαν τού Λ' Κλάδου προσωπικού τής Τραπέζης άκολου- 
•δούντες την βαθμολογικήν καί μισδολογικήν έξέλιξιν αυτού, ύπο- 
χρεούμενοι δ'μως επί έξαετίαν τουλάχιστον νά προσφέρουν υπηρεσίαν 
τής ειδικότητας δι’ ήν προσελήφδησαν.

Σημ.: Ό κ. Γ. Σκουλάκης διετύπωσε την έξης άποψιν: Νά χορηγηθή προώθησις 2 έτών 
είς τούς κατέχοντας, κατά τήν έφαρμογήν του παρόντος ’Οργανισμού τούς βαθμούς του 
Άρχιεισπράκτορος καί τοϋ ’Εργοδηγού, καθ’ 6σον οί λοιποί Ταμιακοί Βοηθοί καί Τεχνίται 
θά προάγωνται είς τούς βαθμούς τού Διαχειριστού καί τού ’Εργοδηγού Α', (βαθμός τού 
όποιου τήν καθιέρωσιν προτείνει ό Σύλλογος Είσπρακτόρο>ν), μετά 4ετή, άντί θετούς, πα
ραμονήν είς τόν άμέσως κατώτερον βαθμόν.


