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01 ΠΟΑΕΜΙΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
Εύρ&ΐα, έίϊόΟη δ^μοδίύτηξ 

sic την άναπτυχθεϊσκν ύπό 
τού Συλλόγου μας έπιχει- 
ρημ.α.τολο γέ α. ν Sea, τήν απο
τροπήν του μεγάλου έγ/λή· 
μα νθς του χωρισιού των 
κοινών Ασφαλιστικών 
Ταμείων όπως εΰμεϊα υ
πήρξε καί ή δημόσιότης των 
Ανακοινώσεων κ.λπ. του 
Συλλόγου των Επαλλήλων 
τής Τράπεζας τής 'Ελλά
δος. ’Εκ τής άντιβολής των 
κείμενων των δύο εναντίων 
Απόψεων δεν χρειάζεται με 

άλη προσπάθεια, δια ν’ 
ντιληφθή πας τις πόσον με- 

γάλη καί κραυγάζουσα εί
ναι ή προσγενομενν) εις το 
Οροσωπικόν τής ’ Εθνικής 
Τράπεζας τής 'Ελλάδος Α
δικία. Καί οι ούσιαστικοί 
καί οί νομικοί λόγοι ή σαν ό
λοι με το μέρος του. Οί ΛΌ 
μικοί, διότι υπήρχε μία συμ 
φωνία ( 10.3.13^® ΛΤό 
μος 3483), δυνάμει τής 
όποιας ή Τράπεζα τής 'Ελ 
λάδος Ανελάμβανε τήν ύπυ- 
χρεωσιν να μείνν; εις τό κοι 
νόν Ταμείον. Οί ουσιαστι
κοί, κυρίως διότι, όταν ή 
Τράπεζα τής Ελλάδος^ ά- 
νέλαβε αυτήν τήν ΰποχρέω- 
σιν, είχε λάβει τα περιου
σιακά της στοιχεία εκ τής 
’Εθνικής Τραπέζης, είχε, 
όπως λέγομεν, προικοδοτη- 
θή καί διότι με τον χωρι
σμόν παραμένει εις βάρος 
μας όλον τό προσωπικόν, τό 
όποιον ήτο ήσφαλισ^ενίον, ό- 
τε ή Έθνι,κή Τράπεζα ή» 
σκει τό εκδοτικόν προνομί
ου, βάρος τό όποιον είναι 
κοινόν καί τής ’Εθνικής 
Τραπέζης καί τής Τραπέ
ζης τής 'Ελλάδος, ώς δια
δόχου τής πρώτης καί τό ό
ποιον έπιρριπτόμενον επί 
τού Ειδικού Ταμείου μας 
προώρισται νά τό πλήξη, 
να τό γονατίση.

Παρά τήν ύπαρξιν όμως 
καί ουσιαστικών καί νομι
κών λόγων, οίτινες καί εκτί 
Θενται έν πλάτει εις τάς σχε 
τικάς Ανακοινώσεις ύπομ,νή- 
ματα κ.λ.π. δημοσιευόμενα 
εις άλλην στήλην, ή μεγάλη 
Αδικία, τό μεγάλο κτύπημα 
κατηνέχθη ήδη κατά τού 
Προσωπικού. Καί δεν εί
ναι μόνον κτύπημα κατά τού 
Προσωπικού. Είναι κτύπη
μα καί κατά τής * Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, 
διότι, όλοι γνωρίζιομεν, ότι 
όλα τά λαμβανόμενα μέτρα 
κατά τού Προσωπικού εις έ
να καί μόνον Αποβλέπουν 
σκοπόν : εις τήν έξάλειψιν 
τών παραδόσεων, εις τήν έ- 
ξάλειψιν τού χρώματος τού 
αίωνοβίου 'Ιδρύματος.

Καί κύριος συντελεστές 
τού μεγάλου αυτού εγκλή
ματος ύπήρξεν ή ΔιΙοίκησις 
τής Τραπέζης τής 'Ελλά
δος διά τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τού Συλλόγου 
τών ύπαλλήλων της. Δεν

εκπλήττει κανέναν Απολύ
τως ή συμπεριφορά αύτή 
τής Τραπέζης τής Ελλά
δος. Διότι δεν είναι ή πρώ
τη φορά πού τήν βλέπομεν. 
Είναι πολύ παλάιά ή ιστο
ρία, ’Δ,ρχίζει Από τού έ
τους 1$>35ί, Ακριβώς Από 
ής (επομένης τής ενισχύσε
ις τής Τραπέζης τής 'Ελ
λάδος, κατά τάς έζαιρετι- 
κώς δύσκολους της στιγμάς 
ύπό τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης με τά 6.000.000. 
δολλάρια, διά νά δειχθή εκ 
μέρους τής Τραπέζης τής
'Ελλάδος ή----- εύχαριστία
της, ή Αγνωμοσύνη της. Αί 
περαιτέρω ένέργειαί της, 
λέγομεν δεν μάς, εκπλήτ
τουν διότι εδώ εις τήν 'Ελ
λάδα τό πρώτον ήκούσθη ότι 
«τή Αχαριστία έπεται ή
...... ..............  καί ταύτη
πάντα τά κακά».

'Ο πρωτουργός λοιπόν 
καί τού τελευταίου έγκλημα 
τος είναι ό κ. Μαντζαβϊνος 
όστις, είναι καιρός να τό ει- 
ποιμεν, εν πλήρει συνεννοή- 
σει καί μετά τού ετέρου θα
νάσιμου καί παλαιού πολε
μίου τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης, τού οίκου Ήλιάσκου,

I έξεθεμελίωσε τήν ’ Εθνικήν 
! Τράπεζαν τής 'Ελλάδος 
διά τής συγχωνεύσεως των 
Τραπεζών. Ένόμιζεν ότι 

i είχε κατορθώσει νά κράτη» 
θή εις τό παρασκήνιον Αλλ’ 
ήτο πολύ διαφανές όλον τό 
περικάλυμμά του καί εις τό 
τέλος έςήλθε καί εις τό προ 
σκηνιον με τήν άξίωσιν, τήν 
οποίαν προέβαλε, όπως χω 
ρισθούν τά Ταμεία, διά νά 
έκλειψη οίαδήποτε δυνατό- 
της διατηρήσεως οπουδήπο
τε χρώματος πού νά ένθυμί 
ζη ’Εθνικήν Τράπεζαν, τό 
μεγάλο αυτό έμπόδιΙον εις 
τήν πραγμάτωσιν τού σκο
πού· του.

Είναι γνωστά τά κτυπήμα
τα, τά όποια κατά καιρούς 
ό κ. Μαντζαβϊνος κατέφερε 
κατά τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης. Άφήρει διά τήν Τρά 
πεζάν του, Από τήν όποιαν 
έλειπε κάθε όργάνωσις, καί 
δικαίως, Αφ’ ού ώς ’Εκδο
τική Τράπεζα αύτη έπλά- 
σθη, έρ'.’.ασίας αί όποιαι φύ
σει καί θέσει Ανήκ.ον εις τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν, διά 
νά δυνηθή αύτη νά έκπληρώ 
ση τήν ’ Εθνικήν καί κοινωνι 
κήν Αποστολήν σύμφωνα μέ 
τάς παραδόσεις τού ύπερε- 
κατονταετούς βίου __ της . 
Καί ή Αφαίρεσις αύτή έγέ- 
νετο όχι δι’ άλλον σκοπόν 
Αλλά διά τήν έπέκτασιν τής 
δικαιοδοσίας του εις τήν χω 
ραν. ήτις, δεν είναι υπερ
βολή, άν λεχθή, ό.ι τείνει 
νά γίνη έν. 'Ελλαδι εξοο- 
σία. Παρά τά κτυπήματα 
αύτά έβλεπε*# ό κ. .Μαν» 
τζαβϊνος όρθίαν τήν^ ’Εθνι
κήν Τράπεζαν καί ;?.έγα 
διά τήν πραγμάτωσιν τών

σκοπών του, αυτήν καί τό , 
προσωπικόν της, έμπόδιον.

Συνέλαβε λοιπόν τήν ιδέ
αν τής πλήρους καταργήσε
ι,>ς της διά τής συγχωνεύσε
ως τάχα, Αλλ’ έν τοίς πράγ 
μασιν Απο ρ ροφήσεω ς , τής 
’ Εθνικής Τραπέζης ύπό τής 
Τραπέζης Αθηνών τού οί
κου Ήλιάσκου.

Καί τό κτύπημα όμως 
τής συγχωνεύσεως, ώς διεϊ 
δε, δεν είναι ικανόν νά γο
νατίση τήν ’ Εθνικήν Τρά
πεζαν τής 'Ελλάδος λόγω 
τής δυνάμεως τήν όποιαν 
περικλείει τό προσωπικόν, 
τό όποιον είναι τό Α καί τό 
SS τού 'Ιδρύματος, έξ ού 
καί τό γεγονός, ότι κατά 
τού Προσωπικού στρέφεται 
ή μήνις όλων. Διό καί έν 
συνεχεία τών μεγάλων κα
τά τού προσωπικού πληγμά
των, τά όποια, διαδοχικώς 
κατήνεγκεν ό... φίλεργα- 
της κ. ' Γποοργός έπί τής 
’Εργασίας διά τού Α. Δ. 
ίϊΚ 1 Ο «έπί τού Τραπέζι 
τι,κού» ό κ. " ΙΓλι··άακος δια 
τού μεσαιωνικού ’ Οργανι
σμού του, ό όποιος καί ού- 
τος περιεβλήθη μέ τήν στορ 
γήν τού... φιλεργάτου κ. 
'Τπουργιόύ τής ’Εργασίας, 
ένεφανίσθη πλέον έπί σκηνής 
καί ό μέγας πολέμιος τής 
’ Εθνικής Τραπέζης κ. 
(Μαντζαβϊνος μέ τήν^βοήθει 
αν μερικών Αγνωμόνων — 
είναι ό έλαφρότερος χαρα
κτηρισμός— ύπαλλήλων^ τής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος 
διά νά έμπήξη τό στιλέτο εϊς 
τά νώτα τού Αγωνιζομένου 
έναν ιερόν Αγώνα προσωπι
κού τής ’Εθνικής Τραπέζης 
νομίζων, πολύ Αφελώς, ότι 
ούτω τίθεται κατά μέρος η 
μεγάλη καί φοβίζουσα αυ
τόν δύναμις τής ’Εθνικής 
Τραπέζης .

Παραβλέπω*# ό κ. Ματζα 
βϊνος σαφείς ύποχρεώσεις, 
τάς όποιας είχεν Αναλάβει 
ή Τράπεζα τής 'Ελλάδος, 
όταν κατά τήν ίδρυσίν της

τφ 1928 είχε λάβει αύ
τη τά πάντα έ,κ τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, κατόρθωσε, 
παντοδύναμος ών σήμερον, , 
νά έπιτύχη ό,τι τά δικαστή- I 
ρια ήρνήθησαν νά τού Ανα
γνωρίσουν. ’ Επέτυχε νά 
χωρίση τό κοινόν Ταμείον 
Συντάξεων καί νά παύη νά 
τό ένισχύη, καθ’ ήν είχεν ύ- j 
ποχρέωσιν (περί τούτου 
έκτενώς όμιλεϊ η Δ.Ε. εις 
τό υπόμνημά της καί εις τάς 
Ανακοινώσεις της) ρίπτων 
ούτω εις τούς πέντε δρό
μους χιλιάδας συνταξιού
χων, ιοί όποιοι εις ’ Εκδοτι
κόν "Ιδρυμα ύπη ρ έτη σαν, 
ίσως διότι νομίζει, ότι ή ι
στορία τού ’ Εκδοτικού 'Ι
δρύματος δέν άρχ^εται, ό
πως όλη ή Ελλάς γνωρί
ζει, Από τού Γεωργίου 
Σταύρου Αλλ’ Από τού κ. 
Γεωργίου Ματζαβίνου.

’ Αλλά καί μέ όλα τά κτυ
πήματα, διαβεβαιούμεν καί 
τον κ- Ήλιάσκον καί τον κ. 
Μ αντζαβίνον, ότι τό πρόσω 
-πικόν τής ’Εθνικής ΊΠραπέ- 
ζης θά ίαταται πάντοτε 6ρ- 
θιον.

Ειδικώτερον διαβεβαιού = 
μεν τον κ. Μ αντζαβίνον ότι 
ή ’Εθνική Τράπεζα ύπό οί 
ανδήποτε μορφήν προσωρι
νήν ή έστω καί οριστικήν θά 
είναι πάντοτε τό έμπόδιον 
διά τήν έπέκτασιν τής δικαι 
οδοσίας του. :

1) Διότι ή Τράπεζα τής 
'Ελλάδος έπλάσθη ώς έκδο 
τικός οργανισμός καί δέν εί
ναι δυνατόν παρά μίαν ήμέ= 
ραν εις τά έκδοτικά του έρ
γα νά περιορισθή. Οέλομεν 
νά πιστεύωμεν ότι καί ή 
παρούσα, Κυβέρνησις θά Α- 
σχοληθή έπί τού θέματος 
αυτού.

) Διότι ή Τράπεζα τής 
'Ελλάδος Ασκεί Ασφαλώς 
κρατικάς λειτουργίας. ’ Αλ 
λά τί νά 'έίπωμεν διά τήν 
ύπερπολυτελή όργάνωσίν 
της καί τάς χιλιάδας τών ύ
παλλήλων της; Καί λέγο

μεν τούτο διότι έχομεν ύπ’ 
όψει τό Απλούστατον, ότι ή 
’ Εκδοτική Τ ράπεζα τκ}ς 
’ Αγγλίας είναι έστεγασμε- 
νη εις έν δι «όροφον οίκημα 
καί Απασχολεί μόνον 300 
ύπαλλήλοΰς. "Ας δείξη ή 
Τράπεζα, τής 'Ελλάδος καί 
έν έστω έπίτευγμα, τό όπίοϊ 
ον νά δύναται έστω καί πόρ 
ρωθεν νά παραβληθή καί 
μέ τό παραμικρότερον Ακό
μη Από, έκεϊνα, πού έχει νά 
έπιδείξη ή ’Εθνική Τράπε 
ζα όχι μόνον καθ’ήν έτιοχήν 
ή σκει αύτη τό έκδοτικόν προ 
νόμιον (κάθε σύγκρισις Θά 
Απετέλει προσβολήν) Αλλά 
καί Από τού 1928 καί έ- 
15εξής, ότε ή Τράπεζα, κα
θώς έτόλμησαν νά είπουν οί 
ύπάλληλοι τού κ. Μαντζα- 
βίνου, είχε «κερδοσκοπικόν 
χαρακτήρα», καί 
’ 3 ) Διότι εις τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν τής 'Ελλάδιος^ύ- 
πηρετεϊ ένα Προσωπικόν, 
τό όποιον είναι γαλουχημέ- 
νον μέ τάς ώραιοτέρας τών 
Τραπεζιτικών παραδόσε
ων, χάριν τών όποιων είναι 
διατεθειμένο*# καί πρόθυμον 
νά συνέχιση τον Αγώνα, ό 
όποιος ήνοιξε μέ τήν συγχώ 
νεύσι ν καί ό όποιος δέν θά 
σταματήση πριν ή τό Δίκαι
ον έπικρατήση.

Καί περί τού τελευταίου 
τούτου δέν ύπάρχει καμμίο. 
Αμφιβολία, διότι ύπάρχει 
«Αέμεσις» ήτις Αποτελεί 
τήν κεντρικήν γραμμήν, ό
λων τών καταλήξεων εις τον 
Ανθρώπινον βίον, όπως έπί 
σης ύπάρχει «Δικαιοσύνη» 
ήτις, πιστέ ύομεν άδιστά- 
κτως. κατ’ ούδεμίαν περί- 
πτωσιν θά Αφήση Αστεφάνω
τους τούς λαμπρούς Αγώνας 
ενός ύπερηφάνου καί ^τίμι
ου προσωπικού, οίον τό Σώ 
μα τών ύπαλλήλων τού τα
λαιπωρημένου Αλλά δοξα
σμένου 'Ιδρύματος μας.
II ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΙΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ Σ.Υ.Τ.Ε.

ΟΙΤΑΑΙΓΟΪI! ΒΡ6ΙΦΤΓΙ 
ΕΙΣ ΙΟ ΣΙ.ΕΙΡΜΕΙΙΣ 1 
IBBlIPOIiBIBIiiPfillll

Ειίς όόλίλας στήλας δηιμοσιεύ 
εται ό όργοον^σμός τής Έσωτε- 
ρικής ΰτιηιρεσίίας τής Τιραττέζης 
ίοστις γέίμει ιμεσαιωνυκών δια
τάξεων. Τα κυροΰν αυτόν Β.Δ., 
ώς ·πΙληιροφο,ρούιμεΘα, έστάλη 
ιτρός δημοσίευαιν εις τό' Έθνι- 
ικόν Τυπτογιραφεΐον.

Κατά του Ήυροϋν,τος τόν 
ΌργοΕνισμόν, Β. Δ)τος ό Σύλ
λογος 'θά άσικήση προσφυγήν 
ένώιτιον τοΰι Συμβουλίου Επι
κράτειας διά τήν άκυρωσίν 
του.

«Ό Σύλλάγος τών Ύπαλλήλων 
«τής Τραπέζηη τής Έ,λλάδος δι’ ύ- 
πομνήματός του προς τήν Έπιτρο 
πήν Νομοθετικής Έξουσιοδοτήσε- 
ως π€ΐραται νά άνασκευάστι τήν 
έπιχειρηιματολογ ίαν, τήν όπ'ο ίαν 
έξεθέσαμεν διά δηιμοσιευμάτων 
μας, καί Ιδιΐ’ υπομνήματος μας 
προς τήν αυτήν Επιτροπήν διά νά 
σο μ βάλω μεν εις τήν Αποτροπήν 
του ιμελετωμένου εγκλήματος τοΰ 
χωρισιμοΰ τών Ασφαλιστικών Τα
μείων τοΰ Προσωπικού τών Τρα
πεζών Έλλάδοζ, Εθνικής καί 
Κτη ματικής.

Έπί τοΰ ύπομνήιματος τούτου 
τοΰ Συλλόγου Ύπαλλήλων τής

Τ ραπέζης Ελλάδος άνακοινοΟμεν 
τά άκόλουθα:

1) ’Αναγνωρίζει έπί τέλους ό 
Σύλλογος Ύπαλλήλων της Τρα
πέζης Ελλάδος δτι όντως ΰφί- 
σταται ή άπό 10.5.1928 συμφωνία 
Ιμεταξΰ τή'ς Τραπέζης τής Έλλά- 
βος καί τής Εθνικής Τραπέζης, 
δυνάμει τής όποιας ή Τράπεζα 
τής Έ,λλάδος άνέλαβε τήν ΰπο- 
χρέωσιν νά παραμείνη είς τόκο ( 
νόν Ταμείον προς δέ καί νά τό 
ένισχύση καθ’ ) μέτρον καί ή ’Ε
θνική Τράπεζα τής Ελλάδος. 
’Αλλά ύποιστηρίζει έν ταΰτώ ότι ή 
ϋποχρέωσις αϋτη είχεν όλως προ
σωρινόν χαρακτήρα διά τήν «προ-



(τωρινήν έξοικονόμησιν των πρα
γμάτων» ώς λέγει.

Έρω ιγ ώ μ ε ν όμως. Το 
προσωρινόν τής συμφωνίας δύνα- 
ΐται ν,ά κρατήση επί 25 καί πλέον 
έτη, όσα ιάπο τής «προσωρινής» 
αότή'ς συμφωνίας διέρρευσαν ; 
"Αλλως τε εάν ή συμφωνία αύτή 
έγένετο προς «προσωρινήν έξαυκο- 
νόμησιν των πραγμάτων» Ιδιατί ή 
πρωτόδικος δικαστική άπόφασις 
έχάθη δι’ αυτούς, οΐτινες ΰπεχρε- 
όθηισαν δι’ αυτής νά μένουν είς 
το κοινόν Τα με ιόν;! Δέν είχε προ 
σωρινόν χαρακτήρα ή συμφωνία 
αΰτή άλλά ιμόνυμον, όπως μονί- 
μως θά μένουν είς χεΐρας τής 
Τραιπέζηις τής Ελλάδος τά περι
ουσιακά στοιχεία -μέ τά όποια ή 
Εθνική Τράπεζα έπροίκισεν «υ
φήν κατά τήν ϊδρυσίν της. Ή Τρά
πεζα τής Ελλάδος δεν έξεπήδη- 
σε ώς αύτοτελής όργανισμός άλλ’ 
έγεννήθη έκ των σπλάχνων τής 
Εθνικής Τραπέζης, έκ τής όποι
ας έλαβε μέ 6,τι έλαβε και συνά
μα όμως άνεδέχθη αυτή και μίαν , 
ϋποχρέωσιν, τήν μόνην ύποχρέω- 
σιν, νά μείνη είς τό κοινόν 
Ταμεϊον, καί δικαίως, διότι οί 
■υπάλληλοι τής Εθνικής Τραπέ
ζης είς Έκίδοτιόν "Ιδρυμα όπηρέ- 
τηισαν. "Αν τώρα ή Τράπεζα τής 
Έ,λλάδος, μολονότι κρατεί τ;ά ό
σα έλαβε κατά τήν προυχοδότησίν 
/της, έπιδιώκει διά τής νομοθετι
κής όδοΰ νά απαλλαγή τής μόνης 
συσταθείσης τότε δι* αυτήν ύπό- 
χρεώσεως τούτο ΰποστηρίζομεν 
(καί ιμαζί μας ολόκληρος ό' Έλ- 
•ληνικός Λαός, δεν εΰρίσκεται είς 
,κανέν απολύτως σηιμεΐον έπαφ-ης 
μέ τό δίκαιον. Πρέπει, ιέπί τέλους 
νά γνωρίζουν οι ύπάλληλοι τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος ότι προ 
αΰτών ύπήρχον άλλοι, οΐτινες ύ- 
πηιρέτουν -είς Εκδοτικόν "Ιδρυμα 
και οΐ Ιδποΐοι εΰρίσκοντάι Ακόμη 
έν ζωή και οι όποιοι καί aural έ
χουν κάθε δικαίωμα νά ζητούν νά 
ζήσουν. Και ίδιά ά γίνωμεν περισ 
σότερον συγκεκριμένοι έρωτώ- 
μεν: Ό Σεβαστός πρεσβύτης JKoc 
Μάζυμος δέν είναι συνταξιούχος 
τού Εκδοτικού ‘Ιδρύματος; Η 
χήρα τού αειμνήστου ΚΟριζή δέν 
είναι, επίσης συνταξιούχος του 
Έ κδοτυκοΰ * 1 δράματος;

2) Ή ανωτέρω τής 10ης Μαϊου 
1928 συμφωνία γενομένη τέίσσα- 
ρας ημέρας πρό τής ένάρξέως τής 
λειτουργίας τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος (14.5.1928) είναι συμ
φωνία, ήτις συνέχεται μέ τον χω
ρισμόν τής Εθνικής Τραπέζης 
;καΐ τήν ίδρυσιν του αΰτοτελοΰς 
Εκδοτικού Ιδρύματος, άλλ’ ό
λοι οΐ "Ελληνες γνωρίζουν ότι ό 
χωρισμός αυτός στηρίζεται είς 
τό Πρωτάκολλον τής Γενεύης. Ι
δού διατί ΰποστηρίζομεν ότι δλαι 
αί σχετικοί συμβάσεις καί οι σχε
τικοί νόμοι είναι ηύξημένης τυπι
κής 'δυνάμεως.

3) Έάν τό Διοικητικόν Συμ- 
ούλιον του Συλλόγου Ύπαλλή- 
ων Τραπέζης τής Έ,λλάδος ά

νοιξη οΐονδήποτε έγχειρίδιον Διε
θνούς ή Συνταγματικού δικαίου, 
θά ϊδη ότι ή Ελλάς, ώς μέλος 
τής Διεθνούς Κοινωνίας, σέβεται 
πάντοτε πας έκ διεθνών συμβάσε
ων υποχρεώσεις της, ώστε νά ά- 
ποροΰμεν πώς θέλουν και αύτήν 
άκόμη τήν Νομοθετικήν ’Εξουσί
αν νά εκθέσουν μέ τό νά υποστη
ρίζουν ότι και «έάν άκόμη ό Νό
μος 3483 έπεικύρωνε Διεθνή σΰμ- 
βασιν δέν θά ήμπάδιζε τον εγχώ
ριον Νομοθέτην νά έπέμβη είς τρο 
ποποίησιν καί τού νόμου τούτου». 
’Έφθασεν άρά γε ή δύναμις τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος μέχρι τού 
σημείου νά δίδάσκη ή καί νά άξι
οι (διατί τάχα όχι;) πώς πρέπει 
ή Πολιτείαν,ά συμπεριφέρηται και 
όταν έκ διεθνών συμβάσεων ύπο- 
χρεώσεις πρόκεινται;

4) Τά κείμενα των συμβάσεων 
και των νόμων των σχετικών μέ 
τήν άπόοπασιν τοΰ εκδοτικού προ 
ομίου έκ τής Έθνικήΐς Τραπέζης 
άνεφέρθησαν είς τό άπδ 17 Σε
πτεμβρίου 1953 υπόμνημά μας εί
ναι δέ άλλως τε προσιτά είς ό
λους. Έξ απλής άναγνώσεως των 
κειμένων έξάγεται τό άδιάσει- 
στον πόρισμα, ότι ή πολιτεία διά 
τοΰ τομόθετικού της οργάνου ύπε- 
οχέθη όταν ή Τράπεζα έδωκε τά 
πάντα, ότι ούτε διά νόμου θά τρο
ποποιηθούν τά σύμφωνη 9-έντα, ό
σοι άφορδ δλας τάς συνέπειας έκ 
τής ιάφαιρέσεως τοΰ εκδοτικού 
προνομίου έκ τής Εθνικής Τρα
πέζης.

Mc.taia λοιπόν, είναι ή προσπά
θεια τού Συλλόγου Υπαλλήλων 
της Τραπέζης τής Ελλάδος νά 
βνάλη άπό τή ιμέση τον νόμον
3483 καί τήν είς αυτόν στηριχθεΐ- 
ισ«ν συμφωνίαν τής 10 Μαΐαυ
1928.

5) Τό διόικητικόν συμβούλιου

τού Συλλόγου ‘Υπαλλήλων της 
Τραπέζης της Ελλάδος έπα,α- 
λαμβάνει διά πολλοστήν φοράν 
τήν ανακρίβειαν, ότι τό προσωπι
κόν τής Τραπέζης. τής Ελλάδος 
εισφέρει είς τό Ταμειον Συντάξε
ων. Δηλοΰμεν κατηγορηματικώς 
ότι δλας τάς εισφοράς είς τό Τα- 
μεΐον του πληρώνει ή Τράπεζα 
τής Έ,λλάδος. Μόνον οι υπάλλη
λοι της Εθνικής Τραπέζης διά 
τού νομ. διατ. 2510 ΰπεχρεώθησαν 
είς τήν πληρωμήν τοΰ 5% τού μι
σθολογίου των.

Έτέρώθεν δέν είναι άκριβές τό 
ΰποστηριζόμενον, ότι ή Τράπεζα 
τής Ελλάδος καλύπτει τά 60% 
των προσόδων τού Ταμείου. Κατά 
τά στατιστικά δεδομένα άπό της 
ίδρύσεως τής Τραπέζης της Ελ
λάδος αί πρόσόδοι του Ταμείου 
Συντάξεων έκαλύπτοντο ώς ακο
λούθως:

α) Άπά τοϋ 1928 μέχρι τοΰ 
1944 ή Εθνική Τράπεζα έκάλυπτε 
τά' 70%, ένω ή Τράπεζα τής Ελ
λάδος τά 30%.

β) ’Από τοΰ 1945 έως και τοϋ 
έτους 1952 αί δύο Τράπεζαν έκά- 
λυψαν τά έσοδα τού Ταμείου Συν
τάξεων κατ’ ίσην μοίραν ήτοι άπό 
50% έκατέρα.

Επομένως ή αρχή τής ίσης είσ 
φοράς, ήτις και ιμόνη- έχει τήν βα- 
ρύνουσαν σημασίαν κατά τάς γε
νικός άρχάς τής κοινωνικής άσφα 
λίσεως τηρείται άιίολύτως. Καθ’ 
όσον άφορά είς τά βάρη, ό Σύλ
λογος των ‘‘Υπαλλήλων τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος δέν δύναται 
διά λόγους έντυπωσιακούς νά πε- 
ριο-ρίζη τό άνηκον είς τήν Τράπε
ζαν τής Ελλάδος βάρος είς 25% 
καί νά παρορα σκοπίμως ότι τό 
έκ των μέχρι τοϋ 1928 συνταξιού- 
χων και ή σφαλισμένων βάρος εί
ναι βάρος καί των δύο Τραπεζών.

6) Άλλ’ οι ύπάλληλοι τής Τρα 
πέζης τής ‘Ε,λλάδος αποφεύγουν 
νά δώσουν άπάντησιν επί τού σα
φέστατου περιεχομένου έρωτήμα 
τός μας, τό όποιον αποτελεί καί 
τόν γύρω των δημιουργηθέντα 
κλοιόν, τόν όποιον καμμία δύνα- 
μις δέν είναι Ικανή νά θραύση. 
Καί τό ερώτημα αΰτό, το όποιον 
έπαναλαμβάνομεν, .είναι τό ακό
λουθον.

Έάν γίντ) πρός χρόνου^ στιγμήν , 
'δεκτόν, ότι αί απόψεις των ύπαλ- 
λήλων τής Τραπέζης τής Ελλά
δος οτηριζωνται είς τόν νόμον, 
τότε διά τίνα λόγον δέν προσφεύ
γουν οδτόι είς τά δικαστήρια, 
άλλ’ είς τήν άντίληψιν τής νομο
θετικής εξουσίας; Δέν τολμούν ό
μως νά προσφύγουν είς τά δικα
στήρια, διότι έχουν τό προηγού- 
μενον, ότι και ή διοίκησίς των 
καί οϊ υπάλληλοι τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος έχασαν τήν πρωτό
δικον άπόφασιν, τήν όποιαν τώρα 
ζητούν νά ανατρέψουν διά τής πα
ρεμβάσεως της νομοθετικής εξου
σίας. Αλλά ή δικαιοσύνη έν Έλ- 
λάδι άπονέμεται μόνον ΰπό των 
'δικαστηρίων.

7) Ό Σύλλογος των Υπαλλή
λων τής Τραπέζης της Ελλάδος 
έν τή άγωνιώδει προσπάθεια του 
νά Εύρη δικαιολόγημα διά τήν ε
νέργειαν τής Διοικήσεως της Τρα 
πέζης τής Ελλάδος (διότι ο έμ- 
πνευστής καί πρωτουργός τού με- 
λετωμένου χωρισμού είναι ό κ. 
Μαντζαβϊνος) εισέρχεται καί είς 
ένα μεγάλο θέμα, διά τό όποιον εϊ 
χομεν ύποσχεθή ότι θά ιάσχοληθω 
μεν. Καί τό άνοιγόμενον θέμα εί
ναι πόία ή δρασις τής ’Εθνικής 
Τραπέζης καί ποια ή δράσις τής 
Τραπέζης της Ελλάδος. Επ’, τοϋ 
παρόντος περιοιζάμεθα είς τήν 
δράσιν τής Έθν. Τραπέζης.

«Μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ έκδο- 
τικοΰ προνομίου, κατέστη ή Εθνι
κή Τράπεζα μία συνήθης Τραπε- 
ζιτιική Έπιχειρησις καί ώς τόιαύ- 
τη δηλαδή ώς κερδοσκο
πική έπιχειρησις κλπ.», γρά
φουν οί ύπάλληλοι τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος». Άλλ’ ας ίδωμεν 
άν ή Εθνική Τράπεζα άπό τοϋ 
1928 κατέστη «συνήθης τραπεζιτι
κή κερδοσκοπική έπιχειρησις», ή 
άν δέν συνέχισε τήν λαμπρόν της 
παράδοσιν. Άν οί ύπογράφοντες 
τό υπόμνημα ήθελαν ν’ ασχολη
θούν ολίγον μέ τήν Ιστορίαν τής 
Ηθικής Τραπέζης θά έπληροφο- 
ροΰντο ότι τό κύριον έμβλημα τήρς 
Εθνικής Τραπέζης ήτο, είναι καί 

θά είναι ή έκπλήρωσις έθνικών 
καί κοινωνικών σκοπών, πράγμα 
τό όποιον τήν έχει καταστήσει σε
βαστήν καί είς τόν έσω καί είς 
τόν έξω κόσμον.

Θά άπαρριθμήσωμεν τιν.άς τών 
μεγάλων λειτουργιών, τάς οποίας 
ήσκησεν ή Τράπεζα, διά νά κατα- 
δείχθή πόσον ύπηρξεν ή ’Εθνική 
Τράπεζα συμπαραστάτης τού "Ε
θνους ήτοι;

α) Τήν κατά τά έτη 1930 καί
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Oi γνωστοί όλίγιστοι συνά
δελφοι, μετρούμενοι εις τά δά 
κτυλα τής μιας χειρός ύποκι- 
νούμενοι ΰπό έξωσυλλογυκών 
παραγόντων έπέδωσαν 6ιά δι
καστικού Κλητήρος αϊτησιν έκ 
τάκτου Γενικής Συνελεύσεως 
τών μελών τοϋ Συλλόγου. Ό 
Δικαστικός Κλητή ρ έπέδωσε 
τήν αίίτησιν είς τόν Πρόεδρον 
τοϋ Συλλόγου κ. Κώστην τό 
Σάβέατον 12ην τοϋ μηνός Σε
πτεμβρίου ευρών αυτόν, '.καθ’ 
ήν ειχεν εντολήν, είς τήν οικίαν 
τής μητρός του όπου λόγω οι- 
κογενειακοϋ ατυχήματος διέ
μενε προσωρινώς- 

Οί συνάδελφοι πληροφορη- 
θέντες τήν ένέργειαν ταύτην 
τής «πεντάδας» ώς καί τόν τρό 
πον έπιδόσεως τής αίτήσεως 
κατελήφθησαν ΰπό άγανακτή- 
σεως ίπροσερχόμενοι δέ καθη- 
ίμερινώς είς τά Γραφεία τοΰ 
Συλλόγου έξέφραζαν μέ ορ
γήν τήν αποδοκιμασίαν των 
κατά τών όλίγών πρωτεργα-

1931, αγοράν ομολογιών κατά ού 
στάσιν τής κυβιερνήσεως πρός έ- 
νίσχυσιν τής πίστεως τής χώρας 
έν ,[ώ έξωτερικώ καί διευκόλυνσιν 
τής συνάψεως δανείου ίδιά τήν συ- 
νέχισιν τών ιμεχάλων παραγωγι
κών έργων, 'ως και τήν είς αΰτό 
συμμετοχήν της κατά τήν εκδοσιν 
τοϋ έν Λονδίνφ διά λιρών 1.000. 
000.

β) Τήν χορήγησιν προκαταβο
λής εί ςπό Δημόσιον ένανίι δανεί
ου παραγωγικών έργων, ούδέπο- 
τε ι&κδόθέντος, λιρών 900.000, λι
ρών 420.000 καί ιδάλιλαρύων 3.70.000 
1930 — 1940.

γ) Τήν χρηματσδότησιν τής Α
γροτικής Τραπέζης διά πιστώσε- 
ως δραχ. 800.000.000 κατά τά έτη 
193Θ—-1931.

δ) Τήν χρημαπα'δότησιν τοΰ στα 
φιδυκοϋ όργανισμοΰ.

ε) Τήν χρη ματσδότησιν τοΰ Κα 
πνικοϋ ’Οργανισμού.

στ) Τήν συμμετοχήν είς τά κα
τά τά έτη 1931, 1932 καί 1938 έκ- 
δοθέντα διά τήν άποκατάστασιν 
σεισμοπαθών Κορινθίας, Χαλκιδι
κής, Λαγκαδά καί Σωχόΰ δάνεια, 
συμμετοχήν άνελθσϋσαν είς δρχ. 
115.000.000.

ζ) Τήν σμβολήν είς τήν άποκα- 
τάστασιν τών προσφύγων.

η) Τήν ένοποίησιν όλων τών ο
φειλών τού Δημίου πρός τήν Ε
θνικήν Τράπεζαν είς τό καπά τσ 
έτος 1938 έκδοθέν ομολογιακόν 
δάνειον τού τεραστίου ποσού δρχ, 
2.128 έκατ. Περιοριζόμεθα είς τήν 
άπαρρίθμησιν τών ολίγων αΰτών 
λειτουργιών διά νά ικαταδειχθη 
πόσον συκοφαντεΐται ή Έ,θνική 
Τράπεζα άπά τόΰς υπαλλήλους 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος. Καί 
προάθέτομεν καί κάτι άλλο, τό 
όποιον οί ύπάλληλοι τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος ώς εύγνώμονες 
άνθρωποι, πάντοτε θά έπρεπε νά 
ενθυμούνται: Τήν ένΐσχυσιν τής 
Τραπέζης της ’Ελλάδος ιόπό της Ε
θνικής μέ δαλΙλάρια 5 εκατομμύ
ρια κατά τό έτος 1931.

θ) Καί ταΰτα μέν καθ’ όσον ά
φορά τήν άπάντησιν μας έπί τής 
ουσίας τοΰ θέματος.

Καθ’ έσον άφορά είς τούς χαρα 
κτηρισμούς είς τούς οποίους προ
βαίνει είς βάρος μας τό Συμβού
λων τοϋ Συλλόγου Υπαλλήλων 
Τραπέζης τής Ελλάδος περί τών 
«άπατηλών άνακοινώσεων», «έν 
γνώσει της αναλήθειας» κλπ., έ- 
χομεν ν’ άνακοινώσκμεν ότι δέν 
κατερχάμεθα είς αγώνα ύβρεων, 
διότι άκολουθοΰμεν τό τού Δηιμο- 
άθένου'ς ότι είς τοιούτους άγώνας 
ό νικητής είναι ήττημένος. ’Άλ
λως τε τά ανωτέρω έκτιθέμενα 
μαρτυρούν ποιοι, συσκοτίζουν τήν 
αλήθειαν, ποιοι προβαίνουν ε’ις α
πατηλός ανακοινώσεις καί ποιοι 
όμιλοΰν έν γνώσει τής αναλήθει
ας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

τών τής διασπαστικής κινήσε- 
ως.

Παρόιμσιαι έκδηλώσεις κα
τά τών έτεροκινήτων διασπα
στών έσημειώθησαν καί είς τά 
πλεϊστα τών ύπ)τών τής Τρα
πέζης.

Ή Δ. Ε. υποχρεωμένη έκ τοϋ 
Νόμου έκάλεσεν τήν Συνέλευ
ση/ διά τήν Ί9η;ν Σεπτεμβρίου 
ικαί ώραν 6ην μ.μ. είς τά πρα
τήρια Ύπασμάτων τοϋ ΙΠρομη- 
'θευτικοϋ μας Συνεταιρσμοϋ.

Έκ τών πρώτων κατέφθασαν 
οί εντεταλμένοι διά τήν τήρη- 
σιν τοϋ καταλόγου τών προσ- 
ερχομένων, ών ή προσέλευσις 
,έβεβαιοϋτο διά τής υπογρα
φής των.

Τά μέλη τής Δ. Ε. προσήλ- 
!θον ώραν 5.45' ό δέ Πρόεδρος 
τών Συνελεύσεων κ. Δρεπανό- 
πουλος τήν 6ην ώραν ακρι
βώς.

Ό κ. Δρεπανόπουλος, ευθύς 
μετά τήν άφιξίν του έξήτασε 
τόν κατάλογον τών προσελθόν 
των μέχρι τής ώρας εκείνης 
ήτις ώρίσθη διά τήν έναρξιν 
τής Συνελεύσεως, άλλά ό α
ριθμός τών μέχρι τής στιγμής 
εκείνης προσελθόντων ήτο είς 
μέν τόν κατάλογόν 43 είς τό 
προαύλιον δέ καί τήν αίθου
σαν οί ιπαρευρισκόμενοι μόλις 
έφθανον τούς 25.

Μεταξύ τών προσελθόντων 
ώς άνω ολιγάριθμων μελών 
τοϋ Συλλόγου περιελαμβάνον- 
το καί 4 συνάδελφοι ύπ)των 
ιεύρείθ'έντες λόγω άδειας είς 
’Αθήνας.

Κατόπιν παρακλήσεως τοϋ 
κ. Δρεπανοπούλου ή Δ. Ε. έδέ- 
χθη όπως παραταθή ή ώρα τής 
ένάρξέως τής Συνελεύσεως έ
πί ήμίσειαν ώραν, -μήπως κα
τά τό διάστημα τοϋτο προσ- 
έλθωσι τυχόν καί άλλοι συνά
δελφοι καί καταστή δυνατή ή 
συγκέντρωσις απαρτίας πρός 
έναρξιν τής Συνελεύσεως καί 
(διεξαγωγήν συζητήσεως έπί 
τοϋ έν τή αιτήσει αναγραφό
μενου θέματος.

Ή ώρα δμως παρήρχετο είς 
μάτην καί αντί προσελεύσεως 
ιέσημεοϋτο διαρροή καί τών ο
λίγων προσελθόντων.

Περί ώραν 6.35' ό Πρόεδρος 
τής Συνελεύσεως έκήρυξε τήν 
-έναρξιν τής Συνεδριάσεως, 
προσλαβών ώς πρακτικογρά- 
φον τήν Κα Μιλάνου καί τόν 
κ. Βαμβακούση. Οί κατά τήν 
ώραν έκείνην πα-ρόντες έκ τών 
μελών δέν ύπερέβαιναν τούς 
15.

Ό κ. Λαμπρινόπουλος λα
βών τόν λόγον, ή ρώτησε τόν κ. 
Δρεπανόπουλον άν μέ τόν υ
πάρχοντα αριθμόν παρόντων 

‘3ά έπρανματοποιεΐτο συνέλευ 
σις·

Ό Πρόεδρος έλέγξας τόν 
κατάλογον τών προσελθόντων 
διεπίστωσε δτι υπέγραψαν οί 
πρασελθόντες 62 έ-ξ ών 18 ή- 
σαν τά μέλη τής Δ. Ε. καί ό 
Πρόεδρος τών,Συνελεύσεων.

Έκ τών υπολοίπων 44 διεπι- 
στώθη δτι δέν παρευρίσκοντο 
είμή μόνον 16.

Κατόπιν τούτου ό Πρόεδρος 
τών Συνελεύσεων άνέλαβε 
ταύτην λόγω μή πιροσ-ελεύσε- 
ως τών μελών συμφώνως τω 
Νόμω.

Τήν έπομένην οί συνάδελφοι

σχολιάζοντες τήν στάσιν τοϋ 
συνόλου τοϋ Προσωπικού έμει 
ναν ικανοποιημένοι μέ τήν πε- 
ριφρόνησίν μεθ’ ήν έγένετο δε
κτή ή κίνησις τών διασπαστών 
καί ήτις έξεδηλώθη διά τής μή 
προσελεύσεως αυδενός συνα
δέλφου είς τήν παρά τών έχ- 
Ιθρών τής Τραπέζης και τοϋ 
Προσωπικοϋ ύποκινηθεΐσαν Γε 
νίκην Συνέλευσιν.

ΣΥΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙ
ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έν Άίθήναις τί) 18η Σ ετπβμδ-ρίου 
1953

-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Νυ 30
Συ-νάδ-είλφοι,

Ή- Διοικητική ΈπιτροΐΗ',, άναφε- 
-ρομ-ένηι είς τά διασπειρόμενα παρά 
τής «πεντάδας» καί κατόπιν λα6οϋ- 
σης χώραν -έπαφής αρμόδιας έξου- 
σιάδοτηιμ-ένου ιμέλου-ς της Διοικησε- 
ως τού Συλλόγου- άνακοινοΐ ύπευ- 
Ουνως ότι :

Ή δή-θ-εν ίδήλωσις τοΰ κ. Γονή ότι 
«-έάν παραιτηιθή ή -σημερινήι Δ. ,Ε. 
τοΰ Συλλόγου ό Ύ,πουργ-ός τής 
’Εργασίας θά όίποσύρη τό Νο-μο- 
σχέδιον «περί χωρισμού τών Ασφα
λιστικών Ταμείων» είναι ΨΕΥΔΟΣ. 
Έπαναλαμβάνομεν τήν λέξιγ ΨΕΥ
ΔΟΣ.

‘Η Δ. Ε. πι-στεύουισα είς τήν 
γραμμήν τή,ν όποιαν άκολουθεΐ, εί
ναι εις θέσιν νά κ-ρίνη ιέάν ή παρα- 
■μονή τη-ς -έξυπηιρετεΐ ή -βλάπτει τά 
Συλλογικά συμφέροντα. 
Συνάδελφοι,

Δέν ε’ίμεθ-α οϋ-τε πιρέπει νά ε-ΐμεθα 
(διατεθειμένοι νά άπασχολσΰμέθα ιμέ 
τάς (περιέργους — τά όλιγώτερον 
περιέργους — ένεργειας -καί ιέπα- 
φάς τής «πεντάδας», οϋτε ,μ-έ τίς.-έ- 
πίδιώξεις -καί τις ιδιίδάμενες, γνω
στόν πάθ-εν. «ντιρεκτίβες».

Συνιστώμεν είς όλους Ανεξαιρέ
τως τούς Συναδέλφους νά κλείνου
νε τά αυτιά των ικάϊ νά ,-μή δίδουν 
καμμΐαν προσοχήγ εις τάς σπερμο- 
λογί-ας.

Πάντως ή -Διοκκη,τική Επιτροπή 
κάμψει τή,ν δήλώ-σιν ότι πιστή, είς 
τήν -εντολήν τών μελών τοϋ Συλλό
γου καί πνστεύουσα είς τήν γραμ
μήν, τήν όποιαν Ιξχάραξε καί Ακο
λουθεί, δέν πρόκειται πλέον \ά ά- 
πασχοληιθή ,μέ τήν «πεντάδα» της 
άποί-ας ή συνδικαλιστική εκτροπή 
ύπερέβη παν δριον.

Εΐμεθα βέβαιοι ότι όλοι θά ου,μ- 
φωνοΰμεν ότι Ιχομ-εν άν\α πράγμα
τι. σοβαρότατα πού ^ός άπαοχο- 
■ΰν, καί..

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

I "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,,
Ε8ΔΟΜ4Δ1ΔΙΔΕΚΔΟΣΙΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!
Έσωτβρ.: Τρίμηνος Δρχ. 15.000 

» Έξάμηνος > 30.000
» Έτησία > 50.000

Τιμή φύλλου Δρχ. 1.000

Τά έμβάσματα έπ* όνόμοτη τής 
<ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

ΑΙ άττοδείξεις δέον νά φέρωυι τήν Υπο
γραφήν τοΰ Διαχειριοττον καί τήν σφρα

γίδα τής έφημερίδος

Παρακαλοΰνται οί κ. κ. Συν&ρομηταί, 
δττως γνωστοιτοιονν είς τά γραφεία τής 
έφημερίδος πάσαν μεταβολήν τής διευ

θύ νσεώς των

Διαχειριστής:
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΠΑΝΝΗΣ 

Αγίας Λαύρας 71 (Τέρμα Πατησίων] 
Διευθύνσεις συμφώνως τω &ρ- 

θρω 6 § 1 τοΰ A. Ν. 1092)1938

Υπεύθυνος έπί τής 6λης: 
Δ. ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ 

ΡοΟζβελτ 60

Προϊστάμενος Τυπογραφείου: 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ 
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"Αρθρον 1. Γενικά.
Άρθρον 2. Προσλήψεις Προσωπι

κού.
Άρθρον 3. Όργανικαί θέσεις. 
'Αρθρον 4. Διαβάθμισις Προσωπι

κού.
'Αρθρον 5. Οικογενειακά επιδό

ματα.
'Αρθρον 6. Επιδόματα πολυετούς 

υπηρεσίας.
Άρθρον 7. Προσαυξήσεις μισθών. 
'Αρθρον 8. 'Εξοδα παραστάσεως 

καί ειδικά επιμίσθια καί απο
ζημιώσεις έκτος έδρας.

Άρθρον 9. ’Ατομικοί φάκελλσι υ
παλλήλων.

Άρθρον 10. Προαγωγαί.
Άρθρον 11. Στασιμότης.
Άρθρον 12. Μετατάξεις.
"Αρθρον 13. Προσαρμογή μισθών. 
Άρθρον 14. Μεταθέσεις.
Άρθρον 15. Τίτλοι ειδικής υπηρε

σίας καί δικαιώματα υπογραφής. 
Άρθρον 16. ’Απουσία!.
'Αρθρον 17. Καθήκοντα έν γένει 

υπαλλήλων.
Άρθρον 18. Όφειλομένη εχεμύθεια 
Άρθρον 19 Προσωπική κατάστα- 

σις.
Άρθρον 20. Συμπεριφορά εκτός 

Τραπέζης. Πολίτικα! πεποιθή- 
σεις. Δημιουργία χρεών.

Άρθρον 21. Άπαγόρευσις τύχη- 
ρών παιγνίων.

Άρθρον 22. ’Αλλότρια καθήκοντος 
Άρθρον 23. ’Ασθένειαι - Άδειαι. 
Άρθρον 24. 'Ωραι εργασίας. 
Άρθρον 25. Υπηρεσιακοί στολαί. 
Άρθρον 26. Λύσις υπαλληλικής 

σχέσεως.
Άρθρον 27. Πειθαρχικά παραπτώ

ματα.
'Αρθρον 28. Πειθαρχικοί πσιναί. 
Άρθρον 29. Πειθαρχική δικαιοδο

σία καί άρμοδιότης.
Πειθαρχικά Συμβούλια καί σύν- 

θεσις αυτών.
Άρθρον 30. Διαδικασία.
Άρθρον 31. Αιτήσεις άναθεωρή- 

σεως.
Άρθρον 32. ’Ισχύς καί έκτασις 

’Οργανισμού.
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Άρθρον 34. Μεταβατικοί διατά

ξεις.

Άρθρον 1]

ΓΕίΝΙ ΚΑ

1) Ό παρών ’Οργανισμός ρυθ
μίζει τά τής εσωτερικής υπηρεσί
ας τής Τραπέζης κατά τά κατωτέρω 
λεπτομερώς καθοριζόμενα:

2) Αί έργασίαι τής Τραπέζης 
κατευθύνονται καί παρακολουθούν - 
ται ύπό τής Διοικήσεως, διεξάγον
ται δέ συμφώνως προς το Κατσστα 
τικόν καί τάς αποφάσεις τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου καί τού Διοι- 
κητού διά τών παρά τού Τελευταίου 
τούτου όριζομένων οργάνων.

3) Παρά τή Διοικήσει υπάρχουν 
αί κάτωθι Διευθύνσεις:

δ) Διεύθυνσις Προσωπικού, 
α) Δ)νσις Βιομηχ. Πίστεως. 
β) Δ)νσις ’Εργασιών ’Σσ)κοΰ, 
γ) Δ)νσις εργασιών Έξ)κού. 
ζ) Δ)νσις Γραμματείας, 
ε) Δ)νσις Έπιθεωρήσεως. 

στ) Δ)νσις Γεν. Λογιστηρίου.
ΔΓ άποφάσεως τοΰ Διοικητοΰ 

ρυθμίζονται αί άρμοδιότητες, δικαι
οδοσία καί σύνθεσις τών Διευθύν
σεων ώς επίσης καθορίζονται έκά- 
στοτε τά Τμήματα καί αί Υπηρε
σία» τής Τραπέζης ώς καί ή σύν- 
θεσις αυτών.

4) Ή τοποθέτησις τών Προϊστα
μένων τών Διευθύνσεων, τών Τμη
μάτων καί τών Υπηρεσιών τών Δι- 
ευθυντών,Ύπ) θυντών καί έντεταλμέ 
νων ύποκοσαστημάτων ώς καί ή άνά 
κλησις τών τοποθετήσεων τούτων

γίνεται ασχέτως βαθμού καί αρχαι
ότητας διά πράξεως τού Διοικητοΰ 
κατά τήν άπόλυτον αυτού κρίσιν.

5) ’Επίσης κατόπιν έγκρίσεως 
τού Διοικητοΰ γίνεται διά τής Δι- 
ευθύνσεως Προσωπικού καί ή τοπο- 
θέτησις τών έχόντων τον βαθμόν 
τού Τμηματάρχου Α' καί άνωι έστω 
καί αν δεν πρόκειται νά τοποθετη
θούν εις θέσιν Προϊσταμένου Τμή- 
ματος ή Υπηρεσίας.

6) Αί τοποθετήσεις άπαντος τοΰ 
λοιπού Προσωπικού γίνονται ύπό 
τής Διευθύνσεως Προσωπικού, έ
κτος τών άφορωσών μεταθέσεις από 
τόπου είς τόπον, αϊτινες ένεργοΰν- 
ται υπό τής Διευθύνσεως Προσωπι
κού μετ’ έγκρισιν τού Διοικητοΰ.

7) Οί Προϊστάμενοι τών Διευθύν 
σεων άσκούσι τάς αρμοδιότητας 
αυτών, κατευθύνουσι καί παρακο- 
λουθοΰσι τάς είς τήν) δικαιοδοσίαν 
των ύποτγσμένας έργασίας ύπό τήν 
έποπτείαν τού Διοικητοΰ, εύθυνό- 
μενοι ένοτνΤι τούτου διά τήν κανο
νικήν καί άρτιον διεξαγωγήν τών 
ανατεθειμένων αύτοΐς έργασιών.

Οί Προϊστάμενοι υπηρεσιών διε
ξάγουν τάς είς τήν δικαιοδοσίαν 
των ύπαγομένας εργασίας ύπό τήν 
άμεσον έποπτείαν καί τάς οδηγίας 
τού Προϊσταμένου τοΰ Τμήματος 
είς ό υπάγονται, οί δέ Προϊστάμε
νοι Τμημάτων τοΰ Προϊσταμένου 
τής Διευθύνσεως είς ήν ώσαύτως 
ύπάγονται.

8) Προϊστάμενον Διευθύνσεως, 
Τμήματος ή Υπηρεσίας απάντα ή 
κωλυόμενου, άναπληροΐ ό έν τή Δι- 
ευθύνσει, τφ Τμήματι ή τή Ύπηρε- 
σίρ αναπληρωτής του, έφόσσν έχει 
όρισθή τοιοΰτος παρά τοΰ Δισικη(- 
τού, άλλως ορίζεται ούτος ύπό τοΰ 
Διοικητοΰ, προτάσει τής Διευθύν- 
σεως Προσωπικού.

Τοΰτ’ αυτό ισχύει προκειμένου 
περί άναπληρώσεως τών μελών τής 
Διευθύνσεως τών Ύποκ)μάτων.

9) Διά τήν τοποθέτησιν τοΰ Προ 
σωπικοΰ και τήν είς έκαστον υπάλ
ληλον άνάθεσιν ύπηρεσιακών καθη
κόντων δεν λαμβάνεται ύπ’ όψιν ό 
βαθμός καί αί άποδοχαί έκαστου 
ύπαλλήλου.

Λ
’Άρθρον 2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1) ̂ Προσλήψεις είς τήν ύπηρεσί- 
αν τής Τραπέζης γίνονται κατ’ αρ
χήν επί βαθμφ Δοκίμου, Λογιστι
κού ή Ταμειακού κλάδου, ή Κλητή
ρας Γ' κατά τά κατωτέρω οριζό
μενα:

2) Διά νά προσληφθή τις παρά 
τή Τραπέζη δέον νά είναι ύγιής 
καί νά μή άγη ήλικίαν άνωτέραν 
τών 30 έτών.

3) Ούδείς ύποκείμενος είς στρα
τιωτικήν ΰποχρέωσιν διορίζεται με
τά τήν συμπλήρωσιν τοΰ 19ου έ
τους τής ήλικίας του άν μή πρότε- 
ρον έκίτελέση τήν έν τφ Στρατφ θη
τείαν του ή απαλλαγή ή έξαιρεθή 
ταύτης.

4) Ο ύποψήφιος δέον νά προσα- 
γαγη τά κάτωθι πιστοποιητικά:

α) Πιστοποιητικόν σπουδών.
β) Π ιστοποιητικόν Ποινικού Μη

τρώου.
γ) Π ιστοποιητικόν Στρατολογι

κής καταστάσεως (προκειμέναυ πε
ρί άρρένων έκπλη ρωσάντω ν τάς 
στρατιωτικάς ύποχρεώσεις των η ά- 
παλλαγέντων αυτών προσωρινώς ή 
όριστικώς).

δ) Ληξιαρχικήν πράξιν γεννήσε
ις ή πιστοποιητικόν Δήμου ή Κοι
νότητας.

ε) Συστατικός έπιστολάς δύο 
τουλάχιστον ευυπολήπτων κατά τήν 
κρίσιν τοΰ διευθυντοΟ Προσωπικού 
προσώπων.
στ) ’Επίσης ύποχρεούται νά ύπο- 

βληθή προς διοατίστωσιν τής ύγεί-

ας του είς έξέτασιν (γενικήν ώς καί 
πάσαν ειδικήν) παρά τών ύπό τής 
Τ ραπέζης όριζομένων ιατρών.

5) Προκειμένου περί προσλήψε- 
ως ύπαλλήλων, οί ύποψήφ ιοι δέον 
νά έχουν τουλάχιστον ’Απολυτήριον 
Γυμνασίου ή ισοτίμου Σχολής καί 
νά ύποβληθοΰν είς έγγραφον καί 
προφορικήν δοκιμασίαν ένώπιον ε
ξεταστικής ’Επιτροπής όριζομέης 
δΓ άποφάσεως τοΰ Διοικητοΰ, ήτις 
και καθορίζει τήν σύνθεσιν τής ’Ε
ξεταστικής ’Επιτροπής όσον καί 
τάς λοιπάς λεπτομέρειας τής δοκι
μασίας. Ή Τράπεζα δυνοτται ν’ ά- 
ξιώση κατά τήν κρίσιν της τήν ύ- 
παρξιν ειδικών προσόντων καί γνώ
σεων.

6) Διά πράξεως τοΰ Διοικητοΰ 
ορίζεται ό άριθμός τών προσληπτέ- 
ων έκ τών ύποστάντων δοκιμασίαν 
καί έπιτυχόντων, άναλόγως τών α
ναγκών τής ύπηρεσίας, κατά σει
ράν επιτυχίας καί προσόντων, προ
τιμώ μένω ν, έν ίσότητι έπιτυχίας 
καί προσόντων, τών τέκνων έν ένερ- 
γείςι ύποώλήλω τής Τραπέζης ή 
συνταξιούχων, ώς καί τών τέκνων 
θανόντων έν ένεργείςτ ή έν κατα- 
στάσει συνταξιοδοτήσεως ύπαλλή
λων τής Τ ρκχπέζης.

Ή πράσληψις άνακοινοΰται δΓ 
εγγράφου τής Διευθύνσεως Προσω
πικού τής Τραπέζης, καθορίζοντας 
καί τήν ημερομηνίαν καθ’ ήν ό 
προσλαμβανόμενος δέον νά άναλά- 
βη τά καθήκοντά του.

Μη έμφάνισις Τοΰ καλουμένου 
κατά τήν ταχθεΐσαν ημερομηνίαν ή 
το βραδυτερον εντός πενθημέρου 
άπό τούτης, θεωρείται ώς μή άπσ- 
δοχή παρά τούτου τής προσλήψε- 
ώς του.

7) Προκειμέου περί προσλήψεως 
Κλητήρχον άπαιτεΐται άπολυΤήριον 
τουλάχιστον Δημοτικού Σχολείου, 
τηρουμένης κατά τά λοιπά τής ά- 
νωτέρω διαδικασίας.

8) Προσλήψεις Είσπρακτόρων 
κατ’ άρχήν δεν ένεργοΰνται, έπί 
τών κενών θέσεων τής κατηγορίας 
ταύτης συμπληρωμένων διά μετα- 
τάξεως τών κεκτημένων τ’ απαιτού
με να προσόντα κλητήρων κατά τά 
περί μετατάξεως προσωπικού καθο
ριζόμενα.

9) Κατ’ έξαίρεσιν δύναται, προ- 
τάσει τής Διοικήσεως καί άποφάσει 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, νά 
προσλαμβάνωνται ύπάλληλοι είς 
άνωτέρους τοΰ Δοκίμου βαθμούς 
λόγφ εξαιρετικών προσόντων ή πεί
ρας, είτε τηρουμένης τής ανωτέρω 
διαδικασίας είτε καί άνευ αυτής. 
Ή τοιαύτη πρόσληψις νοείται γε- 
νομένη καθ’ ύπέρβασιν τοΰ διά τοΰ 
παρόντος ’Οργανισμού προβλεπομέ 
ου άριθμοΰ οργανικών θέσεων.

Οί ουτω προσλαμβανόμενοι οϊτι- 
νες δεν δύνανται νά ύπερβαίνωσι 
τούς πέντε έτησίως, απολύονται δΓ 
άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου, προτάσει τής Διοικήσεως 
κατ’ άπόλυτον κρίσιν.

10) Η Διοίκησις δύναται προς 
συμπλήρωσιν ύπηρεσιακών κενών 
τοΰ Λογιστικού, Ταμειακοΰ καί Υ
πηρετικού κλάδου, μή δικαιολογούν
ταν κατα την άπόλυτον κρίσιν αυ
τής τήν πρόσληψιν μονίμου Προσω- 
πικοΰ, νά προσλααμβάνη προσωρι
νόν ή επι συμβάσει Προσωπικόν με 
άποδοχάς ύπ’ αυτής καθοριζομένας.

Το προσωπικόν τής κατηγορίας 
ταύτης δύναται νά περιληφθή είς το 
τακτικόν τοιοΰτον εφόσον ύφίστοοται 
υπηρεσιακή άνάγκη, ύπό τήν προϋ- 
πόθεσιν ότι θά τηρηθώσι τά περί 
προσλήψεως ύπαλλήλων καθοριζό
μενα.

Άίρθιρον 3

άνω καθορίζονται συνολικώς κοττά 
βαθμούς ώς έπεται : 
ν Διευθυνταί 7

Ύποδιευθυνταί 15
Συμπράττοντες Ύπ)θυνταί 45 
Τμηματάρχαι Α' 150
Τμηματάρχαι Β' 240
Ύποτμηματάρχαι 390

2) Τό Διοικητικόν Συμβσύλιον 
προτάσει τής Διοικήσεως, δύναται 
νά μεταβάλη κατά τάς παρουσία
ζα μ ένας έκάστστε άνάγκας τήν ώς 
άνω καθΟριζαμένην σύνθεσιν τοΰ ά- 
νωτέρου Προσωπικού.

Άρθρον 4

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τό Προσωπικόν τής Τραπέζης 
κατανέμεται άναλόγως τής ύφ’ έκά- 
στου έκτελουμένης έργασίας είς 
τέσσαρας κλάδους, ήτοι α) Λσγιστι 
κόν, β) Ταμειακόν, γ) Βοηθητικόν 
Τεχνικόν καί δ) Υπηρετικόν.

1) Τό Προσωπικόν τοΰ Λογιστι
κού κλάδου προάγεται κατά τήν έν 
τώ έπομένφ πίνακι διαβάθμισιν: 

‘ΒΑΘΜΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

Δόκιμος 1.100.000
Υπολογιστής Β' 1.300.000
Υπολογιστής A' 1.500.000
Λογιστής Β' 1.800.000
Λογιστής Α' 2.150.000
Ύποτμηματάρχης 2.400.000
Τμηματάρχης Β' 2.600.000
Τμηματάρχης Α' 3.100.000
Συμπράττων Ύπ)ντής 3.400.000 
Υποδιευθυντής 3.800.000
Διευθυντής 4.200.000

2) Τό Προσωπικόν τοΰ Ταμεια
κού κλάδου προάγεται κατά τήν έν 
τφ έπομένφ πίνακι διαβάθμισιν :

ΒΑΘΜΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

προτάσει τοΰ Διοικητοΰ.

Άίρθιρον 5

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

1) Είς τούς άρρενας έγγαμους 
ύπαλλήλους χορηγείται ειδικόν έπί 
δομα συζύγου άνερχόμενον είς 10%

847 ετΓί τοΰ μισθού διά τήν σύζυγον καί 
5% δΓ έκαστον τέκνον μέχρι τριών.

2) Τό επίδομα τέκνων χορηγεί
ται διά μεν τά άρρενα μέχρι τής 
συμπληρώσεως τοΰ 21ου έτους τής 
ήλικίας των, διά δέ τά θήλεα μέχρι 
τής άποκαταστάσεώς των, έφόσσν 
είς άμφστέρας τάς περιπτώσεις δεν 
εργάζονται καί συντηρούνται παρά 
τοΰ ύπαλλήλου.

3) Τό έπίδομα τέκνων χορηγεί
ται καί είς τό θήλυ προσωπικόν 
εφόσον διατελεΐ έν χηρεία Π διάζευ
ξες έν τή δευτέρα δέ ταύτη περί- 
πτώσει μόνον εφόσον διά δικαστι
κής άποφάσεως άνετέθη είς τήν μη
τέρα ή συντήρησις τών τέκνων.

4) Είδικώς προκειμέναυ περί 
Κλητήρων χορηγείται είς τούτους 
επίδομα 5% καί διά τυχόν ύφιστά- 
μενον 4ον τέκνον. Τό έπίδομα του 
4ου τέκνου κατά τήν μετάταξιν κλη 
τήρος εις οονωτερον κλάδον ττροοτο· 
ίγικοΟ συμψηφίζεται εις την ττρώτην 
αύξησιν άποδοχών έξ οίασδήπστε 
αίτιας.

Άρθρον 6

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ Υ-< 
ΠΗΡΕΣ ΙΑΣ

Δόκιμος 1.100.000
Ύποταμίας Β' 1.300.000
Ύποταμίας A' 1.500.000
Ταμίας Β' 1.800.000
Ταμίας Α' 2.150.000
ΎποτμημοΓτάρχης 2.400.000 
Τμηματάρχης Β' 2.600.000 
Τμηματάρχης Α' 3.100.000 
Είς τον Ταμειακόν κλάδον ύφί- 

σταται κατηγορία Βοηθητικού Προ
σωπικού διαβαθμιζόμενη ώς κατω
τέρω :

ΒΑΘΜΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

Είσπράκτωρ Γ' 950.000
Είσπράκτωρ Β’ 1.100.000
Είσπράκτωρ Α' 1.350.000 
Είς τούς άσκοΰντας ύπεύθυνον 

ταμειακήν διαχείρισιν (Χρηματικού 
ή Τίτλων) καί εφόσον άσκοΰσι τήν 
διαχείρισιν ταύτην, χορηγείται έπί
δομα καθοριζόμενον έκάστοτε ύπό 
τοΰ Διοικητοΰ.

3) Τό Προσωπικόν τοΰ Βοηθητι
κού — Τεχνικού κλάδου προάγε- 
ται κατά τήν κατωτέρω διαβάθμι- 
σιν :

ΒΑΘΜΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

Τεχνίτης Γ' 950.000
Τεχνίτης Β' 1.100.000
Τεχνίτης Α' 1.350.000
4) Τό Προσωπικόν τοΰ Υπηρετι

κού κλάδου προάγεται ώς κατωτέ
ρω :

ΒΑΘΜΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ I ΘΕΣΕΙΣ

1) Αί όργανικαί θέσεις άπό τοΰ 
βαθμού τού Ύποτμηματάρχου καί

Κλητήρ Γ' 800.000
Κλητήρ Β' 975.000
Κλητήρ A' 1.100.000
5) άμοιβαί τού παρά τή Τραπέ

ζη ύπηρετούτος ’ Επιστημονικού 
Προσωπικού (δικηγόροι, μηχανικοί, 
ιατροί) καθορίζονται δΓ άποφάσε- 
ων τού Διοικητικού Συμβουλίου

Είς τό Προσωπικόν χορηγείται 
έπίδομα πολυετούς ύπηρεσίας έπί 
τοΰ μισθού συνιστάμενον είς

5% άπό τής συμπληρώσεως 1 θε
τούς ύπηρεσίας.

10% άπό τής συμπληρώσεως 1 δε
τούς ύπηρεσίας.

15% άπό τής συμπληρώσεως 20ε- 
τούς ύπηρεσίας καί

25% άπό τής συμπληρώσεως 25ε- 
τοΰς ύπηρεσίας καί άνω.

Άρθρον 7

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΥ

Είς ύπαλλήλους άπό τοΰ βαθμού 
τοΰ Λογιστοΰ Α' καί Ταμίου Α' 
καί άνω, ύπηρετοΰντας εύδοκίμως 
καί μή προαγομένους λόγφ έλλεί- 
ψεως κενών οργανικών θέσεων άνω- 
τερων βοοθμών, χορηγείται προοαώ- 
ξησις έπί τοΰ βασικού μισθαΰ με
τά τριών έτών πραγματικήν ύπηρε- 
σίαν είς τον αΰτόν βαθμόν.

Τό εύδόκιμον τής ύπηρεσίας 
κρίνεται ύπό τοΰ 
Διοικητοΰ προκειμένου δέ 
περί ύπαλλήλων άπό τοΰ βαθμοΰ 
τοΰ συμπράττοντος Ύποδιευθυντοΰ 
καί άνω ύπό τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου προτάσει τοΰ Διοικητοΰ.

Ή προσαύξησις ορίζεται είς 10% 
έπί τοΰ μισθού δΓ έκάστην τριετί
αν καί μέχρις έξ τριετιών κατ’ άνώ- 
τατον όριον.

Παρόμοιον έπίδομα ύπό τάς αΰ- 
τάς προϋποθέσεις χορηγείται είς 
τούς Τεχνίτας Α', Είσπράκτορας 
Α' καί Κλητήρας Α'.

Προτάσει τοΰ Διοικητοΰ τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον δύναται ν’ ά- 
ναστέλλη την χορήγησιν τών κατά 
τό παρόν άρθρον προσαυξήσεων.

Άρθρον 8

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ Α
ΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ Ε
ΔΡΑΣ

1) Προτάσει τού Διοικητοΰ, μετ' 
έγκρισιν τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου, δύνανται νά χορηγώνται μη
ν ιαίως έξοδα παραστάσεως είς
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τους Διευθυντάς τής Τραπέζης.
2) "Εξοδα παραστάσεως δύναν- 

ται ιν άχορηγώνται υπό τοΰ Διοικη- 
τοΰ καί εις τούς άναπληρωτάς των 
Διευθυντών κατά τον χρόνον τής ά- 
ναττληρώσεως.

3. Ή χορήγησις των εξόδων πα- 
ροκττάσεως διακόπτεται όταν ό δι
καιούχος απέχει τών καθηκόντων 
του πλέον τού μηνός, έκτος εάν ή 
Διοίκησις άποφασίση άλλως.

4) Εις υπαλλήλους τής Τραπέ- 
ζης, εκτελοΰντας ειδικήν ύπηρεσίαν 
δύναται να χορηγηθή ύπό τοΰ Διοι- 
κητοΰ μηνιαΐον έπιμίσθιον.

5) Εις υπαλλήλους μετακινουμέ- 
νους δι’ υπηρεσίαν καταβάλλεται 
πλήν τών οδοιπορικών των έξόδων 
καί άποζημίωσις διά τάς ημέρας 
τής εκτός τής έδρας των παραμο
νής των κατά τά έκάστοτε διά πρά 
ξεως τοΰ Διοικητοΰ οριζόμενα.

"Αρθρον 9

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑίΚΙΕΑΑΟί ΥΠΑΛ
ΛΗΛΩΝ

1) ‘Εκαστου υπαλλήλου τηρεί
ται παρά τή Διευθύνσει Προσωπι
κού αΤομικός φάκελλος εν τφ ο
ποί φ αναγράφονται πάντα τά στοι
χεία καί περιλαμβάνονται πάντα 
τά έγγραφα τά άφορώντα τά προ
σόντα, την ήλικίαν, την οικογενεια
κήν κατάστασήν, τον διορισμόν, τήν 
μισθοδοσίαν, τάς προαγωγάς, τάς 
πειθαρχικός ποινάς, τάς άδειας, 
τάς εκθέσεις ποιότητος, τήν άπόλυ- 
σιν καί εν γένει πάντα τά άφορών
τα τήν σύμβασιν έργασίας τού ύ
παλλήλου.

Ή έν τώ άτομικώ φακέλλφ άνα- 
γραφή τής χρονολογίας γεννήσεως, 
γίνεται κατά τήν πρόσληψιν εις τήν 
υπηρεσίαν τής Τραπέζης σνμψώ- 
νως προς τά νόμιμα πιστοποιητικά 
άτι να ύποχρεοΰνται οί ένδιαφερό- 
μυενοι νά προσογάγωσι.

Έν περιπτώσει προσαγωγής με- 
ταγενεστέρως πιστοποιητικών δια
φόρου ήλικίας, ή Τράπεζα διατηρεί 
κατά τήν απόλυτον αυτής κρίσιν ά- 
νέκλητον δικαίωμα νά καταχωρήση 
έν τφ αττομικφ φακέλλω ώς έτος 
γεννήσεως εϊτε το δηλωθέν παρά 
τοΰ ύπαλλήλου, είτε το έκ τών πι
στοποιητικών έμφαινόιμενσν.

Έν περιπτώσει μ ή προσαγωγής 
αντιγράψου ληξιαρχικής πράξεως 
γεννήσεως συνταχθείσης κατά τών 
Ελληνικών Νόμων, ή Τράπεζα ύπο- 
δεικνύει κατ’ άπόλυτον αύτής εκ
λογήν ποια πιστοποιητικά δέον νά 
προσαγάγη ό ύπάλληλος έμψαίνον- 
τα τήν ήλικίαν του. Έν άμφισβητή- 
σει, το Διοικητικόν Συμβούλιον τής 
Τραπέζης κρίνει άνεξελέγκτως ποια 
ή έξ αυτών άποδεικνυομένη ή πιθα
νολογούμενη ήλικία.

2) Κατά μήνα Σεπτέμβριον έ- 
κάστου έτους υποβάλλεται έκθεσις 
ποιότητος ένός έκάστου Τών ύπαλ- 
λήλων ,μετά κρίσεων έπί τών γνώ
σεων, τής είδικότητος, τής έπιμε- 
•λείας, τής ευσυνειδησίας καί έπαρ- 
κείας έν τή έκτελέσει τής ύπηρεσί- 
ας, τοΰ ήθους έν γένει ώς καί τής 
συμπεριφοράς του προς τούς συνα
δέλφους αΰτοΰ καί το Κοινόν1.

Αί έκθέσεις αυται συντάσσονται 
ύπό τών κάτωθι :

1) Διά μέν τούς ύπαλλήλους τής 
Διοικήσεως καί τοΰ Κεντρικού Κα
ταστήματος, ύπό τών Προϊσταμέ
νων τών Τμημάτων, διά δέ τούς τών 
Υποκαταστημάτων ύπό τών Διευ
θυντών τούτων.

2) Διά τούς Προϊσταμένους τών 
Τμημάτων τής Διοικήσεως καί τοΰ 
Κεντρικού Καταστήματος, ύπό τών 
Προϊσταμένων αυτών Διευθυντών 
καί διά τους Διευθυντάς ‘Υποκατα
στημάτων ύπό τής άρμοδίας Διευ- 
θύνσεως Εργασιών.

3) Εκθέσεις ποιότητος υποβάλ
λονται καί παρά τών Επιθεωρητών 
μεθ’ έκάστηιν έπιθεώρησιν.

"Αθραν 10 

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

1) Αί προαγωγαί μέχρι τ οΰ βαθ
μού τοΰ Τμηματάρχου Α' ένερ- 
γσΰνται ύπό τού Διοι- 
κ η τ ο ΰ, δίς τού έτους κατά Ι
ανουάριον και Ιούλιον, από δέ τού

βαθμού τοΰ Συμπράτταντος 'νπο- 
διευθυντοΰ καί άνω ύπό τού Διοικη
τικού Συμβουλίου, προτάσει τού 
Διοικητοΰ.

2) Αί προαγωγαί μέχρι καί τού 
βαθμού τοΰ Λογιστοΰ Α' ή Ταμίου 
Α' ένεργοΰνται μετά συμπλήρωσιν 
τούλάχιστον τών κατωτέρω καθορι- 
ζομένων έτών πραγματικής ύπηρε- 
σίας έν τώ προηγουμένφ βαθμφ:

α) 2ετίας έν τφ βαθμφ τού Δο
κίμου.

β) 4ετίας έν τφ βαθ. τού Ύπο- 
λογιστοΰ Β' η Ύποταμίου Β'.

γ) 4ετίας έν τφ βαθ. τού Ύπο- 
λογιστοΰ Α' ή Ύποταμίου Α'.

δ) δετίας έν τφ βαθ. Λογιστοΰ 
Β' ή Ταμίου Β'.
Διά το Προσωπικόν τών λοιπών κα 

τηγοριών :
α) 4ετ.ίας έν τφ βαθμφ τού Είσ- 

πράκτορος Γ' ή Τεχνίτου Γ' ή Κλη 
τήρος Γ'.

β) 4ετίας έν τφ βαθ. τού Είσ- 
πράκτορος Β' ή Τεχνίτου Β' ή Κλη 
τήρος Β'.

3) Πραγματική ύπηρεσία νοεί
ται μόνον ό χρόνος καθ’ δν πραγ
ματικούς είργάσθη ό ύπάλληλος πα
ρά τή Τραπέζη άφαιρουμένου τού- 
τέστιν τού χρόνου καθ’ δν απούσι
ασε τής υπηρεσίας, είτε λόγφ ά- 
σθενείας, είτε προσωρινής παύσεως 
ή άδειας δι’ οίσνδήποτε λόγον — 
πλήν τής τακτικής κατ’ έτος άδεί- j 
ας — είτε καί έξ οίασδήποτε. άλ- I 
λης αιτίας.

Ό χρόνος τής έν τφ Στρατφ υ
πηρεσίας τού ύπαλλήλου ς έφέδρου 
δοΛοόΧ 5φ TOjua^iAoy ηουωόΙιγ>ι U 
πραγματικής ύπηρεσίας καί λαμ- 
βάνεται ύπ’ δψιν ώς τοιοΰτας κατά 
τε τάς προαγωγάς καί τάς μισθό- 
λογικάς προσαυξήσεις,

4) Προαγωγαί άπο τού βαθμού 
τού Ύπολογιστού Β' εις τον βαθ
μόν τοΰ Ύπολογιστοΰ Α' ένερ- 
γοΰνται κατόπιν έγγράψου δοκιμα
σίας ένώπιον έξεταστικής Επιτρο
πής όριζομένης διά πράξεως τού 
Διοικητοΰ, ήτις καθορίζει τόσον τήν 
σύνθεσιν τής έξεταστικής Επιτρο
πής, όσον καί τάς λοιπάς λεπτο
μέρειας τής δοκιμασίας.

‘Ωσαύτως ή προαγωγή άπό τού 
βαθμού τού Ύπολογιστοΰ Α' ή τού 
Ύποταμίου Α' καί άνω, έψόσον ό 
ύπάλληλος δέν έχει απολυτήριον 
Γυμνασίου η ισοτίμου Σχολής, γί
νεται μόνον κατ’ άπόλυτον έκλογήν 
καί έψόσον ή δλη μόρψωσίς του έν 
συνδυασμφ προς τά άλλα προσόν
τα του δικαιολογοΰσι ταύτην.

5) Προαγωγαί εις τούς βαθμούς 
άπό Ύποτμηματάρχου καί άνω γί
νονται μόνον κατ’ άπόλυτον έκλο
γήν καί έψόσον έχει συμπληρωθή 
τουλάχιστον τριετία ευδόκιμου ύπη 
ρεσίας έν έκάστω βαθμφ.

Εϊδικώς, πρσκειμένου περί τού 
βαθμού τού Ύποτμηματάρχου, κα
τά τήν συμπλήρωσιν κενών θέσεων, 
τά 25% συμπληροΰνται κατ’ αρχαι
ότητα έψόσον οί δικαιούμενοι τοι- 
αύτης κατ’ αρχαιότητα προαγωγής 
δέν έχουσι κριθή στάσιμοι.

6) Μετ, άπόφασι-ν τού Διοικητοΰ 
δύνανται νά γίνωνται κατ’ έκλογήν 
προαγωγαί άπαξ τοΰ έτους κατά 
παρέκλισιν τών ανωτέρω προθε
σμιών ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι ό 
άριθμός τών κατ’ έκλογήν προα
κτέων δέν δύναται νά ύπερβαίνη το 
ποσοστόν 10% τών δικαιουμένων 
νά κριθώσι καί έψόσον ουτοι έχουν 
συμπληρώσει τούλάχιστον το ήμι- 
συ τών ανωτέρω καθοριζόμενων δι- 
αστημάαων παραμονής έν τφ προη
γουμένφ βαθμφ.

7) Τό Δ. Συμβούλιον προτάσει 
τοΰ Διοικητοΰ δύναται ν’ άναστέλ- 
λη εις άλως έξαιρετικάς περιπτώ
σεις τήν ένέργειαν προαγωγών.

’ΆρΒρσν Π 

ΣΤΑ,Σ 1ΜΟΤΗΣ

1) Δέν δύνανται νά προαχθώσιν 
οί άπό τής τελευταίας προαγωγής 
των *

α) έπί μακράν άπουσιάσοοντες 
έκ τής υπηρεσίας λόγφ άσθενείας 
ή δι’ οίανδήποτε άλλην αιτίαν.

β) έπιδειξάμενοι καπά τήν έκΤέ- 
λεσιν τής ύπηρεσίας των, ανικανό
τητα, ανεπάρκειαν ή άκαταλληλό- 
τητα.

γ) μή κατέχοντες έπαρκή στοι
χεία προς προαγωγήν εις άνώτερον 
βαθμόν κατά τον χρόνον τής κρί- 
σεως.

2) Έν τή όπτοφάσει περί στασι- 
μότητος ορίζεται καί ό χρόνος δι’ 
δν ισχύει αΰτη. Ό χρόνος στασιμό- 
τητος δέν προσμετράται είς τον 
προς προαγωγήν χρόνον.

3) Οί δίς κατά σειράν χαρακτη
ριζόμενοι ώς στάσιμοι, παρκχπέμ- 
πονται, άποφάσει τοΰ Διοικητοΰ, 
είς τό αρμόδιον Πειθαρχικόν Συμ
βούλιον, τό όποιον άποψαίνεται πε
ρί τής διατηρήσεώς των έν τή υπη
ρεσία ή τής άπολύσεώς των ή τής 
έκ νέου παραπομπής αυτών ενώπι
ον τοΰ αΰτοΰ Συμβουλίου μετά νέ- 
αν τυχόν εγγραφήν αυτών έν τφ πί- 
νακι τών στάσιμων. Ή διάταξις 
αΰτη δέν έχει έφαρμογήν προκειμέ- 
νου περί τών κριναμένων ώς στάσι
μων δυνάμει τοΰ έδαφ. γ τής παρ. 
1 τοΰ παρόντος άρθρου.

"Α,ρΒρον 12

ΜΕΤιΑΤΑΞΕ I Σ

1) Μετάταξις άπό τοΰ Λογιστι
κού Προσωπικού είς τό Κύριον Τα
μειακόν ή άντιστρόφως, άπό τοΰ Ύ 
πηρετικοΰ Προσωπικοΰ είς τό Λογι
στικόν ή Ταμειακόν Κύριον ή Βοη^ 
θητικόν, ώς καί άπό τοΰ Ταμεια
κού Βοηθητικού είς τό Λογιστικόν, * 
ένεργεΐται διά πράξεως τοΰ Διοι- | 
κητοΰ μόνον έψόσον ό σίτων την με- 
τάταξιν κέκτηται, άναλόγως τής πε 
ριπτώσεως, τά άπαιτούμενα προ
σόντα σπουδών, ήθους καί ίκανό- 
τητος καί μετ’ επιτυχή δοκιμασίαν 
κατά τά περί προσλήψεως υπαλλή
λων προβλεπόμενα καί έψόσον ΰ- 
πάρχουσι κεναί θέσεις.

2) Ύπάλληλος μετατασσόμενος 
άπό κλάδου είς κλάδσν ή προαγό- 
μενος άπό βαθμού είς βαθμόν κατά 
τάς διατάξεις τοΰ παρόντος ’Οργα
νισμό ΰ, ύποχρεσΰται νά έκτελή καί 
μετά τήν μετάταξίν του ή προαγω
γήν του τήν ήν έξετέλει ύπηρεσίαν 
μέχρις ου ό Διοικητής άναθέση αύ- 
τφ τά καθήκοντα τοΰ άνωτέρου 
κλάδου ή βαθμοΰ.

"Αρθρον 13

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΝ

1) Υπάλληλοι προαγόμενοι καί 
λαμβάναντες ενδεχομένως είς τον 
προ τής προαγωγής των βαθμόν 
συνολικόν ποσάν — λόγφ μισθού 
καί προσαυίξήσεων —άνώτερον τοΰ 
μισθού τοΰ βαθμοΰ είς δν προάγον- 
ται, έξακαλουθοΰν λαμβάνοντες τήν 
προσαύξησνν ταύτην μειωμένην κα
τά τήν διαφοράν μεταξύ τοΰ προ 
τής προαγωγής των μισθοΰ καί τοΰ 
μετά ταύτην τοιούτου.

2) Οί μετατασσόμενοι ύπάλλη- 
λοι άπό κλάδου είςκλάδον καί λαμ- 
βάνονΤες ήδη μισθόν— μετά τυχόν 
προσαυξήσεως — άνώτερον τοΰ 
μισθοΰ τοΰ βαθμοΰ τοΰ άνωτέρου 
κλάδου είς ον μετατάσσονται, δι- 
ατηροΰσι κατά τήν παράγραφον I 
τοΰ παρόντος άρθρου τάς άς ήδη 
λαμβάνουσιν άνωτέρας άποδοχάς.

",Αΐρθρον 14 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

1) Ή Τράπεζα δικαιούται να με- 
ταθέση πάιντα ύπάλληλον, άπό ύ- 
πηρεσίας είς ύπηρεσίαν καί άπό 
τόπου είς τόπον εντός τών όρίων 
τής ελληνικής έπικρατείας.

2) Ό μετατιθέιμενοςάπό τόπον 
εις τύπον ύπάλληλος ύποχρεοΰται 
όπως μεταβή είς τήν είς ήν μετετέ- 
θη θέσιιν εντός 20ημέρου τό βραδΰ- 
τερον άπό τής κοινσπαιήσεως αύ- 
τφ τής σχετικής άπαψάσεως. Με
τά παρέλευσιν τοΰ 20ημέρου, ό μή 
μεταβάς είς τήν θέσνν του ύπάλλη
λος θεωρείται ώς άδικαιολογήτως 
άπέχων τών καθηκόντων του καί 
παύει μισθοδότούμενος.

3) Ό μετατιθέμενος ύπάλληλος 
άν ή μετάθεσις δέν έγένετο τή αι
τήσει του δικαιούται οδοιπορικών ε
ξόδων — κατά τά έκάστοτε οριζό
μενα παρά τής Διοικήσεως.

Είς τούς μετατιθέμενους έψ’ δσσν 
συλτρέχουσιν ειδικοί λόγοι καί συν-

θή#<αι δύναται διά πράξεως τοΰ Δι- 
οικητοΰ νά καταβάλωνται καί έξο
δα στεγάσεως είς τήν ήν μετατίθεν
ται πόλιν.

"Αρθρον 15

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙιΔΙ,ΚΗίΣ* ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
,ΚΑ I Δ ΙιΚΑιΙ ΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑ
ΦΗΣ

1) Οί έκ τού Προσωπικοΰ τής 
Τραπέζης οριζόμενοι είς εκτέλεσιν 
ειδικής ύπηρεσίας καί έκ τοΰ είδους 
ται/της φέροντες ειδικόν τίτλον 
(ώς π. χ. Επιθεωρητής, ’Ελεγ
κτής, Κεντρικός Ταμίας, Διευθυν
τής Υποκαταστήματος κ.λ.π.) δι- 
ατηροΰσι τον τίτλον τούτον έψόσον 
έκτελοΰσι τήν άνατεθειμένην αΰ- 
τοϊς ειδικήν ύπηρεσίαν. Ό τίτλος 
ουτος δέν αποτελεί βαθμόν ουδέ με
ταβάλλει τήν παρ’ έκάστου κεκτη- 
μένην βαθμολογικήν τάξιν, ήτις 
προβλέπεται έν τφ άρθρφ 4 τοΰ 
παρόντος.

2) ‘Ωσαύτως ή παροχή δικαιώ
ματος ύπογραψής άποσκοπσΰσα ά- 
πλώς καί μόνον είς τήν έξυπηρέτη- 
σιν τών ύπηρεσιακών αναγκών τής 
Τραπέζης, δέν συνεπάγεται δικαί
ωμα διατηρήσεώς αυτής ουδέ πα
ρακολουθεί τόν βσθμον έκάστου, 
δύναται δέ νά άνακληθή όποτεδήπο 
τε χωρίς τούτο νά δύναται νά θεω- 
ρηθή ώς ύποβιβασμός ή μείωσις.

"Αρθρον 16

ΛΠΟΥΣ I ΑΙ

1) Ύπάλληλος άπσυσιάζων τής 
ύπηρεσίας λόγφ άσθενείας ή σο
βαρού κωλύματος, οφείλει ν’ ανα
κοίνωση τοΰτο αμέσως καί δή προ- 
κειμένου μέν περί ύπαλλήλου τής 
Διοικήσεως καί Τοΰ Κεντρικού Κα
ταστήματος ιείς τό Τμήμα Προσω
πικού, πρακειμένου δέ περί υπαλ
λήλου Υποκαταστήματος είς τήν 
Διεύθυνσιν τούτου άναφέρων καί 
τήν αιτίαν.

2) Ό Ελεγχος τής αίτιας τής 
απουσίας παρά τής Τραπέζης γί
νεται, άναλόγως τής άναψερθείσης 
περιπτώσεως, ε’ίτε δι’ ύπαολλήλου 
εϊτε δΓ ιατρού τής Τραπέζης. Ό 
ύπάλληλος ύποχρεοΰται νά ύπο- 
βληθή είς τήν ύπό τής Τραπέζης 
διαταχθεΐσαν ιατρικήν έξέτασιν.

3) Διευθυνταί, Ύποδιευθυνταί 
καί Εντεταλμένοι Υποκαταστημά
των ώς καί υπάλληλοι τής Διοική- 
σεως καί τοΰ Κεντρικοΰ Καταστή
ματος τηροΰντες έμπιστευτικάς 
κλείδας τής Τραπέζης, δέν δικαι
ούνται νά άπομακρύνωνται, δι’ οί
ανδήποτε αιτία, τής πόλεως ένθα 
ΰπηρετούσι, άνευ προηγουμένης 
έγγραφου άδειας.

"Αρθρον 17
ΚΑΘΗΚΟΝ ! Α ΕιΝ ΠΕιΝΕ,Ι ΥΠΑΛ

ΛΗΛΩΝ

I ) Οί υπάλληλοι όφείλουσι νά 
έπιδεικνόωσι πάσαν έπιμέλειαν έν 
τή έκτελέσει τής ύπηρεσίας αυτών 
καί νά προασπίζωσι καί προάγωσι 
παντοιοτρόπως τά συμφέροντα τής 
Τραπέζης, εύθυνόμενοι διά πάσαν 
έκ πράξεως ή παραλείψεως αυτών 
προσγιγναμένην τή Τραπέζη ζημί
αν. Επίσης όφείλουσι ν’ άφιερώνω- 
σιν άπάσας τάς γνώσεις ώς καί τήν 
πεΐραναύτών είς τήν εύόδωσιν τής 
έπιχειρήσεως.

2) Οί ύπάλληλοι όφείλουσιν ί- 
δία νά τηρώσι πιστώς τό Κατα- 
otcxtikov τής Τραπέζης καί τόν 
παρόντα ’Οργανισμόν, τάς αποφά
σεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, 
τάς διαταγάς τής Διοικήσεως, τούς 
ειδικούς κανονισμούς τής Τραπέ
ζης ώς καί τάς γεννκάς ή είδικάς 
άδηγίας καί διαταγάς τάς έκδιδο- 
μένας υπό τών ύπό τοΰ παρόντος
'Οργανισμού έξουσιοδοσουμένων

οργάνων. Όφείλουσιν έπίσης νά 
συμμορφώνται κατά γράμμα προς 
τάς ύηρεσιακάς διαταγάς καί ύπο- 
δείξεις τών άνωτέρων των.

3) ‘Οσάκις ύπάλληλος φρσνεϊ ό
τι διαταγή δαθεΐσα παρά τοΰ Προ-

\ ϊσταμένου του άντιστρατεύεται 
' προς τάς ίσχυαύσας διατάξεις ή 
είναι αντίθετος προς τήν φύσιν τής 

ι ΰπσθέσεως ήν άφορφ, οφείλει ν’ ά-

νακοινώση τάς έπιψυλάξεις του 
ταύτας είς τόν προϊστάμενόν του 
τούτον. Έάν οΰτος έμμένει είς τήν 
διαταγήν, 6 ύπάλληλος ΰποχρεοΰ- 
ται νά έκτελέση ταύτην, δικαιού
μενος μόνον, είς σοβαρός δέ περι
πτώσεις καί ύποχρεούμενος, ν’ ά- 
ναφερθή εϊτε είς τόν άμέσως άνώ
τερον κατά βαθμόν τοΰ Προϊσταμέ
νου του είτε είς τόν αρμόδιον Δι
ευθυντήν ή τόν Διευθυντήν τοΰ Προ
σωπικού.

4) ’Απαγορεύεται είς τον ύπάλ
ληλον νά δέχηται άμέσως ή εμμέ
σως δώρα έξ άφορμής τής έκτέλέ- 
σεως τής ύπηρεσίας του ή νά έξα- 
σφαλίζη ύπέρ έαυτοΰ ή τών οικεί
ων του άλλα πλεανεκτήμοπ-α ή ώ- 
φεΜίας.

5) ’Απαγορεύεται ή χρησιμσποί- 
ησις τρίτων προσώπων καί πλαγί
ων έν γένει μέσων προς έπίτευξιν 
υπηρεσιακής εύνοιας ή προς πρό- 
κλησιν ένεργείας ή ματαίωσιν άρ- 
μαδίως ληψθείσης άποφάσεως.

6) Οί Προϊστάμενοι όφείλουσι 
νά μεριμνώσιν όπως οί ύψιστάμενοι 
αυτών λαμβάνωσι γνώσιν πάσης !- 
σχυούσης καί έκδιδομένης έκάστο
τε γενικής ή ειδικής διαταγής, 
έγκυκλίου ή άδηγίας άφορώσης αυ
τούς ή τήν υπηρεσίαν των, να έφο- 
ρεύσωσιν τήν αύστηράν εκτέλεσιν 
τών διαταγών τούτων καί τήν πα
ρά τών ύφισταμένων των ενσυνείδη
τον έκτέλεσιν τών καθηκόντων αυ
τών καί νά παρέχωσιν είς αΰτούς 
πάσαν άναγκαίαν οδηγίαν καί έπε- 
ξήγησιν.

Ωσαύτως ύποχρεοΰνται μετά 
παρρησίας, άμεροληψίας καί ευθυ
κρισίας νά παρέχωνται είς τήν Δι- 
οίκησιν, τήν Διεύθυνσιν Προσωπι
κού ή τόν αρμόδιον Διευθυντήν την 
γνώμην των έπί τής έργατικότη- 
τος, ίκανότητος καί συμπεριφοράς 
τών ύφισταμένων των, νά άναψέρω- 
σι δέ άρμοδίως πάσαν πράξιν ή 
καί έλαψράν έστω παράλειψιν είτε 
όοντιβαίνουσαΐν είς τήν προβλεπο- 
μένην τάξιν διεξαγωγής τής ύπη
ρεσίας εϊτε δυναμένην νά δημιουρ- 
γήση οπωσδήποτε αφορμήν παρα
πόνων.

7) Πάντες οί ύπάλληλοι όψείλαυ- 
σι νά μεριμνώσιν όπως λαμβάνω- 
σιν γνώσιν τών είς τήν ύπηρεσίαν 
αΰτών άναψερομένων διαταγών καί 
οδηγιών.

8) Οί ύπάλληλοι όφείλουσι να 
έπιδεικνύωσιν άκραν προθυμίαν καί 
συμπεριφοράν άμεμπτον κατά τήν 
μετά τοΰ Κοινοΰ καί προς άλλή- 
λους επικοινωνίαν.

9) Οί Προϊστάμενοι καί ύψιστά- 
μενοι όφείλουσι νά έπιδεικνόωσι 
προς άλλήλους τόν προσήκοντα σε
βασμόν.

"Αρθρον 18

ΟΦΕI ΛΟΜΕΙΝιΗΙ ΙΕΧΕΜΥΘΕ IΑ

1 ) Οί υπάλληλοι ύποχρεοΰνται να 
τηρώσι τήν όφειλωμένην έχεμύθει- 
αν έπί τών συναλλαγών καί έργα- 
σιών τής Τραπέζης ώς έπίσης καί 
έπί πάντων τών ύπό τής Τραπέζης 
λαμβαναμένων μέτρων προς έξασφά 
λισιν τών έν ταΐς συναλλαγαΐς συμ 
φερόντων αύτής, τής περιουσίας 
της ή τών είς αυτήν έμπεπιστευμέ- 
νων άξιων.

2) Υπάλληλοι προβαίνοντες τήν 
ύποχρέωσιν τής έχεμυθείας λογί
ζονται —- έκΤός άν διάταξις νόμου 
άντιτίθεται είς τήν τήρησιν τής ΰ- 
ποχρεώσεως τούτης -— Ενοχοι πει
θαρχικού παραπτώματος, ένδεχομέ 
νως δέ υπόχρεοι έπανορθώσεως πά 
σης έκ τής παραβάσεως πρασγενσ- 
μένης είς τήν Τράπεζαν ζημίας.

"Αρίθρον 19

ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΚΑΤΑΣΤΛΣΙΣ

I) Ό ύπάλληλος οφείλει ν’ άνα- 
κοινοΐ είς τήν Διεύθυνσιν Προσωπι
κού — προκειμένου δέ περί ύπαλ
λήλου Υποκαταστήματος είς τήν 
Διεύθυνσιν τοΰ Υποκαταστήματος 
•— τόν γάμον του και πάσαν μετα
βολήν έπερχομένην είς τήν προσω
πικήν ή τήν οικογενειακήν του κα- 
τάστασιν. Ή παράλειψις τής άνα- 
κοινώσεως ταύτης συνεπάγεται —· 
διά τόν χρόνον καθ’ δν διήρκεσεν ή



παράλειψις — την άπώλειαν των 
ύττέρ τοΰ ύπαλλήλου ή τών οικείων 
αϋτοΰ έκ τής μεταβολής τής κοτα- 
«στάσεως άπορρεόντων τυχόν δικαι
ωμάτων.

2) "Ωσαύτως ό ύπάλληλος οφεί
λει ν’ άνακοινοΐ τήν έκάστοτε διεύ- 
θυνσιν τής κατοικίας του.

"ΑίρΒρον 20

.ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ιΕΙΚΤΟιΣ ΤΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ. ΠΟΛΠΊΚΑΙ ΠΕ- 
ΠΟ ΙΘΗΣΕ I Σ'. 'ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΧΡΕΏΝ

1) Ή έκτος τής ύπηρεσίας συμ
περιφορά τοΰ ύτταλλήλου δέον να 
είναι άνεττίλητττος.

2) Ό ύπάλληλος δέν δύναται να 
έλεγχθή διά τάς πολιτικός του πε
ποιθήσεις.

’Απαγορεύονται όμως απολύτως 
ή έκδήλωσις πολιτικών φρονημάτων 
και αί πολιτικαί συζητήσεις έν γέ- 
νει έντός τής Τραπέζης ώς καί ή 
έκτόή τής υπηρεσίας ενεργός άνά- 
μιξις εις πολιτικός οργανώσεις καί 
κομματικός διενέξεις, έφόσον μάλι
στα έκ τούτων δύναται νά προκλη- 
θή δυσαρέσκεια Εστω καί μέρους 
τών μετά τής Τραπέζης συναλλασ
σόμενων.

3) ’Απαγορεύεται είς τούς Επαλ
λήλους νά άναλαμβάνωσιν ύπσχρεώ 
σεις — είτε άπ’ ευθείας είτε ώς 
έγγυηταΐ — άς άδυναποΰσι νά έκ- 
πληρώσωσιν έκ τοΰ ίδιου εισοδή
ματος ή τής ιδίας περιουσίας των. I

4) Υπάλληλοι περιελθόντες είς 
δυσχέρειαν έκπληρώσεως υποχρεώ
σεων, μη όφειλομένωιν είς αναίτια 
ατυχήματα, καλούνται ύπό τοΰ Δι- 
ευθυντοΰ Προσωπικοΰ, δπως έντός 
τασσόμενης εύλογου κατά τάς πε
ριστάσεις προθεσμίας, παράσχω- 
σιν άπόδειξΐν δτι έξεπλήρωσαν 
-ταύτας.

"Αρθρον 21

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΣ ΤΥΧΗΡΩΝ ΠΑΙΓ 
Ν1ΩΝ

Ή έν δημοσίφ τόπφ ή ή έκ συ
στήματος συμμετοχή είς τυχηρά 
τταίγνια έπί χρήμασιν άπαγορεύε- 
-ται άπολύτως.

"Αρθρον 22

ΑΛΛΟΤΡ ΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Οί υπάλληλοι δέν δικαιούνται νά 
άσκώσιν Επιχειρήσεις δι’ ίδιον λο
γαριασμόν καί νά άναλαμβάνωσιν 
-ή νά άναμιγνύωντααι είς προσθέ
τους Εργασίας άταμικάς ή διά λ) 
-σμόν τρίτων, ώς Επίσης νά συμμε- 
τέχωσιν είς Διοικητικά Συμβούλια 
'Ανωνύμων Εταιριών άνευ προηγου 
μένης Εγγράφου, έγκρίσεως τοΰ Δι- 
ευθυντοΰ μέν τοΰ Προσωπικοΰ προ- ι 
κειμένου περί Προσωπικού μέχρι 
τοΰ βαθμού τοΰ Λογιστού Α', τοΰ 
.Διοικητοΰ δέ διά τούς άπό Τοΰ βα
θμού τοΰ Ύποτμηματάρχου καί 
«άνω.

Κατά την χορήγησιν ή μη τής 
σχετικής έγκρίσεως λαμβάνεται ΰπ’ 
•δψει κατά πόσον ή έπιχείρησις ή ή 
πρόσθετος ώς άνω Εργασία

α) άντιτίθεται προς τά συμφέ
ροντα τής Τραπέζης ή είναι ασυμ
βίβαστοι προς την αξιοπρέπειαν 
τοΰ υπαλλήλου καί τήν έν τή Τρα- 
ττέζη θέσιν του.

6) προκαλοΰσιν έστω καί έν μέ- 
ρει μείωσιν τής άποδατικότητος 
τοΰ υπαλλήλου ή τής προσηλώσε- 
ως αΰτοΰ είς τά καθήκοντά του.

γ) ώς έκ τής φύσεως τοΰ έργου 
δύναται νά τεθή έν άμψιβόλφ ή εΰ- 
«συνείδητος άσκησις τής υπηρεσίας 
τοΰ ύπαλλήλου.

"Αρθρον 23

ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ. ΑΔΕΙΑ!

1) Τά τής άποχής έκ τής Εργα
σίας τοΰ Προσωπικού, λόγφ ασθέ
νειας, ρυθμίζονται κατά τά ύπό τού 
Νόμου οριζόμενα.

2) Ύπάλληλος αϊτών άδειαν διά 
. λόγους υγείας ύποχρεοΰται νά ύ-

ττοβληθή είς έξέτασιν παρά τοΰ ι
ατρού τής Τραπέζης ή άλλου ια
τρού τής Εμπιστοσύνης αυτής, καπά

τά έκάστοτε διά πράξεως τοΰ Δι- 
οικητοΰ καθοριζόμενα.

3) Διά πράξεως τοΰ Διοικητοΰ 
δύναται νά παρασχεθή άδεια ά- 
πουσίας έκ τής εργασίας μετά πλή 
ρων άποδοχών ή μέρους αυτών, διά 
λόγους άσθενείας, άναρρώσεως καί 
ύγείας έν γένει καί πέραν τών ύ
πό τοΰ Νόμου προβλεπομένων ορί
ων, αλλά διά χρονικόν διάστημα 
μέχρι τό πολύ Ενός έτους. Πέραν 
τοΰ Ετους τούτου δύναται νά χορη- 
γηθή άδεια απουσίας μετά πλήρων 
άποδοχών ή μέρους αύτών, άλλά 
μόνον μετ’ άπόφασιν τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου, λαμβανομένης κα
τόπιν πρστάσεως τοΰ Διοικητοΰ καί 
διά διάστημα μέχρι τό πολύ ενός 
είσέτι Ετους.

4) Διά πράξεως τοΰ Διοικητοΰ 
δύνανται νά χορηγώνται έκτακτοι 
άδειαι μετ’ άποδοχών μέχρις ένός 
μηνός καί άνευ άποδοχών μέχρις 
ένός Ετους, δυνάμεναι ν’ αύξηθώσι 
μέχρι τοΰ διπλάσιου, κατόπιν άπα- 
φάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου μετά πρότασιν τοΰ Διοικητοΰ.

"Αρθρον 24

ΩΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αί ώραι Εργασίας τοΰ προσωπι
κού καθορίζονται έκάστοτε διά πρά 
ξεως τοΰ Διοικητοΰ, έντός τών ύπό 
τοΰ Νόμου καθοριζσμένων ορίων.

"Αρθρον 25

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ! ΣΤΟΛΛΙ

1) Δύναται διά πράξεως τοΰ Δι- 
οικητοΰ νά όρίζηται δτι άπαν τό ύ- 
πηρετικόν καί Εργατικόν Προσωπι
κόν ή καί μέρος αΰτοΰ, κατά τήν 
έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας του ύπο- 
χρεοΰται νά φέρη ειδικήν στολήν, 
καθοριζομένην όμοΰ μετά τών λοι
πών λεπτομερειών διά τής αυτής 
πράξεως. ’Εν τή περιπτώσει τούτη 
αί στολαί αυται θά παρέχωνται δι’ 
Εξόδων τής Τραπέζης είς τό ώς ά
νω Προσωπικόν, όπερ καί ύποχρε- 
οΰται νά φέρη αΰτάς καθ’ όλας 
τάς ώρας έκτελέσεως τής ύπηρεσί
ας του.

2) Δι’ άποφάσεως τοΰ Διοικη
τικού Σμβουλίου, μετά πρότασιν 
τοΰ Διοικητοΰ δύναται ν’ άναστέλ- 
ληται ή Εφαρμογή τής ώς άνω πρά
ξεως τοΰ Διοικητοΰ οποτεδήποτε 
δι’ εν ή πλείονα έτη ή καί νά κα- 
ταργήται όλοσχερώς.

"Αρθρον 26

ΛΥΣΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕ-
ΣιΕΏΣ

Ή μετά τοΰ Προσωπικού τής 
Τραπέζης σύμβασις Εργασίας λύε
ται :

α) διά τοΰ θανάτου τοΰ Επαλ
λήλου

β) διά καταγγελίας Εκατέρωθεν 
τής συμβάσεως Εργασίας καί

γ) έπί τή συμπληρώσει τοΰ 62 
έτους διά τούς Διευθυντάς, Ύπσδι- 
ευθυντάς, Συμπράττοντας Ύποδι- 
ευθυι/τάς καί Τμημοτάρχας, τοΰ 
61ου έτους διά τό λοιπόν προσωπι
κόν τοΰ Λογιστικοΰ, Ταμειακού καί 
Βοηθητικοΰ Τεχνικοΰ κλάδου, τοΰ 
50οΰ έτους διά τό θήλυ Προσωπι
κόν καί τοΰ 58ου έτους διά τό Προ
σωπικόν τοΰ Υπηρετικού κλάδου.

Οί κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους 
συμπληρώσαντες τό ώς άνω όριαν 
ήλικίας άποχωροΰσιν αΰτεπαγγέλ- 
τως άπό 1 ης ’ I ανουαρίου τοΰ Επο
μένου έτους, μή δικαιούμενοι ούδε- 
μιάς άποζημιώσεως.

Διά πράξεως, ο ύ χ’ ή τ τ ο ν, 
τοΰ Διοικητοΰ, δύναται 
νά παραταθή ή έν τή Ενεργώ ύπη- 
ρεσίά παραμονή Επαλλήλων κοίτα- 
λαμβανομένων ύπό τοΰ ώς άνω ο
ρίου ήλικίας έφ’ άπαξ η κατ’ έπα- 
νάληψιν, άλλά διά χρόνον έν συνό- 
λφ ούχί μεγαλύτερσν τών δύο Ε
τών. Διά παραμονήν πέραν τής δι
ετίας, αποφασίζει τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τής Τραπέζης, προτά- 
σει τής Διοικήσεως, καθορίζον καί 
τάν χρόνον δι’ δν θά ίσχύη ή πατ 
ράτασις.

Οί οΰτω διατηρούμενοι έν ύπηρε- 
σία παραμένουν έκτος τοΰ διά τοΰ 
παρόντος ’Οργανισμού προβλεπο-

μέναυ άριθμοΰ ’Οργανικών θέσεων.
2) Ή συμπλήρωσις τοΰ ορίου ή

λικίας βεβαιοΰται έκ τοΰ άτομικοΰ 
φακέλλου τών ύπαλλήλων καί δή έ
πί τή βάσει τής έν αύτφ αναγρα
φόμενης χρονολογίας γεννήσεως 
αύτών.

3) Ή αδικαιολόγητος ή αΰθαί- 
ρετος απουσία ύπαλλήλου πέραν 
τοΰ μηνός, θεωρείται ώς άτακτος 
καταγγελία έκ μέρους του τής συμ 
βάσεως Εργασίας (παραίτησις).

"Αρθρον 27

ΠΕI ΘΑ'Ρ ΧΙΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

Πειθαρχικά παραπτώματα συνε
παγόμενα κυρώσεις καθ’ ά έν τοΐς 
οίκείοις άρθροις τοΰ παρόντος ’Ορ
γανισμού άναφέρονται είναι :

α) Ή έκ τών καθηκόντων αυθαί
ρετος απουσία, ή άδικαιολογήτως 
μή έγκαιρος πρσσέλευσις, ή προ 
τών κεκανονισμένων ώρών άποχώ- 
ρησις έκ τής ύπηρεσίας, ή έκτέλε- 
σις έν τή Τραπέζη Εργασίας ξένης 
προς τά ανατεθειμένα έκάαττφ koc- 
θήκοντα καί ή έν γένει άπασχόλη- 
σίς του άλλως, πλήν τής έκτελέ
σεως τών καθηκόντων του τούτων.

β) Ή ραθυμία, ή άμέλεια καί ή 
μή έγκαιρος ή πλημμελής έκτέλεσις 
όφειλομένης ύπηρεσίας.

γ) Ή απείθεια προς διαταγάς 
άνωτέρων, ή άρνησις ή ή παρέλκυ- : 
σις έκτελέσεως ύπηρεσίας άρμοδί- 
ως διοταχθείσης.

δ) Ή μή τήρησις τής περί τήν 
ύπηρεσίαν όφειλομένης Εχεμύθειας.

ε) Ή έν δημοσίφ τόπφ ή ή έκ 
συστήματος συμμετοχή είς τυχηρά 
παίγνια έπί χρήμασιν.

στ) Ή απρεπής συμπεριφορά 
προς συναδέλφους καί τό μετά τής 
Τραπέζης συναλλασσόμενον κοινόν.

ζ) Ή έκτος τής Τραπέζης άνάρ- 
μοστος διαγωγή.

η) Ή άνευ άδειας άσκησις επι
χειρήσεων δι’ ’ίδιον λ)σμσν, ή άνά- 
ληψις προσθέτων Εργασιών, Π ή 
συμμετοχή είς Διοικητικά Συμβού
λια ’Ανωνύμων ή άλλων Εταιριών.

θ) Ή χρησιμοποίησις τρίτων 
προσώπων προς έπίτευξιν ύπηρεσι- 
ακής εΰνοίας ή προς πρόκλησιν Ε
νέργειας ή ματαίωσιν ληφθείσης 
άρμοδίως άποφάσεως.

ι) Έν γένει πάσα παράβασις 
διοτάξεως τοΰ παρόντος ’Οργανι
σμού ή τών αποφάσεων τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου, του Διοικητοΰ 
καί τών Συμβουλίων τής Τραπέζης 
καί ειδικών διαταγών αυτής.

Ή ύποτροπή θεωρείται ώς ιδιαι
τέρα έπιβαρυντική περίπτωσις κα
τά τήν Επιβολήν τής ποινής.

"Αιρθρον 28

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ

Έπί τών παραπτωμάτων τοΰ 
άρθρου 27, έφόσον δέν συντρέχει 
πλέον έπιβαρυντική περίπτωσις, Ε
πιβάλλονται αί άκόλουθοι ποιναϊ 
άναλόγως τής περιπτώσεως: 

α) Προφορική Επίπληξις 
β) "Εγγραφος έπίπληξις 
γ) Πρόστιμον μέχρι τοΰ 1)5 τοΰ 

μηνιαίου μισθοΰ.
δ) Προσωρινή παΰσις μέχρι τρι

ών μηνών μετά στερήσεως τών ά
ποδοχών.

ε) Υποβιβασμός είς κατώτερον 
βαθμόν διά χρονικόν διάστημα μέ- 
χρις ένός έτους.

στ) Όριστική παΰσις.

"ΑρθΙρον 29

ΠΕΙ θιΑΡΧΙιΚίΗ ΔΙΚΑ! ΟΔΟΣ ΙΑ 
ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΕΙ
ΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΥΤΩΝ

Διά τά πειθαρχικά παραπτώμα
τα, τά άναφερόμενα έν τφ άρθρφ
27 τοΰ παρόντος Όργανισμοΰ, τό 
έν γένει Προσωπικόν τής Τραπέζης 
ύπόκειται είς τάς πειθαρχικός ποι- 
νάς τάς άναφερομένας έν τφ άρθρω
28 τοΰ Όργανισμοΰ. Αί ποιναϊ έ- 
πιπλήξεως, προστίμου καί προσω
ρινής παύσεως μέχρι τριών μηνών, 
δύνανται νά έπιβληθώσιν άπ’ ευθεί
ας ύπό τοΰ Διοικητοΰ μετά η άνευ 
κλήσεως είς άπολαγίαν.

Αί διά πράξεως τοΰ Διοικητοΰ

Επιβαλλόμενοι ποιναϊ είναι ανέκ
κλητοι δικαιούμενου μόνον τοΰ Ε
πί βαλόντος τήν ποινήν νά τροπο- 
ποιήση ή νά άρη τήν περί ποινής 
άπόφασίν του. Προκειμένου περί 
τών έχάντων τον βαθμόν τοΰ Διευ- 
θυντοΰ τής Τραπέζης τήν πειθαρχι
κήν Εξουσίαν άσκεΐ τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον, προτάσει τοΰ Διοικη- 
τοΰ, έκτος τής ποινής τής προφορι
κής έπιπλήξεως ήν δύναται νά έπι- 
βάλη άπ’ ευθείας ό Διοικητής.

Οΰτω έκτος τών Διευθυντών τής 
Τραπέζης καί τών ποινών τών έπι- 
βαλλσμένων άπ’ ευθείας ύπό τοΰ 
Διοικητοΰ, ή πειθαρχική δικαιοδο
σία άσκεΐται κατά πρώτον βαθμόν 
ύπό τοΰ Διευθυντοΰ Προσωπικοΰ, 
τών Διευθυντών Προϊσταμένων Δι
ευθύνσεων, τών Διευθυντών Υποκα
ταστημάτων, τοΰ Πρωτοβαθμίου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου καί τοΰ 
Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμ
βουλίου, καί κατά δεύτερον βαθμόν 
ύπό τοΰ Πρωτοβαθμίου Πειθαρχι
κού Συμβουλίου, τοΰ Δευτεροβαθμί
ου Πειθαρχικού Συμβουλίου καί τοΰ 
’Ανωτέρου ’Αναθεωρητικού Πειθαρ
χικού Συμβουλίου, ώς κάτωθι ορί
ζεται :

Α) Άρμοδιότης Διευθυντοΰ Προσω
πικού, Διευθυντών Προϊσταμέ
νων Διευθύνσεων καί Διευθυντών 
Ύ ποκοτασΤημάτων.

Ύπό τούτων δύναονται νά έπιβλη
θώσιν αί κάτωθι ποιναί:

α) Προφορική έπίπληξις είς 
πάντα έκ τοΰ Προσωπικού μέχρι 
καί τοΰ βοθμοΰ τοΰ Τμημοτάρχου 
Β' μετά κλήσιν είς προφορικήν ά- 
πολογίοον.

β) Προσωρινή παΰσις μέχρι τρι
ών ή μερών είς πάντα έκ τοΰ τεχνι
κού ή ύπηρετικοΰ Προσωπικού με
τά κλήσιν είς προφορικήν ή έγγρα
φον άπαλσγίαον.

Εϊδικώς διά τούς Διευθυντάς τών 
Υποκαταστημάτων, στερούνται οΰ- 
τοι τής δικαιοδοσίας Επιβολής τών 
ανωτέρω ποινών έπί τών έχάντων 
δικαίωμα πρώτης ύπογραφής διά 
τό Υποκατάστημα.

Β) Άρμοδιότης Πρωτοβαθμίου Πει- 
θαρχ ι κοΰ Σ υ μ βουλίου.

Τό Συμβούλιον τοΰτο άποτελεΐ- 
ται έκ τοΰ Διευθυντοΰ Προσωπικοΰ, 
ένός Διευθυντοΰ έκ τών παρά τή 
Διοικήσει τοιούτων καί 4 έκ τών 
παρά τή Διοικήσει άνωτέρων ύπαλ
λήλων άπό τοΰ βοθμοΰ Τμημοτάρ
χου Α' καί άνω. Τά μέλη τοΰ Συμ
βουλίου ορίζονται διά πράξεως τοΰ 
Διοικητοΰ έν τή όποίρ καθορίζεται 
καί ό άναπληρωτής τοΰ Διευθυντοΰ 
τοΰ Προσωπικοΰ άπόντος ή κωλυό
μενου, ώς καί ό έκτελών καθήκοντα 
είσηγητοΰ καί ό άναπληρωτής του, 

ι άπόντος ώσαύτως ή κωλυσμένου. 
Του Συμβουλίου προεδρεύει ό 

Διευθυντής τοΰ Προσωπικού, δστις 
καί συγκαλεΐ τοΰτο είς ή μέρας καί 
ώρας ύπ’ αΰτοΰ καθοριζομένας.

α) Τό Πρωτοβάθμιον Πειθαρχι
κόν Συμβούλιον Επιβάλλει άπάσας 
τάς ποινάς είς πάντα έκ τοΰ Προ- 
σωπικοΰ μέχρι καί τοΰ βοθμοΰ τοΰ 
Τμημοτάρχου Β'.

β) ‘Ως Δευτεροβάθμιον τοιοΰταν 
άποφαίνεται έπί αιτήσεων άνοθεω- 
ρήσεως έπιβληθεισών ύπό τοΰ Δι- 
ευθυντοΰ Προσωπικού ή τών Διευ
θυντών Προϊσταμένων Διευθύνσεων 
ή τών Διευθυντών Υποκαταστημά
των, ποινών δικαιούμενον νά αϊρη ή 
τροποπο ιή τοώτας.

Ύπ’ δψει τοΰ Πρωτοβαθμίου Πει
θαρχικού Συμβουλίου φέρονται πάν 
τότε τόσον αί ύπό τού Διευθυντοΰ 
Προσωπικοΰ δσον καί αί παρά τών 
Διευθυντών Προϊσταμένων Διευθύν
σεων καί Διευθυντών Υποκαταστη
μάτων έπιβαλλόμενοι ποιναί.

Γ) Άρμοδιότης Δευτεροβαθμίου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Τό Συμβούλιον τούτο άπστελεΐ- 
ται έκ τοΰ Διοικητοΰ καί έκ 4 Διευ
θυντών ή Υποδιευθυντών έκ τών ύ- 
πηρείτούντων έν Άθήναις, όριζομέ- 
νων διά πράξεως τοΰ Διοικητοΰ.

Τοΰ Συμβουλίου προεδρεύει ό 
Διοικητής, δστις καί συγκοώεΐ τού

το είς ήμέρας καί ώρας ύπ’ αΰτοΰ 
καθοριζομένας.

α) ‘Ως Πρωτοβάθμιον Πειθαρχι
κόν Συμβούλιον Επιβάλλει άπάσας 
τάς ποινάς είς πάντα άπό τοΰ 6cc- 
θμοΰ τού Τμηματάρχου Α' καί ά
νω, έκτος τών έχόντων τον βαθμόν 
τοΰ Διευθυντοΰ.

‘Ως Δευτεροβάθμιον τοιοΰτσν, ά- 
ποψαίνεται έπί αιτήσεων άναθεωρή 
σεως έπιβληθεισών ύπό τοΰ Πρωτο
βαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου 
ποινών, δικαιούμενον νά αϊρη ή τρα 
ποποιή ταύτας.

Δ) Άρμοδιότης Ανωτέρου Αναθε
ωρητικού Πειθαρχικού Συμβου
λίου.

Έπί τών ύπό τού Δευτεροβαθμί
ου Πειθαρχικού Συμβουλίου έπιβαλ 
λσμένων ποινών είς τό Προσωπικόν 
άπό τοΰ βοθμοΰ τοΰ Τμημοτάρχου 
Α' καί άνω, δικαιοδοσίαν Δεύτερο, 
βοθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου 
άσκεΐ Συμβούλιον άποτελούμενον 
έκ τοΰ Διοικητοΰ καί τεσσάρων με
λών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, 
όριζομένων δι’ άποφάσεως αΰτοΰ. 
Τό Συμβούλιον τούτο άποφαίνεται 
έπί αιτήσεων άναθεωρήσεως ποι
νών έπιβληθεισών ύπό τοΰ Δευτερο
βαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, 
δικαιούμενον νά αϊρη ή τροποπο ιή 
ταύτας. Τό Συμβούλιον δικαιούται 
νά καλή προς παροχήν πληροφορι
ών Μέλη τοΰ Δευτεροβαθμίου Πει
θαρχικού Συμβουλίου, άτινα καί α
ποχωρούν προ τής διασκέψεως.

"Αρθρον 30 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1) Ό ύποπεσών είς πειθαρχικόν 
παράπτωμα καλείται — προ τής 
καταγνώσεως τής ποινής — παρά 
τοΰ Διευθυντοΰ Προσωπικού είς έγ
γραφον άπολογίαν, άναλόγως τοΰ 
βαθμού τοΰ παραπτώματος.

Προκειιμένου περί προφορικής α
πολογίας, ή προθεσμία προς υπο
βολήν αΰτής δέν δύναται νά ή μεί- 
ζων τών 24 ώρών, προκειμένου δέ 
περί Εγγράφου μείζων τών 5 ημε
ρών, άπό τής ήμέρας τής κοιννπαι- 
ήσεως. Ή κλήσις είς έγγραφον ά
πολογίαν Επιδίδεται είς τάν υπάλ
ληλον έπί άπσδείξει, άγνοουμένης 
δέ τής διαμονής του Π άρνουμένου 
τούτου τήν παραλαβήν, ή κλήσις 
κοινοποιείται διά δικαστικού κλη
τήρας νομίμως.

Ή μή Εμπρόθεσμος ύποβολή τής 
άπολογίας, ής ή κλήσις έπεδόθη ά- 
παδεδειγμένως, δέν κωλύει τήν έκ- 
δοσιν τής άποφάσεως.

Προ τής ύποβολής τής άπολο
γίας, ό καλούμενος είς ταύτην δι
καιούται νά λάβη γνώσιν τής σχη- 
ματισθείσης τυχόν δικογραφίας, έ
φόσον τό τοιοΰτον δέν άντίκειται είς 
έπιβαλλομένην επαγγελματικήν τής 
Τραπέζης Εχεμύθειαν.

Προκειμένου περί Υποκαταστή
ματος, τά καθήκοντα τοΰ Διευθυν- 
Τοΰ Προσωπικοΰ ώς προς τήν κλή
σιν είς άπολογίαν καί άναχαίνωσιν 
έπιβληθεισών ποινών, άσκεΐ ό Διευ
θυντής τοΰ Υποκαταστήματος.

2) Ό Διοικητής δύναται, έν δε
δομένη περιπτώσει, καί προ τής 
έκδόσεως τής σχετικής άποφάσεως, 
νά θέτη τον ύπόλογον ύπό προσω
ρινήν άπομάκρυνσιν έκ τής ύττηρε
σίας του, καταβαλλομένων όμως είς 
αΰτόν τών άποδοχών του.

3) Ή Ενέργεια διοικητικής άνα- 
κρίσεως δύναται ν’ άνατεθή είς Ε
πάλληλον τής Τραπέζης έχοντα 
πάντως βαθμόν άνώτερσν τοΰ είς 
τό παράπτωμα ύποπεσόντος.

4) Ή πειθαρχική άπόφασις άνα- 
κοινοΰται έγγράφως είς τόν ύπόλο
γον, Εξαιρέσει τής ποινής τής προ
φορικής έπιπλήξεως, ήτις άνακοι- 
νοΰται ύπό τοΰ Διευθυντοΰ Προσω
πικού.

5) Πάσαι αί πειθαρχικαί ποιναί 
σημειοΰνται έν τφ Άτομικφ Φακέλ- 
λφ τοΰ ύπαλλήλου.

6) Τά πρόστιμα καί οί μή κα
ταβαλλόμενοι μισθοί τών διά προ
σωρινής παύσεως τιμωρούμενων π£-



ΣΕΛΙΣ 6

ριέρχονται είς το Ταμεΐον υΣντά- 
ξεων τοΰ ΠροσωττικοΟ.

”Αρθρον 31

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩ Ρ ΗΣΕΩΣ

Αί αποφάσεις αί άνοτγόμεναι εις 
την έπιβολήν πειθαρχικής ποινής—< 
έξαιρέσει των υπό τοΰ Διοικητοΰ έ- 
πιβοιλλομένων ποινών και των προ
φορικών επιπλήξεων τών υπό τοΰ 
Διευθυντού Προσωπικού απευθυνό
μενων ώς και τών προστίμων δΤ ά- 
δικαιαλογήτως μή έγκαιρον προσέ- 
λευσιν — ΰπόκεινται είς άναθέώρη- 
σιν ύπό τοΰ άμέσως ανώτερου Πει
θαρχικού Συμβουλίου, ώς καθορίζε
ται έν άρθρφ 29.

Ή αΐτησις άναθεωρήσεως ύπο- 
βάλλεται παρά τοΰ πειθαρχικώς τι- 
μωρηθέντος — εντός ανατρεπτικής 
προθεσμίας δέκα ήμερών άπό τής 
άνακοινώσεως τής πρωτοβαθμίου 
πειθαρχικής άποφάσεως — πρός 
την Διεύθυνσιν Προσωπικού, διαβι
βάζεται δε αυτή είς τό άρμόδισν 
Συμβούλιον.

Αί έπί αιτήσεων άναθεωρήσεως 
άποψάσεις τών άρμοδίων Συμβου
λίων είναι ανέκκλητοι.

"ΑίρθΙρον 32

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ 
ΝΙΣΜΟΥ

Ε ΚΤΑ Σ I Σ ΟΡΓΑ-

1) Ό.παρών ’Οργανισμός δύνα- 
ται να τροποποιήται δΤ άποφάσε- 
ων τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
τής Τραπέζης κυρουμένων διά Β. 
Διατάγματος έκδιδσμένου τη προ- 
τάσει τοΰ ύπουργοΰ Εργασίας καί 
Εμπορίου.

2) Ό παρών ’Οργανισμός δέν 
έχει εφαρμογήν :

α) Έπί τοΰ συμβάσει δι’ ώρι- 
σμένσν χρόνον προσωπικού τοΰ ή
δη ύπη,ρετοΰντος ή τού έν τφ μέλ- 
λοντι προσληφθησομένου.

6) Έπί τών Δικηγόρων και λοι
πού επιστημονικού Προσωπικού.

γ) Έπί τοΰ είς τό εξωτερικόν 
προσλαμβανόμενου καί ύπηρετοΰν- 
τος προσωπικού.

δ) Έπί τών Καθαριστριών.

W
"Αρθρον 33 

ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Έν τφ παρόυτι Όργανισμφ διά 
τοΰ όρου υπάλληλος, εφόσον δέν 
χρησιμοποιείται πρός διάκρισιν τής 
ύπαλληλικής ίδιότητος, νοείται πάν 
πρόσωπον άνήκον είς τό Προσωπι
κόν τής Τροπτέζης, άδιακρίτως φύ
λου, βαθμού, κατηγορίας ή κλάδα/.

"Αιρθρον 34

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ I ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ1

Δεδομένου ότι τό Προσωπικόν 
τής Τραπέζης άπετελέσθη άμα τή 
συστάσει της έκ τοΰ Προσωπικού 
τών συγχωνευθεισών Τραπεζών, εί-
δικώς διά τό Προσωπικόν τούτο κα- ξήσεις ' ύπολογίζοντα: 
θορίζονται τά εξής: · - - -

α) Τά έτη; υπηρεσίας παρ’ έκα- 
τέρα τών συγχωνευθεισών Τραπε
ζών νοούνται ώς έτη υπηρεσίας πα
ρά τή Τραπέζη.

β) Τό Προσωπικόν τό προερχό
μενα; παρ’ έκατέρας τών Τραπέ
ζιών διατηρεί τον βαθμόν όν εΐχεν 
είς την Τράπεζαν έκ τής όποιας 
προήρχετο καί μέ τον βαθμόν τού
τον εντάσσεται" είς τό Προσωπικόν 
τής Τραπέζης, τής σειράς άρχαιό- 
τητος καθοριζομένης άναλόγως τών 
έτών παραμονής είς τον βαθμόν, 
τον όποιον κατέχει κατά την έντα- 
ξιν.

γ) Έάν κατά τήν έφαρμογήν τοΰ 
παρόντος ’Οργανισμού ύπάλληλος
προερχόμενος έξ έκατέρας τών συγ e __
χωνευθεισών Τραπεζών έχη συνολι- ί προαγωγαί ένργοΰνται κατ’ άναλο-
ΚΩ ετη NTmnFmrrr Αλ i-vrf-n-rnn- ττλι rL *ι/ί/ν>« »__Γ. 0

Ή διάταξις αΰτη ισχύει μόνον 
διά τούς μέχρι τού βαθμού Λογι
στού Α' συμπεριλαμβανομένου βα
θμού.

δ) Προσωπικόν προερχόμενον έξ 
άμφοτέρων τών Τ ραπεζών, όπερ 
κατά τήν άρχικήν πρόσληψιν λόγφ 
προϋπηρεσίας, ειδικής περιπτώσε- 
ως, γνώσεων ή προσόντων ένετάχθη 
είς άνώτερον βαθμόν διατηρεί τον 
βαθμόν τούτον άσχέτως έάν βάσει 
τού παρόντος ’Οργανισμού προβλέ- 
πωνται διά την άπόκτησίν του πε
ρισσότερα τών έτών, άτι να είχε κα
τά τήν ένταξιν ό ύπάλληλος.

ε) Προσωπικόν προερχόμενον έξ 
άμφοτέρων τών Τραπεζών, όπερ 
λαμβότνει λόγφ ευδόκιμου υπηρεσί
ας ή άλλης ειδικής περιπτώσεως 
τον μισθόν τοΰ άμέσως άνωτέρου 
βαθμού έξακολσυθεΐ νά λαμβάνη 
τόν μισθόν τοΰ άνωτέρου βαθμού 
άπό έκείνου είς τόν όποΤον έντάσ- 
σεται.

στ) Κατά τήν έφαρμογήν τοΰ 
παρόντος ’Οργανισμού αί κεναί θέ
σεις αί προβλεπόμεναι είς τους κά
τωθι βαθμούς συμπληροΰνται ώς 
έξής:

1) είς τόν βαθμόν τοΰ Ύποτμη- 
ματάρχου έξ ύπαλλήλων τής τέως 
Εθνικής Τραπέζης έκ τών έχόντων 
τόν βαθμόν τού Λογιστοΰ Α' συν 
15%, κατ’ άναλογίαν 25% κατ’ άρ- 
χαιότητα καί 75% κατ’ άπόλυτον 
εκλογήν.

2) είς τούς βαθμούς τοΰ Συμ
πράττοντας Ύποδιευθυντοΰ καί τοΰ 
Ύποδ ι ευθυντοΰ έκ Τμηματαρχών 
τής τέως Εθνικής κατ’ άπόλυτον 
εκλογήν.

ζ) Είδικώς διά τό Προσωπικόν 
τό προερχόμενον έκ τών συγχωνευ
θεισών Τραπεζών αί διατάξεις τοΰ 
άρθρου 7 περί «προσαυξήσεων μι
σθού», έφαρμάζονται ώς άκολου- 
θως :

Εφόσον ό άριθμός τών παρ’ έ- 
κατέρα τών Τραπεζών έτών πραγ
ματικής υπηρεσίας τοΰ υπαλλήλου 
είναι κατά τήν Ιην Μαρτίου 1953 
άνώτερος τών προβλεπομένων κατά 
τόν παρόντα ’Οργανισμόν έτών 
πρός άπόκτησίν τοΰ βαθμού ύφ’ όν 
καί ύττηρετεΐ ό ύπάλληλος κατά τήν 
πρσμνησθεΐσαν ημερομηνίαν ή έπί 
πλέον διαφορά χαρακτηρίζεται έ- 
ξαιρετικώς ώς χρόνος παραμονής 
είς τόν αυτόν βαθμόν καί δίδει δι
καίωμα είς τήν προβλεπσμένην συ- 
ναψώς προσαύξησιν. Πάν τυχόν ά- 
πομένον κλάσμα λαμβάνεται ύπ’ ό- 
ψει πρός συμπλήρωσιν τών εφεξής 
διανυθησομένων νέων τριετιών έν 
τφ αΰτφ βαθμφ, μέχρι τής συμ- 
πληρωσεως τών εξ τριετιών.

’Ασχέτως πρός τά άνωτέρω θά 
χορηγήται προσαύξησις μισθού 
μόνον έφόσον ό ύπάλληλος θά έχη 
συμπλήρωσή άπό τής τελευταίας 
προαγωγής τριετίαν έν τφ αΰτφ 
βαθμφ, έκτος έάν ή τυχόν παρ’ αυ
τού λαμβανομένη προσαύξησις προ 
έρχεται έξ ύπολοίπου τοιαύτης 
προσαυξήσεως είς τον προ τής τε
λευταίας προαγωγής βαθμόν. Είς 
τήν περίπτωσιν ταύτην αί προσαυ- 

ι άπό τοΰ 
προηγουμένου βαθμού, βάσει τού 
μισθολογίου τοΰ παρόντος ’Οργα
νισμού. Έν πάση περιπτώσει ό ά
ριθμός τών χορηγηθησομένων πρσ- 
σαυξήσεων δέν δύναται νά ύπερ- 
βαίνη τάς ήδη λαμβανομένας πλέ
ον τής μιάς.

η) Έάν κατόπιν τής έντάξεως 
τοΰ Προσωπικού άμφοτέρων τών 
Τραπεζών βάσει τού παρόντος ’Ορ
γανισμού ύφίστανται είς άνωτέρους 
βαθμούς δι’ ους προβλέπεται ώρι- 
σμένος άριθμός θέσεων, μεγαλύτε
ρος άριθμός τών θέσεων τούτων, 
οί φέροντες τούς βαθμούς τούτους 
ύπάλληλοι διατηρούσιν αυτούς καθ’ 
ύπέρβασιν τού ύπό τοΰ Όργανι- 
σμοΰ προβλεπομένου άριθμοΰ θέ
σεων. Αί είς τούς έν λόγφ βαθμούς

ήλικίας.
ι) Πρός διευκόλυνσιν τής έξόδου 

τοΰ πλεονάζοντος Προσωπικού τής 
Τραπέζης, κατά τήν έφαρμογήν τοΰ 
παρόντος ’Οργανισμού, θεωρούνται 
ώς συμπληρώσαντες όριον ήλικίας 
υποχρεωτικής έξόδου, οί συμπλη
ρώσαντες ήδη ή έντός τού πρώτου 
έτους άπό τής εφαρμογής τοΰ πα
ρόντος ’Οργανισμού συμπληρούν- 
τες ήλικίαν μέχρι τριών έτών μικρο- 
τέραν τής προβλεπομένης ύπό τού 
’Οργανισμού τοιαύτης ώς κανονικού 
ορίου ήλικίας ύποχρεωτικής έξό
δου ήτοι τό 59ον έτος οί Διευθϋν- 
ταί, Ύποδιευθυνταί, Σ υμπράττον- 
τες Ύποδιευθυνταί καί Τμηματάρ- 
χαι, τό 58ον έτος τό λοιπόν Προ
σωπικόν τοΰ Λογιστικού, Ταμεια
κού καί Βοηθητικού — Τεχνικού 
κλάδου, τό 47ον έτος τό θήλυ Προ
σωπικόν καί τό 55ον έτος τό Προ
σωπικόν τοΰ υπηρετικού κλάδου.

Έξ άλλου αί διατάξεις τοΰ πα
ρόντος έδαφίου δέν έχουσιν έφαρ
μογήν έπί όλων όσων διά πράξε- 
ως τοΰ Διοικητοΰ ήθελον έξαιρεθή 
τούτης.

Είς περίπτωσιν καθ’ ήν τό ουτω 
εξαιρούμενου παρά τοΰ Διοικητοΰ 
ποσοστόν ύπερβή τό 50% άπαιτεΐ- 
ται άπόφασις τοΰ Διοικητικού Συμ 
βουλίου. Προκειμένου όμως περί ύ
παλλήλων έχόντων τόν βαθμόν Δι- 
ευθυντοΰ ή ύπαγωγή έκάστου τού
των είς τήν περί μειώσεως ορίου ή
λικίας διάταξιν τοΰ παρόντος έδα- 
ψίου, χρήζει προηγούμενης έγκρί- 
σεως τών υπουργών Εργασίας καί 
Εμπορίου.

ια) Οί έκ τοΰ Προσωπικού τής 
Τραπέζης προερχόμενοι έκ τής τέ- 
ως Τραπέζης ’Αθηνών, ό παρά τή 
όποίρ ’Οργανισμός δέν προέβλεπεν 
όριον ήλικίας, μή έχοντες προσα- 
γάγει ληξιαρχικήν πράξιν γεννή- 
σεως, είς περίπτωσιν καθ’ ήν έχου- 
σι διαφορετικήν ήλικίαν έκείνης ή- 
τις άναγράφεται έν τφ Μητρώφ 
των δικαιούνται νά δηλώσωσι τούτο 
έντός 15 ήμερών άπό τής έγκρίσε- 
ως τού παρόντος ’Οργανισμού, νά 
προσαγάγωσι δέ έντός προθεσμίας 
δύο μηνών άπό τής τοιαύτης δηλώ- 
σεώς των ληξιαρχικήν πράξιν, συν- 
τεταγμένην καθ’ οίανδήπστε τών 
κατά τήν Ελληνικήν Νομοθεσίαν 
προβλεπομένων περιπτώσεων. Πα - 
ρερχομένης τής προθεσμίας ταύτης 
άπράκτου ή έν τφ Μητρώφ άνα- 
γραψομένη, ήλικία τοΰ ύπαλλήλου 
θεωρείται διά τήν έφαρμογήν τών 
διατάξεων τοΰ παρόντος ώς ή πρα
γματική. Είς έξαιρετικάς περιπτώ
σεις και δή οσάκις δικαιολογείται 
άδυναμία κτήσεως ληξιαρχικής 
πράξεως και έξ άλλων πιστοποιη
τικών πιθανολογείται διαφορετική 
ήλικία, δύναται τό Διοικητικόν Συμ 
βούλιον νά καθορίζη άνεξελέγκτως 
άν ή έν τφ Μητρώφ ή έν τή δηλώ
σει τοΰ ύπαλλήλου άναφερομένη ή
λικία θά λαμβάνητααι ύπ’ όψει διά 
τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ 
παρόντος.

ΜΡIII Ε I*
Ε Μ*II

Έδάφ. ιβ'.

Αί διατάξεις τών άρθρων 27, 28, 
29, 30 καί 31 τοΰ παρόντος ’Ορ
γανισμού εφαρμόζονται καί έπί 
τών προ τής κυρώσεως αύτοΰ δια- 
πραχθέντων παροπττωμάτων παρά 
τοΰ Προσωπικού οίασδήποτε τών 
συγχωνευθ'ε ισών Τ ραπεζών.

Έδάφ. ιγ'.

Τοντο, έν σχέσει μέ τό προ μηνών! 
έγκριόέν ύπό τοΰ Γενικού Συμβουλίου 
τής Τραπέζης, ύπέστη μίαν τροποπόίη-, 
σιν έπί τά χείρω, διότι επιφυλάσσει ε’ις 
τήν Τράπεζαν τό δικαίωμα τοΰ άναστέλ 
λεΐν τή νένέργειαν πρραγωγό>\ι καιΐ χο- 
ρήγησιν προσαυξήσεως· ’Εξ άλλου τό 
νέον σχέύιον συνεπληρώύη κατά τό μ« 
σθολόγιον καί τάς μεταβατικάς διατά
ξεις. Κατά τά λοιπά, αί διατάξεις τοΰ 
παλαιοΰ σχεδίου περιλαμβάνονται καί 
είς τό νέον σχέδιον καί, δπως τό πρώ
τον, ουτω καί τό δεύτερον' έχει ώς πρό
τυπον τόν ’Οργανισμόν τής Τραπέζης 
Ά·9ηνών. Οΰτω δέν έλήφβη ύπ’ δψιν 
ή δοΰεΐσα ύπό Κυβερνητικών παραγόν
των ύπόσ/εσις δτι βάσιν τοΰ Όργανι- 
σμοΰ τής νέας Τραπέζης 9ά άποτελέ- 
ση ό ’Οργανισμός τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, τνβεμένου κατά μέρος τοΰ 
πρώτου σχεδίου τοΰ κ. Ήλιάσκου.

Βίδικώτερον έπί τοΰ σχεδίου σημείου 
μεν τά κάτωΰν

Α) βαομολογιον
Διατηρεί τό βοήμολόγιον τής Τρα

πέζης Άΰηνών.
Συνέπεια τούτου είναι:
α) “Οτι οί υπάλληλοι τής Τραπέζης 

Ά-Βητών είναι ήδη έντεταγμένοι (έ- 
πωφελούμενοι μάλιστα τών μεταβατι
κών διατάξεων) ή δέ ένταξις -Βά πε- 
ριορισΒή μόνον προκειμένου περί τών 
ύπαλλήλων της ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Έίλλάλας έπί τή βάσει μάλιστα τών 
αυθαιρέτων κρίσεων, περί τών όποιων) 
τόσον εύγλώττως ομιλούν αί μεταβατι
κοί διατάξεις τοΰ σχεδίου. Ούτως, έκ
τος τοΰ γενικού άτοπου, τό όποιον εμ
φανίζεται ώστε οί ύπάλληλοι τής μεγα
λύτερος Τραπέζης νά έντάσσωνται είς 
τόν ’Οργανισμόν τής μικροτέρας Τραπέ 
ζης, παρουσιάζεται καί τό άλλο άτοπον, 
αποτέλεσμα τοΰ γενικού άτοπου, δτι ό
λοι καί οί άνευ καί τυπικών ακόμη προ 
σάντων υπάλληλοι, άπό τούς όποιους, 
ώς αί πληροφορίαι φέρουν, γέμει ή 
Τράπεζα ’Αθηνών, θά διατηρήσωσι 
τούς βαθμούς καί τάς θέσεις των.

’Επίσης καί όί μέ βραχυχρόνιον υ
πηρεσίαν έν τή Τραπέζη ’Αθηνών κα-ι 
τορθώσαντες δμως, έπί τή βάσει τοΰ 
κρατοΰντος παρ’ αυτή γνωστού φαβορί 
στικοϋ πνεύματος, νά άναρριχηθώσινί
είς τάς άνωφέρας καί άνωτάταΐς βα- 
θμίιδας, θά διατηρήσωσι ταύτας καί έν 
τή νέςι Τραπέζη ήτις υποτίθεται, δτι, 
θά πρέπει νά λειτουργή πλέον δχι κα-
vmHWMwwmmwvwwv
Λογ ιστού Α'. 

Έδάφ. ιδ'.

κα ετη ύτηρεσίας όλιγώτερα τών ό
σων κατά τον παρόντα ’Οργανι
σμόν προβλέπονται διά τον βαθμόν 
όν κέκτηται σήμερον, διατηρεί μό
νον τάς άτοδοχάς τοΰ βαθμού του, 
πλήν εντάσσεται είς τόν άμέσως 
κατώτερον βαθμόν, διατηρώ/ όμως 
τό δικαίωμα τής αυτομάτου προα
γωγής άμα τή συμπληρώσει τών 
διά τού παρόντος ’Οργανισμού 
προβλεπομένων έτών υπηρεσίας.

γίαν δύο έξερχομένων έκ τοΰ βαθ
μού ύπαλλήλων μέ ένα προαγόμε- 
νον.

θ) Αί διατάξεις τού άρθρου 26 
περί παρατάσεως τής είς τήν άνερ
γόν υπηρεσίαν παραμονής έχουσιν 
έφαρμογήν και έπί τών κατά την 
εναρξιν τής ισχύος τοΰ παρόντος 
’Οργανισμού ύπηρετούντων καί έ- 
χσντων ήδη ύπερβή τά ύπό του έν 
λόγφ άρθρου καθοριζόμενα όρια

Ειδικώς τό Προσωπικόν τών κα
τωτέρω βαθμών τό προερχόμενον 
εκ τής τέως Εθνικής Τραπέζης διά 
τήν έφαρμογήν τοΰ παρόντος ’Ορ
γανισμού έντάσσοντας ώς έξής:

Αί Δόκιμοι Δακτυλογράφοι είς 
τόν βαθμόν τοΰ Δοκίμου.

Αί Δακτυλογράφοι Β’ καί οί βο
ηθοί είς τόν βαθμόν τοΰ Ύπολογι- 
στοΰ Β'.

__ Οί Βοηθοί τοΰ Ταμ. κλάδου είς 
τόν βαθμόν τοΰ Ύποταμίου Β'.

Αί Δακτυλογράφοι Α' καί οί ύ- 
πολογ. είς τόν βαθμόν τοΰ Ύπολο- 
γιστοΰ Α'.

ΟΙ Ύποταμίαι είς τόν βαθμόν 
τοΰ Ύποταμίου Α'.

Αί Γραμματείς Β' είς τόν βαθμ. 
τοΰ Λογιστοΰ Β’.

Αί Γραμματείς Α' μέ μισθόν 6. 
600 καί 8.700 είς τόν βαθμόν τοΰ

Τό Προσωπικόν τής τέως Εθνι
κής Τραπέζης τό δικαιούμενον βά
σει τοΰ ’Οργανισμού αυτής κρίσε- 
ως πρός προαγωγήν κατά ’Ιούλιον
1952 καί Ιανουάριον καί ’Ιούλιον
1953 καί μή προαχθέν, θέλει κρι- 
θή ήδη βάσει τοΰ αύτοΰ ’Οργανι
σμού, ή, δέ προαγωγή τών έκ τού 
προσωπικού τούτου προαγομένων 
ίσχύουσα άπό τής κυρώσεως τοΰ 
παρόντος ’Οργανισμού θεωρείται 
αποκλειστικούς καί μόνον διά τόν 
ύπολογισμόν τού χρόνου άρχαιότη- 
τος κατά τήν ένταξιν έν τφ βαθμφ 
είς όν προάγονται, ώς άνατρέχουσα 
άπό τής ήμερομηνίας καθ’ ήν έδι- 
καιοΰντο νά κριθώσι χωρίς τούτο 
νά δημιουργή οίονδήποτε δικαίωμα 
καί δή διά τήν λήψιν οίασδήποτε 
διαφοράς αποδοχών διά τό διάστη
μα τής τελευταίας αναδρομής. Τό 
αύτό έφαρμόζεται και διά τό προ
σωπικόν τής τέως Τραπέζης ’Αθη
νών τό δικαιούμενον βάσει τοΰ ’Ορ
γανισμού αυτής κρίσεως πρός προ
αγωγήν κατά ’Ιούλιον 1953.

Ό παρών ’Οργανισμός κατηρτί- 
σθη ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου τής Εθνικής Τραπέζης Ελλά
δος καί ’Αθηνών είς έκτέλεσιν τοΰ 
άρθρου 1 τοΰ ύπ’ άριθ. 2510)1953 
Ν.Δ. «Περί ρυθμίσεως ζητημάτων 
τινών Προσωπικού Τραπεζιτικών "Ι
δρυμάτων και άλλων τινών δκχτά- 
ξεων».

Έν ’Αθήναις τή 28η Αύγούστου 
1953.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

τά τούς γνωστούς κανόνας κερδοσκοπι 
κής Ιδιωτικής επιχειρήσεις, οϊα ή, 
Τράπεζα ’Αθηνών, αλλά “Ιδρυμα έ
χοντας εμπροσθέν ταυ εύρυτάτην απο
στολήν άπό ΐε τής 'Εθνικής καί τής 
κοινωνικής πλευράς. 'Ιδού διατί εύρί-- 
σκεται έν δίκαιοι ό Σύλλογος, οταιϋ 
ύποστηρίζη, on ό κ. Ήλιάσκος δέν| 
είσήλθε είς τήνΤράπεζαν, διά νά τήν 
διοίκηση διότι αν τούτο συνέβαινε, θά . 
επρεπε νά έπιδεικνύη απροσωποληψίαν.

6) “Οτι μέ τόν παρεντιθέμενο/ μετα
ξύ τοΰ Λογιστοΰ Α'. καί τοΰ Τμημα- 
τάρχου Β'. βαθμόν τοΰ «Ύποτμηιματάρ 
χου» παρέχεται ή ευχέρεια είς τόν κ. 
Ήλιάσκον άφ’ ενός μέν νά εκδίωξη , 
τούς Τμηματάρχας τής Έθν'ικής Τραπέ 
ζης, διότι θέσεις όργανικαί. ποοωρισμέ, 
ναι δι’ αυτούς, δίδονται είς τούς Ύπο- - 
τμηιματάρχας (καί αί θέσεις αύτα·» 
προσδιορίζονται είς 390) άφ’ ετέρου δε 
νά άφήση άνεξέλικτον τό Προσυπικόν 
καί Ιδιαίτερος τούς σήμερον Λογιστάς 
Α'. (σύν 15ο)ο), οΐτινες λαμβάνοντες 
σήμερον βασικόν μισθόν Δραχ. 2.500.. 
000 θά πρέπη νά θεωρήσωσι, δσοι έξ” 
αύτών προκριθοΰν, ιμεγόίλην δι’ αυτούς 
τιμήν, έάν ή Τράπεζα τούς έπιλέξη διά 
τόν βαρμόν τον Ύποτμηματάρχου, είς 
τόν όποιον αντιστοιχεί βασικός μισθός), 
δρχ. 2.300-000, έν <5 ούτοι, άπστελοΰν— 
τες τήν σπονδυλικήν στήλην τής. Τρα
πέζης, θά έγίνοντο κατά τούς κανόνας# 
πού Ισχύουν είς τήν Τράπεζαν τής "Ελ
λάδας, όρθώς καί δικαίως Τμηματάρ- 
χαι. (ίδε παρ. 1 τοΰ άρθρου 34). Άς) 
σημειωθή δτι παρά τη Τραπέζη Άθη- 
νώ\ι ύπάρχει πλησμονή «ύποτμηματαίρ» 
χών». (κατεβλήθη, φροντίς αύξήσεως 
ύποτμηματαρχών καί Τμηματαρχών διό
τι τελευταίας, έγένοιντο είς εΰρείαν κλύ» 
μακα προαγυγαί είς τούς, άνυτέριω 
βαθμούς) ώστε ή έλπίς νά αποκτήσουν 
τόν έπίζη,λον αυτόν βαθμόν, τόν όποιοι 
άμφιβάλλομεν, &ν έσκέψθη καμιά άλλη 
ανθρώπινη διάνοια, θά περιορισθη είς, 
πολύ μικρόν αριθμόν Λογιστών Α'.

γ) "Οτι μέ τούς νέους μισθούς, <έ 
οποίοι ορίζονται, θά βελτιωθή αυτομά
τως ύλικώς ή θέσις τόή· ύπαλλήλων τής : 
Τραπέζης 'Αθηνών, ήτις υλική βελτίω- 
σις μεγαλοΰται ετι περισσότερον συνέ
πεια τών μεταβατικών διατάξεων.

Καί τούτα πάντα μέ τήν διά διάφο
ρον μεθόδων συντελουμένην μεγάλην 
μείωσιν τών αποδοχών τών ύπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης. Καί έρωτώνενϊ 
Πέρυσι τό Προσωπικόν τής Τραπέζης 
’ Αθηνών εΐχεν άποδυθη είς ένα μεγά- 
λον αγώνα βελτιώσεως τών αποδοχών 
των. τήν όποιαν ό κ. Ήλιάσκος κατόρ
θωσε νά μή παράσχη μέ τό έπιχείρη’μα,. 
δτι ή οικονομική θέσις τής Τραπέζης 
Άθηνόίν δέν έπέτρεπετήν χορήγησιν αίί 
ξήσεων· ’Εφέτος πώς ό κ. Ήλιάσκος 
αΰτοπροαιρέτως δίδει αύξήσεις είς τ® 
προσυπικόν τής Τραπέζης 'Αθηνών,. 
Φαίνεται δτι δέν υπάρχει οίκονομκιή α
δυναμία.. Καί πράγματι!! διότι υπάρ
χουν τά χρήματα τής 'Εθνικής καί & 
ίδρώς τών ύπαλλήλων τάς άποδοχάς 
τών όποιων περικόπτει.

Έν συμπεράσματι τό βαθμολογίαν 
τοΰ σχεδίου είναι πλήρες ελαττωμάτων 
καθιεροΰται δέ μόνον διά ά εξυπηρέτη
ση τά βλέψεις τοΰ κ. Ήλιάσκου, θέλον
τας νά παραλάβη διά τών οργάνων του 
τήν Τράπεζαν, έν ω τό βαθμολογίαν τής 
Τραπέζης τής, Ελλάδος είναι άπηλλαγ» 
μένσν δλων αυτών· σκοπίμως πλεγμά
των (ύποτμηματαρχών, Φοντέδων κ- 
λ .π.) καί συνεπώς αύτό θά επρεπε νά 
καθιερυθή δ λ ο ν δέ τό προσωπικόν 
νά ένταχθή βάσει ά ν τ ι κ a ι μ ε ν ι- 
κ ώ ν κριτηρίων· είς τόν οργανισμό’; 
τής Τραπέζης τής, Ελλάδος.
Β) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΝ

Έκ πρώτης δψεως νομίζει τις, δτ·. 
διατηρείται τό αύτό μισθολόγιον, δοθέν 
τος, δτι ώρίσθησαν τά αυτά ποσά μισ
θών είς τούς αντιστοίχους βαθμούς, καί. 
δοθέντος δτι ή ιεραρχία πατά τούς κανό 
νας τους οποίους θέτει τό σχέδιον είς 
τό περί προαγωγώς, κεφάλαιον, περί, 
ού παττωτέριω, έξαντλεΐται είς τό αύτο 
χρονικόν διάστημα·

Αλλ’ έντύπωσις αύτη μετά μικρά’; 
έρευναν ευθύς άμέσως διαλύεται Γενι
κός λόγος, διότι αί προαγωγαί μέ τήνί 
κατάργησιν τών κατ’ αρχαιότητα τοιού-



των, έν συνδυασμό) μέ τό δικαίωμα το 
όποιον έχει ή Τράπεζα νά άναστέλλη 
την ενέργειαν προαγωγών κα:ΐ τήν χορή> 
γηαιν προαυξήσεων- θά περιορισθαΰν 
-εις ελάχιστου άρ^ιθ-μόν υπαλλήλων ώστε 
νά είναι θανάσιμος πλάνη τδ συμπέρα-Ι 
σμα, δτι αί διατάξεις αΐΐται είναι επί 
■ώφελείμ τοΰ συνόλου τοΰ προσωπικού 
ή καί σημαντικού έστω μέρους, αύτοΰ. 
Άλλ’ έκτος τοΰ γενικού λόγου' καί ειδι
κοί λόγοι σιτη,ριζόμενοι είς διατάξεις 
τοΰ '’Οργανισμού άλλα καί είς παραλεί
ψεις αύτοΰ διαλύουσιν αμέσως τήν πε- 
πλανημένην αυτήν έντΰπωσιν, διότι ο-ι 
πως θά άποδειχθή κατωτέρω, περικό
πτονται φοβερά αί άποδοχαί τοΰ πρόσω 
πικοϋ καί δή

α) Διότι μέ τήν κα,τάργησίν τοΰ ί- 
σχύοντος καί παρά τή Τραπέζι) τής ’Ελ
λάδος θεσμού των προσαυξήσεων κατά 
15ο) ο εί; τούς κατωτέρους βαθμούς 
(μέχρι καί τοΰ Λογιστοΰ Α'.) καθη-ί 
λσΰνται ούτοι είς τούς αυτούς μισθούς 

•επί μακράν σειράν ετών καί ούτως άνα 
τρέπεται ή καθιερωθείσα δίκαια αρχή 
διά τής χορηγήσεως τής προσαύξησε-' 
ως, ητις αποτελεί μερικήν προεξόφλη-ι 
σιν (μετά διετίαν) τής έπ τής προάγω-* 
γης διαφοράς.

6) Διότι ή διλομένη προσαύξησις είς” 
τούς Αογιστάς Α'. λόγιο τριετίας είναι, 
10ο) ο καί όχι 15ο) ο, δπως συμβαίνει/ 
είς τήν Τράπεζα τής Ελλάδος, Ούτε 
αποτελεί εύνοιαν τό γεγονός δ'τι αί προ
σαυξήσεις είς τόν βαθμόν τοΰ Λογιστοΰ 
Α'· δύνανται νά φθάσουν τάς 6 λόγΐ£> 
παραμονής είς τόν αύτόν βαθμόν έπι 
αντιστοίχους τριετίας, διότι άλλοίμονον 
αν ή έξέ'λιξις τοΰ υπαλλήλου θά φθά- 
ση μέχρι τοΰ Λογιστοΰ Α'. μέ 6 τριετί
ας είς, τόν αυτόν βαθμόν. Τούτο θά εί
ναι άλως σπάνιον καί άπό&ειξις τά συμ- 
βαίνοντα παρά τή Τραπέ' η τής Ελλά-, 
δος οί παρά τή όπο'φ Λογισταί Α'. μέ 

,πλείονας τών δύο τριετίας καί μέ τόν 
ΐσχύοντα παρ’ αυτή θεσμόν τών όργα- 

-νικών θέσεων είς τόν βαθμόν τοΰ Τμη-ι 
μσ.τάρχου, μετρώντας είς, τά δάκτυλοι 
τής μιάς παλάμης.

γ) Διότι καταργεϊται τό επίδομα θέσε 
ως καί "επίδομα Λογιστοΰ1 έν άντιθέσει 
πρός τά παρά τή Τραπέζη τής Ελλά-, 
θος ΐσχύοντα. Τό τελευταίου μάλιστα 
κυμαίνεται γύριω τών 75—125 χιλ. έν 
άντιθέσει προς τά παρά τή Τραπέζη 
τη; Ελλάδος ΐσχύοντα ό'που τό επίδομα, 
αύτό είναι γύρω τών 300 χιλ· δραχμών.

ε) Διότι καταργεϊται τό έπίδομα χειρπ 
στοΰ λογιστικών μηχανών. Τό επίδομα: 
τούτο δέν είναι προνόμιον άλλα άμοιπή 

^χειρωνακτικής βαρείας έργασίας ήτις 
καί αναπήρους ακόμη έχει καταστήσει, 

,πολλάς έργαζομένας γυναίκας.
στ) Διότι καταργεϊται ή ένίσχυσις 

πτρός τήν Λέσχην τών υπαλλήλων έν άν- 
τιθέσει προς τά παρά τή Τραπέζη Ελ
λάδος ίσχύοντα.

ζ) Διότι καταργεϊται τό ίσχΰον ώρά- 
•ριον, τό όποιον διά τούς υπαλλήλου; 
τήις Τραπέζης Ελλάδος είναι 39 ώραι 
-έβδομαδιαίως.

η) Διότι καταργεϊται ή παιδική μέριμ 
•να έν άντιθέσει προς τά παρά τή Τρα- 
-πέζη τής Ελλάδος ίσχύοντα.

"Ολα αυτά είναι καταφανείς περιπα- 
,.πα,ί άποδοχίον απαράδεκτοι ύπό τάς ση
μερινά; δυσκόλας στιγμάς τής ζωής.

Γ) ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ— Προσαυξήσεις·
α) Αί καί’ αρχαιότητα πρσαγωγαί 

-καταργοϋνται ώς προς τού; βαθμούς πέ 
•ρσ,ν τοΰ Λογιστοΰ Α'. Μέ τήν καθιέρω- 
σιν τών κατ’ εκλογήν προαγωγών εν 
μόνον θά έπιτευχθή- δ φαβοριτισμός 
καί ό έπί τή βάσει αύτοΰ σχηματισμός 
,-μιάς αύλικής κλίκας, ήτι,ς καί θά έπι- 
καθήση έπϊ τοΰ τραχήλου τής Τραπέ- 
'ζης καί τοΰ Προσωπικού.

"Εάν είς ταΰτα πρρστεθή καί τό δι
καίωμα τής Τραπέζης τοΰ άναστέλλειν 
τάς π,ροαγωγάς καί τήν χορήγησιν τής 
.προσαύξησε ως, δύνανται κανείς νά δρα- 
ματισθή τό τι θά έπακολουθήση είς 
τήν Τράπεζαν καί έάν δέν θά είναι έν- 
τροπή είς κάθε σοβαρόν καί αξιοπρεπή, 
•άνθρωπον νά ύ,τηρετή, είς μ αν ,τοιαύτηυΐ 
Τράπεζαν, τό παρά τή, οπαίο} ύπηρετείν 
άπετέλει άλλλοτε μεγάλην διά τόν ύ- 
-πηρετοΰντα τιμήν. Δι’ εν μόνον πράγμα 
θά έπιβάλληται ή παραμονή είς τήά 
Τράπεζαν: μόνον διά νά άγωνισθή πρός 
ανατροπήν τής μελλούση; νά θεσπισθή 
χειριστής τάξιεως, τή; οποίας πλεΐστα 
όσα αδρά δείγματα: έ'χομεν άπό τοΰδε. 
Καί ολα τά ανωτέρω είναι αντίθετα 
προς τά παρά τή Τραπέζη τής Ελλά
δος ίσχύοντα,

6) "Η έκπρσώπησί; τοΰ Συλ,ογικοϋ 
παράγοντος είς τά υπηρεσιακά συμβού-.

| λια καταργεϊται έν άντιθέσει πρός τά 
είς αλλας Τραπέζας καί ’Οργανισμούς 
ίσχύοντα. Είναι καί τούτο εν έκ τών 
πολλών δειγμάτων τής μεγάλης περι- 
φρονήσεωις- ήν επιδεικνύει ή Τράπεζα 
πρός τούς εργαζομένους καί ή όποια άν-, 
τανακλρ κατ’ εΰθείμν γραμμήν πρός 
τόν άνώτατον συνδικαλιστικόν "Οργανι
σμόν.

Δ) ΛΟΙΠΑ ΥΐίΐΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜ
ΒΟΥΛΙΑ

Καταργεϊται ομοίως ή έκπροσώπη- 
σις, τοΰ Συλλογικού παράγατος είς τά 
Συμβούλια παραπτωμάτων έν άντιθέσει! 
πρός τά παρά τή Τραπέζη τής Ελλά
δος ίσχύοντα·

Ε) ΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙ
ΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ

α) Καταργεϊται πλέον ή μονιμότηις, 
διότι διά τοΰ άρθρου 26 παραγρ. 1 β 
έχει τό δικαίωμα ή Τράπεζα τοΰ κατάγ
γελλε ιν τήν σύμβασιν έργασίας ώς έπί- 
σης καί διότι δύναται ή Τράπεζα νά έπι 
τύχη απολύσεις υπαλλήλων, χωρίς μάλι
στα. τό δικαίωμα τής άπαζημιώσεώς 
των, μέ τήν μέθοδον τών μεταθέσεων, 
τήν οποίαν καθιερώνει ή διάταθις τοΰ 
άρθρου 26 παρ. 1 δ.

β) Τό έπιστημονικόν προσωπικόν καί 
τό προσωρινόν ποιούταν άφήνεται τελεί
ως έκθετον.

ΣΤ) ΟΡΙΟΝ ΗΛΙΚΙΑΣ
Δύναται ή Τράπεζα νά παρατείνη, τό 

δριονήλικίας άνωτάτων υπαλλήλων- διά 
τούς οποίους τόσα καί τόσα έχουσι λεχ- 
θή.

Ή τελευταία μεταβατική διάταξις 
ώς πρός τήν πιστοποιήσω ηλικίας ύπαλ- 
λήλων τή,ς Τραπέζης ’Αθηνών διευκολύ 
νει τήν έν τή Τραπέζη διατήρησιν δλων 
τών παρηκμακότων τήν ηλικίαν υπαλλή
λων τής Τραπέζης "Αθηνών έκ τών ο
ποίων αύτη γέμει.

Μειώνει δλως άδικαιολογή,τως τό 
δριον ήλικίας τών εργαζομένων γυναι
κών.

'Αποτέλεσμα όλων τών ανωτέρω έν 
συνδυασμό) μέ τάς περί κατα,γελίας 
συμβάσεως έργασίας διατάξεις τοΰ Νό
μου είναι νά αποχωρήσουν έκ τής Τρα
πέζης υπάλληλοι τής 'Εθνικής Τραπέ
ζης έν τή ακμή τής ήλικίας των καί να 
μείνουν γεγηρακότες υπάλληλοι έκ τοΰ 
λόγου δτι είναι οΰτοι μέλη τής κλίκας 
του.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Τό ύποβληθέν Σχέδιον δέν άποτε- 

λεΐ νέον 'Οργανισμόν τής νέας Τραπέ
ζη; άλλα είναι ό "Οργανισμός τής τέ
ως Τραπέζης "Αθηνών έν άντιθέσειΐ 
πρός τό Νομοθετικόν διάταγμα 2510 
δπερ άπήτησε νέον έξ ύπ’ αρχής Όργα 
νισμόν τή; νέας Τραπέζης καί όχι τόν 
ίσχύοντα ’Οργανισμόν είς τήν Τράπε
ζαν 'Αθηνών.

2) Οί "Οργανισμοί παντού καί πάν
τοτε κατη,ρτίζοντο καί καταρτίζονται 
παρ’ 'Επιτροπών μέ συμμετοχήν καί 
το>ν έργαζομένων (δεδομένου δτι οί Όρ 
γανισμοί αποτελούν σύμβασιν Έργασί
ας) καί κατόπιν είσάγονται άρμοδίως 
πρός εγρισιν· Τοιαύτη διαδικασία δέν 
έτηρήθη ύπό τοΰ κ. Ήλιάσκου δταν 
είσήγαγεν οΰτος τόν 'Οργανισμόν πρ00 
εγκρισι,ν είς τό Γενικόν Συμβούλιαν.

Οΰτω δ υποβληθεί; ’Οργανισμός ενώ 
έπρεπε νά άποτελ,ή διμερή σύμβασιν 
έργασίας καθίσταται, σύμβασις λεόντι-ι 
ος.

3) Ό παρά τή τέως Τραπέζη ’Αθη
νών Ισχύων ’Οργανισμός ό οποίας είχε 
καταρτισθή μέ βάσιν τήν αύστηρ'ώς 
προσωπικήν μορήν τής Τραπέζης ταύ-ι 
της, δέν έπρεπε ούτε καν νά άποτολμη- 
θή νά καταστή ’Οργανισμός τοΰ νέου 
Ιδρύματος μέ 6i.000 εργαζομένους. 'Ι
δρύματος τό οποίον δέν έχει- υποτίθε
ται, τόν χαρακτήρα τής προσωπικής έ- 
πιχειρήσεως καί 'Ιδρύματος τό όποιον 
δέν είναι έν πάση περιπτώσει Τράπεζα 
Ήλιάσκου δπως επιδιώκεται νά γίνη μέ 
ιόν ΐποβαλλόμεναν πρός κύρωσιν ’Ορ
γανισμόν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Προ τής διά Βασιλικού Διατάγματος 
κυρώσεως τοΰ ύποβληθέντος Όργανι- 
σμοΰ παρίσταται ανάγκη δπερι άναθεω- 
ρηθή οήτος έξ ύπαρχής καί συνταγή 
νέος μέ βάσιν τόν ίσχύοντα ’Οργανισμόν 
παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος κατά 
τάς Κυβερνητικά; υποσχέσεις, καί α
φού προηγουμένως έρευνηθή τό θέμα 
ιοΰ νέου Οργανισμού παρ’ υπηρεσιακού 
Συμβουλίου καταρτιζόμενου υπό τών Ύ

Συμψώνως πρός τόν κυρω- 
(Θέντα ήδη δια Δ. Β. ’Οργανι
σμόν υπηρεσίας, ή Τράπεζα ύ- 
ποχρεοΰται νά ένεργήση τάς 
καθυστεροομένας προαγωγάς 
τοϋ προσωπικοϋ τών τριών σει
ρών: 1ης ’Ιουλίου 1952, 1ης ’Ι
ανουάριου 1953 ικαι 1ης ’Ιουλί
ου 1953.

Ή δοθεΐσα σχετικώς εντολή 
είναι δπως ή έργασία τών προ
αγωγών διιεζαχθή ,μέ ταχόν ρυ
θμόν δεδομένου δτι πρέφει νά 
προηγηίθη ή πραγματοποίησις 
αυτών ΐνα βάσει τής νέας βα
θμολογικής καταστάσεως τών 
υπαλλήλων ένεργηθή ή έντα
ξή·

Μετά ταϋτα θά έπακολουθή
ση ή άνακοίνωσις τών αποτελε
σμάτων τοϋ διαγωνισμοϋ τών 
προσωρινών συναδέλφων διά 
μονιιμοποίησιν και προαγωγήν. 
Ή άνακοίνωσις τών αποτελε
σμάτων τοΰ διαγωνισμοϋ τού
του θά προηγηθή ωσαύτως τής 
έντάξεως.

Σχετικώς μέ τάς προαγωγάς 
τοΰ προσωπικοϋ, πληροφορού- 
μείθα ασφαλώς δτι αί -μέν τής 
Τής ’Ιουλίου 1952 και 1ης ’Ια
νουάριου 1953 έχουσιν ήδη πε- 
ρατωθή, αί δέ τής 1ης Ιουλίου 
1953 εύρίσκονται καί αδται έν 
τώ περατοΰσθαι.

β... mum
III TIliiilH ΤΟΪ B E 

171, 751 III 1831
Είς τό ifeitii τοΰ Τραπεζιτικοϋ Νο- 

μοθετυκόν Διάταγμα 2.510 είχε πε- 
ληιφθή όιάταξις ιεν άρθρω 10 καθ’ 
ήν αί διατάξεις τοΰ ώς άνω Δια
τάγματος ίδέν @θιγον τούς 'κατόπιν 
τών ΙΝάμίων 1799, 751 ικαι 1836 δι- 
οριοθέντας 'υπαλλήλους της Έθ-νι- 
ικής Τραπέζης.

"Ηδη', ώς πληροψορουμεθά, είς 
τό περί χωρισμού τών άσφαίΧιστι- 
κών Ταμείων Ν.Δ. περιελήιφθη τήν 
ύστάτην στιγμήν δλως άσχετος μέ 
τόν χωρισμόν τών Ταμείων διάτα- 
ξις καταργοΟσα τήν ΐαχύν τοΰ άρ
θρου 10 τοΰ: ιΝ.Δ. 2.510 περί προ
στασίας τών πολεμιστών. ΟΟτω καί 
ή ιύπάσχεσις ήτις έδόθη ύπό τής 
ΚυΟερνήσεως περί προστασίας 
τών πολεμισθάΐιΐν τών άνωτέρω κα
τηγοριών πάει περίπατον, όπως πε
ρίπατον πήγαν δλαι αί άφειδώς 
δοθεΐσαι 'ύποσχέσεις είς -δίλους 
τούς εργαζομένους έΐς τήν ’Εθνι
κής Τράπεζαν.

Άμψιβιάίλλαμεν ,άν ιείς τά συνδι
καλιστικά χρονικά άναφέρη,ται με- 
γαΐλιυτέρα αδικία άπό έικείνην, τήν 
όποιαν Ισπέστηοον οί ϋπάλληλοι 
τής Εθνικής Τραπέζης.

Άλλ’ <&',στι δίΙκης οφθαλμός»

πουργάνν Έργασίσις καί ’Εμπορίου είς 
8 τά μετάσχωσι και έκ-τρόσωποι. τώνΐ 
έργαζομέλ'ων.
Εν Άθήναις τή 20 Αύγούστου 1953 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΘΝΙΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Γ. ΚΏΣΤ.ΗΣ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: 
Δ. ΤΣΑΚΥΡΟΓΑΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε.
1953.

Έν Άθήναις τη 17η Σεπτεμβρίου

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ : --ikiESSli
A. Ε. τόν Πρόεδρον της Κυιβερνή-σε- 

ως, τά Μέλη τοΰ Υπουργικού 
Συμβουλίου,

Τόν Πρόείδρον της Βουλής ικαι είς 
τά μέλη τής ΈΘνυκής Αντιπρο
σωπείας.

Επί τοΰ Σχεδίου ίΝ. Δ)τος «περί 
άναδιαργανώσεως τών Ταμείων Συν 
τάξεων ικαι Αιΰασφαλείας τοΰ Προ- 
σωπικοΰ τών Τραπεζών Ελλάδος 
’ΈΙΘνικής ικαι Κτηιματικής.

Κύριοι,
_Μετά ικαταπλήξεως ή Διοίικη(σις 

τής Γ.Σ.Ε.ιΕ. ίΕλιαβε γνώσιν τής προ 
θέσεως τής Κυβ-ερνήσεως όπως προ- 
6ή είς^ τόν διαχωρισμόν τών ιέν ίέπι- 
κεφαλιδι Ταμείων καί ή @κπλη|ξίς 
τη,ς είναι άπολότως δεδικαιολογηιμέ- 
νη^ δεδομένου ίδτι είς πασαν ιεύκαι- 
ρίαν ιέδηλ,ώθη ίέπισήμως πιχρά τής 
παρούσης Κυβερνήσεως ότι ή 
πολιτική της διά τήν έξογί- 
ανσιν το ο Οεσμ,οο τής Κοι
νωνικής Άαφαλίοεως 6α- 
σιζεταΐΊ εις τήν δημ,ιοοργί- 
αν ιοχορων ασφαλιστικών 
φορέων, 'διά τής συνενώσε- 
ως των καλυπτόντων τοος 
εργαζομένους εις όμφειδείς 
επιχειρήσεις.

Η εξαγγελθεί σα υπό τής Κυίβερ- 
νη-σεως άπό τίών πρώτων ήιμερών 
τής άναλήψεως τής Εξουσίας, ώς ά
νω θέσις έπί τοΟζηιτήιμ,ατος τής ιέ- 
ξυγιάνσεως ,καί άνοομρρφώσεως τοΰ 
ιθεσμοΰ τής Κοινωνικής Άσφαλίσι- 
ως, άνεγνωιρίόθη γενικώς ώς ή μό
νη ^ ορθή, συμπίπτει δε άπολύτως 
πρός τά συμπεράσματα έΐς α κα- 
τέληξαν πάντες οι ίέγκύψαντες εις 
τά τής Εφαρμογής τής κοινωνικής 
ασφαλισεως πάρ ή,μΐν. Είς τά αυτά 
συιμπειράσμοπα είχε καταλήιξει ικαι 
ή γενομένη υπό τής Διοικήσεως τής 
Γ.Σ.Ε.Ε. ικ-ατά τό σ' εξάμηνον τοΰ 
1949, τή βοηίθεία ειδικών Επιστηιμό- 
νων, μελέτη ήτις κάί ΕδηιμοσιεύΙθη, 
τόν Αΰγουστον 1949 (ΠεριοΙδικαί 
Εκδόσεις Γ.Σ.Ε.Ε. άρ. 4).

Εκ τής γενοιμένης τότε Ερεύνης 
διεπιστώθη: οτι παρ’ ήμΐν ό θεσμός 
τής Κοινωνικής Άσφαλίσεως, δια
μορφωθείς συιμπτωματικώς επασχεν 
άπό ελ\·ε;ψιν προγραμματισμοΰ ικαι 
ορθολογιστικής όργανώσεως καί εΐ- 
χείν ιάνάγκην άναμορφώσεως καί ά- 
ναδιορχανώσεως, ΐνα δυνη,θή νά έκ- 
πληιρώοη τή,ν τεράστιος σημασίας 
κο,νωνικήν άποστολήν τον.

Προϋποθέσεις διά τήγ Εξυγίανσιν 
τών άσφά/νιστικώιν φορέων έκ,ρίθηι- 
σαν:

ια) Ή άπαλλαγή αυτών άπό τόν 
Κρατικόν παρεμβατισμόν οστις είχε 
καταργήσει τήν αύτοτέλειαν τών έν 
λόγω Όργιανιαμών κάί είχε μετα- 
βάλει αυτούς άσυστάλως είς πεδίον 
ίκανοποιήσεως ικοιμμοοτικώιν σκοπών. 
Τό Κράτος Εδει ·νά περιορισθή είς 
τήν άσκημιν ιέποπτείας ικαι ελέγχου 
ιεπί τών πράξεων τών Διοικήσεων 
των Ασφαλιστικών ’Οργανισμών.

6) Συμβολή, τοΰ ,Κράτους είς τόν 
Κεντρικόν Ασφαλιστικόν φορέα, τό 
1ΚΑ όστις άποτείλιεΐ τήν σπούδίυλί- 
κήν στήλην τής ικοινωνικής άσφαλί
σεως,, τούτο δέ τόσον πρός Εφαρμο
γήν καί παρ’ ήμΐν τής άρχής τής 
στηιρίξεωις τοΰ θεσμοΰ ιέπί τριπλής 
βάσεως (εισφορά ίέργαπών — Εργο
δοτών — Κράτους) όσον ικάί' -είς ιμε- 
ιρικήν άπόδοσιν τών όσων ύπό μορ
φήν αναγκαστικών δοα/είων άφήιρε- 
σε τό Κράτος άπό αύτόν.

γ) Ή άμεσος υπαγωγή είς τό 
ΙΚΑ τών Ταμείων κυρίας άσφαλί
σεως 'έχόη-των παροχάς ικατωτέρας 
τσΰ I ΚΑ ικαι ή εις σύντομον χρόνον 
συγχώνευσις ε)ίς ολίγους ισχυρούς 
φορείς τών Ασφαλιστικών ’Οργανι
σμών οΐτινες ικαλήπτουν έργαζο^ά- 
νσυς είς όμοειδεΐς επιχειρήσεις.

Τάς ιΰγιεΐς αΰτάς άντιλήψεις, τάς 
οποίας άνεγνώρισαν και έφήομο- 
σαν Εν ιμέρει αί προηι/ούμεναι Κυ- 
β-ερνήσεως, διά τών /Νόμων 1409) 50, 
1778)51, 1846)51 καί 2070)52 υιο
θέτησε καί ή παρούσα Κυβέ,ρνησις, 
ή οποία μάλιστα καί ΰπεσχέθη ρη- 
τώς δτι ούδενός ήσφαλισμένου ή ερ
γαζομένου θά καταστήση τήν άσφά 
λνσιν χειροτέραν (ΌΛ. ραδιοφωνικήν 
ομιλίαν τού κ. Υπουργού τοΰ Συν

τονισμού τής 9.1.53).
Είναι συνεπώς, τά όλιγώτερον,, 

έκπληικτική! ή άπάφασις τής ιΚόβερ- 
νήσεως νά διαμελ^η δύο Ισχυρούς 
άσφαλιστικούς όργανιρμσύς, περί 
τούς οποίους ,κατά τήν τέθεΐσαν άρ- 
χήν θά συνεκεντροΰντο βάθμιαίως 
οί καλύπτοντες τούς Εργάζομετ^ους 
είς τάς άλλας Τραπέζας, διά νά 
κατασκευάση τέσσαρας άσθενεΐς 
τοιούτους, οί όποιοι, ώς προβλέπε- 
ται ικαι Ιέκ τής παραγράφου 4 τού 
1ου άρθρου, θά υποχρεωθούν Εκ 
τών πραγμάτων νά ιάναπροσαρμώ- 
σουν τά καταστατικά των (δηλ. νά 
μειώσουν τάς παροχάς των) «καθ’ 
δ μέτρον αί έκ τής παρούσης άνα- 
διοργανώσεως άνάγκαι ΕπιβάΙλ - 
λουν».

Ή άνευ οίουδήποτε άποχρώντος 
λόγου Εγκατάλειψις Βασικών ύγιών 
άρχών ώς πρός τήν έξυγίανσιν τοΰ 
θεσμού ής ικοινωνικής άσφαλίσεως 
ικαι ή άπροσχημάτιστος ύπαναχιώιρη 
σις Εξ έπισήιμως ιδόθεισών ύποσχέ- 
σεων, είναι πράξεις αί σποιαι θά 
Βαρύνουν έσαεί τήν Κυβέρνηρυν καί 
πρός τάς όποιας ή Διοίκηρις τής 
ΓΣΕΕ διακηρύσσει τήν άπόλυτον 
άντίθεσιν αυτής.

’Η Διοίκη,σις τής ιΓ}ΣΕΕ θεωρεί 
τό κατατεθέν είς τήν ’Επιτροπήν 
Έζουσιόδοτήσεως ώς άνω ρχέδιον 
Ν. Δ)τος ώς άνατρέπον θεμελιώδεις 
άρχάς, Εφ ών πρέπει νά 6ασισθη 
η Εξυγίανσις τού θιεσμοΟ τ>ών κοι
νωνικών άσφαλίσεων ικαι κάμνει εκ- 
ικλησιν πρός τήγ Κυβέρχησιν όπως 
άποσύρη αύτό. Τυχόν ψήψισις τού 
•Νομοσχεδίου αύτοιΰ θά σηιμάνη τήν 
εναρξιν Εκθεμελιώσεως καί διαλύ- 
σεως τών οργανισμών κοινωνικής 
άσφαλίσεως τάς συνέπειας τάς ο
ποίας οΰδείς δύνοίται νά προΐδη.

Μετά τιμής 
’Εντολή Διοικήσεως 

Ό Γ εν. Γ ραματεύς ά.α.
Α. ΚΥΡ I ΑΚΟΠΟΥΛΟ'Σ

ΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Παρακαλοϋνται οί συνάδελφοι οί 

Εντεταλμένοι διά τήν εΐσπροοξιν 
τών μηνιαίων συνδρομών τοΰ Συλ- 
Ιλιόγρυ μας, όπως τάς πραγματο 
ποιουιμένας εισπράξεις οί μέν τής 
Διοικήσεως τού Κ)ικσΰ Κ)τος καί 
τών Κ)των τέως Διοικήσεως πρω- 
τευούση,ς (Πειραιώς καί περιφερει
ακών Αθηνών) ικατάθέτουσιν εις 
τά ιΓραφεΐα τοΰ Συλλόγου, οί 6έ 
τών ’Επαρχιακών Καταστημάτων 
μεταφέρουσι ταύτας έκαστον μήνα 
διά ταχ) κής Εντολής Είς πίστωσιν 
τοΰ παρά τώ Κ)ικώ Κ)τι Λαγαρια- 
σμοΰι τοΰ Συλλόγου |(ύπ’ άριθ. 

Μ 028) άττοστέλοντες όίμα άντίγ,ρα- 
φον Εντολής ιμετά σχετικής όναμα- 
στυκής καταστάσεως μελών.

,Κρίνσμεν περιττόν νά έπαναλάβιω 
μεν τή,ν σύστασιν τής τακτικής καί 
άνέλλιποΰς Καταβολής παρ’ έκα
στου συναδέλφου τής μηνιαίας ει
σφοράς του.

ΕιΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩίΝ
Σχετικώς ιμΕ τήν εΐσπραξιν τών 

μηνιαίων ύπζρ τής Ένώσεως ει
σφορών τών μελών άπό Ιη,ς Σε
πτεμβρίου Ε.6., ή Διοικητική ’Επι
τροπή όρϋζειι καί Εξουσιοδοτεί πρός 
τοΰτο διά τής παρούσης ώς άντι- 
•πίροσώπους τής Ένώσεως διά τήν 
εΐσπραξιν τών συνδρομών (2%ο 
έπί τών πάσης φύσεως αποδοχών 
τών μελιών) τούς Ενεργόΰντας τάς 
παρ’ έκαστη Υπηρεσία Τήν πλης 
,ρωμήν τής μισθοδοσίας εις τά μέ
λη είτε . είς τό ικήριον προσωπικόν 
είτε εις τό βοηθητικόν άνήκσυσιν 
οδτοι;

Τά εΐσπραττάμενα ποσά ιθά κατα 
τίθενται Εναντι άποΐδείιξεως είς τά 
Γιραφεΐα τοΰ Συλλόγου τών Ύπαλ 
λήλων τής Εθνικής Τραπέζης τής 
ΈΙΧλάδος 'δμοΰ μετά τών είσπρατ- 
ταμένων ύπέρ αύτοΰ εισφορών καί 
είς χωριστήν στηίλην τής ύποβαλ- 
λομένη,ς αύτώ σχετικής 'όνοιμαστι- 
Κής καταστάσεως !ύπό τόν τίτλον 
«ΕΤΕΤ 2%ο».

Ό τιρόπος οΰτος είσπράξεως ι
σχύει διά τούς συναδέλφους τούς ύ- 
πηρετοΰντας είς τήν Διοίκησιν, τό 
Κεντρικόν Κατάστημα και τά Ύ το 
καταστήματα περιφέρεια^ τέως Δι 
οικήσεως Πρωτευούσης.
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MIEN ΤΙΜΗΜΑ ΤΟΥ ΙΪΑΑ6Γ0Ϊ ΠΡΟΣ IIΕΠΙΪ. ΙΕ Ε:
Έν Άθήναις τή 17η Σεπτεμ

βρίου 1953.
Προς τήν Ειδικήν ’Επιτροπήν τοΰ

άρθρου 35 τοΰ Συντάγματος. 
(Κύριε Πρόεδρε,
Κύριοι Βουλευταί·

Ενώπιον τής ύμετέρας ’Επιτρο
πής ζατετέθη ύπ© τοΰ κ. 'Υπουρ
γού τής Εργασίας σχέδιον Ν. Δ. 
«περί άναδιοργανώοεως των Τα
μείων Συντάξεων καί Αΰτασφα- 
λείας τοΰ Προσωπικού των Τραπε
ζών 'Ελλάδος, ’Εθνικής καί Κτη
ματικής».

Το βλον σχέδιον παραγνώριζαν 
μίαν ολόκληρον ιστορίαν των ήδη 
ύφισταμένων Ταμείων Συντάξεων 
καί Αύτασφαλείας τοΰ Προσωπι
κού των Τραπεζών 'Ελλάδος Έθνι 
κής καί Κτηματικής καί καταρ
γούν θεμελειώδεις Νόμους έπικυ- 
ρώσαντας τήν ιστορίαν αύτην, Νό
μους μέ έπηυξημένην τυπικήν δύ- 
ναμιν ώς άπορρέοντας εκ διεθνών 
ΣυμΙφιωνιών οίον το Πρωτόκολλον 
τής Γενεύης, έρχεται νά άνατρέ- 
ψη έκ βάθρων το συναίσθημα τής 
πλήρους ασφαλείας τών παρά ταίς 
άνω Τραπέζαις εργαζομένων οπερ 
είχεν εμπεδώσει ή διά τών Νό
μων τούτων καί συμφωνιών ικατο- 
χυρωθεϊσα κοινότης τών Ταμείων.

Το ©λον σχέδιον έρχεται έπί- 
σης εις (πλήρη, άντίθεσιν προς το» 
έν τη πρώτη παραγράφω τής ει
σηγητικής έκθέσεως προοίμιον δι’ 
©ύ αναγνωρίζονται τά ήδη ύφιστά- 
μενα κοινά ’Ασφαλιστικά Ταμεία 
«ώς πρότυπα καλής λειτουργίας μέ 
έλάχιστα έξοδα διοικήσεως, ώς ά- 
πονέμοντα είς τούς ήσφαλισμένους 
τάς καλυτέρας τών παροχών, ώστε 
οί ύπάλληλοι τών έν λόγω Τρα
πεζών νά έργάζωνται μέ το συναί
σθημα τής πλήρους άσφαλείας».

Το πρότυπον τών Ταμείων τού
των καί τήν έγιγύησιν τής πλήρους 
άσίφμλείας τών έργαζομένων έρ-ι 
χεται νά άνατρέφη, σήμερον, διά 
τό προσωπικόν τής: τέως ’Εθνικής: 
ΓΓραπέζης τής 'Ελλάδος, καί αύ
ριο ν άσφαλώς διά τό προσωπικόν 
τών Τραπεζών Ελλάδος καί Κτη
ματικής, τό κατατεθέν σχέδιον 
Ν. Δ)τος.

Τοΰτο έρχεται είς πλήρη αντί
θεα ιν προς όσα ύποδεικνύει ή γε
νική ασφαλιστική πολιτική, σύμ
φωνος καί προς τήν διακήρυξιν 
τής Σεβαστής Κυβέρνήσεως.

Τούτων ένεκα, είναι φυσικαί αί 
(αντιρρήσεις επί τού σχεδίου τοΰΙ 
Ν. Δ. τών παρά τή τέως ’Εθνική 
Τραπέζη τής 'Ελλάδος εργαζομέ
νων καί τών Συνταξιούχων καί ε
πί τών άντιρρήσεων τούτων έπι- 
τραπήτω ήμίν, έν συνεχεία καί 
προς τάς διά τοΰ τύπου δημοσιευ- 
Θείσας ανακοινώσεις μας, νά έκ- 
βέσωμεν τάς απόψεις μας.

1) 'Ο Νόμος 3483 τής 12ης ’Α
πριλίου 1928 ό κυρώσας τή ν άπό 23 
(Φεβρουάριου 1928 μεταξύ τού Δη
μοσίου καί τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος σύμβασιν «περί δια
κανονισμού τών μεταξύ τού Ελλη
νικού Δημοσίου καί τής ’Εθνικής 

’■Τραπέζης τής Ελλάδος σχέσεων» 
καί «περί τής εφεξής λειτουργίας 
τής Τραπέζης ταύτης», δέν καθιε- 
ροϊ μόνον τήν ύτοτέλειαν τών Τα
μείων άλλά καί τήν κοινότητα αύ- 
τών. .

’Ιδού τί λέγει τό άρθρον 9 τής 
ύπό τού Νόμου τούτου κυρωθείσης 
συμβάσεως :

«Τά Ταμεία Συντάξεων καί 
Αύτασφαλείας τών Υπαλλήλων 
τής ’(Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος, είτε περιλαμβάνοντα πάν- 
τας τούς ύπαλλήλους τών Τραπε
ζών ’Εθνικής, Κτηματικής καί τής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος, είτε άνα- 
διοργανούμενα είς Ειδικά Ταμεία 
έκάστης τών ώς άνω Τραπεζών, 
(αποτελούσιν αύτονόμους ’Οργανι
σμούς, διοικούμε νους κατά τάς δι

ατάξεις τών κανονισμών αύτών 
ίκαί μή δυναμένους νά περιλάβω- 
σιν ώς μετόχους ύπαλλήλους άλ
λων ίιπιχειρήσεων ούδέ νά ένω- 
θώσιν ή συγχωνευθώσι μετ’ άλλων 
Ταμείων».

’Όντως τό άρθρον τοΰτο δημι
ουργεί διάζευγμα: ή κοινότητας 
τών Ταμείων ή είς Ειδικά Ταμεία 
ιάναδιοργανώσεως αύτών, τής επι
λογής άφρθεισης είς τάς δύο Τρά
πεζας.

2) Αί δύο Τράπεζαι έν πλήρει 
συναρτήσει μέ τό όλον θέμα τής 
άφαιρέσεως παρά τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος τού δ εί
χεν εκδοτικού προνομίου, έκτιμή- 
σασαι ούχί τό όλιγ Αριθμόν τοΰ 
Προσωπικού τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος τού προερχόμενου έκ 
τής ’Εθνικής καί ήσφαλισμένου 
είς τά άνω Ταμεία, ώς πεπλανη- 
μένως λέγεται έν τή Εισηγητική 
Εκθέσει, άλλά τό βάρος όλων τών 
Συνταξιούχων καί ήσφαλισμένωνι 
οπερ θά άπετέλει μετά τον χωρι
σμόν τών Τραπεζών κοινόν βάρος 
τών δύο Τραπεζών, ήσκησαν τήν 
ιέπιλογήν, προκρίνασαι τήν κοινό
τητα τών Ταμείων διά τής άπόι 
ΊΟ Μαϊαυ 1928 Συμβάσεως: μεταξύ! 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος καί τής Τραπέζης τής 'Ελλά
δος, σχετικόν Απόσπασμα τής ο
ποίας έχει ώς άκολούθως :·

«Τό Ταμεΐον Συντάξεων θά πα- 
ραμείνη κοινόν διά τό προσωπι
κόν τής Τραπέζης, τής Ελλάδος 
καί τής ’Εθνικής Τραπέζης.

»Άν ή ’Εθνική Τράπεζα ήθε- 
λεν ένισχύσει τό Ταμεΐον τούτο 
πέραν τής νομίμου αύτής ύποχρε- 
ώσεως καθ’ ώρισμένον ποσόν καί 
η Τράπεζα τής 'Ελλάδος θά ένι- 
σχύση αύτό πέραν τής νομίμου ύ- 
ποχρεώσεως κατά ποσόν άνάλογον 
προς τήν σχέσιν τού μισθολογίου 
τών δύο Τραπεζών»).

3) 'Η άινωτέ,ρω άπό 10 Μαΐου· 
1928 συμφωνία άπετέλεσε μίαν 
τών προϋποθέσεων ρυθμίσεως ό
λων τών συνεπειών (καθ’ δν τρό
πον έχόυσι ρυθμισθή) αί όποιαι ά- 
πέρρευσαν έκ τής μεταβιδάσεως 
τού Εκδοτικού Προνομίου άπό τής 
’Εθνικής είς τήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος (μεταβιβάσεις περιουσια
κών στοιχείων εις τήν Τράπεζαν 
τής 'Ελλάδος καλύμματα κλπ.).ι 
Κατά τήν ρύθμισιν ταύτην ή Τρά
πεζα τής 'Ελλάδος έκαρπώθη: τά 
πάντα. Ή μόνη δ ν’ α,ύτήν συστα- 
θεΐσα ύποχρέωσις διά τής ανωτέρω 
συμφωνίας άπό τής όποιας επιδιώ
κει τώρα νά άποστή, είναι νά ένι- 
σχύη τό Ταμεΐον, πα ραμένο ν κοι
νόν, καί εύλόγως, διότι όλοι οί 
σήμερον Συνταξιούχοι καί οί έπί 
σειράν έτών μέλλοντες νά κατα
στούν τοιοΰτοι, ύπάλληλοι τής ’Ε
θνικής Τραπέζης είς έκδοτικήν 
Τράπεζαν ύπηρέτησαν.

Ή ιστορία τής ’Εκδοτικής Τρα- 
ιπέζης δέν αρχίζει άπό τού έτους! 
1928 ότε Ιδρύθη ή Τράπεζα τής 
Ελλάδος, άλλ’ άπό τού 1841 ότε 
ίδρύθη ή ’Εθνική Τράπεζα τών δέ 
ήσφαλισμένων άπό τοΰ έτους 1868 
δτε ίδρύθη ύπό τής ’Εθνικής Τρα
πέζης τό Ταμεΐον Συντάξεων. Συ
νεπώς, ή κοινότης τών Ταμείων 
δέν είναι συνεταιρισμός, άλλά μία 
συμφωνία, δυνάμει τής οποίας ή 
Τράπεζα τής Ελλάδος ύποχρέον
ται νά μείνη είς τό Ταμεΐον διότι 
μέ τήν άνάληψιν αύτής τής ύπο- 
χρεώσεως, τήν οποίαν επιδιώκει 
άτυχώς νά καταργήση, έτυχε τό
σων καί τόσων ωφελημάτων.

4) Ή έν λόγω άπό 10 Μαΐου 
1928 συμφωνία Αποτελούσα συνάρ- 
τησιν ώς ανωτέρω εϊρηται, όλων 
τών συμφωνιών τών σχετικών μέ 
τήν άφαίρεσιν τοΰ έκδοτικοϋ προ
νομίου άπό τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής 'Ελλάδος καί τήν χορή-

γησιν τών καλυμμάτων, κατωχυ- 
ρώθη έπίσης καί ύπό τού Νόμου 
4356 τής 9)14 Αύγούστου 1929 «πε
ρί κυρώσεως τής άπό 3 ’Ιουνίου 
1929 συμβάσεως μεταξύ τού Ελλη
νικού Δημοσίου καί τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος».

Διά τής κυρωθείσης ύπό τού α
νωτέρω Νόμου Συμβάσεως έρρυθ- 
μίσθησαν, ώς γνωστόν, κατά τρό- 
Ιπον συμβιβαστικόν τά έκ τής ά
φαιρέσεως τού εκδοτικού προνομί
ου καί τών καλυμμάτων προκύ- 
ψαντα προβλήματα, τής ’Εθνικής 
Τραπέζης δεχθείσης τον συμβιβα
σμό-·.', άτε άποβλεπούσης ώς τό 
προοίμιον τής συμβάσεως άναφέ- 
ρει «είς τόν ύπό τής Κυδερνήσεως 
προορισμόν τού ποσού τών καλυμ
μάτων έπ’ ώφελεία τής ’Αγροτι
κής Πίστεως, ής ή προαγωγή έπ’ 
άγαθώ τής έν γένει Εθνικής Οι
κονομίας ύπήρξεν Αείποτε έκ τών 
πρώτων μελημάτων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος καί ήν έξ- 
υπηρέτησεν είς τό παρελθόν δι’ ό
λων αύτής τών μέσων». Είς άντάλ 
λαγμα τής συμφωνίας αύτής τής 
λυούσης άμετακλήτως αμφοτέρω
θεν τό ©λον πρόβλημα, τό Δημόσι
ον άνελάμβανε διά τού συμβιβα
σμού τήν έξής ύποχρέωσιν :

Περιέχεται αϋτη είς άπόσπασμα 
τού προοιμίου τής άπό 3 ’Ιουνίου 
1929 συμβάσεως τής κυρωθείσης 
διά τού Νόμου 4356 τής 9)14 Αύ
γουστου ίδιου έτους.

’Ιδού τό σχετικόν άπόσπασμα :
(ί. . . Τό Δημόσιον άποδεχόμε- 

νον τήν δήλωσιν ταύτην τής ’Εθνι
κής Τραπέζης, συμβιβάζεται έπί 
τή έκτεθέίση βάσει "καί κατά τούς 
έπομένους όρους τής παρούσης 
συμβάσεως άναγνωρίζον κατά τά: 
λοιπά ώς ίσχυράς καί απροσβλή
τους δι’ οίονδήποτε λόγον τάς ώς: 
άνω Συμβάσεις καί δηλούν ότι, 
τερματιζόμενης διά τής παρούσης 
συμβάσεως τής διαφοράς, ©ύδεμίαν 
πλέον έχει άξίωσιν ή ένστασιν ή 
άντίρρησιν σχετικώς προς τήν έκ 
τής ύπεραξίας τών καλυμμάτων 
προκύψασαν διαφοράν, άτε όριστι- 
κώς καί τελειωτικώς δι’ αμοιβαί
ων παραχωρήσεων, ρυθμισθείσαν 
διά τής παρούσης συμβάσεως, ήν 
άναγνωρίζει τό Δημόσιον ώς ίσχυ- 
ράν καί άπρόσδλητον, παραιτού- 
ίμενον πάσης ένστάσεως καί πάσης 
είς το μέλλον άμφισβητήσεως δυά 
πλάνην ή βλάβην καί διά πάντα 
οίονδήποτε λόγον καί ύποσχόμε- 
νον ότι δέν θέλει είς τό εξής έπι- 
χειρήσει ούτε αμέσως, _ ούτε διά, 
Νομοθετικού μέτρου ©ιουδήποτε 
εμμέσως νά άνατρέφη τά ώδε 
συμφωνούμενα έν όλω ή έν μέρει 
ή οπωσδήποτε νά προσβάλη α,ύ
τήν».

5) Κατά τ’ ανωτέρω τό Δημό
σιον (παρητήθη νά προσβάλη καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον κατά τά λοιπά 
τόν Νόμον 3483 τόν ρητώς άναφε- 
ρόμενον είς τό προοίμιον τής άπό, 
3 ’Ιουνίου 1929 συμβιβαστικής συμ
φωνίας καί έπομένως καί τό άρ
θρον 9 τής άπό 23)2)1929 συμβά
σεως τής κυρωθείσης ύπό τού Νό
μου τούτου (3483) καί τήν έν συν
αρτήσει προς τήν σύμβασιν ταύ
την συμφωνίαν άπό 10 Μαΐου 
1928 μεταξύ τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος καί τής Εθνικής Τραπέ
ζης τήν έπιλέξασαν τό έκ τοΰ δι- 
αζεύγματος τού άρθρου 9 σκέλος 
τής κοινότητας τών Ταμείων.

Οϋτω, Φηφιζομένου τυχόν τού 
σχεδίου Ν, Δ., έρχεται τό Δημό
σιον νά ύπαναχωρήση έκ τής ρη
τής καί κατηγορηματικής ύποχρε- 
ώσεώς του νά μή προσβάλη τήν 
κοινότητα τών Ταμείων καί θέλο- 
μεν νά έχωμεν τήν έλπίδα ότι τό 
σημεΐον τούτο θά προσέξουν ιδι
αιτέρως οί κ.κ. Βουλευταί.

6) Εναι πεπλανημένον τό μέ
ρος τής εισηγητικής έκθέσεως τό: 
άναφέρον ότι ή έκ τοΰ άρθρου 9

παρεχομένη διαζευκτική εύχέρεια 
«δέν είναι δυνατόν νά άναλίσκε- 
ται είς τήν έφ’ άπαξ χρήσιν αύ
τής». Τά κείμενα καί ή ούσία είς 
τήν έφ’ άπαξ χρήσιν αύτής άπέ- 
βλεπον, άλλως δέν θά είχε λόγον 
ή συμφωνία τής 10ης Μαΐου 1928 
δι’ ής κατωχυρώθη ή κοινότης τών 
Τα ε ίων ή έμ,πεδοΰσα τό συναίσθη
μα τής «λήρους άσφαλείας τών ερ
γαζομένων. ’(Εάν έπετρέπετο ή έ- 
κάστοτε χρήσις τού δικαιώματος 
τής διαζευκτικής εΰχερείας καθ’ 
©ίανδήποτε στιγμήν τούτο θά ηρ- 
χετο είς έξανέμισιν, ώς έν προ- 
κειμένω, τού συναισθήματος τής 
πλήρους άσφαλείας πράγμα κατα- 
φώρως άντίθετον προς τήν ύγιή ά- 
σφαλιστικήν πολιτικήν.

7) Άλλά ή εισηγητική εκθεσις 
άναφέρει ©τι παράγων τής κατα- 
θέσεως τού σχεδίου Ν. Δ. είναι ή 
έπελθούσα πλήρης διαφοροποίησις 
καί τού Προσωπικού έκάστης τών 
Τραπεζών καί ώς έκ τούτου καί 
πλήρης διαφοροποίησις τών ασφα
λιστικών προϋποθέσεων καί παρο
χών πηγάζουσα έκ τής έπιβληθεί- 
σης ύπό τού Ν. 2510)1953 διαφόρου 
μεταχειρίοεως τού Προσωπικού καί 
τής ’Εθνικής Τραπέζης άφ’ ένός 
καί τοΰ Προσωπικού καί τής Τρα
πέζης τής 'Ελλάδος, άφ’ ετέρου. 
Στρέφει δηλαδή ή εισηγητική έκ- 
θεσις μίαν άκατανόητον μήνιν καί 
κατά τής ,Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος καί κατά τού Προσωπι
κού της δημιουργούσα προνόμιον1 
ύπέρ τής Τραπέζης τής Ελλάδος 
καί τού Προσωπικού της ένώ έξε- 
ταζομένου βαθύτερον τού θέματος 
ή άνισος μεταχείοισις καί άπό ά- 
πόψεως πίστεως, όγκου κεφαλαίων 
καί περιουσιακών στοιχείων 6κα- 
τέρας τών Τραπεζών δέν εϋρηται 
δε δ ικα ιολ© γ ημέ νη. ’Εν ταύτώ, τό 
σημεΐον τοΰτο τής εισηγητικής 
έκθέσεως ιέκδηλώνει καί μίαν δυσ
πιστίαν προς τήν έκ τής συγχω- 
■νεύσεως τών Τραπεζών ’Εθνικής 
καί ’Αθηνών «ροελθοΰσαν Εθνικήν 
Τράπεζαν Ελλάδος καί ’Αθηνών, 
έφ’ ής έν τούτοις ή Σεβαστή Κυ- 
βέρνησις έθεμελίωσε τόσας προσδο 
κίας.

Σήμειωθήτω ένταύθα ότι τήν 
προς τό κοινόν Ταμεΐον Συντάξε
ων ένίσχυσιν δέν παρέχουν οί έρ- 
γαζόμενοι καί ήσφαλισμένοι τής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος άλλά ή 
Τράπεζα τής Ελλάδος συνεπεία ά- 
ναληφθείσης καί κυρωθείσης διά 
Νόμου ώς είρηται συμβατικής ύπο- 
χρεώσεως. "Ο Νόμος 2510 μόνον 
τούς ύπαλλήλους τής τέως ’Εθνι
κής Τραπέζης ύπεχρέωσεν είς εισ
φοράν.

8) Τό ύπό τήν ύμετέραν ψήφον 
σχέδιον Ν. Δ. έν άρθρω 1 άναφέ- 
ρει ότι ή άναδιοργάνωσις τών κοι
νών Ταμείων είς ειδικά Ταμεία 
έκάστης τών Τραπεζών λαμβάνει 
χώραν είς έκτέλεσιν καί εφαρμο
γήν τού άρθρου 9 τής διά τοΰ Νό
μου 3483)28 κυρωθείσης άπό 23 
Φεβρουάριου 1928 συμβάσεως. Τά 
άωτέρω εκτιθέμενα άποδεικνύουν 
προσβολήν τοΰ Νόμου 3483)1928 
καί τού άρθρου 9 τής δι’ αύτοΰ κυ
ρωθείσης συμβάσεως καί τής μετ’ 
αυτού συναπτομένης συμφωνίας 
άπό 10 Μαΐου 1928 τής έπιλεξάσης 
τήν κοινότητα τών Ταμείων, προσ 
βολήν τήν οποίαν άνέλαβε τήν ύ- 
ποχρέωσιν διά τοΰ Νόμου 4356 τής
9)14 Αύγούστου 1929 νά μή ένερ- 
γήση ούτε άμέσως ©ϋτε διά Νομο
θετικού μέτρου ©ιουδήποτε έμμέ- 
σως τό Δημόσιον.

Ή άποφις, τού σχεδίου Ν. Δ. καί 
τής εισηγητικής έκθέσεως είναι ή 
άποφις τής Διοικήσεως τής Τραπέ
ζης τής 'Ελλάδος καί τού Συλλό
γου τών Υπαλλήλων της. Έν προ 
κειμένω ύπάρχει μία διαφορά γνώ 
μης, μία διένεξις άς έπιτραπή νά 
είπωμεν, μεταξύ τού Προσωπικού 
τής Έβνικής Τραπέζης καί τού

Συλλόγου καί τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος. Διατί ά, 
είναι κριτής τής διάφοράς αύτής: 
ή Νομοθετική εξουσία καί όχι © ύ
πό τού Πολιτεύματος φυσικός κρι
τής ©ία είναι τά Δικαστήρια;

9) Έκ τών άνωτέρω συνάγεται, 
φρονούμεν, ότι ή κοινότης τών Τα 
μείων δέν δύναται νά κατααργη- 
θή καί διά λόγους νομικούς, καί 
διά λόγιους ουσιαστικούς. Οί νομι
κοί λόγοι έξετέθησαν. "Ενας νέος 
Νόμος ιώς τό κατατεθέν σχέδιον 
θά ηρχετο ν’ άνατρέφη Νόμους 8έ- 
μελιώδεις καί έν ταύτώ νά έμφα- 
νίση τό Κράτος άναιροΰν πανηγυ- 
ρικώς δοθείσας διά τής ύπογραφής 
του, υποσχέσεις του.

Άπό άπόψεως ούσίας ή κοινό- 
της τών Ταμείων μέ τήν υποδειγ
ματικήν της διίκησιν καί διαχεί- 
ρισιν ην αναγνωρίζει ή Εισηγητι
κή "Εκθεσις προβάλει ώς φάρος 
φωτεινός, λαμπρόν παράδειγμα 
μιμήσεως καί διά τούς λοιπούς ή- 
σίφαλισμένους.

Ή διατήρησις τής κοινότητος 
τών Ταμείων άποτελεΐ τήν άπο- 
κλειστικήν έγγύησιν όλων τών 
Συνταξιούχων καί τών είς, αυτά 
ήσφαλισμένων : καί τών παρά τή, 
Τραπέζη τής Ελλάδος καί τών 
«αρά τή Εθνική καί Κτηματική 
έργαζομένων.

Ό έπιδιωκόμενος χωρισμός θά 
έχη άμεσον τον τραγικόν του Αν
τίκτυπον εις τό διά τού σχεδίου Ν. 
Δ. δημιουργούμενον Ειδικόν Τα
μεΐον τού Προσωπικού τής ττέως 
’Εθνικής Τραπέζης.

Βάσει τών σημερινών δεδομέ
νων καί μέ τό σκοπούμενον ν’ ά- 
φεθή είς αύτό βάρος τών Συνταξι
ούχων, μέ τίνας δυνατότητας θά 
δυινηθή τοΰτο νά Αντιμετώπιση τάς 
ύποχρεώσεις του; Πώς, έπί πλέον 
τού ήδη αριθμού τών Συνταξιού
χων θά δυνηθή τούτο· νά πληρώσηι 
τάς συντάξεις τών συνεπεία τής 
συγχωνεύσεως ιπαραιτηθέντων καί 
άπολυθησομένων ύπαλλήλων;

©ά ριφθώσι λοιπόν εις τούς δρό
μους δύο χιλιάδες συνταξιούχοι 
μετά τών οικογενειών των άφού 
όλην τήν ζωήν των είς τήν έξυ- 
πηρέτησιν τού Ιδρύματος Αφιέρω
σα ν; Καί θά υιοθέτηση τόν οφα- 
γιασμόν των ή ’Εθνική ’Αντιπρο
σωπεία ;

Ό αντίκτυπος όμως τού έπιδιω- 
κομένου χωρισμού δέν θά σταμα- 
τηση έδώ. ©ά προχωρήση μετά 
τινα έτη καί είς τό Ειδικόν Τα
μεΐον τοΰ Προσωπικού τής Τραπέ- 

■ ζης τής Ελλάδος όταν θά έχουν 
’ κατά λογικόν έπακολούθημα άντι- 
στραφή καί δι’ αύτό ©ί σημερινοί 
όροι ώς προς τό βάρος τών Συν
ταξιούχων.

Όθεν έρωτητέον: Διά τίινα λό
γον έφόσον ή κοινότης τών · Τα
μείων έξασφαλίζει βασίμως καί 
τώρα καί είς τό μέλλον τήν ζωήν 
όλων τών Συνταξιούχων καί απο
τελεί έγγύησιν όλων τών είς αύτά 
ήσφαλισμένων καί τών οικογενει
ών των, νά διακινδυνεύσωμεν τόν 
Ιέπιτυχόντα σκοπόν, μέ τήν κατάρ- 
ΐγησιν ενός ισχυρού ’Οργανισμού 
καί άντικατάστασίν του δι’ άνισχύ 
ρων τοιούτων;

Συνάδει τούτο πρός τήν ύγιή Α
σφαλιστικήν πολιτικήν;

Πιστεύομεν όχι.
Όπως έπίσης πιστεύομεν ότι 

καί ό Αξιότιμος κ. 'Υπουργός τής 
Εργασίας έκτιμών τό άπό πόσης 
πλευράς έπιζήμιον τού έπιδιωκο- 
μένου χωρισμού θά πεισθή νά άπο- 
σύρη τό κατατεθέν σχέδιον Ν. Δ. 
καί ή ’Εθνική ’Αντιπροσωπεία θά 
άποστή τής Ιψηφίσεως αύτοΰ.

Μέ τήν πεποί&ησιν αύτήν πα- 
ρακαλούμεν όπως δεχθήτε τήν δια 
βεβαίωσιν τοΰ βαθύτατου προς 'Υ
μάς οεβασμοΰ.
Ό Πρόεδρος Ό Γ. Γραμματεύς 
Γ. ΚΩΣΤΗΣ1. ΤΣΑΚΥΡΟΓιΥΟΥ


