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Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΕΚΡΟΣ

ΕΝΩ Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΡΝΕΙΤΑΙ

ΜΕΤΡΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΥΤΟΥ
Πως 9ά μεταβληδή η Τράπεζα εις
κυψέλην εργαζομένων μελισσών —
’Από επιστολήν Συναδέλφου, δημοσιευομένην εις άλλην στήλην, κα
ταφαίνεται τί ήδύνατο νά γίνη έπ'
ώφελεία τού 'Ιδρύματος, τής Διοικήσεως καί τού Προσωπικού, έάν ή Διοίκησίς μας ήδελε νά άντιμετωπίση τά
ζητήματα μέ τό'πρακτικόν καί φιλυπαλληλικόν πνεύμα, τό όποιον μέ
πολλήν ζηλοτυπίαν καί φδόνον βλέπομεν έκδηλούμενον όχι μόνον έκ
μέρους των Διοικήσεων των δύο άλ
λων μεγάλων Τραπεζών, άλλά καί
έκ μέρους των Γενικών Διευδυντών
τών,λοιπών Τραπεζών, οϊτινες—πα
ρά τήν κρατούσαν άντίληψιν περί
άντιϋπαλληλικών αϊσδημάτων των—
έχουν κάμει άλματα προόδου εις τόν
τομέα τής προνοίας των ύπέρ τών
υφισταμένων των — έν συγκρίσει
πρός τό παρελδόν—καί τούτο διότι
κατανοοϋσι τήν σημασίαν καί τά άγαδά τής νέας των ταύτης τακτικής.
Δέν γνωρίζομεν τόν ρόλον τών Υ
πηρεσιακών Συμβούλων τών Διοική
σεων είς τάς άλλας Τραπέζας—άν
καί εις αυτός αΐ Διοικήσεις απαρτιζό
μενοι καί άπό Μέλη προερχόμε
να έκ τής Ιεραρχίας καί άγαπώντα
τό Προσωπικόν καί πρό παντός γνωρίζοντα καί μελετώντα τόβάδος καί
όχι τήν έπιφάνειαν τών ζητημάτων,
δέν έχουν ανάγκην εισηγήσεων είς
τά γενικά ζητήματα τού Προσωπικού
—άλλά τό κακόν τού ρόλου τών ύπηρεσιακών Συμβούλων τής ίδικής
μας Τραπέζης είναι κάτι τό άσύλληπτον, όχι τόσον διά τήν γνώριμον
είς ήμάς άντιϋπαλληλικήν τακτικήν
των, όσον διά τήν μεγάλην ζημίαν
ήτις προκαλεΐται, έξ αιτίας τής νοση

ρός των αύτής τακτικής, είς τήν
Τράπεζαν.
Ύπό τάς συνδήκας ταύτας εύρισκομένη ή Διοικητική Επιτροπή τού
Συλλόγου καί μέχρις ότου άνατείλουν καλύτεροι καί διά τό Προσωπι
κόν τής Έδνικής Τραπέζης ήμέραι—
καί δύνανται νά άνατείλουν άπό
αϋριον έάν τό δελήσουν ό κ. Διοι
κητής καί οί δύο Ύποδιοικηταί μας
—έκρινεν ότι δά πρέπει νά βασισδώμεν είς τάς ίδικάς μας πρωτοβουλί
ας καί δυνατότητας όσον άφορά του
λάχιστον τήν δημιουργίαν τών προϋποδέσεων εκείνων αϊτινες δά άμβλύνουν άρχικώς καί δά άρουν σύν
τώ χρόνω τάς πράγματι τρομεράς
άνησυχίας τού εργαζομένου, διά τήν
τύχην έαυτοϋ καί τής οικογένειας
του έν περιπτώσει άποχωρήσεώς
του λόγω ατυχήματος ή δανάτου
του έν ύπηρεσία ή έξόδου του λόγω
ορίου ηλικίας. Άπό έτους καί πλέον
ή Διοικ. Επιτροπή ήσχολήδη δύ τήν
ϊδρυσιν ένός ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙ
ΟΥ ειδικής προστασίας τοϋ Προσω
πικού τής Τραπέζης. Παρά τάς διαρ
κείς πολλαπλός άσχολίας της, τάς
όποιας, ώς γνωστόν, τής δημιουργεί
ή τακτική τής Διοικήσεως καί τών
είς αυτήν είσηγουμένων τό κακόν
τοϋ Προσωπικού, έμελέτησε τό ζή
τημα καί μετά έξέτασιν καί τής μορ
φής, ύπό τήν όποιαν δά πρέπει νά
έμφανισδή τό μέτρον τούτο τής ει
δικής προστασίας τοϋ Προσωπικού,
κατέληξεν είς τήν σκέψιν όπως, διά
καταλλήλου τροποποιήσεως τών Κα
ταστατικών τών έν τή Τραπέζη λειτουργούντων Ταμείων Άλληλοβοη-

δείας Υπαλλήλων καί Βοηδητικοΰ γου περί καταβολής ύπό τής ΤραπέΠροσωπικού, άναληφδή ύπό τών Τα ζης τής άπό μακροϋ καδυστερουμέμείων τούτων καί δΓ αυτών έξυπη- νης διαφοράς έπιχορηγήσεως εις τό
ρετηδή ή ειδική αύτή πρόνοια. Πρός Ταμεϊον 'Υγείας.
’Εάν πραγματοποιηδή ή προγραμ
τούτο έκρίδη ότι εις μέν τά Κατα
στατικά των Ταμείων τούτων νά α ματική αϋτη έπαγγελία τού Συλλό
ναγραφή έν γενικαΤς γραμμαϊς τό γου —καί πρέπει νά πραγματοποίη
μέτρον τής ώς άνω προστασίας, δΓ σή μέ τήν ήδικήν ένίσχυσιν όλων
ειδικού δέ Κανονισμού τών Ταμείων τών Συναδέλφων— δά εύρεδή τρό
άρχίσή τό συντομώτερον παρεχόμε πος προϊόντος τού χρόνου νά βελτιωδοΰν οί όροι τής ειδικής αυτής
νη ή προστασία αΰτη.
προστασίας καί εις ποσά καί εις
Τό σχέδιον τού Κανονισμού τού
χρονικά όρια παροχής τών μηνιαί
του παρατίδεται κατωτέρω ϊνα καων βοηδημάτων, ακόμη δέ νά συμτατοπισδούν ο! κ. κ. Συνάδελφοι,
περιληφδοϋν καί κατηγορίαι τινές
κρίνουν άϋτό, εκφέρουν τήν γνώ
Συναδέλφων, αϊτινες δέν συμπεριμην των καί προτείνουν βελτιώσεις
λαμβάνονται εις τό Σχέδιον Κανο
αυτού, προκειμένου νά προχωρήσωνισμού. Τοιαϋται είναι αί οίκογένειαι
μεν συντόμως καί έν συνεννοήσεί
τών έδελουσίως άποχωρησάντων, οί
μετά τών Διοικούντων τά Ταμεία
άπόμαχοι Συνάδελφοί μας κλ'π.
Άλληλοβοηδείας εις τάς περαιτέρω
Διά τήν έφαρμογήν τού Σχεδίου
διατυπώσεις τής πραγματοποιήσεως Κανονισμού άπαιτεΐται ποσόν Ίσον
τού ΙΕΡΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ, μέ πρός 2 ο)ο έπί τών πόσης φύσεως
τήν βεβαιότητα πλέον δτι είναι α άποδοχών τού έν ένεργεία Προσω
δύνατον νά μή συγκινηδή καί ή πικού. Τό ποσόν τούτο νομίζομεν
Διοίκησις τής Τραπέυης, άροΰ άλ ότι πρέπει νά διατεδή έκ τών ύπέρ
λωστε τό μέτρον δά έχη τεράστιον τού Ταμείου Υγείας σημερινών έπαευμενή αντίκτυπον άπό άπόψεως χδών κρατήσεων τού έν ένεργεία
έτι στενωτέρου συνδέσμου τού ερ Προσωπικού καί ταυτοχρόνως νά
γαζομένου μέ τό "Ιδρυμα καί έτι συνεχισδή ό άγων τών Συλλόγων,
προδόμου άφοσιώσεώς του εις τό όπως ή Διοίκησις έκπληρώση τάς
καδήκον καί άπό άπόψεως έμπεδώ- πρός τό Ταμεϊον Ύγειάς ύποχρεώσεως τής σιδηράς πειδαρχίας, ής σεις της καί έξακολουδήση τούτο
έχει"πάντοτε άνάγκην ή Τράπεζά μέ τόν αύτόν καί καλλίτερον άκόμη
μας. Καί τήν συγκίνησιν τούτην τής ρυδμόν τήν περίδαλψιν τών άσδεΔιοικήσεως δέν τήν έννοοϋμεν, ούτε νούντων έκάστοτε Συναδέλφων καί
τήν άναμένομεν δυστυχώς σημαντι- τών οικογενειών των καί άρχίση έκ
κωτέραν έκείνης, ήτις δά ένεφάνιζε παραλλήλου παρέχον τήν ειδικήν
τήν Διοίκησήν συνεπή πρός τάς ύπο- προστασίαν εις τούς λόγω πλήρους
χρεώσεις της καί ή όποια συνίσταται άνικανότητος ή λόγω όρίου ήλικίας
εις τήν ίκανοποίησιν τού μή έπιλυ- άποχωρούντας καί εις τάς άπορφαδέντος καί περιπλακέντος —λόγω νιζομένας οικογένειας αύτών ώς
καί εις τάς οικογένειας τών έν τή
τής άσυγχωρήτου ύποχωρητικότη- Υπηρεσία δνησκόντων Συναδέλ
τος τής Διοικητικής ’Επιτροπής τού φων μας.
Ταμείου 'Υγείας— δικαιοτάτου καί
Τό Σχέδιον Κανονισμού έχει ώς
λογικωτάτου αιτήματος τού Συλλό άκολούδως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ειδικής προστασίας τών λόγω πλήρους άνικανότητος ή λό
γω ορίου ηλικίας άποχωρούντων έκ τής υπηρεσίας τών Τρα
πεζών Έόνικής και Κτηματικής Μελών τών Ταμείων Αλλη
λοβοήθειας καί τών άπορφανιζομένων οικογενειών τών Με
λών τούτων, ώς καί τών οικογενειών τών έν τή ύπηρεσία δνησκόντων Μελών τών Ταμείων Αλληλοβοηδείας Υπαλλήλων
καί Βοηδητικοΰ Προσωπικού Έδνικής Τραπέζης τής Ελλάδος,
ΣΚΟΠΟΣ -ΠΟΡΟΙ
"Λρβρον 1

"Αρδρον 2

1) ’Επί τώ σκοπώ έπικουρικής ένισχύσεως διά παροχής μηνιαίων βοηθημάτων εις
τά συνεπείςι πλήρους άνικανότητος ή λόγω
ορίου ηλικίας άποχωροΰντα εφεξής τής Υπη
ρεσίας μιας των Τραπεζών Έδνικής καί Κτη
ματικής Μέλη τών Ταμείων Άλληλοβοηδείας τών Υπαλλήλων καί Βοηδητικοΰ Προσω
πικού τής Έδνικής Τραπέζης τής Ελλάδος
καί εις τάς εφεξής άπορφανιζομένας οικογέ
νειας τών έν τή ύπηρεσία δνησκόντων Μελ ν τών Ταμείων τούτων:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ έκ τών εισφορών τών έν ένεργείφ Μελών καί έκ τών διά τό έν ένεργεία
Προσωπικόν έπιχορηγήσεων τών ώς άνω δύο
Τραπεζών εισπράξεων τών Ταμείων Άλλη
λοβοηδείας:
Ποσόν ίσον πράς δύο έπί ταΤς εκατόν
έπί τών πάσης φύσεως τακτικών καί έκτάκτων μηνιαίων άποδοχών καί τών λόγω εορ
τών καί λοιπών αιτιών έκτάκτων ύπό τών
Τραπεζών Έδνικής καί Κτηματικής ένισχύσεων τού έν ένεργείφ έκάστοτε Προσωπικού
τών Τραπεζών τούτων.
2)2ά ποσά ταύτα μεταφέρονται κατά μήνα,
φροντϊδι τών Διοικητικών Επιτροπών τών
Ταμείων Άλληλοβοηδείας, εις ειδικόν παρά
τή Έδνική Τραπέζη λ)σμόν Καταδέσεως ύπό
τόν τίτλον «Λογ)σμός ειδικής προστασίας
τών Μελών τών Ταμείων Άλληλοβοηδείας
τού Προσωπικού τής Έδνικής Τραπέζης», δν
διαχειρίζεται ή έν άρδρω ό τού παρόντος
Κανονισμού προβλεπομένη Επιτροπή.

Μηνιαίου βοηθήματος δικαιούνται:
1) Τά έν τή ενεργώ Ύπηρεσίφ τών Τραπε
ζών Έδνικής καί Κτηματικής Μέλη τών Τα
μείων Άλληλοβοηδείας, τά καθιστάμενα άνίκανα πρός έργασίαν καί ώς έκ τούτου παύοντα λόγω πλήρους άνικανότητος νά άνήκωσι πλέον είς τήν ένεργόν ύπηρεσίαν τής
Τραπέζης καί συνεπώς παύοντα νά μισθοδο
τούνται ύπό τής Τραπέζης καί άφ’ ής παυ
σουν ύπ’ αυτής μισθοδοτούμενα, άνεξαρτήτως χρόνου ύπηρεσίας των έν τή Τραπέζη.
2) Είς περίπτωσιν θανάτου έν ύπηρεσία
Μέλους ένός τών ώς άνω Ταμείων, τά συμφώνως τώ Κανονισμό) τού Ταμείου Συντάξε
ων Προσωπικού Τραπεζών Έδνικής, Κτηματι
κής καί Ελλάδος (άρθρο ν 8 έν συνδυασμώ
καί πρός τό άρδρον 13) ήσφαλισμένα είς
αύτό Μέλη τής οικογένειας του, άνεξαρτήτως χρόνου ύπηρεσίας έν τή Τραπέζη τού
θανόντος έν ύπηρεσίφ προστάτου των.
3) Είς περίπτωσιν θανάτου του λόγω πλή
ρους άνικανότητος βοηδηματούχου τού Τα
μείου (παράγρ. 1 τού παρόντος άρθρου) πάν
τα τά ήσφαλισμένα είς τό ώς άνω Ταμεϊον
Συντάξεων (άρδρον 8 έν συνδυασμώ πρός τό
άρδρον 13) μέλη τής οικογένειας του, άνεξαρτήτως χρόνου ύπηρεσίας τού προστάτου
των έν τή Τραπέζη.
4) Τό άποχωρούν έφεξής τής ύπηρεσίας
τής Τραπέζης Μέλος ένός τών Ταμείων Άλ
ληλοβοηδείας λόγω καταλήψεώς του ύπό
τού ορίου ηλικίας, ώς θέλει καθορίζεοθαι

έκάστοτε τό δριον τούτο ύπό τού 'Οργανι
σμού τής Τραπέζης, άνεξαρτήτως χρόνου
ύπηρεσίας του έν τή Τραπέζη.
5) Έν περιπτώσει θανάτου τού λόγω καταλήψεως ύπό τού ορίου ηλικίας άποχωροϋντος εφεξής τής ύπηρεσίας τής Τραπέζης,
πάντα τά ήσφαλισμένα εις τό Ταμεϊον Συν
τάξεων (άρθρον 8 έν συνδυασμό) καί πρός
τό άρδρον 13) Μέλη τής οικογένειας του,
άνεξαρτήτως χρόνου ύπηρεσίας τού προστά
του των έν τή Τραπέζι).
'Άρδρον 3
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
Τά βοηθήματα καταβάλλονται μηνιαίως,
καδορίζονται δέ ώς άκολούδως :
1) Προκειμένου περί άποχωροΰντος συνε
πείς) πλήρους άνικανότητος πρός έργασίαν,
καταβάλλεται αύτώ ώς βοήδημα τό ήμισυ
τών πληρών άποδοχϋν τού κατωτάτου βαθ
μού τού πρωτοδιοριζομένου, ήτοι Δοκίμου,
Δοκίμου Δακτυλογράφου, Είσπράκτορος Β',
Τεχνίτου Β' καί Κλητήρας Γ, άναλόγως τού
Κλάδου, εις δν άνήκει ούτος, προσαυξανό
μενα κατά 5 ο)ο δι' έκαστον —καί μέχρις 20
ετών κατά άνώτατον δριον— έτος συνταξί
μου ύπηρεσίας το,υ έν τή Τραπέζι). Εις τό
οϋτω καδοριζόμενον βοήδημα προστίδενται
καί 10 ο)ο δι’ έκαστον —καί μέχρι τριών
κατ’ άνώτατον δριον— ύφιοτάμενον κατά
τήν ήμέραν τής άποχωρήσεώς του μέλος
τής οικογένειας του (σύζυγον καί άνήλικα
άρρενα ή δήλεα μή έργαζόμενα τέκνα). Τό
οΰτω καδοριζόμενον βοήδημα μειοϋται εις
περίπτωσιν καδ’ ήν αΐ έκ τού Ταμείου Συν
τάξεων καί έκ τής Τραπέζης τυχόν άποδοχαί του όμοΰ μετά τού βοηδήματος τούτου
ύπερβαίνουν τάς έκάστοτε πλήρεις άποδοχάς τού έν έν ένεργεία όμοιοβάδμου του,
καδ’ 6 ποσόν ύπερβαίνουσι ταύτας. Περιο
ρίζεται έπίσης εις τό έν παραγρ. 3 έδάφ. α’
τού παρόντος άρθρου καδοριζόμενον, άφ"
ής καταληφδή ό δικαιούχος ύπό τού ορίου
ήλικίας.
2) Έν περιπτώσει θανάτου :
α) Τού συνεπεία πλήρους άνικανότητος
τού βοηδηματούχου τού Ταμείου καί
β) Τού έν τή ένεργώ ύπηρεσίφ τής Τραπέ
ζης τελούντο; Μέλους ένός τών Ταμείων:
Τά .έκάστοτε ήσφαλισμένα εις τό ώς άνω
ΤαμεΤον Συντάξεων (συμφώνως τώ· άρθρω 8

τού Κανονισμού τού Ταμείου τούτου έν συν
δυασμό) καί πρός τά άρδρον 13) μέλη τής
οίκογενεΐας του δά είσπράττωσι τό ήμισυ
τού, ώς ύπολογίζεται έν τή ώς άνω παρα
γράφω τού παρόντος άρδρου, βασικού βοη
δήματος πλέον τής προσαυξήσεως 5 ο)ο δι’
έκαστον (καί μέχρις 20 έτών κατ’ άνώτατον
δριον) έτος ύπηρεσίας τού προστάτου των·
έφ’ δσον πρόκειται περί ένός δικαιούχου.
Έπ’ αύτοϋ προστίθεται 10ο)ο δι’έκαστον
έπί πλέον μέλος έκ τών ήσφαλισμένων εις
τό ΤαμεΤον Συντάξεων καί μέχρι τριών κατ’
άνώτατον δριον, Μελών, όσοιδήποτε καί άν
ώσιν οί δικαιούχοι. Τό βοήδημα τούτο παρέ
χεται καί έάν άκόμη τά ήσφαλισμένα εις τό
ώς άνω ΤαμεΤον Συντάξεων Μέλη δέν άπέκτησαν τό δικαίωμα συνταξιοδοτήσεώς των
συνεπεία έλλείψεως έπαρκοΰς χρόνου ύπη
ρεσίας τού προστάτου των έν τή Τραπέζη.
Τό οϋτω καταβαλλόμενον βοήδημα περιορί
ζεται εις τό έν παραγράφω 3 έδάφ. β’ τού
παρόντος άρδρου καδοριζόμενον, . άφ’ ής ό
προστάτης των δά κατελαμβάνετο · ύπό τού
ορίου ήλικίας έάν έζη.
3) Έν περιπτώσει άποχωρήσεως λόγω
ορίου ήλικίας.
α) Προκειμένου περί τού άποχωροΰντος
συνεπεία καταλήψεώς του ύπό τού ορίου ήλι
κίας καταβάλλεται αύτώ τό ήμισυ τών πλήρων άποδοχών τού κατωτάτου βαθμού τού
πρωτοδιοριζομένου, ήτοι Δοκίμου, Δοκίμου
Δ)φου, Είσπράκτορος Β’, Τεχνίτου Β' καί
Κλητήρας Τ’ τάξεως, άναλόγως τού Κλάδου
εις δν άνήκει οΰτος, άνευ προσαυξήσεώς
τίνος λόγω έτών ύπηρεσίας καί οικογενεια
κών βαρών. Τό οΰτω καταβαλλόμενον βοή
δημα μειοϋται είς περίπτωσιν καδ’ ήν αί έκ
τού Ταμείου Συντάξεων καί έκ τής Τραπέζης
τυχόν άποδοχαί του, όμού μετά τού βοηδή
ματος τούτου ύπερβαίνουν τάς έκάστοτε
πλήρεις άποδοχάς τού έν έν ένεργείφ άμοιοβάδμου του καί καδ’ δ ποσόν ύπερβαίνουσι
ταύτας.
β) Έν περιπτώσει δανάτου τού λόγω ορίου
ήλικίας άποχωροΰντος, τά είς τό ΤαμεΤον
Συντάξεων ήσφαλισμένα μέλη τής οικογένει
ας του δά είσπράττωσι τό ήμισυ τού έν τώ
προηγουμένω έδαφίω α’ όριζομένου βοηδή
ματος έφόσον πρόκειται περί ένός δικαιού
χου. Έάν πρόκειται περί περισσοτέρων τού

ένός δά καταβάλλεται δι’ έκαστον έπί πλέ
ον μέλος 10 ο)ο έπί πλέον.
4) Οΐ τυχόντες μηνιαίου βοηθήματος τής
παραγράφου 1 (άποχωροΰντες λόγω πλή
ρους άνικανότητος) διά μέν τό πρώτον έτος
(δπερ λήγει τήν 51 Δεκεμβρίου εις όποιονδήποτε μήνα τού έτους καί αν ήρξατο κα~
ταβαλλόμενον τό βοήθημα) δά λαμβάνωσι
τά 100 ο)ο του έν τή παραγράφω ταύτη
καθοριζόμενου βοηθήματος, _ένώ άνά έκα
στον τών επομένων τεσσάρων έτών καί άπό
1 'Ιανουάριου έκάστου έτους θά μειούται
τούτο κατά 10 ο)ο κατ’ έτος μέχρι τού πε
ριορισμού του εις 60 ο)ο τού κατά τάς δια
τάξεις τής παραγράφου 1 τού παρόντος άρ
θρου καθοριζόμενου. Πάντως δέν δύναται
έν ούδεμιφ περιπτώσει νά μειωθή κάτω τού
ήμίσεως των πλήρων άποδοχών τού πρωτοδιοριζομένου Δοκίμου, Δοκίμου Δακτυλογράφου, Εϊσπράκτορος Β’, Τεχνίτου Β’ καί Κλη
τήρας Π (άναλόγως τού Κλάδου εις δν άνήκει ούτος) πλέον 10 ο)ο δι’ έκαστον προστατευόμενον —καί μέχρι τριών κατ' άνώτατον
δριον— μέλος τής οικογένειας του (σύζυγον
καί άνήλικα άρρενα ή δήλεα μή εργαζόμε
να τέκνα).

Άρδρον 4
ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
1) Χρονικόν διάστημα παροχής τών έν τώ
προηγουμένω άρθρω 5 βοηθημάτων καθορί
ζεται διά πάντα άποχωροΰντα λόγω πλήρους
άνικανότητος πρός έργασίαν, ή λόγω ορίου
ήλικίας, ίσον πρός τά πλήρες ήμισυ τού χρό
νου τής έν τή Τραπέζη συνταξίμου υπηρεσί
ας του μέ άνώτατον δοιον 12 πλήρων ετών.
Πάντως ούχ’ι όλιγώτερον τού ένός πλήρους
έτους άπό τής ημέρας τής άποχωρήσεώς
του καί ούχί πέραν τών πλήρων τριών έτών
άπό τήν καταλήψεώς του υπό τού ορίου ήλι
κίας, ώς καθορίζεται τό δριον τούτο σήμε
ρον ύπό τού έν ίσχύϊ ’Οργανισμού τής Υπη
ρεσίας τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος.
2) Έν περιπτώσει θανάτου τού προστά
του τών εις τό Ταμεΐον Συντάξεων Προσω
πικού Τραπεζών ’Εθνικής, Κτηματικής καί
'Ελλάδος ήσφαλισμένων μελών τής οικο
γένειας :
α) Τού λόγω πλήρους άνικανότητος εφε
ξής βοηθηματούχου τού Ταμείου.

β) Τού έν υπηρεσία της Τραπέζης ευρι
σκομένου καί
γ) Τού λόγω ορίου ήλικίας έφεξής άποχωροϋντος:
Τό χρονικόν διάστημα παροχής βοηθήμα
τος εις τά μέλη τούτα τής οικογένειας του
καθορίζεται Τσον πρός τό πλήρες ήμισυ τού
χρόνου τής έν τή Τραπέζη υπηρεσίας τού
προστάτου των, μέ άνώτατον δριον 12 πλή
ρων έτών άφ’ ής άπεχώρησεν ό προστάτης
των έκ τής υπηρεσίας τής Τραπέζης. Πάντως
ούχί όλιγώτερον τού ένός πλήρους έτους
άπό τής ήμέρας τής άποχωρήσεως τού
προστάτου των έκ τής υπηρεσίας τής Τραπέ
ζης καί ούχί πέραν τών πλήρων τριών έτών
άπό τής ήμέρας καθ’ ήν θά κατελαμβάνετο
ό προστάτης των, έάν έζη, ύπό τού ορίου
ήλικίας, ώς καθορίζεται τό δριον τούτο σή
μερον, ύπό τού έν ίσχύϊ ’Οργανισμού τής
Τραπέζης.
3) Τά άνώτατα ώς άνω χρονικά δρια παρο
χής βοηθήματος Ισχύουν έάν, έννοεΐται δέν
συντρέξουν έν τώ μεταξύ οί λόγοι διακοπής
τού βοηθήματος, ώς καθορίζονται έκάστοτε
οί λόγοι οΰτοι προκειμένου περί διακοπής
τής συντάξεως ή απώλειας τού δικαιώματος
συντάξεως ύπό τού Κανονισμού τού ταμείου
Συντάξεων Προσωπικού Τραπεζών Εθνικής·
Κτηματικής καί Ελλάδος.
4) Τά ώς άνω μηνιαία βοηθήματα άρχονται άφ’ ής ή Τράπεζα παύση καταβάλλουσα
πλήρεις άποδοχάς, τό δέ χρονικόν διάστημα,
καθ’ δ καταβάλλει ή Τράπεζα πλήρεις άπο
δοχάς (πέραν τής ήμέρας τής άποχωρήσε
ως λόγω πλήρους άνικανότητος ή καταλήψεως ύπό τού ορίου ήλικίας ή θανάτου έν
υπηρεσία, συνυπολογίζεται εις τά ώς άνω
χοονικά δρια υπέρ τού Ταμείου 'Αλληλοβοή
θειας.

"Αρβρον 5
ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ
Έν περιπτώσει επαναδιορισμού εις τό μέλ
λον τώνδι’οϊονδήποτελόγον άποχωρησάντων
ή άποχωρούντων έκ τής ύπηρεσίας τών δύο
Τραπεζών, ισχύουν τά κάτωθι, έφ’ δσον δά
είναι οΰτοι, άφ’ ής έπαναδιορισθώσι, μέλη έ
νός τών Ταμείων.
1. Οί κατά τήν ήμέραν τής εφαρμογής
τού παρόντος Κανονισμού έκτος ύπηρεσίας
εύρισκόμένοι, τυχόν έπαναδιοριζόμενοι εις

την Τράπεζαν, μετέχουσι αυτοί τε καί τά
μέλη τής οικογένειας των των εύεργετημάτων τοϋ παρόντος Κανονισμού, άλλά άνευ
ύπολογισμοϋ τής έν τή Τραπέζη προϋπηρε
σίας των διά τήν παροχήν βοηθήματος έν
περιπτώσει άποχωρήσεώς των λόγω πλήρους
άνικανότητος, θανάτου των έν ύπηρεσία
καί λόγω όρίου ηλικίας.
2. ΟΙ μετέπειτα άποχωροϋντες καί έπαναδιοριζόμενοι :
α) Έάν μέν άποχωρήσουν οϊκει'ρ βουλήσει
ή άπολυθοΰν ύπό τής Τραπέζης, μετά τόν
επαναδιορισμόν των ύπολογίζεται τό άπό
τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος Κα
νονισμού μέχρι τής ήμέρας τής άποχωρήσεως χρονικόν διάστημα καί ό μετά τόν ε
παναδιορισμόν χρόνος.
6) Έάν δμως άποχωρήσουν λόγω νόσου
καί συνεπεία άποθεραπείας έπαναπροσληφθώσιν εις τήν Τράπεζαν ύπολογίζεται ολό
κληρος ό προδιαδραμών χρόνος τής ύπηρεσίας των ώς καί ό μετέπειτα τοιοϋτος, ούχί
δμως καί ό χρόνος καθ’ δν εϊχον άπολυθή
συνεπεία πλήρους άνικανότητος.
Άρθρον 6
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ
Τά τής Διαχειρίσεως των έν άρθρω 1 τοϋ
παρόντος διατιθεμένων ποσών πρός παρο
χήν βοηθημάτων άνατίθεται εις 7μελή Επι
τροπήν άποτελουμένην άπό τόν έκάστοτε
Πρόεδρον τοϋ Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος, άπό τούς έκά
στοτε Προέδρους τών δύο άλλων έν τή
Τραπέζη Συλλόγων Εΐσπρακτόρων καί Βοη
θητικού Προσωπικού, άπό τόν έκάστοτε Πρό
εδρον τοϋ Ταμείου Υγείας, άπό δύο Μέλη
τοϋ Συλλόγου Υπαλλήλων έκ τών χρηματίσάντων Προέδρων τοϋ Συλλόγου τούτου, όριζομένων κατ' έτος ύπό τής νεοεκλεγομένης Διοικητικής Επιτροπής τοϋ Συλλόγου,
ώς καί ύπό ένός άνωτέρου ύπαλλήλου τής
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος κατά προτίμησιν έκ τοϋ Τμήματος Προσωπικού ή Έπιθεωρήσεως, όριζομένου έπίσης κατ’ έτος
ύπό τής Διοικητικής Επιτροπής τοϋ Συλλό
γου*;' Υπαλλήλων.
Άρθρον 7
'
Τροποποίησις τοϋ παρόντος Κανονισμού,
είτε κατά πρόΤασιν τής Διαχειριστικής, ώς

άνω, Επιτροπής ή τής Διοικητικής Επιτρο
πής ένός τών Ταμείων, είτε κατόπιν αΐτήσεως τοϋ 1)20 τών μελών ένός τών Ταμεί
ων ’Αλληλοβοήθειας, γίνεται κατόπιν άποφάσεως τής Συνελεύσεως τών Μελών τοϋ
Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας, τών ‘Υπαλλήλων
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, ήν ύποχρεοϋται ή Διοικητική Επιτροπή τοϋ Ταμείου
νά συγκαλέση έντός 8 ήμερων άπό τής ύποβολής τής προτάσεως ή τής αίτήσεως
περί τροποποιήσεως καί συμφώνως πρός τάς
περί συνήθους Συνελεύσεως διατάξεις περί
άπαρτίας τοϋ Καταστατικού τοϋ Ταμείου’Αλ
ληλοβοήθειας.
Άρθρον 8
ΓΕΝΙΚΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
’Απώλεια δικαιώματος βοηθήματος.
1. — α) Τό βοήθημα διακόπτεται αύτοδικαίως έάν συντρέχουν αί προϋποθέσεις έκεΐναι αϊτινες ύπαγορεύουν έκάστοτε τήν
διακοπήν τής συντάξεως, άνεξαρτήτως έάν
λαμβάνη ή οΰ σύνταξιν τά δικαιούμενον βο
ηθήματος πρόσωπον.
6) Έν περιπτώσει άναρρώσεως τοϋ λαμβάνοντος βοήθημα, τοϋτο διακόπτεται μετά
πάροδον τριών μηνών άφ’ ής πιστοποιηθή ή
άνάρρωσίς του ύπό ειδικών ιατρών καί άσχέτως έάν έπαναπροσληφθή ή οϋ εις τήν Τρά
πεζαν ό βοηθηματοϋχος.
Καθορισμός πλήρους άνικανότητος.
2. —α) Τήν πλήρη άνικανότητα πρός έργασίαν θέλουν πιστοποιεί ιατροί οριζόμενοι έ
κάστοτε ύπό τής Διαχειριστικής Επιτροπής,
περί ής τό ύπ' άριθ. 6 άρθρον τοϋ παρόντος
Κανονισμοϋ.
β) Οί ένδιαφερόμενοι ύποχρεοϋνται νά
ύπόκεινται είς τήν διαδικασίαν τών ιατρι
κών έξετάσεων καί είς πάσαν διατύπωσιν, ήν
θέλει καθορίζει έκάστοτε ή Διαχειριστική
Επιτροπή.
γ) Ή άπόφασις τής Τραπέζης περί άπολύσεως λόγω πλήρους άνικανότητος ώς καί
ή συνταξιοδότησις συνεπείφ τούτης ύπό τοϋ
Ταμείου Συντάξεων τών Τραπεζών Εθνικής,
Κτηματικής καί Ελλάδος ούδόλως δεσμεύουσιν, αύταί καθ’ έαυτάς, οϋτε ύποχρεώνουσι
τήν Διαχειριστικήν Επιτροπήν τοϋ Λ)σμοϋ
παροχής βοηθημάτων πρός χορήγησιν βοη
θήματος είς τε τόν άποχωροϋντα ή είς τά
τυχόν ένήλικα άλλ’ άνάπηρα άπορα τέκνα
καί τούς γονείς καί άδελφούς τοϋ άποβιώσαντος Μέλους τού Συλλόγου.

δ) Ό λόγω πλήρους άνικανότητος βοηδηματοϋχος ώς καί τά ένήλικα άλλ’ άνάπηρα
δπορα τέκνα του άποβιώσαντος δά έπανεξετάζωνται άνά έξάμηνον δπωσδήποτε ύπό
ιατρών, όριζομένων υπό τής Διαχειριστικής
Επιτροπής. Ή Έπιτροοή διαχε'ρίσεως δύναται νά σμικρύνη τό διάστημα τούτο είτε
γενικώς είτε εις ειδικός περιπτώσεις.
ε\ Ή άπορία τών ένηλίκων άναπήρων υιών,
ή άνικανότης πρός έργασίαν τών μή παρηλίκων γονέων καί τών άνηλίκων άδελφών
έξετάζονται προκειμένου περί παροχής βοηδήματος ύπό τής Διαχειριστικής Επιτροπής
κατά τήν άνεξέλεγκτον κρίσιν της.
Περιπτώσεις μή προβλεπόμεναι
3.—Περιπτώσεις μή προβλεπόμε,Ό έν τώ
παρόντι Κανονισμό) ρυδμίζονται ύπό τής ’Ε
πιτροπής Διαχειρίσεως ύπό τήν ιδίαν αύτής
εύδύνην καί κατά τήν έκάστοτε έτησίαν λο
γοδοσίαν τής Διοικητικής Επιτροπής τού
Ταμείου Άλληλοβοηδείας 'Υπαλλήλων Έδνικής Τραπέζης τής Ελλάδος τίδενται ύπ’
δψιν τής Συνελεύσεως πρός έγκρισιν.
"Αρδρον 9
Ό παρών Κανονισμός τίδεται έν ίσχύϊ
άπό . . .

Σοφές κουβέντες

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ,,
Έν Άδήναις τή 28η Μαρτίου 1947
Φίλη «Τραπεζιτική»,
Μία κρύα γιορτή άντίκρυσα μέσα εις τήν
Τράπεζα προχδές, παραμονήν τής 25ης
Μαρτίου. Ό Πρόεδρος τού Συλλόγου άπέφυΥε (σκοπίμως;) νά όμιλήση ώς άλλοτε καί ώς
συνήδως έγίνετο καί ώς έπρεπε. Τό Προσω
πικόν οϋτε ένα χειροκρότημα δταν προσήλδον τά Μέλη τής Διοικήσεως. Άπό τής
πρωίας τής ήμέρας έκείνης έλέγετο δτι ή
πρέπει νά έορτάσωμεν μόνοι μας εις τήν
Λέσχην χωρίς τήν συμμετοχήν τής Διοικήσεως, ή νά άναβάλωμεν τήν εορτήν ή άφού
άπεφαοίοδη νά γίνη αυτή, νά άπόοχωμεν
δλοι μας εις ένδειξιν τού μεγάλου πόνου

μας, διότι άντί νά εύρη ή Διοίκησις ένα τρό
πον νά έπιλύση τά ζητήματά μας καί νά
έγκαρδιώση οϋτω τό Προσωπικόν, μάς ήνάγκασε νά προσφύγωμεν —καλώς ή κακώς
άδιάφορον— εις τόν κ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, δστις είναι βεβαρυμένος μέ άσχολίας πού ίσως νά μή είχε ποτέ άλλοτε
άλλος Κυβερνήτης. Οί Σύλλογοι έπροπαγάνδιζαν είς τό Κεντρικόν καί εις τά Υποκατα
στήματα τής Περιφέρειας Άδηνών τήν
προσέλευσιν είς τήν έορτήν ϊνα μή εύρεδή
ή Διοίκησις πρό κενών έδωλίων. Αύτά δλα
δέν είναι καλά πράγματα. Γι’ αύτό έλαβα
τό δάρρος νά σάς γράψω μέ. τήν έλπίδα
πώς δά σταματήση τό κακό πού μάς δέρ
νει. Δέν βρίσκεται άραγε ένας πρακτικός
καί δχι σοφός άνδρωπος νά είπή δυό λόγια
στή Διοίκησι τής Τραπέζης διά τό δλον
πρόβλημα τού Προσωπικού, πού δέν είναι
άλλο είμή ό ’Οργανισμός καί ή έξομοίωσις
μέ τήν Τράπεζα τής 'Ελλάδος; Καί διά μέν
τό ζήτημα τού ’Οργανισμού νομίζω δτι πρέ
πει νά γίνη δ,τι ώριζεν ό ’Οργανισμός προ
τού τροποποιηδή καί έπί τή βάσει αύτοϋ νά
αυνεχισδοϋν αΐ προαγωγαί καί ώς πού νά
έκπονηδή δ άλλος δά ίδοϋμε, διότι τήν τροποποίησιν δέν δά μπορέση νά τήν χωνέψη
τό Προσωπικόν καί αύτό ξεσπα είς βάρος
τής Τραπέζης. Πώς δέν φαίνεται; Πρέπει νά
είναι πολύ άνόητος έκεΐνος πού δέν τά
άντιλαμβάνεται.
"Οσον διά τήν έξομοίωσιν μέ τήν Τράπε
ζαν τής Ελλάδος έχω νά είπώ δτι μέ μίαν
αϋξησιν τού συνόλου τών έξόδων τής Τρα
πέζης μέχρι 10 ο)ο, λύονται δλα άνεξαιρέτως τά αιτήματα. Καί αύτήν τήν αϋξησιν
τού 10 ο)ο δά τήν καλύψη καί μέ τό παρα
πάνω ή βέβαια αϋξησις τών έργασιών τής
Τραπέζης καί ό είς άπόδοσιν μεγάλος πλέ
ον ένδουσιασμός τού Προσωπικού, τό όποι
ον σήμερα έχει χάσει καδ’ όλοκληρίαν τήν
έμπιστοσύνην του πρός τήν Διοίκησιν τής
Τραπέζης.
Έάν τεδώσιν αύτά ύπ’ δψιν τής Διοικήσεως καί έάν τής λεχδή δτι τό ώς άνω ποσόν
παόκειται νά διατεδή κατά μέγιστον ποσοστόν Οπέρ τού συνόλου τού Προσωπικού καί
μάλιστα ύπέρ ιερών σκοπών, ώς είναι τά
ΤαμεΤον Υγείας καί τό ΤαμεΤον Αύτασφαλείας, πιστεύω δτι δά πειοδή αϋτη καί δά

άπομακρύνη εκείνους, οί όποιοι έκ κακίας
της εΐσηγοΰνται τά όντίδετα, ώς $αί εκεί
νους, οϊ όποιοι δυσιάζουν οΐ αλιτήριοι τά
ζητήματα του Προσωπικοί) καί εγκληματούν
μόνον καί μόνον διά νά φαίνωνται σύμμαχοι
τής Διοικήσεως καί ευάρεστοι εις αυτήν έπί
τώ σκοπώ -τής έξασφαλίσεως ατομικών των
ώφελημάτων. Καί δέν δά άφίση ή Διοίκησις
νά συνεχισδή ή άφόρητος σημερινή κατάοτασις, ή όποια κρατεί έξαλλον τό Προσω
πικόν. "Ας τά κόμη αύτά ή Διοίκησις καί
τότε δά ϊδή ποιον Προσωπικόν διοικεί, είμαι
δέ βέβαιος δτι τότε καί ό Σύλλογος δά
βάλη όλα τά δυνατά του νά τήν βοηδήση
εις τό έργον της μαζί μέ τό Προσωπικόν,
αρκεί νά γίνουν αύτά άμέσως καί χωρίς τά
γνωστά παζάρια, άλλα μέ καλώσύνην καί
πρό παντός μέ πίστιν έπί τό μέλλον τού
Ιδρύματος.
Μετά τιμής
"Ενας πρακτικός καί αμερόληπτος
Συνάδελφος
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εαυτό κάπως κατοχυρούμενον έν
περιπτώσει άποχωρήσεώς του έξ
οίουδήποτε λόγου.
Διατί έπί μήνας τώρα άναβάλλεται; Μήπως διά νά επιτύχουν τρόπον
νά ξεφύγουν; ή νά κερδίσουν τά όσα
δέν πληρώνουν διά τής άναβολής;
Τούς έχουν γελάσει άν τό νομίζουν.
Διότι οΐ Σύλλογοι έτόνισαν ότι δά
ίσχύσουν τά προταδέντα άναδρομικώς άπό τοϋ Δεκεμβρίου 1946.
’Ιδού διατί κ. κ. ’Ανώτεροι
Μεταξύ τών έκκρεμούντων αιτημάτων τού
Συλλόγου είναι καί ή έκπλήρωσις ύπό τής
Διοικήσεως τών ύποχρεώσεών της πράς τό
Ταμείον 'Υγείας. Έάν τό αίτημα τούτο λυδή σύμφωνα μέ τάς άρχικάς ύποσχέσεις τής
Διοικήσεως περί πανόμοιας μεταχειρίσεώς
μας πρός τούς Συναδέλφους τής Τραπέζης
τής Ελλάδος, ήμεϊς δά έχωμεν τήν δυνα
τότητα νά δημιουργήσωμεν καί τήν ειδικήν
προστασίαν τών λόγω άνικανότητος καί
ορίου ηλικίας άποχωρούντων καί τών οικο
γενειών αυτών ώς καί τών οικογενειών
τών έν υπηρεσία δνησκάντων Συναδέλφων.
"Οχι μόνον τούτο, άλλά νά βελτιώσωμεν
αίσδητώς τό εις άλλην στήλην δημοσιευόμενον σχέδιον ώστε νά έκλειψη τελείως ή
άνησυχία τοϋ Προσωπικού διά τήν τύχην
αύτοϋ καί τής οικογένειας του. Είναι μέτρον
άπό τά σημαντικότερα καί πρέπει νά τό
κάμουν ύπόδεσίν των δλοι οί Συνάδελφοι
καί πρωτίστως οί κ. κ. ’Ανώτεροι.
’Ιδού διατί άγωνίζεται ό Σύλλογος, ό όποι
ος δέν πρέπει νά συναντά άντίδρασιν εις
τάς πελώριας σημασίας λογικάς καί δικαίας
κατευδύνσεις του. Άντιδέτως μάλιστα χρειά
ζεται συσπείρωσις όλων μας περί τό Συνδι
καλιστικόν των δργανον. Καί δταν λέγωμεν
«δλων» έννοοΰμεν φυσικά καί εκείνους οΐτινες, καρπούμενοι ώφελήματα χάρις εις
τούς άγώνας τοϋ Συλλόγου, προσπαδοϋν νά
ξεφύγουν άπό τάς συλλογικός των ύποχρεώσεις.

Τούς έγέλασαν
Μεταξύ τών άλλων άντιϋπαλληλικών επινοήσεων έφευρέδη εσχάτως
καί μία, ή όποια στρέφεται κατά πρώ
τιστον λόγον κατά δυστυχούντων
καί έν τή ύπηρέσία τής Τραπέζης
λευκανδέντων άπομάχων Συναδέλ
φων καί έν συνεχεία εναντίον όλων
μας. Πρόκειται περί τής μή έπιλύσεως τοϋ ζητήματος τής άποζημιώσεως έκ τοϋ Ταμείου Αύτασφαλείας μέ
διαφόρους προφάσεις, ϊνα παρέρχε
ται καιρός καί κερδίζωνται έκεϊνα,
τά όποΤα ύποχρεούνται άπό τόν ήδικόν νόμον νά καταβάλουν αΐ τρεΤς
Τράπεζαι.
Τά είε τό προηγούμενον φύλλον
τής «Τραπεζιτικής» δημοσιευδέντα
Μάς αδικεί ό κ. Γουναράκης
περί έπικειμένης έπιλύσεως τοϋ ζη
Ό Υποδιοικητής κ. Γουναράκης έξ άφορτήματος τούτου εσχον τεράστιον
εύμενή άπήχηοιν εις τό έν ένεργεία μής σχολίου εις τό τελευταίον φύλλον τής
Προσωπικόν, διότι τούτο ήσδάνδη «Τραπεζιτικής» σχετικώς μέ τό «Διαμάντι»,

εις συζήτησιν, τήν οποίαν ήθέλησε νά δεωρηδή ώς καδαρώς ίδιωτική, διετύπωσεν ώρισμένας άπόψεις του σχετικώς μέ τό ζήτημα
τοϋτο ώς καί μέ τήν συμβολήν του εις τά
άΐτήματα τοϋ Προσωπικού.
Λυπούμεδα, ώς έκ τούτου, διότι δέν μας
παρέχεται ή εύχέρεια νά έκδέσωμεν καί
ήμεΐς τάς ίδικάς μας άπόψεις σχετικώς μέ
τήν συμβολήν του εις τά αιτήματα τού Προ
σωπικού καί νά καταρρίψωμεν έν πρός έν
δλα τά έπιχειρήματά του, τούδ’ δπερ οΰτε
καί προφορικώς έγινεν έκ μέρους μας, διότι
έπείγουσαι άσχολίαι του τόν ήνάγκασαν
—άφοϋ έξέδεσε τάς ίδικάς του άπόψεις—
νά άναχωρήση έσπευσμένως.
Σχετικώς δμως μέ τήν άποψίν του δτι διά
τοϋ σχολίου ήδελήσαμεν νά ύποκαταστήσωμεν τήν Διοϊκησιν εις τό έργον της, έχομεν
νά διαβεβαιώσωμεν τόν κ. Υποδιοικητήν
δτι μας άδικεΐ. Διότι έάν αΰτή ήτο ή πρόδεσίς μας δά έλέγομεν πολλά καί δή καί δΓ
άλλους Συναδέλφους. Ήμεΐς άπλώς διερμηνεύσαμεν τό κοινόν αϊσδημα ύπέρ ένός
συμπαδεοτάτου καί ικανού Συναδέλφου, δστις
περιφέρεται προώρως εις τούς διαδρόμους
καί εις τούς δρόμους, έπειτα άπό μίαν πο
λυετή καί πανδομολογουμένως σπανίαν άφο"
σίωσίν του εις τό Ίδρυμα. Τίποτε περισ
σότερον.

Τό Ταμεϊον Υγείας
Πώς τά βλέπουν τά πράγματα οί κ. κ.
Τρουπάκης καί Σαγκριώτης, οϊτινες διεχειρίσδησαν κατά τό δοκοΰν αύτοΐς τό αίτημα τοϋ
ΤαμείουΎγείαςκαί σάνάτομικήν των ύπόδεσιν;
Καί τί σκέπτεται ό Ύποδ).<ητής κ. Γουναράκης,
ό όποτος άπό τοϋ Δεκεμβρίου 1946 μάςέβεβαίωσεν δτι δά τό λύση καί δστις πρό μηνάς
μας έδήλωσεν δτί έλύδη; Είναι 'Απρίλιος
σήμερον καί τό Προσωπικόν ι.ληρώνει τάς
έπαχδεστάτας εισφοράς. Καί τό Συμβούλιον
τοϋ Ταμείου καί πρό παντός ό σεμνότατος
Πρόεδρός του διατί τόσην τυφλήν έμπιστοσύνην εις τούς δύο ώς άνω Συναδέλφους;
Διατί δέν έκδίδει μίαν άνακοίνωσιν εις τήν
όποιαν νά έκδέτη τά πράγματα; Τί τούτέστιν
έζητήσαμεν η μάλλον τί ώφειλε νά μάς δώση ή Διοίκησις καί άπό πότε; Τί ύπεσχέδη ό
κ. Διοικητής πρός τής κηρύξεως τής άπεργίας καί τί τελικώς έδωσε; Είναι έπιβεβληυέ-

νον τούτο, Κύριε Ρίτσο. Διατί παρασύρδητε
εις τήν ί^ωπήν; Διότι κάτι περισσότερον
άπό σιωπήν παρουσιάζει ή λογοτεχνική είς
τό σημείον τοϋτο λογοδοσία σας.

Τό εβραίικο παζάρι
Ή παιδική μέριμνα έδόδη διά τόν Φεβρου
άριον, δέν έδόδη πλήρως διά τόν Ιανουάρι
ον, καί καδυστερείται διά τόν Μάρτιον. Διά
τούς λόγω ορίου ηλικίας έδόδη ή συνεργείακή άμοιβή μόνον διά τούς τρεις μήνας κα1
δχι διά τούς έξ, ένώ Εχει έγγράφως ύποσχεδή ό κ. Διοικητής δτι δά καταβάλλη έπί
έξάμηνον πλήρεις άποδοχάς είς τήν συμπαδεστάτην τάξιν τών έκάστοτε άποχωρούντων.
Γίνεται περικοπή είς τήν Τράπεζαν τής
Ελλάδος; Αύδημερόν τήν πληροφορούνται
οί δικοί μας καί τήν έφαρμόζουν. Γίνεται αϋξησις; Ό κ. Διοικητής ζητεί νά τοϋ φέρωμεν έγγραφον βεβαίωσιν τοϋ κ. Μαντζαβίνου. 'Έτσι είς τό ταμειακόν Επίδομα δέν
ύπολογίζεται είς ήμάς ή συνεργειακή άμοι
βή, οί στρατιώται μας δέν παίρνουν δσα καί
οί τής Τραπέζης τής Ελλάδος, αί έπίτοκοι
δέν παίρνουν δσην άδειαν (τετράμηνον καί
ένός μηνός κανονικήν) έκεί. Τά δάνεια έφδασαν έκεί είς 4 μισθούς ένώ είς ήμάς
μόνον είς δύο κ.ο.κ. Πού δά πάη αύτή ή
δουλειά;

Οϋπω φροντίς
Κατόπιν τών κατ’ έπανάληψιν παρασχεδεισών βεβαιώσεων άρμοδίως μέ ώραιολόγον
μάλιστα διατύπωσιν, συναγωνιζομένην πυρο
τέχνημα βεγγαλικής μεγαλοπρεπείας περί
καταβαλ λ ο μ έ ν η ς άοκνου προσπάθειας,
άποβλεπούσης είς άναστήλωσιν του τολοιπωρουμένου γοήτρου νής Τραπέζης—λόγω
περιορισμού τών Εργασιών της—ήλπίσαμεν
δτι δά μάς έδίδετο ή εύκαιρία νά καταχωρήσωμεν είς τήν στήλην αύτήν είς άναγνώρισιν τών προσφερομένων υπηρεσιών, τό
γόνιμον άποτέλεσμα έκείνου ή έκείνων, οί
όποιοι έτάχδησαν προασπισταί τών συμφε
ρόντων τού Ιδρύματος.
Καμαρώστε :
Διά διατάξεως δημοσιευθέντος Νόμου πε
ρί ένεργείας έράνου έδεσπίσδη δτι τό προϊ
όν τοϋ έράνου τούτου, δπερ πρόκειται νά

άνέλδη εις δεκάδας δισεκατομμυρίων κατα
τίθεται δχι. εις την ’Εθνικήν, εις ήν έδει νά
κατατεδή, άλλα εις άλλην Τράπεζαν.
Μέ τήν διαπίστωσιν τών άνωτέρω έδόδη
ή εύκαιρία εις τόν Σύλλογόν μας έκ σχετι
κού διαβήματος του νά πληροφορηδή σα
φώς, δτι εάν εγκαίρως κατεβάλλετο έκ μέ
ρους τών έν τή Τραπέζη άσκούντων τήν ε
ξουσίαν ποιά τις φροντίς, δέν δά έχλευαζόμεδα ώς «μωρα'ι παρδένοι».
Παρά ταΰτα καί ήδη δέν δά ήτο δύσκο
λος μία τροποποίησις τού έν λόγω Νομ)τος
ώστε ή έξυπηρέτησις τού λ)σμοΰ νά άνατεδή εις τήν ήμετέραν Τράπεζαν.
Άλλ’ ώς γνωστόν κανέν μέλος τής Διοι
κητικής Επιτροπής του Συλλόγου δέν έχρημάτισεν οϋτε πρώην υπουργός, άλλ’ ούτε καί
μέλος τής Διοικήσεως τής Έδνικής Τραπέζης.

Τά έλεύΒερα Δωδεκάνησα
Ό έν Ρόδω Συνάδελφος κ. Δημ. Ζαχαρώ
δης, Διευδυντής του έκεΐσε Ύποκ)τος τής
Τραπέζης μας άπέστειλε πρός τόν Σύλλο
γόν μας τό κάτωδι τηλεγράφημα ύπό ήμεροτ
μηνίαν 31.3.47 :
«Τήν στιγμήν καδ’ ήν κυανόλευκος ύψοϋ»ται έλληνικά Δωδεκάνησα καί ολόκληρος
»έλληνικός λαός βλέπει τήν πραγμάτωσιν
»ένός άκόμη έδνικοΰ του πόδου κλίνομεν
»εύλαβώς γόνυ πρό σκιών ήρωϊκών Συνα»δέλφων συμπολεμιστών μας, οϊτινες έπε»σαν εις τά άλβανικά βουνά καί τόν πό»λεμον, υπερήφανοι διά δυσίας συναδελ»φι<ής οικογένειας καί ιστορικού Ίδρύμα»τός μας, ουτινος έργασίαι άρχίζουν εν»ταΰδα ύπό καλυτέρους οιωνούς πρός έπι»τέλεσιν έδνικών του σκοπών.
Δημ. Ζαχαρώδης»

ΕΠΙΣΤΟΛΪΓ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ,,
Έλάβομεν παρά τοΰ Προέδρου τής Ένώσεως τών εθελουσίως έξελδόντων Συναδέλ
φων μας κ. Ήλία Χατζηανδρέου τήν κάτωδι
έπιστολήν :
Φίλη «Τραπεζιτική»,
Ώς γνωστόν, περί τά τέλη παρελθόντος

Δεκεμβρίου έξεδόδη ή ΰπ’ άριδ. 9135 άπόφάσίς τδϋ Πρωτοδικείου Αθηνών, βάσει, τής
οποίας καί μάλιστα πρό πάσης κοινοποιήσεώς της, ή Διοίκησις τής Τραπέζης άπό
συμφώνου μετά τών Διοικήσεων τών Τραπε
ζών 'Ελλάδος καί Κτηματικής κατέβαλεν εις
τούς ενδιαφερόμενοι ις τήν μέν 30ήν Δεκεμ
βρίου προκαταβολήν έκ δρχ. 500.000, μετά
είκοσι δε ήμέρας τό υπόλοιπον τής όφειλομένης αύτοτς άποζημιώσεως ύπερεργασίας
άναδρομικώς άπό τής 1ης Ιουνίου 1946, τής
Πρωτοδίκου Άποφάσεως χαρακτηρισάσης
τήν άποζημίωσιν ταύτην ώς καδαράν αΰξησιν μισδοϋ.
Τήν καταβολήν ταύτην, τήν όποιαν έκτοτε συνεχίζουν μέχρι σήμερον αί τρεις Τράπεζαι ένήργησαν ανευ ούδεμιάς έπιφυλάξεως, έκτελέσασαι οϋτω τήν άπόφασιν ή.όποία σημειωδήτω δέν ήτο προσωρινώς εκ
τελεστή, όχι δέ μόνον διά τόν έγείροντα
τήν άγωγήν, άλλά καί δι’ ολόκληρον τήν
πολυπληθή αυτήν κατηγορίαν Συναδέλφων
μας, καί διά ποσόν πολλαπλάσιον του διά
τής Άποφάόεως ταύτης έπιδικασδέντος.
Περιέργως μετά δύο ολοκλήρους μήνας ή
Διοίκησις ένεδυμήδη δτι έπρεπε νά άσκήση
έφεσιν.
Καί μέχρι μέν τοΰ σημείου τούτου έκεΤνο,
τό όποιον έκπλήσσει, είναι πώς ή Διοίκησις
έχουσα κατά νουν, ώς ισχυρίζεται, νά έφεσιβάλη τήν Άπόφασιν, έξετέλεσε ταύτην χω
ρίς νά έχη οΰδεμίαν έκ του Νόμου ύποχρέωσιν, άφοϋ δέν ήτο προσωρινώς έκτελεστή,
καί μάλιστα άνευ ούδεμιάς έγγράφου έπιφυλάξεως.
Άλλ’ ας εΐδωμεν τί λέγουν έπ’ αύτοϋ αί
κατά τήν συζήτησιν τής ύποδέσεως τήν 28ην
Μαρτίου κατατεθεΤσαι ένώπιον του Έφετείου
’Αθηνών προτάσεις τής Διοικήσεως,
Άντικρούουσα τόν ισχυρισμόν τού άντιδίκου της, δτι διά τής έκτελέσεως τής άπο
φάσεως καί μάλιστα πολύ πέραν τοΰ έπιδικασδέντος ποσού ή Τράπεζα άπεδ.έχδη τήν
άπόφασιν καί έπομένως ή σχετική δίκη
κατηργήδη καί ή άπόφασις κατέστη τελεσί
δικος, προβάλλει τά έξής έξωφρενικά επιχει
ρήματα :
1) Ότι δταν άπό κοινού μετά τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος άπεφάστσε νά έκτελέση
τήν άπόφασιν, έπραξε τούτο πιεσδεΓσα !!

άπό τόν άντίδικον υπάλληλόν της. (Καί τάς
δύο άλλος Τραπέζας πως κατώρδωσε νά
τάς πιέση άφοϋ ή Άπόφασις δέν τάς άφεώρα;)
2) Ότι πρό της καταβολής έδήλωσε προφορικώς εις τόν ενδιαφερόμενον δτι ενερ
γεί τούτην πρός διευκόλυνσίν του καϊ δτι ή
δίκη δα έσυνεχίζετο. (Καί τούς 169 άλλους
πώς τούς είδοποίησεν;)
3) "Οτι ή Τράπεζα (δλαι αϊ Τράπεζαι) εΤχον τήν πρόδεσιν νά άναζητήοουν τά καταβληδέντα ποσά, άν έκέρδιζαν 1 έφεσίμως
τήν ύπόδεσιν (δά άνεζήτουν τόοον σοβαρά
ποσά άπό 300 πτωχούς ύπαλλήλους που έν
τώ μεταξύ δά τά εΤχον έξοδεύση διά τάς
άνάγκας των;)
4) Ότι ζητεί νά τής. έπιτραπή τό έμμάρτυρον μέσον τής άποδείξεως των ισχυρι
σμών της τούτων;
*.... καί λόγω τής έμπορικότητος τής δια
φοράς (;) άλλά καί λόγω τών ειδικών συνδηκών ύφ' ας έγένετο ή συμφωνία καί καταβο
λή λόγω τών όποιων δέν ήτο οϋτε δυνατόν
ούτε πρέπον καδόσον δά ήτο άντίδετον
πρός τε τήν ταχύτητα τών συναλλαγών καί
τήν καλήν πίοτιν νά άξιώση τήν σύνταξιν
εγγράφου» ......................................................
Είναι πράγματι καταπληκτικόν δτι ή Διοίκησις τής Τραπέζης διά νά στερήση τάν.άντίδικον υπάλληλόν της τού δικαιώματος νά
έπικαλεσδή τήν διά τής μεσολαβησάσης α
ποδοχής κατάργησιν τής δίκης, έφδασεν εις
τό σημεΐον. νά. χρησιμοποίηση επιχειρήματα
που κυριολεκτικώς γελοιοποιούν την Διοίκησιν.
Διότι πώς άλλως νά χαρακτηρίσωμεν τό
επιχείρημα δτι ή Διοίκησις κατέβαλεν άχρεωστήτως τόσον σοβαρά ποσά πιεσδεΐσα άπό
ενα ύπάλληλόν της; Καί άν δεχδώμεν δτι
έπιέσδη νά καταβάλη τήν προκαταβολήν
κατά τήν παραμονήν τού Ν. "Ετους, πώς έπιέ
σδη νά καταβάλη μετά εΐκοσιν όλοκλήρους
ημέρας καί δή εις ολόκληρον τήν κατηγορί
αν τών ένδιαφερομένων ποσά πολύ μεγαλύ
τερα των έπιδικασδέντων;
Καί άν καί τότε έπιέσδη τις τήν έπίεσεν
νά καταβάλλη έκτοτε άνελλειπώς μαζί μέ
τάς άλλας Τραπέζας κατά δεκαπενδήμερον
τήν άποζημίωσιν αυτών; Καί άφοϋ, ώς ισχυρί
ζεται, ε' ;ε τήν πρόδεσιν νά έφεσιβάλη τήν
πρωτόδικον άπόφασιν, τις τήν ήμπόδισε νά

διατύπωση έγγραφον περί τής τοιαύτης προ*δέσεώς της έπιφύλαξιν, άφοϋ μάλιστα, ώς
λέγει, έσκέπτετο νά άναζητήση άπό τόσον
πολυπληδή κατηγορίαν πτωχών ύπαλλήλων
τήν καταβληδετσαν αύτοΤς άποζημίωσιν έν
δεκα ολοκλήρων μηνών;
«Διότι, λέγουν αί προτάσεις της, δέν ήτο
οϋτε δυνατόν, οϋτε πρέπον καί δά ήτο άντί
δετον ρρός τήν ταχύτητα τών συναλλαγών!!!
Άλλά διατ! δέν ήτο δυτατόν καί πρέπον;
Καί περί ποιας ταχύτητας συναλλαγών (;)
όμιλεϊ ή Διοίκησις; Έπί επτά ολόκληρα δεκαπενδήμερα δέν κατώρδωσε νά εύρη τά δύο
ή τρία λεπτά πού τής έχρειάζοντο διά νά
διατυπώση τήν έγγραφον έπιφύλαξιν της;
Τά έπιχειρήματα έν τούτοις αύτά, άνάξια
καί τού τελευταίου δικολάβου έπαρχιακοϋ
Ειρηνοδικείου ύπέγραψεν ό Διευδυντής τού
Δικαστικού τής Τραπέζης κ. Άντών. Μαλαγαροής έν όνόματι τής Έδνικής Τραπέζης
τής 'Ελλάδος.
Ιδού πού έφδασεν ή Τράπεζα ύπό τήν Δίοίκησιν τού κ. Γεωργ. Πεσματζόγλου.
Άλλ’ ή «Τραπεζιτική» δά μας έπιτρέψη νά
έπανέλδωμεν, διότι τό ζήτημα είναι πολύ
σοβαρόν.
Μετά τιμής
ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ

Σημείωσις τής «Τραπεζιτικής»: Ώς γνω
στόν, ό Σύλλογος μελετήσας τό ζήτημα τής
έδελουσίας έξόδου τού Προσωπικού υπέβα
λε σχετικόν υπόμνημα πρός τήν Διοίκησιν
τής Τραπέζης, διά τού όποιου τό σοβαρόν
τούτο πρόβλημα έλύετο κατά τόν καλύτε
ρον διά τήν Τράπεζαν καί διά τούς ένδιαφερομένους τρόπον. Δυστυχώς δέν εϊσηκούσδημεν καί δπως πάντοτε έδικαιώδημεν έκ
τών ύστέρων.
Ή Διοίκησις προέβη είς τήν πραγματοποί
ησή τού μέτρου τής άποσυμφσρήσεως κατά
τάς ά.ιόψεις της καί ένώ, έάν ή πρόδεσίς της
ήτο νά μή καταβάλη είς τούς άποχωροϋντας
τήν συνεργειακήν άμοιβήν, ήδύνατο καί ώφειλε νά κατοχυρώση τούτο, πριν ή έξέλ^δουν οί Συνάδελφοι, διά ρητής έν τη σχετι
κή μεβ’ ενός έκάστου τούτων συμβάσει —δε
δομένου δτι δύο καί πλέον μήνας πρό τής
ήμέρας τών άποχωρήσεών των είχε δεσπισδή ή άμοιβή αΰτη— παρέλειψε νά λάβη τό
στοιχειώδες αύτά μέτρον καί έδωσε οϋτω
λαβήν είς άντιδικίαν, ή όποια έδημιούργησε
δυστυχώς κατάστασιν, έξ αιτίας τής όποιας
γεννώνται εΰλογοι διαμΟρτυρίαι.
"ΕΚΤΥΠ,,-Σ. ΣΤΡΑΓΓΑΛΟΣ - Κ. ΠΑΠΊΗΜΗΤΡ0Π3ΪΑ0Σ
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