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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΕΝΤΑΞΙΣ
Κύρια χαρακτηριστικά τής δημιουργηθείσης διά 

τούς έργαζομένους είς τό "Ιδρυμα καταστάσεως, συ
νέπεια των άντιϋπαλληλικών διατάξεων τοϋ Ισχύον- 
τος οργανισμού καί τής άλλοπροσάλου εφαρμογής 
των ύπό των έκάστοτε διοικούντων, είναι, συμφώ- 
νως καί προς τά έκτεθέντα είς τό προηγούμενον φύλ- 
λον τής «Τραπεζιτικής», τά άκόλουθα:

α) Σοβαρά άπόκλισις έκ τής άνέκαθεν Ισχυούσης 
άρχής τής ίσης μεταχειρίσεως προς τό Προσωπικόν 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος.

β) Σημαντικαί μισθολογικαί διαφοραί μεταξύ ύ- 
παλλήλων όμοιοβάθμων, τής αύτής ποιοτικής στά
θμης, συνεπεία των κατ’ αύθαίρετον τρόπον παρεχό
μενων πολυειδών «έπιδομάτων».

γ) Αναιτιολόγητοι βαθμολογικαί Αποστάσεις όμο- 
χρόνων καί τά αύτά προσόντα διαθετόντων ύπαλλή- 
λων.

δ) ’Αδυναμία λήψεως μέτρων ύπαγορευομένων 
έκ των γενικωτέρων κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων 
ή έκ των είδικωτέρων συνθηκών τής Έθν. Τραπέζης.

Έκ τών ανωτέρω εύχερώς συνάγεται καί ή κα- 
τεύθυνσις την όποιαν δέον νά άφοροϋν αί ύπό συζή- 
τησιν τροποποιήσεις τοϋ 'Οργανισμού καί τό είδικώ- 
τερον περιεχόμενον τούτων.

Ή κατεύθυνσις προσδιορίζεται έκ τών έν γένει 
ίσχυόντων είς την Τράπεζαν τής Ελλάδος. Κατ’ έ- 
πανάληψιν έτονίσθη ύπό τού κ. Διοικητοΰ καί προς 
την Έκπροσώπησιν καί προς διαφόρους έπιτροπάς 
συναδέλφων ο’ όποιοι έπέτυχον άκρόασιν παρ’ αυ
τού, οτι άποτελεϊ ζήτημα τιμής διά τήν Τράπεζαν καί 
διά τον κ. Διοικητήν προσωπικώς νά μη ύπολείπων- 
ται μισθολογικώς οί ύπηρετούντες είς τό "Ιδρυμα, τών 
συναδέλφων των τών άλλων Τραπεζών καί είδικώ- 
τερον τών ύπαλλήλων τής Τραπέζης Ελλάδος.

Σημειωτέον οτι είς άλλην ευκαιρίαν ό κ. Διοικη
τής έπλειοδότησε, δηλώσας οτι έπιδίωξίς του είναι ή 
βαθμιαία προσαρμογή τών έν γένει άπολαυών τών ύ
παλλήλων τής ’Εθνικής είς τά μισθολογικά έπίπεδα 
τών ξένων καί δή τών εύρωπαϊκών Τραπεζών, ούτως 
ώστε νά άποτραπή ό κίνδυνος διαρροής ικανών λει
τουργών τής Τραπέζης προς τά ύποκαταστήματα Αλ
λοδαπών Τραπεζών, τά όποια άναποφεύκτως θά ίδρυ- 
θοΰν καί είς τήν χώραν μας κατόπιν τής πραγματο- 
ποιουμένης σταδιακής έντάξεώςμας είς τον εύρύτερον 
ευρωπαϊκόν οικονομικόν χώρον. "Η διορατικότης τής 
έν προκειμένω πολιτικής είναι Αναντίρρητος. ’Αλλά 
πρός τό παρόν ας άποδυθώμεν είς τήν έλλάσσονα 
προσπάθειαν τής εύθυγραμμίσεως με τούς ύπαλλή- 
λους τής Τραπέζης Ελλάδος.

'Ως γνωστόν, αί ύφιστάμεναι σήμερον μισθολογι- 
καί διαφοραί μεταξύ τού Προσωπικού τών δύο 'Ιδρυ
μάτων δεν Απορρέουν έκ τών βασικών μισθών. ’Ο
φείλονται άποκλειστικώς είς τήν διάφορον μεταχεί- 
ρισίν των έν σχέσει μέ είδικώτερα τινά μέσα τής ύ- 
πηρεσιακής καί οικονομικής έξελίξεως. Διά τήν έξί- 
σωσίν τών έν προκειμένη) δρων Απαιτούνται:

*) Μείωσις τού χρόνου έξελίξεως μέχρι τού βα
θμού τού Λογιστοΰ Α' είς 14 έτη Αντί τών 15, ώς συμ
βαίνει έν τή πράξει είς τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος.

β ) Καθιέρωσις είς τούς Από τοϋ Λογιστοΰ Α' καί 
άνω βαθμούς 5 προσαυξήσεων έκ 15 ο/ο έκάστης, τής 
πρώ της χορηγουμένης μετά πάροδον διετίας. Οΰτω τό 
σύνολον τών προσαυξήοεων θά Ανέλθη είς 75 ο/ο έπί 
τού μισθού έντός 14 έτών Αντί τοϋ ίσχύοντος παρ’ 
ήμΐν 70 ο/ο, τό όποιον καλύπτεται είς 18 έτη (6 προ
σαυξήσεις Ανά τριετίαν, έκ τών όποιων αί δύο πρώται 
έκ 15 ο/ο, αί δε λοιπαί έκ 10 ο/ο.

γ) Χορήγησις έπιδόματος βαθμού είς τούς Από 
τοϋ Λογιστοΰ Α' καί άνω βαθμούς. Έν προκειμένη) 
δέον νά παρατηρηθή οτι είς τούς κατέχοντας θ έ σ ι ν 
ή Τράπεζα καταβάλλει Αντίστοιχον μηνιαΐον έπίδομα 
έξ Ασφαλίστρων,τό όποιον ποικίλλει σημαντικώς. Π.χ. 
ό προϊστάμενος ύπηρεσίας είς τήν Διοίκησιν λαμβά
νει 1.000 δραχ. ένώ ό τού Κεντρικού 700, τών λοι
πών ύποκ/των 500 κ.λ.π. Ααμβάνομένου δμως ύπ’ 
δψιν δτι ή δημιουργία «ύπηρεσιών», «τμημάτων» καί 
«υποδιευθύνσεων», Ακόμη είναι Ανεξέλεγκτος (πολλοί 
προϊστάμενοι τής Διοικήσεως προΐστανται έαυτών καί 
μόνον) έν τή ουσία τά έν λόγω έπιδόματα θέσεως Α
ποτελούν έπιδόματα βαθμού αύθαιρέτως καθοριζόμε
να μέ Αποκλεισμόν τών μή διαθετόντων τήν δύναμιν 
νά μεταβαπτίσουν τά γραφεία των είς «θέσεις».

’Αλλά δέν είναι μόνον αί «θέσεις». Μέ οίανδήποτε 
Αφορμήν καί κατά τρόπον ένεξέλεγκτον παρέχονται 
πλεΐστα δσα άλλα έπιδόματα (μελετητών, οργανω
τών, έπιθεωρητών, πληροφοριοληπτών κ.λ.π.)

Άτυχώς δέν δύναται έν τή πράξει νά τεθή φρα
γμός είς τήν έν προκειμένη) Ατασθαλίαν τών έκΑστοτε 
Διοικήσεων. ’Απομένει νά μετριασθή ή προσγιγνομέ- 
νη Αδικία είς τούς έκτος «θέσεων» κατά τά Ανωτέρω 
Αδικουμένους συναδέλφους, δ ι ά τής καταβολής

(Συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα)
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Πελώριο θέμα ελευθέρων δημοκρα
τικών συνδικαλιστικών αρχών άνέκυ- 
ψε άπό τά τελευταία γεγονότα στο 
Συγκρότημα Άνδρεάδη, λόγφ δια
φωνιών μεταξύ τών Συλλόγων καί 
τής Διοικήσεως καί τών έν συνεχεία 
άπαραδέκτων μεθόδων πού έφήρμο- 
σε ό 'Εργοδότης για την κατατρο
μοκράτηση καί ταπείνωση τών υπαλ
λήλων του. Τά γεγονότα αύτά τά ό
ποια — ας μην ξεγελιώμαστε — 
κτυποΰν θανάσιμα ολόκληρο τό συν
δικαλιστικό κίνημα καί είδικώτερα 
τόν Τραπεζοϋπαλληλικά κόσμο πού 
πρέπει νά όρθώση τό ανάστημά του 
καί ν’ αντίδραση, σάν ένας άνθρωπος 
σέ τέτοιου είδους ενέργειες.

Δέν πρόκειται ν' απαριθμήσουμε 
τά γεγονότα πού ώδήγησαν στην 
γνωστή κατάσταση πού επικρατεί 
σήμερα στά Συγκρότημα. "Ενα μό
νο πράγμα θά στηλιτεύσουμε: τόν 
εκβιασμό ένός εργοδότη πάνω στούς 
Υπαλλήλους πού εργάζονται στήν 
επιχείρησή του βασιζόμενος στις 
συνθήκες προσφοράς εργασίας, οί 
όποιες επικρατούν στή χώρα μας.

Πρέπει νά καταστή σαφές σέ ό- 
ποιονδήποτε ότι ή επαναφορά μεθό
δων πού θυμίζουν μεσαίωνα μέ αντι
κειμενικό σκοπό τήν καταπτόηση 
καί ταπείνωση τών εργαζομένων όχι 
μόνο είναι αδύνατη άλλα καί στήν 
ούσία θά άποψέρει τά αντίθετα άπό 
τά προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Γιά τόν κατατοπισμο των συνα
δέλφων παραθέτουμε ολόκληρο τό 
κείμενο τής άνακοινώσεως πού έξέ- 
δωσε σχετικά μέ τήν υπόθεση αυτή 
τό Γραφείο τύπου τής Γ.Σ.Ε.Ε. χω
ρίς φυσικά καί νά πιστεύουμε ότι 
εξαντλήθηκαν όλα τά δυνατά περι
θώρια.

ΓΣΕΕ
ΓΡΑΦΕΙ ΟΝ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚ Ο I ΝΩΣ 1 Σ

τής 12ης) 6) 1965 ύπ’ άριθ. 84
Έκ τής ΓΣΕΕ έξεδόθη ή κάτωθι 

σνακοίνωσις:
Ή ΓΣΕΕ, έκτελοΰσα τήν βασικήν 

κοινωνικήν αποστολήν της καί υπη
ρετούσα τήν ιδέαν τής τριμερούς 
συνεργασίας πρός προώθησιν καί 
έπίλυσιν τών προβλημάτων τών ερ
γαζομένων, παρενέβη είς τή,ν δημι- 
ουργηθεΐσαν διένεξιν μεταξύ τού 
προσωπικού τών Τραπεζών Εμπο
ρικής καί Ίονικής - Λαϊκής καί τής 
Διοικήσεως τών δύο Τραπεζών προ- 
κειμένου νά έπιτευχθή προσέγγισις 
τών διϊσταμένων άπόψεως καί έξευ- 
ρεθή λύσις ικανοποιητική δΓ άμψό- 
τερα τά μέρη.

ιΟΰτω ενεργούσα καλοπίστως βά
σει τών παγίων άρχών τής συνδικα
λιστικής δεοντολογίας καί τών διε
θνώς ίσχυόντων κανόνων διαπραγμα
τεύσεων, άψ’ ένός μεν έζήτησεν έπα- 
ψήν διά τών αρμοδίων έκπροσώπων 
της μετά τού Διοικητοΰ τών Τραπε
ζών Καθηγητού κ. Άνδρεάδη, άφ’ 
ετέρου δέ συνέστησεν είς τους εν
διαφερομένους Συλλόγους, όπως ά- 
ναστείλουν τήν απεργίαν ήν εΐχον 
προγραμματίσει διά τήν 8ην τρέχον
τος.

Άτυχώς ή ΓΣΕΕ είναι υποχρεω
μένη νά καταγγείλη είς τήν κοινήν 
γνώμην ότι ένώ ή συνδικαλιστική η
γεσία τού προσωπικού τών δύο Τρο
τεζών ύπήκουσεν είς τήν σύοτασιν 
καί άνέστειλε τήν απεργίαν, ό Κα
θηγητής κ. Άνδρεάδης έπέδειξε πλή
ρη αδιαφορίαν άρνηθείς συνάντησιν 
καί συζήτησιν μετά τών εκπροσώ
πων τού Άνωτάτου Συνδικαλιστικού 
’Οργανισμού.

Παραλλήλως ό κ. Άνδρεάδης ένε- 
κσινίασεν άπαράδεκτον τακτικήν 
τρομοκρατίας τού Προσωπικού τών 
δύο Τραπεζών χρησιμοποιών μεθό
δους αυθαιρεσίας καί έτσιθελισμοΰ 
πού έξέπνευσαν άπό μακροΰ είς τάς 
κοινωνίας τού Δυτικού Πολιτισμού, 
χαράσσων οΰτω τήν διαχωριστικήν 
γραμμήν μεταξύ δημοκρατίας καί ο
λοκληρωτισμού.

Ή ΓΣΕΕ στιγματίζει τήν τοιαύ- 
την συμπεριφοράν τού κ. Άνδρεάδη, 
δστις θέτων έαυτόν ύπεράνω· παντός 
θεσμού καί πόσης άρχής απειλεί τήν 
κοινωνικήν ειρήνην καί προσβάλει 
βσναύσως τό ανθρώπινον αίσθημα 

ί αξιοπρέπειας είς τό σημερινόν μάλι

στα Δημοκρατικόν κλίμα.
Ακόμη έπισημαίνει ότι ή τακτι

κή αυτή προσβάλλει ευθέως τήν βα
σικήν αρχήν τής τριμερούς συνεργα
σίας καί διά τών κειμένων τών έγκυ- 
κλίων, ας κυκλοφορεί, καταπατεί άρ- 
χάς θεσπισθείσας διά διεθνών συμ
βάσεων καί ίσχυούσας είς όλας τάς 
πολιτισμένος χώρας διά τών όποιων 
καθαγιάσθησαν αί συνδικαλιστικοί 
έλευθερίαι τών εργαζομένων.

Ή Ε.Ε. τής ΓΣΕΕ θεωρούσα τόν 
Καθηγητήν κ. Άνδρεάδην άποκλει- 
στικώς υπεύθυνον διά πάσαν ανατα
ραχήν, ητις ήθελε δημιουργηθεΐ, πέ
ραν τών ανωτέρω· άπεφάσισε:

1) "Οπως διαμαρτυρηθή ύπό τό 
ανωτέρω πνεύμα είς τόν κ. Πρόεδρον

μιας εσωτερικής διενέξεως καί κατέ
στη Πανελλήνιον καί Διεθνές.

4) "Οπως προστατεύση δΓ όλων 
τών είς τήν διάθεσίν της μέσων τούς 
έργαζομένους είς τάς Τραπέζας Έμ- 
τορικήν καί Ίονικήν - Λαϊκήν άπό 
πάσαν απόπειραν πραγματοποιήσε- 
ως τών έκφοβιστικών απειλών της 
Διοικήσεως καί

5) "Οπως κοινοποίηση σχετικήν 
έγκύκλιον έν σχέσει πρός τά ανω
τέρω είς άπαντα τά Τμήματά της.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε.

β

Έν τφ μεταξύ, ή ΟΤΟΕ, σέ 
έκτακτη συνεδρίαση του έκτελε-

Ή Διοίκηση τής Τ ραπ έξης οφείλει 
νά γνωρίζη ότι όταν στις επιτρο
πές καί στά συμβούλια μετέχει καί 
ήέκπροσώπηση, τότε διασφαλίζον
ται πλήρως όχι μόνο τά συμφέρον
τα του Προσωπικού, άλλά καί τής 
Τραπέζης.

τής Κυβερνήσεως καί τούς άρμοδί- 
ους Υπουργούς, έπικαλουμένη τήν 
προσωπικήν των παρέμβασιν πρός 
αποτροπήν τού έπαπειλουμένου σά
λου.

2) "Οπως δώση έντολήν είς τό 
έν Γενεύη ευρισκόμενον κλιμάκιόν 
της "να καταγγείλη ένώπιον τής συ^ 
νεχιζομένης Διασκέψεως τής Δ.Ο.Ε. 
τήν ώμήν παραβίασιν τών Διεθνών 
Συμβάσεων Εργασίας παρά τού κ. 
Άνδρεάδη.

3) Ταχθή άνεπιφυλάκτως αλλη
λέγγυος πρό|ς τήν συνδικαλιστικήν 
ήγεσίαν τών δύο Τραπεζών, ητις έμ- 
πράκτως έξεδήλωσε τήν μετριοπά- 
θειάν της, συνιστώσα καί αΰθϊς τήν 
συνέχισιν μέχρι νεωτέρας μας τής 
μετριοπάθειας έφ’ δσον τό δημιουρ- 
γηθέν ζήτημα ύπερέβη τά στενά όρια

στικοΰ της Συμβουλίου που πρα
γματοποιήθηκε στις 18)6)65 μέ 
παρουσία και τών Προέδρων τών 
Συλλόγων συνεζήτησε τά συμ
βάντα στο συγκρότημα Άνδρεά
δη, είναι δέ αποφασισμένη όπως 
έκτος άπό τήν συμπαράσταση 
πρός τούς συναδέλφους τού συγ
κροτήματος καί σέ συνεργασία 
μέ τις λοιπές Συνδικαλιστικές 
Όργωνώσεις καί τήν Γ.Σ.Ε.Ε. 
πατάξη τήν άπό μέρους τής Δι- 
οικήσεως τού συγκροτήματος κί
νηση τών έργοδοτών πού άπο- 
σκοπεΐ στήν διάλυση τού υγιούς 
συνδικαλιστικού κινήματος.

Ή αναδιάρθρωση των μισθών 
Ύποτμηματαρχών καί άνω καί οί συ- 
νέττειες τής αμετάβλητης νοοτροπίας 
τον υπηρεσιακών παραγόντων

@ Μακραί ύπήρξαν αί έπί τού έν έπικεφαλίδι θέματος συζη
τήσεις έως οτου έπέλθη συμφωνία έκπροσωπήσεως καί Τρα

πέζης δσον αφορά τόν τρόπον άναδιαρθρώσεως τών μισθών τών 
ύποτμ)ρχών καί άνω. Παρά ταΰτα έν τή εφαρμογή τών συμπε- 
φωνημένων ή Υπηρεσία ήθελημένως ή άθελήτως έξέφυγε τής 
όρθής τοποθετήσεως καί προεκάλεσε τήν άγανάκτησιν πολλών 
ένδιαφερομένων υποχρεωθείσης τής έκπροσωπήσεως νά προβή 
διά τής παρούσης είς τάς έν συνεχεία αποσαφηνίσεις, ώστε 
τό θέμα νά καταστή κτήμα ολοκλήρου τού συναδελφικοΰ 
κόσμου.

Πριν ή προχωρήση είς αύτάς πα- 
ρίσταται ανάγκη ν’ άναδράμη είς 
τό άπώτερον παρελθόν καί νά ϋπεν- 
θυμίση είς τούς συναδέλφους πώς ά- 
νέκυψεν καί έξελίχθη τό ζήτημα.

"Οταν ή έφ’ άπαξ χορηγουμένη 
συξησις είς τούς βαθμούς Ύπολο- 
γιστοϋ Β' καί Α' καί Λογιστοΰ Β' 
ηΰξήθη άπό 15% είς 20%, έξ ής 
αιτίας αί άποδοχαί τοΰ Ύπολογι- 
στοΰ Β' σύν 20% ύπερέβαινον τάς 
άποδοχάς τοΰ Ύπολογιστοϋ Α', έ- 
γέννήθη τό ερώτημα ποιας άποδοχάς 
θά έπρεπε νά λαμβάνη ό Υπολογι
στής Α'. Καί φυσικά κατενοήθη ότι 
δέν ήτο δυνατόν νά λαμβάνη άπο
δοχάς κατωτέρας τών τοΰ Ύπολο- 
γιστοΰ Β' σύν 19%, όπερ καί έθε- 
οπίσθη.

Αΰξηθέντων τών βασικών μισθών 
τών Λογιστών Α' καί άνω καί τής

πρώτης προσαυξήσεως άπό 10% είς 
15% έτέθη έκ νέου ζήτημα εάν ήτο 
νοητόν ό Λογιστής Α' (Δρ. 3.600) 
σύν 15% (δρ. 540) ήτοι σύνολον 
δρχ. 4.140 νά λαμβάνη άποδοχάς 
μεγαλυτέρας τοΰ συγχρόνου, όστις 
προαχθείς, ταύτοχρόνως, είς τόν βα
θμόν τοΰ Ύπ)χου, έλάμβανε δραχ. 
3.800.

Κατόπιν έντόντων διαμαρτυριών 
τής έκπροσωπήσεως καί μετά μα- 
κράς διαπραγματεύσεις μετά τής 
τότε Διοικήσεως άπεδέχθη αυτή ό
πως ό άπό τοΰ βαθμού Λογιστοΰ 
Α' καί άνω προαγόμένος μή ύπο- 
λείπηται τοΰ μή προαγομένου καί 
συνεπώς είς τόν πρώτον έπί τή 
συμπληρώσει τριετίας, χορηγήται 
προσαύξησις καί προαγωγή ταϋτο-

(Συνέχεια στήν 3η σελίδα)

’Ανακοίνωση 
τής ΟΤΟΕ 

γιά τήν έπίλυση 
τοΰ φορολογικού 

άέματος

Ό ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλλη
λικών ’Οργανώσεων Ελλάδος έξέ- 
δωσε τήν άκόλουθη ανακοίνωση σχε
τικά μέ τό φορολογικό θέμα:

Μετά τήν ψήψισιν τοΰ άρθρου 15 
τοΰ Νόμου 4444)1964 «περί φόρου 
μισθωτών ύπηρεσιών» παρουσιάσθη- 
σαν διάφοροι δυσχέρειαι ώς πρός 
τήν έφαρμογήν του έκ μέρους τών υ
πηρεσιών τών Τραπεζών, αϊτινες εΐ- 
χον ώς αποτέλεσμα τήν άναστολήν 
τής ρυθμίσεώς του μέχρι σήμερον.

Διά τούς λόγους τούτους τό Ύ- 
πουργεΐον Οικονομικών έξέδωσε τήν 
ύπ’ άριθ. Ε. 7131)11.5.1965 έρμη- 
νευτικήν εγκύκλιον διά τής οποίας 
έδίδοντο λεκτομερέστερες οδηγίες ώς 
πρός τόν τρόπον έφαρμογής τοΰ Νό
μου.

Έκ τής μελέτης τής έρμηνευτικής 
ταύτης έγκυκλίου παρά τής ‘Ομο
σπονδίας μας, διεπιστώθη ότι έκ τής 
έφορμογής της, ήθελον προκύψει δυσ
μενείς έπιπτώσεις δΓ ορισμένος κα
τηγορίας συναδέλφων.

Κατόπιν τούτου, τό ’Εκτελεστικόν 
Συμβούλιον όμοΰ μετά τών κ.κ. Προ
έδρων τών Συλλόγων, προέβη είς 
διαφόρους ένεργείας καί μετά άπό 
επανειλημμένος συναντήσεις μέ τόν 
Υπουργόν τών Οικονομικών κ. Μη- 
τσοτάκην, χθες έπραγ ματοπο ιήθή 
σύσκεψις ύπό τήν Προεδρίαν του, 
τή συμμετοχή έκπροσώπων τών Τρα
πεζών Ελλάδος, Αγροτικής καί ’Ε
θνικής ώς καί αντιπροσωπείας τής 
‘Ομοσπονδίας μας, καθ’ ήν ό κ. "Υ
πουργός, άπεδέχθη τάς ύποβληθεί- 
σας απόψεις μας καί ΰπεσχέθή όπως 
έκδοση νέαν έγκύκλιον πρός όλας 
τάς Τραπέζας δΓ ής θά δίδη νέας 
οδηγίας τάς όποιας θά πρέπει αΰται 
νά έφαρμώσουν έντός ορισμένης προ
θεσμίας.

Οΰτω, τό φορολογικόν θέμα έτα- 
κτοποιήθη κατά τάς προσδοκίας μας 
καί ώς έκ τούτου αίσθάνόμεθα τήν 
ύποχρέωσιν νά εύχαριστήσωμεν τόν 
κ. Υπουργόν τών Οικονομικών, ώς 
καί τάς αρμόδιας ύπηρεσίας τού 
Υπουργείου του, διά τήν κατανόη- 
σιν ήν έπέδειξαν έπί τού θέματός 
μας τούτου* 1 2 3.

1η Δεκεμβρίου τό 
Συνέδριο τής ΓΣΕΕ

‘Η Εκτελεστική Επιτροπή τής 
Γ.Σ.Ε.Ε. άπεφάσισε τήν σύγκληση 
τού 15ου Πανελλαδικού Πανεργατι- 
κοΰ Συνεδρίου τής Γ.Σ.Ε.Ε. τήν Γην1 
προσεχούς Δεκεμβρίου.

Έξ άλλου ή Ε.Ε. άπεφάσισε τήν 
μείωση τών πρός τήν ΓΣΕΕ οφει
λών τών δευτεροβαθμίων ’Οργανώ
σεων γιά τό άπό 1.11.64 μέχρι 31. 
10.65 χρονικό διάστημα άπό 1 δρ. 
είς 10 λεπτά κατά φυσικόν πρόσω- 
πον μέλος τών σωματείων τής δυνά- 
μεώς των.

Αποτελέσματα 
έκλογών καί συγ
κρότηση είς σώμα 
τοϋ Συλλόγου Υ
παλλήλων Τραπέ- 

ζης Άάηνών
Κατά τις αρχαιρεσίες τής 3)6)65 

τού Συλλόγου Ύπαλλήλων Τραπέ
ζης Αθηνών προσήλθαν καί έψήφι- 
σαν 939 μέλη του.

Βάσει τών εγκύρων ψηφοδελτίων 
έλαβε ό συνδυασμός τών κ.κ. Σ. 
Γκιτάκου κλπ. ψήφους 491 καί ό 
συνδυασμός τών κ.κ. Κ. Κατσούλη 
κλπ. ψήφους 443.

"Ετσι δυνάμει τών ανωτέρω' απο
τελεσμάτων, επέτυχε τό ψηφοδέλτιον 
τών κ.κ. Γκιτάκου Στυλιανού, Γρε- 
βενίτου Καλλιόπης, Δημητριάδου Ί- 
ωάννου, . Κούγια Χρήστου, Μαυρο- 
γιάννη Κων)νου, Μουστάκη Στυλια
νού, Πιερρουτσάκου Κων)νου, Πρατι- 
κάκη Δημητρίου καί Τζωρτζάκη Νι
κολάου.

Υπέρ τής απαλλαγής έψήφισαν 
583 (ΝΑΙ) καί έναντίον 255 (Ο
ΧΙ).

Τό Δ. Σ. τού Συλλόγου συνεκρο- 
τήθη είς σώμα ώς έξής: Πρόεδρος: 
Σ. Γκιτάκος, Αντιπρόεδρος: Κ. 
Μαυρογιάννης, Γενικ. Γραμμ.: Κ. 
Πιερρουτσάκος, Ταμίας: Ν. Τζωρ- 
τζάκης, "Εφορος: X. Κούγιας, Σύμ
βουλοι: Κ. Γρεβενίτου, Ί. Δημητρι- 
άδης, Σ. Μουστάκης, Δ. Πρατικά- 
κης.



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΕΝΤΛΕΙΣ
(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα)

ώς συμβαίνει καί εις τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος διά 
τούς άπό τοϋ Λογιστοϋ Α' καί ανω βαθμούς, ειδικών 
επιδομάτων.

Ή Έκπροσώπησις επιμένει εις τήν καθιέρωσιν 
τούτων χωρίς, κατά τήν παρούσαν στιγμήν, νά έπι- 
ζητή καί τήν έξίσωσίν των άπό άπόψεως ποσού, με 
τά ύπό τής Τραπέζης τής Ελλάδος καταβαλλόμενα 
επιδόματα, έφ’ δσον άποδειχθή δτι λόγω των ειδικών 
συνθηκών εις τήν βαθμολογικήν σύνθεσιν τού Προ
σωπικού τής Εθνικής θά προέκυπτεν εντεύθεν ύψη- 
λή διά τό "Ιδρυμα έπιβάρυνσις. Συμμερίζεται επίσης 
τήν άποψιν τής Διοικήσεως περί διατηρήσεως ώρι- 
σμένης άποστάσεως έκ τών σχετικών έπιδομάτων 
«θέσεως» καίτοι διαφωνεί ώς προς τό μέγεθος ταύτης.

Πέραν τούτων έπιβάλλεται καί ή άνάλογος προς 
τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος μεταχείρισις ώρισμένων 
έπί μέρους κατηγοριών τού Προσωπικού τής Τραπέ
ζης μας διά τής προσμετρήσεως τού χρόνου υπηρε
σίας τών ύπηρετησάντων, πρό τής προσλήψεώς των 
εις τήν Τράπεζαν, είς τούς ’Οργανισμούς καίτάάσφα- 
λιστικά Ταμεία τού Προσωπικού τής ΕΤΕ, διά τής 
ρυθμίσειυς τής άρχαιότητος τών κατ’ άνισα διαστήμα
τα προαχθέντων λόγω στενότητας οργανικών θέσεων, 
διά τής προωθήσεως τών πτυχιούχων Άνωτάτων 
Σχολών, διά τής καταργήσεως τών κατ’εύνοιαν προ
αγωγών κ.λ.π.

’Εξ άλλου αί είδικώτεραι συνθήκαι τής ’Εθνικής 
Τραπέζης επιβάλλουν τήν ρύθμισιν ώρισμένων θεμά
των άνακυψάντων ώς έπί τό πλεϊστον έκ τής άντιϋ- 
παλληλικής τακτικής, ή όποια εις τινας περιπτώσεις 
έξίχθη μέχρις άπροκαλύπτων παρανομιών τών κατά 
καιρούς Διοικήσεων. Έν προκειμένω απαιτούνται:

α) Κατάργησις τών προσωρινοτήτων. Ε’ιδικώτε- 
ρον δέον νά ληφθή ύπ’οψινδτιαί έπιβληθεϊσαιπρο
σωρινότητες άπό τού 1953 καί έντεΰθεν είς τούς προσ- 
ληφθέντας είναι δλως παράτυποι, καθ’δσον ό ισχύων 
’Οργανισμός δέν προβλέπει τοιαύτας. Πρός τούτοις, 
νομικώς αστήρικτοι άπεδείχθησαν καί αί έπιβληθεΐ- 
σαι αύθαιρέτως προσωρινότητες είς τούς έκ τής τέως 
Τραπέζης ’Αθηνών προερχομένους ύπαλλήλους. Συ
νεπώς έπιβάλλεται κατ’ άναπότρεπτον ήθικήν καί λο
γικήν έπιταγήν, ή έξάλειψις τών προσωρινοτήτων τών 
ύπαλλήλων τής παλαιας Εθνικής. ’Ανάλογος έξίσω- 
σις έγένετο, ώς γνωστόν, καί διά τό θήλυ προσωπι
κόν τής τέως ’Εθνικής, τά όποιον παρέμεινε είς τόν 
βαθμόν τής δοκίμου τρία έτη άντί τών προβλεπομέ- 
νων ύπό τού παρόντος ’Οργανισμού δύο έτών.

β) ‘Υπολογισμός κλάσματος εύδοκίμου τριετίας 
(προβλεπόμενος άλλωστε καί είς τό ύπό τής προγε- 
νεστέρας Διοικήσεως καταρτισθέν άντισχέδιον ’Οργα
νισμού), ρύθμισις τού θέματος τών καθυστερήσεων 
λόγω άσθενείας (ή έν προκειμένω «τιμωρία» είναι 
είς τάς πλείστας τών περιπτώσεων τούλάχιστον α
διανόητος), καθιέρωσις βαλέρ 1)1 καί 1)7 διά τούς 
προσληψθέντας μέχρι 31.3 καί 30.9 άντιστοίχως (τα
κτική παγίως τηρουμένη ύπό τής παλαιας Εθνικής, 
άνατραπεϊσα διά τής έντάξεως τού 1953), μισθολογι- 
κή τακτοποίησις τών έκ μετατάξεως προερχομένων 
ταμιακών, δικαία οργανική βαθμολογική τοποθέτη- 
σις τών τεχνικών, έπανόρθωσις τών εξόφθαλμων 
άδικιών τού παρελθόντος.

Τέλος, καθίσταται άπαραίτητος ή λήψις, διά τού 
νέου’Οργανισμού, είδικωτέρων μέτρων άνταποκρινο- 
μένων είς τάς συγχρόνους κοινωνικός άνάγκας, ανε
ξαρτήτως τού ίσχύοντος είς τάς άλλας Τραπέζας κα
θεστώτος. Είναι αύτονόητον δτι ή ’Εθνική Τράπεζα 
δέν πρέπει νά έπέχη πάντοτε θέσιν ούραγοΰ μεταξύ 
τών μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων. Έπιβάλλεται 
καί είς ώρισμένους τομείς άνάληψις έκ μέρους της 
σχετικής πρωτοβουλίας :

Διά τής έπιλύσεως τών θεμάτων τών νεοπολεμι- 
στών ώς ταύτα είσηγοΰνται αί οίκεϊαι οργανώσεις, 
διά τής παροχής είς τάς έγγάμους γυναίκας τού δι
καιώματος τής άποχωρήσεως μετά 20ετή πραγματι
κήν ύπηρεσίαν καί παραλλήλου αύξήσεως τού σχετι
κού όρίου ήλικίας άπό 50 είς 55 έτη, διά τής άνα- 
γνωρίσεως καί είς τούς άναπήρους τής δυνατότητας 
νά άπομακρυνθοΰν μετά τήν συμπλήρωσιν 20ετοΰς 
ύπηρεσίας.

Δέν άνεφέρθημεν είς τό καθεστώς τών οργανι
κών θέσεων, τό όποιον άπετέλεσεν φραγμόν είς τήν 
έξέλιξιν πλείστων ικανών ύπαλλήλων. Φρονοΰμεν 
δμως δτι καί οί διοικοΰντες άναγνωρίζουν τήν άναγ- 
καιότητα τής καθιερώσεως ένός εύκάμπτου συστήμα
τος ρυθμίσεως τών έν λόγω θέσεων έπί τή βάσει τού 
άριθμού τών ύπηρετούντων είς τό "Ι
δρυμα, έφ’ δσον όμολογεϊται ύπό πάντων δτι αί όρ- 
γανικαί θέσεις ούδόλως άνταποκρίνονται είς τήν ύ- 
φισταμένην διάρθρωσιν τής Τραπέζης.

Πιθανόν νά νομισθή δτι ή ίκανοποίησις τών άνω- 
τέρω αιτημάτων διά τού νέου ’Οργανισμού θά είχεν 
ώς συνέπειαν δυσβάστακτον διά τήν Τράπεζαν οικο
νομικήν έπιβάρυνσιν, λόγω κυρίως τής βαθμολογι
κής προωθήσεως ένός σημαντικού τμί^ματος ύπαλ
λήλων. Τοιοΰτον τι δμως δέν συμβαίνει. Έξ άλλου 
ώς έλέχθη κιαί άνωτέρω, ή Έκπροσώπησις δέχεται 
τήν έναρμόνισιν τών οικονομικών έπιπτώσεων πρός 
τάς σχετικός δυνατότητας τής Τραπέζης καί τήν κατ’ 
άκολουθίαν ταύτης κλιμάκωσιν τής έπιλύσεως τών 
διαφόρων θεμάτων.

Παραμένει δμως ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ είς τήν πραγμα- 
τοποίησιν τών προαναφερθεισών τροποποιήσεων τού 
’Οργανισμού, καθ’ δσον αύται άπορρέουν έκ τής άρ- 
χής τής ίσης μεταχειρίσεως πρός τό Προσωπικόν 
τών λοιπών Τραπεζών, έκ τών είδικωτέρων συνθη
κών τής Εθνικής Τραπέζης καί έκ τών συγχρόνων 
κοινωνικοοικονομικών άντιλήψεων.

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΔΠΕΖΗΣ

Έυδρομές μηνός Ιουλίου

ΝΑΥΠΛΙΟΝ — ΤΟΛΟ — ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ (Κυριακή 4)7)

Άναχώρ. 8 π.μ. διά Ναύπλιον — Τολό (Μπάνιο - Γεύμα). Τό α
πόγευμα άναχώρ. δΓ ’Επίδαυρον πρός παρακολούθησιν τής παρα- 
στάσεως του Εΰριπίδου «ΤΡΩΑΔΕΣ».
Μετά τό πέρας τής παραστάσεως άναχώρ. δι’ ’Αθήνας. ("Ατομα 
4°).

"Εξοδα: Πούλμαν, Διόδια, είσιτ. Θεάτρου) Μέλη Δρχ. 90. — Τρί
τοι Δρχ. 115.

ΒΙΛΛΙΑ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟ (Κυριακή 4)7)

Άναχώρ. 7.30' π.μ. διά Βίλλια — Πόρτο Γερμανό (μπάνιο - γεύ
μα). Τό απόγευμα άναχώρ. διά Βίλλια. Παραμονή 1.30' καί έν 
συνεχείς^ άναχώρ. δι’ ’Αθήνας. ("Ατομα 38).
"Εξοδα: Μέλη Δρχ. 35. ■— Τρίτοι Δρχ. 50.

ΑΡΓΟΣ — ΜΥΛΟΙ — ΝΑΥΠΛΙΟΝ — ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ (Κυριακή 11)7) 

Άναχώρ. 8 π.μ. διά Κόρινθον -— Άργος —- Κυδέρι (Μπάνιο και 
γεύμα). Τό απόγευμα άναχώρ. διά Ναύπλιον — ’Επίδαυρον πρός 
παρακολούθησιν τής παραστάσεως τοΰ Εΰριπίδου «ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ». Μετά τό πέρας τής παραστάσεως άναχώρ. δΓ 
’Αθήνας μέ ένδιαμέσους στάσεις. (Άτομα 40).
"Εξοδα: (Πούλμαν, Διόδια, είσιτ. Θεάτρου) Μέλη Δρχ. 90 — Τρί
τοι Δρχ. 1 1 5.

ΝΑΥΠΛΙΟΝ — ΑΡΒΑΝΙΤΣΑ — ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ (Κυριακή 25)7)

Άναχώρ. 8. π.μ. διά Ναύπλιον, παραλίαν Αρβανιτιάς γιά μπά
νιο. ’Επιστροφή είς Ναύπλιον διά γεύμα. Τό άπόγευμα άναχώρ. 
δΓ ’Επίδαυρον πρός παρακολούθησιν τής παραστάσεως τοΰ Αι
σχύλου «ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ». Μετά τό πέρας τής παραστάσεως άνα
χώρ. δΓ Αθήνας μέ ένδιαμέσους στάσεις. ("Ατομα 40).
"Εξοδα (Πούλμαν, Διόδια, είσιτ. Θεάτρου) Μέλη Δρχ. 90. — Τρί
τοι Δρχ. 115.

ΔΥΟ ΒΡΑΔΥΝΟI ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ 

ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΓΙΩΤ «ΣΟΥΝΙΟΝ»

ΣΑΒΒΑΤΟ-Ν 19)7 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ (Άτομα 75) 
Άναχώρ. έξ Αθηνών ώρα 5 μ.μ· μέ Πούλμαν διά Πασαλι

μάνι. ’Επιβίβασις στο γιώτ καί άναχώρ. διά Σαρωνικόν μέ παρα
μονήν 1 ώρ. είς Αίγιναν. ’Επιστροφή είς Πειραιά τό μεσονύκτιον. 
’Επιστροφή είς Αθήνας μέ πούλμαν.

"Εξοδα: (Πούλμαν - Γιώτ) Μέλη Δρχ. 80. :— Τρίτοι Δρχ.
100.

Δηλώσατε έγκαίρως συμμετοχήν.

Α.

Β.

ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

μέ τά πολυτελή Υ)Κ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ (άπό 22)8 Εως 15)9. Τιμή Δρχ. 12.792. Είδικώς 
διά τά Μέλη τής 'ΕΦΕΤ καταβλητέον τό ποσόν είς 
οκτώ (8) μηνιαίας δόσεις.

ΙΤΑΛΙΑΣ (άπό 5)9 Εως 15)9). Τιμή Δρχ. 5.418. Είδικώς 
διά τά Μέλη τής ΕΦΕΤ καταβλητέον τό ποσόν είς 
πέντε (5) μηνιαίας δόσεις.

Ζητήσατε τό λεπτομερές πρόγραμμα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Έξ αφορμής πολλών διαμαρτυ

ριών, αί δποϊαι διετυπώθησαν τε
λευταίως έκ μέρους διαφόρων συν
αδέλφων πρός τό Διοικητικόν 
Συμβούλων, σχετικώς μέ τόν πε- 
ρκνρισμένον αριθμόν θέσεων καί 
τήν προτεραιότητα δηλώσεων συμ
μετοχής είς τάς προγραμματιζο- 
μένας εκδηλώσεις τοΰ ’Εκδρομι
κού Τμήματος τής Ένώσεως, ά- 
νακοινοϋμεν τά εξής:

1. Βασική αρχή, ή όποια κα
θορίζει τήν δραστηριότητα τοΰ έν 
λόγφ Τμήματός μας, -είναι ό προ
γραμματισμός Εκδηλώσεων άντα- 
ποκρινομένων πλήρως πρός τάς 
προτιμήσεις καί τάς άνάγκας τών 
Μελών μας, πράγμα τό όποιον, ό
πως Υποδεικνύεται άπό τήν τερα- 
στίαν άπήχησιν τών Εκδηλώσεων 
αυτών, επιτυγχάνεται κατά τόν 
καλύτερον δυνατόν τρόπον.

2, Ή διοργάνωσίς των, πραγ-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μαιευτήρ — Χειρουργός — 
Γυναικολόγος. Έπί τετρα
ετίαν είδικευθείς είς Πανε- 
πιστήμιον HARVARD τ. 
Επιμελητής BRONX - LE
BANON HOSPITAL CE
NTER NEW YORK.

Δέχεται 9 —12 π. μ. καί 
5 — 8 μ. μ. καθ’ έκάστην 
πλήν Σαββάτου άπογεΰμα- 
τος. ‘Οδός Σκουζέ 42 (Κλ. 
Λειβαδίτου) Πασσαλιμάηι 
Πειραιεύς. Τηλ. 410.070.

ματοποιεΐται, κατα γενικήν ομο
λογίαν είς τιμάς απολύτως προ- 
σιτάς είς δλους τούς Συναδέλφους, 
πολύ κάτω τοΰ πραγματικού κό
στους, λόγω τής συμμετοχής τής 
Ένώσεως είς τήν συνολικήν δα
πάνην κατά ποσοστόν τό όποιον 
κυμαίνεται άπό 25 - 50%.

3. Παρά τήν μεγάλην στενότη
τα τών συγκοινωνιακών μέσων, ή 
οποία κατά τήν θερινήν περίοδον 
επιτείνεται έκ τής ηύξημένης του
ριστικής κινήσεως, ή Ένωσίς 
μας είναι είς θέσιν νά έξασφαλίζη 
είς δλας τάς μετακινήσεις τών Εκ
δρομέων - μελών της, τά πλέον ά
νετα καί συγχρονισμένα πούλμαν 
καί όδηγούς, τών οποίων τήν Εμ
πειρίαν καί σοβαρότητα εκ τών 
προτέρων Ελέγχει καί πάντοτε μέ 
Εξαιρετικούς συμφέροντας οικονο
μικούς όρους, χάρις είς τό άδιαμ- 
ρισβήτητον κόρος της καί τήν πο
λυετή συνεργασίαν της μέ τά Εγ
κυρότερα ταξειδιωτικά γραφεία.

4. Προκειμένου περί πολυημέ
ρων περιηγήσεων, άπαραίτητος 
προϋπόθεσις διεξαγωγής των, εί
ναι ή διαμονή καί διανυκτέρευσις 
τών Εκδρομέων μόνον είς ξενοδο
χεία ύπνου Α' ή Β' κατηγορίας 
(τουριστικά) , τά όποια παρέχουν 

Ενα περιβάλλον άνετον καί πολιτι- 
σμένον.

5. Έπί κεφαλής τών Εκδρομών 
τοποθετούνται ώς άρχηγοί καί ξε
ναγοί, ειδικευμένα στελέχη τής 
Ένώσεως, πολλά άπό τά όποια 
Εχουν παρακολουθήσει ειδικόν κύ
κλον μαθημάτων καί Εχουν άπο- 
κτήσει τήν ικανότητα καί τήν πεί
ραν διά τήν ομαλήν διεξαγωγήν 
τής έκδηλώσεως καί τήν δημιουρ
γίαν άτμοσφαίρας συναδελφική 
κατανοήσεως καί Εγκαρδιότητας

Πάντα τ’ άνωτέρω συντελούν

Γύρω άπό τήν οννέ- 
λευοη τον νέου 
Συν)σμοϋ Στεγάοεως
Αγαπητή «Τραπεζιτική»,

Τήν 30)5)65 έγένετο ή έκπρό- 
θεσμος ετήσια Γεν. Συνέλευσις τών 
μελών τοΰ Συν)σμοΰ καθ’ ήν, ώς 
συνήθως, παρέστη μικρόν μέρος τών 
μελών αΰτοΰ.

Κατά πληροφορίας μας συνεταί
ροι τινές δέν Ελαβον ειδοποιήσεις διά 
τήν προσέλευσίν των καί Ενδεχομέ
νως δέν άπεστάλησαν αύται.

Πάντως ήμεΐς δέν ήδυνάμεθα νά 
εΐδοποιήσωμεν τους κ.κ. συνεταίρους 
διότι τρεις φοράς έζητήσαμεν άντί- 
γραφον Καταλόγου τών τακτοποιη
μένων μελών τοΰ Συν)σμοΰ πλήν δ
μως οΰδεμιάς άπαντήσεως έτύχομεν.

Κατά τήν Συνέλευσιν ταύτην δέν 
έδόθησαν απαντήσεις έπί τών Ερω
τημάτων μου τών άναγραφέντων είς 
τήν «Τραπεζιτικήν» άλλ’ άντιθέτως 6 
κ. Αντιπρόεδρος τοΰ Δ.Σ. έπρότει- 
νε τήν διαγραφήν μου.

’Επίσης κατ’ αυτήν έπληρώθη μία 
θέσις τοΰ Ε.Σ. κατόπιν τής παραι- 
τήσεως τοΰ κ. Ροδιάδη, περί τής ο
ποίας οΰδέν μάς εΐπον τά μέλη τοΰ 
Δ.Σ. καί Ε.Σ.

Άναμένομεν δθεν άπό τόν νέον 
Σύμβουλον νά έρευνήση έπισταμέ- 
νως πώς Εχουν τά πράγματα εις τόν 
Συν)σμόν καί τοΰ γνωρίζομεν δτι 
ευχαρίστως θέτομεν ύπ’ όψιν του τά 
συγκεντρωθέντα ύφ’ ήμών στοιχεία 
διά τήν Ερευναν ταύτην, διότι δπως 
είπα καί είς τήν Γενικήν Συνέλευ- 
σιν, έπιθυμούμεν νά βοηθήσωμεν είς 
τήν άποκατάστασιν των κακώς γενο- 
μένων έκ μέρους τών υπευθύνων τοΰ 
Συν)σμοΰ. Υποτίθεται βεβαίως δτι 
θά παράσχωμεν τήν συνδρομήν μας 
έφ’ δσον μάς γνωρίσουν δτι ή άπο- 
κατάσπασις αυτή δέν θά άποβή είς

.είς τό νά καθίσταται προβληματι
κή αν όχι αδύνατος ή απόλυτος 
ίκανοποίησις τής άθρόας ζητήσε- 
ως συμμετοχής διαρκώς καί με
γαλύτερου άριθμοΰ συναδέλφων, 
είς τάς Εκδηλώσεις τοΰ Εκδρομι
κού μας Τμήματος. Έξ άλλου, 
παρά τάς σχετικάς ανακοινώσεις 
μας, Εξακολουθεί νά έπισημαίνε- 
ται τό φαινόμενον τών δηλώσεων 
έκ μέρους συναδέλφων, διά λογα
ριασμόν προσώπων Ασχέτων πρός 
τήν Ε.Φ-Ε.Τ.

ΓΙρός άποφυγήν παρεξηγήσεων 
είς τό μέλλον καί διά τήν άρτιω- 
τέραν έξυπηρέτησιν τών Μελών 
μας τό Δ.Σ. άπ-εφάσισε τά κάτω
θι, τήν τήρησιν τών όποιων θά Ε- 
φαρμόση άπαρεγκλίτως:

1. Κατά τόν προγραμματισμόν 
έκάστης έκδηλώσεως, αί θέσεις 
θά προκαθορίζωνται άναλογικώς 
διά τούς ύπηρετοϋντας συναδέλ
φους είς τήν Διοίκησιν - Κεντρι
κά Καταστήματα καί Περιφερεια
κά Υποκαταστήματα.

2. Ή δήλωσις συμμετοχής 
κατ’ απόλυτον προτεραιότητα, θά 
λαμβάνεται ύπ’ όψιν έπί τή κατα
βολή τοΰ αντιτίμου.

3. Ή συμμετοχή τρίτων θά γί
νεται δεκτή έφ’ δσον ύπάρχουν 
διαθέσιμοι θέσεις καί ύπό τήν προ- 
υπόθεσιν δτι θά συνοδεύώνται υπό 
Μέλους τής Ε.Φ.Ε.Τ· Ώς γνω
στόν αί σύζυγοι καί τέκνα τών 
συναδέλφων θεωρούνται ώς Μέλη 
τής Ένώσεως.

4. Ή Επιβίβασις, κατά τήν άνα- 
χώρησιν είς τά συγκοινωνιακά μέ
σα, θά πραγματοποιείται μέ τήν 
επίδειξιν τοΰ δελτίου ταυτότητας 
τής Ε.Φ.Ε.Τ. ή τοΰ φύλλου μι
σθοδοσίας, έκ τοΰ οποίου θά προ- 
κύπτη ή ίδιότης τοΰ Εκδρομέως.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον Ε
χει τήν βεβαιότητα δτι τά άνωτέ
ρω θά συναντήσουν τήν άνεπιφύ- 
λακτον Επιδοκιμασίαν δλων τών 
Συναδέλφων, δεδομένου δτι άπο- 
σκοποΰν είς τήν ιδίαν αύτών έξυ- 
πηρέτησιν καί περιφρούρησιν τών 
συμφερόντων των.

Κύριος στόχος δλων μας πρέπει 
νά είναι ή περαιτέρω έξύψωσις 
καί άνάπτυξις τής Ένώσεώς μας, 
ή οποία μέ τήν συνεχή καί πλου- 
σίαν δράσιν της, Εχει κερδίσει τήν 
γενικήν άναγνώρισιν καί είς τά 
πλαίσια τής συναδελφικής οικογέ
νειας καί Εκτός αυτής·
Μετά συναδελφικών χαιρετισμών

ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

βάρος τών κ.κ. συνεταίρων.
Δύο είναι τά κύρια σημεία τά ό

ποια Εθιξε τό Δ.Σ.:
1 ) ‘Η ’Εφορία Επέβαλε συμπλη

ρωματικόν φόρον καί πρόσθετον, λό
γφ προφανώς άρνητικών δηλώσεων 
τών τρίτων άγοραστών οικοπέδων 
άπό τόν Συν)σμόν. Καί ένφ υπεύθυ
νοι είναι οί τοΰ Δ.Σ. καί ίσως καί 
τοΰ Ε.Σ. οΰτοι έστράφησαν καθ’ ή
μών.

Τούτο μέ έξέπληξε διότι δέν εΐχον 
ύπ’ δψιν μου παρόμοιόν τι, καί άπό 
τής έπομένης εσπευσα νά Ερευνή
σω διά νά πληροψορηθώ περί τίνος 
έπρόκειτο.

’Επληροφορήθην λοιπόν έξωδίκως 
ότι ό φόρος άψορςι τούς τρίτους ά- 
γοραστάς τών έντός σχεδίου πόλε- 
ως κληρωθέντων ήδη οικοπέδων.

Τούτο ήτο φυσικόν νά τό άνακα- 
>ύψη ή ’Εφορία διότι πέρυσι διέγρα
ψαν τους περισσοτέρους συνεταίρους 
καί Επομένως ήτο ήλιου φαεινότερον 
δτι οί λοιποί πού Εχουν οικόπεδα 
όπό τόν Συν)σμόν θά ήσαν τρίτοι. 
Άπό έκεΐ καί πέραν ήτο εϋκολον νά 
άνακαλυψθή πόσοι έξ αυτών ήσαν οΐ 
τρίτοι τών προρρηθέντων οικοπέ
δων.

Βεβαίως ό Συν)σμός δύναται νά 
ζητήση τήν μείωσιν τού φόρου τού
του, άκόμη δέ καί τήν άπαλλαγήν 
άπ' αΰτόν.

Πάντως περί τοΰ τρόπου καθ’ δν 
ένήργησεν άπ’ άρχής μέχρι σήμερον 
όσον άφορα τόν φόρον ή Διοίκησις 
τού Συν)σμού δέν έπληροφορήθημεν 
περισσότερα.

2) ‘Ο κ. Αντιπρόεδρος τού Δ.Σ. 
έδήλωσεν δτι γίνονται ένέργειαι έκ 
μέρους τοΰ Συν)σμοΰ νά τακτοποι
ηθούν τά κακώς δημιουργηθέντα δ
σον αφορά τό Δάσος, υπολογίζει δ
μως δτι τούτο θά έπιτευχθή μετά 
δίμηνον περίπου. ’Επ’ αύτοΰ συμ- 
φωνοΰμεν καί ήμεΐς, ύπό τήν προϋ- 
πόθεσιν δμως νά μή είναι είς βάρος 
τών κ.κ. συνεταίρων: (δρα καί ψύλ
λον ύπ’ άριθμ. 265)359)20 5.65 
τής «Τραπεζιτικής»),

Τ' άνωτέρω θεωρώ καθήκον μου 
νά τά γνωρίζω έγκαίρως πρός τούς 
κ.κ. συνεταίρους διότι ύπάρχουν πολ
λά! λύσεις.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ευχαρίστως πληροφορού

με τούς άναγνώστας μας δτι 
έκυκλοφόρησε τό βιβλίο τής 
συναδ. δίδος Ελένης 
Εύαγγελοπούλου.

ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΙΔΙΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 
ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ

"Ο, τι έλειπε άπό τούς μαθη
τής ή τούς γνώστας τής ’Αγ
γλικής γλώσσης.

Λεξικολογικώς κατανεμη
μένοι δλοι οί Ιδιωματισμοί.

Πώλησις είς δλα τά κεν
τρικά βιβλιοπωλεία. Τιμή 
δραχ. 90 καί παρά τή ιδία 
μέ έκπτωσιν.

’Απευθύνεσθε είς τήν ίδι
αν (τηλ. 230-011 (2-32) καί 
δι’ άλληλογραφίας (Εθνι
κήν Τράπεζαν, ‘Υπηρεσίαν 
Πληροφοριών, Διοίκησις).

ΜΑΙΡΗ ΑΠ0ΣΤ0Λ0Υ- 
ΠΑΠΠΑ

ΙΑΤΡΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
Είδικώς μετεκπαιδευθεΐσα 

είς Παρισίους

Επιστημονικοί θεραπεϊαι 
άποτρίχωσις, άκμή, τριχό- 
πτωσις, εύρυαγγεΐαι κλπ.

Δέχεται καθ’ έκάστην 5—7 
είς τό Ίατρεΐον της, οδός 
Άριστοτέλους 18 0, Τηλέ- 
φωνον 870.478, τούς ήσφα- 
λισμένους τοΰ Ταμείου Ύ 
γειας προσωπικοί) Εθνικής 
—’Αθηνών



Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟΝ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟ τοΰ$ψ£°Ε%ω¥^ 
ΚΑΙ Η ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ πΡοαχολ,κή

(Συνέχεια άπό τήν Ίη σελίδα)
χρόνως. Ή έκδοθεΐσα ερμηνευτική 
'Εγκύκλιος τής Διοικήσεως Ν. 83} 
63 άπεσαψηνισε πλήρως τήν πρόθε- 
οίν της.

Οϊ υπηρεσιακοί παράγοντες διε- 
ψώνησαν και άντέταξαν πείσμονα 
σρνησιν, δσον αφορά τήν εφαρμογήν 
του μέτρου τούτου 6Γ όλους τούς 
συναδέλφους μέχρι καί τού βαθμού 
τού Ύποδ)ντοΰ Τραπέζης, επί τφ 
ίσχυρισμφ ότι ή τεθεΐσα αρχή δεν 
άφεώρα όλους τούς συναδέλφους 
τούς κατέχοντας βαθμόν Ύπ)χου 
καί άνω, αλλά μόνον εκείνους οϊ ό
ποιοι έπί τή συμπληρώσει τριετίας 
έν τψ βαθμφ δεν εΐχον λάβει τήν 
προσαύξησιν, άλλα μόνον τήν προα- 
γωγήν.

Ή άρνησίς των νά δοχτουν τήν έ- 
πιβεβλημένην ορθήν ερμηνείαν έπί 
τής σχετικής πράξεως τής Διοικήσε- 
ως καί τής επ’ αυτής έκδοθείσης εγ
κυκλίου, ύπεχρέωσε τήν έκπροσώπη- 
σιν ΐνα προσφυγή εις τό Ύπουργεΐον 
’Εργασίας καί ζητήση τήν παρέμ
βασίν του.

Κατά τήν ενώπιον τοΰ αρμο
δίου υπαλλήλου τοΰ Υπουργείου 
τούτου γενομένην συζήτησιν έκ- 
προσωπήσεως καί παραγόντων 
τής Τραπέζης, ύπεδείχθη υπό τοΰ 
πρώτου δτι ή Τράπεζα ύποχρεοΰ- 
ται, βάσει τής αρχής τής ίσης 
μεταχειρίσεως, εις τήν άναμόρ- 
φωσιν των μισθών δλων των παρ’ 
αυτή ΰπηρετοΰντων Ύποτ)χών 
καί άνω, συμφώνως, τή άποφά- 
σει της, καθ’ ήν ό προαγόμενος 
δέν έπετρέπετο νά ύπολείπηται 
μισθολογικώς τοΰ μή προαγομέ- 
νου.

Έπηκολούθησαν καί πάλιν μα- 
κραΐ συζητήσεις μεταξύ έκπροσωπή- 
σεως καί ύπηρεσιακών παραγόντων 
καί συνεφωνήθη ότι ώς αφετηρία διά 
τήν άναμόρφωσιν τών μισθών των 
άνω βαθμών έδει νά ληφθή ή μισθο- 
λογική καί βαθμολογική θέσις εις 
ήν ένετάχθη 6 υπάλληλος κατά τήν 
έν έτει 1953 λαβοΰσαν χώραν έντα-

ΑΛ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΜΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
Λογιστής Α' 1.1.63 έτη 15
Α' Προσαύξησις 1.1.66 15% έτη 3
ϋ' » 1.1.69 15% έτη 3
Γ' » 1.1.72 10% ετη 3
Α' » 1.1.75 έτη 3
Ε' » 1.1.78 έτη 3
ΣΤ' » 1.1.81 έτη 3

Β'. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
Λογιστής Α' 1.1.63 έτη 15 Δρχ. 3.960.—
Ύποτ)ρχης 1.1.66 έτη 3 » 594.— 4.554 —
Τμημ)ρχης Β' 1.1.69 έτη 3 » 647.— 5.201 — (1)
Τμημ)ρχης Α' 1.1.72 έτη 3 » 692.— 5.893 — (2)
Σ. Ύποδ)ντής 1.1.75 έτη 3 » 788 — 6.681 — (3)
Ύποδ)ντής 1.1.78 έ'τη 3 » 845.— 7.526 — (4)

(1) Τμημ. Β' + 12.68%
(2) Τμημ. Α' + 12.25%
(3) Σ. Ύπ)τής + 18,54%
(4) Ύπ)τής + 18%

Βάσει τών ανωτέρω δεδομένων ό 
κατά τήν έ'νταξιν ένταχθείς μέ τον 
βαθμόν τού:

α) Ύπ)τοΰ Τ ραπέζης έδη νά έχη: 
Μισθόν βασικόν Δρχ. 6.380.—
Υπόλοιπον έκ προ
σαυξήσεων 18% » 1.146.—

Σύνολον » 7.526.—

6) Συμπρ. Ύπ)ντής έδει νά έχη: 
Βασικόν Μισθόν Δρχ. 5.635.—
Υπόλοιπον έκ προσ- 
αύξήσεως 18,54% » 1.046. 

Σύνολον » 6.681.—

γ) Τμημ. Α' έδει νά έχη: 
Βασικόν μισθόν Δρχ. 5.256.— 
‘Υπόλοιπον έκ προσ 
ουξήσεων 12,25% » 642.—

Σύνολον » 5.893.—

δ) Τμημ. Β' έδει νά έχη:
Βασικόν μισθόν Δρχ. 4.616.—
Υπόλοιπον έκ προσ
αυξήσεων » 585.—

Σύνολον » 5.201.—

καί ε) Ύποτ)χης έδει νά έχη: 
Βασικόν Μισθόν Δρχ. 4.316.—
Υπόλοιπον έκ προσ- 
αυξήσεων 5,5?6 » 238.—

Σύνολον » 4.554.—

Συνεπώς προκειμένου νά έξευρε- 
θώσιν αϊ σημερινά! άποδοχαι ενός, 
οϊουδήποτε έκ τών ανωτέρω, θά λά
βω μεν ύπ’ όψει μας προκειμένου πε
ρί τών ένταχθέντων εις τούς άνω μι
σθούς (βασικούς σύν προσαυξήσεων) 
καί θά τφ χορηγήσωμεν τάς μέν δύο 
π ρότας προσαυξήσεις προς 1 5% τάς 
δέ υπολοίπους προς 1 0%.

Οΰτω εις τήν περίπτωσιν τοΰ:

α) Ύπ)τού Τ ραπέζης έχομεν (κατά τήν ένταξιν) Δρχ. 7.526.—
πλέον έκτοτε τριών προσ)σεων, 40% ε) άρι. 6.380 » 2.552.—

Σημερινός βασικός μισθός πλέον προσαυξήσεων (άπό
1.1.64) » 10.078 —

ξ'9· „ . ,
Κατ’ ακολουθίαν ώς στοιχεία δια 

τήν άναμόρφωσιν τών μισθών έδει νά 
ληψθώσι τά εξής, ήτοι:

1. Ή βαθμολογική καί μισθολο- 
γική θέσις τού υπαλλήλου κατά τήν 
ένταξιν 1953.

2. Ή άρχή τής ίσης μεταχειρί
σεως (δηλαδή τής μισθολογικής έ- 
ξελίξεως βάσει τών σήμερον ίσχυόν- 
-,ων διά τούς άπό τού βαθμού Λο- 
γιστοΰ Α' καί άνω συναδέλφους) 
καί,

3. Ή σχετική πράξις τής Διοι- 
κήσεως καθ’ ήν ό προαγόμενος δέν 
είναι έπιτρεπτόν νά ύπολείπηται μι- 
σθολογικώς τού μή προαγομένου.

Συνεπώς έάν λάβωμεν ΰπ’ όψει 
μας ότι δύο Λογισται Α', ύπό va
lour 1.1.63 ό μέν εις θά προάγηται 
κανόνικώς, κατά τριετίαν, ό δέ άλ
λος θά λαμβάνη προσαυξήσεις, ή 
μισθολογική έξέλιξις αώτων θά εί
ναι ή ακόλουθος (βάσει βασικών μι
σθών τών δσμορφωθεντων μετά τήν 
εφαρμογήν τής γνωστής άποφάσεως 
Άρείου Πάνου — αφανών μισθών — 
καί τής αΰξήσεως 7 — 3%.

Δρχ. 3.960.—
» 594.— 4.554.—
» 594.— 5.148—
» 396.— 5.544 —
» 396.— 5.940—
» 396.— 6.336.—
» 396.— 6.732—

1 5% ε)Β.Μ Ύπ)χου 
15% ε) Β.Μ, Τμ. Β'. 
15% ε)5.Μ. Τμημ. Α" 
15% ε)Β.Μ. Σ.Υ.

Άνακοινοΰται προς τά Μέλη, ότι 
τό βοήθημα Προ σχολικής Μερίμνης, 
διά τό έτος 1965, καθωρίσθη δΓ έ
καστον τέκνον εις δραχμάς 850.

Τό έν λόγφ βοήθημα θέλει κατα- 
βληθή διά τά προστατευόμένα τέκνα 
τών μελών, άτι να δέν δύνανται νά με- 
τάσχουν τών Παιδικών ’Εξοχών, ώς 
μή συμπληρώσαντα τό 7ον έτος τής 
ηλικίας των, τά άρρενα τήν 30)6)65 
καί τά θήλεα τήν 31)7)65. Τά τέ
κνα άτινα θά γεννηθώσι μέχρι και 
τής 30.8.65 (χρονολογία λήξεως τής 
Κατασκηνωτικής περιόδου 1965) δι
καιούνται τού βοηθήματος.

Παρακαλοΰνται όθεν οΐ κ.κ. Προϊ
στάμενοι τών Υπηρεσιών καί οΐ κ.κ. 
Διευθυνταί τών Κ)των τής περιφέ
ρειας ’Αθηνών - Πειραιώς, όπως υ
ποβάλουν εις τήν Υπηρεσίαν τοΰ 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καταστάσεις είς 4)πλοΰν 
Iχωριστάς διά τούς υπαλλήλους καί 
χωριστάς διά τούς Είσπράκτορας - 
Κλητήρας - Τεχνίτας - Άνειδ. Έρ- 
γάτας κλπ.), περιλαμβανούσας τά 
τέκνα τού Προσωπικού τής Υπηρε
σίας των, άτινα δικαιούνται κατά τ’ 
ανωτέρω προσχολικής μερίμνης.

Αϊ καταστάσεις τών Συνταξιού
χων θά συνταχθώσι παρ’ ημών.

Ή καταβολή τής προσχολικής με
ρίμνης θά γίνεται τήν έπομένην τής 
υποβολής τής σχετικής καταστά- 
σεως.
Σ ΗΜΕI ΩΣ ! Σ : Τέκνα δικαιούμενα 
βοηθήματος αεροθεραπείας ή λου
τροθεραπείας δέν λαμβάνουν βοήθη
μα προσχολικής μερίμνης.

Διά τήν καταβολήν τοΰ χορηγού
μενου ώς άνω βοηθήματος τάσσεται 
προθεσμία μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 
1 965 προς άπόληψιν τούτου ύπό· τών 
δικαιούχων μελών, μετά τήν πάρο
δον τής όποιας τό δικαίωμα προς 
άπόληψιν αυτού άποσβέννυται ορι
στικούς.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΕΤ

C) Σ. Ύποδ)ντής (κατά τήν ένταξιν)
Πλέον προσαυξήσεων ώς άνω ε) άρ. 5.635

» 6.681 — 
» 2.254.—

Α'. Βραβείο 1ης κατηγορίας 
«Ηλιοβασίλεμα» τοΰ σδ. Γ. Φ. Λουτράκι

Σύνολον σήμερον (άπό 1.1.64) » 8.935.—

Τά ίδια ισχύουν προκειμένου περί 
7 μηματαρχών καί Ύποτ)ρχών.

Διάφορος είναι ή μισθολογική έ- 
ξέλιξις εκείνων οϊ όποιοι ένταχθέντες 
εις τούς βαθμούς τούς όποιους άνε-

φέραμεν προήχθησαν καί έν συνεχεία 
έπί τών νέων βαθμών έλαβον προσ
αυξήσεις.

Καί ιδού:

Ύποτεθήσθω ότι ό Α' ένετάχθη κατά τήν ένταξιν μέ βα
θμόν Ύπ)χου άπό 1.7.61, ήτοι κατά τά προλεχθέντσ έδει 
νά έχη βασικόν μισθόν σύν κλάσμα έκ προσαυξήσεων Δρχ. 4.554.— 
Έλαβεν τάς δύο πρώτας προσαυξήσ. έκ 15% άπό 1.7.54 
καί 1.7.57 ήτοι 3% ε) Δρχ. 4.316 » 1.294.—

Σύνολον » 5.848.—

τή 1.7.58 προήχθη εις Τμημ. Β' καί διετή ρήσε τάς άποδ. » 5.848.—
τή 1.7.61 έλαβε πρώτην προσαύξησιν είς Τμημ. Β' ήτοι

1 5%Χ4.61 6 » 692.—
τή 1.7.64 έλαβε δευτέραν προσαύξησιν Τμημ. Β' ήτοι

15%Χ4.616 » 692—

Σύλολον σημερινών αποδοχών (Β.Μ. καί προς)

Παραθέτομεν κατωτέρω, έ,νδεικτι- 
κώς, περιπτώσεις τινάς άναδιαρθρώ- 
σεως τής μισθολογικής καταστάσε- 
ως (άπό 1.1.64) ένταχθέντων είς 
διαφόρους βαθμούς κατά τήν έντα- 
ξιν 1953.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ Α'.

Ό ένταχθείς ώς Ύποτμηματάρχης 
άπό 1.7.51 :
έλαβεν Α' προσαύξησιν άπό 1.7.54 
έλαβε Β' προσαύξησιν άπό 1,7.57

7μηματάρχης Β': άπό 1.1.58 μέ 
Βασικόν μισθόν 

σύν 21.50%

Προήχθη εις Τ μη. Α' άπό 1.1.58 
έλαβεν Α' προσαύξησιν άπό 1.4.61 
καί Β' προσαύξησιν άπό 1.1.64 
καί αϊ άποδοχαι του διεμορφώθησαν 
ώς ακολούθως:
Ύπ)ρχης:

Βασικός Μισθός Δρχ. 4.316.— 
Σύν 30% ώς ανω » 1.294.—

Σύνολον » 5.610.—

Δρχ. 4.615.— 
» 995.—

Α' προσαύξ. είς Βαθμ. Τμ. Β' 15% ήτοι » 692.— 6.302.— ήτοι
--------—— άποδ. Τμ. Β'

Β' προσαύξ. είς Βαθμ. Τμ. Β ' 15% ήτοι » 692.— 4.616.—
Σύνολον » 6.994.— (διαφ. 1.686.—

---------------- σύν 38,7%)

Α'. Βραβείο 2ας κατηγορίας 
«’Ανοιξιάτικο εμπριμέ» τοϋ σδ. X. Άδριανοπούλου

ΜΙΧΑΗΛ ΙΩ. ΠΔΠΑΑΕΤΣΟΣ
’Ορθοπεδικός Χειρουργός

Τ. Έσωτ. βοηθός του όρθοπ. Winford - Bristol 
Τ. ’Επιμελητής του Croydon group ot Hospitals 

Δέχεται 6,30 — 8 μ. μ. καί έπί συνεντεύξει. 

Μαυρομματέων καί Μετσόβου 8 - Τηλ. 818.939

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗ
ΜΑΤΟΣ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ

ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΑΣ

Τήν 5η ’Ιουνίου έγιναν τά εγκαίνια τοΰ Ναυτιλιακόν κατα
στήματος τής Τραπέζης μας στον Πειραιά, τό όποιο στεγά
στηκε σέ ιδιόκτητο έξαώροφο κτίριο, στήν πλατεία Τελωνείου. 
Στήν τελετή παρέστησαν: ό Διοικητής τής Τραπέζης μας κ. 
ΜαΟρος, ό πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας καί Γεν. Γραμματεύς 
κ.κ. Καραπάνος καί Π ουλής, οί Υπουργοί "Εμπορίου καί Εμ
πορικής Ναυτιλίας κ.κ. Γκλαβανής καί Μπίρης, οί Ύποδιοι- 
κηταί τής Τ ραπέζης μας κ.κ. Γαζής καί Καλαμαριώτης, ό πρό

εδρος τοή ΕΒΕΠ κ. Παλλάντιος καί οί λοιπές άρχές τής πό- 
λεως καθώς καί εκπρόσωποι τών εφοπλιστικών οίκων, τών ναυ
τιλιακών γραφείων καί τών διαφόρων σωματείων τοΰ ναυτι

λιακού καί εμπορικού κόσμου.

Μετά τον άγιασμά ώμίλησε ό κ. 
Μαύρος, ό όποιος ύπεγράμμισε τό 
ενδιαφέρον καί τήν φροντίδα τής 
Τραπέζης γιά τήν ελληνική ναυτιλία. 
<?Ή ελληνική νευτιλία έχει άναπτυ- 
χθή σέ παγκόσμια κλίμακα, είπε ό 
κ. Μαύρος. Ή επιτυχία τών Ελλή
νων στον τομέα αυτό αποτελεί αν
τικείμενο θαυμασμού σέ όλο τον κό- 
ο_μο. Είναι άπολύτως φυσικό, ώς έκ 
τούτου, τό ένδιαφέρον τής Εθνικής 
1 ραπέζης καί ή παροχή συμπαρα- 
στάσεώς της προς τον εφοπλιστικό 
κόσμο. Οί τοποθετήσεις τής ’Εθνι
κής Τραπέζης σέ ναυτιλιακκές επι
χειρήσεις ή έπιχειρήσεις συνδεόμε
νες αμέσως ή εμμέσως μέ τήν έμπο- 
ρική ναυτιλία προσεγγίζουν τά 2 
δισεκατομμύρια, δραχμών. Σκοπός 
τής ’Εθνικής Τ ραπέζης είναι νά άνα- 
πτύξη περαιτέρω τήν δραστηριότη
τα της κινητοποιούσα στον μέγιστον 
δυνατό βαθμό καί τά ίδια της μέ
σα, άλλα καί τήν πίστη της ατό ε
ξωτερικό. Είναι ευτυχής ή διαπίστω
ση ότι ήδη πολλά ναυτιλιακά γρα
φεία τείνουν νά μεταφέρουν τήν έ
δρα τους στον Πειραιά».

’Ακολούθως ώμίλησε 6 υπουργός 
’Εμπορίου κ. Γκλαβανής, χαρακτη- 
ρίσας τήν νέα: αυτή εκδήλωση τής 
Εθνικής Τραπέζης σαν φυσική συ
νέχεια τής εθνικής δράσεως τού Ι
δρύματος, τοΰ όποιου ό βίος είναι 
συνδεδεμένος μέ κάθε πτυχή τής ’Ι

στορίας τού Νέου Ελληνικού Κρά
τους.

Έν συνεχεία, τον λόγον έλαβε ό 
υπουργός ’Εμπορικής Ναυτιλίας κ. 
Μπίρης, ό όποιος είπε ότι δικαιώνον
ται πλέον οί όραματισμοί γιά τήν 
δημιουργία ναυτιλιακής υποδομής 
στην ’Ελλάδα, διεβεβαίωσε δέ ότι 
έχει προωθήσει τό θέμα τής δημιουρ
γίας ναυτιλιακού τηλεπικοινωνιακού 
εσωτερικού καί εξωτερικού δικτύου, 
ικανού νά συγκριθή μέ έκεΐνο τών 
μεγάλων ναυτιλιακών χωρών.

Μετά τούς λόγους ακολούθησε δε
ξίωση καί έπίσκεψη τών προσκεκλη
μένων στο εντευκτήριο τού υποκα
ταστήματος, όπου έχει έγκαταστα- 
θη σύνδεσις μέ Τελέξ τού Πρακτο
ρείου Ρώϋτερ, έπιτρέπουσα τήν άνά 
πάσαν στιγμήν ένημέρωση τών έν- 
διαφερομένων γιά τις εξελίξεις σέ 
όλα τά μεγάλα ναυτιλιακά κέντρα 
τοΰ εξωτερικού. Κατά τήν χθεσινή 
εγκαινίαση τής συνδέσεως Τελέξ έ- 
λήφθη συγχαρητήριο μήνυμα τού γε
νικού διευθυντοϋ τοΰ Ρώϋτερ, τονί
ζοντας τήν σημασία τής προσπάθει
ας τής Τραπέζης γιά τήν ελληνική 
ναυτιλία. Σέ τούτο άπήντησε αμέ
σως ό διοικητής κ. Μαύρος ευχαρι
στών. ’Ανάλογου περιεχομένου μή
νυμα άπέστειλε προς τήν Τράπεζαν 
καί ό πρόεδρος τής ‘Ελληνικής ’Ε
πιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας 
τοΰ Λονδίνου κ. Κουλουκουντής.

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΣ

’Απ’ αφορμή τήν διατύπωση μερικών ερωτημάτων 
σχετικών μέ τό θέμα τής προσωρινότητας, παρέχουμε 
τις έξης διευκρινίσεις:

Οί προσωρινότητες πού έπεβλήθησαν μέ πράξη Διοι- 
κήσεως μετά τήν έναρξιν τής Ισχύος τοϋ νέου οργανι
σμού (1953) είναι παράνομες καί μπορούν νά άρθοΰν πά
λι μέ πράξι Διοικήσεως καί μόνο.

Οί πρό τοΰ 1953 έπιβληθεΐσες προσωρινότητες έκυ- 
ρώθησαν έμμεσα μέ τον παραπάνω οργανισμό καί συνε
πώς θά άρθοΰν μόνο μέ τήν τροποποίησή του.

Πάντως ό Σύλλογος προέβαλε σαν έπιτακτικό ζήτη
μα τήν ΠΛΗΡΗ καί άμεση κατάργηση όλων τών προ
σωρινοτήτων.

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΙΟΧΟΝ

01 ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΜΙΣΟΟΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ
ΟΥΤΕ ΤΑ 50 °)ο ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ή έπί 18μηνο καθήλωσι τών μισθών καί ημερομισθίων, οί 
συνεχείς άνατιμήσεις τροφίμων καί ειδών λαϊκής καταναλώσεως 
καί αϊ αυξανόμενες ανάγκες, έχουν επιδεινώσει σέ σοβαρό βαθμό 
τις συνθήκες ζωής τών εργατοϋπαλλήλων. Αυτό υπήρξε τό συμ
πέρασμα τών ομιλητών κατά τήν πανεργατική συγκέντρωσι τής 
14)6)65 στο θέατρο «Βέμπο».

Προς άντιμετώπισι τής καταστά- 
σεως αυτής, τά στελέχη, τής Εύρείας 
Δημοκρατικής Συνδικαλιστικής Συν
εργασίας ’Αθηνών μέ τήν πρωτοβου
λία τής οποίας έγινε, ή συγκέντρω- 
σις, έκάλεσαν τήν κυβέρνησι νά προ- 
χωρήση αμέσως καί μέ νόμο στήν 
αναπροσαρμογή τών μισθών - ημε
ρομισθίων καί συντάξεων κατά 20 
— 30% καί 30 — 40% άντιστοίχως. 
"Λ,λλως ή εργατική τάξις θά άποδυ- 
θή σέ έντονους αγώνες πανελληνίου 
κλίμακας.

Τήν συγκέντρωσι άνοιξε ό κ. Δ. 
Γ κούτας καί έν συνεχείςι ώμίλησαν 
οϊ κ.κ. Άθ. Καραστεφάνου, Β. Με- 
σολογγίτης καί Όρ. Χατζηβασι- 
λείου,

Οί όμιληταί ύπεγράμμισαν ότι υ

πάρχουν οί προϋποθέσεις γιά τήν χο
ρήγηση τών παραπάνω · αυξήσεων 
γιατί: 1) Αυξήθηκε τό έθνικό εισό
δημα. 2) Ή απόδοση, τών έργαζο- 
μένων βελτιώθηκε κατά πολύ. 3) Οί 
εργοδότες τής χώρας μας κερδίζουν 
μεγαλύτερον ποσοστό άπ’ 6,τι οί 
έργοδότες τών άλλων προηγμένων 
καί μή χωρών. Καί ότι επιβάλλεται 
ή χορήγηση τών αυξήσεων, δεδομέ
νου ότι αυξήθηκε ό τιμάριθμος. Τό 
ψήφισμα μέ τά αίτιολογικά πού ά- 
νεφέρθησαν έπεδόθη, στούς αρμοδί
ους. ’Ακόμη θά ζητηθή καί ή χορή
γηση παραστάσεως γιά τήν υπο
βολή υπό τών σωματείων τών παρα
τηρήσεων τους γιά τον Κώδικα ’Ερ
γασίας.(Συνέχεια στήν 4η σελίδα)



Ή αναδιάρθρωση τον μισθόν 
Ύττοτμηματαρχών καί όνο

(Συνέχεια από την 3η σελίδα) 
Έκ των άναφερθέντων προκύπτει

οτι:
α) μετά την εις τον βαθμόν τον 

Τμημ. Β' χορήγησιν τής Α' προσ
αυξήσεως ό σννάδ. είχεν 38,72% έπί 
τοΰ μισθού,

6) Ή έν τφ βαθμφ τούτψ χορη-

1.7.51 Ύπ)ρχης μέ άποδοχάς Λογ. Α' + 15% ήτοι 
1.7.51 2 προσ)σεις εις βαθμόν τούτον 30%Χ4.316

1.7.58 Τμημ. Β' μέ τό σύνολον των αποδοχών 
1.7.61 Α' προσαύξησις 15% εις Τμημ)χην Β'

γηθεϊσα Β' προσαύξησις ΰπελογί- 
σθη, όρθώς, καθ’ ημάς, εις 15%. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

θά ήδύνατο βεβαίως ή Υπηρεσία 
νά ίσχυρισθή δτι είς την άνω περί- 
πτοχτιν δεν ήκολούθησεν την ανωτέ
ρω οδόν άλλ' ό υπολογισμός των α
ποδοχών τοΰ υπαλλήλου έγένετο ώς 
ακολούθως, ήτοι:

Δρχ. 4.554.- 
» 1.294.-

Σ ύνολον

5.848.-
692.-

6.540.-

01 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Τοΰ κ. Μελχ. Τσουδεροϋ

Τμηματόρχου Εντεταλμένου Ταμείων

Ήτοι Τμ. Β' + 41.65%.
1.7.64 Β’ προσαύξ. είς Τμηματάρχην Β' 10%

Σ ύνολον
Σύνολον ώς άνω (Α' περίπτωσις)

Δρχ. 461.

7.001.—
6.994.—

Διαφορά 7.-

Ό υπολογισμός ούτος στερεί
ται λογικής επιχειρηματολογί
ας καί είναι αυθαίρετος. Διότι 
ή οίττό 1.1.64 έπιβληθεΐσα άνα- 
μόρφωσις των μισθών καί ή σύγ
χρονος αυξησις τής Β' προσαυ- 
ξήσεως είς 15% έναντι τοΰ ίσχύ- 
οντος 10% αποβλέπει είς την ά- 
ποκατάστασιν σ χ ε τ ι κ ή ς μι- 
σθολογικής αρμονίας καί συνε
πώς δικαιοσύνης καί οΰχϊ είς την 
παγίωσιν τής υφιστάμενης μι- 
σθολογικής αναρχίας. Οΰδείς δέ 
δικαιολογητικός λόγος δύναται 
να προβληθή περιορισμού τής 
Β' προσαυξήσεως είς 10% αντί

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ Β'
__ —· 3 1ι 1 ι ι I WVC.IV, I |PxU/X

I μηματάρχης Β'

Ζαβών Α' προσαύξησιν 
προαχθείς είς Τμαματάρχην Α' 
Λαβών Α' προσαύξησιν 
Λαβών Β' προσαύξησιν 
προήχθη είς Σ. Ύποδ)ντήν 

Κατά την Υπηρεσίαν έδει νά 
Λογιστής Α'
3 προσαυξήσεις 40%
Λ' προσαύξησις είς Τμημ. Β'
Α' προσαύξησις είς Τμημ. Α'

Β' προσαύξησις είς Τμημ. Α'

Ή Υπηρεσία ισχυρίζεται, άβασί 
μως καθ’ ήμάς, ότι μετά την λήψιν 
τής Α' προσαυξήσεως είς τον βαθ 
μον τού Τμημ. Α' α! άποδοχαί του 
διεμορφώθησαν ώς έξης:
Βασικός μοσθαΙς Δρχ. 5.251.— 
Προσαυξήσεις 33,76% » 1.773.—

15%. ‘Ο συμψηφισμός είς τό έκ 
προηγουμένου βαθμού ΰφιστάμε 
νον κλάσμα μόνον κατά την χο 
ρηγησιν τής τελευταίας προσαυ
ξήσεως δύναται νά πραγματο- 
ποιηθή, διότι (έξεταστέον καί 
τοΰτο) υπέρβασις του 70% έκ 
προσαυξήσεων έν τφ βαθμφ δέν 
έπι τρέπεται έκ τοΰ Όργανι 
σμοΰ. Συνεπώς ή Β' προσαύξη 
σις είς τον βαθμόν Τμημ. Β' έδει 
νά ύπολογισθή είς 15% ή Δρσχ. 
692 δτε τό σύνολον τών άποδο 
χών (Β.Μ.+Προσ) θά άνέλθη είς
Δρχ. 7.232, δπερ εΐναι καί τό 
ορθόν.

GOTO 1.7.53 ένταχθεις μέ άποδ. Λογ.

ΟΠΤΟ 1.7.56
Α' 30% (ήδη 40%)

είς τόν βαθμόν τούτον καί
άττό 1.7.57 καί
crrro 1.1.60 καί
άπό 1.1.63 δτε
άηό 1.1.63

Δρχ. 3.960.— 
» 1.584.—
» 692.—
» 788.—
—------- - 7.024.—

» 525— 7.539—

Σημειωτέον ότι έχομεν καί άλλας 
ή παρόμοιας περιπτώσεις.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ Γ'
Ο Α' συνάδελφος ένετάγη ώς 

Ύποτμηματάρχης από 1.1.53 μέ ά
ποδοχάς Λογ ιστού Α’+Ι 5% ήτοι 
Βασικός Μισθός Δρχ. 3.9'60.
προσαύξησις 15% » 594.

Είναι είς όλους τους συναδέλφους 
γνωστόν ότι, άν είς πολλάς περιπτώ
σεις, ό πελάτης τής Τραπέζης, δέν 
έρχεται είς έπικοινωνίαν μέ τον λο
γιστικόν υπάλληλον, μέ τον Ταμια
κόν υπάλληλον (Ταμίαν) δέν υπάρ
χει περίπτωσις που νά μήν έπικοι- 
νωνήση καί διά θέματα πολλάκις, 
μή αναγόμενα είς τά καθήκοντά του.

Τούτο δέ άπλούστατα διότι, άξων 
οίασδήποτε συναλλαγής, τοΰ πελά
του μέ την Τράπεζαν εΐναι τό Τα- 
μεΐον.

Παράδοξον ώς έκ τούτου δύναται 
νά θεωρηθή τό ότι ή Τράπεζα, έ
παυσε απο ετών άποδ ίδουσα την ση
μασίαν που θά έπρεπε και την προ
σοχήν πού θά ήξιζε, είς τον Ταμια
κόν υπάλληλον, (αλλά καί είς τό 
ι αμεΐον ώς χώρον) καθιερώσασα 
μάλιστα από τής συγχωνεύσεως, όρ- 
νανικώς, περιωρισμένην βαθμολογι
κήν έξέλιξιν διά τό προσωπικόν τοΰ 
Ταμειακού Κλάδου, μέτρον δλως αν
τίθετον προς βασικήν ψυχολογικήν 
έννοιαν.

Έν δψει τροποποιήσεως ύπό τής 
παρούσης Σεβαστής Διοικήσεως τοΰ 
ίσχύοντος οργανισμού τής υπηρεσίας 
τής Τραπέζης, ήσθάνθη μεν καθήκον 
μας καί θά προσπαθήσωμεν είς τό 
παρόν, μέ γενικάς γραμμάς καί κα
τά τό δυνατόν έν συντομίψ ν’ άνα· 
πτύξωμεν τούς σοβαρωτέρους έκ τών 
λόγων τών άντιτιθεμένων προς τήν 
προδίδουσαν έλλειψιν πείρας καί ά
γνοιαν πραγματικότητος, έπικρατή- 
σασαν άδικον άλλά καί έπιζήμιαν, 
άντίληψιν, περί τοΰ Ταμ ίου ώς υ
παλλήλου καί τής έργασίας πού 
προσφέρει, καί πού θά ήδύνατο νά 
προσφέρη, με μόνον σκοπόν νά έπι- 
σύρωμεν, εί δυνατόν, τήν προσοχήν 
τών άρμοδίων καί έπανατοποθετηθή 
έντός τού Σώματος τών υπαλλήλων, 
είς τήν άρμόζουσαν είς αυτόν θέσιν, 
ό ταμιακός υπάλληλος, όχι μόνον δι’ 
αυτόν καθ’ έαυτόν, άλλά κυρίως 
προς τό συμφέρον καί διά τήν (τολ- 
μώμεν τήν λέξιν) αξιοπρέπειαν τής 
Τ ραπέζης.

Υπέρμετροι άναμψισβητήτως, θά

Ολόκληρο τό κείμενο τοΰ κανονισμού 
παροχών τοΰ ειδικού λογαριασμού 

προικοδοτήσεως
Δημοσιεύομεν κατωτέρω ολόκληρο τό κείμενο τοΰ Κα

νονισμού Παροχών ειδικού λογαριασμού Προικοδοτήσεως 
τών θηλέων τέκνων τοΰ Προσωπικού τής Εθνικής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος, τό όποιον ένεκρίθη κατά την ύπ’ άριθ. 
586) 19-2-65 Συνεδρίασι τού Διοικητικού Συμβουλίου τής 
Τραπέζης.

Δικαίωμα υπαγωγής στην άσφάλισι έχουν δλοι οί έν 
ένεργείψ ευρισκόμενοι υπάλληλοι κατά τήν 1)1)63 ανεξάρ
τητα άπό τον χρόνο γεννήσεως τών αγάμων θυγατέρων 
τους.

Έφιστάται ή προσοχή τών ένδιαφερομένων δτι ή υπο
βολή τών σχετικών αιτήσεων πρέπει νά πραγματοποιηθή τό 
άργότερσ μέχρι τής 19)8)65.

Α ρ θ ρ ο ν Ιον γαριασμςς Προικοδοτήσεως τών θη-
ΣΥΣΤΑΣΙΣ - ΣΚΟΠΟΣ λέων τέκνων τού Προσωπικού αΰ-

1. Συνιστάται παρά τή ’Εθνική 
Τραπέζη τής Ελλάδος ειδικός Λο-

4.554.-

Προαχθείς είς Τμηματάρχην Β 
άπό 1.1.56 δέν έλαβεν τήν προσαύ- 
ξησιν είς τον βαθμόν τού Ύποτμη- 
ματάρχου διότι βάσει τών τότε ίσχυ- 
οντων δέν έχορηγεΐτο αύτη.

"Ηδη κατά τήν άναμόρφωσιν τφ 
έχορηγήθη αύτη καί αί άποδοχαί 
του είς τον βαθμόν τοΰ Τμηματάρ- 
χου Β' διεμορφώθησαν ώς έξής:

Σύνολον » 7.024.—

Επειδή τό ποσοστόν τής προσ
αυξήσεως υπερβαίνει τό 30% (33,
76) περιέκοψε την Β' προσαύξησιν 
άπό 15% είς 10% ήτοι άπό Δραχ.
788 είς Δρχ. 525.

Καί έρωτάται:
Πως δικαιολογεί ή Υπηρεσία τήν 

χορήγησιν τής Β' προσαυξήσεως 
είς τήν πρώτην περίπτωσιν ένθα τό 
ποσοστόν ανέρχεται είς 38,72%;

Δρχ. 4.554.— ώς άνω
* ό47. Α προσαύξησις είς βαθμόν Ύποτμηματάρχου ώς άνω.
» 692.— Α' προσαύξησις είς » Τμημ. Β’ άπό 1.7.59

ι» 692.— Β' προσαύξησις είς » Τμημ. Β' άπό 1.7.62

Δρχ. 6.585—
» 4.616.— Βασικός μισθός Τμηματόρχου Β'

» 1.969.— προσαυξήσεις.
’Ορθή ή υπηρεσιακή τοποθέτησις

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ Δ'
Κατά τά προλεχθέντα καί άπό 

1.1.64 ίσχύοντα όσον άφορά τήν μι- 
σθολογικήν έξέλιξιν τών άπό τού Αο- 
γιστού Α' καί άνω συναδέλφων ό 
κανονικώς, έπί τή συμπληρώσει τρι-

Βασικός Μισθός Λογ ιστού Α'
τ.λέον 15% (τριετία διά τήν είς τον βαθμόν τού Ύπ)χου 
προαγωγήν του καί "να ο προαγόμενος μή ύπολείπιγται 
τοΰ μή προαγομένου) ήτοι

ετίας έν τφ βαθμφ, προαγόμενος, 
όταν καταλάβη τον βαθμόν Τμημα- 
τάρχου Β' θά έχη Β.Μ. συν προσ
αυξήσεις Δρχ. 5.201 αί όποΐαι πρός 
πλήρη κατανόησιν, αναλύονται ώς
έξής:

Δρχ. 3.960.—

594.-

"Ητοι μισθός Ύποτμηματάρχου >
Πλέον 15% ε: τού βασικού μισθού τού Ύπ)χου έκ δρχ. 
4.316 διά τόν άμέσως άνωτέρω άναφερόμ. λόγον, ήτοι »

4.554.-

647.-

5.201.-

’Ίσος πρέπει νά εΐναι καί ό μισθός τοΰ κατά τήν ένταξιν Τμηματάο- 
χου Β' (άπό 1.7.53).
’Εάν ούτος παραμείνει έν τφ βαθμφ τού Τμημ. Β' έπί 9
ετιαν καί λάβη τρεις προσαυξήσεις ήτοι 40%Χ4.61 6 Δρχ. 1.845.__
Θά έχη σύνολον βασικού μισθού καί προσαυξήσεων άπό
1.7.62 (1.1.64) » 7.046—

Έν τούτοις ή άναμόρφωσις τών 
μισθών τών συναδέλφων έπραγμα- 
τοποιήθη κατά τρόπον ανεξήγηταν 
δ στις προεκάλεσε τόσον τήν έκπρο- 
σώπησιν όσον καί τούς ένδιαφερο- 
μένους.

Καί ιδού:
'Ο άνωτέρω άναφερόμενος, άπό 

1-7.53, Τ μηματάρχης Β' διετή ρήσε

τάς άποδοχάς ας είχεν προ τής ά· 
ναμορφώσεως, ήτοι:
1. Βασικόν μισθόν Δρχ. 4.616.—
2. Προσαυξήσεις τρεις

(40%) ήτοι » 1.846.·—

Ένώ έδει νά λάβη Δρχ. 7.046, 
ώς έξηγήθη άμέσως άνωτέρω, δσας 
θά λαμβάνη καί σήμερον ό έξελι- 
χθησόμενος.

Εντεύθεν πηγάζουν τά έξής έρω- 
τήματα:

1 ) Πώς εφαρμόζεται ή ληφθεΐσα 
άπόφασις ό προαγόμενος νά μήν ΰ- 
πολείπηται τού μή προαγομένου ό
ταν, κατά τά παρατεθέντα στοιχεία:

α) Ό κατά τήν 1.7.51 Ύπ)χης 
οστις σήμερον εΐναι Τμημ. Β' μέ 
δύο προσαυξήσεις λαμβάνει (όρθώς) 
βασικόν μισθόν καί προσαυξήσεις 
Δρχ. 6.994; ήτοι Δρχ. 532 έπί 
πλέον τού κατά τήν ένταξιν Τμ. Β';

&) Ό κατά τήν 1.1.53 Ύπ)χης 
ό όποιος εΐναι σήμερον Τμημ)χης Β' 
επίσης μέ δύο προσαυξήσεις λαμ
βάνει βασικόν μισθόν καί προσαυξή
σεις Δρχ. 6.585;

Καί ο ανωτέρω, Τμημ. Β' κοιτά 
τήν ένταξιν, υπολείπεται αυτών;

2. Αυτά άποδεικνύουν εφαρμο
γήν τής αρχής τής ίσης μεταχει 
ρίσεως;

Έπαναλαμβάνομεν καί πάλιν 
ότι:

Εφ οσον ώς αφετηρία διά τήν 
άναμόρφωσιν τών μισθών έλήφθη 
ή ενταξις 1953 καί έφ’ οσον έ
γένετο παραδεκτή ή αρχή τής ί
σης μεταχειρίσεως επιβάλλεται 
ή άναθεώρησις τών γενομένων α
ναμορφώσεων καί έξέτασις τών 
παραλειφθεισών περιπτώσ ε ω ν, 
τηρούμενης άπαρεγκλίτως τής 
αρχής όπως αί δύο πρώται προσ
αυξήσεις έν έκάστφ βαθμφ χορη- 
γώνται πρός 15%, ανεξαρτήτως 
τοΰ έκ προσαυξήσεων έπί τοΰ 
προηγουμένου βαθμού υπάρχον
τας κλάσματος. Αυτή εΐναι ή μό

νη δικαία λύσις τοΰ θέματος, 
πάσα δέ άλλη εΐναι νόθος, έμβα- 
λωματική καί απαράδεκτος, μοι- 
ραίως δέ θάττσν ή βράδυον θά 
όδηγήση τούς ένδιαφερομένους 
είς διεκδίκησιν, λαμβανσμένου 
ύπ’ οψιν δτι, οίαδήποτε φαλκί- 
δευσις, έχει δυσάρεστον έπακό· 
λουθον είς τήν λήψιν μειωμένης 
α) άποζημιώσεως έκ τοΰ Ταμεί
ου Αΰτασφαλείας, β) συντάξεως 
καί γ) έπικουρήσεως.

Θέλομεν νά πιστεύωμεν δτι θά 
κατανοηθοΰν υπό τής υπηρεσίας 
αί σοβαραί συνέπεια ι καί θά χω 
ρήση αύτη συντόμως είς έλεγχον 
τών γενομένων πράξεων καί έπα- 
νόρθωσιν τών αδικιών αί όποΐαι 
έλαβον χώραν.

Ακαταμάχητου άπόδειξιν τών, 
κατά τά άνω, ύποστηριχθεισών υγιών 
άντιλήψεων, α! όποΐαι συμβαδίζουν 
άπολύτως μέ τάς τεθεί σας άρχάς, 
άποτελεΐ ό παρατιθέμενος πίναξ μι- 
σθολογικής καί βαθμολογικής έξελί- 
ξεως άπό τοΰ βαθμού τοΰ ΛογιστοΟ 
Α' καί άνω, διότι διαπιστοΰται ή 
επερχομένη είς τό μισθολογικόν κα
θεστώς αρμονία έναντι τής μέχρι 
τούδε έπικρατησάσης μισθολογικής 
άναρχίας.

Κρίνεται τέλος άπαραίτητον νά 
σημειωθή δτι ή μεγάλη διαφορά, ή- 
τις έμφανίζεται μεταξύ συνολικού μι
σθού Τμηματάρχου Β' καί Α' (Δρχ. 
1067) καί Σ. Ύποδ)ντοΰ καί Ύπ) 
ντοΰ (Δρχ. 1263), οφείλεται είς τήν 
ΰφισταμένην τοιαύτην μεταξύ τών 
βασικών μισθών τών βαθμών τούτων, 
άνερχομένην είς μέν τήν πρώτην πε- 
ρίπτωσιν είς Δρχ. 635, είς δέ τήν 
δευτέραν είς Δρχ. 745.

Πϊναξ μισθό λογικές καί βαθμολογικής 
έξελϊξεως άπό τοΰ Λογιστοΰ Λ' και άνω
Λογιστής Α' τή 1.7.53 έτη 15 70% Δρχ. 3.9(60.—. 
Α.Β.Γ.Δ.ΣΤ. προσαυξ. έτη 18 70% » 2.772. 

έτη 33

Ύποτ)χης τή 1.7.56 έτη 18 
ήτοι βασ. μισθός Δρχ. 4.316- 
Προσ)σις 5,5% » 238.-

Δρχ. 6.732.·

Α.Β.Γ.Δ.Ε. προσαυξ. 
ΣΤ' προσαύξησις

έτη 15 60% 
έτη 3 4,5%

έτη 36

Τμ)ρχης Β' τή 1.7.59 έτη 21 
ήτοι βασ. μισθός Δρχ. 4.616.- 
Προσ)σις 12,68% » 585.-

Α.Β.Γ.Δ. προσαυξήσεις έτη 12 50% 
Ε' προσαύξησις έτη 3 7,32%

έτη 36

Τμημ)χης Α' τή 1.7.62 έτη 24 
ήτοι βασ. μισθός Δρχ. 5.251.- 
Προσ)σις 12,25% » 642-

4.554—

4.554—

2.590— 
194.-

5.201.-

5.201.-

2.308.- 
338.-

5.893.- 

5.893.-

Δρχ. 7.338.-

Δρχ. 7.847,

Α.Β.Γ.Δ. Προσαυξήσεις έτη 12 50% 
Ε' Προσαύξησις έτη 3 7,25%

2.625.-
395.-

έτη 39

Σ. Ύπ)ντής τή 1.7.65 έτη 27 
ήτοι βασ. μισθός Δρχ. 5.635.- 
Προσ)σις 18,54% » 1.046.-

Δρχ. 8.914,

Α.Β.Γ.Δ. Προσαυξήσεις έτη 12 50% 
Ε' Προσαύξησις έτη 3 1,6%

έτη, 42

Ύποδ)ντής τή 1.7.68 έτη 30 
ήτοι βασ. μισθός Δρχ. 6.380.- 
Προσ)σις 18% » 1.146.-

Σ ύνολον » 6.462.-

Α.Β.Γ.Δ. Προσαυξήσεις έτη 12 50% 
Ε' Προσαύξησις έτη 3 2%

6.681.-

6.681.-

2.817.-
82.-

7.526.-

7.526.-

3.190.-
127.-

Δρχ. 9.580,

έτη 45
Δρχ. 10.843,

έπρεπε νά εΐναι αί άξιώσεις τής Τρα
πέζης διά τόν Ταμιακού υπάλληλον, 
διότι άναντιρρήτως ώς κατ’ εξοχήν 
έμπιστον πρόσωπον, πρέπει νά εΐ
ναι άπό πόσης άπόψεως αψογον. 
Πρό πάντων όμως, άπό άπόψεως, 
χαρακτήρας, ήθους καί τιμιότητας. 
Άλλά δέν θά πρέπει βεβαίως νά στε- 
Ρήται καί μορφώσεως καί δή γενικω- 
τέρας, τής οποίας σήμερον άπα
ραίτητον συμπλήρωμα, πρέπει νά 
είναι ή γλωσσομάθεια.

Πρέπει επίσης νά μή στερήται 
γενικής θεωρητικής υπηρεσιακής κα- 
ταρτίσεως, ώστε νά γνωρίζη τήν σκο
πιμότητα καί ωφελιμότητα όλων τών 
τραπεζιτικών εργασιών. Τούτο άλ
λως τε, επιβάλλει καί ή ίδιότης του 
ώς Τραπεζικού υπαλλήλου, διότι δέν 
πρέπει νά έμφανίζεται είς τόν πελά
την άγνοών, ό,τι εκείνος μή τραπε
ζικός υπάλληλος, πολλάκις γνωρί
ζει.

Ό πελάτης, θεωρεί καί δικαίως, 
τόν ταμίαν, ώς γνώστην όλων τών 
Τραπεζικών εργασιών καί έπί πλέον, 
ώς έκ τής φύσεως τής έργασίας του, 
ώς δοκιμασμένον κατά πάντα υπάλ
ληλον, ή δέ ευκαιρία πού τοΰ παρέ
χεται ευρίσκων αυτόν άπομονωμένον 
τοΰ δημιουργεί ενδόμυχον έπιθυμίαν 
νά έκμυστηρευθή είς αυτόν ό,τι σχε
τικόν τόν απασχολεί. Τού εμπιστεύ
εται συχνά τό επαγγελματικόν μυ
στικόν του, τοΰ ζητεί πληροφορίας 
καί οΰχϊ σπανίως οδηγίας, λύσιν τυ
χόν απορίας του καί ίκανοποίησιν 
κάποιας περιεργείας του.

Διά τούς λόγους αυτούς δέν εΐναι 
παράξενον τό ότι, είς τά Ύποκ)τα, 
ιδίως είς τά Επαρχιακά, ό ταμίας 
διά τήν πελατείαν, άλλά καί είς τήν 
κοινωνίαν, έχει τήν άμέσως μετά τόν 
Διευθυντήν θέσιν. Καί δέν εΐναι ύπη- 
ρεσιακώς άγνωστον ότι οί Ταμίαι 
καί σήμερον, άφανώς καί άθορύβως, 
συμβάλλουν μεγάλως είς τόν τομέα 
προσελκύσεως έργασιών. Είναι δέ 
τοΰτο πολύ φυσικόν διότι, κινούμε
νοι άνετώτερον μεταξύ όλων τών κοι
νωνικών τάξεων, πράγμα δυσκολώτε- 
ρον διά τούς Διευθυντάς, λόγψ τής 
στάσεως πού ή θέσις των επιβάλλει 
νά τηρούν, δημιουργούν τόσον ισχυ
ρούς φιλικούς δεσμούς, ώστε άπο- 
βαίνει βέβαιον πλέον έπακόλουθον, 
ή συνεργασία τών φίλων των μετά 
τής Τραπέζης.

Εΐναι λυπηρόν τό ότι δέν δυνάμε- 
6α νά ίσχυρισθώμεν τό γε νΰν έχον, 
οτι τό σύνολον τών υπαλλήλων τού 
ΐ αμ. Κλάδου συγκεντρώνει τάς ά
νωτέρω απαραιτήτους προϋποθέσεις 
καί μάλιστα είς ό,τι άφορά τήν μόρ- 
φωσιν καί υπηρεσιακήν κατάρτισιν.

Πάντως, πολλοί έκ τών διαχειρι 
ζομένων σήμερον Ταμεία, Χρηματι 
κοΰ ή Τίτλων, είτε διότι έχουν 6α- 
θεΐαν συναίσθησιν τής- αποστολής 
των καί τών ϋποχρεώσεών των έναν
τι τής Τραπέζης, είτε διότι καθίστα
ται έκ τής έργασίας των άναπόφευ- 
κτον, καταβάλλουν φιλότιμους προσ
πάθειας διά ν’ άνταποκριθοΰν είς 
τάς άξιώσεις τής πελατείας.

Μαρτυρεί δέ περί τούτου ή άπ 
ευθείας είς τόν Ταμίαν άνάθεσις τής 
διενεργείας έργασιών, ώς τής είσ- 
πράξεως άξιών, τής άνταλλαγής (έξ· 
αργυρώσεως) ξένων τρ)τίων, τής 
πληρωμής τοκ)δίων καί όμολογιών, 
τής πληρωμής μέχρι ς ώρισμένου πο
σού επιταγών έσ) κοΰ. Καί θά ή
δύνατο άσψαλώς ν’ άνατεθή είς τόν 
Ταμίαν, ή έκτέλεσις καί όίλλων σο~ 
βαροττέρων έργασιών, άνευ τής με
σολαβή σεως τών λογιστικών υπηρε
σιών, ώς αί καταθέσεις καί αναλή
ψεις Ταμιευτηρίου, ή πληρωμή επι
ταγών έξωτερικοΰ (Cheques), έπί- 
σης μέχρις ώρισμένου ποσού, ή έκ- 
δοσις επιταγών έσ)κοΰ, ή πληρωιμή 
μερισμάτων, συντάξεων, βοηθημάτων 
κ ά. διαφόρων οργανισμών, έφ’ όσον 
θά συνεκέντρωνε ούτος τά άπαραί- 
τητα προαναφερθέντα προσόντα, έν 
συνδυασμφ μέ τήν άπαιτουμένην 
πείραν.

Οΰτω, καί άπλούστευσις τής δι- 
εκπαιραιώσεως ώς τών άναφερθεισών 
ενδεχομένως καί άλλων έργασιών, θά 
έπήρχετο ϊνα ή έξυπηρέτησις τής 
πελατείας άποβαίνη πληρεστέρα καί 
ί Ταμίας ώς υπάλληλος, θά άξιο- 
ποιήτο άποδοτικώτερον καί παρα-

της.

2. Σκοπός τής συστάσεως τού ά
νωτέρω Λογαριασμού εΐναι ή παρο
χή χρηματικών ποσών πρός προίκι- 
σιν είς τά θήλεα τέκνα τοΰ Προσω
πικού τής Τραπέζης κατά τά έν τφ 
τιαρόντι Κανονισμώ κατωτέρω ορι
ζόμενα.

"Α ρ θ ρ ο ν 2ον
ΔΙ ΑΧΕΙ ΡIΣ IΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗ- 
ΣΙΣ

1 · Τόν συνιστώμενον ειδικόν Λο
γαριασμόν θά διαχειρίζεται Επιτρο
πή άποτελουμένη έκ:

α' τού Διοικητοΰ τής Τραπέζης 
ή τοΰ ύπό' τούτου όριζομένου ανα
πληρώσου του,

6' τού Διευθυντοΰ τής Διευθύνω 
σεως Προσωπικού,

γ' τοΰ Διευθυντοΰ τής Διευθύν- 
σεως Έπιθεωρήσεως,

δ' τού Διευθυντοΰ τής Διευθύνσε-

(Συνέχεια στην 5η σελίδα)

γωγικώτερον.
Άτυχώς, ή άπό τής συγχωνεύσε

ως καθιερωθεΐσα διά τού οργανισμού 
περιωρισμένη βαθμολογική έξέλιξις 
διά τό προσωπικόν τού Ταμειακού 
κλάδου, ήτο επόμενον νά έχη ώς 
συνέπειαν ν’ άποφεύγεται παρά τών 
έχόντων τά προσόντα συνάδελφων, 
ή είς τόν Ταμειακόν κλάδον στα
διοδρομία, οι δέ νέοι, διπλωματού
χοι άνωτάτων σχολών καί γλωσσο
μαθείς, νά μή προσφέρωνται διά 
μίαν μετρίαν υπαλληλικήν έξέλιξιν, 
όταν μάλιστα αί έκ τής έργασίας 
ων άπολαυαί, προβλέπονται μέχρι 

τέλους τής σταδιοδρομίας των, λίαν 
περιωρισμέναι. ‘Ως έκ τούτου, πα
ρουσιάζεται ό Ταμιακός Κλάδος μει- 
ονεκτών άπό άπόψεως καταλλήλου 
προσωπικού, μέ δυσμενείς γενικώτε- 
ρον επιπτώσεις.

Ας μάς έπιτροπή δθεν, νά έκ- 
φέρωμεν τήν γνώμην ότι, μεταξύ 
τών άλλων τροποποιήσεων τοΰ ίσχύ
οντος οργανισμού, προέχουσαν σει
ράν πρέπει νά έχη ή τροποπσίησις 
τής παραγράφου 2 τού άρθρου 4 
τής άναφερομένης είς τήν διαβάθμι- 
σιν τοΰ Προσωπικού τοΰ Ταμ. Κλά
δου καί ή έξομοίωσις αυτής μέ τήν 
τού λογ. Κλάδου, ώς καί κατά τό 
παρελθόν.

Ώς πρός τάς όργανικάς θέσεις 
άπό τοΰ βαθμού τοΰ Ύποτμηματάρ
χου καί άνω δικαιολογούνται έάν 
καθορισθώσι, άνεξάρτητοι ά
πό τάς τοΰ λογ. Κλάδου, 
κατά βαθμούς, ώς κάτωθι:

Ύποτμημστάρχαι 50: Διαχειρι- 
σταί Ταμείων Χρηματικού.

Τμημ. Ταμ. Β' 20: Έλεγκταί, 
Συνδιαχειρισταί Τ.Τ. καί διά μεγά
λα Καταστήματα.

Τμημ. Ταμ. Α' 10: Προϊστ. ΰ- 
ττηρ. Ταμ. Χρημ)κοΰ καί Τίτλων καί 
διά τά Κεντρικά Καταστήματα.

Συμπλ. Ύπσδ)νταί 2: Προϊστ. 
μημάτων - α) Τμημ. Ταμ. Χρημ)- 

κοΰ καί 6) Τμημ. Ταμ. Τίτλίον.
Ύποδ)ντής 1 : Παρά τή Διοική

σει - Δ)νσιν Γεν. Λογιστηρίου.
Διευθυντής: Βαθμός άπονεμό-

μενος είς τόν Ύποδ)ντήν μόνον κα
τά τήν άποχώρησιν αϋτοΰ έκ τής Υ
πηρεσίας λόγψ όρίου ήλικίας ή αί- 
ίρ θανάτου.

Τ' άνωτέρω ώς καί άλλα, άτινα 
θά ήδύναντο έκτενέστερον ν’ άναπτυ- 
χθώσιν, καταστάλαγμα μακράς ειδι
κής πείρας, έκρίναμεν άπαραίτητον 
νά θέσωμεν ύπ’ όψιν τών άρμοδίων 
τής Τραπέζης, τών οποίων άσφαλώς 
έν μέρει δέν διαφεύγουν, καί νά το
ν ίσωμεν τήν άνάγκην καί τήν σκοπι
μότητα τής άναθεωρήσεως, τής έπι
κρατησάσης περί τού Προσωπικού 
τοΰ Ταμειακού Κλάδου, άσυμφόρου 
διά τήν Τράπεζαν, άντιλήψεως.

Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

Σ.Σ. "Οπως έχει ήδη απαντή
σει 6 Σύλλογος κατά τήν Γενική 
Συνέλευση τής 29—3—65, τό θέμα 
θά έπιλυθή έναρμονιζόμενο μέ τόν 
καθορισμό τού συνόλου τών οργανι
κών θέσεων.



01 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΞΙΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ
Άρθρον τοΰ κ. Δ. ΓΚΟΥΤΑ 

Γεν. Γραμματέως τοΰ Συλλόγου Υπαλλήλων 
Εμπορικής Τραπέζης

Ύποστηρίζωμεν ώς επιτακτικήν 
ανάγκην την άμεσον αΰξησιν μισθών, 
ημερομισθίων καί συντάξεων κοττά 
ττοσοστόν τουλάχιστον 20%.

Καί τούτο, διότι ή διαρκής ύψω- 
τική τάσις τού τιμαρίθμου κόστους 
ζωής κατά τό τελευταΐον χρονικόν 
διάστημα έδημιούργησεν τό πλέον 
πραγικον αδιέξοδον έπί του βιοτικού 
ιέπιπέΐδου των χαμηλού εισοδήματος 
τάξεων.

Ό τιμάριθμος χονδρικής πωλήσε- 
ως έσωτερικής καταναλώσεως ό κα
ταρτιζόμενος ΰπό τής Τραπέζης 
Ελλάδος καθώς καί ό δείκτης τιμών 
καταναλώσου ό καταρτιζόμενος ΰπό 
τής Ε.Σ.Υ.Ε. ένεφάνισαν τον ’Απρί
λιον τοΰ 1965 τήν μεγαλυτέραν 0- 
ψωσιν, τόσον έν συγκρίσει προς τόν 
προηγούμενον μήνα Μάρτιον δσον 
καί έναντι τοΰ άντιστοίχου μηνός 
τοΰ προηγουμένου έτους 1964.

Ημερομηνία ΧονδρικήςΠωλήσεως 
(1952= ί 00)

Τιμαί Κτχταναλωτοΰ 
(1959= 100)

Μάρτιος 1964 
Μάρτιος 1965 
’Απρίλιος 1964 
"Απρίλιος 1 965

Ή 6έ δημοσιευόμενη κατ’ αύτάς 
εις τον Τύπον νέα αΰξησις τοΰ τιμα
ρίθμου κόστους ζωής κοιτά τον μή
να Μάϊον είς 0,5% περίπου, έν συγ- 
κρίσει προς τόν προηγούμενον μή
να ’Απρίλιον, άπστελεΐ νέον άναμψι- 
•σβήτον τεκμήριον τής συνεχούς αύ- 
ξήσεως τοΰ τιμαρίθμου.

Ταΰτοχρόνως δμως αποκαλύπτε
ται ότι ή Κυβέρνησις τοΰ κ. Γ. Πα- 
πανδρέου, ή όποια φέρει τάς εύθύ- 
νας διά τήν ανύπαρκτον οικονομικήν 
κοινωνικήν πολιτικήν της, έστάθη αν
ίκανος είς τήν συγκράτησιν τών κερ
δοσκοπικών τιμών ώρισμένων τροφί
μων. Τό φαινόμενον δμως τούτο εί
ναι καί τό περισσότερον ανησυχητι
κόν, διότι πλήττει γενικότερα τάς 
οικογένειας πού αντιμετωπίζουν τό 
πρόβλημα τής διατροφής των με ένα 
μισθόν ή ένα μεροκάματον.

Ώς προς δε τό, έπικαλούμενον ώς 
δικαιολογητικόν από Κυβερνητικούς 
κύκλους (Υπουργούς Οικονομικών, 
Εμπορίου κ.ά.) δτι αί έγχώριοι τι- 
μαί προϊόντων τινών (κρέατος, βου
τύρου, τυρού κ.λ.π.) ύψώθησαν δπως 
ύψώθησαν αί τιμαί των καί είς τάς 
ξένας αγοράς, καί χωρίς νά άναψέ- 
ρεται δτι ύψώθησαν ταΰτοχρόνως καί 
αί άμοιβαί τών έργαζομένων, τούς 
πληροφοροΰμεν πώς ναι μεν τό κό
στος ζωής έσημείωσεν αΰξησιν είς 
τάς διαφόρους χώρας, δπως π.χ. είς 
τό Βέλγιον κατά 2,1% αλλά καί οί 
μισθοί άνήλθον κατά μέσον όρον 
6 - 7%. "Ετερον παράδειγμα: Είς 
τήν ’Ιταλίαν τό1 κόστος ζωής ηύξήθη 
κατά 7,5% αλλά καί αί αυξήσεις 
έπί τών μισθών άνήλθον είς 16,9% 
είς τάς μεταφοράς, 14,6% είς τήν 
βιομηχανίαν, 12,6% είς τό έμπόριον 
ενώ τά ημερομίσθια ηυξήθησαν κατά 
13,6% είς τούς έργάτας εμπορικών 
επιχειρήσεων καί κατά 1 3% είς τούς 
βιομηχανικούς έργάτας.

Έξ άλλου τό ’ίδιον φαινόμενον 
παρετηρήθη καί είς πλείστας άλλας 
χώρας, δηλαδή αΰξησι τοΰ κόστους 
•ζωής άλλά ταυτόχρονος μεγαλυτέρα 
•αΰξησις τών αποδοχών τών έργαζο
μένων προερχομένη ασφαλώς έκ 
τής ηϋξημένης παρτχγωγικότητος καί 
τοΰ ηΰξημένου όγκου τής παραγω
γής.

Ένώ είς τήν Ελλάδα άπό στοι
χεία έπί σήμα έμφαίνεται δτι ή βιο
μηχανική παραγωγή ηύξήθη μεταξύ 
1955 - 1 962 κατά 92% καί τά ημε
ρομίσθια κατά τό 'ίδιον χρονικόν διά
στημα ηυξήθησαν μόνον κατά 42%. 
’Επίσης άπό στοιχεία τοΰ Ι.Κ.Α. 
{’Απρίλιος 1964) άποδεικνύεται αΰ- 
ξησις μεταξύ ’Ιανουάριον 1962, και 
’Απριλίου 1964 τών πραγματικών 

’ήμερομισθίων κατά 9%, τής παρα- 
γωγικότητος κατά 26% καί τής βιο
μηχανικής παραγωγής κατά 35%.

Παρ’ ήμΐν ή αΰξησις τών τιμών, 
όψειλομένη είς νομισματικούς καί έν 
γένει οικονομικούς λόγους (προνο
μιακή μεταχείρισις οικονομικών συγ
κροτημάτων, κυριαρχία τραπεζιτικού 
κεφαλαίου, δασμολογική προστασία 
-θνησιγενών βιομηχανιών , υπερκέρδη 
ενδιαμέσων) δεν συνεβάδισεν μέ άνά- 
λογον αΰξησιν μισθών καί ήμερομι- 
σθίων. Καί ένώ οί έργαζόμενοι είς 
άλλας χώρας έτυχον δικαιοτέρας κα
τανομής τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος καί 
έβοηθήθησαν είς τήν άνοδον τοΰ βιο
τικού τους έπιπέδου, είς τήν Έλλά-

169,3

δα παρά τό μέγεθος τής συντελε
σθείσης οικονομικής προόδου δεν 
συνετελέσθη καί ή άνάλογος άνύψω- 
σις καί βελτίωσις τοΰ έπιπέδου τής 
ζωής αυτών.

Ούτω παρατηροΰμεν δτι ή αμοιβή 
τής έργασίας ένώ τό 1958 άπορρο- 
φοΰσεν τό· 44,1% τοΰ 6ιομ)κοΰ εισο
δήματος, τό 1961 περιωρίσθη είς τό 
41.1%. Άντιθέτως οί βιομήχανοι ένώ 
τό 1958 έλαβον τό 55.9% έκ τοΰ 
συνολικού εισοδήματος, τό 19)61 έ
λαβον τό 58.9% αυτού. Κατά τό ί
διον χρονικόν διάστημα, 1958 — 
1961, ή αμοιβή τών άπασχολουμέ- 
νων είς βιομηχανικός επιχειρήσεις 
ηύξήθη κατά 13%, ένώ ή ύπ’ αυτών 
προσφερομένη εργασία ηύξήθη, κατά 
22%. Επίσης διαπιστοϋται αΰξησις 
τής άποδοτικότητος τών ιδίων κεφα
λαίων τών Κεφαλαιούχων άπό 5.57% 
τό 1958 είς 8.7% τό 1961 καί είς 
17.4% τό 1963, ένώ ή αμοιβή τής 
έργασίας, κατά τήν αύτήν περίοδον, 
ηύξήθη μόνον είς 6.4%.

Γνωστού δντος δτι τό άνά κάτοι
κον εθνικόν εισόδημα τής Ελλάδος 
ανέρχεται είς τό 31% έως 58% τού 
άνά κάτοικον εισοδήματος τών χω
ρών τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας καί θεωρείται έξ όλων 
τό χαμηλότερον εισόδημα. Ή δέ 
συμμετοχή τών Ελλήνων έργαζομέ
νων είς τό εθνικόν εισόδημα είναι μό
λις 30 - 35% ένώ είς τάς χώρας τής 
Δυτικής Ευρώπης είναι 50 - 75% μέ 
άποτέλεσμα τό βιοτικόν επίπεδον 
αυτών νά είναι το χαμηλότερον τών 
συναδέλφων των τών άλλων χωρών.

Είς τάς άλλας χώρας ή άνοδος 
τοΰ τιμαρίθμου κόστους ζωής άντι- 
μετωπίσθη, κυρίως έπί σκοπώ εϋρυ- 
τέρας συμμετοχής τών έργαζομένων 
είς τά έκ τής παραγωγικότητας κέρ
δη καί είς τό ηύξημένον έθνικόν εισό
δημα, μέ γενικήν αΰξησιν τών πρα
γματικών μισθών καί ήμερομισθίων.

Καί αύτός εΐναι ένας λόγος ακό
μη διά τόν όποιον άξιοΰν σήμερον 
οί "Ελληνες εργαζόμενοι τήν άμεσον 
αΰξησιν τών μισθών, ήμερομισθίων 
καί συντάξεων τουλάχιστον κατά 
20%.

10.6.1965

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΓΚΟΥΤΑΣ

Ό οφθαλμίατρος

Δρ ΦΟΙΒΟΣ ΠΟΑΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ
Τ. Δ)ΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣ)ΜΕΙΟΥ ΚΑΓΡΟΥ

Δέχεται τούς Υπαλλήλους 
τής Εθνικής Τραπέζης είς 
τό ιατρείον του. οδός ΜΕΡ- 
ΛΙΝ 8 (Τηλ 630-136) καθη
μερινώς είς τάς 11,30 — 1π. 
μ. ή 5—7.30 μ.μ.
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ΑΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ

Κύριοι,
Εΰρισκόμεθα είς τήν εύχάριστον θέσιν, νά σας άναγ- 

γείλωμεν δτι, κατόπιν άποψάσεως τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοΰ Συνεταιρισμού σας συνεβλήθημεν μετ’ αυτού 
καί θέτομεν είς τήν διάθεσίν σας την πλουσιωτάτην είς 
ΩΡΟΛΟΓΙΑ καί ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ συλλογήν μας.

ΔΓ ΑΓΟΡΑΝ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: ΕΚΠΤΩΣΙΣ 15 ο/ο

ΣΩΤ. ©ΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & Σια

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9 — ΑΘΗΝΑΙ — ΤΗΛ. 2 31.845
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Ολόκληρο τό κείμενο του κανονισμού 
παροχών τοΰ Ειδικού λογαριασμού 

προικοδοτήσεως
(Συνέχεια άπό τήν 4η σελίδα)
ως Καταστημάτων και ’Εργασιών 
Εσωτερικού,

ε' τοΰ Διευθυντοΰ τής Διευθύνσε- 
ως Γενικού Λογιστηρίου,

στ' τών Προέδρων τών ’Επαγγελ
ματικών Συλλόγων τοΰ Προσωπικού 
τής Τραπέζης.

Ή ’Επιτροπή τελεί ΰπό τήν προε
δρίαν τοΰ Διοικητοΰ ή τοΰ άναπλη- 
ρωτοΰ του.

2. Ή Επιτροπή συνεδριάζει έγ- 
κύρως όταν τά παρόντα μέλη, μετα
ξύ τών όποιων δέον άπαραιτήτως νά 
περιλαμβάνεται ό Πρόεδρος ή ό άνα- 
ιτληρωτής αϋτοΰ, εΐναι πλείονα τών 
άπόντων, άποψασίζει δέ έγκύρως δΓ 
απολύτου πλειοψηφίας τών παρόν
των μελών, έν ίσοψηφίςτ νικώσης της 
ψήφου τοΰ Προέδρου ή τοΰ άναπλη- 
ρωτοΰ του.

”Α ρ θ ρ ο ν 3 ον 

ΠΟΡΟΙ
Πόροι τοΰ Λογαριασμού εΐναι:
1. Εισφορά ήσφαλισμένου ίση 

προς ποσοστόν 1,50% διά τό πρώ
τον θήλυ τέκνον, 1 % διά τό δεύτε
ρον καί 0,50% δΓ άπαντα τά επό
μενα, έπί τοΰ συνόλου τών πόσης 
φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδο
χών αϋτοΰ, περιλαμβανομένων καί 
τών δώρων Πάσχα & Χριστουγέννων, 
ή, προκειμένου περί συνταξιούχου, 
έπί τοΰ ποσού τής συντάξεώς του ή 
τής συντάξεως τών δικαιοδόχων του 
έν περιπτώσει θανάτου του, περιλαμ- 
βανομένων καί τών δώρων Χριστου
γέννων και Πάσχα. Έπερχομένης 
τής ασφαλιστικής περιπτώσεως έν 
■τφ προσώπφ τοΰ πρώτου θήλεος τέ
κνου, ή άσψάλισις συνεχίζεται ώς 
προς τά λοιπά, διά τον υπολογισμόν 
δέ τοΰ ποσοστού τών εισφορών τό 
δεύτερον θά θεωρήται τοΰ λοιπού 
πρώτον, τό τρίτον δεύτερον, και οΰ- 
τω καθ’ εξής.

2. Εισφορά εργοδότου 'ίση προς 
ποσοστόν 2,30% έπι τοΰ συνόλου 
τών πάσης φύσεως τακτικών μηνι
αίων αποδοχών ή συντάξεων τών ή- 
σφαλισμένων, περιλαμβανόμενων καί 
τών δώρων Πάσχα καί Χριστουγέν
νων.

"Α ρ θ ρ ο ν 4 ον 

Η ΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
1. Είς τόν συνιστώμενον Λογαρια

σμόν Προικοδοτήσεως δύνανται νά 
υπαχθούν:

α'. Οί έκ τοΰ μονίμου Προσωπι
κού έχοντες ή είς τό μέλλον άπο- 
κτώντες θήλεα τέκνα, δικαιούμενα 
προικοδοτήσεως κατά το επόμενον 
άρθρον, έφ' δσον διοπελοΰν έν τή 
ΰπηρεσίοτ τής Τραπέζης ή διετέλουν 
έν αυτή κατά τόν χρόνον ένάρξεως 
τής λειτουργίας τοΰ Λογαριασμοΰ 
καί εντεύθεν ή προσληφθοΰν μελλον- 
τικώς ή κατέστησαν μετά τήν Ιην 
’Ιανουάριου 1963 καί εντεύθεν ή 
καταστούν μελλοντικώς συνταξιοΰ- 
χοι.

6'. Έν περιπτώσει θανάτου τών 
ανωτέρω, ή άσφάλισις συνεχίζεται 
έπ’ όνόματι τών δικαιουμένων συντά
ξεως οικείων αυτού.

2. Έν ή περιπτώσει άμφότεροι οί 
γονείς υπηρετούν παρά τή Τραπέζη, 
ήσφαλισμένος θά καθίσταται ό έχων 
τόν άνώτερον βαθμόν ή έν ίσοβαθμίςτ 
ο πατήρ. ’Εάν δέ ό εΐς έξ αστών ή 
άμφότεροι καταστούν συνταξιούχοι, 
ήσφαλισμένος θά εΐναι ό λαμδάνων 
τάς περισσοτέρας άποδοχάς ΰπό 
μορφήν μισθού ή συντάξεως.

"Αρθρον 5 ον

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

Δικαιούνται τών παροχών τών κα
τωτέρω άρθρων πάντα τά νόμιμα, 
νομιμοποιηθέντα, άναγνωρισθέντα 
καί θετά θήλεα τέκνα τών ήσφαλι- 
σμένων τοΰ προηγουμένου άρθρου.

"Αρθρον 6ον 

ΠΑΡΟΧΑΙ

1. Είς τούς δικαιούχους τοΰ προ
ηγουμένου άρθρου χορηγείται προς 
προίκισιν χρηματικόν ποσόν άποτε- 
λούμενον:

α'. έκ σταθερού ποσού Δρχ. 
26.500, καί

6' εκ ποσού έξευρισκομένου διά 
τοΰ πολλαπλασιασμού τών ετών 
συμμετοχής τοΰ ήσφαλισμένου είς 
τήν προικοδότησιν έπί τό 14 τοΰ συν
όλου τών πάσης φύσεως τακτικών 
μηνιαίων αποδοχών τοΰ ήσφαλισμέ- 
νου τοΰ προηγουμένου τοΰ γάμου 
τής θυγατρός μηνός.

2. Είς τάς δικαιούχους προικοδο- 
τήσεως αί όποΐαι εΐναι τέκνα ήσφα- 
λισμένων καταστάντων συνταξιού
χων χορηγείται:

α'. Σταθερόν ποσόν Δρχ. 26.500.
6'. Ποσόν ίσον προς τό 14 τής πά

σης φύσεως τακτικών μηνιαίων απο
δοχών τοΰ βαθμού τόν όποιον κατεΐ- 
χεν ό ήσφαλισμένος κατά τού χρό
νον τής έξόδου του έκ τής υπηρε
σίας, πολλαπλασιαζόμενον έπί τόν 
άριθμόν των μέχρι τής συνταξιοδο- 
τήσεώς του ετών συμμετοχής είς τόν 
συνιστώμενον Λογαριασμόν και 
προσαυξανόμενον κοττά 5% δΓ έκα

στον έτος συνταξιοδοτήσεως.
γ'. Ποσόν ίσον προς τό 14 τής κα

τά τόν χρόνον τής γενέσεως τοΰ δι
καιώματος, προικοδοτήσεως συντά
ξεως τού ήσφαλισμένου, πολλοστλα- 
σιαζόμενον έπι τόν άριθμόν τών μέ
χρι τότε έτών συνταξιοδοτήσεώς του.

3. Διά τόν κοττά τά άνωτέρω υπο
λογισμόν τών έτών υπηρεσίας ή συν- 
ταξιοδοτήσεως, χρονική περίοδος μι- 
κροτέρα τοΰ ήμίσεος έτους δέν λαμ- 
βάνεται ύπ’ δψιν, ένώ χρονική περί
οδος μεγαλυτέρα τοΰ ήμίσεος έτους 
λογίζεται ώς πλήρες έτος.

4. Έν περιπτώσει θανάτου τοΰ 
ήσφαλισμένου, έψ’ δσον δεν συνεχί
ζεται ή άσφάλισις έπ’ όνόματι έτέ- 
ρων προσώπων δικαιουμένων συντά
ξεως κοττά την διάταξιν τοΰ άρθρου 
4 παράγραφος 1 έδάφιον 6', χορη
γείται προίξ, ΰπολογιζομένη κοττά 
τάς προηγουμένας παραγράφους. 
Έν τή περιπτώσει ταύτη:

α'. ’Εάν κατά τόν χρόνον τοΰ θα
νάτου τά έτη συμμετοχής εΐς τόν 
Λογαριασμόν εΐναι όλιγώτερα τών 
20 (είκοσι), προστίθενται διά τόν 
υπολογισμόν τής παροχής τά μέχρι 
συμπληρώσεως 20ετίας πλασματικά 
έτη υπηρεσίας ή συντάξεως, άναλό- 
γως τοΰ εάν ό ήσφαλισμένος κατά 
τόν χρόνον τοΰ θανάτου έτέλει έν ύ- 
πηρεσίςτ ή έν συντάξει.

6'. Ό υπολογισμός τής προικός 
θά γίνεται έπί τή βάσει τοΰ κοττά 
τόν χρόνον έπελεύσεως τής άσψαλι- 
στικής περιπτώσεως μισθού ή συντά
ξεως τοΰ βαθμού ή άντιστοίχως τών 
προσόντων συντάξεως τοΰ άποβιώ- 
σαντος κατά τόν χρόνον τοΰ θανάτου 
του.

5. Έν περιπτώσει θανάτου τοΰ ή- 
σφαλισμένου καί συνεχίσεως τής ά- 
σφαλίσεως έν τφ προσώπφ δικαιου- 
μένων συντάξεως ένεκα τούτου, ό υ
πολογισμός τής προικός θά γίνεται 
έπι τή βάσει τοΰ κατά τόν χρόνον 
έπελεύσεως τής ασφαλιστικής περι- 
τττώσεως μισθού ή συντάξεως τοΰ 
βαθμού ή άντιστοίχως τών προσόν
των συντάξεως τοΰ άποβιώσαντος 
κατά τόν χρόνον τοΰ θανάτου του. 
ΠΡΟΎ-ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩ

ΜΑΤΟΣ
Οί κατά τό άρθρον 5 δικαιούχοι 

αποκτούν τό δικαίωμα άπολήψεως 
τών παροχών τοΰ προηγουμένου άρ
θρου, όταν συνάψουν γάμον, ό όποιος 
δέον νά άποδεικνύεται διά προσαγω
γής αντιγράφου τής σχετικής ληξι
αρχικής πράξεως καί έφ’ δσον κα
τά τήν σύναψιν τοΰ γάμου δέν άγουν 
ηλικίαν άνωτέραν τών τεσσαράκον
τα (40) έτών.

"Αρθρον 8 ον
""""ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ

Ή υπαγωγή τού ήσφαλισμένου 
είς τόν Λογαριασμόν διακόπτεται 
είς τάς ακολούθους περιπτώσεις:

1. Λόγφ θανάτου τής θυγατρός, 
έκτος εάν ό ήσφαλισμένος έχη καί 
άλλας αγάμους θυγατέρας, οπότε ή 
συμμετοχή είς τάν Λογαριασμόν θά 
συνεχίζεται ώς προς τά λοιπάς.

2. Λόγφ συμπληρώσεως ΰπό τής 
θυγατρός ήλικίας τεσσαράκοντα 
(40) έτών, έκτος έάν ό ήσφαλισμέ- 
νος έχη και άλλας άγάμους θυγατέ
ρας άγούσας ήλικίαν μικροτέραν τών 
40 έτών, οπότε ή συμμετοχή είς τόν 
Λογαριασμόν θά συνεχίζεται ώς 
■προς ταύτας.

3. Λόγφ λύσεως τής μετά της 
Τραπέζης εργασιακής σχέσεως τοΰ 
ήσφαλισμένου έξ οίουδήποτε λόγου, 
πλήν θανάτου, έκτος έάν ό ήσφαλι- 
σμένος κοπ-αστή συνταξιούχος, όπό- 
τε συνεχίζεται ή συμμετοχή τούτου 
είς τόν Λογαριασμόν.

"Αρθρον 9ον 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Συντρεχούσης διακοπής τής συμ
μετοχής είς τόν Λογαριασμόν κατά 
τό προηγούμενον άρθρον, αί κατα- 
βληθεΐσαι ΰπό τοΰ ήσφαλισμένου 
είσφοραί έπιστρέφονται άτόκως:

α'. είς τόν ήσφαλισμένον, κατά 
τάς περιπτώσεις τών παραγράφων 
1 καί 3 τοΰ έν λόγφ άρθρου, έφ’ δ
σον ό χρόνος συμμετοχής είς τήν ά- 
σφάλισιν μέχρι τής διακοπής τού
της υπερβαίνει τήν τριετίαν, καί

6'. είς τάς θυγατέρας τών ήσψα- 
λισμένων κατά την περίπτωσιν τής 
παροτγράφου 2 τοΰ αυτού άρθρου.

"Αρθρον 1 Οον

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡ
ΓΙΑΣ Τ)ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Χρόνος άφ’ οΰ άρχεται λειτουρ
γών ό διά τοΰ παρόντος δημιουργού- 
μενος θεσμός, ορίζεται ή 1η Ιανου
άριου 1963.

Αί άπάί τοΰ χρόνον τούτου άνα- 
δρομικώς όφειλόμεναι είσφοραί ή πα- 
ροχαί υπολογίζονται κατά τά έν 
άρθροις 3 και 6 οριζόμενα.

"Αρθρον 1 1 ον

ΑΝΑΓΝΩΡ IΣ IΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑ- 
ΛI ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ

1. Οί κατά τό άρθρον 4 ήσφαλι- 
σμένοι δικαιούνται νά ζητήσουν δπως 
άναγνωρισθή ώς χρόνος άσφαλίσεως

ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΟΥΤΡΟΟΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Κύριε Διευθυντά,

Παρακαλοΰμεν δπως άνακοινώση- 
τε είς τά Μέλη (έν ένεργείψ και Συν
ταξιούχους), δτι άπεφασίσθη ή χο- 
ρήγησις τών κάτωθι βοηθημάτων κα
τά τό έτος 1965:

Α) Βοηθήματα Λουτρο
θεραπείας.

1) Διά τά άμεσα ή έμμεσα μέλη 
τά όποια έτυχον έ γ κ ρ ί
α ε ω ς βοηθήματος λου
τροθεραπείας κατά τό 
1964 δέν παρίσταται άνάγκη προσ- 
κομίσεως νέας Ιατρικής γνωματεύ- 
σεως, έκτος έάν πρόκειται νά μετα- 
βοΰν εΐς λοιπρόπολιν διαφόρου θε
ραπευτικής ίδιότητος άπό τής περυ- 
σινής.

2) Διά τά άμεσα ή έμμεσα μέλη, 
τά όποια υποβάλλονται 
τό πρώτον είς λουτροθεροστε ί αν 
σπαιτοΰνται τά έξής:

α) Αίτησις τοΰ συνημμένου υπο
δείγματος μετά ιατρικής γνωματεύ- 
σεως, έξ ής νά προκύπτη σαφής καί 
συγκεκριμένη ή άνάγκη λουτροθερα
πείας ώς και ή έφαρμοσθεΐσα κατά 
τόν χειμώνα 1964)1965 θεραπευτι
κή καί φαρμακευτική άγωγή.

6) Αί σχετικά! αιτήσεις δέον νά 
ύποβληθώσι μέχρι τής 20ης ’Ιουνίου 
1965.

3) Βοηθήμτχτος λουτροθεραπείας 
δικαιούνται τά άμεσα καί έμμεσα 
μέλη, ΰπό τάς κάτωθι προϋποθέ
σεις:

α) Νά εΐναι εγγεγραμμένα είς τό 
Ταμεΐον άπό πενταετίας.

6) Νά μην ύφίσταται έκκρεμότης 
δσον αφορά την υποβολήν δικαιολο- 
γητικών πραγματοποιηθείσης ύπ’ 
αυτών λουτροθεραπείας κατά τά 
προηγούμενα έτη.

4) Βοηθήματος λουτροθεραπείας 
δικαιούται επίσης, έ ν έ κ τών 
προστατευομένων μελών 
αμέσου μέλους.

5) Είς άμεσα μέλη υποβαλλόμε
να είς λουτροθεροστείαν είς λουτρό- 
πολιν, ήτις απέχει κάτω τών 25 χι
λιομέτρων άπό τής πόλεως είς ήν 
διαμένουν μονίμως καί υπάρχει τα
κτική συγκοινωνία, χορηγείται βοή
θημα προς κάλυψιν τών οδοιπορικών 
εξόδων, πλέον τής δαπάνης τών 
λούσεων, χωρίς εννοείται τό ποσόν 
νά ύπερβαίνη τό χορηγούμενον άνώ- 
τατον δριον βοηθήματος φυσικών 
λουτρών.

6) Δέν άνοτγνωρίζεται δαπάνη δΓ 
έκτέλεσιν λουτρών εΐς Αουτρόπολιν 
διάφορον εκείνης, δΓ ήν ένεκρίθη ή 
λουτροθεραπεία, πλήν έάν πρόκει
ται διά Αουτρόπολιν τής αυτής θε
ραπευτικής ίδιότητος βεβαιουμένης 
υπό ιατρού τής Επιτροπής Λουτρο
θεραπείας.

7) Είς περίπτωσιν καθ’ ήν ή λου- 
τροθεροστεία ήθελε λάβει χώραν είς 
έτέραν τής καθορισθείσης Αουτρόπο-

λιν, ή δεν πραγματοποιηθη τοιαύτη, 
τό καταβληθέν ποσόν θά καταλογί
ζεται είς βάρος τοΰ λαβόντος τούτο 
και θά είσπρόττεται αμέσως έκ τής 
μισθοδοσίας ή συντάξεως αΰτοϋ.

8) Διά ποσιθεραπείαν 
οΰδέν βοήθημα χορηγεΐ- 
ι α ι.

9) Τό καταβλητέον διά λουτρο
θεραπείαν ποσόν κοίθωρίσθη ώς άκο- 
λούθως:

"Αμεσα μέλη:
α. 1 5 φυσικά λουτρά Δρχ. 1.000
6. 1 5 τεχνητά λουτρά έν

Λουτροθεραπευτη ρ! φ 300
Υ· 15 θαλάσσια θερμά

λουτρά » 200
δ. 15 λουτρά Βουλιοτγμέ-

νης » 400
Διά τά άμεσα μέλη τά τυγχάνον- 

τα έγκρίσεως φυσικών λουτρών και 
υποβαλλόμενα είς θεραπείαν διά τε
χνητών λουτρών τό βοήθημα καθω- 
ρίσθη εΐς δρχ. 400.

"Εμμεσα μέλη: 
α. 1 5 τεχνητά λουτρά έν Λου- 

τροθεραπευτηρίφ Δρχ. 300
6. 15 θοώάσσια θερμά

λουτρά » 200
10) Εΐς τούς δικαιουμένους λου

τροθεραπείας τά χορηγούμενον πο
σόν προκαταβάλλεται.

1 1 ) Τό βοήθημα φυσικών λουτρών 
χορηγείται, συμφώνως τφ Κανονι- 
σμφ, διά παραμονήν έν τή Λουτρο- 
πόλει έπί 15 τουλάχιστον ή μέρας 
καί έκτέλεσιν ισαρίθμων λούσεων. 
Διά παραμονήν έν τή λουτροπόλει 
έπι 10 - 14 ή μέρας μέ ισαρίθμους 
λούσεις άφαιρεΐται δΓ έκάστην έπι 
έλλατον ή μέραν παρα μονής τά 1)20 
τοΰ βοηθήματος. Διά παραμονήν 
κάτω τών 10 ήμερων οΰδέν βοήθη
μα χορηγείται.

12) Ύποβλητέα Δίκαιο- 
λ ο γ η τ ι κ ά.

α. Τόν δικαιούμενον βοηθήματος 
φυσικών λουτρών θά εφοδιάζετε κοττά 
τήν καταβολήν τοΰ βοηθήματος μέ 
ειδικόν «Δελτίον ύποβαλλομένου είς 
λουτροθεραπείαν», αντίτυπα τοΰ ό
ποιου θά σάς άποστείλωμεν καί το 
όποιον ύποχρεοΰται νά ύπσβάλη ή
μΐν μέσφ υμών, άμα τή επιστροφή 
του καί οϋχΐ πέραν της 30)11)65 
εΐς τό Ταμεΐον δεόντως συμπεπλη- 
ρωμένον καί θεωρημένον παρά τής 
οικείας 'Αστυνομικής ’Αρχής.

6. Οί δικαιούμενοι βοηθήμοττος 
τεχνητών λουτρών θά ύποβάλωσι 6ε- 
βαίωσιν τοΰ Υδροθεραπευτηρίου, 
δεόντως χαρτοσεσημασμένην.

γ. "Οσα έκ τών μελών μας δέν ΰ- 
ποβάλωσι τά άνωτέρω δικαιολογητι- 
κσ θά χρεοΰνται μέ τό προκαταβλη- 
θέν βοήθημα.

δ. Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

(Συνέχεια στην 6η σελίδα)

ό άπό τής γεννήσεως έκάστου θή
λεος τέκνου αΰτών μέχρι τής συστά- 
σεως τοΰ θεσμού χρόνος, δΓ αίτήσε- 
ώς των ύποβαλλομένης έντός απο
κλειστικής προθεσμίας έξ (6) μη
νών άπό τής ένάρξεως τής ισχύος 
τοΰ παρόντος.

2. Διά την κατά τήν προηγουμέ- 
νην παράγραφον άναγνώρισιν απαι
τείται κοτταβολή τιμήματος εξαγο
ράς τοΰ χρόνου τοΰ οποίου ζητείται 
η άναγνώρισις, προσδ ι οριζο μένου 
ως ακολούθως:

α'. Προκειμένου περί τών έτών κα
τά τά όποια ό άσφαλιζόμενος δέν 
δ ι ετέλει έν τή ϋπηρεσίςΕ τής Τραπέ
ζης, τό τίμημα θά εΐναι ίσον πρός 
τά % τών άναλογουσών διά τά έτη 
ταΰτα εισφορών ήσφαλισμένου, υπο
λογιζόμενων έπί τή βάσει τών κοττά 
τήν Ιην ’Ιοτνουαρίου 1963 τακτικών 
μηνιαίων άποδοχών του.

6'. Προκειμένου περί των έτών κα
τά τά όποια ό άσφαλιζόμενος διετέ- 
λει έν τή ΰπηρεσίςτ τής Τραπέζης, 
τό τίμημα θά εΐναι ίσον προς το 1)3 
τών άναλογουσών διά τά έτη ταΰτα 
εισφορών ήσφαλισμένου, ύπολογιζο- 
μένων έπί τή βάσει τών κατά τήν 
Ιην ’ 1 ανουαρίου 1963 τακτικών μη
νιαίων άποδοχών τούτου, μή δυνά- 
μενον νά ύπερδή τάς τακτικός μη
νιαίας άποδοχάς αϋτοΰ ένός καί ή
μίσεος μηνός.

3. Ή Τράπεζα ύποχρεοΰται δ
πως, είς πάσαν περίπτωσιν εξαγο
ράς χρόνου άσφαλίσεως, καταβάλλη 
είς τόν Λογαριασμόν ποσόν ίσον 
προς το τίμημα εξαγοράς τό βαρό
νον τόν έξοτγοράζοντα ήσφαλισμέ- 
νον.

4. Τό τίμημα τής παραγράφου 2, 
ώς καί ή κατά τήν παράγραφον 3 
συνεισφορά τής Τραπέζης, ώς επί
σης καί ή κατά τό άρθρον 1 0 εισφο
ρά ένεκα τής άναδρομικώς άπό 1ης 
’ I ανουαρίου 1963 λειτουργίας τοΰ 
θεσμού εΐναι καταβλητέαι δΓ ισόπο
σων μηνιαίων δόσεων έντός εξαετίας 
άπό τής ένάρξεως ισχύος τοΰ παρόν
τος, καθίστανται δμως άμέσως απαι
τητά! καί ληξιπρόθεσμοι άμα τή τυ
χόν έπελεύσει τής ασφαλιστικής πε- 
ριπτώσεως έντός τής εξαετίας ταύ- 
της.

"Αρθρον 12ον
ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ

1. Αί λεπτομέρειαι εφαρμογής τοΰ -

παρόντος καί λειτουργίας τοΰ συνι- 
στωμένου θεσμού καθορισθήσονται 
δΓ ειδικών Εγκυκλίων τής Διοική- 
σεως τής Τραπέζης.

2. Ό παρών Κανονισμός δύναται 
νά τροποπο ιηθή δΓ άποψάσεως τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τής ’Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος Α.Ε., 
κατόπιν συμφώνου γνώμης τής κτχτά 
τό άρθρον 2 Διαχειριστικής ’Επι
τροπής.

"Αρθρον 1 3 ον

ΜΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ 
ιΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟΝ

Είς τόν διά τοΰ παρόντος ίδρυό- 
μενον θεσμόν Προικοδοτήσεως δέν υ
πάγονται :

α'. τό προσωρινόν ή έπί συμβάσει 
ώρισμένου χρόνου Προσωπικόν,

6'. οί Έργάται καί αί Καθαρί
στρια!,

γ'. οί έκ τών Νομικών Συμβού
λων καί Δικηγόρων άμειβόμενοι άλ
λως ή έπί παγίςτ άντιμισθίςτ,

δ', οί έπι συμβάσει ώρισμένου 
χρόνου Ίοττροί καί Μηχανικοί.

"Αρθρον 14 ον
ΜΕΤΑΒΑΤ1ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Κατά τά πρώτα δέκα (1 0) έτη 

λειτουργίας τοΰ θεσμού αϊ παροχα! 
τοΰ άρθρου 6 τοΰ παρόντος θά χο
ρηγούνται μειωμέναι κατά 10%.

2. Έκ τοΰ διά τοΰ παρόντος Κα
νονισμού συνιστωμένου Λογαρια
σμού θά έξυπηρετηθοΰν πάσαι αί 
υποχρεώσεις τοΰ παλαιού Λογαρια
σμού Προικοδοτήσεως, περί οΰ τό 
άπό 11ης Φεβρουάριου 1947 Συμ
φορητικόν μεταξύ Εθνικής Τραπέ
ζης καί Α.Ε.Ε. Γενικών ’Ασφαλειών 
«Η ΕΘΝΙΚΗ» καί αί ύπ’ άριθμόν 
8)5.2.47 καί 31)5.6.47 Εγκύκλιοι 
Διοικήσεως. Άντιστοίχως, πάν ενερ
γητικόν στοιχεΐον τοΰ ρηθέντος πα
λαιού Λογαριασμού μεταψέρεται καί 
μεταβιβάζεται εΐς τόν παρόντα Λο
γαριασμόν, τοΰ όποιου θά άποτελέ- 
ση έσοδον.

3. Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται 
άπό της έγκρίσεως του ΰπό τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος.

Έν Άθήναις τή 6η Φεβρ. 1965

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΜΑΥΡΟΣ



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟ ΤΥΠΕΤ ΠΡΟΣ ΤΑ MEAN ΤΟΥ

Παρά των ελεγκτών Ιατρών τοϋ ΤΥΠΕΤ διεπιστώθη- 
σαν αί κάτωθι παραλείψεις κατά τον έλεγχον τών υπο
βαλλόμενων δικαιολογητικών περιθάλψεως τών εν Έ- 
παρχίαις μελών τοϋ Ταμείου:

1) Πολλαί τών συνταγών τών έκδιδομένων επί έν
τυπων ή μή τοϋ Ταμείου δέν άναγράφουσι τό όνοματε- 
πώνυμον τοϋ ασθενούς και τοϋ έκδίδοντος την συνταγήν 
ιατρού.

2) Αί ύποβαλλόμεναι αποδείξεις εργαστηριακών εξε
τάσεων (μικροβιολογικών, ακτινολογικών κ.λ.π.) δέν συ
νοδεύονται πολλάκις ύπό τής σχετικής έντολής τοϋ θε
ράποντος ιατρού.

3) Διά τάς πλέον τών δύο έπισκέψεις κατά μήνα 
διά τήν αύτήν πάθησιν δέν ύποβάλλεται γνωμάτευσις 
τοϋ θεράποντος ιατρού, αιτιολογούσα ταύτας.

Προς άποφυγήν τών έκ τών ώς άνω παραλείψεων 
δημιουργουμένων εις την 'Υπηρεσίαν άνωμαλιών, παρα- 
καλούνται τά μέλη, όπως έφαρμόζωσιν έπακριβώς τά 
διατεταγμένα, προς οφελος τόσον τών ιδίων δσον καί τού 
Ταμείου γενικώτερον.

ΈπΙ τή ευκαιρία παρακαλοΰμεν και αύθις τά έν Ε
παρχία μέλη τού ΤΥΠΕΤ, όπως, οσάκις έπισκέπτονται 
τάς ’Αθήνας διά λόγους υγείας προσέρχωνται, προ πάσης 
ένεργείας των, εις τήν 'Υπηρεσίαν τού Ταμείου προς 
λήψιν οδηγιών και παροχήν πληροφοριών.

Επίσης ύπενθυμίζομεν εις τά ώς άνω μέλη μας, οτι 
εις τά Κεντρικά ’Ιατρεία τού ΤΥΠΕΤ λειτουργεί πλήρες 
’Ακτινοδιαγνωστικόν Έργαστήριον.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

(Συνέχεια από τήν 5η σελίδα)
Λουτροθεραπείας πραγματτοποιηθεί- 
σης άνευ τηρήσεως τών ανωτέρω 
•προϋποθέσεων θά άπορρίπτωνται.

13) Τά Ύπ)τα θά προκαταβάλ- 
λωσιν εις τους ώς ανωτέρω δικαιού
μενους λουτροθεραπείας τό αναλο
γούν βοήθημα (χαρτοσημαίνοντες τό 
σχετικόν ένταλμα με χαρτόσημον 
1%) χρεώσει τοϋ Λ)σμοΰ «Εκκρε
μείς Λ)σμοΐ» εις τό τέλος δέ έκα
στου μηνάς θά μεταφέρωσιν εις χρέ- 
ωσιν τοϋ ΤΥΠΕΤ τό σύνολον τών 
πραγματοποιηθεισών εντός τοϋ. μη
νάς πληρωμών διά χρεωστικού εγ
γράφου, κατά τά έκάστοτε ίσχύον- 
τα ύπό τής Τραπέζης, εις τό όποιον 
θα άναγράφωνται κεχωρισμένως τά 
διά λογαριασμόν τοϋ Ταμείου ’Αλ
ληλοβοήθειας Εΐσπρακτόρων καί 
Κλητήρων μεταφερόμενα ποσά. Τά 
έν λόγφ χρεωστικά έγγραφα θά συ
νοδέ ύωνται ύπό καταστάσεως είς 
διπλοϋν (ϋπόδ. 1006 ΤΥΠΕΤ) είς 
ην θά άναγράφωνται ό αριθμός μη
τρώου τοϋ μέλους, τό όνοματεπώνυ- 
μον αύτοϋ και τό καταβληθέν ποσόν.

Β) Βοηθήματα ’Αεροθε
ραπείας.

1 ) Οϊ έκ βαρέων πνευμόνι κών νο
σημάτων πάσχοντες και έχοντες α
νάγκην βοηθήματος αεροθεραπείας 
θά ύποβάλωσιν είς to Ταμεΐον μέ
χρι τής 20)6)65 αϊτησιν τοϋ συνημ
μένου ύποδείγματος μετά σχετικής

ΠΑΙΔΙΚΑ!

Άνακοινοϋται δτι αί Παιδικα! ’Ε
ξοχα! κατά τό θέρος 1965 θά λει
τουργήσουν ώς κάτωθι:

Α’ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ
ΔΟΣ —-ΑΡΡΕΝΩΝ— ’Από 9.7.65 
(ήμέρ. Παρασκευή) έως κα! 2.8.65 
(ήμέρ. 25) — ’Επιστροφή πρωίαν 
Τρίτης 3.8.65.

"Αρρενα άπό ηλικίας 7 ετών 
(συμπεπληρωμένων) μέχρι 16 ετών, 
ήτοι: τά γεννηθέντα άπό 30.6.49 
μέχρι 30.6.58.

Β' ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ
ΔΟΣ — ΘΗΛΕΩΝ— ’Από 6.8.65 
(ήμέρ. Παρασκευή) έως κα! 30.8.65 
(ήμέρ, 25) — ’Επιστροφή πρωίαν 
Τρίτης 31.8.65.

Θήλεα άπά ηλικίας 7 ετών (συμ
πεπλη ρωμένων) μέχρι 1 6 ετών, ήτοι: 
τά γεννηθέντα: άπό 31.7.49 μέχρι 
31.7.58.

Δηλώσεις συμμετοχής διά τήν Α'. 
Κατασκηνωτικήν Περίοδον (Άρρέ- 
νων) θά γίνωνται δεκτά! μέχρι τής 
26.6.65 τό άργότερον. Πέραν τής 
χρονολογίας ταύτης, ο ύ δ ε μ ί α 
δήλωσις θά γ ί νη δεκτή.

Δηλώσεις θά κατατίθενται είς τά 
Κεντρικά Γραφεία τοϋ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
(Άντιφυματικόν ’ I ατρεΐον —- τηλ. 
470) διά τά τέκνα τών μελών τών 
ύπηρετούντων είς τά Κεντρικά Κα
ταστήματα κα! τά Καταστήματα 
περιφέρειας ’Αθηνών (πλήν Μητρο- 
πόλεως).

ΟΑΗΓΙΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΑΣ ΕΞΟΧΑΣ

ιατρικής γνωματεύσεως καί έτέρων 
τυχόν δικαιολογητικών (ακτινογρα
φιών κ.λ.π.).

2) Τό βοήθημα αεροθεραπείας κα- 
θωρίσθη είς δρχ. 2.000 έπί τή υπο
γραφή επιστολής, ής αντίτυπα θά 
σάς άποστείλωμεν μετά τής έγγρα
φου έντολής καταβολής τοϋ επιδό
ματος, διά τής όποιας θά αναλαμ
βάνεται ή ύποχρέωσις προσκομίσε- 
ως μέχρι 30)11)1965 ύπό τοϋ μέ
λους είς τήν ‘Υπηρεσίαν τοϋ ΤΥ
ΠΕΤ άποδείξεως ένοικιάσεως οικίας 
έν τή έξοχή, θεωρημένης παρά τής 
’Αστυνομικής ’Αρχής τοϋ Τόπου. 
"Αλλως τό ποσόν του βοηθήματος 
θά παρακροαηθή έκ τής μισθοδοσίας 
ή συντάξεως.

3) Βοηθήματος αεροθεραπείας δέν 
δικαιούνται οϊ κατά τό 1964 τυχόν- 
τες τοιούτου βοηθήματος κα! μή 
προσκομίσαντες τά σχετικά δικαιο- 
λογητικά.
ΣΗΜιΕΙΩΣ 1Σ

Τό αυτό μέλος δέν δικαιούται 
πλέον τοϋ ένός έκ τών άνω βοηθη
μάτων. Διά τήν καταβολήν τών χο
ρηγουμένων ώς άνω1 βοηθημάτων 
τάσσεται προθεσμία μέχρι τής 30. 
'Νοεμβρίου 1965 προς άπόληψιν 
τούτων ύπό τών δικαιούχων μελών, 
μετά την πάροδον τής όποιας τό 
δικαίωμα πρά'ς άπόληψιν αυτών άπο- 
σβέννυται όριστικώς.

ΕΞΟΧ ΑΙ
Αί δηλώσεις τών Μελών τοϋ Κα

ταστήματος Μητροπόλεως θά ύπο- 
βληθώσι μέσφ τοϋ είς τό Κατάστη
μα τοϋτο ύπηρετοϋντος Συμβούλου 
κ. Μακροπούλου.

Αί καταστάσεις τών δηλώσεων 
συμμετοχής τών τέκνων τών μελών 
τών ύπηρετούντων είς τά Κατ) ματα 
περιφερείας Πειραιώς θά ύποβληθώ- 
σι μέσφ τοϋ Συμβούλου τοϋ Τ.Υ.Π. 
Ε.Τ. κ. Καραγεώργου, είς τό Κεν
τρικόν Κατάστημα Πειραιώς.

Αί έγγραφα! διά τήν Β' Κατασκη
νωτικήν Περίοδον (Θηλέων) θά ένερ- 
γώνται άπό τής 12.7.65 μέχρι 24.7. 
1965.

Διά κάθε έγγραφόμενον τέκνον θά 
συ μπλη ροϋτα ι παρά του γονέως ή 
κηδεμόνας ειδικόν έντυπον χορηγού- 
μενον ύπό τής Υπηρεσίας τοϋ ΤΥ
ΠΕΤ ή ύπό τών ώς άνω κ.κ. Συμ
βούλων.

Παρακαλοΰμεν ιδιαιτέρως, όπως 
αί παρά τών γονέων δηλώσεις συμ
μετοχής τών τέκνων των είς τάς 
Παιδικός Κατασκηνώσεις είναι ορι
στικά!, ϊνα άποφευχθώσιν άσκοποι 
απασχολήσεις τής Υπηρεσίας τοϋ 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Δέον νά σημειωθή, δτι τέκνα δι
καιούμενα συμμετοχής κα! μή συμ- 
μετέχοντα δΠ οίονδήποτε λόγον, ο ΰ- 
δενός σχετικού βοηθήμα
τος δικαιούνται.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΑΛΗΑίΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΟΙ "115,, Σ.Ε.Ο. ΖΗΤΟΥΝ ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τοϋ 
ΤΥΠΕΤ έν τή προσπαθείς του όπως 
βελτιώση κατά τό δυνατόν τούς ό
ρους κα! τάς συνθήκας διαμονής τών 
κατασκηνωτών ανηλίκων μελών του, 
επιμελείται τής έκπονήσεως κανονι
σμού Παιδικών ’Εξοχών.

’Επειδή όμως οϋτος δέν έχει είσέ- 
τι όλοκληρωθή διά τήν έφαρμογήν 
του κατά τήν τρέχουσαν περίοδον 
τών κατασκηνώσεων 1965, έλήφθη 
άπόψασις όπως ίσχύσουν τά κάτωθι 
διά τήν εύρυθμον λειτουργίαν τής 
Κατασκηνώσεως, τήν προστασίαν 
τής υγείας τών κατασκηνωτών κα! 
τήν περιφρούρησιν τής περιουσίας 
τοϋ ΤΥΠΕΤ:

1) Διά τήν συμμετοχήν κατασκη
νωτών είς τάς παιδικάς έξοχάς άπαι- 
τεΐται έγκαιρος περ! τούτου δήλω- 
σις είς τήν άρμοδίαν ύπηρεσίαν τοϋ 
ΤΥΠΕΤ.

2) Δικαίωμα συμμετοχής είς τάς 
Παιδικάς Έξοχάς έχουν κατά κύριον 
κα! πρώτον λόγον τά ύπό τοϋ Τα
μείου προστατευόμενα ανήλικα μέλη 
του (άπό ηλικίας 7 ετών συμπεπλη- 
ρωμένων μέχρι 16 ετών).

3) Τό Δ.Σ. τοϋ Ταμείου, εφόσον 
σι οικονομικά! συνθήκαι καί αί τοι- 
ο.ΰται τών εγκαταστάσεων επιτρέ
πουν τοϋτο, άποφασίζει περί συμμε
τοχής τέκνων τρίτων, καθορίζον συγ
χρόνους τούς οικονομικούς κα! άλλους 
ορούς συμμετοχής αυτών.

4) Τό Ταμεΐον, δΓ άνακοινώσεώς 
του, καθορίζει τά απαραίτητα είδη 
τά όποια ύποχρεοϋνται νά φέρωσι 
μαζί των ο! κατασκηνωταί.

5) Οί γονείς ύποχρεοϋνται όπως 
είς τά ανωτέρω» είδη άναγράφωσι τά 
αρχικά στοιχεία, τοϋ ονοματεπωνύμου 
τών κατασκηνωτών.

6) Τά, είδη, άτι να θά φέρωσι μεθ’ 
εαυτών οϊ κατασκηνωταί θά έλέγ- 
χωνται κατά τήν ημέραν τής άφίξε- 
ώς των ώς κα! κατά τήν ή μέραν τής 
λήξεως τής κατασκηνωτικής περιό
δου. Κατά τό μεσολαβούν διάστημα 
θά έλέγχωνται επίσης τ’ άποστελ- 
λόμενα ύπό τών γονέων ή έπιστρε- 
φόμενα παρά τών κατασκηνωτών εί
δη.

7) Ή έπίσκεψις τών γονέων ή 
κηδεμόνων είς τάς Π.Ε. είναι δυνα
τή μόνον άπαξ τής έ 6 δ ο
μάδας είς ή μέραν κα! ώραν όρι
ζα μένην ύπό τοϋ Ταμείου κα! τηρου- 
μένην άπαρεγκλίτως.

8) Έξαίρεσις δύναται νά γίνη 
μόνον είς περίπτωσιν άσθενείας τοϋ 
κατασκηνωτοϋ, πάντοτε δέ κατόπιν 
άδειας τοϋ Ταμείου.

9) Οί γονείς ή κηδεμόνες έπισκε- 
πτόμενοι τήν κατασκήνωσιν δύνανται 
νά έρχωνται είς επαφήν μετά τοϋ 
’Αρχηγού διά νά εκθέσουν τυχόν πα
ράπονα ή νά ακούσουν τάς παρατη
ρήσεις αύτοϋ διά τήν έν γένει ζωήν 
τών κατασκηνωτών.

10) Ή κάθοδος τών κατασκηνω
τών είς ’Αθήνας απαγορεύεται απο
λύτως.

1 1 ) Επίσης άπαγορεύεται ή δΓ 
οίονδήποτε λόγον άπομάκρυνσις τών 
κατασκηνωτών άπό τήν κατασκήνω- 
σιν, έστιω καί συνοδεία τών γονέων 
ή κηδεμόνων των, είμή μόνον είς ό- 
λως εξαιρετικός περιπτώσεις, τήν 
σοβαρότητα τών οποίων εκτιμά ύ- 
πευθύνως ό ’Αρχηγός, καί διά χρό
νον πολύ περιωρισμένον.

12) Είς τούς γονείς ή κηδεμόνας 
έπισκεπτομένους τούς κατασκηνω- 
τάς κατά τήν ήμέραν καί ώραν τοϋ 
επισκεπτηρίου απαγορεύεται νά φέ

ρουν είς τούτους γλυκίσματα, φρού
τα ή τρόφιμα παντός είδους.

13) Οί γονείς ή κηδεμόνες δικαι
ούνται είς οίανδήποτε στιγμήν επι
θυμούν νά αποσύρουν τον κατασκη
νωτήν έκ τής κατασκηνώσεως, ύπο- 
χρεούμενοι νά δηλώσουν τους λό
γους.

Ή άπομάκρυνσις κατά τά ανωτέ
ρω, οποτεδήποτε γενομένη, ουδόλως 
άπαλλάσει τούς γονείς τής είς τό 
ακέραιον έκπληρώσεως τών τυχόν 
καθορισθεισών οικονομικών υποχρεώ
σεων, έστω και έάν ή άπομάκρυνσις 
γίνη διά λόγους υγείας.

14) Ή χρήσις τοϋ τηλεφώνου1 τής 
κατασκηνώσεως απαγορεύεται αύ- 
στηρώς τόσον διά τούς γονείς ή κη
δεμόνας όσον και διά τούς κατασκη- 
νωτάς. Τοϋτο χρησιμοποιείται διά 
τήν έξυπηρέτησιν τών αναγκών τής 
κατασκηνώσεως καί δΓ δλως εξαιρε
τικός περιπτώσεις προς ένημέρωσιν 
τών γονέων, έάν ύπάρχη θέμα σοβα 
ρόν.

15) ΟΙ κατασκηνωταί εφοδιάζον
ται παρά τής Διαχειρίσεως των κα
τασκηνώσεων μέ διάφορα σκεύη καί 
άλλα αντικείμενα. Οϋτοι ύποχρεοϋν- 
ται είς τήν φύλαξιν αυτών καί την 
επιστροφήν των κατά τήν λήξιν τών 
κατασκηνώσεων. Πάσα: άπώλεια ή 
καταστροφή θά έλεγχθή αύστηρώς.

16) Οί κατασκηνωταί οφείλουν νά 
προσέχουν καί νά προστατεύουν κά
θε άντικείμενον (κινητόν) ή έγκατά- 
στασιν τής κατασκηνώσεως, άποψεά
γοντες μετ’ έπιμελείας νά γίνωνται 
πρόξενοι ζημιών αυτών.

17) Οί κατασκηνωταί έχουν είς 
τήν διάθεσίν των άποκλειστικώς το- 
ποθετηθέντα είς τήν Κατασκήνωσιν 
παρά τοϋ Δ.Σ. τοϋ ΤΥΠΕΤ Παθο
λόγον Παιδίατρον έμπειρον καί γνω- 
ρίζοντα άριστα τά θέματα πού ά- 
φοροΰν τούς κατασκηνωτάς ώς καί 
αδελφήν Νοσοκόμον.

τοϋ Ίατροϋ και Συμβούλου τοϋ 
ΤΥΠΕΤ.

19) Συνιστάται είς τούς κατασκη
νωτάς δπως αποφεύγουν νά φέρωσι 
μαζί των βιβλία ή έντυπα μή ήλε- 
γμένου περιεχομένου, καθόσον ή βι
βλιοθήκη τής κατασκηνώσεως έχει 
έμπλουτισθή μέ βιβλία κατάλληλα 
δΓ δλας τάς ηλικίας τών κατασκη
νωτών. Τά αυτό ισχύει και είς τον 
τομέα της ψυχαγωγίας. Δέν θά επι
τροπή ή χρήσις άτομικών δίσκων 
μουσικής, δοθέντος δτι ή δισκοθήκη 
τής Κατασκηνώσεως είναι εμπλουτι
σμένη μέ ήλεγμένους ύπό τής Διοι- 
κήσεως τών Κατασκηνώσεων δίσκων.

20) Οί κατασκηνωταί θά μετα- 
βαίνωσι, συνοδεία τών υπευθύνων τής 
Κατασκηνώσεως, δίς τής έβδομάδας 
διά θαλάσσια λουτρά. Προς τοϋτο 
άπαιτεΐται νά φέρωσι μαζί των τ’ 
άπαραίτητα εφόδια.

21 ) Καθ’ έκάστην ή μέραν δύναν- 
ται οί γονείς καί κηδεμόνες τών κα
τασκηνωτών, ν’ άποστέλλουν αλλη
λογραφίαν ώς καί οί κατασκηνωταί 
πρός τούς γονείς των, μέσφ τοϋ 
ΤΥΠΕΤ, άκολουθοΰντες τάς σχετικός 
οδηγίας και τον τρόπον αλληλογρα
φίας. Διά τούς διαμένοντας είς τήν 
’Επαρχίαν ή άλληλογραφία ταχυδρο
μείται μερίμνη τοϋ ΤΥΠΕΤ.

22) Διά τήν πιστήν έφαρμογήν 
τών ανωτέρω ή' υπηρεσία τοϋ ΤΥ
ΠΕΤ θά τηρή βιβλίον είς τό όποιον 
Θά καταχωροΰνται αί πράξεις καί 
παραλείψεις τών κατασκηνωτών. Τά 
στοιχεία ταϋτα θά άποτελέσουν μέ- 
τρον κρίσεως διά τήν μελλοντικές 
συμμετοχήν ή δχι είς τήν κατασκή- 
νωσιν τών καθ'” υποτροπήν παρεκ-

Ή ’Εκτελεστική ’Επιτροπή τών
«1 1 5» έξέδωσε την κατωτέρω ά-
νσκοίνωσι:
«Ό ’Αντιπρόεδρος τής Κυβερνή- 

σεως καί ό κ. Υπουργός τών Οικο
νομικών διά δηλώσεων είς πρωινήν 
εφημερίδα κα! διά έκθέσεών των οί 
Αιοικηταί τών Τραπεζών Εθνικής 
κα! Ελλάδος καί οί πρώην υπουργοί 
κ.κ. Ά. Πρωτοπαπαδάκης, Π. Παπα- 
ληγούρας κα! X. Παπακωνσταντίνου 
είς μίαν εκπληκτικήν συμφωνίαν κα
ταλήγουν νά μή, δοθή, καμμιά νέα 
παροχή, καμμιά αύξησις, διότι κιν
δυνεύει δήθεν ή οικονομική οταθερό- 
τητα.

Ή εκτελεστική επιτροπή τών 
«115» παραθέτει μέ πλήρη αντικει
μενικότητα τά κάτωθι οικονομικά 
στοιχεία κα! καλεΐ οίονδήποτε Κυ
βερνητικόν ή οικονομικόν παράγον
τα ν’ άμφισβητήση ταύτα, ή νά θε- 
μελιώση τό λογικόν, τό δίκαιον αί
τημα τής αμέσου αναπροσαρμογής 
διά νόμου τών μισθών κα! ημερομι
σθίων κατά 20 - 30% κα! τών συν
τάξεων κατά 30 - 40% ήτοι:

1) Τό ’Εθνικόν εισόδημα ηϋξήθη 
τό 1964 κατά 10,4%. Ή δέ αύξησις 
αυτή είναι ή μεγαλυτέρα τής τελευ
ταίας δεκαετίας.

2) ‘Η Βιομηχανική παραγωγή ηύ- 
ξήθη τό 1964 κατά 10,6% ή δέ αΰ- 
ξησις αυτή είναι ή μεγαλυτέρα άπό 
τό 1955.

3) ‘Η αύξησις κερδών τής ’Εθνι
κής Τ ραπέζης ξεπέρασεν είς ποσο- 
στόν τα ’Εθνικόν εισόδημα κα! άνήλ- 
θεν είς 1 5,7%.

4) Άπό τούς δημοσιευθέντας ισο
λογισμούς διαφόρων επιχειρήσεων 
προκύπτει θεαματική αύξησις κερ
δών. Ένδεικτικώς άναφέρομεν μερι
κός έκ τών επιχειρήσεων.
ΕΒΙΟΠ ΕΛΑ. ΒΙΟΜ. Ήλεκ-

τρικών ειδών κέρδη 54,6%
Εταιρεία αυτοκινήτων αντι

προσωπειών ΜΟΤ ΟΡ 71%
Έριοβιομηχανία 40%
ΣΤΑΚΟΡ Α.Ε. 51,5%
ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε. 48%
Διυλιστήρια Πετρελαίων Α.Ε. 33%
Βιομηχανία Πλαστικών Α.Ε. 30%
Βιομηχανία ’Ηλεκτρικών ει

δών 50%
Καπνοβιομηχανία 130%
Μηχανές Α.Ε. 200%
ΟΥΑΕΝ άκαθάριστα κέρδη πε-

ρισσότερα άπό 10 εκατομ
μύρια δολλάρια.
"Εναντι τούτων οί εργαζόμενοι έ

λαβαν ποσοστάν αύξήσεως 12%' είς 
τά κατώτατα όρια, τό όποιον έξηνε- 
μίσθη άπό τήν αλματώδη αΰξησιν 
τών ειδών βασικής διατροφής τών 
εργαζομένων μέ άμεσον άποτέλεσμα 
νά μεγαλώση ακόμη περισσότερον 
τό άνοιγμα τής ψαλίδος μεταξύ κό
στους ζωής καί αμοιβαίας εργα
σίας.

Ή εργατική τάξις σέ καμμιά πε- 
ρίπτωσι δέν είναι διατεθειμένη νά 
δεχθή δπως ή οικονομική άνάπτυξις 
τής χώρας γίνη είς βάρος της. Έν- 
διαφέρεται καί άγωνίζεται διά πε-

Συγκρότηση είς 
σώμα τοϋ Συλλό
γου Υπαλλήλων 

τής Αμέρικαν 
’Εξπρές

Τό Δ. Σ. τοϋ Συλλόγου Υπαλ
λήλων τής Αμέρικαν Εξπρές συνε- 
κροτήθη είς σώμα ώς άκολοΰθως:

Πρόεδρος: Ε. Γεωργιάδης, Αντι
πρόεδρος: Νικ. Λαφογιάννης, Γεν. 
Γραμμ.: I. Αύγερόπουλος, Ταμίας: 
Ε. Κονιάρης, "Εφορος: Μ. Παξιμα- 
δά, Σύμβουλοι: Σ. Ζερβός, Α. Πα- 
ναγιωτόπουλος, Σ. Σταυρίδης, Γ. 
Καλογερόπουλος.

Συγκρότηση σέ σώ
μα τ ου Λ. Σ. τοϋ 
Παντραπεζ ιτικοΰ

Τό Δ.Σ. τοϋ ’Εθνικού Παντραπε- 
ζιτικοϋ Συλλόγου τό όποιο έξελέγη 
άπό τις αρχαιρεσίες τής 31)5)65 
κατηρτίσθη σέ σώμα ώς ακολούθως:

Πρόεδρος Κ. Κονταράκης, Αντι
πρόεδρος Δημ. Μαραγκός, Γενικός 
Γραμματεύς Ί. Σιδεράνης, Ταμίας 
Βασίλειος Κάντας, "Εφορος Γ. Σκα- 
λίδης, Μέλη Βασίλ. Παναγιωτίδης 
και Δημ. Χολέβας.

ρισσοτέρας επενδύσεις, διά τήν οι
κονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας, διά 
τήν οικονομικήν σταθερότητα, άλλα 
ταΰτοχρόνως άπαιτεΐ ή Κυβερνητική 
διακήρυξις, περί δικαίας κατοα/ομής, 
-roCi ’Εθνικού είσοδήματος νά γίνη 
πραγματικότης, διά νά σταματήσουν 
οί πλούσιοι νά γίνωνται πλουσιώτε- 
ροι καί οί φτωχοί, φτωχότεροι».

Και αί «115» θέτουν θέμα αύξή
σεως αποδοχών τήν οποία, δπως 
τονίζουν, θά διεκδικήσουν κα! άγω- 
νιστικώς.

ΤόΑ.Σ. του 'Ομίλου 
Φιλάϋ'λων ΈΰΎΐκής 
Τραπέζης Θεσσα

λονίκης

Τό άναδειχθέν κατά τις αρχαι
ρεσίες τής 8)6)65 Δ.Σ. τού ομίλου, 
φιλάθλων ’Εθνικής Τραπέζης Θεσσα
λονίκης κατηρτίσθη σέ Ο'ώμα ώς ά- 
κολούθως:

Πρόεδρος κ. Φιδετζής ’Ιωάννης,. 
Αντιπρόεδρος κ. Κατσέλης Από
στολος (Λ. ΣΟΦΟΥ), Γεν. Γραμ
ματεύς κ. Χατζηνικολάου Δη μητριός, 
Ταμίας κ. Βογιατζής Ζήσης, "Εφο
ρος ’Εκδρομών κ. Έμμανουηλίδης 
Σωκράτης, "Εφορος Αθλητισμού κ. 
'Ωρολογάς Γεώργιος, Είδ. Σύμβου
λος κ. Σαρίκας Δημήτριος, Σύμβου
λοι, κ.κ. Λέκκας Αλέξανδρος, Κούν- 
δουρος Γεώργιος (ΕΡΜΟΥ), Τζή- 
μος Αλέξανδρος (Λ. ΣΟΦΟΥ), 
Παπαντωνόπουλος Νικόλαος (ΠΑ- 
Μ ΕΤΑΞΑ).

Τό Νέο Δ. Συμβούλιον μέ τήν α
νάληψη τών καθηκόντων του ευχαρι
στεί θερμά τά Μέλη τοϋ ‘Ομίλου 
καί υπόσχεται δπως μέ τήν συμπα
ράσταση τόσο τών παλαιών Μελών 
δσο καί τών νεοεγγραφησομένων συ
ναδέλφων, θά άνταποκριθή στις επι
διώξεις τοϋ 'Ομίλου κα! τήν ανά
πτυξη φιλικωτέρων μεταξύ τών Συ
ναδέλφων δεσμών.

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΝΟΙΤΑΑΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΠΑΑΝΗΣΒΣ
τοϋ σδ. κ. Μ. Περαντώνη

Ό συνάδελφος Προϊστάμενος τής 
Υπηρεσίας ’Επαγγελματικής Εκ
παιδεύσεις Προσωπικού κ. ’Ιωάννης 
Μιχ. Περαντώνης, έκυκλοφόρησε σέ 
επιμελημένη έκδοση διάλεξή του πού 
έδωσε τό 1962 στη Χαϊδελβέργη 
καί ή οποία διάλεξη ώργανώθηκε ά
πό τον έκεΐ Σύνδεσμο Ελλήνων 
Φοιτητών, τοϋ ιστορικού Πανεπιστη
μίου τής Χαϊδελβέργης, μέ τίτλο 
ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΗ ΠΕΡ IΠΛΑΝΗΣ I Σ 
(Ή Συμβολή τοϋ "Ελληνας Αποδή
μου πρός Άνάπτυξιν τοϋ Ελληνικού 
Τουρισμού), Άθήναι 1965.

Μέ τό γνωστό, πλέον, ταλαντού
χο ΰφος του, μέ γλώσσα πλούσια 
και χυμώδη, ό συγγραφέας διαπρα
γματεύεται, καί εξαντλεί άπό κάθε 
άποψη, τό μεγάλο θέμα τής τουρι
στικής άναπτύξεως τής χώρας μας 
σέ συνάρτηση μέ τή βοήθεια τήν ο
ποία είναι δυνατό νά δώση ό. δ ι ά
σπαρτος σ’ όλη τή γή ‘Ελληνισμός.

Γνώστης τέλειος τοϋ θέματος ά- 
ποδεικνύεται ό κ. Περαντώνης κα! ά- 
κριβώς γι’ αυτό ή μελέτη του μετα
δίδει στον αναγνώστη, μαζί μέ τήν 
ευχαρίστηση πού δίνουν οί εξαίσιες 
περιδιαβάσεις κα! οί. περιγραφές του 
στούς πανέμορφους ελληνικούς χώ
ρους, πλήθος άπό χρήσιμες γνώσεις 
πάνω στο επίκαιρο και ζωτικό για 
τήν οικονομία μας πρόβλημα τής 
τουριστικής άναπτύξεως.

Τής κυρίως διαλέξεως προτάσσε
ται άπό τόν συγγραφέα χαριτωμένος: 
πρόλογος αφιερωμένος στο γιό του.

Δ. X.

Διευθύνσεις συμφώνως τώ νόμψ:

Ύπευθ. ύλης:

θεοδ. Κ. Σ αλί μπας

Τήνου 5 — Άθήναι

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:

Κωνστ. Μοϋτος

Κάνιγγος 7 — Άθήναι

18) Το διαιτολογιον των κατα
σκηνωτών ορίζεται διά προγράμμα
τος εβδομαδιαίου καταρτιζόμενου

τραπεντων.
Είς τούς άριστεύσαντας τό Δ.Σ.

υπο επιτροπής τοϋ Προέδρου, θ’ άπονέμη βραβεία.

Άπό τήν έπίσχεψιν τοΟ Δημοτικού σχολείου Κυθήρων στό 
έκεΐ κατάστημά μας.



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

"Ενας χρόνος άπό τήν ίδρνοί της
Η ΓΗ ΜΑΣ

Αυτόν τον μήνα, συμπληρώθη
κε ένας χρόνος άπό τότε πού μια 
ομάδα άπό 100 και πλέον γυ
ναίκες άπό δλες τις κατηγορίες, 
άπό όλες τις τάξεις, άνεξάρτητα 
άπό πολιτικές πεποιθήσεις, πή
ραν τήν πρωτοβουλία νά ξεκινή
σουν για Ενα νέο γυναικείο κί
νημα, μέ κύριο σκοπό τήν πλή
ρη, σ’ δλους τούς τομείς, ισοτι
μία τής γυναίκας καί τήν άνάδει- 
ξή της σέ υπεύθυνο πολιτικό 
καί κοινωνικό παράγοντα τού τό
που.

Οί γυναίκες αυτές, εργαζόμε
νες, διανοούμενες, καλλιτέχνιδες, 
Επιστήμονες, εργάτριες, νοικο
κυρές, συγκεντρώθηκαν, άντήλλα- 
ξαν απόψεις πάνω στα γυναικεία 
προβλήματα, εξέθεσαν τις γνώ
μες τους καί κατέληξαν στήν 
διαπίστωση, πώς ήταν άνάγκη νά 
ίδρυθή μια πανελλαδική οργάνω
ση γυναικών, πού θά Ενωνε στούς 
κόλπους της τίς γυναίκες άπό 
δλη τήν Ελλάδα, κάθε κοινωνι
κής καί πολιτικής τοποθετήσεως, 
σ’ Ενα κοινό αγώνα γιά τήν κα
τάχτηση τής πλήρους οικονομικής 
πολιτικής, κοινωνικής καί νομι
κής ισοτιμίας των.

’Έτσι, άπεφασίσθη καί έπροχώ- 
,ρησε ή ίδρυση τής «Πανελλαδι
κής Ένώσεως Γυναικών», ή ο
ποία Εγινε δεκτή μ’ ενθουσιασμό 
άπό χιλιάδες Έλληνίδες. Αί γυ
ναίκες τοϋ κλάδου μας Εκπροσω
πούνται στήν ΙΙ.Ε.Γ. άπό δλες 
πίς εκλεγμένες άντιπροσώπους 
μέλη Δ.Σ. των Τραπεζικών συλ
λόγων. πού άπετέλεσαν καί ιδρυ
τικά μέλη τής Όργανώσεως συμ
μετέχουν δέ: άπό τήν Τράπεζαν 
Ελλάδος ή κ. Μαίρη Μανωλο- 
πούλου, άπό τήν Εθνικήν ή κ. 
Κουλά Μαραγκού, άπό τήν Εμ
πορικήν ή δίς Στ. Βογδάνου καί 
άπό τήν Ίονική - Λαϊκή ή κ. Γλ. 
Λεβεντάκου. Ή Π.Ε.Γ., διοικεί- 
παι άπό προσωρινή 12 μελή Γραμ
ματεία μέ Πρόεδρον τήν κ. θά
λεια Κολυβα, Γεν. Γραμματέα 
τήν κ. Νίνα Σκανδάλη. To Α' 
Πανελλαδικό της Συνέδριο, πού 
Πανελλαδικό της Συνέδριο, θά έ- 
κλέξη τό οριστικό Συμβούλιό της.

Ή ΙΙ.Ε.Γ., σύμφωνα μέ τό κα
ταστατικό της, επιδιώκει τήν ι
κανοποίηση των διεκδικήσεων ό
λων των στρωμάτων τού γυναι
κείου πληθυσμού τής χώρας.

Προβάλλει καί υποστηρίζει 
τίς διεκδικήσεις των εργαζομέ
νων γυναικών. Ζητεί τήν νομοθε
τική κατοχύρωση τής αρχής ί
ση αμοιβή γιά ίση εργασία, βοη- 
θεί τίς γυναίκες ν’ άναδειχθούν 
στις διοικήσεις τών σωματείων 
των καί νά παίρνουν γενικώς μέ
ρος στήν δραστηριότητα τών συν
δικάτων των.

’Επιδιώκει ν’ άναγνωρισθή ή 
μητρότητα σάν κοινωνικό λειτούρ
γημα καί νά θεσπισθοΰν μέτρα 
γιά τήν προστασίαν της.

Διεκδικεΐ τήν αποτελεσματική 
προστασία τού παιδιού σύμφωνα 
μέ τίς αποφάσεις τού Ο.Η.Ε.

Αγωνίζεται γιά νά έξασφαλι- 
σθούν σύγχρονοι δροι εργασίας, 
μορφώσεως καί ψυχαγωγίας στήν 
Αγρότισσα καί νά τής δοθή Ατο
μική σύνταξις. ’Αναζητεί μέσα 
καί τρόπους πού θά ελαφρύνουν 
τήν δουλειά τής νοικοκυράς καί 
)ά τής δημιουργήσουν τίς προϋ

ποθέσεις γιά επαγγελματική στα
διοδρομία.

Συμβάλλει μέ κάθε μέσο στήν 
καταπολέμηση τού αναλφαβητι
σμού καί στήν πνευματική καί πο
λιτιστική εξύψωση τών γυναι
κών.

Διεκδικεΐ άποτελεσματικώς σέ 
Πανελλήνιον καί Παγκόσμιον κλί
μακα δ,τι γυναικείες προσωπικό
τητες ή γυναικείοι σύλλογοι Ιπε- 
δίωκαν πάντοτε σέ περιυβρισμένη 
έκταση. Ή Π.Ε.Γ. ξεκίνησε μέ 
100 ιδρυτικά μέλη καί σήμερα α
ριθμεί χιλιάδες. Ξεκίνησε μέ Ενα 
προσωρινό κεντρικό συμβούλιο καί 
σήμερα Αριθμεί τμήματα άνεξάρ

τητα, σ’ δλες τίς συνοικίες τής 
Αθήνας, καί παραρτήματα σ’ δ

λες τίς πόλεις τής Ελλάδος. Φι
λοδοξεί ν’ άπλωθή ώς τήν τελευ
ταία γωνιά τής χώρας καί νά βο- 
ηθήση τήν γυναίκα σ’ όποιαδή- 
ποτε άνάγκη εμπίπτει μέσα στις 
όυνατότητές της.

Οί εργαζόμενοι στις Τράπεζες, 
στήν Π.Ε.Γ. θά Εχουν πάντα Ενα 
πολύτιμο υπερασπιστή τών δικαί
ων αιτημάτων τους. Ή τυπική ι
σοτιμία στις Τράπεζες πρέπει νά 
γίνη ουσιαστική. Νά σταματήση ή 
βαθμολογική καθήλωσις τών γυ
ναικών καί ή φαλκίδευσις τών 
δικαιωμάτων τους. Νά έπεκταθούν 
καί στις γυναίκες τά οικογενεια
κά επιδόματα, νά εχη τίς ίδιες 
άπολαυές μέ τόν άνδρα άπό τά 
’Ασφαλιστικά Ταμεία, άφοΰ καί 
αυτή πληρώνει τήν ίδια εισφορά. 
Ή Π.Ε.Γ. δλα τά Εχει ύπ’ δψιν 
της καί γιά δλα θά έπιληφθή μέ 
τό έπιτελεΐον τών διαφόρων επι
τροπών πού διαθέτει. Ή επιτροπή 
Νομικών τής Π.Ε.Γ. θά προτείνη 
σειράν τροπολογιών εις τόν υπό 
ψήφισιν κώδικα εργασίας, ειδικά 
γιά τήν θέση τής έργαζομένης γυ
ναίκας καί μητέρας. Θά πρέπει ό
μως, κΓ Εμείς νά βοηθήσουμε. Νά 
πυκνώσουμε τίς φάλλαγές της, νά 
ένταχθοΰμε στη δύναμή της, νά 
τήν ένισχύσουμε καί νά ένισχυ- 
θούμε. "Ολες αί συνάδελφοι, τρα- 
πεζούπάλληλοι, καλούνται σέ επι
στράτευση στήν στρατολογία τής 
Π.Ε.Γ. Μπορούν νά έγγραφοΰν 
μέλη της Απευθυνόμενες προς τίς 
γυναίκες - μέλη τών Δ. Σ. τών 
συλλόγων των, πού Αποτελούν 
μέλη τής Επιτροπής Εργαζομένων 
τής Π.Ε.Γ.

Συνάδελφοι,
Μέ διάσπαρτες δυνάμεις δέν 

μπορούμε νά επιτύχουμε ικανο
ποίηση διεκδικήσεων. Τά σωμα
τεία μας πολύ θά βοηθηθοΰν γιά 
τήν επίλυση τών ειδικών γυναι
κείων θεμάτων, δταν μιά δυνατή 
γυναικεία οργάνωση τά διεκδικεΐ 
άπό τήν Κυβέρνηση καί τούς ερ
γοδότες. Ή οργάνωση αυτή πού 
Ελειπε, είναι ή Π.Ε.Γ. Γίνετε δ
λες μέλη της.

Η ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΑΝΝΑ

Οί προαγωγές 
στήν Τραπεζα 

τής Ελλάδος
’Έληξαν οί Εργασίες τού υπη

ρεσιακού συμβουλίου Επί τών 
προαγωγών Υπολογιστών Α' 
πρός Λογιστάς καί Τμηματαρχών 
προς ’Εντεταλμένους. ’Εκρίθησαν 
650 Τπολογισταί Εκ τών οποίων 
προήχθησαν 507 — 3 δέν έκρίθη- 
σαν λόγω πειθαρχικών παραπτω
μάτων καί άλλοι 6 λόγφ μακράς 
Απουσίας συνεπείς άσθενείας. 
Δηλαδή Εκ τών κριθέντων μόνο 
34 δέν προήχθησαν- Έξ άλλου 
κατόπιν τής εντόνου Επιμονής 
τού Συλλόγου ηύξήθησαν οί θέ
σεις τών ’Εντεταλμένων άπό 34 
σέ 60 γιά τήν πλήρωση τών ο
ποίων Εγιναν 39 προαγωγές. Οί 
προαγωγές θά συμπληρωθούν μέ 
3—4 Ταμειακούς.

’Άξιο ιδιαιτέρας ύπογραμμίσε- 
ιος είναι τό γεγονός δτι κλειστοί 
τών προαχθέντων Τμηματαρχών 
έλήφθησαν μέ τήν σειρά πού εί
χαν στήν επετηρίδα.

’Έτσι μετά τίς πραγματοποιη- 
θεΐσες ήδη προαγωγές Λογιστών 
σέ ’Αρχιλογιστές, δ αριθμός τών 
προαχθέντων ήδη στούς τρεις αυ
τούς βαθμούς ανέρχεται σέ 1.000 
περίπου, αριθμός πού άπό μόνος 
του αποδίδει τό μέγεθος τής συλ
λογικής επιτυχίας στόν τομέα τών 
προαγωγών.

ϋπαράδειιτο
To ΕΒΕ Πατρών υπέβαλε υ

πόμνημα πρός τόν κ. "Υπουργόν 
’Εργασίας μέ τό όποιον ζητά, 
ούτε λίγο ούτε πολύ, τήν κατάρ
γηση τής αναδρομικότητας τών 
αποδοχών βάσει τών έκδιδομένων 
άπό τά Διαιτητικά Δικαστήρια 
αποφάσεων! "Η άποψη αι/τή του 
ΕΒΕ Πατρών μάς αφήνει πρα
γματικά μέ ανοιχτό· τό στόμα. 
Δηλαδή οί συντάκτες τοΰ υπομνή
ματος πιστεύουν δτι, μή κατα
βάλλοντας τις έκάστοτε οφειλές 
τους πρός τους Εργαζομένους 
κατά τόν Επιβαλλόμενο χρόνο πα- 
ραπέμποντάς τους στά Διαιτητι
κά Δικαστήρια δπου συνήθως οί 
υποθέσεις χρονίζουν, πρέπει νά 
κερδίζουν τήν διαφορά εις βάρος 
τών υπαλλήλων και Εργατών 
τους. Κέρδος λοιπόν άπό δλες 
τίς μεριές. Καί άπό τούς κατα
ναλωτές καί άπό τους Εργαζομέ
νους. "Η γνώμη, μας είναι δτι τό 
υπόμνημα αστό πρέπει νά Επι
στροφή στους ρέκτες καί φιλο
πρόοδους άποστολεΐς του μέ τήν 
ένδειξη: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, γιατί 
μέ τόν κατήφορο ποΰ υπάρχει εί
ναι πιθανόν νά δούμε καί κανένα

Τό άργότερο μέχρι 7 ’Ιου
λίου θά συγκληθή ή συνέλευ· 
σις των διοικητικών συμβου
λίων του Εργατικού Κέντρου 
’Αθηνών (τήν έζήτησαν 25 όρ

10 ΣΥΝΕΧΕΣ ΟΡΑΡΙΟ 
ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΝ

Σήμερα ό υπουργός Εργα
σίας θά δώση οριστική άπάν- 
τησι στο αίτημα του Συλλό
γου Έμποροϋπαλλήλων ’Α
θηνών, γιά καθιέρωσι συνε
χούς ωραρίου εργασίας τούς 
θερινούς μήνες. Τό βράδυ 
(8.15) οί έμποροϋπάλληλοι θά 
συγκεντρωθούν στά γραφεία 
τού Συλλόγου τους, γιά νά 
πληροφορηθοΰν τήν άπάντη- 
σι τού ύπουργοΰ.

Στό μεταξύ Εφαρμογή συ
νεχούς ωραρίου ζητούν καί 
οί έμποροϋπάλληλοι Πειραι
ώς. Μέ ψήφισμα συγκεντρώ- 
σεώς τους ζητούν άπό τόν ύ- 
πουργό Εργασίας νά ίκανο- 
ποιήση τό αίτημα. Σέ άντίθε- 
τη περίπτωσι ή σκγκέντρωσις 
άπεφάσισε τήν άγωνιστική 
διεκδίκησι τού αιτήματος.

άλλο υπόμνημα πού νά ζητά τήν 
Εφαρμογή τών αποφάσεων τού Δι
καστηρίου δύο ή τρία χρόνια με
τά τήν έκδοσή τους! Μή χειρό
τερα . . .

Ή συμμετοχή 
©τις ελεγχόμενες 

Εταιρείες
Μέ τό προηγούμενο φύλλο μας 

Επανήλθαμε καί στό άπό μακροΰ 
υφιστάμενο θέμα τής ΑΠΟΤΣΙ- 
ΦΛI Κ ΟΠ Ο I Η Σ ΕΩΣ τών κατά ό- 
ποιονδήποτε τρόπο Ελεγχόμενων 
άπό τήν Τράπεζα "Εταιρειών καί 
γενικά Επιχειρήσεων. Παρήλθε ά
πό τότε μήνας χωρίς νά έχη ση- 
μειωθή ούδεμία πρόοδος, προφα
νώς, γιατί δέν είναι εύκολο νά 
θιγοΰν τά «εδ κακώς κείμενος». 
Διερωτώμεθα καί ρωτάμε τόν κ. 
Διευθυντή τοΰ Προσωπικού. Γιά 
ποιό λόγο δίνονται οί διαβεβαιώ
σεις; Γ ιά νά ΰπάρχη καί μία ά- 
κόμη άπόδειξη τού. . . γοργού! ! 
ρυθμού μέ τόν οποίο άντιμετωπί- 
ζονται τέτοιας σοβαρότητας ηθι
κά θέματα τής Τραπέζης; ’Ανα
μένομε, μέ τήν διαβεβαίωση δτι 
Εμείς θά κάμωμε τό καθήκον μας.

γανώσεις). Τήν ύπόσχεσι αύ- 
τή έδωσε έκπρόσωπος τής δι- 
οικήσεως τού Ε,Κ.Α. σέ αν
τιπροσωπεία τής εύρείας δη
μοκρατικής συνδικαλιστικής 
συνεργασίας. Επίσης ό έκ
πρόσωπος τού Ε.Κ.Α., έδή- 
λωσε δτι θά όλοκληρωθή ή 
έγγραφή δλων άνεξαιρέτως 
τών έκτος αύτού οργανώσε
ων καί θά όργανωθή ένα γνή
σιο τοπικό συνέδριο (θά μει
ωθούν οί όφειλόμενες συνδρο
μές γιά νά μετάσχουν δλες 
οί οργανώσεις).

Οί έκπρόσωποι τής ΕΔΣΣΑ 
έπέδωσαν στό ΕΚΑ τά ψη
φίσματα τής έργατούπαλλη- 
λικής συγκεντρώσεως στό θέ
ατρο «Βέμπο» καί έκάλεσαν 
τήν διοίκησι τού ΕΚΑ νά προ- 
χωρήση στήν όργάνωσι εύρυ- 
τέρων άγωνιστικών κινητοποι
ήσεων, γιά τήν άμεση άνα- 
προσαρμογή τών μισθών—η
μερομισθίων καί συντάξεων.

’Επί τού θέματος αύτού, ό 
έκπρόσωπος τού ΕΚΑ έδήλω- 
σε δτι άποφάσεις θά ληφθοΰν 
κατά τήν γενική συνέλευσι 
τών διοικητικών συμβουλίων.

Οί έργατοϋπαλληλι- 
ιιές ειδήσεις

Τώρα τελευταία παρατη- 
ρεΐται ότι μερικές ημερήσιες 
εφημερίδες ή Αγνοούν τελείως 
ή δημοσιεύουν όπως θέλουν τίς 
έργατοϋπαλληλικές ειδήσεις. 
’Έχουμε τήν γνώμη ότι ή δη
μοσιογραφική αξιοπρέπεια καί 
άμεροληψία δέν πρέπει επ’ οό- 
δενί λόγψ νά συνδέεται μέ άλ
λες σκοπιμότητες. Ή έργατο- 
ϋπαλληλική τάξη πού είναι το 
ζωντχνώτερο καί άποδοτικώ- 
τερο τμήμα τοΰ Εθνους, άξίζει 
καλλίτερη μεταχείριση άπό 
τόν τύπο.

Ή άξιοιιρατία
Διάφοροι Διευθυνταί Κατα

στημάτων, ευνοούμενοι τοΰ πα
λαιού ή άκόμα καί τοΰ νέου 
'καθεστώτος, προαγόμενοι καί 
μετατιθέμενοι σέ ανώτερες θέ
σεις, άφίνουν πίσω τους ώρι- 
σμένα κακώς κείμενα, τά ό
ποια δέν Αλλάζουν άπό τούς 
διαδόχους τους,οί όποιοι κρί
νουν ότι μιά καί οι άποχωρή- 
σαντες περιβλήθηκαν μέ άκόμα 
μεγαλύτερο κύρος, άρα καί ή 
γενική τους πολιτική ήταν σω
στή. Τώρα τό αν τά Αποτελέ
σματα τής καταστάσεως αότής 
δέν είναι πολλές φορές καί τό
σο ευχάριστα γιά τήν Τράπε
ζα, δέν είναι άνάγκη νά τό το
νίσουμε. ’Επιμένουμε όμως ότι 
μόνο ή εφαρμογή τής Αρχής 
τής Αξιοκρατίας είναι ή μόνη 
λύση πού εξυπηρετεί καί τήν 
Τράπεζα καί τό Προσωπικό 
της, τό οποίο μοχθεί νά τήν ά- 
νεβάση ψηλότερα.

“Αδειες μέ προϋπο
θέσεις

Τόν τελευταίο καιρό, τό ίε- 
ρώτερο δικαίωμα τών εργαζο
μένων — ή άδεια — Εχει γί
νει Αντικείμενο διαφόρων συν
αλλαγών. "Οταν Ελθει ό και
ρός τής λήψεως τής άδειας 
του, ο εργαζόμενος περνάει α
πό Ενα σκωτικό λουτρό. Δηλα
δή ένώ Εχει κληθή καί Εχει 
δηλώσει πότε επιθυμεί νά πά- 
ρη τήν άδειά του, όταν Ελθη ή

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΤΗΣ Ε,Τ.Ε,
Τήν 30ην Μαΐου έπραγματο- 

ποιήθη ή Γενική Συνέλευσις τοΰ 
Νέου Συνεταιρισμού Στεγάσεως 
Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε., ή οποία Ελα
βε τάς κατωτέρω άποφάσεις:

α) Ένέκρινεν τήν λογοδοσίαν 
τού Δ.Σ. μέ δύο μόνον άρνητικάς 
ψήφους.

β) Έξέλεξεν πρός συμπλήρω- 
σιν τοΰ Εποπτικού Συμβουλίου 
τόν σδ. Κων) νον Δαμηλάτην, Ε
πιθεωρητήν τής Τραπέζης.

γ) Άπεφάσισεν τήν διαγρα
φήν τών σδ. Σ· Ίιυαννίδη καί 
Δημ. Ήλιοπούλου άπό μελών τού 
Συνεταιρισμού.

Γό Τυπογραφείου

ΜΟΥΤΟΥ ■ ΜΑΝ0ΥΣΑΡ1ΔΗ
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εις τό όποιον έκτυποϋται 
ή «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

αναλαμβάνει

τήν έκτύπωσιν βιβλίων, 
μέ ευκολίας πληρ ωμής. 
Επίσης τήν καλλιτεχνικήν 
έκτύπωσιν, επισκεπτηρίων 
προσκλητηρίων κλπ.

όρισθείσα ήμερομηνΐα Αρχίζει 
ή ταλαιπωρία: ή δέν έπαρκεΐ 
τό προσωπικό ή, τό χειρότερο, 
τού άνατίθεται νά τελειώση 
πρώτα ενα Εργο καί υστέρα εί
ναι Ελεύθερος νά φύγη! Αυτά 
τά πράγματα είναι τό λιγότερο 
αδιανόητα. Πρέπει ή Διεύθυν
ση Προσωπικού νά δώση αυ
στηρότατες έντολές γιά νά πά- 
ψουν νά γίνονται καί μάλιστα 
κατά παράβασιν τοΰ Εργατι
κού Δικαίου.

Κε Διευθυντή 
τοϋ Προσωπιιιοϋ

Σάς είπαμε καί στό προηγού
μενο φύλλο δτι άπό σάς τό Προ
σωπικό περιμένει ΕΡΓΑ καί δχι 
ΜΟΝΟ ΛΟΓΙΑ. ΟΙ πράξεις σας 
δέν τό ικανοποιούν. "Εχει δμως 
τήν υπομονή νά σάς περιμένη καί 
νά έλπίζη. Καί γιά νά έξηγούμε- 
θα, γιατί δέν τό ικανοποιούν αί 
πράξεις σας σάς λέμε δτι 1 ) 
ένώ σάς ρωτήσαμε πώς δικαιο
λογείται τό Επιμίσθιο τών 2.500 
δραχμών ατού παρακολουθοΰν- 
τά! ! ! τά τοΰ Συνεταιρισμού, 
καμιά απάντηση δέν δώσατε. 
2) Ένώ Αναγνωρίσατε δτι Ε
γιναν ώρισμένα σφάλματα τά ό
ποια έπέφεραν καίριο τραύμα 
στήν ήθικήν τάξη στήν Τράπε
ζα, τίποτα δέν κάνατε γιά τήν 
επανόρθωσή τους. Καί σάς ρω
τάμε: Τί γνώμη Εχετε κ. τέως 
πρόεδρε τού Συλλόγου γιά τήν 
τακτική σας αυτή; Σάς Ικανο
ποιεί; Ή σωφροσύνη είναι απα
ραίτητη, άλλά σέ μερικές περι
πτώσεις ή γενναιότης είναι έξ Ι
σου επιβεβλημένη. Προχωρήστε 
λοιπόν μέ σωφροσύνη, άλλά καί 
μέ γενναιότητα εάν θέ
λετε νά επιβεβαιώσετε δ,τι έπί- 
στεψαν γιά Σάς οί συνάδελφοι. 
Μήν τούς απογοητεύετε.

Σαρδελλοποίηση
Είναι γνωστόν δτι διά τήν δι- 

εύρυνσιν, ευπρέπειαν κλπ. τών 
γραφείων τών δύο Διευθύνσεων 
τοΰ Κεντρικού Καταστήματος κα- 
τελήφθη χώρος συναλλαγών καί 
σαρδελλοπο ι ή θη σαν συνάδελφοι. 
Καλόν θά είναι πρώτον νά με
ριμνώ μεν έξ ίσου1 τόσον διά τάς 
διευθύνσεις δσον καί διά τά γκισ- 
σέ. Έξ αιτίας τών ανωτέρω, ή υ
πηρεσία πληροφοριών τοΰ Κεν
τρικού Καταστήματος διεσπάσθη 
καί οί τρείς πληροφοριολήπται 
(τό αυτί καί τό μάτι, ώς λέγε
ται τοΰ Καταστήματος) έπετά- 
χθηκαν είς μίαν γωνιάν τοΰ χώρου 
τού Ταμιευτηρίου διά νά μετα- 
τραποΰν εις πληροψοριοδότας τοΰ 
εισερχομένου κοινού.

Χωρίς τηλέφωνον καί χωρίς 
διαχωριστικόν κιγκλίδωμα πώς θά 
αποδώσουν; Είναι έντροπή νά 
λέγεται δτι δέν υπάρχει διαθέσι
μον τηλέφωνον καί ξυλεία διά τό 
κιγκλίδωμα, ένώ1 υπάρχουν τά 
μάρμαρα, τά κρύσταλλα, αί όρο
φαί κλπ.

ΓΝΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ο κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΤΖΑ- 

ΚΗ Χειρ)ργος ’Οδοντίατρος 
Γνωστοποιεί δτι μετέφερε τό 
Ίατρεΐον του έπϊ τής όδοϋ 
Κάνιγγος άρ. 23 3ος δροφος

ΔΗΜ. X. ΠΑΣΧΙΔΗΣ
Χειρουργός Ωτορινολαρυγ

γολόγος
τ. ’Ιατρός Νοσοκομείων 
Πολίτικου, Ε.Ε.Σ. καί Εύ- 

αγγελισμοϋ
Δέχεται: Δευτέρα, Τετάρτη, 
καί Παρασκευή 10-1 Πέτρας 
124 - Στάσις ’Αρμονία Κολω 
νός - Τηλ. 538.820 - 566.335 
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Συνάδελφοι.
Τό έστιατόριο τής Λέσχης μας, 

άνακαινισμένο τελείως, προσφέρει 
ποικιλία παρασκευασμάτων, μέ ά
ριστα ύλικά, σέ τιμές κόστους καί 
έπί πλέον τήν έκπτωση τήν οποία 
παρέχει ό Σύλλογος μεσημέρι καί 
βράδυ.

Είναι συμφέρον όλων τών συνα
δέλφων πού έστιάζονται μακριά 
άπό τό σπίτι τους, νά προτιμούν 
τό οικογενειακό περιβάλλον τής 
Λέσχης μας.

Ή Λέσχη πρέπει νά είναι τό δεύ
τερο σπίτι όλων τών συναδέλφων.

ΤΗΝ 7η ΙΟΥΛΙΟΥ ΘΛ ΣΥΓΚΛΗΘΗ 
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Δ.
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Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΗΕΖΝΣ 
ΑΙΕΝΗΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΑΙΑΓΗΝΙΣΜΟ 
ΠΡ01ΑΗΨΕ0Σ Τ0ΝΤ5 ΠΤΥΧΙΟΐΧΠΝ

ΑΠΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗΣ
Τήν Κυριακή 20 τρέχ. διενεργήθη 

ό διαγωνισμός προσλήψεως 75 τττυ- 
χιούχων κατά καταστράγηση τού ί- 
σχύοντος ‘Οργανισμού Υπηρεσίας.

'Γice τήν ματαίωση τού διαγωνι
σμού αυτού ό Σύλλογος προέδη κατ' 
επανάληψη σέ άλεπάλληλα διαδή
ματα προς τήν Διοίκηση τής Τρα- 
πέζης μέ έγγραφα και τηλεγραφή
ματα διαμαρτυρίας καθώς και προ
σωπικές παραστάσεις. ’Επίσης προ- 
έβη σέ διαδήματα διαμαρτυρίας 
προς τον Πρόεδρον τής Κυδερνήσε- 
ως καθώς καί προς τούς κ.κ. Υ
πουργούς Εμπορίου καί ’Εργασίας 
καί σέ ανακοινώσεις πρός τον ήμε- 
ρήσιο τύπο ’Αθηνών καί Θεσσαλονί
κης. Παρ’ δλα αυτά ό διαγωνισμός 
έγινε μέ άπρόδλετττες για τό μέλλον 
συνέπειες. Γιά τήν ενημέρωση των 
συναδέλφων, παραθέτουμε τό κείμε
νο τής άπό 4)6)65 άνακοινώσεώς 
μας πρός τον ήμερήσιο τύπο, ή ο
ποία περιλαμβάνει τις απόψεις τού 
Συλλόγου μας.

Ή Διοίκησις τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος προεκήρυξε διά τό 
τρέχ ον έτος καί μέχρι στιγμής, τούς 
κάτωθι διαγωνισμούς διά τήν πρόσ- 
ληψιν τακτικού Προσωπικού τού Λο
γιστικού Κλάδου:

1. Τήν 18ην ’Απριλίου 1965 δι’ 
75 υπαλλήλους Πτυχιούχους Ά,νω- 
τάτων Σχολών επί διετεΐ συμβάσει, 
διενεργηθησόμενον έν ’Αθήναις καί 
Θεσσαλονίκη τή 20ή, ’Ιουνίου 1965 
(εξ αναβολής λόγφ ,μή ικανοποιητι
κής συμμετοχής διά τήν όρισθεΐσαν 
χρονολογίαν ήτοι τήν 1 6ην λήξαντός 
μηνός).

2. Τήν 25ην Μαΐου 1965 διά 200 
υπαλλήλους αποφοίτους Μέσης Έκ- 
παιδεύσεως, διενεργηθησόμενον τήν 
25ην Ιουλίου έ.ε., είς ’Αθήνας καί 
Θεσσαλονίκην. Οι έπιτυγχάνοντες θά 
προσληφθώσι έπϊ δαθμώ Δοκίμου 
καί μέ τάς ίσχυούσας άποδοχάς τού 
βαθμού τούτου, εντασσόμενοι ούτω 
εις τό μόνιμον προσωπικόν τής Τρα- 
πέζης.

Έκ τών προκηρυσσομένων ώς άνω 
διαγωνισμών ό δεύτερος μόνον είναι 
σύμφωνος πρός τά υπό τού ίσχύον- 
τος ’Οργανισμού Υπηρεσίας τής 
Τροστέζης οριζόμενα, ή δέ βάσει τού
του πρόσληψις είναι κανονική.

‘Ο πρώτος, καίτοι προκηρύσσεται 
βάσει τού άρθρου 2 παρ. 10 τού 
’Οργανισμού Υπηρεσίας ένεργείται 
κατά καταστρατήγησα τού έν λόγφ 
'Οργανισμού, ή δέ παρουσία τών 
οϋτω εΐσαχθησομένων είς τήν Τρά- 
ττεζοίν θά έπιφέρη ανωμαλίαν, είς τήν 
Υπηρεσίαν τής Τραπέζης, πέραν τής 
ανωμαλίας καί τής άδεδαιότητος πε
ρί τήν θέσιν τών ιδίων τούτων έν τή 
Τραπέζη. Διότι:

1. Ή άναφερθεϊσα διάπαξις τού 
’Οργανισμού Υπηρεσίας ("Αρθρ. 2 
παρ. 10) δάσει τής οποίας προκη
ρύσσεται ό διαγωνισμός, αφορά κά- 
λυψιν^ υπηρεσιακών κενών μή δικαιο- 
λογούντων τήν πρόσληψιν μονίμου 
προσωπικού.

Η προδλεπομένη όμως άπασχό- 
λησις τών υποψηφίων είς τά υποκα
ταστήματα τής Τραπέζης, άτινα πα
ρουσιάζουν συνεχείς άνάγκας, ή προ
οπτική άνανεώσεως τής συμδάσεως 
επί μίαν είσέτι διετίαν καί ιδίως ό 
προκηρυσσόμενος διαγωνισμός προσ 
λήψεως 200 υπαλλήλων μονίμων έπϊ 
δαθμώ Δοκίμου δηλοΰν δτι ή υπη
ρεσία τής Τ ροστέζης δέν παρουσιά
ζει κενά προσωρινής φύσεως, είς έκ- 
τασιν τού αίτουμένου αριθμού (75).

2. Είς τάς υπηρεσίας είς ας θά 
άπασχοληθώσιν υπηρετεί προσωπικόν 
μέ τά αυτά προσόντα άπό πλευράς 
τίτλων μορφώσεως, οπωσδήποτε δέ 
έμπειρότερον ώς έκ τού χρόνου τής 
άπασχολήσεώς του.

Κατά συνέπειοα/, ή είσοδος έ κ- 
τάκτου προσωπικού μέ δυνατότη-

Αϋξηση άποδοχών 
τών Υπαλλήλων 
’Ασφαλιστικών 'Ε
ταιρειών κατά 20 °|0

Στις 17 Μαΐου έξεδόθη καί έδη- 
μοσιεύθη ή απόφαση τού Διαιτητικού 
Δικαστηρίου ’Αθηνών σύμφωνα μέ 
τήν οποία χορηγείται αύξηση 20% 
στις άποδοχές τών 'Υπαλλήλων Α
σφαλιστικών ‘Εταιρειών.

Πρέπει νά τονισθή δτι ό Πρόεδρος 
τού Συνδέσμου Εκπροσώπων ’Α
σφαλιστικών Εταιρειών είχε προδή 
σέ δηλώσεις δάσει τών οποίων ό
σοι ζητούσαν αύξηση πάνω άπό 80% 
είναι πολιτικώς διαβλητοί!

τας προσφοράς έργασίας τού αυτού 
αντικειμένου, ποιοτικώς δέ ούχί άνω- 
τέρας, λαμδάνοντος όμως ύψηλοτέ- 
ρας άποδοχάς, θέλει δημιουργήσει 
άναταραχήν λόγφ τής άνίσου ταύτης 
μεταχειρίσεως.

3. Ή αναταραχή αΰτη είναι όχι 
μόνον αναπόφευκτος αλλά όλονέν θά 
έντείνεται έκ τής αναβλητικής, αορί
στου καί, ούτω, εμμέσως αρνητικής 
θέσεως τής Διοικήσεως τής Τραπέ
ζης περί τό επιτακτικόν αί
τημα τού Προσωπικού διά ριζικήν 
άναμόρφωσιν τού ’Οργανισμού ‘Υπη
ρεσίας, όπότε, όμού μέ έτερα δασι
κά θέματα θά έρρυθμίζετο καί τό 
τής προσλήψεως καί έξελίξεως έν τή 
Τραπέζη Προσωπικού μέ ειδικά προ
σόντα.

4. Κατά τήν αυτήν διάταξιν (άρ- 
θρον 2 παρ. 10) τό ούτω προσλη- 
φθησόμενον προσωπικόν δύναται νά 
περιληφθή είς τό τακτικόν (μόνιμον) 
τοιοϋτον έφ’ όσον τηρηθώσι τά περί 
προσλήψεως υπαλλήλων οριζόμενα. 
Βασική δέ άρχή τής προσλήψεως εί
ναι ή κατάληψις έν τή περιπτώσει 
ταύτη τού άρχικοΰ τής Ιεραρχίας βα
θμού, ήτοι τού Δοκίμου.

"Οθεν, τυχόν εν συνεχεία ένταξις 
αυτών είς τό τακτικόν προσωπικόν 
θά συνεπάγηται οπωσδήποτε μισθο- 
λογικήν στασιμότητα καλύπτουσαν 
τον χρόνον δστις απαιτείται διά τήν 
κατάληψιν τού βαθμού τού άντιστοι- 
χοΰντος προς τάς ύπ’ αυτών λαμδα- 
νομένας, κατά τον χρόνον τής έντά- 
ξεώς των, άποδοχάς. (δηλ. δρχ 
3.000 - μηνιαίως επί έξαετίαν). 
Ένταξίς των είς δαθμόν άνώτερον 
τού Δοκίμου ύπό τον ίσχύοντα ’Ορ
γανισμόν Υπηρεσίας αποκλείε
ται. Πάσα δέ περί τούτου 
διδόμενη ΰπόσχεσις ο ύ- 
δεμίαν νομικήν βάσιν έ
χει.

5. Έτέρα περίπτωσις διά παρα
μονήν είς τήν υπηρεσίαν τής Τραπέ
ζης τών οϋτω προσληφθησομένων εί
ναι ή μετατροπή τής συμδάσεως, με
τά τήν παρέλευσιν τής δευτέρας δι
ετίας άνανεώσεως, είς αορίστου χρό
νου τοιαύτην, μέ άποδοχάς κατά τήν 
κρίσιν τής Τ ροστέζης όριζομένας. 
Οϋτω όμως παγιοϋται ή ασύμφορος 
6ι’ αυτούς έκκρεμότης.

6. Είς περίπτωσιν λύσεως τής 
συμδάσεώς των μετά διετίαν ή καί 
τής τυχόν άνανεωθησομένης τοιαύ- 
της, μετά τετραετίαν, ό διαδρομών 
χρόνος υπηρεσίας αύτών τυγχάνει α
ν α σ φά λ ιστός, τών ένδιαφερο- 
μένων μή δικαιούμενων (κατά τον 
Κανονισμόν τού Ταμείου Συντάξεων) 
ουδέ είς τήν άνάληψιν τών 
εισφορών των.

Έξ όλων τών ανωτέρω συνάγε
ται τό άναμφισδήτητον συμπέρασμα 
6,τι:

Ή εισδοχή προσωπικού είς τήν 
Τράπεζαν διά τού διαγωνισμού τής 
20)6)55 οξύνει έτι μάλλον τάς ύφι- 
σταμένας περί τήν σχέσιν έργασίας 
έν αυτή συνθήκας, δημιουργούσα ά- 
σύμφορον κατάστασιν περί τήν θέ
σιν καί τών οϋτω εΐσαχθησομένων 
καί τών ήδη ύπηρετούντων, ένφ ή όλη 
ενέργεια είναι λίαν αμφιβόλου νομι
κής ύποστάσεως.

Ώς έκ τούτου ό ήμέτερος Σύλλο
γος,

α) έχει ζητήσει παρά τής Διοική- 
σεως τής Τραπέζης καί τών άρμο- 
δίων ’Εποπτών Υπουργών (’Εμπο
ρίου καί Έργασίας) τήν αναστολήν 
τών έν λόγφ διαγωνισμών μέχρι τής 
περατωσεως τής όλης έργασίας τής 
τροποποιήσεως τού ’Οργανισμού ‘Υ
πηρεσίας καί τής άπό συμφώνου με
τά τής Συλλογικής ’Εκπροσωπήσε- 
ως, έπικυρώσεως αυτής.

‘Αρμοδίως είδοποιήθη καί ό κ. 
Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως,

6) δι’ έξωδίκου προσκλήσεως 
πρός τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης 
άπό 11)5)65 έπεφυλάχθη τών δικαι
ωμάτων του, όπως διά παντός νομί
μου μέσου υποστήριξή τά προσβαλ
λόμενα συμφέροντα τών μελών του,

γ) προβαίνει είς τήν παρούσαν 
δημοσιεύσω πρός ένημέρωσιν παν
τός ενδιαφερομένου ιδία δέ τών υ
ποψηφίων, ϊνα οϋτω έχωσιν άπό τοΰ- 
δε γνώσιν τής πιθανωτάτης άκυρώ- 
σεως τής προσλήψεώς των είς τήν 
Τράπεζαν, προκληθησομένης παρά 
παντός προσδαλλομένου διά τής ώς 
άνω πράξεως τής Διοικήσεως τής 
Τ ραπέζης.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΕΤΕ

Ιό συνέδριο 
τής ΟΤΟΕ 

στις 6 καί 7 
Σεπτεμβρίου

Τό συνέδριο τής ΟΤΟΕ μέ 
θέμα : Έκθεση πεπραγμέν ω ν 
καί ’Αρχαιρεσίες ωρίσθη για τις 
6 — 7 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έ
τους, ημέρες Δευτέρα καί Τρίτη.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
Οργανισμός - Ενταξη - Προσορινότης - Προαγωγές 

Αναγνώριση προϋπηρεσίας κλητήρων
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΕΝΤΑΞΗ

Γ ιά τό Θέμα αυτό έχουν γίνει μέ
χρι σήμερα τρεις συναντήσεις μετα
ξύ τών εκπροσώπων τής Διοικήσεως 
κ.κ. Ν. Γαζή, Ύποδιοικητοϋ καί Ί. 
ΓΙαπαλέτσου, ΔιευΘυντοΰ Προσωπι-

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
Τό θέμα τών στεγαστικών δανείων αρχίζει νά περι

πλέκεται έπικίνδυνα. Ένώ τά πάντα είναι έτοιμα καί 
έχουν άπό καιρό ύποβληθή στην Νομισματική Επιτρο
πή, καμμιά άπάντηση δέν έχει δοθή μέχρι σήμερα και 
τό δλο θέμα πήγε στις καλένδες. Έν τώ μεταξύ οι τι
μές τών σπιτιών άνεβαίνουν, ένώ ταυτόχρονα εξανεμί
ζονται οί ελπίδες τών συναδέλφων δτι θ’ άποκτήσουν 
στέγη. Νομίζουμε δτι πρέπει νά τεθή τέρμα τό ταχύτερο 
και ή Νομισματική Επιτροπή, παραμερίζοντας τις προ
φάσεις γιά κρίση διαθεσίμων, νά δώση τήν έγκρισή της 
γιά νά σταματήση ή ολοένα αυξανόμενη αγωνία τών 
συναδέλφων.

Ό Σύλλογος συνεχίζοντας τά διαβήματά του, επι
καλείται καί πάλι τήν παρέμβαση τής Διοικήσεως ή ό
ποια νομίζουμε δτι θά έχη άποφασιστική έπίδρασι επά
νω στο θέμα.

ΚΑΤΗΓΓΕΛΘΗ ΣΤΗΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ 
ΣΥΓΚΡΙΜΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ

’Αντιπροσωπεία τής Γενικής 
Συνομοσπονδίας Εθεσε στήν Κυ
βέρνηση τά καθεστώς τρομοκρατί
ας καί καταπατήσεως κάθε έν
νοιας ελευθερίας στό συγκρότημα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ 
ΝΑ ΣΥΖΗΤΗ0Η ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΪΙένΒη
Σπυρ. Σιόπουλος Προσω

πάρχης του Καταστήματος 
Σταδίου 38. Στήν οίκογενειά 
του εκφράζουμε τά βαθύτατα 
καί ειλικρινή μας συλλυπητή
ρια.

Μέ «ανεπαρκή» αριθμό αντιτύπων, 
τό Υπουργείο Έργασίας έγνώρισε 
είς δ λ ε ς( !) τις Συνδικαλιστικές 
’Οργανώσεις τό περιεχόμενο τού 
προσχεδίου τού Κωδικός Έργασίας, 
δηλ. τού συνόλου σχεδόν τών διοττά- 
ξεων τής εργατικής νομοθεσίας, μέ 
σκοπό όπως, οί οργανώσεις γνωρί
σουν τίς απόψεις τους μέχρι τις 30 
Ιουνίου 1965.

Ό Σύλλογός μας που έμελέτησε 
τό κείμενο άπό γνωστά νομικό περι
οδικό (μέ ύπουργειακό αντίτυπο δέν 
είχε τήν τιμή νά έφοδιασθή, άν καί 
έζήτησε) υπέβαλε ήδη τίς απόψεις 
του μέσφ τής ‘Ομοσπονδίας μας.

Οι σημειούμενες βελτιώσεις είναι, 
γιά τούς τραπεζικούς υπαλλήλους 
τουλάχιστον, μηδαμινές. ’Αντίθετα 
όλες οι δασικές άντεργατικές διατά
ξεις τής ίσχυούσης νομοθεσίας, ο
λόκληρος ό άντεργατικός καί αντι
συνταγματικός νόμος 3239 καί ό 
3755 μεταφέρονται αυτούσιοι σχε
δόν είς τόν Κώδικα.

Άπόκείται είς τούς αγώνας τών 
εργαζομένων νά επιφέρουν ουσιαστι
κές βελτιώσεις στον Κώδικα. Καί οί 
έίπίδες στρέφονται στήν ‘Ομοσπον
δία μας, ή οποία πρέπει καί πάλι 
νά άποτελέση τό πρωτοπόρο τμήμα 
σ’ αυτούς.

Πρώτο άπ’ δλα αίτημα είναι νά 
συζητηθή τό σχετικό Σχέδιο Νόμου 
όχι άπό τήν Επιτροπή Νομοθετι
κής ’ Εξο υσιοδοτήσεως, αλλά άπό 
τήν ΒΟΥΛΗ στήν επομένη σύνοδό 
της τόν προσεχή ’Οκτώβριο.

"Ετσι μόνο θά δοθή καιρός εις τίς 
συνδικαλιστικές οργανώσεις νά έρ- 
γσσθοΰν σοβαρά γιά μιά πραγματι
κή, μέ αληθινή συνεργασία τών ερ
γαζομένων, εργατική νομοθεσία, ή 
οποία μέ τήν μορφή τής Κωδικοποι- 
ήσεως πού θά πάρη, προ βλέπεται νά 
ίσχύη γιά δεκαετίες.

Τί απόψεις τού Συλλόγου μας 
θά δημοσιεύσουμε στο προσεχές 
φύλλο.

Άνδρεάδη, καί έτόνισε το καθή
κον τής Κυβερνήσεως νά έπέμβη 
καί νά χαλιναγώγηση τον άποχα- 
/ ινωθέντα στό άντιϋπαλληλικό 
του μένος κ. Άνδρεάδη- 

Συγκεκριμένους ή Αντιπροσω
πεία έπεσκέφθη τόν ’Αναπληρωτή 
Υπουργόν Συντονισμού κ. Α. Πα- 
πανδρέου καί τόν Υπουργόν ’Εμ
πορίου κ. Γκλαβανήν στον όποιο 
εξέθεσε τό απαράδεκτο δχι μόνο 
γιά τήν εργατική τάξη άλλά καί 
ολόκληρη τήν Κοινή Γνώμη κα
θεστώς φοβίας καί καταπνίξεως 
κάθε έννοιας στοιχειώδους έλευθε- 
ρίας στις Τράπεζες Εμπορική 
καί Ίονική - Λαϊκή. Έτόνισε δέ 
τήν ανάγκη αμέσου έπεμβάσεως 
τής Κυβερνήσεως, ύπογραμμίσασα 
δτι οί Σύλλοιγοι, ήδη, έπέδειξαν 
δλη τήν καλήν των διάθεση ν’ 
αποφευχθούν οι οξύτητες, δεχθέν- 
τες τήν παρέμβασιν τής ΓΣΕΕ καί 
άναστείλαντες τήν απεργίαν. Άν- 
τιθέτως ή συμπεριφορά τού κ. Άν
δρεάδη μάλλον έσκληρύνθη καί 
άποφεύγει τήν αποδοχή των κα
λών προτάσεων τής ΓΣΕΕ γεγο
νός πού θά εχη σάν συνέπεια τήν 
επανάληψη τοϋ άγώνος καί τήν 
κάθοδο καί άλλων κλάδων εις έν- 
ίσχυσίν των.

κοΰ καί τών ιΠροέδρων καί Γεν. 
Γραμματέων τών Συλλόγων τών Υ
παλλήλων κ.κ. Γ. Καραπάνου, Σ. 
Γκιτάκου, Κ. Λοντζή καί Κ. Πιερρου- 
τσάκου.

"Ηδη συνεζητηθήσαν τά θέματα τής 
Προσωρινότητας, ή μείωση τού χρό
νου έξελίξεως μέχρι τού βαθμού τού 
Λογιστοΰ Α' κατά έν έτος, ή καθιέ
ρωση 5 προσαυξήσεων άπό 15% καί 
τ. σύντμηση τού χρόνου τής πρώτης 
άπό τριετία σέ διετία, τό επίδομα 
βαθμού, οί κατ’ εκλογήν προαγωγές 
οπούς κάτω τού Λογιστοΰ Α' βα
θμούς, ή προώθηση τών πτυχιοΰχων 
Άνωτόπων Σχολών, ή προσμέτρηση 
τού χρόνου ύπηρεσίας τών έργασθέν- 
των στις οργανώσεις καί τά ’Ασφα
λιστικά Ταμεία τού Προσωπικού καί 
έν συνεχεία προσληφθέντων στήν 
Τράπεζα καί ή ρύθμισις τής άρχαι- 
ότητος τών προαχθέντων σέ άνισα 
χρονικά διαστήματα ατούς άπό τού 
Λογιστοΰ Α' καί άνω βαθμούς. Κα
τά τις συζητήσεις προβάλλεται άπό 
πλευράς Διοικήσεως ή τυπική δυσ
χέρεια γιά τήν τροποποίηση τού 
'Οργανισμού (Νομοθετική κύρωση). 
Κατά τήν εκπροσώπηση δέν ύπάρχει 
καμία δυσχέρεια άπό τήν στιγμή 
κατά τή,ν οποία ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης θά έλθη σέ συμφωνία μέ 
τούς εργαζομένους. Οί συναντήσεις 
θά συνεχιαθοΰν.

Στις συναντήσεις αυτές εκτίθενται 
ο! εκατέρωθεν απόψεις καί μέ τήν

ολοκλήρωση τών συζητήσεων — οί. 
οποίες πιστεύουμε ότι θά τελειώσουν 
πολύ σύντομα ■—· θά δοθούν οϊ α
παντήσεις τής Διοικήσεως οΐ όποιες 
θά καλύπτουν όλα τά επί μέρους θέ
ματα.

ΠΡΟΣΩΡ IΝ/ΟΤΗΣ.
'Υπάρχει ύπόσχεσις τής Διευθύν- 

σεως ότι μέχρι τέλους τής τρεχού- 
σης έ βδομάδας θά υπογραφή ή πρά- 
ξις τής άρσεως της προσωρινότητας, 
τής έπιδληθείσης άπό τού 1953 καί 
μετά, οί δέ συνάδελφοι τής κατηγο- 
γίας αυτής θά κριθούν κατά τίς προ
σεχείς προαγωγές. Στήν ίδια περί- 
πτωσι υπάγονται καί οί συνάδελφοι 
οί όποιοι πήραν μέρος στις τελευ
ταίες εξετάσεις μονιμοποιήσεως.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Οί προαγωγές όλων τών βαθμών 

θ’ αρχίσουν κατά τό τέλος τού τρέ
χοντος μηνός.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΛΗΤΗΡΩΝ κ.λ.π.
Έδόθη υπόσχεση τής Διευθύνσεως. 

Προσωπικού ότι ή αναγνώριση προ
ϋπηρεσίας κλητήρων οί όποιοι προ- 
σέφεραν υπηρεσίαν υπαλλήλων (2<χ 
σειρά) πρόκειται νά τακτοποιηθή. 
συντομώτατα.

ΠΑΡΕΧΟΡΗΘΗ ΝΕΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΤΗΝ A.Ε. "4ΣΤΗΡ,.
ΟΦΕΛΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Τήν 25η Μαΐου ύπεβλήθη στό | Εεις οί 
Υπουργείο Έργασίας & ύπό της 
Διοικήσεως τοΰ «Άστέρος» συντα
χθείς ’Οργανισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας.

Ό νέος ’Οργανισμός δέν άφί- 
σταται ουσιαστικά τών συμφωνη- 
θέντων κατά τίς συζητήσεις μετα
ξύ τοΰ κ. Γαζή καί τής έκπροσω- 
πήσεως τοϋ Προσωπικού σέ δ,τι 
αφορά τούς μισθούς, τά έπιδόμα- 
τα κλπ. δηλαδή στό οικονομικό 
του μέρος. Δέν συμβαίνει, δμως, 
τό ίδιο μέ τίς μεταβατικές διατά-

Γιά επιβράβευση τής 

πολιτικής του;

Έπροτάδτ} 
συνταξιο δότι\ση 

του κ. Χέλμη 
άπό τό Ταμείο μας 

Συντάξεων

όποιες ρυθμίζουν τά τής: 
1 έντάξεως τοϋ Προσωπικού, γιά 
τήν όποια καθορίζεται δτι ό ρόλος 
τών ετών ύπηρεσίας είναι τελείως: 
επουσιώδης. ’Επίσης περιλαμβά
νει τήν έξης άκατανόητη καί α
παράδεκτη διάταξη«Αί μέχρι, 
τής ισχύος τοΰ παρόντος άποδο- 
χαί, ώς καί ή καθ’ οίονδήποτε. 
τρόπον, λαβοΰσα χώραν ονοματο
λογία βαθμών τοΰ ήδη ύπηρετοΰν- 
τος προσωπικού, ούδέν δικαίωμα 
παρέχουσι εφεξής καί ούδεμίαν οί- 
ανδήποτε επιρροήν άσκοΰσι διά 
τήν ενταξιν».

Ό Σύλλογος ήδη υπέβαλε στό 
Υπουργείο τίς απόψεις του έπϊ 
τών άνωτέρω, αναμένεται δέ ή, 
πρόσκληση άμφοτέρων τών μερών 
ύπό τοΰ Υπουργείου, γιά τήν 
προσέγγιση τών απόψεων στά ση
μεία τά όποια ύπάρχουν ριζικές: 
διαφωνίες.

ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ Ν. 3239

Ό Υπουργός ’Εργασίας κά- 
μνων χρήσιν τοϋ εκ τοΰ άρθρου 
17 τοϋ Ν. 3239 δικαιώματος του, 
παρέπεμψε στήν Διαιτησία τήν 
διαφορά τών συναδέλφων τής Η. 
Ε.Μ., άναστέλλων έτσι τάς άπερ- 
γιακάς τους εκδηλώσεις. Άποδει- 
κνύεται Ετσι δτι ό άλυσοδέτης 
(χαρακτηρισμός τοΰ σδ· Άλευ
ρά) Ν. 3239 είναι ένα μόνιμο ό
πλο κατά τών εργαζομένων καί 
ύπό τό καθεστώς τής Αληθούς 
Δημοκρατίας. Καί μόνο ή κατάρ
γησή του θά στέρηση τήν εργοδο
σία άπό τό ισχυρό αυτό όπλο.

Έκκρεμεΐ είς τό Ταμείο μας Συν
τάξεων πρόταση συνταξ ιοδοτήσεως 
τού πρώην Διοικητοΰ τής Τραπέζης 
κ. Δηιμ. Χέλμη.

Ή πρότασις προκαλεΐ έκπληξη 
καί λυπηρή εντύπωση, γιατί, έκτος 
από τό ότι άντιστρατεύεται τίς σχε
τικές διατάξεις συνταξ ι οδοτήσεως 
(γιά νά συνταξιοδοτηθοΰν οί διοικη- 
ταί καί ύποδιοικηταί πρέπει νάχουν 
10 τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας) 
έρχεται καί σέ αντίθεση πρός τό κοι
νό αίσθημα, υστέρα άπό τά συστή
ματα φαβοριτισμού καί διώξεως τοΰ 
Προσωπικού πού εΤχε εφαρμόσει ό 
κ. Διοικητής είς τό πέρασμά του άπό 
τήν Τράπεζα.

ΟΙ εκπρόσωποι τών ήσφαλισμένων 
καί τών συνταξιούχων τουλάχιστον, 
ποτέ δέν πρέπει νά δεχθούν τήν συ
ζήτηση μιας τέτοιας προτάσεως. Δέν 
κολακεύει δέ καθόλου καί εκείνους 
πού ‘ίσως άπό: θέσεως ισχύος θά ή
θελαν νά τήν υποστηρίξουν.

Ποτέ τό Προσωπικό τής Τραπέ
ζης δέν θά συγχώρηση όχι μόνον ό
σους τό καταδυνάστευσαν άλλά καί 
όσους ανοίγουν τόν δρόμο σέ επίδο
ξους μιμητός των.

"Οσον αφορά τήν «νομική δάση» 
πού στηρίζεται τά «αίτημα» δηλ. τήν 
εφαρμογή τοΰ Νόμου 4202 περί 
προσμετρήσεως προϋπηρεσιών, αν έ- 
Φαρμοσθή μέ ευκαιρία τήν περίπτω- 
τη τού κ. Χέλμη, θά άποτελέση ένα 
κακό προηγούμενο ώστε, όποιος έ- 
χρημάτισε ή χρηματίση Διοικητής 
τής Τραπέζης καί γιά ένα χρόνο

ΥΠΕΓΡΑΦΗ 0 ΝΕΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Μ,Τ,Σ.
Ύπεγράφη μεταξύ Διοικήσεως: 

τής Τραπέζης καί τοΰ Συλλόγου r 
6 νέος ’Οργανισμός τής Τραπέ
ζης Μετοχικού Ταμείου Στρατού, 
ο όποιος ήδη άπεστάλη στό Υ
πουργείο ’Εργασίας πρός υπο
γραφήν. Μέ τόν νέο ’Οργανισμό,, 
αύξάνεται ό αριθμός τών τριετιών 
άπό 3 σέ 4, τά ποσοστά τοΰ επι
δόματος, πολυετίας καί πραγμα
τοποιούνται ώρισμένες άλλαι πρό
οδοι στις παροχές.

"Οπως έδηλώθη άπό τούς συν
δικαλιστικούς κύκλους τοΰ Προ
σωπικού, ή έπιδειχθεΐσα κατανόη
ση τής Διοικήσεως, παρέχουν τήν 
βάσιμη ελπίδα, δτι πολύ σύντομα, 
θά βελτιωθή έτι περαιτέρω ό ’Ορ
γανισμός.

μόνο νά παίρνη σύνταξη καί έπι- 
κούρηση μαζί, μέ τά σημερινά μι
σθολόγια, 15.000 μηνιαίως, όταν 
χήρες καί ορφανά συναδέλφων πού 
έβγαλαν όλη τους τή ζωή στήν Τρά
πεζα παίρνουν γύρω· στις 1.000 μέ 
2.000 δρχ. ή μητέρες θυμάτων πο
λέμου δέν συνταξιοδοτοΰνται.


