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Διά το Χώμ», των ύπαλ επιβολής τής ήθικής τάλήλων χαί την Διοικητικήν ξεως.
ΤΙ ύγιής όμως έν τή
τοο Επιτροπήν δεν άπετέΤραπέζη
τάξις είχε σχηλεσαν έζπληξιν αί άποκαλυ
ματισθή
ή
έντύπωσις εις τό
φθείσα,ι εσχάτως καταχρήη one διαπιστωθεισαι, προσωπικόν ότι μετετοπίζεώς έχ■*ρακτήρίσθησϊ.ν αύ- το εις τήν σφαίραν τών. άτζι ί>πο της Διοικήσεως της νεκπληρώτων πόθων, είς
,Τραπέζης, άνωμαλίαι. Δι τήν σφαίραν τών όνείρων,
ότι όλοι ζώμεν εις τό "Ί διότι ούδεμία άνταπόζρισις
δρυμα αύτό καί όλοι γνω- εκ μέρους τής Διοικήσεως
ρίζομεν την, άπό ετών κρα- τής Τραπέζης έξεδηλούτο
τονβεν εν αύτώ, έξηθλιω- παρά τάς έκάστοτε δηλώ
μένην καί έκλυτον ζατάστα- σεις καί ύποσχέσεις της.
σιν, {) όποια εις ούδέν ση- Καί δεν δυνάμεθα νά έξη»
μειον επαφής με την ήθι- γήσωμεν τήν άχαραζτήριζήν, τονίζομεν ζαί πάλιν, στον αύτήν στάσιν τής Διοιεύρίσζεται. Την ζατάστα- ζήσεως εις τάς κατά πολ
σιν αύτήν, την εις όλους λούς καί ποικίλους τρόπους
μας γνωστήν, ήθέλησε ν’ α« έπανειλημμενως έκδηλω ·
νατρέψη εκ θεμελίων τό θείσας επιμόνους άξιώσεις
Χώμα τών ύπαλλήλων. At’ ιτού προσωπικού, διότι μία
*ό καί ή Διοικητική ’ Επι ! τοιαύτη συμπεριφορά μόνον
τροπή του Χυλλόγου εις τά έκ προσώπου ξένου προς
προγράμματα της, τα ό τήν Τράπεζαν, θά ήδύνατο
ποια τόσην πανηγυριζήν ε- νά άπορρεύση.
Τό Χώμα όμως τών ύ«εδοζείΛασίαν έ'βχον εζ μέ
ρους του συνόλου του προ- παλλήλων ενέμενε πάντοτε
σωπικοΰ, έθετε λίαν σαφώς 1 εις τήν άξίωσίν του αύτήν,
καί κατηγορηματικό^ τό δι" ό καί τον παρελθόντα
ζήτημα τούτο ζαί ετόνιζε !’Ιούνιον δι’ ενεργών πρά
την άνάγζην τής έγζαθιδρυ ξεων, οίαι ύπήρξαν αί έκ»
οεως ήθιζής τάξεως εν τή δηλωθείσαι τότε στάσεις
εργασίας καί άπεργίαι, ήΤραπέζη.
ξίωσεν
άπό τήν Διοίκησιν
"Ολαι αί ενεργειαι του
νά
συνελθη
επί τέλους έκ
Χώματος ζαί τής Διοικ.
Επιτροπής προς την ζατεύ- τού λήθαργου, εις τόν όποι
θυνσιν αύτήν έστρεφοντο. ον είχε περιελθει καί νά
Δεν άφήναμεν εύκαιρί- όργανώση έν τή Τραπέζη
αν ( σύνηθες δε ήτο τό μίαν τάξιν άπό άπόψεως
φαινομενον, να δήμιου ρ- θεσμών καί χρησιμοποιήσεγούμεν τοιαύτην) πού να ως καταλλήλων προσώπων,
μη θίγωμεν τό μεγάλο αύ εις τρόπον ώστε νά δυνηθή
τό ζήτημα, πού νά μη άγω- αύτη νά πραγματοποίηση
νιζώμεθα διά την επιτυχί τούς έθνικούς καί κοινωνι
αν τού σζοπού αύτοΰ, ό ό κούς της σκοπούς.
Αλλά έναντίον τής τίμι
ποιος, δεν είναι ύπερβολή
έά.ν λεχθή, ήτο ζαί είναι ό ας αύτής διαγωγής τού Χώ
μοναδιζός — όπως άλλωστε ματος τών ύπαλλήλων, έέδειξαν τά πράγματα—σκο ξηγέρθησαν αί δυνάμεις
πός. ζαί σζοπός εύγενής τού τού κακού, αί όποίαι δεν έ»
δίστασαν, πλαστογραφούσα!
Χυλλόγου.
* Ενθυμούμεθα όλοι την τήν πραγματικήν έννοιαν
πανήγυριν εκείνην τής προσ τού συμφέροντος τής Τρα
φωνήσεως, όπου, ένφ συ πέζης, νά έπικαλεσθώσι καί
νήθως εις τοιαύτας περι νά φέρωσι είς τά χείλη των
πτώσεις οί προσφωνούντες τό ιερόν αύτό όνομα τής
περιορίζονται εις φιλοφρο Τραπέζης καί έν όνόματί
νήσεις καί χαιρετιστήριους της νά διεξαγάγωσι μίαν
έζφράσεις, τό Χώμα έθεσε πραγματικήν έκστρατείαν,
μέ ωμότητα την άνάγζην διά νά ματαιώσωσι, άκουτής έξυγιάνσεως τής Τρα» σατε τι: τήν ήθικήν έξυγίπεζής, ύπό τά παταγώδη ανσιν τής Τραπέζης, τήν
χείρον, ροτήματα όλου τού όποιαν έξυγίανσιν φαίνεται
έν αγωνία, διά την ζατά- εΰρισκον άπροσμάχητον έματασιν τής Τραπέζης, τε- πόδιον.
'Όλο τό προσωπικόν έν»
λοΰντος προσωπιζού.
’Ενθυμούμεθα, ότι έζτο- θυμείται τήν βεβαίωσιν τού
τε δεν ύπήρχε γραπτός ή κ. Διοικητού, ότι τά πάντα
προφορικός λόγος έρμη - βαίνουν καλώς έν τή Τρα
νεύων την θέλησιν τού Χώ πέζη καί ότι τό. ϊΐροεδρείον
ματος, ό όποιος νά μή άνα- τού Χυλλόγου είναι εκείνο,
φέρεται εις τό ζήτημα τής τό όποιον δημιουργεί, ώς

φαντασίωσιν, τήν άνάγκην
τής ήθικής έξυγιάνσεως.
"Ελεγεν ή περίφημος έκείνη έγκύκλιός του «.... τ ό
προεδρείον τ ο ύ
Χυλλόγου μ ο ΰ διετύπωσε κατά και
ρούς διάφορα αι
τήματα χαρακτη
ριζόμενα έκάστο
τε ύ π’ αύτού ώς αίτήματα ήθικής τά»
ξ ε ω ς ».
Εις τήν περικοπήν αύτήν,
έδίδετο ύπό τού Χώματος
ή άπάντησις ότι ύπάρχουσι
συνάδελφοι, οί όποιοι είναι
άπολύτως προσκεκολλημένοι είς τήν ύλην καί ότι ή
βεβαί'ωσις τού κ. Διοικητοΰ, ότι τά πάντα βαίνουν
καλώς, μόνον τόν «γέλωτα»
προκαλεί. Ό γέλως όμως
αύτός, πικρός καί τότε, μετετράπη, φεύ!Σ σήμερον,
είς δάκρυα, καί δάκρυα πι
κρά ολοκλήρου τού Προ
σωπικού.
Άφήνομεν τάς άλλας έκείνας τέσσαρας άπειλάς,
είς τάς όποιας κ. κ. Χυνά»
δελφοι, παρ’ όλα τά γενόμενα, τολμά ίσως νά έμμένηί!.
’Εξάγεται έξ όλων αύ»
τών κ. κ. Χυνάδελφοι ένα
συμπέρασμα. "Ενα συμπέ
ρασμα πολύ λυπηρόν. Αν
τί ό κ. Διοικητής νά ένεργήση, νά δράση διά τήν έξυγίανσιν τής Τραπέζης,
ήπείλει. Ήπείλει τότε ότι
θά μαστιγώση τό προσωπι
κόν, διότι έτόλμησε παρααυρόμενον ύπό τού προε
δρείου τού Χυλλόγου νά
βλέπη είς τήν Τράπεζαν
έλλειψιν ήθικής τάξεωςίί
***
'Ο χρόνος παρήρχετο.Καί
δεν ήτο δυνατόν παρά κά
ποτε νά σκάση — κατά τό δ ή
λεγόμενον —ή βόμβα. Καί
ή βόμβα αυτή έσκασε, άπει
λήσασα νά τραυματίαη τούς
πάντας καί τά πάντα έν τή
Τραπέζη. Έδείχθη διά
τών τελευταίων γεγονότων
ή παντελής έλλειψις όργανώσεως έν τή Τραπέζη, τό
ακατάλληλον τών χρηαιμοποιουμένων προσώπων, ού
μήν, άλλά καί ότι μέσα είς
τούς κόλπους της περικλεί
ονται πρόσωπα., τά όποια
θά έπρεπεν άπό μακρού νά
ήσαν έκτος τής Τραπέζης.
Έδείχθη πλέον ή κατα-

δήλως, ή άνυπαρξία οίουδήποτε συντονιστού έν τή
Τραπέζη, είς τόν όποιον
θά έπρεπε νά άγωνται όλα
τά μεγάλα θέματα διά νά
ευρίσκουν τάς λύσεις των.
Δεν είναι, λοιπόν άπορον,
δεν είναι έκπληκτικόν, τό
γεγονός ότι είς τήν Τράπε
ζαν συνέβησαν τά όσα έγι
ναν. Καί έφθάσαμεν είς τό
τέλος νά ίδωμεν, ότι ή ’Ε
θνική
Τράπεζα έγένετο
πλέον δημόσιον πρόβλημα,
ένώ. αν ή Διοίκησις τής
Τραπέζης έπραττεν έκείνα.
τά όποια καί αύτή παλαιότερον άνεγνώριζεν ώς όρθά, όλοι μαζί τότε, θά ήτο
εύχερέστερον, νά λύσωμεν
τό πρόβλημα, τό όποιον ή
το έσωτερικόν πρόβλημα
τής Τραπέζης. Καί άντιλαμβάνονται όλοι οί συνά
δελφοι, όποιας όδυνηράς
συνέπειας δύναται νά έχη
τό γεγονός, ότι τό έσωτερι
κόν αύτό) πρόβλημα έγένε
το δημόσιον.
***
<■>ά ένόμιζέ τις, ότι ύστε
ρα άπό τά παθήματα αύτά
ή Διοίκησις τής Τραπέζης,
πιεζομένη έκ τών πραγμά
των, θά ήλλασεν έπί τέ
λους, όπως θά έπρεπε, πο
ρείαν. Δεν δυνάμεθα όμως
νά τό βεβαιώσωμεν καί λυ«
πούμεθα έκ βαθέων.
Εύθύς ώς έπληροφορήθημεν τά συμβάντα, έθέααμεν
τό όλον ζήτημα έξ ύπαρχής
είς τήν Διοίκησιν τής Τρα
πέζης. Διότι, άνεξαρτήτως
τών ποινικών καί τών πει
θαρχικών μέτρων, τά ό

ποια θά ληφθούν, προέχει
πάντοτε τό ζήτημα τής έμ»
πεδώσεως μιας τάξεως έν
τή Τραπέζη, είς τρόπον
ώστε νά άναστηλωθή τό άπολεσθέν αίσθημα έμπιστοσύνης προς τούς ταγούς,
καί νά ά ποκατασταθή τό γόητρον τού 'Ιδρύματος.
Τά άποκαλυφθέντα γεγο
νότα προδίδουν τήν ύπαρξιν μιας βαρείας νόσου είς
τήν Τράπεζαν, νόσου ή ό
ποια κατέστη ένδημική καί
ή όποία έχει άνάγκην μέ
τρων ριζικής θεραπείας.
"Δ,νευ ριζικών μέτρων αί
έκδηλώσεις τής νόσου —εύχόμεθα νά μή έπαληθεύσωμεν — θά συνεχίζωνται.
Λϊέτρα, λοιπόν, πρέπει
νά ληφθούν διά τήν άναστή»
λωσιν τής έμπιστοσύνης.
Καί τά μέτρα αύτά, προς
τό παρόν, πρέπει νά είναι
έκείνα, τά όποια έθεσεν ύπ’
όψιν τής Διοικήσεως τής
Τραπέζης ή Διοικητική
’Επιτροπή καί τά όποία δη
μοσιεύονται είς άλλην στή
λην.
Τϊ Διοίκησις τής Τρα
πέζης, εάν παρείδε μέχρι
τούδε όλας τάς διαμαρτυ
ρίας τού προσωπικού, σή
μερον δεν έχει άπολύτως
κανένα δικαίωμα νά κω
φέ ύη, διότι άλλως αί εύθύναι της θά είναι τεράστιαι.
Πάντως τό Χώμα θά πρά
ξη είς τό άκέραιον τό καθή
κον του, όπως τούτο δια
γράφεται άπό τάς ώραίας
καί τιμίας παραδόσεις του.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΕΠΙ ΤΡΟΠΗ

Ε

TIN YHEYBVH1I TIN ΜΜΜΙΙΕΙΜ ΚλΤΜΡΗΙΕΒΝ
Ύττό τού Δικαστικού Τμήματος
τής Εθνικής Τραπέζης,
κατόπιν
εντολής τού Διοικητού αύτής ύπεβλήθησαν είς τόν προϊστάμενον τής
Είσοογγελίας Πλημμελειοδικών ’Α
θηνών κ. Πιακογιάννην δύο μηνύσεις
αϊτινες αφορούν τάς άποκαλυφθείσας ^καταχρήσεις είς τά Πα.ρ)ιματα

τής ’Εθνικής Τραπέζης Νίκαιας καί
Χαλανδρίου. Ή μία μήνυσις στρέφε
ται κατά τοΰ προϊσταμένου και τών
ύπαλλήλων τού Παραρτήματος Νί

καιας και κατα παντός τρίτου υ
πευθύνου, ή δέ άλλη κατά τοΰ προϊ
σταμένου καί τών ύπαλλήλων τοΰ
Παραρτήματος Χαλανδρίου και ε
πίσης κατά παντός υπευθύνου.
ΔΙ μηνύσεις ύπεβλήθησαν κατά
τών άνωτέρω, έπί άπατη, πλαστο
γραφία, παραβάσεις καθήκοντος
κλπ. ό δέ κ. Είσαγγελεύς διεβίβασε
αύτάς είς τόν κ. ’Ανακριτήν τοΰ
ΣΤ' “Τμήματος, δ στις καί θά έπιληψθή τακτικής άνακρίσεως.
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ΔΙ-ΕΥ-ΚΡ ΙΙΝιΙιΣΕΊ-Σ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ Υ.Π.Ε.Τ.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ

Η ΕΓΓΡΑΦΗ -ΜΕΛΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Έσωτιρ.: Τρίμηνος Δρχ. 15.000
»
Έξάμηνος » 30.000
»
Έτησία
» 50.000

ΠΟΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΚΛΕΊΟΝΤΑΙ

Τιμή φύλλου Δρχ. 1.000
Τά έμβσσματα έπ' Ανόματι της
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»
ΑΙ άποδείξεις δέον να φέρωσι τήν intoγραφήν τού Διαχειριστοϋ καί τήν σφρα
γίδα τής έφημερίδος
ΠαρακαλοΟνται ο! κ. κ. Συνδρομηταί,
δττως γνωστοποιούν είς τά γραφεία τής
έφημερίδος πάσαν μεταβολήν τής διευθύνσεώς των
Διαχειριστής:
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Αγίας Λαύρας 71 (Τέρμα Πατησίων]
Διευθύνσεις συμφώνως τφ &ρθρψ 6 § 1 τοΟΑ. Ν. 1092)193*
Υπεύθυνος έπί τής ύλης:
Δ. ΤΣΑΚΙΡΟΓΑΟΥ
Ρούζδελτ 60
Προϊστάμενος Τυπογραφείου:
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ
οδός ‘Αγ. Φανουρίου 47

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ IΣ
Άνακοινοΰται εις τούς κ.κ. συνα
δέλφους δτι έτέθηι εσχάτως είς 'κυ
κλοφορίαν έργασία τοΰ Τιμηματάρχου της Τραπέζης μας κ. Άνδρέου
Δηιμη,τρακοποΰΙλου',
Προϊσταμένου
της "Υπηρεσίας Φυ-λάξεως Τίτλων,
άναψερομένη είς ε6α -έικ των σοβα-ρωτέρων τομέων τής τραπεζικής
δράστη ριότητος, τόν τομέα των χρε
ογράφων.
Το -βιβλίον τοΰτο, συγγ-ραφέν κυ
ρίως διά τούς τραπεζιτικούς ύπαλλήίλους, λίαν όμως χρήσιμον καί
διά τούς νομικούς, κατά τήν κριτι
κήν τοΰ Καθηγητοΰ τοΰ Έμπιορ. Δι
καίου έν τω Πανεπιστημίω ’Αθηνών
κ. Κων. Ροκά, τήν όποιαν δημόσι
ε ύομεν είς άλλην στήλην, συνιστώμεν θερμώς είς τούς κ.κ. συναδέλ
φους, δχι μόνον τούς νέους, είς τούς
όποιους είναι απαραίτητον διά τήν
επαγγελματικήν των κατάρτισιν,
άλλά καί είς τούς παλαιοτέρους, ώς
λίαν ένδιαφέρον τήν τραπεζικήν λει
τουργίαν.
Ή τιμή του ιέχει κάθορισθή είς
Δρχ. 75.000', διά δε τούς ύπαΐλ,λήλους είς δρχ. 60.000 πληρωτέας είς
εξ 15θημέρους δόσεις ©κ δρχ. 10.000*
έκάστης.
ΤΗ' διάθ'εσις τών βιβλίων γίνεται
παρά τοΰ ίδιου είς τήν Υπηρεσίαν
Ταμείων Τίτλων.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ Ζ.

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥ-

ΛΟΥ: (Τά χρεόγραφα — Θεωρία καί
πράξις — Διάφοροι Τραπεζιτικοί έργασίαι έπί τίτλων. Άθήναι 1952, σελ.
262).
Ό καθηγητής τού Εμπορικού
δικαίου τοΰ Πανεπιστημίου Άθηκ
νών κ. Ρόκας χαρακτηρίζει
ώς
κατωτέρω τήν έκδοσιν τοΰ κ. Δημητρο-κοπούλου.
«ΙΤό λεγόμενον Τραπεζιτικόν δίκαι
ον, αποτελεί κλάδον τοΰ εμπορικού
δικαίου, άλλ^ τό ένδιαιφέρον του δεν
περιορίζεται
μεταξύ τών εμπόρων.
Μέγα μέρος αυτού άναφέρεται είς τάς
ίδιωτικάς συναλλαγάς έν γένει,
ώς
έκ τούτου δέ πρόδηλον είναι τό ενδια
φέρον του, ιδιαιτέρως μάλιστα παρ’
ήμΐν, παρ' ιεΐς έλάχιστοι είναι αί έργασίαι αιτινες άναφέρονται είς τον
κλάδον τούτον. Ένοικίασις χρηματο
κιβωτίων,
καταθέσεις
χρηματικοί
παρά Τραπέζη, δάνεια-, καταθέσεις είς
κοινόν λογαριασμόν είναι πράξεις αί
όποΐαι ανάγονται είς τάς καθ’ όλου
ίδιωτικάς σχέσεις
καί δεν περιορί
ζονται είς σχέσεις μεταξύ Τραπέζης
καί εμπόρου. Έξ άλλου αί τραπεζιτι
κοί έργασίαι, λόγω τής φύσεως αυτών,
ένέχουσι τι τό π:.λύτ:λοκΰν, προϋποθέτουσι πλήρη γνώσιν τής πράξεως,
ιδία διά τον νομικόν, όστις καλείται
νά επίλυση
συγκεκριμένο ζήτημα.
Πρόδηλον όθεν το ένδιαφέρον τοΰ βι
βλίου.
Ό συγγραφεύς κατανέμει τήν ΰλην
είς τέσσαρα μέρη. Είς τό πρώτον μέ-

ΠΕΜΠΤΗ,

ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΣΤΕΓϋΣΙίΙ
Έλάβομεν καί -δημοσιεύομεν
-έκ -καθήκοντος τήγ κατωτέρω επι
στολήν συναδέλφων -υπηρετούντο)ν
-είς τά Καταστήματα Μη,τροπόλε-ως καί ’Αγοράς, -άναφερομένην
είς τό ζήτημα τής στε-γάσεως.
Έν Άθήναις τή 2:3η ’Οκτωβρίου
1952.
’Αγαπητή «Τραπεζιτική», δημοσι
εύσατε παρακαλοΰμεν τά κάτωθι:
Δέν φ-ανταζάμεθα νά ύπάρχη
, .... έστω

Τό Διοικητικόν Συ,μβοΰιΧιον προ
βαίνει είς διευκρίνισιν τοΰ Κανονι
σμού1, όσον άφορα τήν -έγγραφή,ν με
λιων πατρικής ή καί ’ιδίας οικογέ
νειας, ώς κάτωθι:
«Μέλη, πατρικής ή καί Ιδίας οι
κογένειας, διά τά όποια δέν υπο καί ένας συνάδελφος άστεγος, πού
βάλλεται ϋπό τοΰ αμέσου- μέλους νά νο-μίζη δτι τό ζήτη-μα τής στεγά
αΐτη-σις ιέγγραφής -εγκαίρως, όταν σεως βρίσκεται στό δρόιμο πού θάύφίσταται τό πρός τοΰτο δικαίωμα, πρεπε.
δΰνανται νά -έγγράφωνται είς τό Τ. •ΙΓνωρίζομεν τήν -έν προκειμένη) άΥ.Π.Ε.Τ. βραδύτερο ν καί νά τυγχά πάντη,σιν, ή,τις πίλέον κατέστηι -κλασ
νουν προστασίας -μετά τρίμηνον άπό σική, «δέν υπάρχουν χρή-ματα». Έτής υποβολής τής αίτήσεως, μόνον ρ-ωτώ-μεν καί ήιμεΐς μέ τήν σειράν
έφ’ ιδσον ίδ-έν πάσχουν άπό πνευιμο- μας: πότε θά βρεθ-οΰν χρήματα; “Ο
νι-κόν νόσημα (απαιτούν σανατορια- λοι, καλώς έγνωρίζαμεν δταν συνε
κήν ή -έν αναρρωτήρια) περίθαλψιν), πή-ξαμε τόν Σύνδεσμον ’Αστέγων,
άπό φυματίωοιν οστών («απαιτούσαν -δτι δέν άπή.ρχον χρήματα, αλλά ό
θεραπείαν ιέ-ν Νοσοκομείο?), άπό τι -κάποτε· θά κοοθ-ίστατο δυνατόν νά
δερματολογικόν νόσημα (απαιτούν έξευρε-θοΰν, -έτσι δέ -καί έξεκινήσαθεραπείαν έν Κλινική), άπό -καρκί ί μεν διά τή,ν ίδρυαιν τοΰ Συνδέσμου.
νον, άπό νευραλογυκήν πάθησιν καί | "Ηδη, παρήλθε χρονικόν διάστημα
άπό οία-νδήποτε άλλην ασθένειαν α ετών, αν λάβη -κανείς ύπ’ δψιν καί
παιτούσαν άμεσον νοσο-κομειακήν τήν ϋ-παρξιν τής ύπό τόν -κ. Ί-θα-κή”
περίθαλψιν ή μακράν νοσηλείαν σιον Επιτροπής, καί τό ζήτημα αυ
οίκοι. Πρός τοΰτο, ή κατάστασις τό δέν παρουσιάζει ού-ξέ τήν -έλαχίτής υγείας θά πιστοποιήται διά 6ε- I στην πρόοδον, -έκτος, πράγμα πού
βαιώσεως 2 Κεντρικών ιατρών τοΰ- δέν φανταζόμεθα, αν -θά πρέπει νά
Τ.Υ,Π.,Ε.Τ., ή διά τάς Επαρχίας, θε-ω-ρηθή ώς ©ρ-γον -ή σύνταξις τών
-διά -βεβαιώσεως 2 συνεργαζομένων καταστάσεων σειράς προτεραιότη
μετά τοΰ Ταμείου ιατρών».
τας.

ΙΟΙ» I ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ
ΪΟΪ ΤΑΜΕΙΟΤ ΑΤΤΑΕΦΑΑΐΙΑΖ HPM
Α0Γ1 ΠΡΟΗΡΗΥ ΗίΟΪ ΥΒΑΛΑΗΑΟΗ
Ή άναλογιοτικη μελέτη τοΰ κ. ΑΥΧΡΟΥ
Πληροφορούμ-εθ α ότι ή τεχνική έπεξεργασία τών κατ’ ιδίαν περιπτώσεων
ί προωθήσεως τών συναδέλφων παρά τής
αρμόδιας υπηρεσίας
εύρι-σκεται είς
τά τέρμα τη-ς.
Ή Διοίικηισις τοΰ Ταμείου Αύτασφαλείας τοΰ Προσωπικού τών
Τρ-απεζώ-ν Ελλάδος, ’Εθνικής -καί
Κτηματικής,
πρ.-κειμένου
νά
προ-σδιορίση τήν προσγενομένην
είς τό Ταμεΐον ζημίαν λόγω τής
προώρο-υ εξόδου ϋπα-λλήλων τήν
οποίαν ώς γνωστόν άνέλαβον νά
άπο-καταστήσουν
α-ΐ
Τράπεζα ι
άνέδεσεν είς τόν άναλογι-στήν κ.
Λύχρ-ον όπως προβή είς τήν άναλογιστιικήν μελέτην τής εκτάκτου
αύτής έπιβαρύνσεως. Ή κατάρ
τι σθεϊσ-α άναλ.ιγιστική
μελέτη
ύποβληθείσα ήδη είς τήν Διοί-κη-σΐν τοΰ Ταμείου- έχει ώς έξης-:
Άνολογιστική μελέτη κα; έκθεσις
έπί τής προσγενο-μένης λόγω προώρου
εξόδου υπαλλήλων ζημίας είς τό Ταμεΐον Αύ-τασφαλείας τού Προσωπικού
τών Τραπεζών Έθ-νικής, Ελλάδος καί
Κτηματικής ϋπό Β. Λύχρου.
Από 1 Μα'ίο-υ έ.ε. κα; εφεξής «κατεβλήθησαν παρά τοΰ Ταμείου Αΰτασφα
λείας τών Τραπεζών Εθνικής, Ελλά
δος κα; Κτηματικής αποζημιώσεις έφ’
άπαξ είς 145 ύπαλλήλους τής ’Εθνι
κής Τραπέζης,
άποχωρήσα-ντας τής
ύπηιρεσίας
προ τής σνμπληρώσεως
τοΰ ορίου τής ηλικίας των. Έκ τούτων
1 1 άπεχώ-ρησαν συμφώνως ποός τούς
παρα-σχεθέντας μοι παρά τής υπηρε
σίας τοΰ Ταμείου ονομαστικούς πίνα
κας διά λό-γο-υς υγείας.
Είς τούς ύττολο ίττους 134 οϊτινες
άπεχώ-ρ-η-σαν
προώρ-ως κατεβλήθησαν
έν συνόλω αποζημιώσεις δρχ. 15.008.
024.000.
Παρά τής Διοίίκήσεως τοΰ Ταμείου

Ήιμεΐς νομίζοιμεν, -δτι ήτο δυνα
τόν νά έχη προωθηθίή τό ζήτημα
διά τής έξευ-ρέσεως οικονομικών μέ
ΤΟ-Υ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΛΝΤΑΞΕΩΝ
σων. ’Εάν δμως ή Έπιτροπ-ή) πιστεύη «δτι, μετά πάροδον ένός καί
Συνεχίζονται μέ γοργόν ρυθμόν ήιμίσεος έτους -δέν ήτο δυνατόν νά
αί οίικοδ-ομικαί -έιρ-γασίαι είς τήν -ά έπιτευχθή τι τό σπουδαιότερο ν άπό
νεμε ρσιν τοΰ Μεγάρου τοΰ Ταμείου τήν σύνταξιν τοΰ πίνακος σειράς
Συντάξεων, ιέπί τής πλατείας Κλαυ- προτε-ραιότητος, τότε όφείλ-ει νά ,ρυ,6-μώνος. Τό έν λόγω Μήγαρο.ν, -εκ ! Θμίση τή-ν ίθέσιν της. ΔΓ ημάς είναι
τός τοΰ δτι άξιοποιεΐ τά διαθέσιμα | άπαράδ-εκτος ή ύφισταμένη- κατάτοΰ Ταμείου, θά άποβ-ή -καί οικοδο στασις, ήτις ©Υγίιζει τά δρια τοΰ
μικόν στόλισμα είς τή|ν -κεντρικήν έμπαι-Υμ-οΰ, δταν ή Επιτροπή Στεαυτήν περιοχήν τής πρωτευούσης.
γάσεως ’Αστέγων ό-μιλή -διά στέγα- μοι άνετε-θη- νά ;ττ ο λ ο ν ίοω ποια ή
σιν μετά πάροδον 5, 6, 7 -καί δ θε έκτασις τής πρ-σγενο-μένης είς τά Τα
ός ξέρει, πόσων ιέτών.
μεΐον ζημίας έκ τής ανωτέρω προώρου
ρος, ϋπό τόν τίτλον «χρεόγραφα στα“Οταν οί -υπάλληλοι τής Έθ-νικής καταβο-λής τών αποζημιώσεων.
ύ-εράς προσόδου» έοευ-νώνται τά δημόΤραπέζης
τής
Ελλάδος
δέν
είναι
Ή ζημία τοΰ Ταμείου- διαχωρίζεται
ο'ΐα χρεόγραφα, τά -κυμαινόμενον χρέος,
■είς θέσιν νά -ομιλούν περί στεγάσε- είς δύο διακεκριμένος κατηγορίας:
τά δημόσιον χρέος τής ‘Ελλάδος, ή
1) Ζημίαν προκύψ-αισαν έκ τής ΰφιάπόσβεσις τών δανείων κα; ακολούθως ώς των, άσψάΧώς δέν -επιτρέπεται
σταιμένης διαφοράς μ-εταξύ τής κατα
(κεφάλαιον Ζ„ -καί Η) τά δάνεια τών άστεγοι άλλων ο,ίωνδήποτε ’Οργα
περί βληθεί σης αποζημίωσε ως καί τής ση
εταιρειών
καί ή έιχπρο-σώπιησις τών νισμών, οϋτε νά σκέπτονται
μερινής αξίας; τής καταβλητέας τοιαύομολογιούχων. Τό δεύτερον μέρος άνα- στεγάσεώς τω-ν.
-Μετά συναδελφ-ικών χαι-ρετισ-μών της κατά τήν συμπλήρωσιν τσΰ ορίου
ψέρ,εται είς τά χρεόγραφα μεταβλη
^Διαφορά
κατα-βληθείσης
τής προσόδου καί διαιρείται είς πέν οί συνάδελφοι τών -Καταστημάτων ηλικίας.
άποζημιώ-σεως κα; ύφισταμένη μοιθηΆ,γο,ράς
καί
Μητροπόλεως.
("Εποντε κεφάλαια, ακολουθεί δέ τό τρίτον
μα,-τιΐκοΰ άπο-θέ-ματτ,ς).
μ-έρ.ΐς, όπερ άναφέρεται είς τά Χρημα ται αί ύπογοαφαί).
α) Ζημία έξ αποζημιώσεων
τιστήρια
Αξιών (σελ. 127 - 149).
ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
β)
,,
έκ διακοπής εισφορών
Το τέταρτον μέρος τοΰ βιβλίου είναι
Έπί τής ανωτέρω ιέπιστοίλής, ό
και τό περισσότερον ενδιαφέρον τήν Σύνδεσμος Άστέιγων Υπαλλήλων
Έν σ-υνόιλορ
πράξιν. Θέματα καθημερινής χρήσεως, τής ΙΕ.Τ.Ε., ύπ’ δψιν τοΰ- όποιου έΕπειδή όμως
τά ανωτέρω ποσά
άναφε-ρόμενα
. είς τάς τραπεζιτικάς τέθη, μάς έδήλωσε τά έ-ξής:
ΰπελογ ισθησαν μέ βε-βαίας προσόδους
έργασίας, ώς είναι ή ενοικί-ασις χρη
«Ό -έ-μπνευ-στής τής -επιστολής συ (RENTE) διότι ή πιθανότης ζωής τών
ματοκιβωτίων, ή κατάθεσις ύπό όρους,
νάδελφος κ. ιΚαραβιάς, πριν συντά- μετόχων βάσει τής ηλικίας των ύπερέτά δάνεια έπ' -ένεχύρφ τίτλων κλπ.
-ξη
-καί κυκλοφορήση ταΰτη.ν πρός βαινε τό άπομένον πρός συμπλήρωσιν
έξετάζονται μετά πάσης λεπτομερείας
ύπαγιραφήν, έπρεπε νά φροντίση νά . τοΰ ορίου ήλι-κίας χρονικόν διάστημα,
κεί κατά τρόπον σαφή, κατατοπίζοντα πληιροφορηιθή τό ση-μεΐον είς δ εύρί- ^δηιμεν ουμπληρωμοίτικως καί *ΐς
πλήρως τόν αναγνώστην.
|ir τ , 1 J
χ Ir
,
! υπ-ολογιισμον του εκ του ττρ/ϋωρου θα^
το
στεναστικον
;μας
>
,
< ,c
Ό συ-γγραφεύς, γράφει έν τώ πιρο- σκεται an-u&pov
IT, r
» η
ο >*
, ,
νατού μέτοχων τινων εκ της ομαοος
ΤΟ

ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΟΝ

ΜΕΓΑΡΟΝ

λόγω, ότι άπευθύνει τό βιβλίον τ:|υ
πρός τούς τραπεζιτικούς ύπαλλήλους.
Πρέπει νά όμοιλογηθή ότι τό βιβλίον
αποβαίνει απολύτως χρήσιμον ι<α; είς
τούς νομικούς. "Αν διά τήν κατανόησιν οίου-δήπο-τε θεσμού απαραίτητος
είναι ή γνώσις τής πράξεως, τούτο,
κατά μείζο-να λόγον,
δέον νά λεχθή
διά τάς δυσχερείς σχέσεις τοΰ τραπεζιτιικοΰ δικαίου. Ισχύει έδώ ή σοφή
παρατήρη,σις τοΰ VIVANTE
όστις
είς
τον πρόλογον
τοΰ βιβλίου του
ΤΙίΑΙΐΤΑΤΟ DI DIBITTO COMMEROIALE έκδοσις 5η, σελ. IX εως
X εισαγωγής, γράφει: «Δέν πρέπει νά
έπιχει-ρή τις ούδε|μίαν
νομικήν διαπραγμόπ-ευσιν εάν δέν γνωρίζει κατά
βάθος τήν τεχνικήν κατασκευήν -καί τόν
οικονομικόν σκοπόν τοΰ θεσμού ό ό
ποιος αποτελεί τό άντιικείμενμν τής
μελέτης του. Αποτελεί μίαν έπιστημ-ίνι-κήν παρανομίαν,
μίαν έλλειψιν
εΰ-θ-ύτη,τος νά Θέλη τις νά πραγματευξή
ένα νομικόν θεσμόν, χωρίς νά γνωρίζη κατά βάθος τήν πραγματικότητα
αυτού.
- ,ί

ζητηιμα. Τότε, ευμεθα β-εβαιοι, εαν

τών ]34 κέρδους ή ζημίας.

εχη συναίσθηισιν τής σημερινής πραγματι:κότητος, Ιδ-έν -θά -έκυ-κλοφό-ρει
τήν ανωτέρω -έπιστολή,ν καί πολύ
περισσότερον δέν θά ήξίου τήν -5ηΓ
μοσίευσί-ν τη-ς».

Πρός τούτο ΰπελογ ίσαμεν την μέσην
ήλι'κίαν τής όμάδιιΐς τών 1 34 ήτις ανέρ
χεται είς 5-3 έτη τό χρονικόν διάστημα
δπερ υπολείπεται πρός συμπλήρωσιν
τοΰ όρίου ηλικίας άνερχόμενον είς 9
έτη, τάς μέσας
-μηνιαίας άποδ·:χάς
άνερ-βομένας είς δρχ. 3.980.000 καί
τούς συντελεστάς θν-ησιμό-τητος άπό
τού 53ου έτους μέχρι καί τού 6Ιου
έτους, τής ήλικίας.
Έκ τών συντελεστών τούτων έξευρέθησαν οί πιθανό; θάνατοι μετόχων, οϊτινες θά είναι άνά 2 θάνατοι κατά τά
πρώτα πέντε έτη -καί άνά 3 κατά τά
τελευταία έτη.
Βάσει τών δεδομένων τΐιΐώτων εύρέθη
ότι το Ταμεΐον συ-μφώνως τώ πίνα-κι
III άποκερδα ί νε ι έκ τών αποζημιώ
σεων ποσόν δρχ. 394.554.000, έκ δέ
τών εισφορών συμφώνως τζ> πίνακι IΥ
ποσόν δρχ. 247.392.0-0-3.
(Το Ταμεΐον 6-ά «ατέβαλεν ύποχρεωτικώς ένωρίτερο-ν
τοΰ ορίου ηλικίας
τήν άναλσγοΰσαν άποζημίωσιν αμα
τώ θανά-τω καί δέν θά είσέπραττε τάς
άναλοιγού-σας είσφτίράς άπό τοΰ θανά-

ΑίΝΓΓίΑΠΟΚ'ΡΊιΣ I Σ
ΤΗ!Σ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΕΙΣ ΝΗΣΟΝ ΛΕΡιΟίΝ
ΔΓ άπο-φάσεως τής Διοικήσεως,
ίΐδ-ράθ-ηι καί ή-ρξατο Ιλειτουργοΰσα
ιέν Λέρω άνταπόκρι-σις τής Τραπέζηις, έξαρτ-ω-μένη- (έκ τοΰ- Υποκατα
στήματος -Κάλυμνου,

ΠΕΝΘΗ
’Απέ'ονε κα; έκηδ-εύθη είς Καλλιθέ
αν ό συνταξιούχος συνάδελφος ’Αθανά
σιος Ραυτόπουλος.
‘Η Διοικητική Επιτροπή τοΰ Συλ
λόγου έρμηνεύουσα τά αισθήματα τών
συναδέλφων απευθύνει είς τήν οίκογένεισ.ν τού έκλιπόντος τά θερμά συλλυ
πητήρια.
\,,HH
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2) Ζημία έκ τής διακοπής τής κατα
βολής τών μηνιαίων εισφορών
τών
εξελθόντων τής υπηρεσίας
μετόχων
καί τής ίσης εισφοράς τής Τραπέζης.
(8% έπί τών αποδοχών).
Α' — Πρός προσδιορισμόν τής προκυφάσης ζημίας έκ τής προώρου καηταβολής τών αποζημιώσεων ύπιελογίσθη
βάσει τών μηνιαίων άπο&εχών 1) τό
ττεσόν, είς τό όποιον θ’ άνήρχετο ή
εφ άπαξ άπίο-ζη-μ ίω-σι ς έκάστου υπάλ
ληλου (σ-υ-μίφώνως ταϊς δια-τάξεσι τοΰ
σχετικού Κανονισμού) 2) Ή σημερινή
αξία τα-ύτης προεξοφλουμένης έπί εξα
μηνιαία άνατακι-σμώ πρός 5% έτησίως καί 3) ή προκύψασα διαφορά θε
τική η αρνητική. Μόνον είς τήν περίπτωσίν τοΰ αριθμού 113 τής καταστάσεως ή διαφορά ύπήρξεν άρ-νητική
κατά 4.494.00-0; -καθ’ α καί ώφελήθη
τό Τωμείον, κατά πάσας τάς λοιπάς
περιπτώσεις τό Ταμεΐον έζημιώθη.
Τά πασά τών διαφορών άναλυτικώς
άναγράψι:ινται είς τάς ύπ’ άρ-ιθ. 1 - 6
σελίδας τού έπισυναπταμένου πίνακος
I τό δέ συνολικόν ποσον ανέρχεται είς
δρχ. 3.4Τ0.630.000Β — Πρός προσδιορισμόν τής
προκυψάσηςΜζημίας έκ τής διακοπής
τών καταβαλλομέ-νων εισφορών ύπελο
γ ισθησαν 1 ) ή μηνιαία έκάστου μετόχ- 'υ πρός 8% έπί τών μηνιαίων αποδο
χών των άπό τής διακοπής των μέχρι
τής συιμπληρώσεως τοΰ ορίου ήλι-κίας.
2) Υπελογίσθη ή έξα-μηνιαία εισφορά
έκάστου ΰπολογισιθέντων καί τών άναλογουντων τόκων
-έπ) τών μηνιαίων
εισφορών κατά τά τέλος έκάστης έξαμηνίας.
3) Υττολ:lyίσθη ή σημερινή
άξια τής καθ^ έκάστην έξαμηνίαν κα
ταβλητέας μονάδας
έπί άνατοκισιμώ
πρός 5% ετησίως (κεφαλαιοποιηιμένη.
σημερινή αξία τών εξαμηνιαίων δό
σεων. Πρόσοδος — RENTE) καί 4)
Διά πολλαπλασιασμού
τού σχετικού
συντελεστοΰ- έπί τό ποσόν τής εξαμη
νιαίας εισφοράς εύρ-έθ-η
ή σημερινή
αξίας τής διακοπείσης εισφοράς έκά
στου μετόχου.
Τά προκύψαντα ποσά έμφαίνονται
άναλυτικώς είς τάς 6 σελίδας
τού
έπισυναπτομέναυ
πίνακος 11 τό δέ
άθροισμά των άνέρχεται
είς δρχ 3
875.044.000.
Ούτω τό πο-σόν τής πραγματοποιη
θεί σης σννολικής ζημίας τοΰ- Ταμείου
ανέρχεται είς:
Δρχ.

3.420.630.000
3.875.044.000
„
7.2:95.674.000
τ°υ καί εφεξής μέχρι συμπληρώσεως
τοΰ ορίου ήλικίας).
Το άθροισμα- τών δύο τούτων ποσών
ανέρχεται είς δρχ. 641.94-1.000, όπερ
αφαιρούμενον έκ τοΰ ανωτέρω ενρεθέντος συνολίικοΰ ποσού ζημίας άψήνει κατάλοιπον
έκ δρχ. 6.653.733.
000, είς δ πο-σόν -άνέρχεται ή πραγμα
τική ζημία τοΰ Ταμείου.
Επί τοΰ ποσού τούτου δέον νά ΰπο*
λογισθή κα; τόκος ποός 5% έτηισίως
απο τώιν μέσων Ιουλίου μέχρι ς έξοφλή-σεως.
Έν Άθήναις τή 11 Νοεμβρίου 1952
Ό άναλπγιστής Β. Λύχρος.

ΙΔΡΥΘ-Η ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 1ΝιΣ ΤΙ ΤΟΥΤΟΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙ IΣ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ -ΕΊΣ
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ θ-ΕΣ-ΣιΑΛΟΝΊΚΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΟΗΡ-ΕΤΗΣ IΝ
ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ
’Επερατώθη ή κατασκευή ’Ινστιτού
του Φυσικής Αγωγής κα; Μηχανοθε
ραπείας είς τό Κατάστημα- Θεσσαλο
νίκης καί ήρχι-σεν άπό τής 3ης Νοεμ
βρίου έ.έ. ή λειτουργία του.
Οί συνάδελφοι Θεσσαλονίκης έχ-:υν
εις την διάθ-εσίν τω-ν
όργανα
διά
γυμναστικήν άσκησιν καί μηχανήματα
είς τά όποια θεραπεύοντοΗ αί διάφο
ρα ι παθήσεις.

ΠΕΜΠΤΗ,

il

11 Δεκιεμβρ ίου 1952

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ

Σέλλα 3

F1?™ άναμφ^βήτητον δτε προσβολήν, ζαί μάλκττα βαρέων, άπετέλεσεν St£ το Σώμ* των σονχδελφων η οεποζκλυφβεκται εσχάτως ζζτζχρησ^ εις τά Καταστήματα τής περ^φερείας Αθηνών. Έχομεν τήν γνώ
μην, οτι τοσον η έζτασις, οσον και η βιαρζεια των καταχρήσεων αύτών εις χρόνον, οφείλεται κυρίως εις τήν
έλλειψιν οργανωσεως ,ζαι ελεγχου προλ^ψεως εζ μέρους των εντεταλμένων. Ανεξαρτήτως όμως τούτου,
αι πειθαρχιζαι ζαι ποινιζαι ζυρωσεις εναντίον των ύπευΟύνων, πρέπει να είναι βαρύταται καί παραδειγματιζαι.
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Απόψεις μας
ΕΠΙ TWl BPOTEIHOMEHflH METPSH

©ά άνέγνωσαν οί συνά- I ετη zai επί ενδόξων ήμεδελφοι τα εις άλλην στήλην ! ρών δοζιμασΟέν σύστημα,
δημοσιευόμενα μέτρα, τα ΙΙαραλλήλως είναι άπαραί
όποια ή Αιοιζητιζή ’ Επι- j τητος ή ύπαρξις ενός συντροπή έπρότεινε εις τήν τον ιστού, τον ρόλον τού όΔιοίζησιν τής Τραπέξης ποιου είχεν ό Αιοι,ζητής ή
κατά τάς τελευταίας της έ- ό ' Κ*ποδ ιοι ζητή ς .
■παφάς.
Αλλά ζαι επί τής άλλης
Είναι γνωστόν εις όλους προτάσεως, τής ζαταργήσεμας όποιον ,ζυζεώνα λογι- ως τού βαθμού τού Αιευστιζόν, άλλα ζαι ζράτος εν θυντού, έτονίσθη ότι ή πεί
ζράτει έχει δημιουργήσει ρα τών τελευταίων ιδίως
ό χωρισμός τού Κεντριζού ετών, μάς έδίδαξε ότι ευ
.Καταστήματος.
"Εχουσιν θύς ώς οί ύπάλληλοι γίνον
τόσα πολλά λεχθή επί τού ται .ΑιευΟυνταί, άρχίξουν
θέματος αυτού ζαι άπό των νά πολυπραγμονούν ζαι νά
στηλών τού δελτίου μας, μεγαλοπραγμονούν, ζαι ά»
άλλά ζαι εις τήν εις «ζω- φήνοντες ζατά μέρος τά ζύμωδίαν» εξελιχθεί σαν Ε ρια αύτών έργα, έναν ζύπιτροπήν έζείνην τού ’ Ορ ριον σζοπόν επιδιώζουν,
γανισμού, ώστε περαιτέρω πώς, δηλαδή, νά άνέλθουν
άνάπτυξις αύτοΰ νά είναι τάς βαθμίδας τής Λιοιζή■περιττή. Είναι επιβεβλη σεως με όλας τάς εντεύθεν
μένη ή συγχώνευσις τού επιζήμιους συνέπειας. ’Ε
Κεντριζού Καταστήματος άν άλλωστε, οί Αιευθυνταί
εις τήν ύπηρεσίαν τής ζΚιοι- τής Τραπέζης ήσχολούντο
ζαι με τα τ α π ε ι ν a
ζήσεως ζαι ή διαίρεσις τών ,νηγιστιζά
έργα, τά όποια
λειτουργιών τού Κεντριζού ζαι αύτά είναι μέσα εις τον
Καταστήματος, ώς τούτο ζύζλον τής άρμοδιότητος
όφίστατο παλαιότερον, εις τού Αιευθυντού, δεν θά έτμήματα με Αιεθυντάς τμη νεφανίζετο σήμερον ή λυ
μάτων, ζατά τό επί πολλά πηρά αυτή ζατάστασις.

ΑΛΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΛΕιΦϋ

Δεν δυνάμεθα νά άπαδεχθώμεν άδκχ- κατά τό παρελθόν άσθενήσαντας άλλά
μαρτυρήτως τήν κατ’ έξακολούβησιν ϊσταται καί ώς σκληρά απειλή και
παράλειψιν έκ τών προαγωγών
τών διά τούς σήμερα υγιείς,
οί όποιοι
■συναδέλφων εκείνων οί όποιοι, διότι άναλογίζονται όποια τύχη τούς ανα
Ετυχον νά άσθενήσι υν ικατά τό παρελ μένει έάν συμβή νά ασθενήσουν, ώς
θόν, ϋφίστανται σήμερον τάς συνέπει έάν είναι δυνατόν εις αυτούς νά υπο
ας έν είδη κυρώσεων ώς άν νά υπήρ γράψουν συμιβόλαιον άενάιιυ υγείας
ξαν αυτοί οί ’ίδιοι ήθελημένως υπαίτιοι κα; δεν τό πράττουν. . . . ’Ολίγη καλή
τής άποχής
έκ τής υπηρεσίας των. θέληισι ς έκ τοΰ αποθέματος τού άνθρωΈτονίσαμεν κατ’ έπανάληψιν άπό τών πισμοΰ μας πρός τούς άτυχήσαντας
στηλών αύτών,
άλλα καί κατά τάς άπαξ συναδέλφους μας δέν θά άνέτρεπαρουσιάσεις μας προς τον Διοικη πε έπιίκινδύνως τάς ψύχρας διατάξεις
τήν, οτι ή αυστηρά συμπεριφορά τής cci όττοΓαι ικαί οου'ταί κάποτε υττοχωΤραπέζης πρός τούς συναδέλφους αυ ροΰν εις όλιγώτερον δικαίας περιπτώ
τούς δεν περιορίζεται μόνον εις τούς σεις !

Η ΠΟΛΥΠΡλΓΜΩΣΥΝΗ

I
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οι ΤΥΠΟΙ ΤΟΝ ΔΗΑΟΣΕΟΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠ0ΚΤΗΣ1Ν ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α,ι εις άλλην σελίδα, δημοσι
ευόμενα! ανακοινώσεις τοϋ Συν
δέσμου Αστεγων, ορίζουν τούς,
Ό Υπουργός τής Εργασίας κ. γον έγένετο πρότερον μέ όλιγότεκατωτέρω τύπους δηλώσεων, τάς
Γονής εις ανακοινώσεις* του· έξήγ- ρους συμβούλους. Διότι πιστεύω
όποιας δέον νά υποβάλουν οί έιγ,ειλεν ότι άττόιφασις τής Κυβερνή- οτι τά Ταμεία δέν έγιναν διά νά
πιθυμοΰντες νά άπακτήσουν κα
σεως είναι ή έξυγίανσις καί ή άνα- τρέφουν τούς κομματικούς φίλους
τοικίαν συνάδελφοι:
διοργάνωσις τών οργανισμών τής τού έκάστοτε υπουργού ούτε και
ΤΟΎ: (ιέπώνυμον, όνομα, όνομα
κυρίας καί έπικουρικής άσφαΧίσεως τούς υπαλλήλους τούτων αλλά νά
ώστε οδτόι άποξενουμενοι άπό τά έξυπηρετούν τον δυστυχισμένον αυ πατρός). ΒΑΘΜΟΣ: ... ΤΜΗΜΑ
συστήματα τά όποια άπορροφοϋν τόν κόσμον τών εργαζομένων. Ιδού ή ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (εις δ σήμερον υ
τό μεγαλύτερον ίμερος τώιν ΐσό&ων ό λόγος διά τον όποιον απολύω πηρετεί) . ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣτων νά καταστούν ικανοί νά εκπλη διαρκώς τούς υπεραρίθμους υπαλ ΛΗΨΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ:,
• · · ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣ ΕΩΣ: , . ΕΓ
ρώσουν τον σκοπόν τής συστάσεώς
των, τής άνακουφίσεως τών ήσφαλι- λήλους και περιορίζω οπού και ό ΓΑΜΟ; Σ ή Α ΓΑΜΟ; Σ : . . .
ΠΡΟΣ
σμ-ένων καί τής παροχής συντάξεων πως δύναμαι τάς δαπόινας».
Τον Σύνδεσμον Άστεγων Υπαλλή
επαρκών νά -καλύψουν τάς άνάγκας
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ
λων Εθνικής Τραπέζης
τών άναλωθέντω-ν εις τήν εργασίαν
01 ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΙ
ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
καί τών προστατευσμένων 'όπ’ αύτών
Ύπό τοΰ υπουργείου Εργασίας
"Εχω τήν τιμήν κατόπιν τής ύπ*
μείλών. Χαρακτηιρ'ΐστικώς ό κ. υ
πουργός έβήλωσε τά εξής: «Άπό άπεστάλη επείγουσα εγκύκλιος άριθ. και άπό 1.12.952 άνακοινώσήμερον άρχεται ή ιέκικαθάρισις τών προς τούς ’Ασφαλιστικούς Όργα- σεώς σας, νά καταθέσω ήμΐν δήλωασφαλιστικών όργανισμών. Τό έρ- νισμούς διά τής όποιας ορίζεται, δ- j σι,ν ΧΡησ*μοποιήοεως δανείου σπεγον — φυσικά — θά είναι -δύσκολον τ, εξαιρούνται τού μέτρου τής ά- :
καί οδυνηρόν. Κατά πρώτον θά προ
ηγείται ιέ-λεγχος καί άναΧογιστική; πολυσεως οι τοποθετηθεντες εις αυ- | τά σχετικά στατιστικά στοιχεία.
μελέτη, καί ακολούθως ιέν συνεργα τους υπάλληλοι κατ’ έφαρμογήν Ι,Εν ............. τή Δεκεμβρίου 1952
σία μέ τούς ή σφαλισμένους θά γ ίνε τοΰ Νόμου 751 και 183ό έφεδροι '■
Μετά τιμής
Α) ΟΙι έπι&υμοΰντες νά λάδωσι
ται ή έκκαθάρισις καί άποτοξίνω- πολεμισταί.
δάνειον διά τήν άγοράν έτοιμου ή
σις».
ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΗΜΕΤΕΡΑ
τήν άνέγερσιν, θά συμπληρώσωσι
Διευκρινίζων τάς άνωτέρω δηλώΤΑΜΕΙΑ
τά κατωτέρω στοιχεία:
σεις του1 ό κ. υπουργός εΐπεν, έκ γε
Ώς έκ περισσού σημειούμεν ότι
’Επιθυμώ νά λάβω δάνειον στενά
νομένων καταγγελιών έχει διαπι
στώσει ότι εις πολλά ταμεία καί καθ’ όσον άψορά τά ασφαλιστικά σεως Δρχ: .......................................
Πόλις εις ήν επιθυμώ νά τεγαασφαλιστικούς οργανισμούς γίνεται μας ταμεία αΐ άνωτέρω- αίτηάσεις
(έάν είς προά-τεράστια σπατάλη, τών χρημάτων τού κ. υπουργού δέν- ι ύσταθούν καθ’ σθώ:
τών π poop ιζομένω ν διά τήν παροχήν όσον τό προσωπικόν το όποιον υ στειο-ν τής πόλεως νά σημειωθώ
τούτο)
συντάξεων εις τούς ήσφαλισμένους.
Είδος στεγάσεως ............... (είςτ
θά ιέξετάσωμεν τά ιεσοδα, έτόνισε, πηρετεί εις αυτά προέρχεται έξ ά
-καί τά ιέξοδα έκαστου ταμείου, θά ποσπάσεως, οί δέ άπαρτίζοντες τά πολυκατοικίαν ή μονοκατοικίαν)
πραδώμεν εις τήν περικοπήν όλων ^ συμβούλια συνάδελφοι ουοεμιαν ααριθμός κυρίων δωματίων: ....
Βοηθητικοί χώροι: ........... (χώλλ,
τών περιττών καί πολυτελών εξόδων ποζημίωσιν λαμβάνουν.
προχώλλ, δωμάτιον υπηρεσίας, λου
λειτουργίας των, θά άπολύσωμεν
τρόν, κουζίνα, W.C. νά σημειωθούν
τούς ιύπεραρίθιμους -ύπαλλήλους οί
όνομασπϊ)
όποιοι δ'ίωρίοθησαν διά νά εξυπηρε
Διαθέτω ιδιόκτητον οΐκόπεδον . .
τήσουν κομματικά συμφέροντα καί
........... (που ακριβώς κεΤται)
θά προδώιμεν -εις τήν άναδ-ιοργάνωΔιαθέτω έξ’ ιδίων τό ποσόν τών
Δραχμ: χ..........................
σιν τών ασφαλιστικών όριγ(ανισμώ-ν.
Ύπό τοΰ κ. Διοικητιεϋ ύπεγράΔιά τήν έξυπηρέτησιν τοΰ δα
Χαροοκτηριστικώς σας αναφέρω ότι
φη ή κατωτέρω πράξις άφο-ρώσα νείου δύναμαι νά καταβάλω μηνιαί
τό Ταμεΐον Άσφαλίσεως Καπνεργατήν σύστασιν Γνωμτδοτικής Ε ας Δραχ................................
νώιν επί συνόλου -έοόΐδω-ν 2(7 δισεκα
πιτροπής Προαγωγών.
Β) Οΐ -έπιθυμοΰ-ντες νά λάβωαι
τομμυρίων δραχμών ιέ:κ τών όποιων
Διά τήν διενέργ'ειαν προαγωγών, δάνειον πρός έπέκτασιν, έπισ-κευή,ν'
τά 10 δισεκατομμύρια προέρχονται κατά τό άρθρσν 23 παρ. 1 καί 2 τοΰ ή έξόφλη-σιν ένυποθή κου χρέους επί.
εκ κοινωνικών πόρων ίδιά έξοδα δι- ’Οργανισμού τής Υπηρεσίας, καί ιδιοκτήτου κατοικίας, θά συμπΧηρώ
σώοι τά κατωτέρω στοιχεία:
οικήσεως προϋπολογίζονται διά τήν τήν χορήιγηισιν προσαυξήσεων μισθού,
Επιθυμώ νά λάβω δάνειον Δραχ::
χρήσιν 1952 - 1953 3.688.000.ΟΌΟ Ktorjc τό άρ-δρον 25 παρ;. 1 καί 2 τού
α) διά τήν έπέκτασιν τής έν τήέν λόγω ’Οργανισμού, εις τούς έκ τού
,
_
_
_
_
_
_
_
_
_‘λ τής Τραπέζης,
Τ_
_
_
_
_u-~. πλήν
-li- Είσ- ποΛει
και επί
δραχμών ποσόν πραγματικά τερά- _
προσωπικού„
.

ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ Η ΓΝΠΜ010ΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟϋΓΠΓΟΝ

πρακτόρων Ικαί Κλητήρων, συμπληρώ- , Τής οδού.....................; · · · ιδιοκτήτου
σσντας τόν κσθωρισμένον χρόνον τήν Οικίας^ μου: Προσθήκη
Ιην ’Ιουλίου 1952, συνιστώιμεν Γνωμο- δωματίων ή
ν, 1λουτρού
.r,,. -/κλπ. (νά ση
δοτικήν Έπιτροπήιν άπαρτιζομένην έκ μειωθούν αΐ προσθήκαι)
τών Διευθυντών
τής Τραπέζης
κ.κ.
6) Διά τήν επισκευήν τής έν τη
’AS. Δάρμου,
Ε. Παπαν ι,κολάου, I. ΤΓά^ει .................... και έπι τής ο
ΠαρασκευοπούλΙ υ -και Γ. Κοζώνη, τού
δού .................... ιδιοκτήτου οικίας
Δικαστικού Συιμιβού-λου κ. Άγγ. Τσι- μου
τσιεκλή,, το-Q Δ ι ευθυ ντϋύ τής Διευθύνγ) Διά τήν έξαγοράν μεριδίου
σεως Καταθέσεων κ. Π. Μαιρ-ιολέα ιχαί
πόλει ............... και έπι
τοΰ ΔιενΕ-ύνοντος τήν Διεύθννσιν Λο- ■ τϋς !ν

Η ΑΝΑΣΥΝΘΕΣ I Σ
συναδέλφων τοΰ Κέντρου πληροφο
ρίας καί -στατιστικούς πίνακας επί
ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
διαφόρων θεμάτων -ώς δήθεν απα
Ως προς τήν άνασύνθεσιν τών
ραιτήτων.
συμβουλίων ό κ. Υπουργός έδήΒεβαίως, δέν εϊμεθα ήμεϊς οί ό λωσε τά εξής: «Είναι αληθές ότι άποιοι άρνοάμεθα τή,ν σκοπιμότητα πέστειλα εγκύκλιον διά τήν άνασύν
τής στατιστικής, άλλά -εχομεν τήν θεσιν τών συμβουλίων τών ασφαλι
γνώμην, ότι αν όχι όλα, πάντως τό στικών οργανισμών, ήτις είναι έπι γιστνκ-οϋ κ. Σπ. Καπάντη, μέ είσηγη- ! τθς οδοΰ ,................ · · ■ ης Τυγχάνω
ΤΠΟΛΪΛΓΗΧΙΧι
μέγιστον μέρος τών αίτουιμένω.ν αύ λέξει έπανάληψις τής εγκυκλίου τήν τόν Διενθυντήν τού Τμήματος συνιδιοκτήτης κατα το ............. .. .
Πρεσκ-πι-κού κ. Γ. ’Ανδρόνικον, άνα- ; εζ αδιαίρετου
’Τπενθυμίζόμεν εις
τών στοιχείων υπάρχει εις τάς ιδίας τοΰ προκατόχου μου. Άλλα ό ίδικός πληρούμενον έν περιπτώσει απουσίας
δ) Διάτήν έξόφλησιν ένυποθήτούς ζ. ζ. Συνάδελ
των ιύπη-ρεσίας -καί έάν κατέβαλλον μου σκοπός είναι ακριβώς ό αντίθε ή κωλύματος υπό τοή Προϊσταμένου κου δανείου τής έν τή πόλει
Δηλαδή ενώ ό προκάτοχός
φους, ότι γίνονται Ηξκαί -έλαχίστην φροντίδα, θά ή το τος.
μου ηΰξη,σεν κατ’ εμέ άδικαιολογή- Υπηρεσίας ικ. Γ. Παναγιωταροπούλσυ. ! - ■ · · καί έπι τής όδοΰ..................
ζταί ενστάσεις ζα-'ά
Τής ’Επιτροπής τούτης θέλουσει ιδιοκτήτου οικίας μου
δυνατόν νά τά συγκεντρώσωσι μό
τού ζαταρτισθεντος καί
τως τάς θέσεις τών συμβούλων ό
μετάσχει,
μετά δικαιώματος ψήφου, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
νοι των άντί νά έπιφορτίζωσι τούς λων τών συμβουλίων καί επιβάρυνε
δημοσιευθεντος πίνα ζος προτεραιότητας στε
συναδέλφους των τών έπαρχιών, διά τούς ήσφαλισμένους τρομερά, σκο καί οΐ διά τοΰ ύπ’ άοιθ. 171)5)11)52 1 > Έπι τής περιπτώσεως Α' όσοι
εγγράφου τού Συλλόγου τών υπαλλή
γάσεως άστεγων συνα
τούς οποίους είναι γνωστόν, ότι πός ίδικός μου είναι νά απαλλάξω λων τής ’Εθνιίκής Τραπέζης τής Έλλά- επιθυμούν νά αγοράσουν έτοιμον
δέλφων. Μάς έχων πα
πλείστας δσας ύπερωρ-ίας άφιερώ- τά Ταμεία άπό τό κομματικόν βά-1 δος ΰπο-δειχ-θέντες ώς εκπρόσωποι τού διαμέρισμα ή μονοκατοίαν νά τό
ράπονον, δύναται νά
ρος όπερ είναι πανελλήνιον αίτημα προσωπικού Τμηματάρχαι Α' τάξεως σημειώσωσι.
διατύπωση τούτο- έγ- | νουν άνευ ούδεμιδς άπόζημιώσεως,
Επίσης εις τήν δήλωσι-ν και είς
^κστη5'
ΣΐΓ·„ Ββσιλοποολος
γράφως πρός τήν ’Ε- 1 διά τήν διε-κπεραίωσιν τού φόρτου τών ήσφαλισμένων. Δέν βλέπω διά K“V Γ' Μουτούσ-ης,
τού
έξ
αύτών
τυειδικήν
στήλην νσ σημειωθή το ποin 10 °Χ°ν \α συμβούλια να έχουν , χόν κωλυο-μέν-ου ή άπ:ιυσιάζον-τος άνα- σόν όπερ δύναται νά καταβάλη δπιτροπήν Στε γάσεως.
εργασίας τών επαρχιακών Καταστη, °", ,μελθ με αντίστοιχους οικονο- πληρου-μενον ύπό τοΰ Τμηματάρχου καοτος μηνιαίως πρός έξυπηρέτηυάτων.
μικας επιβαρύνσεις ενω το ίδιον ερ- Α' τάξεως κ. Ν. Παπαευθυμίου.»
σιν τοΰ δανείου.

Ύπό πολλών συναδέλφων ύ,πηρετούντων εις τά έπαρχιακά καταστή
ματα, μας διαβιβάζονται παράπονα
'άναψερόμενα -εις τάς α’ιτουμένας
παρ’ ένίων μεγαλοπιρ-αγμονούντων
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ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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Ή Διοικητική ’Επιτροπή τοΰ λήψιν τών ένδεικνυομένων μέτρων,
ΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ύττό τής Διοικητικής έττιτρο- 'νιαίων δόσεων, έν -ττερπττώσει δέ κα
Συλλόγου, ευθύς ώς έπληροφοροΤΑ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΑ ΜΕ,ΤΡΑ
ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟI ΗΣΕΩΣ
ττής του Συνδέσμου άσΤένωιν θυστερήσεως καταβολής του τόκου
θη τά τελευταία γεγονότα, έσπευσε
υπαλλήλων Εθνικής τραπέζης ή των άσφαλίστρων, ό χρηματοδόΠρος άποψυγήν παρεξηγήσεων νά έπισκεφθή τόν κ. Διοικητήν καί
Οΰτω ή Διοικητική ’Επιτροπή
έξεδόθη ή κατωτέρω ύπ’ άριθ. ίτης δικαιούται νά επιδίωξη^ την ά- καί άκαίρων ένδουσιασμών θεωροΰ- τόν κ. Υποδιοικητήν, προς τούς ο
8 άνακοίνωσις.
!μέσον έξόφλησιν τοΰ δανείου μετά μεν ύποχρέωσιν νά τονίσωμεν ότι ή ποίους έτόνισεν τήν άνάγκην, όπως ύπέδειξεν είς τήν Διοίκησιν τής
Τραπέζης τήν λήψιν τών κάτωθι
«’Από τοΰ παρελθόντος Ιουλίου των νομίμων συνεπειών,
Διοικητική Επιτροπή τοΰ Συνδέ ληφθώσι αμέσως μέτρα ποινικής ιμέτρων:
έ. έ. εκ μέρους αλλοδαπού οίκονομι- | 4) Έν περιπτώσει θανάτου τοΰ σμου καταβάλλει πάσοτν δυνατήν καί πειθαρχικής διώξεως παντός ε
1) Κατάργησιν τόΟ βαθμοΟ τοΰ
κοτεχνικοΰ Όμίλου μάς έγένοντο άσφαλισθέντος, παύει οΐαδήποτε προσπάθειαν, έν συνεγαρσία καί νεχόμενου είς αύτά, προς τούτοις Διευθυντοΰ.
προτάσεις χρηματοδοτήσεως δια ΰποχρέωσις καταβολής , τόκων και μετά τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου δέ, όπως ληφθώσι μέτρα προς έμ2) Συγχώνευσιν τοΰ Κεντρικού
τΐν στέγασιν *τών μελών τοΰ ; ασφαλίστρων καί το άκίνητον περι- οΰ Οικοδομικού1 Συνεταιρισμού τών πέδωσιν τάξεως διά τήν ομαλήν λει Καταστήιματος μετά τής ΔιοικήΣυνδέσμου μας, υπό όρους, Suva- 'έρχεται ελεύθερον εις 'την ^ίδιοκτη- Συναδέλφων τής Τραπέζης τής Ελ τουργίαν τής Τραπέζης.
σεως.
μένους κατ’ άρχήν νά θεωρηθούν σίαν τών κληρονόμων τοΰ θανόν- λάδος διά τήν εΰόδωσιν τών δια
Αί έπαφαΐ τής Διοικητικής Επι
3) Καθιέρωσιν τοϋ κανόνας, ό
συμφέροντες, καί διά ποσόν έξα- .τος, τοΰ χρηματοδότου είσπράτταν- πραγματεύσεων. Ή πραγματοπο'- τροπής τοΰ Συλλόγου μετά τής Δι- τι ούδείς άξιωψιατοΰχος υπάλλη
σφαλίζον την ταχεΐαν στέγασιν ο- 'τ0ς την ασφάλειαν,
ησις όμως τής προκειμένης χρημα οικήσεως τής Τραπέζης ύπήρξαν έ- λος θά ύπηρετή είς τήν αυτήν
λων τών έπιθυμούντων νά άποκτή- : 5) Υποχρεωτική άνάθεσις τής τοδοτήσεως δέν έξαρτάται μόνον ποινειλημμέναι καθ’ δλον ^ τό διαρ- θέσιν επί χρόνον ύπερβαίνοντα
σουν ιδιόκτητον κατοικίάν συνα- 'κατασκευής Ιτών κατοικιών ^είς^ οι- έκ τών μετά τοΰ ξένου Όμί ρεΰσαν άπό τής άποκολύψεως τών τήν τριετίαν καί
4) Τόνωισιν τοΰ θεσμού τών
δέλφων, άνεξαρτήτως ετών ύπηρε- κονσμικοτεχνικόν "Ομιλον τής άπο- λου δ ιαπραγμοτεύσεών μας, άλλα γεγονότων χρονικόν διάστημά και
σίας. '
, |λύτου εκλογής τοΰ χρηματοδότου. καΐ έξ’ άλλο» προϋποθέσεων, έκ έγένοντο έντονα διαβήματα.διά τήν Ελεγκτών καί τήν έκ βάθρων άνασύνταξιν τοΰ θεσμοΰ τών ’Επι
Αί ϊδιαι προτάσεις έγένοντο καί
Κυβερνητικής καθαρώς πλευράς,
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
θεωρητών.
προς τούς Οικοδομικούς Συνεται
(έξοογωγή συναλλάγματος έξ είσΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Έτονίσθη δλως ιδιαιτέρως, ό
ποσοστού
είς
τήν
δλην
δαπάνην,
θά
ρισμούς τών συναδέλφων τών Τρα
πραττομένων
ασφαλίστρων,
τόκων
Εκ τών μέχρι σήμερον διαπραγτι τ,ά μέτρα αυτά πρέπει νά λη
διευκολυνθώμεν
είς
τήν
μετά
τοΰ
πεζών Ελλάδος καί ^Αγροτικής.
“ύσεΈ ^ μετά του χρηματο- κτλ.)
φθοΰν αμέσως ίδιά νά δειχθή ότι
Αι προτάσεις αυται εξετάζονται
Όμίλου διεπιστώθη οτι
Διά τόν λόγον τούτον ή παρού Όμίλου συμφωνίαν.
νέος καθαρός άνεμος πνέει πιλέον
Δήλωσιν
δύνανται
νά
ύποβάλωκαί παρακολουθουνται μετά Tty δυνατή ή τροποποίησις τών ά- σα άνακοίνωσις, δέον νά θεωρηθή
έν τή Τραπέζη. Καί μετά τήν λή
σιν καί οί έχοντες ιδιόκτητον οικίαν ψιν τών μέτρων αυτών, πρέπει νά
ο-οχής ττορα της Διοικητικής ^ - ,
έ
βασικών ορών, ώς προς τά απλώς ώς κατατοπιστική.
διά τήν επισκευήν καί διαρρύθμη- άκολουθήστ) μία εργώδης προσ
τροπής του Συνδέσμου μ«0> σ;εΤο
Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣIΣ ΤΩΝ
σιν ταύτης ή καί διά τήν άπόκτησιν πάθεια διά τήν άνασύνταξιν τής
νη συνεονασια υετα tcov Διοικτ^ ι
z
«.> « «
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
κώύ Συμβουλίων τών Οικοδομικών ι 1) Εις περιπτωσ.ν καθ^ ην ο υνέας πληρούσης τάς στεγαστικάς Τραπέζης, είς τήν επιτυχίαν τής
Συν)σμών τών συναδέλφων τών | πάλληλος δεν δυναται __να συμμε’Επί τούτοις προς πλήρη καταοποίας ό Σύλλογος είναι πάντοτε
των άνάγκας.
Τοαπεύών Ελλάδος καί Άγουτι-; τάσχη δια της αξίας του οικοπέδου τόπισίν μας έπΐ τών στεγαστικών
Αί δηλώσεις πρέπει νά συντα έτοιμος νά συμβολή.
Τραπεζών tAAa ς
|κα1 το0 25% τής άξίας του κτισμα- άναγκών τών συναδέλφων καί ϊνα χθούν μετά προσοχής^ καθόσον βά
βάσει θετικών στοιχείων προχωρή- σει των δηλώσεων τούτων, έν περικης·-----τος
τδ
Η ΔΙΟΙΚΗΣ ΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
*Έν τούτοις καίτοι εύρισκόμεθα ποσόν τοΰ χορηγηθησομένου
σωμεν εις τάς μετά τοΰ Όμίλου δι
ΤΗΝ ΙΔΙΑΝ ΤΑΚΤΙΚΗΝ
εις τό στάδιον τών διαπραγματεύ ύττό του Όμίλου δανείου, νά^ άνέλ- απραγματεύσεις, κυρίως ώς προς πτώσει τελικής συμφωνίας, θά ανασεων καί οΰδέν τό θετικόν υπάρχει, θη μέχρι τοΰ συνόλου τής άξίας οι τό ποσόν τής αίτηθησομένης χρη ληφθοΰν παρ’ ή μών αντίστοιχοι ύΌ κ. Διοικητής κατά τάς έπαάνακοινοΰμεν εις γενικάς γραμμας κοδομής καί οικοπέδου, παρεχόμε ματοδοτήσεως, παρακαλοΰμεν ό ποχρεώσεις έναντι τοΰ Χρηματοδο
r
, ν-Είλημμένας αύτάς έπαφάς, έφαί
τούς ύποβληθέντας ήμΐν υπο του νων άναλόγων εγγυήσεων εις τον πως όσοι τών κ.κ. Συναδέλφων ά τικού Όμίλου.
Ή ύποβολή τών έν λογω δηλώ νέτο δεχόμενος τήν ορθότητα πολ
‘Ομίλου ορούς χορηγήσεως στεγα- "Ομιλον, ώστε νά έξασφαλίζεται η νεξαρτήτως έτών υπηρεσίας, θεω
άπαίτησίς
του
(π.χ.^
εγγυητική
έσεων πρέπει νά έχη γίνη τό βραδύ λών έκ τών άνωτέρω προτεινομέίΤτικών δανείων ϊνα λάβητε γνωσιν
ρούν συμφέρουσαν τήν άπόκτησιν
νων ιμέτρων, άλλ’ έν τέλει μας
αυτών καί μορψωσητε μιαν γενικήν πιστολή Τραπέζης διά το 25/ο.) ~ στέγης ύπό τους ανωτέρω ορούς, | τερου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου έ.ε. έδήλωσεν, ότι θά άναθέση είς ε
δικαιούνται
δέ
νά
ύποβάλουν
δηλω2) Ή έκτέλεσις τών εργασιών μάς ύποβάλωσι σχετικήν ^ δήλωσιν I
πεοί τούτων ιδέαν.
πιτροπήν έκ τοϋ Γενικού Συμβου
κατασκευής τών οικιών η επισκευής συμφώνως προς τό κατωτέρω· παοα σ,ν απόντες οί έν ένεργείφ μόνιμοι λίου τής Τραπέζης την διοικητι
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ύπάλληλοι άνεξαρτήτως έτων υπη κήν άνάκρισιν διά τήν κατανο
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ
καί έπεκτάσεως ιδιοκτήτων θα δυ
τιθέμενον ύπόδειγμα.
^ ;
ρεσίας, ώς καί οί έθελουσιως εξελ- μήν τών ευθυνών, συνεπεία τών
1) Ό "Ομιλος προσφέρεται ό νατά ι νά γίνη είτε διά τεχνικών Ε
Εις τήν δήλωσιν ταύτην θά ανα- | θόντες καί οί συνταξιούχοι τών Τρα τελευταίων
γεγονότων, μετά τό
πως καλύψη διά χρηματοδοτήσεως ταιρειών τής έκλογής τοΰ χρηματο γράφονται σαφώς:
s 1
πόρισμα
δέ
είς τό όποιον θά καύπ’ αυτού πάν ποσόν άπαιτηθησό- δότου, είτε παρά τοΰ Συνδέσμου η
α) Ό τύπος τής κατοικίας ήν έ- πεζών ’Εθνικής καί Κτηματικής.
ή Επιτροπή, θά σκεφθή
μενον διά τήν στέγασιν,, έφ’ όσον καί άπ’ ευθείας ύπό τοΰ δανειζόμε πιθυμεΐ έκαστος νά άποκτήση (μοΟί είς τά Καταστήματα ύπηρε- ταλήξη
οί στεγασθησόμενοι διαθέτουν^ τό νου υπαλλήλου δι’ εργολάβου της νοκαίτοικία ή διαμέρισμα εις πολυ τοΰντες συνάδελφοι θά παραδώσουν καί θα άποφασίση έπί τών ένδεδειγίμένων μέτρων.
οίκόπεδον καί ίτο 25% τής αξίας έκλογής του.
τάς δηλώσεις των είς τους κατα
κατοικίαν)
Εις περίπτωσιν καθ’ ήν ή Τεχνι
του κτίσμοττος.
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΟΜΩΣ
β) Ό χώρος (άριθμός δωμοττίων τόπους αντιπροσώπους του Συλλό
2) Ή έξυπηρέτησις ^ τοΰ „ χορη κή έκτέλεσις δεν γίνη άπ’ ευθείας κυρίων καί βοηθητικών).
γου ύπαλλήλων Ε.Τ.Ε., οι οποίοι
ΘΑ' ΙΕΠΙΜΕΙΝΗ
γηθησομένου δανείου θα γίνη εντός ύπό τοΰ χρηματοδότου, ^ ο δανειζό
γ) Ή πόλις εις ήν έπιθυμεΐται
προσθεσμίας 15 ετών κατά τό κά μενος θά έπιβαρυνθη με ποσοάτον ή άπόκτησις τής κατοικίας (εντός παρακαλοΰνται όπως άποστείλωετι
Τοΰτο όμως δέν λέει απολύτως
ταύτας τό ταχύτερου διά συστημέ
μέχρι v,u
6% ...........
επί τής άξίας, των εκτελε- τής πόλεως ή εις προάστειον).
τωθι σύστημα:
, „
μεχμι
τίποτε,
διότι ανεξαρτήτως τών
■ό ΛΓ
?
.......... £·λ·
νου φακέλλου προς τόν «Σύνδεσμον
α) ’Αντί τοκοχρεωλυσιου η εισ- σθησ0μ£νων
έργων
διά Fviiznrir.TiinCTO
δικαιώματα
δ) Τό ποσόν τοΰ αίτηθησομένου ’Αστέγων Ύπαλλήλων ’Εθνικής Τρα 'διαθέσεων τοΰ κ. Διοικητοΰ, ή
πραξις τοΰ κεφαλαίου θά^ βασισθη ,έτπβλέψεως καΐ έλέγχου ύπό το··* δανείου: διά τόν καθορισμόν τοΰ
Τράπεζα πρέπει νά ζήση καί προς
εις τήν
τϊγ
την άσφάλισιν τής ζωής τουs ο- χρηματοδότου.
I ποσού τοΰ δανείου δέον νά ληφθοΰν πέζης — ’Αθήνας».
τήν κατεύύυνσιν αΰτήν θά στρα
Οί έν Άθήναις ύπηρετοΟντες θα φούν πολύ περισσότερον σήμερον,
φειλέτου ή ετέρου μέλους τής οικο
Τόσον ό τύπος τών άνεγερθησο- ύπ’ όψιν αί δυνατότητες έξυπηρετήγένειας του, εις ασφαλιστικήν εται μένων οικοδομών (μονοκατοικία, , σεως καί μή ζητηθή = ποσόν δυσα παραδίδωσι τάς δηλώσεις των εις αί προσπάθειαι τοϋ Σώματος
ρείαν τής έκλογής τοΰ Ομίλου.
πολυκατοικία) τά σχέδια αύτων και νάλογον προς τήν οικονομικήν αν τούς κάτωθι Συμβούλους του Συν τών ύπαλλήλων
β) Ή ασφάλεια θά γίνη εις ξέ ή παρακολούθησή τής εκηελεσεως τοχήν, ϊνα άποφευχθοΰν έν περιπτω δέσμου :
ΑΝΑΚΡΙΣΙΣ
νον νόμισμα, τά δέ καταβαλλόμενα τών έργασιών, όσον και η περιοχή σει καθυστερήσεως δόσεων αί επι
1) Ιγνάτιον Τσαϊρίδην, ; Δ)σι^ς Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΘΑ ΔI ΕΝΕ,ΡΓΗΘΗ
έκάστοτε άσφάλιστρα θά υπολογί άποκτήσεως τών οικοπέδων-θα εί ζήμιοι συνέπειαι έκτελέσεως κτλ.^ ^ Υπηρεσία ’Εμβασμάτων ’Εξωτε
ΥΠΟ ΤΕΩΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ
ζονται μεν εις ξένον νόμισμα, θα ναι άποκλειστικσν δικαίωμα
Δέον νά ληφθή ύπ’ όψιν ότι επ^ι ρικού
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
είσπράττονται όμως εις δραχμας ■στεγασθησομένων υπάλληλων.
κεφαλαίου Δρχ. 100.000.000.- ή
2) Άνδρέαν Μπόγδανον, Δ}σις
επί τή έκάστοτε ϊσοτιμίφ τοΰ ξένου
Καθ’
r4v
στ'.γικτ,ν
£ζτο»
Εις τά δάνεια έπισκευών^ συμπε- μηνιαία καταβολή διά τήν έξυπη- Υπηρεσία Βιομηχανικών Χορηγή
νομίσματος.
noOTcii
το
παρόν,
έλάβομ-εν
ριλαμβάνονται, αι επισκευαι J<ai ε ρέπησίν του μέ τόκον 6% καΐ άσφασεων
,
..
γ) Τό άσφάλιστρον τής τοιαύ- πεκτάσεις ιδιοκτήτων οικιών, ως λιστρον 3,V2% Boc εΤνοα Δχμ. 7
3) ’Αντώνιον Σοφικιτην, Δ)σις την πληροφορίαν δτι ό ζ.
της άσφαλείας θά κυμαίνεται με καί δάνεια προς έξόφλησιν παλατ-1
ζΆίοιζητης εζάλεσε την Αι660.
Τεχνικόν Τμήμα.
ταξύ 6,3-7,6% άναλόγως τής ηλι ών ένυποθήκων δανείων.
ε) ’Εάν έχει ιδιόκτητον οίκόπε
οιζητιζην
’Επιτροπήν άργα
4) Κων)νον Γοσσόπουλον Κ)μα
κίας τοΰ άσφαλιζομένου.
δον είς τήν πόλιν ένθα έπιθυμεΐ νά
3)
Τό
άσφάλιστρον
διά
την
άτην
μεσημβρίαν
ζαί άνεζοίδ) Έκχώρησις
Εκχώρησις των
τών εκ
έκ της
τής ασφαάσφα^
^ ΓΓ , V
,
στεγασθή, πόσης έκτάσεως είναι Πειραιώς
νωσεν
είς
αύτην.
ότι την
λείας δικαιωμάτων τοΰ άσφαλιζομέ- ,σφάλε^ιοδν ζωθζ ανεξαρτη , ,
5) Σταύρον Χατζηπέτρον, Κ)μα
καί ή τοποθεσία είς ήν κεΐται τούτο
^ιοιζητιζην άνάζρισιν δια
νου εις τον δανειστήν καί έγγραφή ας του ασφαλιζομενου
Ρ
Τέλος έπειδή δέν είναι γνωστόν Πλατ. Μητροπόλεως.
πρώτης υποθήκης επί τών ο,’κοδο- είς
εϊο 3Έ%
3,'/2% έφ
έφ’ οσον
όσον ο αριθμός
.
. των
Ή Διοικητική ’Επιτροπή Συνδέ τά τελευταία γεγονότα. 0ά
συμβολαίων θά είναι τουλόοχιστον έάν ή χρη ματοδότησις θά έπιτευχθή
μών υπέρ τοΰ Όμίλου εις δραχμάς,
διεςαγάγη άντί της εζ με
,
, , , ,0/ διά τό σύνολον τής άπαιτουμένης σμου άστέγων ύπαλλήλων Ε.Τ.Ε.
διά τό ποσόν τοΰ χορηγηθησομένου 1000.
λών τοΰ Γενιζοΰ Συμβου
■Ό τόκος παραμένει ο αυτός ο μ δαπάνης δέον είς τήν δήλωσιν νά
Έν συνεχεία είς τήν άνακοίνωσιν λίου ’Επιτροπής, περί ^ς
δανείου.
σημειοοθή τό ποσόν δπερ δύνοααι
έτησίως.
έ) Ό Τόκος τοΰ κεφαλαίου θά
παρατίθενται ύποδείγματα δηλώ γράφομεν εις άλλην στή
’Επί τών άποτέρω τροποποιήσε έκαστος νά διαθέση έξ ιδίων.
είναι 6% έτησίως, θά καταβάλλεται
σεων τάς οποίας δέον να υποβοώ- λην, ό ζ. Σαζέττας, τέως
’Επί
τοΰ
σημείου
τούτου
έφιστώων διεπιστώθη κατ’ άρχήν σύμπτωδέ εις δραχμάς.
λουν οί συνάδελφοι. Τά έν λόγω Ανώτατος διζαστιζός λει
μεν
δλως
ιδιαιτέρως
τήν
προσοχήν
3) Ή καταβολή του άσφαλι- σις άπόψεων, άναμένομεν _δέ_τήν
ύποδείγματα δηλώσεων δημοσιεύ
στρου καί τοΰ τόκου θά "γίνέται έπιβεβαίωσίν των παρά τοΰ Όμί· τών κ.κ. συναδέλφων διότι έάν ύπάρ
τουργός.
. ξη δυνατότης συμμετοχής δι’ ενός ονται είς άλλην σελίδα.
Fn3 pErrιιηνιαίων. TDtunvicxicov η μΠ“ ^ου·
__ __»

