ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΡΟΠΗ φ

ΑΠΟ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΤΗΛΕΦ. 613.859, 318.963

φ

60

φ

ΥΠΕΥΘ. ΥΛΗΣ:

Θ. Κ. ΣΑΛΙΜΠΑΣ ΤΗΝΟΥ 5 - ΑΘΗΝΑΙ#
ΥΠΕΥΘ. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: ΚΩΝ. ΠΑΝΟΥ
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 7 - ΑΘΗΝΑΙ # ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ
ΔΡΑΧ. 1
•

# ΑΡ1Θ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

29

ΦΥΛΛΟΥ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

274 (368 )
1966

#

80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΝΟΝ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΥ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ
’Ογδόντα χρόνια πέρασαν από την Πρωτομαγιά τοΰ Σικά
γου τοΰ 1886. Τότε πού δέκα ηρωες έδωσαν τό οΐμα τους για
την πρώτη έργατική κατάκτηση. Τό όκτάωρο.
’Από τότε σέ διάστημα μιας ανθρώπινης ζωής περίπου., πο
λύ μικρό σέ σύγκριση μέ ιστορικά μεγέθη, πόσες κοσμογονικές
αλλαγές δέν έγιναν, πόσο ή ανθρωπότητα μεγάλωσε δσο δέν ειχει μεγαλώσει στις χιλιετίες τής μακραίωνης ιστορίας της.
Ή αφάνταστη τεχνική πρόοδος. 01 ανακαλύψεις πού προκαλούν δέος. Ή διάσπαση τοΰ ατόμου. ΟΙ διαστημικές πτήσεις.
Ή τεράστια οικονομική ανάπτυξη. Οΐ έκ βάθρων άλλαγές στην
κοινωνική διάρθρωση. "Ολα αύτά μαζί συνθέτουν τις κοσμογονι
κές άλλαγές μέσα στά 80 χρόνια πού πέρασαν από τήν Πρωτο
μαγιά τοΰ Σικάγου. Καί ό κυριώτερος συντελεστής όλων αυτών
των μεγάλων ανθρωπίνων κατακτήσεων σ’ όλο τό διάστημα αυ
τό εΐναι ή ανθρώπινη έργασία, πνευματική καί έκτελοΰσα, μέ
φορέα της τήν τάξη τών έργαζομένων.
Γιά τό 8ωρο διαδήλωναν, άπεργοΰσαν καί έπεφταν οί ηρωι
κοί εργάτες τοΰ Σικάγου τό 1886. Καί σήμερα όχι μόνο έχει καθιερωθή διεθνώς τό 8ωρο σάν έπίσημος χρόνος ήμερησίας απα
σχόλησης των έργαζομένων, αλλά σέ πολλές χώρες οί εργαζόμε
νοι πέρασαν στήν έβδομάδα τών 42, τών 40 καί τών 36 ωρών.
Στά 80 χρόνια πού πέρασαν, ή τάξις τών έργαζομένων πολλαπλασιάσθηκε αριθμητικά, ατσαλώθηκε αγωνιστικά, άνδρώθηκε
οργανωτικά. Καί μέσα από διαρκείς καί επίμονους ηρωικούς α
γώνες άνοιξε τον δρόμο γιά τήν κοινωνική απελευθέρωση, τήν
κοινωνική δικαιοσύνη, τήν κατάργηση τής έκμεταλλεύσεως ανθρώ
που άπό άνθρωπο.
’Έτσι ένώ τό 1 886 ή τάξη τών έργαζομένων, σ’ όλες τις χώ
ρες, περιφρονημένη, καταφρονημένη, ασύνδετη, έρμαιη στό μαστίγιο καί τήν φιλευσπλαχνία τών μεγιστάνων τοΰ πλούτου καί τών
κάθε μορφής άφεντάδων, σήμερα, στά τόσα λίγα ιστορικά χρόνια,
όχι μόνο έχει προχωρήσει ραγδαία στήν κατάκτηση τών δικαιω
μάτων της πάνω στον άνθρώπινο πλοΰτο καί τήν θέση της στήν
κοινωνική οργάνωση αλλά στις περισσότερες χώρες, έπάνω άπό
τό 1 )3 τής ανθρωπότητας, τά ώργανωμένα πολιτικά τμήματα αυ
τής τά έργατικά κόμματα, άνεξάρτητα άπό τήν φιλοσοφική τους
βάση καί τήν κοινωνική τους μεθοδολογική ιδεολογία, άποτελοΰν
επίσημη Κυβέρνηση, όχι μόνο κατευθύνουν τις τύχες τών χωρών
τους, άλλά καί άποτελοΰν κύριον παράγοντα τής πορείας τών διε
θνών πραγμάτων, διατηρούν καί επιβάλλουν τήν αρχή τής ειρηνι
κής ρυθμίσεως τών διαφορών, αγωνίζονται γιά τήν διατήρηση τού
μεγάλου αγαθού τής ανθρωπότητας, τής ΕΙΡΗΝΗΣ.
Τά έργατικά κινήματα απλώθηκαν στις χώρες πού ήσαν ή
καί είναι κάτω άπό αποικιακό ζυγό, άποτελοΰν τήν πρωτοπόρε ία
τών έθνικών κινημάτων γιά τήν άπελευθέρωση καί εθνική απο
κατάσταση τών χωρών τους. 'Η μία μετά τήν άλλη, οί ύπόδουλες αυτές χώρες, άποχτοΰν τήν εθνική τους ανεξαρτησία καί τά
έργατικά κινήματα τότε παίζουν τόν πρωτεύοντα ρόλο στήν κοι
νωνική τους άνοδο, στήν οικονομική τους ανόρθωση καί αυτοδυ
ναμία.
’Αλλά οί έργαζόμενοι εις όλες τις χώρες καί οί οργανώσεις
τους εθνικές καί διεθνείς κάθε άλλο παρά θά πρέπει νά έπαναπαύωνται στις κατακτήσεις τους.
Ή ολιγαρχία τοΰ πλούτου, λατρεύοντας μόνο τό χρηματικό
κέρδος, πιστεύοντας μόνο στήν συσσώρευση τοΰ πλούτου στά σι
δηρόφρακτα κεμέρια της, όχι μόνο δέν παραιτεΐται άπό τά προ
νόμιά της, άλλά μέ κάθε άνομο μέσο προσπαθεί νά τά στερεώση
καί νά τά έπεκτείνη.
'Η διεθνής μορφή τής ολιγαρχίας, τά μονοπώλια, δέν μπο
ρούν νά δεχθοΰν τήν άνεξαρτησία τών λαών, τήν οικονομική ευη
μερία καί κοινωνική πρόοδο αυτών. Γιατΐ ή άπώλεια τοΰ ελέγχου

1886

-

1966

ZHTD Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΠΤΟΜΑΓΙΑ

ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ
εις τήν οικονομία τών χωρών, είναι άντίθετη προς τά συμφέροντά
τους.
'Η ολιγαρχία τοΰ πλούτου σέ έθνικά περιθώρια, είτε έχη
σύνδεση μέ τά διεθνή μονοπώλια, φανερή ή αφανή είτε δέν έχη,
ένα έχει πάντως συμφέρον: Νά έμποδίση τήν τάξη τών έργαζο
μένων νά άναπτύσση τις διεκδικήσεις της. Κάθε δίκαιη έπιδίωξη
τών έργαζομένων εΐναι άντίθετη προς τά συμφέροντά της. Κάθε
τροπή τής διοικήσεως τής χώρας προς δικαιότερη κοινωνικά δια
βίωση, κάθε Θυσία τής ολιγαρχίας πού θά βοηθούσε τήν οικονο
μική άνάπτυξη τής χώρας καί τήν ανύψωση τοΰ λαϊκού βιοτικού
επιπέδου, εΐναι γι’ αυτήν άπαράδεκτη. Ή συνδικαλιστική έλευθερία, ή ελεύθερη εκλογή τών διοικήσεων τών συνδικάτων άπό
τούς εργαζομένους, ή ένότητά τους καί ή ελεύθερη συνδικαλιστική
δράση εΐναι ό στόχος της. Καί εάν στήν πορεία τής προόδου τών
λαών ή συνδικαλιστική έλευθερία καί δράση τών έργαζομένων
εΐναι συνταγματικά κατοχυρωμένες, ή ολιγαρχία καί τά όργα
νά της μηχανεύονται καί εφαρμόζουν άνομες μεθόδους καί μέσα
γιά τήν φαλκίδευση καί τήν καταπάτησή τους.
Στήν τάξη τών έργαζομένων καί στις ’Οργανώσεις τους σέ
κάθε χώρα καί στήν δική μας περισσότερο μπαίνει τό καθήκον νά
περιφρουρήσουν τις κατακτήσεις τους, νά ματαιώσουν τά σχέδια
τής ολιγαρχίας τοΰ πλούτου καί τών άσυδότων μονοπωλίων καί
νά προχωρήσουν γιά άνώτερους σταθμούς οικονομικής καί κοινω
νικής προόδου.

Μαζί μέ τούς έργαζομένους τής χώρας μας, οί Τραπεζιτικοί
υπάλληλοι έχοντας συνειδητοποιήσει τήν θέση τους στό ’Εργα
τικό κίνημα τής χώρας καί στον πραγματικό προορισμό τους, άγωνίσηκαν καί άγωνίζονται κάτω άπό τις πιο σκληρές συνθήκες
σέ όλη τήν έκταση πού ή στυγνή έργοδοσία στάθηκε καί στέκε
ται άντίθετη προς τήν πρόοδο τών αιτημάτων τών έργαζομένων
καί τήν άνοδο τής θέσεώς τους. ’Αγώνες γιά τούς μισθούς, γιά τήν
διατήρηση, βελτίωση καί ολοκλήρωση τής Άσφαλίσεως, γιά καλ
λίτερους όρους έργασίας, γιά τήν έλεύθερη άσκηση τών συνδικαλι
στικών δικαιωμάτων καί γιά τήν περιφρούρηση τής ένότητος τών
συνδικαλιστικών δυνάμεων άπό τις ενέργειες τών κάθε είδους δια
σπαστών. ’Αντιμετώπισαν καί αντιμετωπίζουν κάθε μέτρο τρο
μοκρατίας καί έξανδραποδισμοΰ τών έργαζομένων καί δέχθηκαν
καί δέχονται ειδικά ώργανωμένες έναντι ον τοΰ συνδικαλιστικού
τους κινήματος καί τών νομίμων οργανώσεων τους συγκεκριμένα,
έπιθέσεις τών έργοδοτικών συγκροτημάτων καί τών οργάνων τους.
"Ομως ό ώργανωμένος κλάδος τών Τραπεζικών Υπαλλήλων
πιστός στον προορισμό του καί τήν άποστολή του όχι μόνο δέν
κάμπτεται άλλά δυναμώνει τούς άγώνες του γιά νά δημιουργή τις
νικηφόρες προϋποθέσεις γιά τήν παραπέρα πορεία του. Κάθε ι
στορική, γιά τό συνδικαλιστικό κίνημα, ή μέρα, τήν κάνει ορόση
μο γιά νέες έξορμήσεις.
’Έτσι καί τήν έφετεινή Πρωτομαγιά θά τήν κάνη νέα άφετηρία γιά νά διατρανώση μέ άλλους έργαζομένους τήν θέληση καί
τήν πίστη του γιά έντονώτερους άγώνες γιά νά ίδή τά προ βλή
ματά του νά λύνωνται, προβλήματα είτε δικά του είτε όλων τών
έργαζομένων μά άμεσα ένδιαφέροντα καί αυτόν προβλήματα πού
έθεσε στις ’Οργανώσεις του προς έπίλυση αυτό τούτο τό Γ' Παν
ελλαδικό ΠοΓτραπεζοΰπαλληλικό Συνέδριο:
1. Τήν αναπροσαρμογή τών άποδοχών.
2. Τήν καθιέρωση ένιαίου ωραρίου 39 ωρών έβδομαδιαίως,
σ’ όλη τήν Ελλάδα καί σεβασμό τοΰ έκάστοτε Ισχύοντος.
3. Τήν απομάκρυνση κάθε άπειλής άπό τούς ’Ασφαλιστικούς
’Οργανισμούς καί τήν έξασφάλιση τής έλεύθερης διοικητικής καί
οικονομικής λειτουργίας τους.
4. Τήν καθιέρωση συγχρονισμένης Εργατικής Νομοθεσίας
μέ θέσπιση άνθρωπινοΰ καί δικαίου Κώδικα Έργασίας καί κα
τάργηση τοΰ άνελεύθερου Ν. 3239)55.
5. Τήν νομιμοποίηση τών Επαγγελματικών ’Οργανώσεων γιά
τήν διεκδίκηση ενώπιον τών Δικαστηρίων τών προσβαλλόμενων
δικαιωμάτων τών μελών τους.

6. Τήν πλήρη άποκατάσταση τών συνδικαλιστικών έλευθεριών. Τήν πάταξη τών άνηθίκων καί παρανόμων παρεμβάσεων τών
’Αρχών καί ’Εργοδοτών στήν έλεύθερη καί νόμιμη άσκηση τού
συνδικαλιστικού δικαιώματος. Τήν κατάργηση όλων τών ανελεύ
θερων νόμων.
7. Τήν προστασία τής μητρότητας καί τών δικαιωμάτων τών
γυναικών συναδέλφων μέ βάση τήν άρχή «ϊση άμοιβή δι’ ϊσην
έργασίαν».
8. Τήν έξουδετέρωση κάθε ένέργειας πού διασπά τό έργατοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα. Διαγραφές σωματείων άπό
ευρύτερες ’Οργανώσεις, ίδρυση άντισυνδέσμων, υπογραφές δια
κηρύξεων καί όρκων πίστεως πολιτικοΰ περιεχομένου, άναμμα τής
διαιρέσεως καί τοΰ μίσους άνάμεσα στούς έργαζομένους μέ βάση
πολιτικά κριτήρια καί πεποιθήσεις εΐναι ένέργειες έπαίσχυντες,
προδοτικές καί έξοστρακιστέες άπό τό Ελληνικό Συνδικαλιστικό
Κίνημα, πού πρέπει νά εΐναι αλώβητο, ένιαΐο καί πανίσχυρο γιά
ν’ άντιμετωπίση τήν πανίσχυρη στήν χώρα μας έργοδοσία.
ΖΗΤΩ Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ.
ΖΗΤΩ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

“ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΑΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,,

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΟΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
Στό ύπ’ άριθ. 82/Α ψύλλον τής ’Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως, έδημοσιεύθη τό Βασιλικόν Διάταγμα 290/21-3-66
τό όποιο κυρώνει τις τροποποιήσεις τοΰ ’Οργανισμού τής
υπηρεσίας τής Τραπέζης μας.
Γιά τήν ενημέρωση τών συναδέλφων μας δημοσιεύουμε
ολόκληρο τό κείμενο, τό όποιο έχει ώς εξής :
Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ API© 290
Περί κυρώσεως τροποποιήσεως τοΰ ’Οργανισμού
«’Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος Α. Ε.»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες ύπ’ όψιν τάς διατάξεις: α) τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν. Διατά
γματος 2510)1953 «περί ρυθμίσεως ζητημάτων
τινών Προσωπικού
Τραπεζιτικών Ιδρυμάτων καί άλλων τινών διατάξεων», 6) τοΰ άρθρου
2, παρ. 2, τοΰ Ν. Διατάγματος 3789)1957 «περί Κανονισμών ’Εργα
σίας» καί γ) τήν ύπ’ άριθ. 175)1966 γνωμοδότησιν τού Συμβουλίου
’Επικράτειας, προτάσει τών Ήμετέρων Υπουργών ’Εμπορίου καί ’Ερ
γασίας άποφασίζο μεν καί δ'ΐατάσσομεν:
"Αρθρον πρώτον.
Κυροΰται ή τροποποίησις τού διά τού άπό 1 7)26.9.1 953 Β. Δια
τάγματος «περί κυρώσεως τού ’Οργανισμού τής ‘Εθνικής Τραπέζης τής
Ελλάδος καί ’Αθηνών Α.Ε.» κυρωθέντος ’Οργανισμού
τής Εθνικής
Τραπέζης τής Ελλάδος Α.Ε., άφορώσα εις τήν άντικατάστασιν τών

Άπό τήν εφημερίδα τής Πανελληνίου 'Ομοσπονδίας ’Η
λεκτρισμού καί επιχειρήσεων Κοινής Ώφελείας, πού έπανεξεδόθη καί κυκλοφορεί κάθε μήνα, άναδημοσιεύουμε
άρθρο τού συναδ. κ. Τάκη Τασούλη, Γεν. Γραμμ. τής Ένώσεως Προσωπικού Ε. Η. Σ.

άρθρων 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 καί 23 καί τήν προσθήκην νέου άρθρου
ύπ’ άριθ. 35 περιέχοντας μεταβατικός διατάξεις, ώς αΰτη κατηρτίσθη
Τόν τελευταίο καιρό
ευρύτατα
ύπό τοΰ Διοικητικού αυτής Συμβουλίου, κατά τάς συνεδριάσεις αυτού
τής 28.12.1965 καί 26.1.1966 καί ώς υπεβλήθη; είς τούς Υπουργούς χρησιμοποιήθηκε καί έξακολουθεΐ νά
σκούγεται άπό· έργοδοτικά χείλη καί
’Εμπορίου καί Έργασίας, εχουσα ώς ακολούθως:
νά επαναλαμβάνεται άπό τους κυ
"Αρθρον 2.
βερνητικούς παράγοντες καί τά όρ
γανα τής τάξεως ένα πραγματικά
Προσλήψεις Προσωπικού
απατηλό σύνθημα. "Οταν ξεσπάσει
1. Προσλήψεις είς τήν υπηρεσίαν τής Τραπέζης γίνονται κατ’ αρ σέ ένα έργατικά κλάδο μια απεργία
χήν έπί βαθμφ Δοκίμου, Λογιστικού ή Ταμειακού Κλάδου, Μηχανικού ! σπεύδουν νά δηλώσουν μέ άρκετη
Γ'., Υπομηχανικού Δ'., Δοκίμου Τεχνικού Βοηθού, Τεχνίτου Γ'. καί ι υποκρισία δη μοκρατ ικότητας άσπαΚλητήρας Γ'., επιφυλασσόμενων τών κατωτέρω ύπό στοιχεία 2 καί 3 ζόμενοι δήθεν την άρχή τής προσοριζόμενων.
| τασίας τής ελευθερίας τού ατόμου,
έχει ανάγκη
Κατ’ έξαίρεσιν τών ανωτέρω δύναται ή Τράπεζα νά προσλαμβάνη, | ότι όπως ό απεργός
κατ’ άνώτατον δριον, έτη,σίως 30 πτυχιούχους Άνωτάτων Σχολών, ώς ' προστασίας, γιατί
μέ τόν αγώνα
καί ισοτίμων τοιούτων Σχολών τής αλλοδαπής, είς τόν δεύτερον βαθμόν του κάνει χρήση συνταγματικού δι
τής κλίμακας τού Λογιστικού Κλάδου, μετά τών ύπηρεσιακών καί οι καιώματος, έτσι καί ό απεργοσπά
κονομικών συνεπειών διετούς παραμονής έν τώ βαθμφ τούτφ.
στης έχει άνάγκη παράλληλης προ
στασίας γιατί καί ή έργασία είναι
3. ‘Ωσαύτως, δύνανται, προτάσει τής Διοικήσεως καί άποφάσει
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, νά προσλαμβάνωνται ύπάλληλοι είς ανώ δικαίωμα τού εργαζομένου άνθρω
τερους τοΰ πρώτου βαθμούς, λόγιρ εξαιρετικών προσόντων ή πείρας, πον.
Καί τό σύνθημα αύτό πού άσφαείτε τηρούμενης τής κατωτέρω' διαδικασίας, είτε καί άνευ ταύτης. ‘Η
τοιαύτη πρόσληψις νοείται γενομένη καθ’ ύπέρβασιν τού διά τού πα λώς μπορεί νά παρασύρει λόγω' τής
απατηλής του ώραιοφανείας τόν άρόντος ’Οργανισμού προβλεπσμένου αριθμού οργανικών θέσεων.
Οί οΰτω προσλαμβανόμενοι, οϊτινες δεν δύνανται νά ύπερβαίνωσι πληροφόρητο εργαζόμενο, δέν στα
τούς πέντε έτησίως, απολύονται δΓ άποφάσεως τού Διοικητικού Συμ ματάει μόνο μέχρι έκεΐ. Συνοδεύε
ται καί άκολουθιέται άπό ένα σω
βουλίου, προτάσει τής Διοικήσεως, κατ’ απόλυτον κρίσιν.
ρό μέτρα πού έχουν σάν αντικειμε
( Συνέχεια στήν σελίδα 2)
νικό σκοπό τόν περιορισμό τής α

περγίας, τό κτύπημα όλων τών δρα
στήριων στελεχών που τήν καθοδη
γούν, καί γενικά μέ αυτό προσπα
θούν νά δικαιολογήσουν όλα τά άπεργοσπαστικά μέτρα και τήν κινη
τοποίηση καί επέμβαση τού κρατι
κού μηχανισμού. ’Αλλά ας έλθουμε
νά εξετάσουμε τό θέμα. Υπάρχουν
άραγε δύο ελεύθερες εργατικές συ
νειδήσεις πού κινούνται χωρίς πιέ
σεις καί εξαναγκασμούς, όταν τε
θεί άπό τήν διοίκηση τού σωματεί
ου θέμα απεργίας καί εκδηλώνονται
ελευθέριος ή μια ακολουθώντας καί
ή άλλη άρνουμένη τήν πρόσκληση
τής άπεργιακής κ ινητοποιήσεως; υ
πάρχει δηλαδή μιά ομάδα εργατών
πού ελευθέριος παίρνει τήν απόφα
ση νά άκολουθήση τήν απεργία, για
τί νομίζει δτι εΐναι τό μόνο μέσον
πού θά έξασκήσει πίεση
καί θά
κάμψει τήν έργοδοτική άρνηση α
ποδοχής
τών αιτημάτων τους, καί
μιά άλλη ομάδα εργαζομένων, πού
χωρίς εξαναγκασμούς, παίρνει αν
τίθετα τήν απόφαση νά άντιστρατευ-

( Συνέχεια στήν σελίδα 3)

Σελίς 2α

ΟΑΟΚΑΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΝ ΤΡΟΟΟΠΟΙΗΣΕΟΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΟΠΟΣ ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡ)ΣΕΟΣ
(Συνέχεια από

Γην

1η σελίδα)

4. Ή Διοίκησις δύναται, πρός συμπλήρωσιν υπηρεσιακών κενών
οιουδήπατε Κλάδου, μή δικαιολογούνταν, κατά την απόλυτον κρίσιν αυ
τής, την πρόσληψιν μονίμου προσωπικού, νά προσλαμβάνη προσωρινόν
ή έπί συμβάσει ώρισμένου χρόνου', προσωπικόν, μή ύπερβαΐνον τον α
ριθμόν 10 έτησίως, μέ άποδοχάς ύπ’ αυτής καθόριζα μένας.
Τό προσωπικόν τής κατηγορίας ταύτης δύναται_ νά περιληφθή εις
τό τακτικόν τοιουτον, έψ’ 0C70V ύψίσταται υττηρεσιακή ανάγκη, υττο την
προϋπόθεσιν ότι θά τηρηθώσι τά περί προσλήψεως ύπαλλήλων καθορι
ζόμενα.
,
,
5. Διά νά προσληψθή τις παρά τή Τραπέζη, δέον να εναι υγιής
καί νά μή άγη ήλικίαν άνωτέραν των 30 έτών καί των 40 ετών προκειμένου ττερί Μηχανικών.
6. Οϋδείς ύποκείμένος εις στρατιωτικήν
ύποχρέωσιν διορίζεται
μετά τήν συμπλήρωσιν του 19ου έτους τής ηλικίας του, αν μη^ προτερον έκτελέση τήν έν τφ στρατφ θητείαν του ή απαλλαγή ή έξαιρεθή
ταύτης.
7. Διά τήν πρόσληψιν παρά τή Τραπέζη, απαιτείται:
’Απολυτήριον τουλάχιστον δημοτικού σχολείου, διά τους κλητήρας.

,

,

„

Πτυχίον Σχολής Υπομηχανικών ή έτέρας Δημοσίας η ανεγνωρισμένης Άνωτέρας Τεχνικής Σχολής, διά τούς Υπομηχανικούς.
Πτυχίον Εθνικού Μετσοδείου Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχο
λής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή ισοτίμου αντιστοίχου Σχολής
τής άλλοδαπής, διά τούς μηχανικούς.
’Απολυτήριον Γυμνασίου ή ισοτίμου Σχολής, διά τους υπάλληλους
τού Λογιστικού καί Κυρίου Ταμειακού -Κλάδου
καί
τους Τεχνικούς
Βοηθούς.
Διά τάς περιπτώσεις τής παρ. 2 τού παρόντος άρθρου, Πτυχίον
Άνωτάτης Σχολής.
8. ‘Ο υποψήφιος δέον νά προσαγάγη τά κάτωθι πιστοποιητικά:
α) Πιστοποιητικόν σπουδών.
6) Πιστοποιητικόν Ποινικού Μητρώου.
γ) Πιστοποιητικόν στρατολογικής καταστάσεως (προκειμένου πε
ρί άρρένων έκπληρωσάντων τάς στρατιωτικός των ύποχρεώσεις ή άπαλλαγέντων αύτών προσωρινώς ή όριστικώς».
δ) Ληξιαρχικήν πράξιν γεννήσεως ή πιστοποιητικόν Δήμου ή Κοι·
νότητος.
ε) Συστατικός έπιστολάς δύο τουλάχιστον ευυπολήπτων, κατά τήν
κρίσιν τού Διευθυντοΰ Προσωπικού, προσώπων.
στ) ’Επίσης ύποχρεούται νά ύποβληθή, προς διαπίστωσιν τής ύγείας του εις έξέτασιν (γενικήν ώς καί πάσαν ειδικήν) παρά
τών υπό τής Τραπέζης οριζόμενων ιατρών.
ζ) Προκειμένου περί Μηχανικών, πιστοποιητικόν
έγγραφης των
είς τό Τεχνικόν Έπιμελητήριον Ελλάδος.
9. Προσλήψεις προσωπικού κατά τάς παραγράφους 1 καί 2 τού
παρόντος, εξαιρούμενης τής προσλήψεως Μηχανικών, γίνονται κατόπιν
έγγράφου καί προφορικής δοκιμασίας, ενώπιον Εξεταστικής ’Επιτρο
πής, όριζομένης διά πράξεως τού Διοικητού, ήτις καί καθορίζει τόσον
τήν σύνθεσιν τής ’Εξεταστικής Επιτροπής, όσον καί τάς λοιπάς λε
πτομέρειας τής δοκιμασίας. Ή Τράπεζα δύναται ν’ άξιώση, κατά τήν
κρίσιν της, τήν υπαρξιν ειδικών προσόντων καί γνώσεων. ‘Ο διαγωνι
σμός προς πρόσληψιν τών έν τή παρ. 2 άναφερομένων, διενεργεΐται άποκλειστικώς μεταξύ Πτυχιούχων Άνωτάτων Σχολών.
10. Διά πράξεως τού Διοικητού ορίζεται ό αριθμός τών^ προσληπτέων έκ τών ΰποστάντων δοκιμασίαν καί έπιτυχόντων, άναλόγως των
αναγκών τής ύπηρεσίας, κατά σειράν επιτυχίας, προτιμωμένων, έν ίσότητι έπιτυχίας, τών τέκνων έν ενεργείς: ύπαλλήλων τής Τραπέζης ή συν
ταξιούχων, ώς καί τών τέκνων θανόντων έν ένεργεία ή έν καταστάσει
συνταξιοδοτήσεως ύπαλλήλων τής Τραπέζης.
Προσλήψεις είσπρακτόρων κατ’ αρχήν, δεν ένεργούνται, τών θέ
σεων τής κατηγορίας ταύτης συμπληρουμένων διά μετατάξεως τών κεκτημένων τά άπαιτούμενα προσόντα ικλητήρων, κατά τά περί μετατάξεως προσωπικού καθοριζόμενα.
Ή πρόσληψις άνακοινοΰται δΓ έγγράφου τής Διευθύνσεως Προ
σωπικού τής Τραπέζης, καθορίζοντας καί τήν ήμερομηνίαν καθ’ ήν ό
προσλαμβανόμενος δέον ν’ άναλάδη τά καθήκοντά του.
Μή έμφάνισις τού καλουμένου κατά τήν ταχθεΐσαν ήμερομηνίαν ή
τό βραδύτερσν έντός πενθημέρου άπό ταύτης, θεωρείται ώς μή αποδο
χή παρά τούτου τής προσλήψεώς του.
"Αρθρον 3.
Όργανικαί θέσεις.
1. Αί όργανικαί θέσεις άπό τού βαθμού τού Ύποτμηματάρχσυ Λογιστικού καί Ταμειακού Κλάδου - καί τού Μηχανικού Γ-., καθορί
ζονται συνολικώς κατά βαθμούς, ώς ακολούθως:
Λογιστικός Κλάδος:
16
Διευθυνταί
28
Ύποδ ιευθυνταί
50
Συμπράττοντες Ύποδιευθυνταί
175
Τμηματάρχαι Α-.
275
Τμηματάρχαι Β-.
360
Ύποτμηματάρχαι
904
Ταμειακός Κλάδος:
Συμπράττοντες Ύποδιευθυνταί
Τμηματάρχαι Α'.
Τμηματάρχαι Β '.
Ύποτμη ματάρχαι

1
5
18
35
59

γ)

Κλάδος Μηχανικών:
’Αρχιμηχανικοί
Έπι μηχανικοί
Μηχανικοί Α'.
Μηχανικοί Β'.
Μηχανικοί Γ'.

1
2
10
10
10

33
2. Τά Διοικητικόν Συμδούλιον, προτάσει τού Διοικητού, δύναται
νά μεταβάλη κατά τάς παρουσιαζομένας έκάστοτε άνάγκας, τήν ώς
όίνω καθοριζομένην σύνθεσιν τού ανωτέρω προσωπικού.
"Αρθρον 4.
Διαβάθμισις Προσωπικού
Τό προσωπικόν τής Τραπέζης, κατανέμεται είς τούς άκολούθους
διακεκριμένους υπηρεσιακούς Κλάδους, ήτοι:
α) Λογιστικόν, 6) Ταμειακόν, γ) Τεχνικόν καί δ) Κλάδον Υπη
ρετικού Προσωπικού.
‘Η διαβάθμισις έν έκάστφ Κλάδφ, έχει ώς ακολούθως:
1. Λογιστικός Κλάδος.
Βαθμοί:
Δόκιμος
'Υπολογιστής Β'.
Υπολογιστής Α'.
Λογιστής Β'.
Λογιστής Α'.
Ύποτμη ματάρχης
Τμηματάρχης Β'.
Τ μη ματάρχης Α'.
Συμπράττων Υποδιευθυντής

Υποδιευθυντής
Διευθυντής
2. Ταμειακός (Κλάδος.
Βαθμοί:
Δόκιμος Ταμειακός
Ύποταμίας Β'.
Ύποταμίας Α'.
Ταμίας Β'.
Ταμίας Α'.
Ύποτμηματάρχης
Τμηματάρχης Β'.
Τμηματάρχης Α'.
Συμπράττων Υποδιευθυντής
Ό Ταμειακός Κλάδος, περιλαμβάνει καί Βοηθητικόν Προσωπικόν
Είσπρακτόρων, μέ τήν ακόλουθον διαβάθμισιν:
Βαθμοί:
Εϊσπράκτωρ Γ'.
Είσπράκτωρ Β'.
Εϊσπράκτωρ Α'.
3. Τεχνικός Κλάδος.
Ό Τεχνικός Κλάδος, υποδιαιρείται είς δύο διακεκριμένους Κλά
δους :
α) Κλάδος Μηχανικών.
Βαθμοί:
Μηχανικός Γ'.
Μηχανικός Β'.
Μηχανικός Α'.
Έπιμηχανικός
’Αρχιμηχανικός
6) Κλάδος ‘Υπομηχανικών.
Βαθμοί:
Υπομηχανικός Δ'.
Υπομηχανικός Γ'.
’Υπομηχανικός Β'.
‘Υπομηχανικός Α'.
‘Ο Τεχνικός Κλάδος περιλαμβάνει καί ιδίαν κατηγορίαν Βοηθη-

ΕΝΩΣΙΣ

ΦΙΛΑΘΛΩΝ

τικοΰ Προσωπικού, διαβαθμιζομένην ώς ακολούθως:
Τεχνικοί Βοηθοί - Σχεδιασταί.
Βαθμοί:
Δόκιμος Τεχνικός Βοηθός
Τεχνικός Βοηθός Δ'.
Τεχνικός Βοηθός Γ'.
Τεχνικός Βοηθός Β'.
Τεχνικός Βοηθός Α'.
Τεχνΐται.
Βαθμοί:
Τεχνίτης Γ'.
Τεχνίτης Β'.
Τεχνίτης Α'.
Εργοδηγός
4. Κλάδος Υπηρετικού Προσωπικού.
Βαθμοί:
Κλητήρ Γ'.
Κλητήρ Β'.
Κλητήρ Α'.
;
Είς τούς άσκοΰντας ύπεύθυνον ταμειακήν διαχείρισιν (χρηματικού
ή τίτλων) καί έφ' όσον άσκοΰσι την διαχείρισιν ταύτην, χορηγείται επί
δομα καθοριζόμενον έκάστοτε ϋπό τού Διοικητού.
"Αρθρον 6.
Επιδόματα πολυετούς ύπηρεσίας.
1. Είς τό προσωπικόν χορηγείται έπίδομα πολυετούς ύπηρεσίας
έπί τού μισθόν, συνιστάμενον εις:
10%
14%
18%
25%

άπό
άπό
άπό
άπό

τής
τής
τής
τής

συμπληρώσεως
συμπληρώσεως
συμπληρώσεως
συμπληρώσεως

1 θετούς
15ετούς
20ετοΰς
25ετσΰς

ύπηρεσίας
ύπηρεσίας
ύπηρεσίας
ύπηρεσίας

2. ‘Ως χρόνος ύπηρεσίας διά την χορήγησιν τού ^ανωτέρω επιδό
ματος, λογίζεται καί ό χρόνος τυχόν προϋπηρεσίας τού υπαλλήλου είς
τό Δημόσιον, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Τράπεζας, τά Τα
μεία Υγείας τού Προσωπικού, τούς Συλλόγους τού Προσωπικού της
Τραπέζης,
τον Προμηθευτικόν Συνεταιρισμόν,
τούς Συνεταιρισμούς
Στεγάσεως τού Προσωπικού καί είς ’Ανώνυμους Εταιρείας, εχούσας
καταβεβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον δρ-χ. 7.000.000 καί άνω καί^έψ
όσον ό χρόνις ο-ύτος δεν ήξιοποιήθη διά τήν άπόληψιν συντάξεως ή έ
τέρας τυχόν παροχής.
"Αρθρον 7.
Προσαυξήσεις μισθού.

ΕΘΝΙΚΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Εκδρομές μηνός Μαίου
Κυριακή 1)5:
1) ΚΟΡΙΝΘΟΣ — ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑίΑΣ ΕΛΕΝΗΣ
Μέλη Δρχ. 35 —- Τρίτοι Δρχ. 50 (άτομα 40).

1. α) Είς τούς ύπαλλήλαυς αα) άπό τού βαθμού τού^ Λογιστοΰ
Α'., Ταμίου Α'., Μηχανικού Γ'. καί άνω καί ββ) είς τούς Υπομηχα
νικούς Α'., Τεχνικούς Βοηθούς Α'. καί τούς ’Εργοδηγούς, ύπηρετούντας εύδοκίμως, χορηγούνται προσαυξήσεις έπί τού βασικού μισθού, ώς
ακολούθως:
Πρώτη πρσσαύξησις έκ 15% μετά δύο έτών πραγματικήν υπηρε
σίαν έν τφ βαθμφ», δν κέκτηνται.
Έν συνεχεία, άνά έκάστην έπομένην τριετίαν, ευδόκιμου παρα
μονής έν τφ βαθμφ, προσαύξησις έκ 15%. Αί τοιαύται άνά τριετίαν
προσαυξήσεις, δεν δύνανται νά υπερβαίνουν εν συνόλου τας τεσσαρας.
6) Εις τους υπαλλήλους τής ανωτέρω περιπτώσεως αα' τού έδα-

(Συνέχεια στήν 3ΐ| σελίδα)

2) ΛΟΥΤΡΑΚΙ —- ΠΕΡΑΧΩΡΑ — ΜΠΙΣΙΑ
Μέλη Δρχ. 35 — Τρίτοι Δρχ. 50 (άτομα 40).
Κυριακή 8)5:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ. κ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ, AOHNON ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΡΓΟΣ — ΠΑΡΑΛΙΟΝ ΑΣΤΡΟΥΣ
Μέλη Δρχ. 40 — Τρίτοι Δρχ. 60 (άτομα 40).
Κυριακή 15)5:

Είς τό Πρατήριον σας Υφασμάτων Πεσμαζόχλου 1
(Στοά Παλ Χρηματιστηρίου) καί έντός τής ιδίας
Στοάς εύρίσκεται τό Πρατήριον Γλυκών Λουτρακιού
τό όποιον πωλεΐ διά τούς Τραπεζιτικούς Ύπαλλήλους λιανικώς είς χονδρικάς τιμάς τά προϊόντα
Λουτρακίου ήτοι :
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ
κιλό 45
3,50
ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΕΣ ΜΙΚΡΟΙ
5
»
ΜΕΓΑΛΟΙ
68
»
ΚΙΛΟΥ
5
ΣΟΚΟΛΑΤΙΝΕΣ ΣΠΕΣΙΑΛ
65
ΜΠΟΥΛ
64
ΑΜΥΓΔΑΛΩΤΑ ΛΕΥΚΑ
64
ΚΟΥΜΑΡΑ
64
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ
64
ΦΡΟΥΤΟΥ
75
ΣΟΦΙΑ ΛΟΡΕΝ
75
ΜΠΡΑΛΙΝΑΚΙΑ
3
ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΚΟΚ

ΚΙ ΑΤΟ — ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΑΙ ΑΣ — ,ΝΕΜΕΑ
Μέλη Δρχ. 40 — Τρίτοι Δρχ. 55 (άτομα 40).
Σαββάτον - Κυριακή 21 - 22)5:
ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ — ΚΑΛΑIΔΡΟΜΟΝ —- ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΝ
Μέλη Δρχ. 70 — Τρίτοι Δρχ. 90 (άτομα 40).
"Εξοδα διανυκτερεύσεως ατομικά, τρόφιμα μαζύ μας.
Σάββατον 28)5:
ΒΙΛΑΙΑ — ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ (άπογευματινός περίπατος) άναχώρ.
3 μ.μ·
Μέλη Δρχ. 25 — Τρίτοι Δρχ. 35.
Κυριακή 29)5:
ΑΑΕΠΟΧΩΡI ΜΕΓΑΡΩΝ — ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΧΗΣ
Μέλη Δρχ. 25 — Τρίτοι Δρχ. 35 (άτομα 40).
Τριήμερος 28 - 30)5:
ΖΑΚΥΝΘΟΣ (Μέσφ Κυλλήνης)
Τιμή ΑΡΧ- 700.
Είς τήν ανωτέρω τιμήν περιλαμβάνονται:
1) Τά έξοδα τού Πούλμαν A)R
2) Τά έξοδα τών εκδρομών έντός τής νήσου
3) Τά έξοδα τού F)B καί A)R
4) "Ολας τάς εισόδους τών μουσείων κλπ.
5) "Ολα τά προγεύματα, τά δείπνα καί τά γεύματα πού ότπαιτεΐ
τό πρόγραμμα, (είς τό πολυτελές ‘Εστιοτόριον ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ)
6) Τάς διανυκτερεύσεις είς ΞενοδοχεΤον ή καθαρά σπίτια.
Ζητήσατε λεπτομερές πρόγραμμα.
Πρακτορεΐον HERCULES, Καραγεώργη Σερβίας 3, τηλ. 232.532
έν συνεργασία μετά τής Ε.Φ.Ε.Τ.

Δοκιμάστε τις περίφημες Χυλοπήτες Λουτρα
κιού, άνώτερες όλης τής Ελλάδος. Κατά κιλόν
Δραχ. 2 1.

Τάς άνω τιμάς μόνον είς τό Πρατήριον τής όδοϋ
Πεσματζόχλου 1 — Τηλ. 318.868

ΠΑΗΡΟΦΟΡI ΑΙ — ΔΗΛΩΣΕΙΣ:
Είς κ. Άθάν. Ραγάζον (Εθνική Τράπεζα, Κεντρικόν Κατάστημα,
τηλ. 310.501, Έσωτ. 339.
ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΙΣ ΒΑΡΝΑΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ άπό 18 - 27)6)1966
Τιμή Δρχ. 3.250.
(’Αεροπορικόν είσιτήριον μετ’ έπιστροψής,
Παραμονή είς ΞενοδοχεΤον Αης κατηγορίας,
Δύο γεύματα ήμερησίως καί πρόγευμα).
Είδ'ΐκώς διά τά Μέλη τής Ε.Φ.Ε.Τ. τά έξοδα θά καταβληθούν είς
3 δόσεις άπό 2)5)66.
Έπί πλέον έπιβαρύνσεις:
Εκδρομή είς τήν μαγευτικήν πλάζ τής Σλάνζερβεκ 123 χλμ. άπό
τήν Βάρνα, μέ πούλμαν καί ξεναγό Δρχ. 150· κατ’ άτομον μεθ’
ένός γεύματος.
Ή ανωτέρω εκδρομή θά έπαναληφθή
άπό 16 - 25 ’Ιουλίου 1966 καί
» 13-22 Αύγουστου 1 966.
Ζητήσατε λεπτομερές πρόγραμμα άπό τά Γραφεία τής ΕΦΕΤ, όδ.
Αιόλου 86, τηλ. 310.411, Έσωτ. 339 (Κον Άθαν. Ραγάζον).
Αί ώς άνω έκδρομαί πραγματοποιούνται έν συνεργασίφ μετά τού
γνωστού Πρακτορείου UNION, Βουκουρεστίου 4, τηλ. 238.689.
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ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

§

ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
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Κΰριοι,
Ευρισκόμενα εΐς τήν εΰχάριστον θ·έσιν, νά σας άναγ-

•ί
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γείλωμεν 8τι, κατόπιν άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τού Συνεταιρισμού σας συνεβλήθ-ημεν μετ’ αυτού
καί θέτομεν εις τήν διάθεσίν σας τήν πλουσιωτάτην εις
ΩΡΟΛΟΓΙΑ καί ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ συλλογήν μας.
ΔΓ ΑΓΟΡΑΝ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: ΕΚΠΤΩΣΙΣ 15 ο/ο
ΣΩΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & Σια

§

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9 — ΑΘΗΝΑ1 — ΤΗΛ. 23 1.845

ίδ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΠΩΣ ΕΛΗΜΟΣΙΕΥΘΗ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 12-4-66
(Συνέχεια από την 2η σελίδα)
φίου α', προαγομένους είς άνώτερον τού δν κατέχουν βαθμόν, χορη
γείται προσαύξησις ή κλάσμα τοιαύτης, άναλόγως τοΰ έν τφ βαθμφ,
έξ ου προάγονται, διανυθέντος άπό τής τελευταίας προαγωγής ή προσαυξήσεως χρόνου.
Ή τοιαύτη προσαύξησις ή κλάσμα αϋτής, υπολογίζεται επί τοΰ
βασικού μισθού τού βαθμού, έξ οδ προάγονται.
2. Είς τους Εΐσπράκτορας Α'., Τεχνίτας Α' καί Κλητήρας Α'.,
ΰπηρετοΰντας εΰδοκίμως χορηγούνται προσαυξήσεις επί τού βασικού
μισθού, ώς ακολούθως:
Πρώτη πρσαύξησις έξ 20% μετά δύο έτών πραγματικήν υπηρεσίαν
ίέν τφ βαθμφ το-ύτφ.
Έν συνεχείς; δεύτερα καί τρίτη προσαύξησις έκ 15% μεθ’ έκάστην
τών έπομενων δύο διετιών πραγματικής υπηρεσίας.
Τετάρτη προσαύξησις έκ 10% μετά περαιτέρω διετή πρ<χγματικήν
.-υπηρεσίαν.
Πέμπτη καί έκτη προσαύξησις έκ 10% μεθ’ έκάστην των επομέ
νων δύο τριετιών πραγματικής υπηρεσίας.
Εϊδικώς διά τούς Κλητήρας Α', χορηγείται καί έτέρα, ήτοι έβδο
μη προσαύξησις έκ 10%, μετά περαιτέρω πενταετή πραγμαστικήν υπη
ρεσίαν έν τφ βαθμφ τούτη).
3. Είς υπαλλήλους, φέροντας τούς κατωτέρω βαθμούς, χορηγείται
πό διά τών άπό 5.6.1958 καί 9.6.1958 Συλλογικών Συμβάσεων 'Ερ
γασίας (Φ.Ε.ιΚ. 1 84)30.6.1 958, τεύχος Β '), έν συνδυασμφ προς τήν
ΰπ’ άριθ. 97)26.5.62 πράξιν Διοικητοΰ, προβλεπόμενον έφ’ άπαξ επί
δομα εύδοκίμου παραμονής έν τφ βαθμφ, έπί τού βασικού μισθού, έξ
'20%, ώς ακολούθως:
α) Λογ ιστού Β’., Ταμ ίου Β'., Υπομηχανικού Β’. καί Τεχνικού
Βοηθού Β'., μετά δύο καί ήμισυ έτών πραγματικήν υπηρεσίαν.
6) Ύπολογιστοΰ Α'. καί Ύποταμίου Α'.
Ύπομηχοτνικοϋ Γ" καί Τεχνικού Βοηθού Γ'.
Ύπολογιστοΰ Β '. καί Ύποταμίου Β'.
Υπομηχανικού Δ', καί Τεχνικού Βοηθού Δ'.
Είσπράκτορος Β'. καί Γ'. καί Τεχνίτου Β'. καί Γ'.
Κλητήρας Β '. καί Τ'.
μετά δύο έτών πραγματικήν ύπηρεσίοτν.
4. α) Είς τούς οπωσδήποτε έξερχομένονς τής υπηρεσίας τής Τρα-πέζης υπαλλήλους, χορηγείται, συντρεχουσών
καί τών προϋποθέσεων
τής παρ. 1 έδάψ. α'. τού παρόντος, ποσοστόν προσαυξήσεως ή επι
δόματος εύδοκίμου παραμονής έν τφ βαθμφ, άνάλογον προς τον χρό
νον δν οδτοι δ ιήνυσον έν τφ κατεχομένφ βαθμφ άπό τής τελευταίας
προαγωγής ή προσαυξήσεως. Ή διάταξις αύτη, έφαρμόζεται, άναλόγως
καί έν περιπτώσει λύσεως τής υπαλληλικής σχέσεως, λόγψ θανάτου.
β) Ή προ τής εξόδου τής υπηρεσίας, λόγφ ορίου ήλικίας, τελευ
ταία προς τους υπαλλήλους προσαύξησις ή, κατά περίπτωσιν, τό επί
δομα εύδοκίμου παραμονής έν τφ βαθμφ, ή-, κατά περίπτωσιν, το Ανα
λογούν ποσοστόν τούτων, χορηγείται κατά παρέκκλισιν
τών έν ταΐς
προηγουμέναις παραγράφοις όριζομένων ένα μήνα προ τής συμπληρώσεως τού έν αΰταΤς προβλεπομένου χρόνου παραμονής έν τφ βαθμφ.
5. Πραγματική υπηρεσία νοείται μόνον ό χρόνος, καθ’ δν πραγμα
τ ικώς είργάσθη ό υπάλληλος παρά Τη Τραπέζη, άφαιρουμένου τούτέστιν τού χρόνου, καθ’ δν ούτος απούσιασε τής ϋπηρεσίας, δι’ οίονδήποτε λόγον, πλήν τών περιπτώσεων απουσίας προς έκτέλεσιν, νόμψ έπιβαλλομένων, δημοσίων λειτουργημάτων, ώς καί τών περιπτώσεων τών
έκ τού νόμου υποχρεωτικών αδειών.
Έξαιρετικώς θεωρείται ώς χρόνος πραγματικής ϋπηρεσίας, ό χρό
νος, καθ’ δν απούσιασε τής ϋπηρεσίας ό υπάλληλος, διά λόγους ασθέ
νειας, έφ’ όσον ό χρόνος ούτος δεν υπερβαίνει συνολικώς, κατά τό ύπό
κρίσιν διά τήν χορήγησιν τής προσαυξήσεως ή τού επιδόματος εύδο- !
κίμου παραμονής, έν τφ βαθμφ διάστημα:, τούς:
ί
α) "Εξ μήνας διά τούς έχοντας μέχρι 10 έτών παρά τή Τραπέζη
υπηρεσίαν υπαλλήλους.
6) ’Εννέα μήνας διά τούς έχοντας συμπληρώσει 10 έτών υπηρε
σίαν παρά τή Τραπέζη υπαλλήλους καί μέχρις 20 έτών.
γ) "Εν έτος διά τούς έχοντας συμπληρώσει 20 έτών υπηρεσίαν
παρά τή Τραπέζη υπαλλήλους καί άνω.
“Ο χρόνος τής έν τφ στρατφ υποχρεωτικής υπηρεσίας, τοΰ ΰπαλλήλου, ώς έφεδρου ή κληρωτού, λογίζεται ώς χρόνος πραγματικής υπη
ρεσίας καί λαμβάνεται ΰπ’ όψιν ώς τοιούτος, κατά τάς μισθολογικάς
προσαυξήσεις.
6. Τό εύδόκιμον τής υπηρεσίας κρίνεται υπό τοΰ Διοικητοΰ, τή

ΛΩΡΕΛΙ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΤΟΥ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΔΠΑΝΟΥ
ί

Δωρεαί τών κάτωθι είς μνή I δρχ. 2.000.
μην
τού άποβιώσαντος Προέδρου
Συναδ. τμήματος χορηγήσεων τής
Συλλόγου
Υπαλλήλων
’Εθνικής Δ)σεως
’Εργασιών
Εσωτερικού
Τραπέζη,ς Γεωργίου ιΚαραπάνου:
. δρχ. 550.
j
Οί συναδ. Ελένη καί
Νώντας
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ
' Μαυρουλίδη δρχ. 500.
Ό συναδ. ’Αλέξανδρος Μαλικιώ|
‘Ο συναδ. Εύστ. Μΐχος δρχ. 500.
σης δρχ. 300.
'Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΤΕ
‘Ο συναδ. Δη μητριός Πάπαϊωάν- ί
, δρχ. 5.000.
νου δρχ. 500:
I
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
τής
Ή οικογένεια ’ Ιωάννου Δ. ΆντωΕΤΕ δρχ. 10.000.
νοπούλου δρχ. 1.000.
Οϊ Συνάδελφοι Ύπ)τος ΕΤΕ Πλ. ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΊΑΤΩΝ
Ό κ. Παντ. Δημάκος
(ΔικηγόΒάθης δρχ. 1.710.
ρ\ Συνάδελφοι Υπηρεσίας Εισα 1 ρος) δρχ. 1.000.
Οί συναδ. 'Κατ)τος Πατρών δρχ.
γωγών ’Αξιών
καί Δικαιογράφων i
|400.
Κεντρικού Κατ)τος δρχ. 305.
’Επίσης οί συναδ. τού Κατ)τος
Οί Συνάδελφοι Ύποκ) τος ΕΤΕ !
■ Πατρών κατέθεσαν:
Ζέας δρχ. 500.
Υπέρ τοΰ Πτωχοκομείου Πατρών
Οί Συνάδελφοι Ύπ)τος ΕΤΕ Λα !
| δρχ. 400.
μίας δρχ. 1.000.
Υπέρ τοΰ σπιτιού καθυστερη μέΟί Συνάδελφοι Ύπ)τος ΕΤΕ ο '
: νου παιδιού δρχ. 460.
δού Πανεπιστημίου δρχ. 1.000.
Ό Νέος Συνεταιρισμός Στεγάσε- ΑΛΛΑΙ ΔΩΡΕΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΥI
ΠΕΤ:
ως Υπαλλήλων ΕΤΕ δρχ. 1.000.
1
1 ) ’Εθνικής Τ ραπέζης τής ΈλλάΌ Σύλλογος Υπαλλήλων ’Εθνι
j δος είς μνήμην τοΰ διατελέσαντος
κής Τραπέζης δρχ. 5.000.
| Διοικητοΰ καί Συμβούλου τής ΤραΤά Ταμεΐον Συντάξεων Προσωπι
Κων.
Τριανταφυλλοπούλου
κού πρώην Εθνικής Τραπέζης δρχ. - πέζης
, δρχ. 50.000.
5.000.
2) Κου καί Κας Ήλία ΧατζηανΟί Συνάδελφοι κατ)τος Λαρίσσης !
. δρέου είς μνήμην Συν)χου Δ)ντού
δρχ. 1.600.
' ΕΤΕ Παρασκευά Κοτοπούλη
δρχ.
ΥΠΕΡ TOY ANT! ΚΑΡΚΙΝΊΚΟΥ
500.
Το προσ) κόν Κατ)τος Ζέας δρχ.
3) Συναδέλφων Ύπ)τος ΕΤΕ ‘Α
350:
γοράς είς μνήμην τοΰ άποβιώσαντος
Τό προσ)κόν Κατ)τος Κάνιγγος ί Σπυρ. Τσλιμπάρη, πατρός τού συδρχ. 500.
| ναδέλψου ’Ιωάννου Τσιλιμπάρη δρχ.
Τό προσ) κόν Κατ)τος Μητροπό- 1.050.
λεως δρχ. 3.040.
I
4) Συναδέλφου Άποστ. Γ. ΠεΤό προσ) κόν Κατ)τος Πειραιώς τροπούλου, είς μνήμην άποβιώσανδρχ. 3.000.
j τος ττατρός του Γεωργίου Α. ΠετροΤό προσ) κόν
Κατ)τος ’Αγοράς πούλου δρχ. 300.

προτάσει τής Διευθύνσεως Προσωπικού, προκειμένου δε περί υπαλλή
λων άπό τού βαθμού τού Συμπράττοντας .Υποδιευθυντοΰ καί Έπιμη
χανικού καί άνω, ύπό τού Διοικητικού Συμβουλίου, προτάσει τοΰ Διοικητοϋ.
"Αρθρον 1 0.
Προαγωγαί.
1. At προαγωγαί μέχρι καί τού βαθμού τοΰ Τμηματάρχου Α' καί
Μηχανικού Α', ένεργοΰνται ύπό τοΰ Διοικητοΰ, δίς τού έτους, κατά 'Ια
νουάριον καί ’Ιούλιον, άπό δέ τοΰ βαθμού τού Συμπρόηποντος Ύποδιευθυντοΰ καί Έπιμηχανικοΰ, καί άνω, ύπό τού Διοικητικού Συμβουλίου,
προτάσει τοΰ Διοικητοΰ.
2. Αί προαγωγαί μέχρι καί τού βαθμού τού Λογ ιστού Α'., Ταμίου
Α'., Υπομηχανικού Α'. καί Τεχνικού Βοηθού Α'., ένεργοΰνται μετά
συμπλήρωσιν τουλάχιστον τών κατωτέρω καθοριζόμενων έτών πραγμα
τικής υπηρεσίας έν τφ προηγουμένφ βαθμφ:
α) 2ετίας έν τφ βαθμφ τού Δοκίμου, Δοκίμου Ταμειακού καί Δο
κίμου Τεχνικού Βοηθού.
6) 4ετίας έν τφ βαθμφ τού Ύπολογιστοΰ Β'., Ύποταμίου Β'.,
Υπομηχανικού Δ', καί Τεχνικού Βοηθού Δ'.
γ) 4ετίας έν τφ βαθμφ τού Ύπολογιστοΰ Α'., Ύποταμίου Α'.,
Υπομηχανικού Γ'. καί Τεχνικού Βοηθού Γ'.
δ) 5ετίας έν τφ βαθμφ τού Λογιστοΰ Β'., Ταμίου Β'., Υπομη
χανικού Β'. καί Τεχνικού Βοηθού Β'.
Διά τό προσωπικόν τών λοιπών κατηγοριών:
α) 4ετίας έν τφ βαθμφ. τοΰ Είσπράκτορος Γ'., Τεχνίτου Γ'. καί
Κλητή,ρος Γ'.
6) 4ετίας έν τφ βαθμφ τού Είσπράκτορος Β'., Τεχνίτου Β'., καί
Κλητήρας Β'.
3. Διά τόν καθορισμόν τής πραγματικής ΰπηρεσας εφαρμόζονται
άναλόγως τά έν άρθριρ 7, παρ. 5, καθοριζόμενα.
4. Προαγωγαί άπό τού βαθμού τού Ύπολογιστοΰ Β'. είς τον βαθ
μόν τοΰ Ύπολογιστοΰ Α'., ένεργοΰνται κατόπιν έγγράφου δοκιμασίας
ενώπιον ’Εξεταστικής ’Επιτροπής, οριζόμενης διά πράξεως τού Διοικητοΰ, ήτις καθορίζει τόσον τήν σύνθεσιν τής ’Εξεταστικής Επιτροπής,
όσον καί τάς λοιπάς λεπτομέρειας τής δοκιμασίας.
Ωσαύτως, ή προαγωγή άπό τού βαθμού τού Ύπολογιστοΰ Α'.
καί Ύποταμίου Α'. καί άνω, έφ’ όσον ό υπάλληλος δεν έχει απολυτή
ριον Γυμνασίου ή ισοτίμου Σχολής, γίνεται μόνον κατ’ απόλυτον εκλο
γήν καί έφ’ όσον ή όλη μόρφωσίς του, έν συνδυασμφ προς τά άλλα
προσόντα του, δικαιολογοΰσι ταύτην.
5. Προαγωγαί είς τους βαθμούς άπό Ύποτμηματάρχου καί Μη
χανικού Β'. καί άνω, γίνονται μόνον κατ’ απόλυτον έκλογήν καί έφ’ ό
σον έχει συμπληρωθή τουλάχιστον τριετία εύδο,κ,κίμου υπηρεσίας έν έκάστφ βαθμφ.
Προαγωγαί είς τόν βαθμόν τού Εργοδηγού γίνονται μόνον κατ’
απόλυτον εκλογήν, έφ’ όσον έχει συμπληρωθή τουλάχιστον εξαετία εύ
δοκίμου υπηρεσίας έν τφ βαθμφ, τοΰ Τεχνίτου Α'.
Εϊδικώς, προκειμένου περί τού βαθμού τού Ύποτμηματάρχου, κα
τά τήν συμπλήρωσιν κενών θέσεων, τά 25% συμπληροΰνται κατ’ αρχαι
ότητα, έφ’ όσον οί δικαιούμενοι τοιαύτης κατ’ άρχαιότητα, προαγωγής,
δεν έχουσι κριθή στάσιμοι.
6. Μετ’ άπόφασιν τοΰ Διοικητοΰ, δύνανται νά γίνωνται κατ’ έκλο-

ΔΑΦΝΗ ΑΡΗ ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ

0 Δρ. ΚΟΣΜΑΣ Α, ΚΙ0Σ0ΓΑ0Υ

’Ιατρός - Γυναικολόγος
Παιδίατρος, μετεκπαιδευτείς
έπί σειράν Ιτών εις Η.ΓΙ.Α.,

τ. Έπιμ. Χειρουργικής Γυ
ναικολογίας καί Μαιευτικής
1ου Κρατ. Νοσοκ. Μόσχας.
Δέχεται: Καθ’ έκάστην 5-7
μ. μ. πλήν Σαββάτου.
Έμ. Μπενάκη 78

επανήλθε καί συμβληθείς μέ
τό Τ.Υ.ΓΙ.Ε.Τ., δέχεται είς τό
έπί τής δδοϋ Γ' Σεπτεμβρίου
112 ίατρεΐον του 5—7 μ. μ.

Τηλ. 610.251 - ’Αθήναι

καθημερινώς. Τηλ. 881.961.

y

ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΛΕΣΑΝΔΡΗΣ

§

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
(έκ Κωνσταντινουπόλεως)
Είδικευθείς είς Παρισίους ε
πί πενταετίαν. Έξέτασις κλι
νική, άκτινογραφική, ήλεκτροκαρδιογραφική.
Δέχεται καθ’έκάστην 5-8 μ.μ.
Λεωφόρος ’Αλεξάνδρας 1
Τηλέφωνον 822.678

0 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
Μηνιαιον ’Όργανον τής Ένώσεως Τραπεζικών ’Υπαλ
λήλων Κόπρου.
(Μ λος τής Ο.Τ.Ο.Ε.)
Γραφεία: 'Οδ. Άνδρέα Δημητρίου 2
Ταχυδρ. κιβοότιον 1235
Τηλέφωνον 74.575
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Στον «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ» θά
βρήτε δλη τήν συνδικαλιστι
κή κίνηση καί δράση τών συν
αδέλφων μας της Κόπρου κα
θώς καί τήν γενικότερη συν
δικαλιστική κίνηση τής Μεγαλονήσου.
Έγγραφήτε συνδρομηταϊ
απευθυνόμενοι στήν ανωτέ
ρω διεύθυνσιν.
Έτησία συνδρομή δρχ. 100

ΕΥΣΤΡ. ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ §
--------

§

Διδάκτωρ τοΰ Πανεπιστη . §
§
μίου ’Αθηνών. Τ. έπιμελητής τής Α' Μαιευτικής καί
Γυναικολογικής κλινικής καί
τοΰ Δημοσίου Μαιευτηρίου.
Έκπαιδευθείς είς ’Αγγλίαν.
Δέχεται καθ’ έκάστην:
5-7 μ.μ. Βουκουρεστίου 27
§ Τηλ. 611.064.
§
^td^td^td^td^td^td^t^td^ ^td^Cd^itd

Τό ίατρεΐον
ΠΕΡ.

ΧΑΤΖΑΚΗ

έξακολουθεΐ νά λειτουργή είς
τήν οδόν Κάνιγγος 23 Γ' ό
ροφος μέ τήν συνεργάτιδα του
ΑΝΝΑΝ ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΟΥ
Χειρουργόν - ’Οδοντίατρον
Τ. έπιμελήτριαν Παν)κής Κλι
νικής.
Τηλ. ιατρείου 634.780
Τηλ. οικίας 910.424
Δέχεται Δευτ. Τετ. Παρα
σκευήν 8-2 καί 5-8. Καί τάς
ά'λλας ημέρας έπί συνεντευξει.

γην προαγωγαί άπαξ τού έτους κατά παρέκκλισιν τών άνωτέρω προθε
σμιών, ύπό την προϋπόθεσιν, ότι ό άριθμός τών κατ’ έκλογήν προακτέ
ων, δεν δύναται νά ύπερδαίνη τό ποσοστόν 10% τών δικαιουμένων νά
κριθώσι καί έψ’ όσον ουτοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τό ήμισυ
των άνωτέρω καθοριζόμενων διαστημάτων παραμονής έν τφ προη,γουμένφ βαθμφ.
7. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, προτάσει τοΰ Διοικητοΰ, δύναται
ν’ άναστέλλη, είς όλως έξαιρετικάς περιπτώσεις, τήν ένέργειαν προα
γωγών.
"Αρθρον 1 1.
Στασιμότης.
Το έδάφιον α'. τής παρ. 1, τοΰ άρθρου 11, Αντικαθίσταται ώς ά
κολούθως.
α) Έπί μακρόν άπουσιάσαντες έκ τής υπηρεσίας, δΓ οίανδήποτε

(Συνέχεια στην 4η σελίδα)

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Πράξη
διιιαιοσύνης
Τό συλλογικό όργανο kcct’
έπανάληψη αναγκάσθηκε νά
έρθη σέ διαμάχη καί θέση αυ
στηροί} ελέγχου προς τή Δι
εύθυνση τοΰ Κεντρικού Κατα
στήματος, πάντοτε γιά τήν
υπεράσπιση τών επαγγελμα
τικών συμφερόντων τών συνα
δέλφων, διότι τό έπέβαλαν
πραγματικά περιστατικά άλ
λα καί διότι αυτός είναι ό ρό
λος καί ό λόγος τής ύπάρξεώς του. Πιστεύουμε, ότι στις
κατά καιρούς άντιθέσεις μας
ουδέποτε παρασυρθήκαμε —
ούτε κάν τό διανοηθήκαμε —:
άπό αισθήματα κακοπιστίας
ή προσωπικών άντι θέσεων.
Είμαστε σέ ίση άπόσταση
προς ολα τά μέλη μας, άπό
τού κατωτέρου βαθμού μέχρι
καί τοΰ άνωτάτου καί άντικειμενική άδιαφορία μάς κα
τέχει προς θέσεις καί άξιώματα όταν τό αίτημα τοΰ1 δι
καίου καί τής προασπίσεως
τής ολότητας μάς έπιβάλλουν
τήν άνάγκη τού άγώνος. Μέ
λύπη μας ελέγχουμε τήν πα
ρεκτροπή άλλά καί μέ χαρά
άναγνωρίζουμε τή δίκαιη
πράξη.
’Έτσι, αυτή τή φορά, είμα
στε στήν ευχάριστη θέση νά
άπονείμουμε, άπό τή στήλη
αυτή, τόν έπαινο προς τή Δι
εύθυνση τοΰ Κεντρικού Κατα
στήματος γιά μια πραγματι
κά ευάρεστη συναδελφική χει
ρονομία, μέ άφορμή τήν ευ
νοϊκή διευθέτηση ενός διαχει
ριστικού λάθους στο όποιο ύπέπεσε γυναίκα ταμιακός συ
νάδελφους τοΰ Κεντρικοΰ Κα
ταστήματος. Στήν άνθρωπιστική κρίση τής Διευθύνσεως
περίσσεψε ή κατανόηση παρά
ή αυστηρότητα, γεγονός πού
άναγνωρίσθηκε άπό τό σύνο
λο τών συναδέλφων οί όποιοι
έλαβαν γνώση τοΰ γεγονότος.
Είθε ή ανθρώπινη καλωσύνη νά γίνεται πιο συχνά σύμ
βουλος στις άποφάσεις μας
καί είναι βέβαιο πώς οί ωφέ
λιμοι καρποί μιας άγαθής
συνεργασίας θά είναι άφθο
νοι.

Πείσμα η
άδιαφορία;
Δέν είναι οϋτε ή πρώτη ού
τε ή δεύτεοη φορά πού θά άσχοληθούμε μέ τό ζήτημα τοΰ
ύποκαταστήματος ΟΜΟΝΟΙ
ΑΣ. Πρόσφατα άκόμα άναφερθήκαμε στήν έπαπειλουμένη λύση τοΰ Γορδίου Δεσμού
πού λέγεται άθλιες συνθήκες
εργασίας στό0πιό πάνω υπο
κατάστημα, μέ τή μέδοθο
τής... λαδομπογιάς. Βεβαί
ως καί εμείς «άντιπροτείναμε» στους υπηρεσιακούς Με
γάλους Άλεξάνδρσυς τή δική
μας λύση πού λέγεται άστυίατρος, τήν, όποια θεωρούμε
λίγο οδυνηρή μέν άλλά οπωσ

δήποτε (Αποφασιστικής άξίας. Άτυχώς οί άγελαϊοι συ
νάδελφοι τοΰ έν λόγω υποκα
ταστήματος μέ μεγάλη τους
«χαρά» άποδέχτηκαν τή λύση
τής λαδομπογιάς (μονάχα οί
ίδιοι γλύτωσαν άπό τό βά
ψιμο) καί μ’ αυτό τον τρόπο
ή στενότητα χώρου, ό άνύπαρκτος έξαερισμός καί ή. . .
εύοσμη άποχέτευση άφοΰ βά
φτηκαν, επαψαν καί νά υπάρ
χουν.
Αυτή είναι ή εύθυμη άναφορά τοΰ προβλήματος πού,
όμως, δέν μπορεί νά πάει πιο
πέρα. Έκτος άν πρέπει νά
προτιμήσουμε τό λαϊκό: Τά
γινάτι βγάζει μάτι καί τό
πείσμα πρίσμα» οπότε γνω
ρίζουν πολύ καλά οί αρμόδιοι
ποΰ μπορεί νά μάς όδηγήση.
Είναι ιερή ή υποχρέωση —
άλλά
καί συμφέρον --- τής
Υπηρεσίας νά έξασφαλίζη
άνθρώπινες συνθήκες έργασίας στο σύνολο τοΰ προσωπι
κού καί όχι νά έξαρτάται ή
υγεία του άπό τήν τύχη ή τήν
εύνοια τής τοποθετήσεως σέ
υγιεινή υπηρεσιακή μονάδα.
Για μια φορά άκόμα έπικαλούμεθα τή λογική: ’Άν
πραγμοττικά δέν υπάρχουν
γιά τήν ώρα πρόσφορες ριζι
κές λύσεις τοΰ προβλήματος,
δηλαδή μεταστέγαση τοΰ υπο
καταστήματος, τότε, έξω άπό
τις λαδομπογιές είναι έφικτό νά άγοραστή ένα ψυκτικό
μηχάνημα νερού, δυό, τρία,
κλιματιστικά
μηχανήματα
καί άκόμα μια προσπάθεια
βελτιώσεως τοΰ συστήματος
έξαερισμοΰ. Είμαστε βέβαιοι
ότι ή καλή θέληση μπορεί νά
δώση λύσεις. Μέσα στο χορό
τών έκατομμυρίων υπάρχει
περιθώριο γιά τήν προάσπι
ση τής υγείας αυτών που
βγάζουν τά έκατομμύρια!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Δημήτριος Ευλογημένος, Ν. Ιω
νίας,
Μαίρη Χριστοφίδον.
Ύποκ) μα ’Αγρίνιου
Εϋάγγ. Φουκανέλης
’Αλεξάνδρα Άγγέλη,
Άρραβωνιάστηκαν.
ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Ή Διεύθυνσις καί τό Προσωπικόν
τοΰ Ύποκ) τος ’Αγοράς κατέθεσαν
είς τό ΤΥΠΕΤ τό ποσόν τών Δρχ.
1.050 είς μνήμην τού Σπυρίδωνος
Τσιλιμπάρη, Συν)χου Ε.Τ.Ε.
πα
τρός τού συναδέλφου Ίω. Σ. Τσιλιμπάρη.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Τήν Διεύθυνσιν καί τό Προσωπι
κόν τού Ύποκ)τος ’Αγοράς ώς καί
πάντας τούς οπωσδήποτε συμμετασχόντας
είς τό βαρύτατον πένθος
μας έπί τή άπωλεία του
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΙΩ. ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ

Συν)χου ΕΤΕ
θερμώς εύχαριστοΰμεν.
Ή Οίκογένειά του

ΑΓΡΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣ
ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΠΣΕΙΣ §
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ |§
§

Πανεργατική συγκέντρωση σέ α
νοικτό χώρο άπεψάσισεν ή «Ένωτική Συνδικαλιστική
Κίνησις ’Αθη
νών» για τον εορτασμόν τής Πρω
τομαγιάς.
ιΠεμπειραϊκήν συγκέντρωση άπεΔιευθυντής ύπ) ματος τής περιοζης, έπικοινωτνήσας μέ τον παραι φάσισεν επίσης ή «εύρεΐα Δημοκρα
Συνδικαλιστική
Συνεργασία
τούμενο
καί παραμένοντα «Πρόε τική
δρο» τού προδοτικού
«Συλλόγου
Στελεχών» έ'λαβε τήν διαβεβαίωση
ότι οϊ απολύσεις καί μεταθέσεις γί
νονται για τήν συμμετοχή τους στήν
απεργία. Καί
ότι θά άκολουθήση
νέο κύμα μεταθέσεων.
Αυτή υπήρξε ή αντίδραση τού κ.
«Προέδρου», ό όποιος άπεδείχθη άπλός
καί θλιβερός διεκπεραιωτής
των αποφάσεων τής Διοικήσεως.

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΕΡΓΗΣΔΝΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Κύμα τρομοκρατίας
εξαπέλυσε
στην ’Εμπορική Τράπεζα ή Διοίκη
σή της, εκδικούμενη όσους ΰπαλλήπ
λους άψήφισαν
την αυτοπρόσωπη
άσκηση ψυχολογικής πιέσεως. Στο
ΰποκ) μα Θεμιστοκλέους άπελύθη έ
νας με τό αΐτιολογικο ακριβώς τής
συμμετοχής στην απεργία, ένώ δει>
τερος μετετέθη στην 'Κομοτινη. Πληροψορούμεθα ότι δεν άπεδέχθη τήν
μετάθεση καί άπελύθη.
Έξ άλλου άπο τό ΰποκ) μα Ν.
’Ιωνίας συνάδελφος μετατίθεται στην
'Ηγουμενίτσα καί άλλοι 2 - 3 σέ
άλλα ακραία υποκαταστήματα.

’Αλλά καί στήν Ίο-νική - Λαϊκή
έκοινοποιήθη μετάθεση' σέ νεοπολεμιστή άπό τό ΰποκ) μα πλ. Συντά
γματος στά Χανιά, τά όποια, ώς
γνωστόν, αποτελούν τό Καλπάκι τής
Ίονικής — Λαϊκής. Σημειωτέον ότι
πρόκειται περί Εΐσπράκτορος, ό ό
ποιος άσφαλώς θά. . . σώση τό υ
ποκατάστημα άπό άπόψεως Προσω
πικού. Ή μετάθεση γίνεται μέ απο
κλειστικό σκοπό, νά ύποχρεωθή σέ
παραίτηση, δοθέντος ότι πρόκειται
γιά οικογενειάρχη
πατέρα
τριών
τέκνων.

Πειραιώς».
Ή Σ.Ε. τών «115» Θεσσαλονίκης
άπεφάσισε
καί καλεΐ πανεργατική
συγκέντρωση στήν πλατεία Άριστοτέλους.
Πανεργατικές
συγκεντρώ
σεις θά πραγματοποιηθούν καί σέ
όλες τις άλλες πόλεις.

0 άντισύλλογος τής Εμπορικής
Τραπίζης οτό πλευρό τον Μακρήδυν

Έν τφ μεταξύ τό Προσωπικό τής
’Εμπορικής Τραπέζης
τις έλπίδες
του στηρίζει στήν ‘Ομοσπονδία, άπό
τήν όποια αναμένει άμεση καί απο
φασιστική αντίδραση. Διότι τό θέμα
είναι γενικωτέρας τραπεζοϋπαλληλι
κής σημασίας.
’Αναμένεται ότι σέ Γενικές Συ
νελεύσεις όλων τών Συλλόγων θά
άναλυθή ή σημασία τών τρομοκραχής ’Αθηνών τής ’Εμπορικής Τραπέτικών μεθόδων τού κ. Άνδρεάδη καί
ή άνάγκη δυναμικής άντιδράσεως
καί ότι έν συνεχείς! θά κληθή ό κλά
δος σέ άγώνα.

Οί προδότες τού «Συλλόγου Στε
λεχών» τής Εμπορικής στήν ύπ’ άριθμ. 34)3.4.66
ανακοίνωσή τους
θριαμβολογούν διότι ή Διοίκηση τού
ΕΚΑ ένέγραψε τόν «Σύλλογόν» τους
στή δύναμή του καί παραθέτουν τό
σχετικό έγγραφον, στο. όποιο άναφέρεται:
«Συγχαίροντες έπί τούτφ ύμάς,
καθιστώμεν γνωστόν ότι ό ’Οργανι
σμός τού ΕΚΑ θά εύρίσκεται πάν
τοτε είς τήν διάθεσιν υμών καί τών
μελών τού Σωματείου σας διά τήν
προώθησιν καί έπίλυσιν τών προβλη
μάτων τού Κλάδου σας καί τήν ίκανοποίησιν παντός δικαίου καί νο
μίμου αιτήματος σας τό όποιον ήθελεν μελλοντικώς άνακύψει».
Τήν στιγμή πού τό ΕΚΑ ζητά νά
διαγράψη τόν νόμιμο Σύλλογο, τήν
στιγμή πού δέν έγγράφει άλλα σω-

Τό κείμενο των τροποποιήσεων τού
Οργανισμοί) όπος έδημοσιεύθη
στήν εφημερίδα τής Κυβερνήσεως Ή νέα Διοίκηση
τοϋ Συλλόγου
Υπαλλήλου
Εμπορ. Τραπίζης
(Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα)

αίτίοίν, έν περιπτώσει δε απουσίας λόγφ άσθενείας, οί άπουσιάσαντες
πέραν τών υπό τού άρθρου 7, παρ. 5, όριζομένων χρονικών ορίων.
"Αρθρον 23.
Άσθένειαι — "Αδειαι.

'Η παρ. 3 τού άρθρου 23, αντικαθίσταται ώς ακολούθως:
3. Δύναται νά χορηγη,θή άδεια απουσίας έκ τής εργασίας, μετά
πληρών αποδοχών ή μέρους αυτών, διά λόγους άσθενείας, άναρρώσεως
καί υγείας έν γένει καί πέραν τών Οπό τού Νόμου προβλεπομένων ο
ρίων.
α) ΔΓ άποφάσεως τής Διευθύνσεως Προσωπικού διά χρονικόν διά
στημα μέχρις έξ μηνών.
6) Διά πράξεως τού Διοικητού, διά περαιτέρω χρονικόν διάστη
μα, μέχρι δύο καί ήμισυ έτών.

Τό περιοδιιιό
«Ό άγώνας τής
γυναίτιας»

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

— Μάς άπεστάλη τό 8ο τεύχος
τού περιοδικού «ό άγώνας τής γυ
ναίκας» πού εκδίδει
ό Σύνδεσμος
γιά τά δικαιώματα τής γυναίκας».
— Τό περιοδικό τούτο πωλείται
προς 3 δρχ. στά περίπτερα τής ο
δού Κοραή.
— Τά περιεχόμενα τού 8ου τεύ
χους : _
1. "Ερευνα γιά τήν ’Εργαζόμενη
Έλληνίδα.
2. Στήλη ’Εκπαιδευτική.
3. ’Ισότητες καί ’Ανισότητες.
4. Γεγονότα καί Σχόλια.
5. Συγκεντρώσεις
καί Εκδηλώ
σεις τού Συνδέσμου μας.
6. Διαλέξεις τού Συνδέσμου μας
πάνω ατά Σύγχρονα Ελληνικά Δη
μόσια Θέματα.
7. Διεθνή Γυναικεία Νέα.
8. ‘Η Γυναίκα στο Ισραήλ.
9. Βιογραφίες έξαιρετικών Γυναι
κών.
10. Τρισάγιο Αύρας Θεοδωροπούλου.
11. Νά Συνταξιοδοτηθούν οί Νοι
κοκυρές.
12. Ή θέση τής Γυναίκας στήν
Οικογένεια.
13. Γενική Συνέλευση τών Μελών
μας·
14. Σύσκεψη Γυναικών Δημοτικών
Συμβούλων.

§

§
§
§
§
§

§
§
§
§
§

§

S
§
§

§
§
§
§
§

|
§

§
§

§
§

§

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΑΚΤΗΣ ΝΗΡΕΩΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ
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Άριθ. Προσυμφώνου 5942)4—3—66 τού Συμβ)φου 'Αθηνών
Νικολάου Χατζηγιάννη

§

ΚΑΘΑΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ έκτάσεως 750 τ.μ. ή 1330 τ.τ.π. έκαστον.

§

Τιμή μετά φόρου μεταβιβάσεως τής Α' Ζώνης Δρχ. 33.100,
τής Β' Ζώνης 18.400. Έξόφλησις είς 28 μήνας. Είς τούς προεξοφλούντας γίνεται εκπτωσις 6%.
Ή περιοχή είναι άμφιθεατρική έκ 2.500 στρεμμάτων, πλουσιωτάτη είς βλάστησιν μέ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗΝ θέα προς τόν Εύβοϊκόν κόλπον καί τήν ’Αττικήν, μέ κλίμα υγιεινόν, μέ θάλασσαν
διαυγεστάτην ή οποία προσφέρεται δΓ άπαντα τά θαλάσια: σπόρ
καί αλιείαν. Εφάπτεται τής θαλάσσης είς μήκος παραλίας 2.000
μέτρων, ώς καί τής ΑΚΤΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ. ’Απέχει έξ ’Αθηνών 65
χιλιόμετρα μέσφ Ώρωπού, έξυττηρετουμένη διά τού 9ου ιΚΤΕΛ
’Αθηνών. Διά μέσου τής περιοχής διέρχεται ή παραθαλάσσια ’Ε
θνική οδός Νοτίου Εύβοιας. ’Επίσης τήν διασχίζει ήλεκτρική γραμ
μή υψηλής τάσεως τής ΔΕΗ, ώς καί τηλεφωνική τοιαύτη. Είς τό
ύπέδαφός της ρέει άφθονον πόσιμον νερό. ’Εντός τού θέρους θά
πραγματοποιηθή ή τοπογράφησις καί ή ρυμοτομική μελέτη τής
περιοχής.
’Επισκέψεις μέ Πούλμαν. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!, ΕΝΤΥΠΑ ΔΗ
ΛΩΣΕΙΣ: ΠΡΩΊ· ΑΠΟΓΕΥΜΑ είς ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΣΤΕΓΑΣΤ1ΚΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ
ΔΟΣ, Σταδίου 39 (Στοά Όρψανίδου) 6ος "Οροφος, Γραψεΐον
11 - 12, Τηλ. 318.728.
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ματεΐα, τήν στιγμή πού διαγράφει
δεκάδες σωματείων προετοιμάζοντας
τό «Συνέδριόν» του
μέ σωματεία
σφραγίδες, σπεύδει νά έγγράψη τό
προδοτικό έκτρωμα τοϋ κυρίου Άνδρεάδη. Γιά νά βαδίσουν προφανώς
Σήμερα πραγματοποιείται ή Γε Τόν λόγο τού εκπροσώπου τού Συλ
χέρι μέ χέρι οί εκπρόσωποι τού «ε νική Συνέλευση
τών μετόχων τής λόγου μας θά δημοσιεύσουμε στο
λευθέρου καί δημοκρατικού συνδικα
Εθνικής Τ ραπέζης
τής Ελλάδος. προσεχές μας φύλλο.
λισμού».

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τού Σ.
Υ. 'Εμπορικής Τραπέζης κατηρτίσθη
σέ σώμα ώς κάτωθι:
Πρόεδρος: Δημ. Κοκκινάκης.
’Αντιπρόεδρος: Σταύρος Παπαϊωάννου.
Γεν. Γραμματεύς: Σωτήριος ’Αν
τωνίου.
Ταμίας: Νικήτας Μποζανΐνος.
Σύμβουλοι: Δημήτριος Μαυροκέ"Αρθρον 35.
φαλος, Στέλλα Βογδάνου καί Φίλιπ
Μεταβατικοί Διατάξεις.
(’ Iσχύουσαι δυνάμει τών άπό 28.12.65 καί 26.1.66 αποφάσεων — πος Μπούκης.
τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Τραπέζης)
1. Ή ισχύς τών άρθρων 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 καί 23, ύπό τήν έν
τφ παρόντι διστύττωσίν των, ώς ταΰτα έτροποποιήθησαν διά τών άπό
κατά τόν έν έδαφ. α'. καθοριζόμενον χρόνον, τόν χρόνον τής προσεχούς
28 Δεκεμβρίου 1965 καί 26 ’ I ανουαρίου 1966 αποφάσεων τού Διοι
έξελίξεώς,των.
κητικού Συμβουλίου1 τής Τ ραπέζης, άρχεται άπό 1ης ’ I ανουαρίου 1966.
γ) Αί οικονομικά! συνέπεια! τής διά τής παρούσης παραγράφου
2. Ύπάληλοι προσληφθέντες κατόπιν τού μεταξύ πτυχιούχων διεχορηγουμένης προωθήσεως, επέρχονται άπό 1ης Ί ανουαρίου 1966.
νεργηθέντος διαγωνισμού, τής 20ής ’Ιουνίου 1965, θεωρούνται ώς προσ
"Αρθρον δεύτερον.
ληφθέντες κατά τούς όρους τής παρ. 2 τού άρθρου 2 τού παρόντος,
μονιμοποιούμενοι άπό τής προσλήψεώς των.
Είς τόν έπί τού ’Εμπορίου Υπουργόν, άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν
3. α) Τό κατά τον χρόνον ένάρξεως ισχύος τού παρόντος υπηρε
καί έκτέλεσιν τού παρόντος.
τούν τεχνικόν — έπιστημονικόν καί μ ή, — προσωπικόν, πλήν τών τε
Έν ’Αθήνα!ς τή 21 Μαρτίου 1966.
χνιτών, δύναται νά ένταχθή εις τον έν άρθρφ 4 προβλεπόμενον Τεχνι
κόν Κλάδον, κατά τήν ακόλουθόν διαδικασίαν:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.
6) Ή ένταξις εις τούς βαθμούς τού Έπιμηχανικού καί άνω, διεΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
νεργεΐται 6Γ άποφάσεως
τού Διοικητικού Συμβουλίου, προτάσει τού
Διοικητού καί μετά γνώμην τής έν έδαφίφ γ'. τού παρόντος προβλεΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
παμένης ’Επιτροπής, εις τους λοιπούς δέ βαθμούς, διά πράξεως τού
ΕΜΜ. ΚΟΘΡΗΣ
Γ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ
Διοικητού, μετά γνώμην τής αυτής ’Επιτροπής.

γ) Διά πράξεως τού Διοικητού θέλει καταρτισθή Επιτροπή, άποτελουμένη, έκ τίνος τών Υποδιοικητών, ώς Προέδρου, καί τών Προϊστα
μένων τών παρά τή Διοικήσει Διευθύνσεων Προσωπικού, Έπιθεωρήσεως, Βιομηχανικής Πίστεως καί Περιουσίας Τραπέζης, ώς Μελών. Ή έν
λόγφ Επιτροπή, συνερχομένη, θέλει είσηγηθή κατά πρώτον περί τής
έντάξεως εις τούς βαθμούς, άπό τού Έπιμηχανικού καί άνω. Διά τήν
κρίσιν καί είσήγησιν περί τής έντάξεως τού λοιπού τεχνικού προσωπι
κού, χρέη Είσηγητοΰ παρ’ αυτή, άνευ ψήφου, θέλει έκτελή ό έκ τών ένταχθέντων είς τούς άνωτέρω βαθμούς, διά: πράξεως τού Διοικητού, ώς
Προϊστάμενος τού Τεχνικού Τμήματος, όρισθησόμενος.
δ) Ή Τράπεζα δεν ΰποχρεοΰται όπως προβή είς τήν ένταξιν άπαντος, τού κατά τον χρόνον ένάρξεως ισχύος τού παρόντος, παρ’ αυ
τή άπασχολουμένου τεχνικού — έπιστημονικοΰ καί μή ■— προσωπικού.
Ή σχέσις τών έκ τού τεχνικού προσωπικού, μή ένταχθησομένων,
κατά τ’ άνωτέρω, είς τον Τεχνικόν Κλάδον, θά έξακολουθήση νά διέπηται ύπό τών όρων τής συμβάσεως έργασίας, ύφ’ ους αΰτη τελεί, κατά
τόν χρόνον τής ένάρξεως ισχύος τού παρόντος ’Οργανισμού.
4. Αΐ διατάξεις τού άρθρου 7, παρ. 1 έδαφ. α'. καί παρ. 2, ε
φαρμόζονται ού μόνον είς τάς άπό 1.1.1966 καί έφεξής χορηγηθησομένας προσαυξήσεις, άλλά καί επί τών προσαυξήσεων τών1 χορηγηθεισών
έν τφ κατεχομένφ βαθμφ, κατά τόν χρόνον ένάρξεως ισχύος τού πα
ρόντος, μέ οικονομικός συνέπειας άπό 1ης ’Ιανουάριου 1966.
5. Ή διάταξις τής παρ. 1 έδαφ. 6'. τού άρθρου 7, περί χορηγήσεως προσαυξήσεως ή κλάσματος ταύτης είς τούς προαγομένους είς
τόν άνώτερον βαθμόν, εφαρμόζεται μόνον έπί τών άπό 1ης Ί ανουαρίου
1966 καί έφεξής προαγομένων.
6. Αί διατάξεις τού άρθρου 7, παρ. 5, έδαφ. 6’, περί υπολογισμού
ώς χρόνου πραγματικής υπηρεσίας τού χρόνου απουσίας, λόγφ άσθε
νείας, κατά τάς έν τή διατάξει ταύτη διακρίσεις, εφαρμόζονται μόνον
έπί τών άπό 1ης ’ I ανουαρίου 1966 καί έφεξής προαγωγών καί χορηγή
σεων προσαυξήσεων καί επιδομάτων εύδακίμου παραμονής έν τφ βαθμφ.
7. Αί διατάξεις τής παρ. 4 τού άρθρου 7 τού παρόντος, έφαρμόζονται καί έπί τών έξερχομένων, λόγφ ορίου ήλικίας, τής υπηρεσίας
τής Τραπέζης, τήν 1,1.1966.
·
8. α) Οί κατά τήν έναρξιν ισχύος τού παρόντος ύπηρετοΰντες Είσπράκτορες καί Τεχνΐται, προσληφθέντες παρ’ έκατέρςι τών Τραπεζών,
έκ τής συγχωνεύσεως τών οποίων προήλθεν ή νΰν ’Εθνική Τράπεζα τής
Ελλάδος Α.Ε. προωθούνται είς τόν βαθμόν, όν κατέχουν κατά τόν χρό
νον τούτον, κατά δύο μεν έτη, έάν προσελήφθήσαν μέχρι τής 31 ης Δε
κεμβρίου 1947, κοτά εν δέ έτος έάν προσελήφθήσαν άπό 1ης ’ 1 ανουα
ρίου 1948 μέχρι τής 28ης Φεβρουάριου 1953.
β) Ή προώθησις αϋτη χορηγείται άνεξαρτήτως τού Κλάδου, είς
όν οί άνωτέρω εΐχον ένταχθή κατά τήν πρόσληψίν των καί δέν μεταβάλ
λει τήν έν τφ κατεχομένφ βαθμφ αρχαιότητα, άλλ’ απλώς συντέμνει

Ή έφετεινή έργατοϋπαλλική Πρωτομαγιά νά γίνι\ αφετηρία έντάσεωςτών άγώνων τών έργαζομένων γιά τήν καθιέρωση συγχρονισμένης έργατικής Νομοθεσίας,
τήν πλήρη άποκατάσταση τών
συνδικαλιστικών έλευθεριών καί
τήν άποτελεσματική διαφύλαξη
τής ένότητος τοϋ 'Ελληνικού συνδικαλιστικοϋ κινήματος

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Συγχαρητήρια για τήν έγγραφή του στο ΈΚΑ
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Τό Δ.Σ. τοϋ Συλλόγου Συν
ταξιούχων τής Εμπορικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος κατηρτίσθη
σέ σώμα ώς ακολούθως: Πρόε
δρος. Λουκάς Φοίφας, Α' ’Α
ντιπρόεδρος Στυλ. Μπέλεσης, Β'
’Αντιπρόεδρος Δημ. Κατσάνος,
Γεν. Γραμματεύς Πολύβιος Γαρυεραλάκης, Σύμβουλος καί ’Α
ναπληρωτής Γ. Γραμματεύς Ήλίας Χαλαρής, Ταμίας Νικόλαος
Κακούρης και Σύμβουλος Ήλίας
Ίωαννίδης.
"Οπως ανακοινώνει τό Δ.Σ.
έκινήθη γιά τά εξής θέματα:
1) Έκπροσώπησις είς τό Δ.
Σ. τοϋ ’Επικουρικού Ταμείου
τών Συνταξιούχων.
2) Κατάργησις τοϋ διπλού
υπολογισμού τών 40κοστών καί
κατάργησις τοϋ περιορισμού
τού 85ο)ο.
3) Καθιέρωσές υποχρεωτι
κής αμέσου αναπροσαρμογής

τών συντάξεων άμα τή αυξήσει
τών μισθών τών έν ένεργεία
συναδέλφων.
4) Καταβολή τοϋ υπολοίπου
κρατηθέντος εκ τής προσφάτου
αναπροσαρμογής ποσού εκ 30 ο/ο
είς όλοκλήρωσιν τής πλήρους α
ναπροσαρμογής τής πραγματοποιηθείσης τήν 2.3.1966.
5) Ρύθμισις τού θέματος άναγνωρίσεως τών ημερομισθίων
τού ΙΚΑ τών ύπηρετησάντων
είς τάς Επαρχίας συναδέλφων
προ τής έπεκτάσεως είς αύτάς
τούτου.
6) Άναγνώρισις τοϋ χρόνου·
τής έν πολεμώ στρατιωτικής υ
πηρεσίας τών ύπηρετησάντων
είς τή στράτευμα κατά τούς μέ
χρι σήμερον πολέμους (Νόμος
4448 περί τροποποιήσεως καί
συμπληρώσεως τής κειμένης συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας).

“ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΑΑΑΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,,
(Συνέχεια άπό τήν 1η Σελίδα)
τεΐ στο σύνολο καί νά εξυπηρετή νά έπανέλθει έκεΐ πού ή ταξική του
σει τόν εργοδότη, προσφέροντας τήν συνείδηση τόν καλεΐ. Νά ξαναγίνει
εργασία της ώστε αυτός νά κινήσει πάλι ελεύθερη, εργατική συνείδηση.
τήν επιχείρησή, του, νά εξασφαλίσει
"Αρα λοιπόν ή σπουδή τών ερ
τήν παραγωγή καί νά ξεπεράσει τά γοδοτών πέραν, τών άλλων σκοπών,
εμπόδια καί τις δυσκολίες, που ή
έχει γιά στόχο την προστασία όχι
απεργία τών υπολοίπων εργαζομέ όπως λέγεται τής ελευθερίας τής έρ
νων τού έχει επιφέρει; Εμείς πιστεύ
γασίας, όχι τής έλεύθερης άπεργοουμε ότι μιά είναι ή έλευθέρα ερ σπαστικής συνειδήσεως
άλλά τής
γατική συνείδηση. ‘Ο ελεύθερος άν
αλλοτριωμένης άνθρόιπινης συνειδήθρωπος όταν τού τεθεί τό έρώτημα
σεως άπό τήν κρίση καί άπό τήν
νά άπεργήσει, νά άγωνισθϊΐ δηλα
συνεχή δοκιμασία.
Ή προσπάθεια
δή γιά τήν καλυτέρευση τών αποδο
στρέφεται
λοιπόν
πρός
τόν δοκιμα
χών του καί τών συνθηκών τής δου
άπό τις συνειδησιακές τύ
λειάς του αμέσως
θά απαντήσει ζόμενο
ψεις εργαζόμενο.
Γι’ αυτό πρέπει
ΝΑΙ.
Ή εργοδοσία όμως έχει ένα δικό μέ κάθε τρόπο νά απομακρυνθούν
της βασισμένο στήν πολύχρονη πεί άπό τις προσβάσεις καί τούς δρό
ρα τρόπο νά διαφθείρει τήν ελεύθε μους πού οδηγούν πρός τό εργοστά
ρη εργατική συνείδηση. "Εχει απλώ σιο ή τό χώρο τής δουλειάς οί άπερσει ένα χρυσό δίχτυ, έχει μέ επιμέ ί γοί καί κυρίως ή ηγεσία τού σωμαλεια τοποθετήσει σέ επίκαιρα ση ί τείου πού μέ τήν απλή της παρου
μεία παγίδες ώστε νά παγιδεύσει σία θά φέρει μεγαλύτερο κλονισμό
τόν εργάτη καί νά τόν κάνει νά καμ στον απεργοσπάστη.
Τόν τελευταίο μάλιστα καιρό όχι
φθεί. ‘Ο εργοδότης
παρακολουθεί
άπό καιρό
τις ανθρώπινες αδυνα μόνο απομακρύνονται άπό τούς χώ
μίες
τού κάθ'ε εργαζομένου, ξέρει ρους αυτούς οί εκπρόσωποι τοϋ συν
τού διοικητικού
πού μπορεί νά κτυπήσει όταν έλθει δικάτου, τά μέλη
άλλά συλλαμβάνονται
τι ώρα τής κρίσεως καί διαθέτει χρή συμβουλίου
καί γραμμαμα καί δύναμη ώστε νά άλώσει τό ακόμα καί πρόεδροι
σέ
κάστρο καί νά μετατρέψει τόν ελεύ μεΐς συλλόγων παραπέ μποντα ι
δίκες μέ τήν ψεύτικη κατηγορία ότι
θερο άνθρωπο σέ σκλάβο του.
"Ας μή μιλάμε λοιπόν γιά ελεύθε παρεμποδίζουν τήν προσέλευση τών
ρη συνείδηση άπεργοσπαστ ι κή. Ό απεργοσπαστών ή ακόμα καί πιέ
εργάτης πού πιάνεται
σαν άγκι- ζουν τους απεργοσπάστες νά έγκαστρωμένο ψάρι στά δίχτυα τών έρ- ταλείψουν την εργασία.
Στήν πραγματικότητα καί ή α
γοδοτί'κών υποσχέσεων καί πού δέ
χεται αντί προσωπικών ανταλλαγμά πλή ακόμα παρουσία τών ηγετών
των νά προδώσει τούς συναδέλφους κλονίζει τις δήθεν ελεύθερες άπερ
καί
τις
του στον αγώνα τής έπιβιώσεως μέ γοσπαστ ικές συνειδήσεις
τό στρατόπεδο τού κεφαλαίου είναι ! κάνει νά απαγκιστρωθούν, νά άναμιά άλλοτριωμένη εργατική
συνεί ί νήψουν καί νά έπανέλθουν, στό σωδηση. "Επαψε νά είναι
έλεύθερος ! στό δρόμο. "Ας μή μιλάνε λοιπόν
άνθρωπος. Αισθάνεται τύψεις, βλέ ί γιά ελευθερία τής έργασίας. "Ας
οί εργοδότες
πει μέ αίσθημα ενοχής τούς τίμιους S σταματήσουν λοιπόν
άγωνιζομένους
συναδέλφους
του, ; τις πιέσεις, τά ανταλλάγματα, τις
στέκει κλειδωνιζόμένος
στην κόψη προσωπικές παροχές
καί θά δουν
τού ξυραφιού έτοιμος νά αύτομολή- ότι μιά είναι ή ελεύθερη εργατική
σε άπό τό στρατόπεδο συγκεντρώ- συνείδηση. ‘Ο εργάτης
έλεύθερος
σεως που τόν έχουν1 μεταφέρει μέ υ μόνο ΝΑ,Ι απαντάει στό προσκλητήποσχέσεις
καί ανταλλάγματα γιά ' ριο τού άγώνα.

