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ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ή Διοικητική Επιτροπή τοϋ Συλλόγου πρό
τής έκδόσεως τής ύπ’ άριδ. 16 έ. έ. έγκυκλίου τής Τραπέζης εΤχεν ύποβώλει εις τήν
Διοίκησιν τό έν τή «Έβρπεζιτική» δημοσιευδέν υπόμνημα περί t$£ έδελουσίας έξόδου
καί άνέμενε τήν σύστασιν ’Επιτροπής, τήν
όποιαν έν κατακλεΤδι τοϋ υπομνήματος είχε
προτείνει (σελ. 150 τής «Τραπεζιτικής»).
Ή Διοίκησις έδωσε καδησυχαστικάς διαβεβαιώσεις,καί μάλιστα έδήλωσεν δτι τά ευερ
γετήματα είς τούς μέλλοντας νά αποχωρή
σουν δά εΤναι εύνοϊκώτερα των διά τοϋ υπο
μνήματος αίτηδέντων καί δή δτι δά έλάμβανε χώραν προαγωγή κατά ένα βαδμόν καί
δά κατεβάλλετο τό επίδομα δέσεως.
Έν τώ μεταξύ έδημοσιεύδη ή εγκύκλιος,
έν τή όποια άναφέρονται πράγματι τά ώς ά
νω δύο εύεργετήματα (έξ ών τό τής προα
γωγής οϋχί πλήρες), αλλά δέν έδόδήσαν
άλλα ούσιωδέστατα, άτι να περιείχοντο εις
τό ύπόμνημα, έπί πλέον δέ έδημιουργοϋντο
ώρισμένα κενά καί ώς ήτο_φυσικόν ή Διοικ.
Επιτροπή έσπευοε καί έξεόήλωσε τάς ανη
συχίας της πρός τήν Διοίκησιν καί έζήτησε
τήν έπανεξέτασιν των δρων τής έξόδου καί
τήν συμπλήρωσιν τούτων.
Άφοϋ έπί έβδομάδας άπησχολήδη ή ΔιοικΈπιτροπή μέ τό ζήτημα τής έδελουσίας έξό
δου, ώς διεμορφώδη τούτο μετά τήν έκδοσιν τής ώς άνω εγκυκλίου, έμεσολάβησαν
δέ εν τώ μεταξύ καί αϊ έορταί τοϋ Πάσχα
καί έπί πλέον ή δεκαήμερος άπουσία τοϋ
κ. Διοικητοϋ έξ ’Αθηνών, ή Διοικ. ’Επιτροπή
προήλδεν είς τήν άπόφαοιν νά συντάξη σχέδιον έδελουσίας έξόδου, τό όποιον καί ύπέβαλεν είς τήν Διοίκησιν δι’ αναφοράς της.
«Ή άναφορά έχει ώς άκολούδως :
Κύριε Διφικητά,
Ή έκδοσις τής ύπ’ άριδ. 16 άπό 27 Μαρ
τίου έ. έ. εγκυκλίου περί έδελουσίας έξόδου
έδημιούργησε σοβαρός ανησυχίας καί μεγάλην δυσφορίαν είς τάς τάξεις τοϋ Προσω

πικού, τόσον τοϋ έχοντας άποκτήσει τό δι
καίωμα συνταξιοδοτήσεως καί έπιδυμοϋντος
ή μή νά άποχωρήση πρό τή< καταλήψεώς
του ύπό τοϋ ορίου ηλικίας, όσον καί τοϋ μή
έχοντας είσέτι άποκτήσει τό δικαίωμα τοϋτο.
Αί αύταί άνησυχίαι έδημιουργήδησαν καί
είς τήν Διοικητικήν Έπιπροπήν τοϋ Συλλό
γου άφ’ ένός μέν διά τήν πραγματικήν κατοχύρωσιν τών μελλόντων νά αποχωρή
σουν Συναδέλφων καί άφ' έτέρου διά τήν
επιτυχίαν τοϋ μέτρου καί τήν πραγματοποί
ησή συνεπώς τοϋ έπιδιωκομένου σκοπού,
τής διάτής άποσυμφορήσεως άνασυντάξεως,
δηλονότι, τοϋ Προσωπικού, χάριν τής όποι
ας ή Τράπεζα υποβάλλεται είς τόσον μεγά
λος οικονομικός δυσίας.
Τό ύπό τής Διοικητικής ’Επιτροπής τοϋ Συλ
λόγου σχετικόν ύπόμνημα δπερ έδημοσιεύ
δη είς τό Δελτίον τής «Τραπεζιτικής» δέν
έλήφδη ύπ’ δψιν ύπό τής Διοικήσεως είς τά
σημεία κυρίως έκεΐνα δτινα άπετέλουν
τήν μεγαλυτέραν έγγύησιν τής έπιτυχίας τής
έδελουσίας έξόδου.
Οΰτω δέν συνεστήδη ’Επιτροπή τή συμμε
τοχή εκπροσώπων τοϋ Συλλόγου πρός έξέτασιν τοϋ λεπτοτάτου δσον καί σοβαρωτάτου τούτου ζητήματος άπό πάσης πλευράς
καί ιδία άπό τής άπόψεως τής έκτάσεως τής
έδελουσίας έξόδου, τοϋ καθορισμού τών δ
ρων καί τής κλιμακώσεως τών παροχών καί
τών ευεργετημάτων έν γένει, τής πιστής, άπροσώπου καί άνεπηρεάστου άπό πάσης όχλήσεως καί οίασδήποτε έπεμβάσεως, έκτελέσεως τών αποφάσεων τής Διοικήσεως έν
τή έφαρμογή τοϋ μέτρου καί τής άποτροπής
προσωπικών εύνοιών αϊτινες αναστατώνουν
καί 8ά έξεγείρουν τό Προσωπικόν τής Τρα
πέζης.
Δέν έγένετο δεκτόν τό καδολικόν καί δι
καιότατοι αίτημα τής αναπροσαρμογής τής
συντάξεως —αν δχι δι’ άποφάσεως τοϋ Συμ
βουλίου τοϋ Ταμείου Συντάξεων—τουλάχι
στον ώς εύεργέτημα τής Τραπέζης ύπέρ έ-

κείνων οϊτινες, έχουσι μέν τήν ευχέρειαν
τής διά τής έδελουσίας εξόδου άποχωρήοεως, άλλ’ οί όποιοι λόγω τής ένδειας των
καί τελοϋντες ύπό τό κράτος μιας άνισταρήτου προσφάτου εξαετούς δυστυχίας καί
νομισματικής διαταραχής καί συνάμα άβεβαιότητος ώς πρός τήν άντοχήν καί τά μέ
σα τοΰ άσφάλιοτικοϋ Ταμείου, είναι φυσικόν
καί άνδρώπινον νά διστάζουν καί νά άντιμετωπίζουν μέ δέος τήν περίπτωσιν τής έκ
τής υπηρεσίας άποχωρήσεώς των· άνευ τής
πλήθους έξασφαλίσεώς των.
Εκείνοι δέ οϊτινες. έχουν τούς φόβους
τούτους περισσότερον άνεπτυγμένους είναι
κυρίως οί Συνάδελφοι οί όποιοι πρωτίστως
δά πρέπη νά αποχωρήσουν καί δά τό έπρατ
ταν προδύμως έάν ή Διοίκησις τούς διέλυεν
έμπράκτως τούς άστηρίκτους φόβους των
καί τήν αδικαιολόγητον άπαισιοδοξίαν των,
διά τής άποδοχής του αιτήματος τής άναπροσαρμογής τής συντάξεως.
Δέν έλήφδη ούδέν άξιόλογον μέτρον διά
τήν βελτίωσιν τής έκ του Ταμείου Αύτασφαλείας πενιχρός σήμερον άποζημιώσεως
τών μελλόντων νά άποχωρήσουν, ή δέ άποφασισδεΤσα συνέχισις τής άσφαλίσεώς των
δέν παρέχει τήν άμεσον οικονομικήν διευ
κόλυνα ιν των άπερχομένων, ήτις είναι αύτονόητος καί διά πολλούς λόγους άπαραίτητος εις τούς' άπερχομένους.
Δέν έλαβε χώραν κλιμόκωσις είς τάς παροχάς καί εις τά λοιπά ευεργετήματα άναλόγως των έτών ύπηρεσίας καί τής καταστάσεως έκάστης κατηγορίας έργαζομένων.
Δέν ολοκληρώνεται τό έργον τής έδελουσίας έξόδου άφοϋ δέν προβλέπεται ταύτοχρόνως τί δι’ έκείνους οϊτινες δέν έχουν
μέν άποκτήσει τό δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως, αλλά τών όποιων ή έξοδος έκ τής
Τραπέζης επιβάλλεται. Κατ’ αύτόν τόν τρό
πον ένώ δά άναγκασδή ή Διοίκησις νά έπανέλδη συντόμως έπ’ «ύτοΰ, επιβραδύνεται
τό ζήτημα τής άνασυντάξεως τού Προσωπι
κού, άντί νά λυδή τούτο έντός τοΰ συντομωτέρου δυνατού χρονικού διαστήματος,
ϊνα τό Προσωπικόν άπερίσπαστον πλέον
άφοσιωδή είς τά καδήκοντά του καί μή εύρίσκεται έν διαρκεΐ άναταραχή καί συγκινήσει, τήν οποίαν προκαλοΰν σημαντικά
γεγονότα, ώς τό τής έδελουσίας έξόδου.
Ή προαγωγή τών έξερχομένων είς τόν άμέσως άνώτερον βαδμόν, καδ’ δν τρόπον
καδωρίσδη, έδημιούργησεν έντονα παράπο
να, άφοΰ είς έκείνους μέν οϊτινες έχουν ήδη
συμπληρώσει, ή συμπληρώνουν έντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος, τόν χρόνον
πρός προαγωγήν, ούδεμία δίδεται ουσιαστι
κή παροχή, ένώ είς έκείνους, οϊτινες πρό
κειται νά συμπληρώσουν χρόνον προαγω
γής μετά πάροδον ετών δίδεται σοβαρά πα
ροχή, οϋτω δέ δέν καδιερώνεταί, άνεξηγήτως δέ, τό μέτρον τής ισότητας καί τής δι
καιοσύνης άλλά τής τύχης.
Τό άσύνηδες μέτρον τής έδελουσίας έξό

δου προκαλεϊ τήν άδρόαν συνταξιοδότησιν
πολλών έκ τών είς τό Ταμεϊον Συντάξεων
ήοφαλισμένων καί συνεπώς τήν μεγάλην έπιβάρυνσιν τούτου διά τής καταβολής τών
μηνιαίων συντάξεων είς τούς έξερχομένους
καί τήν μείωσιν τών προσόδων του λόγω
τής διακοπής τών εισφορών τούτων, χωρίς
ή Τράπεζα νά άναλαμβάνη έν μέρος τής σο
βαρός τούτης έπιβαρύνσεως; ήτις δά δημιουργήση οικονομικά προβλήματα είς τόν άσφαλιστικόν μας οργανισμόν, άφοΰ καί σή
μερον άκόμη αί πρός τούς κυριολεκτικώς πε
νομένους άπομάχους τής Τραπέζης παροχαί του είναι παροχαί άσιτείας καί τούτο
φυσικά συνεπεία τών σημερινών πρόσκαιρων
οικονομικών δυσχερειών του.
Τέλος ύπέρ έκείνων οϊτινες δάέμποδισδοΰν
ύπό τής Τραπέζης νά έξέλδουν δέν προβλέπεται τί ώς πρός τό σημεΐον, τουλάχι
στον, έκεϊνο καδ’ δ αντιμετωπίζουν τόν κίν
δυνον, έν περιπτώσει άποχωρήσεώς των είς
τό άμέσως προσεχές μέλλον, νά εύρεδοΰν
καί αύτοί καί αί οικογένεια! των είς μειο
νεκτικήν δέσιν έναντι τών διά τής'έδελου
σίας έξόδου άποχωρξΰντων όμοιοβάδμων καί
συγχρόνων των.
Sg.
Διά τούς ανωτέρω λόγους, οϊτινες παήημπόδισαν τήν δημιουργίαν τής καταλλήλου
άτμοσφαίρας ύπέρ τής έδελουσίας έξόδου
καί έπειδή μέχρι τοΰδε δέν προέκυψαν τά
προδικάζοντα τήν έπιτυχίαν τής έξόδου
στοιχεία—αν κρίνωμεν έκ τών ύποβληδεισών αιτήσεων—ύποβάλλομεν ύμϊγ, συνημμένως, ώδε, σχέδιον έδελουσίας έξόδου, ή υίοδέτησις τού οποίου ε’ίμεδα βέβαιοι δτι δά
παράσχο δλην τήν ευχέρειαν και τήν δυνα
τότητα είς τήν Διοίκησιν νά λύση συντό
μως, άπροσκόπτως καί επωφελώς διά τε τήν
Τράπεζαν καί διά τό Προσωπικόν τό ζήτημα
τής άποουμφορήσεως καί έν συνεχείρ δά
διευκολυνδή ή άνασύνταξις τοΰ Προσωπικού,
νομίζομεν δέ δτι έάν δελήση ή Διοίκησις νά
έφαρμόση τό σχέδιον τούτο -δέν δά εύρεδή
πρό οικονομικής έπιβαρύνσεως μεγαλυτέρας
τής διά τής εγκυκλίου δημιουργουμένης.
Έάν τέλος διά τών προτεινομένων προ
κόψουν τυχόν ζητήματά τινα νομικής (ρύσε
ως δέν δά είναι άνυπέρβλητος ή άντιμετώπισίς των, ούδέ δυσχερής ή έξεΰρεσις άλ
λων λύσεων παρεμφερών ώστε νά παρακαμφδώσιν τά κωλύματα».
Μετά Σεβασμού
Κατ'έντολήν τής Διοικητικής Επιτροπής
Ό Πρόεδρος
Ό Επιμελητής
Κ. Άποστολόπουλος Τ. Άνσγνωστόπουλος
Κατωτέρω παρατίδεται τό κείμενον τοΰ ύ
πό τής Δ. Επιτροπής έκπονηδέντος Σχεδίου,
ϊνα κατατοπισδή τό Προσωπικόν επί τών α
πόψεων ταύτης είς τό οοβαρώτατον τούτο
■ ζήτημα.
Πρό τούτου δμως κρίνεται έπάναγκες νά
άφιερωδώσιν όλίγαι γραμμαί διά τήν σύντο
μον περιγραφήν τών χαρακτηριστικωτέρων

πλεονεκτημάτων τοΰ Σχεδίου καί ταΰτα
είναι:
Α.' Γενικά
1. 'Ρυθμίζεται υπέρ τών έξερχομένων. α')
τό ζήτημα τών άμοιβών έξ ύπερωριών (παράγρ. 4 έδ. α.') 6') ή άναπροσαρμογή τής
συντάξεως κατά τήν ήμέραν τής καταλήψεως ύπό ΤοΟ ορίου ήλικίας, μέ άνώτατον 6ριον τήν 1 Ίαν. I960 (παρ. 6 έδάφ. α.' καί
επέκεινα) γ') τό ζήτημν τής ,βελτιώσεως τής
άποζημιώσεως έκ του Ταμείου Αύταρφαλείας
(παρ. 13) δ') τό ζήτημα τής βαθμολογικής
προωδήσεως (παρ. 8 έδάφ. α.) ε) τό ζήτημα
τής πλήρους καί σαφούς έρμηνείας τής λέξεως «Άποδοχαί» (παρ. 4 εδ. α.' καί β.',
στ.) τό ζήτημα τής έπαυξήσεως τών συντα
ξίμων έτών διά προσδήκης πλασματικών
τοιοΰτων μέχρις έπτά άντί τΰν πέντε, άτινα παρέχονται ύπό τής έγκυκλίαυ.—(πίναξ
παραγράφου 5 καί πίναξ παραγρ. 12 έδ. Γ.' )
ζ.'). τό ζήτημα τής συμπληρώσεως πλήρους
έτους εις περίπτωσιν καδ’ ήν έλλείπουσι πρός
τούτο μήνες τινες ή καί ήμέραι (παρ. 10)
2. Επιλύεται διά τοΰ σχεδίου τό δλον ζή
τημα τής άποσυμφορήσεως έπί τώ τέλει τής
συντομωτέρας άνασυντάξεως τοϋ Προσω
πικού καί δέν περιορίζεται είς μερικήν αύτοϋ έπίλυσιν διά τής άποχωρήοεως μόνον
τών έχόντων άποκτήσει δικαίωμα συντάξεως.
3. Προτείνεται ή σύστασις Επιτροπής μέ
συμμετοχήν έκπροσώπων τού Συλλό/ου διά
τήν έμπεριστατωμένην, άντικειμενικήν καί
άνεπηρέαστον πραγμάτοποίηοιν τοϋ δλου
έργου τής έδελουσίας έξόδου.
4. Λαμβάνεται πρόνοια διά τήν κατανο
μήν τών βαρών μεταξύ Τραπέζης καί Ταμεί
ου Συντάξεων, ϊνα μή τό τελευταΐον τούτο
έπιβαρυνδή κατά'πολύ έκ τής άσυνήδούς έ
ξόδου έκ τήςύπηρεοίας σοβαρού άριδμοΰ έργαζομένων.
5. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε, έάν τυχόν
κατά ένα τρόπον έμποδισδώσι τινές νά άποχωρήσουν, νά ύπάρχουν περιδώρια μελλον
τικής ϊκανοποιήσεώς των.
6. Τό δλον σχέδιον στηρίζεται είς τήν
άρχήν τοΰ μέτρου, τής λογικής καί τής δι
καιοσύνης διά τής κλιμακώσεως τών παρο
χών άναλόγως α) τών έτών ύπηρεσίας καί
β) τής καταστάσεως έκάστης κατηγορίας
έργαζομένων (μητέρες, έγγαμοι γυναίκες,
άσδενεϊς, μεγάλη ηλικία κλπ.)
Β.' Ειδικά
α) Οί έχοντες τριακοντατριών καί άνω έ
τών συντάξιμον ύπηρεσίαν έχουν άπαντα τά
πρόσδετα εύεργετήματα χωρίς καμμίαν μείωοιν τών ύπά τής έγκυκλίου καδοριζομένων.
Όσον άφορα τό επίδομα δέσεως, δπερ διά
τοΰ σχεδίου καθορίζεται μόνον μέχρι μιας
έπταετίας, διά τοϋ περιορισμού τούτου θί
γονται έν τώ σημείω τούτω οί έχοντες ηλι
κίαν μικροτέοον τών 55 έτών καί δΓ δσο έ
τη είναι νεώτεροι τής ήλικίας ταύτης. Έναν
τι δμυς τών τόσων άλλων, ώς άνω, ανταλ

λαγμάτων, τούτο είναι έντελώς άσήμαντον.
β) Οί έχοντες 30-32 έτών συντάξιμον ύπη
ρεσίαν μετά πάροδον 7ετίας λαμβάνουν ούχί πλήρεις άποδοχάς άλλά τό 88 ο)ο, τό 92
ο)ο καί τό 96 ο)ο τούτων.
Ή μείωσις αΰτη έναντι τών πλήρων άποδοχών, άς καθορίζει ή έγλύκλιος έχει σοβα
ρόν άντιστάδμισμα τό πλεονέκτημα τής έπί
πλέον αΰξήσεως τής συντάξεως κατά 8 ο)ο
ίσοβίως καί έν ουνεχείφ διά τά προστατευόμενα μέλη (λόγω τής κατά τά άνωτέρω
προσδήκης έπτά άντί τών πέντε έτών) καί
έπί πλέον δλα τά άνωτέρω λοιπά πλεονε
κτήματα (άναπροσαρμογής συντάξεως, συ
νεργείου, αύτασφαλείας, βαθμολογικής προ
ωδήσεως κλπ).
γ) Διά τάς Συναδέλφους γυναίκας τάς έχούσας άποκτήσει τό δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως ώς καί διά τούς άσδενεϊς, τούς έ
χοντας λόγω ήλικίας νά διανύσουν πολύ περισσοτέραν τών έπτά έτών ύπηρεσίαν, ό ώς
άνω ύπό τοϋ σχεδίου περιορισμός τής κατα
βολής πλήρων άποδοχών διά μίαν έπταετίαν
θά άπετέλει όντως μίαν μικράν άδικίαν καί
λέγομεν μικράν, διότι τά ώς άνω πρόσδετα
εύεργετήματα τήν άμβλύνουν αίσδηιως.
Άλλ’ έκτος τοΰ δτι δέν 8ά ήτο έπιτετραμμένον νά ληφδή έξαιρετικόν μέτρον διά τήν
περίπτωοιν τούτην, ή Τράπεζα δέν πρόκει
ται νά δώση επί‘τόσα έτη πλήρεις άποδ<#χάς καί δή μέχρι συμπληρώσεως τοϋ ορίου
ηλικίας άλλά άναμφιβόλως δά διαπραγματευδή τό ζήτημα.
Έάν δέ δεχθώμεν δτι τό εύεργέτημα τής
καταβολής πλήρων άποδοχών περιοριοδή
τελικώς ύπό τής Τραπέζης είς μίαν δεκαετί
αν, τότε οί δροι τοϋ σχεδίου τοΰ ΣύλλόγΛ
είναι άσυγκρίτως εύνοϊκώτεροι, καί λίαν συμφέροντες διά τε τάς γυναίκας καί τούς άσδενεΐς Συναδέλφους.
Ή Δ.Έπιτροπή δά ζητήαη έπίοης ϊνα αί γυ
ναίκες αϊ φέρουοαισήμερον τόν βαδμόν Γραμ.
Βλ ή Αλ Τάξεως άποκτήσωσι τόν Βαδμόν
Γραμματέως Ααλ ήτοι τοΰ Λογιστοϋ Α'. τά
ξεως έφ’ δοον συμπληροϋται διά τής προα
γωγής καί τής λόγω τής έδελουσίας έξόδου
βαδμολογικής προωδήσεως—κατά τρία έτη—
ό άπαιτούμενος χρόνος πρός άπόκτηοιν τοϋ
βαδμοΟ τούτου, δστις, μή προβλεπόμενος άπό τόν ’Οργανισμόν τής Υπηρεσίας, καδιερώδη διά τής έντάξεως.

ΣΧΕΔΙΟΝ
ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ
Άποφασίζεται δπως εις τούς μέχρι 30 Ι
ουνίου έ. έ. παραιτουμένους τής ύπηρεσίας
παντός κλάδου καί βαδμοΟ άρρενας καί δήλεις ύπαλλήλους, είσπράκτορας καί κλητήρας
παρασχεδώσιν ύπό τής Τραπέζης τά κάτωδι
ευεργετήματα ύπό τάς άκολούδους προΰπο-

δέσεις:

1) Ή Τράπεζα επιφυλάσσεται τού
δικαιώματος τής μη άποδοχής πα
ραιτήσεων έκ τών ΰποβληδησομένων αύτή.
2) Ο'ι ύποβάλλοντες παραιτήσεις
δέον νά έχωσι συμπληρώσει τήν άκόλουδον συντάξιμον ύπηρεσίαν:
α) ’Άρρενες 25 ετών
6) "Αρρενες 15 έτών, έφ' δσον έχουν συμ
πληρώσει τό 55 έτος τής ηλικίας των.
γ) Θήλεις άγαμοι 20 έτών.
δ) Θήλεις έγγαμοι 18 έτών.
ε) Θήλεις μητέρες 15 έτών.
στ) Θήλεις 15 έτών, έφ* δσον έχουν συμ
πληρώσει τό 45 έτος τής ήλικίας των.
ζ) "Αρρενες καί θήλεις άσδενεΤς 10 έτών
υπηρεσίαν καί έφ' δσον συντρέχει λό
γω τής άσδενείας πλήρης άνικανότής,
ώς καθορίζονται τά ώς άνω έτη έν τώ
άρθρω 18 του Κανονισμού τού Ταμείου Συν
τάξεων, έχοντος οϋτω: «Κατά τήν συγκεφα
λαίωσή του πρός άπόλαυσιν τής συντάξεως
ώρισμένου χρόνου, τό έλαττον τών 12 μη
νών χρονικόν διάστημα λόγίζεται ώς πλή
ρες έτος, έάν είναι έξάμηνον ή καί άνώτερον, μόνον διά τήν περίπτωσιν του υπολο
γισμού τοϋ συνόλου τών συνταξίμων έτών
τής δλης υπηρεσίας έν τατς Τραπέζαις, ’Ε
θνική, Κτηματική καί Ελλάδος, διά τάς λοιράς περιπτώσεις άπάσας άπαιτεϊται συμπεπληρωμένον τό έτος πρός υπολογισμόν».
ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ:

3) Διάρκεια καταβολής πλήρων
άποδοχών.
Εις τούς τής άνωτέρω ύπ’ άριθ. 2 παρα
γράφου —καί έφ’ δσον γίνουν δεκταί αί αι
τήσεις των ύπό τής Τραπέζης—θά παρασχεθώσι πλήρεις άποδοχαί τοϋ βαθμού τής ήμέρας τής εξόδου των—ώς έάν θά είναι έν
ύπηρεσίφ—διά τό εις έκάστην τών κατωτέ
ρω περιπτώσεων καθοριζόμενον χρονικόν
διάστημα καί έφ’ δσον έντός τοϋ διαστήμα
τος έκάστης περιπτώρεως δέν καταληφθώσιν ύπό τοϋ όρίου ήλικίας, τοϋ προβλεπομένου ύπό τοϋ άρθρου 18 τοϋ έν ίσχύϊ ’Οργα
νισμού τής Υπηρεσίας τής Τραπέζης, άλλως,
έάν καταληφθώσιν ύπό τοϋ όρίου ήλικίας ένωρίτερον, θά παρασχεδώσι πλήρεις άποδο
χαί μόνον μέχρι τής χρονολογίας τής καταλήψεώς των ύπό τοϋ όρίου ήλικίας καί έπί έν
τρίμηνον έπί πλέον:
α) ’Επί μίαν έπταετίαν άπό τής ήμέρας
τής έξόδου των έκ τής 'Υπηρεσίας εις τούς

έχοντας άποκτήσει δικαίωμα συντάξεως
συμφώνως τώ άρθρω 7 παραγρ. 1 έδάφ. α’.
β’. γ’. καί στ’, καί παράγρ. 4 έδάφ. α'. καί 6’.
τοϋ Κανονισμού τοϋ Ταμείου Συντάξεων (ϊδε
εις τό τέλος τό κείμενον τοϋ άρθρου 7 τοϋ
Κανονισμού τοϋ Ταμείου Συντάξεων).
6) Έπί μίαν εξαετίαν εις τούς μή έχοντας
μέν κατά τήν ήμέραν τής έξόδου των έκ
τής ύπηρεσίας άποκτήσει δικαίωμα συντάξε
ως άλλά συγκεντροϋντας τήν άκόλουθον
συντάξιμον ύπηρεσίαν α) οί άρρενες παντός
κλάδου καί βαθμού 25 έτών συντάξιμον ύ
πηρεσίαν, 6) αί θήλεις άγαμοι 20 έτών, γ)
αί θήλεις έγγαμοι 18 έτών, δ) αί θήλεις μη
τέρες 15 έτών, ε) οί άρρενες παντός Κλά
δου καί Βαθμοϋ μέ συμπεπληρωμένον τό
55ον έτος τής ήλικίας των, 15 έτών, στ) αί
θήλεις μέ συμπεπληρωμένον τό 45ον έτος
τής ήλικίας των, 15 έτών συντάξιμον ύπη
ρεσίαν.

4) Καδορισμός τών άποδοχών.
Άποδοχάς νοοϋμεν:
α) Γιάν ποσόν εις είδος καί εις χρήμα όπερ θά καταβάλλεται εις τό έν ένεργεία μή
άξιωματοϋχον Προσωπικόν ύφ’ οίανδήποτε
αιτιολογίαν καί έφ’ δσον έχει γενικήν μορ
φήν. Ό δρος «γενική μορφή» νοείται όταν
ή παροχή άφορά τό ,60 ο)ο τοϋ έν ένεργείρ
Προσωπικού, άνεξαρτήτως έάν συνδυάζεται
ή μή μέ ύπερωρίας ή ύπερεργασίας.
β) Εις τάς άποδοχάς περιλαμβάνονται καί
τά έπιδόματα οικογένειας καί πολυετίας καί
αί πόσης φύσεως πιστώσεις καί τά δάνεια.

5) Μετά τήν πάροδον τής έπταετίας ή εξαετίας καί πριν ή καταληφδώσιν ύπό τοϋ όρίου ήλικίας.
Μετά τήν πάροδον τής ώς άνω έπταετίας
ή εξαετίας, άναλόγως καί μέχρι 1 ’Ιανουά
ριου 1960 θά καταοάλλωνται τά κάτωθι πο
σοστά τών άποδοχών τοϋ βαθμού τής έξό
δου των καί έφ’ δσον έν τώ μεταξύ δέν κα
ταλαμβάνονται ύπό τοϋ όρίου ήλικίας (ώς
τούτο καθορίζεται έν τώ άρθρω 18 τοϋ ’Ορ
γανισμού τής Ύπηρεσίας τής Τραπέζης) ήτοι:
Έφ’ δσον έχουν
10 έτών συντάξιμον ύπηρεσίαν τά 54 ο)ο
»
»
»
56 ο)ο
11
»
» 58 ο)ο
»
»
12
»
»
» 40 ο)ο
».
15
» 42 ο)ο
»
»
14
»
» 44 ο)ο
»
»
15
» 46 ο)ο
»
»
16
» 48 ο)ο
»
»
17
»
ι
» 50 ο)ο
»
18

19 έτών συντάξιμον ύπηρεσίαν τά 53 0)0
»
»
»
» 56 0)0
20
»
»
»
» 59 0)0
21
»
»
»
» 62 0)0
22
»
»
»
» 65 0)0
23
»
»
» 68 0)0
»
24
»
»
»
» 71 0)0
25
»
»
»
» 74 0)0
26
»
»
»
» 77 0)0
27
»*
»
»
» 80 0)0
28
»
»
»
» 84 0)0
29
»
»
»
» 88 0)0
30
»
»
»
» 92 0)0
31
»
»
»
» 96 0)0
32
»
» 100 ό)ο
33 και άνω
Τά ώς άνω ποσοστά άποδοχών προκύπτουν
έκ τής κατά επτά έτη προσαυξήσεως των συν
ταξίμων έτών των ώς άνω έξερχομένων καί
βελτιώσεως συνεπώς των ύπό τοϋ Ταμείου
Συντάξεων—άναλόγως τών συνταξίμων, έτών
ύπηρεσίας— καδοριζομένων ποσοστών.
'Αποδοχαί νοούνται καί έν τή περιπτώσει
τούτη αί έν τοΤς προηγουμένοις (παραγρ. 4
έδάφ. α.' καί 6.’) καδοριζόμεναι.

6) Μετά τήν συμπλήρωσιν τοϋ ορίου
ηλικίας.
α) "Οταν καταλαμβάνονται ύπό τού ορίου
πρό τής 1 Ίαν. 19ό0.
Εις τούς πρό τής 1 Ιανουάριου 19ό0 καταλαμβανομένους ύπό τοϋ όρίου ήλικίας (ώς
καδορίζεται τό δριον τούτο έν τώ αρδρω 18
τοϋ έν ίσχύϊ όργανιομοϋ τής ύπηρεσίας) δά
καταβάλλωνται έπί τρίμηνον είσέτι άπό τής
ήμέρας τής καταλήψεώς των ύπό τοϋ όρίου
ήλικίας αί μέχρι τής ήμέρας
έκείνης
καταβαλλόμενοι άποδοχαί.
Μετά
τήν
πάροδον
τοϋ τριμήνου
δά καταβάλλωνται ίσοβίως άποδοχαί ϊσαι πρός τήν
σύνταξιν, ήτις δά άπενέμετο αύτοϊς έάν έξήρχοντο τής ύπηρεσίας (μέ τόν βαδμόν,
έν νοείται δν εϊχον κατά τήν έξοδόν των έκ
τής ύπηρεσίας) κατά τήν ημέραν τής κατα
λήψεώς των ύπό τοϋ όρίου ήλικίας, ύπό τόν
περιορισμόν δτι τά οϋτω προστιδέμενα έπί
πλέον έτη άπό τής ήμέρας τής εξόδου μέχρι
τής ήμέρας τής καταλήψεώς των ύπό τοϋ ό
ρίου ήλικίας δέν δύνανται νά ύπερβώσι τά
έπτά καί έν ούδε?μιςι περιπτώσει τά συντάξιμα
έτη νά ύπερβώσι τά τεσσαράκοντα έτη.
6) "Οσοι καταλαμβάνονται ύπό τοϋ όρίου
κατά τήν 1 Ίαν. 19^0 καί μετέπειτα.
Εις τούς κατά τήν 1 Ιανουάριου 1960 ώς
καί εις τούς βραδύτερον τής χρονολογίας
ταύτης καταλαμβανομένους ύπό τοϋ όρίου
ήλικίας (ώς καδορίζεται τό δριον τοϋτο έν
τώ δρδρω 18 τοϋ έν ίσχύϊ όργανιομοϋ
τής Ύπηρεσίας) δά καταβάλλωνται έπί τρί
μηνον είσέτι, ήτοι μέχρι 31 Μαρτίου 1960, αί
έν τή παραγράφω 5 καδοριζόμεναι άποδο
χαί. Μετά τήν πάροδον τοϋ τριμήνου ήτοι
άπό 1 'Απριλίου 1960 δά καταβάλλωνται ϊσο-

βίως άποδοχαί ϊσαι πρός τήν σύνταξιν ήτις
δά άπενέμετο αύτοϊς έάν έξήρχοντο τής Ύ
πηρεσίας (μέ τόν βαδμόν έννοεϊται δν εϊχον
κατά τήν έξοδόν των έκ τής Ύπηρεσίας)
κατά τήν 1 Ίανουαρίου 1960 καί ύπό τόν πε
ριορισμόν δτι τά οΰτω προστιδέμενα έπί πλέ
ον έτη άπό τής ήμέρας τής έξόδου μέχρι
τής 1 Ίανουαρίου 1960 δέν δύνανται νά ύπερβώσι τά έπτά, τά δέ συντάξιμα έτη δέν
δύνανται έν ούδεμιρ περιπτώσει νά ύπερβώσι διά τής προσδήκης τών έτών τούτων τά
τεσσαράκοντα.

7) Προστατευόμενα Μέλη :
Μετά τόν δάνατον τοϋ έξερχομένου τής
Ύπηρεσίας δά καταβάλλωνται εις τά κατά
τόν Κανονισμόν ταϋ Τομείου Συντάξεων δι
καιούμενα συντάξεως μέλη τής οικογένειας
τοϋ άποβιώσαντος έφ’ δσαν δικαιούνται τοιαύτης κατά τόν Κανονισμόν τά κάτωδι:
Α.' Προστατευόμενα Μέλη τών άποβιούντων, ών τό δριον ήλικίας συμπληροϋται πρό
τής 1 Ίανουαρίου 1960 (Κατηγορία έδαφίου
α, παραγράφου 6)"
α) Έάν ό δάνατος έπέλδη πρό τής κατα
λήψεώς των ύπό τοϋ όρίου ήλικίας (ώς τού
το καδορίζεται ύπό τοϋ άρβρου 18 τοϋ 'Ορ
γανισμού τής Ύπηρεσίας), εις τά προστα
τευόμενα μέλη δά καταβάλλωνται έπί τρί
μηνον αί άποδοχαί ας δά έλάμβανεν ό δο
νών κατά τό τρίμηνον έάν έζη. Μετά τήν
πάροδον τοϋ τριμήνου δά καταβάλλωνται τά
κατά τόν Κανονισμόν τοϋ Ταμείου Συντάξε
ων άναλογοϋντα ποσοστά έπί τής συντά
ξεως ήν δά έλάμβανεν ό δανών έάν έξήρχετο τής Ύπηρεσίας κατά τήν ήμέραν τοϋ
δανάτου του καί ύπό τόν περιορισμόν, εν
νοείται, δτι τά άπό τής ήμέρας τής έξόδου
του έκ τής ύπηρεσίας μέχρι τής ήμέρας τοϋ
δανάτου του λογιζόμενα έπί πλέον ώς συν
τάξιμα έτη δέν δύνανται νά ύπερβώσι τά έ
πτά, τό δέ σύνολον τών συνταξίμων έτών
του τά τεσσαράκοντα.
6) Έάν ό δάνατος έπέλδη μετά τήν κατάληψίν του ύπό τοϋ όρίου ήλικίας εις τά
προστατευόμενα μέλη δά καταβάλλωνται εύδύς άμέσως τά κατά τόγ Κανονισμόν τοϋ
Ταμείου Συντάξεων άναλογοϋντα ποσοστά
έπί τών κατά τήν άνωτέρω παράγραφον 6
έδάφ. α.' άποδοχών, αϊτινες κατεβάλλοντο
εις τόν άποβιώσαντα δικαιούχον προστά
την των»
Β'. Προστατευόμενα μέλη άποβιούντων, ών
τό δριον ήλικίας συμπίπτει μέ τήν 1 Ίανουα
ρίου 1960 ή καί μετέπειτα (κατηγορία έδα
φίου 6'. παράγρ. 6).
α) Έάν ό δάνατος έπέλδη πρό τής 1 Ία
νουαρίου 1960, εις τά προστατευόμενα μέλη
δά καταβάλλωνται έπί τρίμηνον αί άποδοχαί
δς δά έλάμβανεν ό δανών κατά τό τρίμη
νον, έάν έζη. Μετά τήν πάροδον τοϋ τριμή
νου δά καταβάλλωνται τά κατά τόν Κανόνι-

ομόν τοΰ Ταμείου Συντάξεων άναλογοϋντα
ποσοστά έπί τής συντάξεως ήν 8ά έλάμβανεν ό δανών έάν έξήρχετο τής ύπηρεοίας
κατά τήν ήμέραν τού δανάτου του καί ύπό
τόν περιορισμόν, έννοεϊται, δτι τά άπό τής
ημέρας τής έξόδου του έκ τής ύπηρεοίας
μέχρι τής ήμέρας του δανάτου του λογιζόμενα έπί πλέον ώς συντάξιμα έτη δέν δύνανται νά ύπεοβώσι τά έπτά, τό δέ σύνολον
των συνταξίμων έτών του τά τεσσαράκοντα.
6) Έάν ό δάνατος έπέλδη μετά τήν 1 Ια
νουάριου 1960, εις τά προστατευόμενα μέλη
δά καταβάλλωνται εύδύς άμέοως τά κατά
τόν Κανονισμόν τού Ταμείου Συντάξεων άναλογοΰντα ποσοστά έπί των κατά τά άνωτέρω έδάφ. 6'. τής παραγράφου 6 άποδοχών,
αϊτινες κατεβάλλοντο εις τόν άποβιώσαντά
δικαιούχον προστάτην των.
Εις άμφοτέρας τάς 1 ώς άνω περιπτώσεις
Αβ\ καί Ββ'. τής παρούσης παραγράφου έάν
ό δάνατος συμπέση έντός τού πρώτου τρι
μήνου άπό τής καταλήψεως ύπό τού ορίου
ήλικίας (Α6\) ή τού τριμήνου άπό 1 Ιανουά
ριου—31 Μαρτίου 1960 (Β6'), ο'ίκοδεν νοείται
δτι τά προστατευόμενα μέλη δά είσπράζωσι μέχρι τέλους τού τριμήνου τάς άποδοχάς, άς δά έλάμόανέν ό δανών δικαιούχος
έάν έζη.

δ) ’Έτη υπηρεσίας :
Δι’ όίονδήποτε μελλοντικόν ύπολογισμόν
ώς έτη ύπηρεοίας τών οΰτω ώς άνω έξερχομένω.ν δεωροΰνται τά κατά τήν ήμέραν τής
άποχωρήοεώς των συντάξιμα πλέον τών
πλασματικών, ατινα προστίδενται ύπό τούς
άνωτέρω διαγραφομένους περιορισμούς εις
τά πρώτα. Τά πλασματικά ταΰτα έτη είναι
έπτά καί" μειοΰνται μόνον έν περιπτώσει κα
ταλήψεως ύπό τού ορίου ήλικίας ή δανάτου
ένωρίτερον ή συμπληρώσεως τών τεσσαρά
κοντα συνταξίμων έτών.

9) Κατανομή μεταξύ Τραπέζης καί
Ταμείου Συντάξεων τών έκ τής έδελουσίας έξόδου προσδέτων βαρών
τοΰ Ταμείου.
Λόγω τής έκ τής έδελουσίας έξόδου προ
ώρου σημαντικωτάτης έπιβαρύνσεως τού Τα
μείου Συντάξεων ή Τράπεζα δέλει καταβάλ
λει πρός τό Ταμείον μηνιαίως άνάλογον έ~
πιχορήγησιν έπί χρονικόν διάστημα καδορισδησόμενον ύπό τής κατωτέρω, έν παρα
γράφω 14 όριζομένης ’Επιτροπής έπί τής έ
δελουσίας έξόδου.

10) Χρόνος άποχωρήσεως:

Άφ' ής γίνη δεκτή ή αΐτησις παραιτήσεως
ύπό τής Τραπέζης δέν δύναται νά παραμείνη
έν τή Υπηρεσία ό έξερχόμενος πέραν τών
α) Προαγωγαί καί προσαυξήοεις.
έξ μηνών ύφ’ οίανδήποτε δικαιολογίαν, είτε
Πρό τής άποχωρήσεως δά λάθη χώραν
κρίσις διά τούς έχοντας χρόνον προαγωγής ύπό τήν δικαιολογίαν τής άντικαταστάσεώς
ή προσαυξήαεως καί έφ’ όσον κριδώοι προ του, ή τής παραδόσεως ύπηρεοίας, ή τής
ακτέοι δά λάβωσι τήν προαγωγήν ή τήν συμπληρώσεως έλλείποντος χρονικού δια
προσαύξησιν άναδρομικώς, άφ' δτου τούτέ- στήματος πρός συμπληρωσιν πλήρους συν
στιν έχουσι συμπληρώσει χρόνον πρός προ ταξίμου έτους.
αγωγήν ή προσαύξησιν. Έπί πλέον δά πα11) Υπάλληλοι ών αί αιτήσεις έ
ρασχεδή αύτοϊς γενικώς προώδηοις κατά
τρία έτη πρός βελτίωσιν τού 6αδμοϋ των ή ξόδου δέν δά γίνουν δεκταί :
πρός άπόκτηοιν προσαυξήαεως.
Δι’ δσους έκ τών κατά τά άνω συγκεν6) Άναγνώρισις προϋπηρεσίας.
’Επίσης δά .άναγνωρισδώσιν ύπό τού Τα τρούντων τά προσόντα χρόνου ύπηρεοίας
μείου Συντάξεων αί προϋπηρεσίαι δι’ ας έκ- πρός ύποβολήν αίτήσεως έξόδουί περιπτώσεις
α’.—στ’ τής παραγράφου ύπ’ άριδ. 2) δέν άκρεμούσιν αιτήσεις συμφώνφς τώ Νόμω.
ποδεχδή ή Τράπεζα τάς έγγράφως ύποβληγ) ’Επιδόματα δέσεων .
Οϊ μέχρι σήμερον λαμβάνοντες έπίδομα δηαομένας αιτήσεις των ισχύουν τά κάτωδι:
δέσεως δά έξακολουδήσωσι νά τό είπράτΕίς περίπτωσιν καβ’ ήν οΰτοι έντός έπταε
τωσιν ώς προσωπικόν έπίδομα έπί μίαν έπτα- τίας ήτοι μέχρι 31 ’Ιουλίου 1953 εύρεδώσιν
ετίαν ή έξαετίαν άναλόγως (παράγρ. 3 έδαφ; εις τήν άνάγκην νά άποχωρήσωσι συνεπείφ
α.’ καί 6.’) ή μέχρι τής ήμέρας τής καταλή τών έν τώ άρδρω 7 παράγρ. 1 έδαφ. α." 8.'
ψεως ύπό τού ορίου ήλικίας ή τού δανάτου, γ.' δ.- ε. καί στ.' καί παρ. 2 έδαφ. α.' καί 6.’
έάν έπέλδουν ένωρίτερον τής έπταετίας ή λόγων τού Κανονισμού τοΰ Ταμείου Συν
τής έξαετίας. Τό έπίδομα τούτο ούδόλως έ- τάξεων ώς καί συνεπείφ οΐωνδήποτε άλλων
πηρεάζει τάς άπολαυάς τών προστατευόμέ- λόγων, πλήν έννοείται τής περιπτώοεως τής
νων μελών τού δικαιούχου καί οίκοδεν νοεί άξιοποίνου ή πειδαρχικής άπολύσεως, δέν
ται δτι δά περικόπτεται τούτο (έάν καταργη- δϋνανται νά εύρίσκωνται ούτοι εις μειονε
δή καί διά τούς έν ένεργεία κατέχοντας κτικήν δέσιν έναντι τών -άποχωρούντων, ώς
δέσεις, τούδ’ δπερ ισχύει καί διά πάν έτερον άνω, Συναδέλφων των άπό άπόψεως εύερέπίδομα.
γετήματος προωδήσεως, ποσοστού μηνιφίων

8) Λοιπά εύεργετήματα.

καί λοιπών άπολαυών (ανεξαρτήτως καί ά- τούς έχοντας συμπεπληρωμένον τό 55ον έοχέτως τοϋ έν τώ μεταξύ κτηδησομένου ά- ϋτος τής ήλικίας των καί 12 έτών συντάξιμον
νωτέρ,ου βαδμοϋ) καί των λοιπών εύεργετη- Υπηρεσίαν.
μάτων καί άπολαυών έκ τοϋ Ταμείου Αύτα
στ) Θήλεις, έχούσας συμπεπληρωμένον τό
σφαλείας, ού μόνον δι' εαυτούς, άλλά καί 45ον έτος τής ήλικίας των καί 12 τών συντά
διά τά προστατευόμενα ύπό τοΰ Ταμείου ξιμον ύπηρεσίαν.
Συντάξεων μέλη τής οικογένειας των.
6) Έπί μίαν τετραετίαν εις τούς α) ’Άρ
ρενας παντός Κλάδου καί Βαδμοϋ τούς έ
12)Λοιπαί περιπτώσεις άποδοχής χοντας 15 έτών συντάξιμον Ύπηρεσίαν.
παραιτήσεων
6) Θήλεις άγάμους, τάς έχούσας 15 έτών
Εις περιπτώσεις καδ' άς δέν ύφίσταται μέν συντάξιμον ύπηρεσίαν.
γ) Θήλεις έγγάμους, τάς έχούσας 12 έτών
ή προϋπόδεσις τοϋ ώς άνω έν παραγράφω
2 καδοριζομένου άναγκαίου χρόνου συντα συντάξιμον ύπηρεσίαν.
,δ>Θήλεις μητέρας, τάς έχούσας 10 έτών
ξίμου ύπηοεσίας προς ύποβολήν αίτήσεως παραιτήσεως, ούχ' ήττον δμως ουντρέχουσιν συντάξιμον ύπηρεσίαν.
ε) "Αρρενας παντός Κλάδου καί Βαδμοϋ,
οί υπηρεσιακοί λόγοι, έπιπροσδέτως δέ: α)
δεκαπενταετής τούλάχιοτον συντάξιμος ύπη- τούς έχοντας συμπεπληρωμένον τό 55ον έ
ρεσία διά τούς άρρενας παντός κλάδου καί τος τής ήλικίας των καί 10 έτών συντάξιμον
Βαδμοϋ, τούς μή έχοντας συμπληρώσει κατά ύπηρεσίαν.
στ) Θήλεις, τάς έχούσας συμπεπληρωμέ
τήν ήμέραν τής έξόόου των έκ τής Υπηρε
σίας τό 55ον έτος τής ηλικίας των, 6) δεκαε νον τό 45ον έτος τής ήλικίας των καί 10 έ
τής συντάξιμος ύβηρεσία διά τούς έχοντας τών συντάξιμον ύπηρεσίαν.
Β.' Τά εύεργετήματα τής ύπ’ άριδ’ 11 πασυμπληρώσει τό 55ονέτ.τής ήλικίας των άρρενσς παντός Κλάδου καί Βαδμοϋ, γ) δεκαπεν ρργράφου, έν περιπτώσει άπορρίψεως ύποβληταετής συντάξιμος ύπηρεσία διά τάς δήλεις δησομένης παραιτήσεως, ισχύουν μόνον διά
άγάμους, τάς μή έχούσας συμπληρώσει κατά τούς έχοντας εικοσαετή συντάξιμον ύπηρε
την ήμέραν τής εξόδου των έκ τής ύπηρε- σίαν άρρενας παντός Κλάδου καί Βαδμοϋ, 18
σίας τό 45ον έτος τής ήλικίας των, δ) δω έτη διά τάς δήλεις άγάμους καί 1 δετή διά
δεκαετής συντάξιμος ύπηρεσία διά τάς , δή* τάς έγγάμους καί μητέρας.
Γ. Τό έν παραγράφω ύπ' άριδ. 5 εύεργέτηλεις έγγάμους, ε) δεκαετής συντάξιμος ύπη
ρεσία διά τάς μητέρας καί στ) δεκαετής μα τής προσαυξήσεως tQv συνταξίμων έτών
συντάξιμος ύπηρεσία διά τάς δήλεις τάς έ μέχρι έπτά καί τοϋ καδορισμοΰ συνεπώς τοΰ
χούσας συμπληρώσει -τό 45ον έτος τής ήλι βελτιωμένου ποσοστοϋ άπολαυών (τοϋ ώς ά
νω πίνακας) μετά τήν πάροδον τής πενταε
κίας των:
Τότε ή Τράπεζα δά έξετάση τάς ύποβλη- τίας ή τετραετίας, άναλόγως, ή μετά τήν έν
δησομένας αιτήσεις παραιτήσεως ύπό τούς τώ μεταξύ κατάληψιν τοϋ έξερχομένου ύπό
δρους καί τά εύεργετήματα τής παρούσης τοϋ ορίου ήλικίας περιορίζεται μέχρις έξ έ
ώς καί τΤάντας τούς περιορισμούς αύτής μέ τών διά τούς έχοντας συμπληρώσει είκοσι
έτών συντάξιμον ύπηρεσίαν καί μέχρι πέντε
τάς κάτωδι τροποποιήσεις:
έτών διά τούς έχοντας συντάξιμον ύπηρε
Α’. Έν περιπτώσει άποδοχής- αιτήσεων τών σίαν μικροτέραν τών είκοσι έτών, ήτοι:
άνω περιπτώσεων δά καταβληδώσιν πλήρεις
Έφ’ όσον έχουν
άποδοχαί τοΰ^ βαδμοϋ τής ήμέρας τής έξό
10 έτών συντάξιμον ύπηρεσίαν τά 50 ο)ο
δου των—ώς έάν ήσαν έν τή Ύπηρεσιφ—διά
»
52 ο)ο
11 »
τό εις έκάστην τών κατωτέρω περιπτώσεων·
»
54 ο)ο
12 »
καδοριζόμενον χρονικόν διάστημα καί έφ’ ό
»
55 ο)ο _
15 »
σον εντός τοΰ διαστήματος έκάστης περι*
»
58 ο)ο
»
14
πτώσεως δέν καταληφδώσιν ύπό τοΰ ορίου
»
40 ο)ο
15 »
ήλικίας τοΰ προβλεπομένου ύπό τοϋ δρβρου
42 ο)ο
»
15 »
18 τοϋ έν ίσχύϊ οργανισμού τής Υπηρεσίας,
»
44 ο)ο
17 »
άλλως, έάν καταληφδώσιν, πλήρεις άποδοχαί
45 ο)ο
»
18 »
μόνον μέχρι τής χρονολογίας τής καταλή»
48 »)ο
19 »
ψεως ύπό τοϋ ορίου ήλικίας καί έπί έν τρί
»
55 ο)ο
20 »
μηνον έπί πλέον:
»
55 ο)ο
21 »
α)Έπί μίαν πενταετίαν εϊς τούς α) άρρενας
»
59 ο)ο
22 »
παντός Κλάδου κα: Βαδμοϋ τούς έχοντας 20
»
52 ο)ο
25 »
ετών βυντάξιμον υπηρεσίαν, β) δήλεις άγά»
55 ο)ο
24 »
μους τάς έχούσας 18 έτων συντάξιμον Υπη
ρεσίαν.
13) Άποζημίωσις έκ τοΰ Ταμείου
γ) Θήλεις έγγάμους, τάς έχούσας 15 έτων Αύτασφαλείας.
συντάξιμον, υπηρεσίαν.
ΟΙ έξερχόμενοι τής ύπηρεσίας άφ’ ής άδ) Θήλεις μητέρας τάς έχούσας 12 έτών
ποχωρήσωσι παύουσι συμμετέχοντες εις τό
συντάξιμον υπηρεσίαν.
ε) Άρρενας παντός Κλάδου καί Βαδμοϋ Ταμεΐον Αύτασφαλείας, ή δέ άποζημίωσις

των καί ό τρόπος άναλήψεως τούτης κάδο- .
ρίζεται ώς άκολούδως :
α) Τρόπος ύπολογιομοϋ τής άποζημιώσεως.
Τ ό άναλογοΰν εις έκαστον των έξερχομένων ποσόν δέλει έξευρεδή βάσει των ύπό
τού έν ϊσχύϊ όργανισμοϋ τής ύπηρεσίας άποδοχών του ώς καί προπολεμικώς. Τό οΰτω προκϋπτον ποσόν δά άναχδή εις μέτο
χός Έδνικής Τραπέζης πρός δρόχμάς εξή
κοντα χιλιάδας έκάστην μετοχήν (τιμή χρη
ματιστηριακή τής μετοχής πρότοϋ πολέμου).
Τό οΰτω προκϋπτον ποσόν μετοχών (καί με
τά των κλασμάτων έννοεΐται) δά οφείλε
ται είς τόν έξερχόμενον καί εις τήν ·κατά
τήν ήμέραν τής έν μέρει ή_έν δλω άναλήψεώς του έπίσημον τιμήν της μετοχής έν τώ
Χρηματιστηρίω Άδηνών.
β) Τρόπος έξοφλήοεως.
..
Τό έν τρίτον τής οΰτω ώς άνω καδοριζομένης άποζημιώσεως δά είναι άπαιτητόν άπό τής ήμέρας τής άποχωρήσεως τή αιτή
σει τοϋ δικαιούχου εις δραχμάς καί μέ τήν
τρέχουσαν τιμήν τοϋ χρηματιστηρίου Άδη
νών τής ήμέρας τής άναλήψεως, τά λοιπά
δέ δύο τρίτα δέλουσι καταστή άπαιτηπά εις
δραχμάς καί μέ τήν τρέχουσαν τιμήν τοϋ
Χρηματιστηρίου τής ήμέρας τής άναλήψεως
μετά πάροδον διετίας άπό τής ήμέρας τής
άποχωρήσεως τό δεύτερον καί μετά πάρο
δον τετραετίας άπό τής ήμέρας τής άποχω
ρήσεως τό τρίτον.
Είδικώς διά τούς καταλαμβανομένους ύπό
τοϋ ορίου ήλικίας ώς καί έν περιπτώσει δανάτου άπαν τό υπόλοιπον τής άποζημιώσεως
καδίσταται, τή αιτήσει των δικαιούχων, άπαιτητόν είς δραχμάς μέ_τήν τρέχουσαν τιμήν
τοϋ Χρηματιστηρίου τής ήμέρας τής άναλήψεώς του, αμα τ/j συμπληρώσει τοϋ ορίου ή
λικίας ή άμα τώ δανάτω.
Ή οΰτω προκύπτουσα διαφορά μεταξύ τής
ύπό τοϋ Ταμείου Αύτασφαλείας όφειλομένης
κατά τήν ήμέραν τής έξόδου άποζημιώσεως
καί τής κατά τά άνω καδοριζομένης δέλει
έπιβαρύνει τήν Τράπεζαν,
Σημείωσις : α) Ό ώς άνω τρόπος ύπολογισμοϋ άποζημιώσεως έκ τοϋ Ταμείου Αύτα
σφαλείας δέον νά ίσχύση καί διά τούς εσχά
τως άποχωρήσαντας έστω καί άν ή καταβο
λή τής διαφοράς γίνη είς δόσεις.
6) Είς τάς περί έδελουσίας έξόδου διατά
ξεις δέον νά ύπαχδοϋν καί οί συνεπεία μά
κρος καί άνιάτου νόσου άπολυδέντες άπό
τοϋ έτους 1945 καί έντεΰδεν.

14) Σύστασις Επιτροπής
Συνιστδται έπταμελής ’Επιτροπή, έξ ών δύο
τούλάχιστον μέλη όρίζονται ύπό τοϋ Συλ
λόγου τών ύπαλλήλων τής Τραπέζης πρός
μελέτην τοϋ όλου ζητήματος τής άποσυμφορήσεως (έκτασιν τούτης, κατανομήν τών
βαρών μεταξύ Τραπέζης καί Ταμείου Συντά
ξεων, ρύδμισιν τοϋ ζητήματος τής άπονομής
συντάξεων εις τούς μή έχοντας άποκτήσει

είσέτι τοϋτο κλπ.)ήτις, έντός τοϋ καδορισδησομένου ύπό τής Διοικήσεως συντόμου χρονικοϋ διαστήματος, δέλει ύπσβάλη αύτή τό
πόρισμα τής έργασίας της ϊνα λάθη ή Διοίκησις τάς άπρφάσεις της καί έν βυνεχείφ ή
ίδια Επιτροπή6 δά έξετάση τάς ύποβληδησομένας αιτήσεις..
Κατά τήν έξέτασιν τών αιτήσεων τών Είσπρακτόρων δά παρίσταται καί εΤς άντιπρόσωπος τοϋ Συλλόγου τών Είσπρακτόρων,
'Ομοίως κατά τήν έξέτασιν τών αιτήσεων
τών Κλητήρων δά παρίσταται καί εϊς άντιπρόσωπος τοϋ Συλλόγου Κλητήρων.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κατωτέρω παραδέτομεν πρός κητατόπισιν
τών Συναδέλφων τό κείμενον τοϋ ύπ’ άριδ.
7 άρδρου τοϋ Κανονισμού τοϋ Ταμείου Συν
τάξεων έχοντος οΰτω:

Δικαίωμα Συντάξεως
1.—Δικαίωμα είς σύνταξιν έχει ^ πας ήσφαλισμένος.
α) Μετά 30 έτών συντάξιμον υπηρεσίαν άσχέτως
ήλικίας.
6) Μετά 25 έτών συντάξιμον υπηρεσίαν, έφ’ δσον
έχει συμπεπληρωμένον τό 55ον έτος της ήλικίας
γ) Μετά 20 έτων συντάξιμον υπηρεσίαν, έφ’ δσον
έχει συμπεπληρωμένον τό όΟόν έτος τής ήλικίδ) Μετά 15 έτων συντάξιμον ύπηρεσίαν, έν περιπτώσει καταλήψεως ύπό τοϋ όρίου ήλικίας.
ε) Μετά 15 έτων συντάξιμον ύπηρεσίαν, έν περιπτώσει άπολΰσεως έκ τής ύπηρεσίας ένεκα καταργήσεως δέσεως ή έξ άλλων ύπηρεσιακων λόγων. ’Ε
πί άπολύσεως, μετά 15ετή συντάξιμον ύπηρεσίαν, έ
νεκα καταχρήσεως, ύπεξαιρέσεως, άπάτης, πλαστο
γραφίας,
δεν χορηγείται είς τόν ήσφαλισμένον
σύνταξις. ’Εάν δμως ύπάρχωσι σύζυγος και τέκνα,
δτινα δά έδικαιοϋντο συντάξεως, κατά τούς δρους
τοϋ άρδρου 8, καταβάλλεται αύτοΐς ή σύνταξις,
ήτις δά τοϊς άπενέμετο είς περίπτωσιν θανάτου
τοϋ ήσφαλισμένου.
στ) Μετά 10 έτων συντάξιμον ύπηρεσίαν, έν περιπτώσει πλήρους άνικανότητος και έφ’ δσον διαρκεϊ ή άνικανότης αϋτη.
2. —Οι Διοικηται καί οΐ ύποδιοικηταί τών^ τριών
Τραπεζών έν περιπτώσει μή Επανεκλογής,
μή
έπαναδιορισμοϋ ή παραιτήσεώς των, δικαιούνται συν
τάξεως έφ’ δσον έχουσι συμπεπληρωμένην δεκαετή
συντάξιμον ύπηρεσίαν, εις ήν συνυπολογίζονται κα’ι
τά τυχόν προσμετρηδέντα αύτοΤς έτη προγενεστέρας παρά τινι τών Τραπεζών ύπηρεσίας.
3. — Ή ένεκα τοϋ ύποβιβασμοϋ κατά βαδμόν, λό
γω μεταβολής είς τήν οργανικήν σύνδεσιν τοϋ
Προσωπικού, παραίτησις έζομοιοϋται πρός τήν λόγω
καταργήσεως δέσεως όπόλυσιν όικαιουμένου τοϋ ήσφαλισμένου είς σύνταξιν έπί τή βάσει τών συντα
ξίμων άποδοχών τοϋ άνωτέρου βαδμοΟ μέ τόν ό
ποιον ύπηρέτησεν.
4.—Έξαιρετικώς διά
τό δήλυ προσωπικόν τών
τριών Τραπεζών τά δρια ήλικίας καί ύπηρεσίας
πρός απόλαυσιν τοϋ δικαιώματος συντάξεως κάδο"
ρίζονται ώς έξής :
%
α) Μετά 25 έτών συντάξιμον ύπηρεσίαν άσχέτως
ήλικίας καί
β) Μετά 20 έτών συντάξιμον ύπηρεσίαν, έφ’ δσον
έχουσι συμπεπληρωμένον τό 45ον έτος τής ήλικί
ας των.
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