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ΕΡΩΤΩΜΕΝ:
Διατί δεν συνεκλήθη είσέτ ι ή Δ. 
’Επιτροπή τού Ταμείου Αΰτασφα- 
λείας δια νά λάβη άπόφαισιν συγ- 
χωνεύσεως έν αΰτώ τού Ταμείου ! 
Πρόνοιας τής τ. Τραττέζης ’Αθη
νών;
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« Μ ε τ ά ά π ό κάθε π ί ιει σ ί ν σας ο ν 
αρμόδιον αρπάζουν ιτι ό τ η λ έ ψ ω ν ο ν, 
δ ί δ ο υ ν ρητήν εντολήν. Τ ό τ ε τ ά Ύ- 
π ο κ α τ α ο τ ή μ α τ <χ αναγκάζονται ν ά 
προ β α ί ν ο υ ν ε 1 ς τ ή ν χο ιρ ή γ η σ ν ν 
τι ώ ν ά δ ε ι ώ ν κ a ι τότε ά ρ χ ί ζ ε ι το 
δ ρ ά ιμ α. Ο i έ ν α π ο ιμ έ ν ο ν τ -ε ς μόνο ν, 
πού δεν μεταφέρουν τ ά κ ρ ε β 6 ά
τια τ ο υς στο Ύ π ο ικ α τ ά σ τ η ιμ α». Αυτή 
ή περικοπή έττισιιιολής έπαρχιακοΟ συναδέλφου πρός 
τον Σύλλογον εμφανίζει εναργέστατα τό μεγάλο 
δράμα των συναδέλφων τής επαρχίας άπό άπόψε- 
ως όρων και συνθηκών έργασίας. Ό συνάδελφος τοϋ 
Υποκαταστήματος είναι «δεμένος» κυριολεκτικά, 
όπως ό δουλοπάροικος, ιμέ τό μέρος τής έργασίας 
του. θά πάη τό πρωί στις 8 καί θά φύγη τό βράδυ 
άγνωστον πότιει μέ μιά ιμικρή μεσηιμβρινή διακοπή. 
Γνωστόν βέβαια είναι ότι γενικά ό εργοδότης εκμε
ταλλεύεται τήν έργατικήν δύναιμίν των ύπαλλήλων. 
Προκειμένου όμως διά τήν Επαρχίαν εκεί εκμεταλ
λεύεται έπί πλέον τήν εύσυνειδΓ|σίαν, τιό φιλότιμον 
καί τήν άφοσίωσιν προς τό "Ιδρυμα κάθε Υπαλλή
λου θηλυκού ή άρσενικοΰ, μικροβαθιμούχου ή όχι.

Ό Διοικητής τού πρώτου πιστωτικού Ίδρυμα ος 
άντίθετος κατά τα φαινόμενα προς τήν παγκοσμί- 
ώς καταβαλλΌΐμένην προσπάθειαν, όπως ή έπαρχΐα 
γενικώς μή ύστερή τής Πρώτευα όσης επισημοποιεί 
τον μειονεκτικόν διαχωρισμόν τής πρώτης διά τής 
εφαρμογής μεγαλύτερου ωραρίου. Άλλα άλλο 42 
ώρες (νόμιμον ώράριον) καί άλλο συνεχές καθη
μερινό ΙΟωρον (παράνομον ώράριον). «"Ερχονται 
μόνοι τους» άπαντοΰν μέ άπόγνωσιν τάχα οί κ. κ. 
Διευθυνταί, «ούδείς ύποχρεούται νά παραμένη πλέ
ον τού κεκανονισμένου». Μάλιστα κ. Διευθυντά, έρ
χονται μόνοι τους! ! ! Μάλιστα κύριε Διοικητά καί 
κύριε Προσωπάρχα: πηγαίνουν μόνοι τους διότι 
Εσείς μέν άδιαφορεΐται διά τήν ύφισταμέντην σχέσιν 
μεταξύ ποσότητας έργασίας καί άναγκαιούντος 
προσωπικού δηλ. διά τό άν θά βγή ή όχι ή δουλειά, 
οί είλωτες συνάδελφοι όμως είναι φιλότιμοι καί θέ
λουν πόση θυσία νά εξυπηρετήσουν τον κάθε πελά
την. «Μά τούς δίδομεν συνεργεία» άπαντοΰν οί τής 
Διοικήσεως. Βεβαίως τούς δίδετε άλλα τό παρεχό
μενο ν ποσόν δεν είναι αμοιβή άλλα δόλωμα διά τήν 
προσέλευσιν καί καμουφλάζ τής έπιγιγνομένης πα
ρανομίας. Πιστεύετε στ’ άλήθεια ότι κάθε ύπάλλη- 
λος έργάζεται τον χρόνον πού αναφέρουν αί άνο: 
χεΐρας σας καταστάσεις τών κ. κ. Διευθυντών; ή αί 
κα υαστάσιε ις αύται γίνο νται γ ια νά ρίπτω μεν στά
χτη στα (μάτια τού Επόπτου Εργασίας—όπου υπάρ
χει—καί νά λέτε ότι πληρώνετε; θέλετε στ αλή
θεια νά γνωρίσητε πόσες ώρες δουλεύουν πολλά 
Υποκαταστήματα; Τοποθετήσετε σ’ αύτά ώρολόγια 
σημάνσεως χρόνου προσελευσεως καί άναχωρήσε- 
ως τών ύπαλλήλων καί κσρτέλλ.ες όπως στό Κεν
τρικόν Κατάστημα. Καί ναι μέν έκεΐ ύπάρχουν διά 
νά ελέγχετε τήν έκ μέρους τού Υπαλλήλου τυχόν 
κλοπήν τού ένός ή τών δύο λεπτών. Εις τ ά Ύ- 
π ο κ α τ α σ τ ή μ α τι α όμως πού 6 έ ν ύ 
π ά ρ χ οι υ ν, 6 έ ν ύ π ά ρ χ ο υ ν διά ν ά 
μ ή ν ή Ιμ π ο ρ ο 0 ν οί^ τρίτοι ν ά σας ε
λέγξουν για τις ώρες πού κλέβε
τε άπό τούς υπαλλήλου ς. Αλλά δέν 
είναι μόνον ή παράβασις τοΰ ωραρίου. Γίνεται πα- 
ράβασις καί τής κανονικής άδειας τών συναδέλ
φων. Ή παρανομία, δε αυτή κοιτά ήλεγμένας διαπι
στώσεις γίνεται έκεΐ ακριβώς πού παραβιάζεται 
καί τό ώράριον. Κι’ άν ό Διευθυντής πιεσθή νά δώ- 
ση, τις άδειες, όχι βέβαια στον καιρό τους άλλά τό 
επόμενον ή τό μεθεπόμενον έτος, τότε ο ί ΰ- 
π ό λ ο ι π ο ι μ ε τ α φ έ |ρ ο υ ν τα κ ρ ε 6 6 ά
τια τους στο Ύ π ο κ)μ α. Ή διαπίστωσις 
ότι έκεΐ όπου δέν ύπάρχει ώράριον ούτε Σικόλη, ού
τε Καθημερινή, δέν ύπάρχουν ούτε άδειες, γεννά τό 
ερώτημα τού ποιος π τ α ί ε ι. Ή - -. ποσό της 
τών έργασιών ή ή Διευθυνσις τού Καταστήματος; 
ή μήπως και τά δύο, όπστιε ευθύνη φέρει καί ή Διεύ- 
θυνσις Προσωπικού καί ή Διο ίκη σις; Καί ερωτώ μεν 
αποτελεί ή όχι βασικώτατον στοιχεΐον Διοικητικής 
ίκανότητοις ή εφαρμογή τού κανονικού ωραρίου καί 
ή έγκαιρος χορηγησις τών αδειών;

Έν τοιαύτη περιπτώσει ποιος Έπιθεωριητής, 
λαμβανομένου αυτού τού βασικού στοιχείου ύπ' όψει 
έκαμεν όχι καλήν έκθεσιν διά τον Διευθυντήν τού 
Καταστήματος ό όποιος έκάθησεν είς τό σκαμνί τού 
κατηγορουμένου διά παράβασιν τού ωραρίου καί 
διά τήν μή χορήγηισιν τών άδειων; "Οχι μόνον δέν 
έμειιώθη ή έκθεσις τού ανικάνου, όσον άφορά τό 
λαμβανάμενον ύπ’ όψιν βασικόν αυτό στοιχεΐον, Δι- 
ευθυντού, άλλ’ απεναντίας άποδεικνύεται έκ τών έκ- 
θέσεων τών επιθεωρητών καί τού αριθμού τών κλή- 
σεών του είς τό Δικαστήριον ότι όσον περισσότερον 
«στίβει» τούς υπαλλήλους τόσον περισσοτέρους έπαί- 
νους λαμβάνει. Καί έρωιτιώμεν τό περιοδεΰον κλιμά
κιο ν τής Διευθύνσεως Προσωπικού: Τά νέα φύλλα

β Ή συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ώς σας έπληροφόρησε διά τής ύτν" άριθ. 
2. άνακοινώσεως, έγενετο δεκτόν είς άκρόασιν παρά τοΰ κ. Διοικητοΰ, 
”Αν και έττρόκειτο περί καθαρώς τυπικής έπισκέψεως τό νέσν Συμ
βούλιον έκρινεν ορθόν καί σκόττιμον ο-ιτως έττωφεληθή τής ευκαιρίας 

και συζητήση μετά τοΰ έργοδότου τά ώριμάσαντα άλλα μήττω έτπλυ- 
θέντα ζητήματα τού ΠροσωττικοΟ. Τό ’Ασφαλιστικόν, ό ’Οργανισμός, 
ή παιδική μέριμνα, ή προικοδότησις, ή άρσίς τών έπιβληθεισών ποι- 
νώνκατά τάς απεργίας κ.οί. ύπηρξαν ζητήματα τά όποια άνεφέρθησαν 
κατά τήν σύντομον σύζήτησιν. Ό κ. Χέλμης άντέκρουσεν πεισμόνως 
τό τελευταΐον ένώ διά τά υπόλοιπα άμυδράς παρέσχεν έλπίδας συν
τόμου έπιλύσεως. Κατωτέρω δημοσιεύοιμεν τό κείμενον τοΰ1 ύποβλη- 
θέντος υπομνήματος, τοΰ όποιου κατά τάς πληροφορίας μας, έπερα- 
τώθη ή μελέτη παρά τής Διευθύνσεως Προσωπικού.

Κύριε Διοικηιτά,
Έτη τή εΰκαιρία τής έτταινε- 

κλογής μας είς τήν τιμητικήν 
θέσιν τής διαχειρίσεως των 
ζητημάτων των Συναδέλφων, 
έπιδυμσΰμεν διά μίαν είσέτι 
φοράν νά θέσωιμεν ύττ’ σψιν Υ
μών τά χρονίσαντα προβλήμα
τα τοΰ ΠροσωττικοΟ, τών όποι
ων πλειστάκις προφορικώς κοί 
έγγράψως, κατεστήσαμεν τό
σον Υμάς, όσον καί τούς συν- 
εργάτας Σας κονωνούς συνυ- 
ποβαλόντες καί τάς αίτηθείσας 
σχετικάς μελέτας.

Παραικαλοΰμεν όπως έπί τή 
εύκαιρίςι ταύτη μάς έπιτραπή 
νά παρατηρήσωμεν ότι, παρά 
τάς έκ μέρους μας καταβαλ- 
λομένος προσπάθειας ή τόσον 
ώς απαραίτητος καί παρ’Ύμών 
άναγνωριζομένη σύνεργα σ ί α 
μεταξύ Ύμάν καί τών έκπρο- 
σώπων τών Ύπαλλήλων εχει 
χαλαρώσει είς τοιοΰτον έπ:κίν
δυνον σηιμεΐον, ώστε δικαίως 
νά τίθεται τό έρώτημα κατά 
πόσον αΰτη ύφίσταται καν καί 
κατά πόσον συνεχίζεται ή άπό 
τής ίδρύσεως τοΰ Συλλόγου 
μος θεμελιωθεΐσα παράδοσις 
τής αρμονικής συνεργασίας με
ταξύ τών δύο δημιουργικών 
συντελεστών. ’Αναπότρεπτος εί
ναι βεβαίως ή κατά καιρούς 
καί έκ τών περιστάσεων έπι- 
βαλλομένη ποιά τις άντίθεσις 
μετοιξύ έργοδότου καί έργαζο- 
μένων ώς προς τήν τροπικήν 
καί χρονικήν ίκανοποίησίν τών 
άπωσδήποτε δικαίων καί νομί
μων αξιώσεων τών τελευταίων. 
Πλήν όμως ή πάροδος,έστω καί 
ολίγων ήμερων, δέον όπως ό- 
δηγή είς τήν λήθην τής ειρη
νικής ταύτης συγκρούσεως, έ- 
παναλαμβανομένων τών έπα- 
φών μεταξύ Διοικήσεως καί

Συλλογικής έκπροσωπήσεως.
Τό πνεΰμα τής άντεκδικήσε- 

θ τήζ άπλής τιμωρίας ου
δόλως κρίνεται έποικοδομητι- 
κόν, άλλ’ άντιθέτως άποβαίνει 
έπιζήμιον λόγω τής δυσμενέ
στατης ψυχολογικής έπιδράσε- 
ώς του.

Δι δ έπιβεβλημένον τυγχά
νει, πρός άπόδειξιν καί τής 
έκ μέρους Υμών καλής θελή- 
σεως, όπως διατάξητε τήν αρ- 
σιν τών ηθικών καί υλικών 
ποινών, αί όποΐαι, ώς ήμεϊς 
πιστεύομεν, δέν έπεβλήθησαν 
κατόπιν σκέψεως ληφθείσης έν 
ψυχρό). Τοιαΰτα Συνδικαλιστι
κά άδικήμρτα κρίνονται μέ 
πνεύμα άνώτερον καί αυτών 
τών πολιτικών τοιούτων, τά ό
ποια συνηθέστατα, μετά πάρο
δον ολίγου χρόνου, αμνηστεύ
ονται, τής κολασθείσης πρά- 
ξεως θεωρηθείσης ώς μηδέποτε 
λαβούσης χώραν.

Ημείς πάντοτε, κήρυκες τής 
συνεργασίας ταύτης, ευθύς με
τά τήν έπανεμφάνισιν τοΰ θέ
ματος τοΰ Ταμείου Συντάξεως, 
έκ τής μή έκπληρώσεως τών έκ 
τοΰ Ν. 3662)57 πηγαζουσών 
ύποχρεώσεων τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, τό όποιον παρε- 
νεβλήθη άπροσδοκήτως καί έ- 
πικινδύνως μεταξύ τών έτέρων 
οικονομικών μας ζητημάτων, 
διεμηνύσαμεν Ύμΐν ότι θέτο- 
μεν είς τήν διάθεσιν τής Διοι- 
κήσεως τά ςδυνάμεις, εκείνος, 
άς έκ τής ιδιότητάς μας εί'με- 
θα είς θέσιν νά έπηρεάζωμεν. 
Πλήν όμως, άν καί άπό τής δη- 
λώσεώς μας ταύτης πρός τόν 
κ. Διευθυντήν Προσωπικού 
πσρήλθε μηνιαΐον χρονικόν 
διάστημα ουδεμίαν έλάβομεν 
άπάντησιν. Έπιθυμοΰμεν όπως 
τό ταχύτερον μάς δώσητε τήν

εΰκαιρίαν τής μεθ’ Υμών συ- 
ζητήσεως τοΰ σοβαρωτάτου 
τούτου θέματος.

Πέραν τοΰ άνω θέματος καί 
άλλα σοβαρότατα ζητήματα ά- 
πασχολοΰντα την τάξιν μας 
χρήζουν άμέσου έπιλύσεως, 
καθ’ όσν ήδη έπέστη ό χρόνος 
καί ή δυνατότης της Τραπέζης 
έπιτρέπει ταύτην.

Θέματα: ώς τά:
α) Τής Παιδικής Μερίμνης.
β) Τοΰ Ταμείου Προικαδοτή- 

σεως.
γ) Τοΰ έπιδόματος Ελεγ

κτών καί Λογιστών.
δ) Τής άναλήψεως παρά τής 

Τραπέζης τών εισφορών ύπέρ 
τοΰ ’Οργανισμού Εργατικής 
Κατοικίας καί τοΰ Ταμείου 
’Ανεργίας,

είναι λελυμένα είς τάς 
Τράπεζας Ελλάδος, ’Αγρο
τικήν καί Κτηματικήν, μέ 
συνέπειαν τόν τραυματισμόν 
τών έν τή Ύμετέρα Τραπέζη 
εργαζομένων καθ’ όσον διαπι
στώνουν ότι καί έπ’ αυτών τών 
σημείων υπολείπονται συναι- 
δέλφων μεθ’ ών συνεβάδιζον ά
πό οικονομικής πλευράς προ 
τής συγχωνεύσεως τών δύο 
Τ ραπεζών.

Ό ’Οργανισμός καί ό καθο
ρισμός τών κανόνων έντάξεως 
τοΰ Προσωπικού, έφ’ όσον κατά 
δηλωσιν τοΰ κ. Διευθυντοΰ τοΰ 
Προσωπικοΰ, εύρίσκεται ε!ς 
χεΐρας Σας, μάς πείθει ότι ή
δη έχει περατωθή ή σχετική 
έργασία. "Ομως παρά τάς Ύ- 
μετέρας σαφείς καί κατηγορη
ματικός διαβεβαιώσεις ότι έπί 
πασών τών διαφορών θά έπακο- 
λουθήσωσι συζητήσεις υπηρε
σιακών παραγόντων καί έκ- 
προσώπων τοΰ Προσωπικού ού- 
δέν έπραγιμ άτοποι ήθη μέχρι 
τοΰδε καί ώς έκ τούτου δικαίως 
ά|μ1φ|ιβάλλαμεν κατά πόσον ό 
νέος ’Οργανισμός θά θεραπεύ- 
ση τά κακώς κείμενα, ώς καί 
τήν σωρείαν τών αδικιών είς 
βάρος τοΰ Προσωπικού.

Πλέον τών ανωτέρω,
1. Τό ώράριον, αί συνθήχαι 

καί όροι έργασίας Επαρχια
κών Καταστημάτων.

2. Ή άνακαταναμή τών έξ 
ασφαλίστρων προμηθειών.

3. Ή άποκατάστασις τών έκ 
υετατάξεως Ταμειακών.

Ή ύποτροπή ή οποία έ- 
σημειώθη είς τό Συνταξιο- 
δοτικόν έξαίτίας τής άρνή- 
σεως τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος νά συνέχιση τήν 
οικονομικήν ένίσχυσιν τού 
ταμείου Συντάξεων τών 
Ύπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, 
βάσει τοΰ Ν. 3662)57, έξα- 
κολουθεΐ ν’ άνησυχή τούς 
απομάχους και τούς έν έ- 
νεργεία συνοΐδέλφους ώς 
καί τήν Διοίκησιν τής Τρα
πέζης.

Τό Διοικ. Συμβούλιον, 
έκτος τών τηλεγραφημά
των διαμαρτυρίας τά ό
ποια άπέστειλεν είς τόν 
Πρωθυπουργόν καί τούς 
αρμοδίους Υπουργούς διά 
τήν έκ μέρους τού κ. Ζολώ- 
τα καταβαλλομένην προ
σπάθειαν, ϊνα κηρυχθή ά- 
νευ ισχύος ό Ν. 3662)57, 
έπεσκέφθη τούς Υπουρ

γούς Εμπορίου καί Ερ
γασίας είς τούς οποίους 
ανέπτυξε τό θέμα καί έ- 
ζήτησε παρ’ αύτών δπως 
λάβουν τήν ένδεικνυομένην 
θέσιν έπί τού έν λόγω ζη
τήματος. Οί έν λόγιο Υ
πουργοί τυγχάνουν ' ώς 
γνωστόν μέλη τής τριμε
λούς έπιτροπής ήτις είναι 
μόνη άρμοδία έκ τού Νό
μου ν’ άποψανθή περί τών 
ποσοτικών καί χρονικών ύ
ποχρεώσεων τάς όποιας αί 
Τράπεζαι Ελλάδος — Ε
θνική — Κτηματική 
έχουν απέναντι τού Ταμεί
ου Συντάξεων Ύπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος.

Τό Διοικητικόν Συμβού- 
λιον διεβίβασεν έξ άλλου 
οδηγίας είς τούς αντιπρο
σώπους του δλων τών Ύ- ι 
ποκαταστημάτων οί όποιοι

ό,μοΰ μέ τούς συνταξιού
χους τής πόλεώς των απευ
θύνουν τηλεγραφήματα δι-ι 
αμαρτυρίας πρός τούς 

| βουλευτάς τής περιφέρει
ας των, παρά τών όποιων 
ζητείται δπως προασπί
σουν νόμον τόν όποιον οί 
’ίδιοι έν τή Βουλή έψήψι- 
σαν.

Τό Διοικητικόν Συμβού
λιον τελεί έν αναμονή προ- 
σκλήσεως παρά τού ’Αντι
προέδρου τής Κυβερνήσε- 
ως δστις προΐσταται τής 
τριμελούς έξ Υπουργών 
έπιτροπής τού Ν. 3662)57 
καί άπό τόν όποιον έζη- 
τήθη δίς τηλεγραφικώς δ
πως δεχθή είς άκρόασιν τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοΰ Συλλόγου ιμας.

Άναφέρομεν κατωτέρω 
τάς μέχρι τοΰδε ένεργείας 
(Συνέχεα ώς τή,ν 4ην σελίδα)

4. ‘Η αυξησις έπιδόματος 
διαχειριστών καί καταμετρη- 
τών Ταμείων,

είναι ζητήματα τών οποίων 
ή έπίλυσις επιβάλλεται νά έπι- 
ταχυνθή, διότι οίαδήποτε πα- 
ράτασις τής υφιισταμένης σή
μερον καταστάσεως κρίνεται 
άδ ι και ολ όγ ητ ος.

Βέβαιοι, Κύριε Διοικητά, 
ότι μέ τήν έξέτασιν καί έπίλυ- 
σιν τών άνωτέρω θεμάτων θέλε
τε εγκαινίαση νέαν τακτικήν ά- 
πέναντι τοΰ Προσωπικού, ή ο
ποία θά δημιουργήση πραγμα
τικόν μετ’ αύτοΰ ψυχικόν δε
σμόν Σας, όστις θ’ άποβή έπ’ 
ωφελείς* τοΰ Ιδρύματος.

Διατελοΰμεν 
Μετά Σεβασμού 
Ό Πρόεδρος 

Γ. ΚΑΡΑΠΑΝΟιΣ 
Ό Γ εν. Γ ραμματεύς 

Σ. ΔΙΛΙΝΤΑΣ

ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

—·—

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Βασικόν μειονέκτημα τού «νέου 
συστήματος» καταρτίσεως δελτί
ων ποιότητας, ώς άνεγράφη είς 
τό προηγούμενον ψύλλον της 
«Τραπεζιτικής» είναι ή έγκατά- 
λειψις τής κρίσεως περί δλων των 
προσόντων τοΰ υπαλλήλου είς 
τόν άμεσον προϊστάμενόν του, ώς 
συνέβαινε καί μέ τό προϊσχΰον έν 
προκειμένω καθεστώς. Ή έμμονή 
αίίτη είς δοκιιμασθείσας καί κατά 
κοινήν ομολογίαν άποτυχούσας 
μεθόδους καταντά έκ πρώτης οψε- 
ως άκατανόητος άν ληφθή μάλιστα 
ύπ’ δψιν ή περιεχομένη είς τήν 
συναδεύσυσαν τόν νέον Κανονι
σμόν ’Εγκύκλιον ομολογία ότι ΰ- 
φίσταται «απέραντος διαφορά 
τοΰ μέτρου1 άπό «ριτοΰ είς κρι
τήν». Οί παιροικοΟντες δμως τήν 
Ιερουσαλήμ γνωρίζουν καλώς τά 
βαθύτερα αίτια τής προφανούς 
ταύτης άντιφάσεως, ώς καί τούς 
έπιδιωκομένους διά τής διατηρη:- 
σεως τής αναχρονιστικής μεθό
δου κρίσεως, σκοπούς:

Τά περισσότερα έκ τών διαλαμ
βανόμενων είς τά υποδείγματα 
τών δελτίων προσόντα καί ό βα
θμός τούτων είναι δυνατόν νά 
διαπιστωθούν έκτιόςι υπηρεσίας, 
είς οΐανδήποτε στιγμήν καί μέ 
βάσιν κοινόν μέτρον 
δΓ απαντας τους υπαλλήλους. Ή 
κατάτρόπον τοιοΰτοινπροκύτττουσα 
άξιολάγησις τοΰι Προσωπικού άπό 
πλευράς εφοδίων είναι αδιαμφι
σβήτητος καί δικαία. Ή γνώσις 
τών ξένων γλωσσών, ή υπηρεσια
κή κατάρτισίς, αί δυνατότητες 
ποσοτικής καί ποιοτικής άποδό- 
σεως, τά πνευματικά χαρίσματα 
κλπ. παρακολουθούν τόν υπάλλη
λον καί έκτος τού γραφείου του. 
Δέν απομένει είμή ή καθιέρωσις 
μιάς ορθής ευκινήτου καί όσον τό 
δυνατόν πληρεστέρας διαδικασίας 
διά τήν βαθμολόγησιν τών έν λό
γω προσόντων. Έδώ> δμως είναι ή 
δυσκολία τήν όποιαν εύφυώς 
παρέκαμψαν οί συντάκται τοΰ νέ
ου Κανονισμού. Ή συστηματο- 
ποίησις τών ποικίλων μεθόδων 
αντικειμενικής έξακριβώσεως τών 
προσόντων τών ύπαλλήλων καί ή 
διεύρυνσίς των είς εκτασιν καλύ- 
πτουσαν δλα τά Καταστήματα 
καί τάς υπηρεσίας τής Τραπέζης 
προϋποθέτει καί κόπον πολΰν καί 
γνώσεις άναλόγους καί φαντασίαν 
ίσχνράν καί κριτικήν δύναμιν υ
περπέραν τήις συνήθους. Πρωτί- 
στως δέ ιχρησιμοποίησιν μεγαλυ- 
τέρου αριθμού προσώπων καί δη
μοσιότητα τών σχετικών απόψεων 
διά τήν συναγωγήν τών ορθότε
ρων προτάσεων. Οί συντάκται τού 
«νέου» Κανονισμού είχον ώς φαί
νεται λόγους νά άπσφεύγουν πάν
τα τά ανωτέρω. Οϋτω μέ ιμίαν 
μονοκονδυλ ιάν αναθέτουν τά πάν
τα όίς τόν πολλάκις άφσρήτως 
βεβαρυμένον προϊστάμενον καί 
(κ<χτά τήν γνώμην των) εξοφλούν.

Είναι δμως δυνατόν, θά έρω- 
τήσή τις, ζητήματα πρωταρχι-



IIΕΠΑΓΓΙΑΜΑΤΙΚΚ ΕΙΠΑΙΑΕΪΙΙΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΑΛΧΙί
’Ασφαλείς ττληροφορίαι φέ

ρουν έτπκειμένην την λειτουργί- 
ocv και έν τη Εθνική Τροπτέζη 
«Σχολής Επαγγελματικής Έκ- 
παιδεύσεως». ‘Ως έκ τούτου 
κρίνομεν άναγκαΐον να άναδη- 
μοσιεΰσωμεν έκ τής «Τραπεζι
κής Έπιθεωρήσεως» σχετικόν 
άρθραν άφορών εις την έπαγγελ 
ματικήν έκπαίδευσιν έν Μ. Βρε- 
ταννίφ.

Οΰδειις βεβαίως δύναται νά 
έχη άντίρρησίν τι να διά την 
έπιμόρφωσιν των Ύπαλλήλων 
τής Τραπέζης άρκεΐ ό έργοδό- 
της α) νά μη θέληση νά ίδιο- 
ποιηθή την πρόσθετον άπόδοσιν 
τοΰ Υπαλλήλου έκ τής τοιαύ- 
της έπιμορφώσεως ώς πράττει 
μέχρι τοϋδε μέ τους Αποφοί
τους των Άνωτάτων Σχολών 
τού Κράτους και τους: γλωσ
σομαθείς καί β) νά μην άντι- 
γράψη προς τούτο συνθήματα 
καί μεθόδους άπαδούσας εις 
την ιδιοσυγκρασίαν των συνα
δέλφων.

Εις ούδεμίαν, ίσως άλλην χώ
ραν τής ΰφηλίου ή κοινωνική καί 
οικονομική θέσις τοΰ τραπεζικού 
υπαλλήλου είναι τόσον ύψηλή, ό
σον εις τήν Μεγάλην Βρεταννίαν. 
Τούτο οφείλεται άναμφισβητή- 
τως εις τήν μακράν τραπεζικήν 
παράδοσιν τής ’Αγγλίας, ήτις 
προσδίδει ιδιαιτέραν αιγλην εις 
τό τραπεζικόν έπάγγελμα, ώς καί 
εις τήν οικονομικήν ϊσχύν τοΰ 
τραπεζικού συστήματος καί τήν 
βαθεϊαν έιιπιστοσύνην τής όποιας 
χαίρει τούτο έκ μέρους τού κοι
νού.

Δεν πρέπει νά λησμονηθή, πρά
γματι, ότι καί σήμερον, άλλά προ 
παντός είς τό σχετικώς πρόσφα
τον παρελθόν, ή ’Αγγλία διεδρα- 
μάτισεν ήγετικόν ρόλον είς τήν 
διεθνή αγοράν χρήματος καί κεφα
λαίων. Προ τοΰ πρώτου παγκο
σμίου πολέμου είναι δυνατόν νά 
λεχθή, ότι ή ’Αγγλία ήιο ό «Τρα
πεζίτης τού Κόσμου». Ό ρόλος 
αυτός ήτο άπότοκος των εκτετα
μένων οικονομικών συναλλαγών 
τής ’Αγγλίας μέ τάς είς όλον τον 
κόσμον τεράστιας άποικιακάς κτή
σεις της, άφ’ ενός, γ.αί άφ’ ετέ
ρου τών έξαιρετικών υπηρεσιών 
τάς οποίας ήτο είς θέσιν νά πα- 
ρέχη τό τραπεζικόν της σύστημα 
είς τους συναλλασσομένους επί 
διεθνούς κλίμακας.

Ώς έκ τούτου, είναι φυσικόν 
ότι καί τό προσωπικόν τών Αγ
γλικών Τραπεζών ΐσταται έπί ύ- 
ψηλοτάτου μορφωτικού επιπέδου 
έν συγκρίσει μέ τούς Τραπεζι
κούς ύπαλλήλους τών άλλων χω
ρών καί ότι αί απαιτήσεις τών 
Τραπεζών ώς προς τήν ικανότητα 
καί επαγγελματικήν κατάρτισιν 
τών ύπαλλήλων των είναι πολύ 
μεγάλοι. Ή σταδιοδρομία, έξ άλ
λου τών τραπεζικών ύπαλλήλων 
παρουσιάζει πλεΐστα πλεονεκτή
ματα. ’Εκτός τής άνεγνωρισμένης 
κοινωνικής του θέσεως, ό τραπε
ζικός υπάλληλος απολαμβάνει κα
τά κανόνα ύψηλοτέρων αμοιβών 
έναντι τών δημοσίων ύπαλλήλων 
καί τών περισσοτέρων ιδιωτικών 
ύπαλλήλων.

Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΝ 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΝ

Ό έπιθυμών νά είσέλθη είς τήν 
ύπηρεσίαν τής Αγγλικής Τραπέ
ζης δύναται νά άποκτήση τάς Α
ναγκαίας έπαγγελματικάς γνώ
σεις είς ειδικά; τραπεζικάς σχο
λάς καί ειδικά ινστιτούτα μέσης 
έκπαιδεύσεως, άτινα λειτουργούν 
είς όλην τήν Μ. Βρεταννίαν ΰπό 
μορφήν ιδιωτικών επιχειρήσεων ύ- 
πό τήν έποπτείαν τοΰ 'Υπουρ
γείου Παιδείας. Είς τάς σχολάς 
αύτάς διδάσκονται όλα τά μαθή
ματα, τά όποια Απαιτούνται διά τό 
τραπεζικόν έπάγγελμα (λογιστι
κή, οικονομικά μαθήματα, τραπεζι
κοί έργασίαι πλπ.) μετά μεγάλης 
έζειδικεύσεως τών θεμάτων.

Έκ τών πτυχιούχων τών σχο
λών τούτων αί βρεττανικαί Τρά- 
πεζαι προβαίνουν είς τήν έπιλο- 
γήν—άνευ διαγωνισμού—τών νέ
ων ύπαλλήλων. Ενίοτε προσφέ
ρουν τάς υπηρεσίας των είς τάς 
Τράπεζας καί πτυχιούχοι άνωτά
των σχολών καί Πανεπιστημίων, 
είς τά οικονομικά τμήματα τών ό
ποιων διδάσκονται κατά κανόνα 
έν πλήρει έκτάσει καί Αναλύσει 
θέματα νομισματικής πιστωτικής 
καί τραπεζικής πολιτικής καί όρ- 
γανώσεως. Έν τούτοις, ή Αναλο
γία τών πτυχιούχων έπί τοΰ συνό
λου τών ύπαλλήλων είς τάς Αγ
γλικός Τραπέζας είναι πολύ μικρά 
καί τούτο διότι τά πλεονεκτήματα 
αυτών έναντι τών μή πτυχιούχων 
—έάν έξαιρεθούν αί όλίγαι ειδι
κευμένοι θέσεις είς τάς Διευθύν
σεις Μελετών καί Στατιστικής καί 
τινας άλλος σποραδικός είς λοι
πός διευθύνσεις (Διοίκησις — 
Όργάνωσις κλπ.)—δέν είναι τοί- 
αΰτα ώστε νά προσελκύουν νέους 
έπιστήμονας είς τάς Τραπέζας. 
Μέγα μέρος τών πτυχιούχων ή 
τών μελλόντων τοιούτων επιζητεί 
τήν απασχόλησην είς Τράπεζαν 
μόνον διά ν’ άποκτήση κάποιαν 
πείραν, ώστε μέ τήν πρώτην κα- 
λυτέραν ευκαιρίαν νά δυνηθή νά 
εγκατάλειψη ταύτην.
ΕΝΔΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΣΙΣ
Έ| όσον άνεΦερθησαν ανωτέ

ρω, θά ήτο δυνατόν νά υπόθεση 
κανείς ότι αί Τράπεζαι θά ήρ- 
κοΰντο είς τό σχετικώς ύψηλόν 
μορφωτικόν επίπεδον τών νεο- 
προσλαμβανομένων Αποφοίτων μέ 
σων τραπεζικών σχολών καί ιν
στιτούτων. Έν τούτοις, αύται ε
πιμένουν καί είς τήν περαιτέρω 
έξειδίκευσιν τών ύπαλλήλων των.

Αί πέντε μεγάλοι Τράπεζαι είς 
τήν Μ.Βρεταννίαν διατηρούν έκά- 
στη ίδιον κολλέγιον τραπεζικής 
έκπαιδεύσεως καί τεχνικής έξα- 
σκήσεως. Είς τάς σχολάς τούτα;, 
όπου ή φοίτησις κυμαίνεται μετα
ξύ 2—6 έβδομάδων, τό πρόγραμ
μα περιλαμβάνει τόσον θεωρητι
κήν όσον καί πρακτικήν καταρ- 
τισιν. Τά έν λόγω κολλέγια λει
τουργούν έκτος τών πόλεων, οί 
δέ νεοπροσλαμβανόμενοι ύπάλλή- 
λοι εισέρχονται είς αύτά ώς οί- 
κότροφοι και καθ’ όλην τήν διάρ
κειαν τής μετεκπαιδεύσεώς των 
λαμβάνουν κανονικός άποδοχάς. 
Αί δαπάναι διατροφής κλπ. έπι- 
βαρύνουν τούς φοιτώντας είς τά 
κολλέγια καί ώς έκ τούτου άφαι- 
ρούνται έκ τής μισθοδοσίας των. 
Τό ύψος όμως τών έξόδων δια
τροφής καί διανομής ρυθμίζεται 

—τά τρόπον, ώστε -■’ Α""ν'ο1'η

μονον μικρόν ποσοστον τοΰ μι
σθού των. Είς τά κολλέγια ταύτα 
είναι έγκατεστημένα υποδειγματι
κά τραπεζικά καταστήματα, όπου 
οί μετεκπαιδευόμενοι Ασκούνται 
πρακτικώς κατά τάς πρωϊνάς ερ
γασίμους ώρας διερχόμενοι, κατά 
σειράν, δι’ όλων τών τμημάτων 
τραπεζικών έργασιών. Μεγίστη έ- 
πίσης σημασία, κατά τό στάδιον 
τούτο τής έκπαιδεύσεως, Αποδίδε
ται είς τό νά κατανοήση ό εκπαι
δευόμενος τον ρόλον τής έκαστη; 
έπί μέρους συντελουμένης έργα- 
σίας, ώς καί τήν οργανικήν καί 
λειτουργικήν σύνδεσιν ταύτης με
τά τών λοιπών έργασιών τής Τρα
πέζης. Παραλλήλως ύποχρεούνται 
οί Ασκούμενοι όπως, καθ’ ώρισμέ- 
νας ώ ρας τής ή μέρας—συνήθως Α
πογευματινός—παρακολουθούν θεω 
ρητικά μαθήματα καί διαλέξεις.Τό 
πρόγραμμα τών διαλέξεων καί μα
θημάτων—έπί νομισματικής, τρα
πεζικής καί πιστωτικής πολιτικής, 
συγχρόνου νομοθεσίας σχετικής 
μέ τάς τραπεζικάς έργασίας κλπ. 
—καθορίζει τό ειδικόν τμήμα έκ- 
παιδεύσεως παρά τή Διοικήσει. 
Τά μαθήματα καί τάς διαλέξεις 
Ακολουθεί συζήτησις καί δίδονται 
επεξηγήσεις καί διευκρινίσεις έπί 
τών ύποβαλλομένων Αποριών και 
ερωτημάτων.

Τά κολλέγια είναι έφοδιασμένα 
μέ καταλλήλους βιβλιοθήκας, 
πλούσιας καί ένημερωμένας μέ 

σύγχρονον τραπεζικήν βιβλιογρα
φίαν. Διά τάς ώρας τής άναπαύ- 
σεως υπάρχουν τά μέσα καί οί 
χώροι ψυχαγωγίας, είς τρόπον ώ
στε ήπαραμονή διά τούς νέους 
υπαλλήλους νά έχη τήν εύχάρι- 
στον πλευράν της. Ενταύθα Ανα
πτύσσεται εΰγενής άμιλλα μεταξύ 
τών μετεκπαιδευομένων καί ό βα
θμός έπιδόσεώς των πατά τήν δι
άρκειαν τής φοιτήσεως λαμβάνε- 
ται ύπ’ όψιν κατά τήν κρίσιν διά 
στήν κατάληψιν Ανάλογου θέσεως.

Τό έκπαιδευτικόν προσωπικόν 
τών κολλεγίων Αποτελεΐται Από 
έπιλέκτους καί έμπειρους Ανώτε
ρους ύπαλλήλους διά τον τομέα 
τών πραγματικών έφαρμογών καί 
Από επιστημονικόν προσωπικόν 
τής Τ ραπέζης ή καί εξωτερικούς 
συνεργάτας διά τήν θεωρητικήν 
διδασκαλίαν.
(συνέχεια είς τό επόμενον φυλλον)

ΕΠ1ΣΤΟΛΑΙ
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ΓΑΜΟΙ

"Αννα Τζιροπούλου, Κατα
στήματος Πειραιώς, Άθανάσι- 

ί ος Ευσταθίου, ’Ανθυποπλοίαρ
χος ’Εμπορικού Ναυτικού, έτέ- 
λεσαν τούς γάμους τωιν τήν 
14.5.61. Τούς εΰχόμεθα νά ζή- 
σουν ευτυχισμένοι.

---------- Φ----------
ΠΕΝΘΗ

Άπεβίωσεν ό Μιχαήλ Κοψοχεί
λης, Ύπατμη ματάρχης τον ’Υπο
καταστήματος Τρικάλων.

Στέφανοι κατετέθησαν έκ μέ
ρους <χ) τής Διοικήσεως τής Τρα
πέζης, 6) τον Συλλόγου τών Ύ 
παλλήλων καί γ) τοΰ Προσωπικού 
τοΰ Ύποκ)τος.

Τον έκλιπόντα άπεχαιρέτησεν 
έκ μέρους τών συναδέλφων 6 Προ
ϊστάμενος τοΰ Λογιστηρίου κ.’Αν- 
δρέας Καραπάνος.

Ή έφημερίς μας συλλυπεΐται 
τους οικείους τοΰ μεταστάντος.

κής σπουδαιότητος νά τυγχάνουν 
τοιούτου χειρισμού; Ή απάντη- 
σις είναι δυστυχώς καταφατική. 
Συμφέροντα τής Τραπέζης άπεμ- 
πολοΰνται χάριν τής σκοπιμότη
τας τής στιγμής. Ή καθίέρωσίς 
τής προμνησθΐίσης ορθολογικής 
διαδικασίας πλήν τών ώς άνω 
προϋποθέσεων αί όποιαι είναι φα
νερόν ότι ελειπον θά είχε και μί
αν σημαντικήν συνέπειαν. Θά πε
ριόριζε κατά πολύ τάς αυθαιρε
σίας καί τάς αδικίας, θά καθίστα 
δύσκολους τάς εύνοιας και τήν 
ήθεληιμένην έπιείικειο^ν, διότι τό 
πεδίον τής άνεξελέκτου κρίσεως 
τοΰ Προϊσταμένου θά έσμικρύνετο 
ούσιωδώς. Αυτό όμως δέν συμ
φέρει είς μερίδα τών διοικοΰντων 
τήν Τράπεζαν, ή οποία καλύπτει 
τήν υπηρεσιακήν άνεπάρκειάν 
της διά τής τρομοκρατίας τών 
δελτίων ποιότητας. Ή Αντικειμε
νική άξιολόγησις τοΰ Προσωπικού 
θά άπεκάλυπτε έξ άλλου πολλά 
αμαρτήματα τών1 υπευθύνων περί 
είς τάς διαφόρους υπηρεσίας καί 
τήν τοποθέτησιν τών ύπαλλήλων 
τήν κακήν έν γένει χρήσιν τοΰ άν 
βρωπίνου δυναμικού.

Πλεΐσται όσαι αύθαιρεσίαι καί 
αύτοσχεδιασμοϊ κατά τον διαχω 
ρισμόν κατά κατηγορίας περί 
τών οποίων θά γίνη λόγος είς τό 
επόμενον φυλλον.

απστελή

'Υπεύθυνος έπί τής ύλης: 
ΙΩΣΗΦ ΛΙΤΙΝΑΣ 
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νά πάσχουν έξ άθεραπεύτου μυ
ωπίας, τήν οποίαν δυστυχώς

Ή Γ.Σ.Ε.Ε. δι’ άποφάσεώς ] πού τήν έλαβον. Ό κ. Μάκρη ς 
της κατήγγειλε τάς ίσχυούσας ! καί οί σύν αΰτώ εξακολουθούν 
’Εθνικάς Συλλογικά; συμβά
σεις τάς οποίας εΐχεν άποδε- 
χθή μετά καυσίματος αρκετού 
λιβανωτού προς τήν Κυβέρνη- 
σιν, κατά τον παρελθόντα Σε- 
πτέμβριον. Ώς γνωστόν ό κ,
Μακρής κατακουρελιάζονταςτήν 
άπόφασιν τού ’Εκτάκτου Συνε
δρίου τών Στελεχών τού Ε.Κ.Α. 
περί αΰξήσεως όλων τών βασι
κών μισθών κατά 20% εΐχεν ά- 
πσδεχθή τήν γνωστήν κατάπτυ- 
στον λύσιν τοΰ 10% διά τά κα
τώτερα μόνον ήμερομίσθια καί 
μισθούς. Διά τής νέας άποφά- 
σεως ή Γ.Σ.Ε.Ε. δίδει έντολήν 
καί είς τάς ‘Ομοσπονδίας νά 
τήν μιμηθσΰν, λόγω τής έν τφ 
μεταξύ ανόδου τοΰ τιμαρίθμου 
κατά 8 έως 10% γεγονός τό ό
ποιον έξηνέμισε τήν πενιχράν 
αΰξησιν, διά έκείνους βέβαια

μεταδίδουν και είς τά κατώτε
ρα κλιμάκια. Ήγγυήθη είς τόν 
κ. Μακρήν ή έργοδοσία δτι διά 
τής αύξήσεως τού τιμαρίθμου 
δέν θά λάβη πίσω μέ τό παρα
πάνω τήν αΰξησιν πού παρε- 
χώρησεν; ή πού θά παραχωρή
σει ; Δέν έχει διδαχθή ό κ. Μα
κρής οτι διά τούς έργαζομένους 
κάθε νέα αϋξησις έχει σάν συ
νέπεια νά μεγαλώνη τό οίκο- 
νρμικό των έλλειμμα;

Δέν έχει χωνέψει άκόμα ό κ. 
Μακρής και μαζί μ’ αυτόν οί 
κάθε είδους ανώτατοι «συνδι
καλιστικοί ηγέτες» δτι μόνον 
ή θέσπισις αυτομάτου τιμαρι
θμικής αναπροσαρμογής θά θέ
ση τέρμα είς τό «βιολί» τών 
εργοδοτών;

’Αγαπητή «Τραπεζιτική»,
Ζητώ καί πάλιν τήν φιλοξε

νίαν σου προς άνακίνηισιν τοΰ 
άποτελματωθέντος σοβαρωτά- 
του καί ζωτικωτάτου ζητήματος 
τοΰ«’Οργανισμοΰ» καί τής«’Εν1- 
τάξεως τοΰ προσωπικού» περί 
τών οποίων πολλά λέγονται, έξ 
αφορμής τών όποιων καί πα- 
λαιότερον έφιλοξενήθην είς 
τάς στήλας σου, άλλ’ ούδέν 
πράττεται,

’Επανέρχομαι έπί τοΰ ζητή
ματος αυτού, διότι πιστεύω, 
δτι καταλληλότερα περίστασις 
από τήν ήδη ύφισταμένην, δέν 
θά ύπαρξη προς λύσιν τοΰ 
πολυθρύλητου αυτού ζητήματος, 
δοθέντος ότι ό νΰν Σεβαστός 
Διοικητής, ώς Υπουργός τού 
Συντονισμού παλαιότερον άπε- 
φ-θέγξατο δτι «ή συγχώνεύσις 
τών δύο μεγόιλων Τραπεζών ύ- 
,πήρξε σφάλμα».

Δέν θά σχολιάσω τό ζήτημα 
από τής οικονομολογικής του 
πλευράς, διότι τούτο υπήρξε 
θέμα άνωτέρων επιδιώξεων καί 
σκοπών, τούς όποιους δέν δύ
ναμαι νά προσεγγίσω. Θά το 
θίξω όμως άπό τής κατώτε
ρος τεχνικής του πλευράς, έν 
σχέσει προς τήν θέσιν τοΰ 
προσωπικού τής άλλοτε ’Ε
θνικής, τό όποιον μετά τήν 
συγχώνευαιν ΰπέστη επιμιξίαν 
καί μεταχείριση; καί συμπίε- 
σιν άνισον καί άνομοι αγενή 
έν πολλοΐς, ώστε νά ύποστή 
βαρεΐαν καί μόνιμον άδικίαν, 
χωρίς νά... μειονεκτή τού συνα
δέλφου του τής τέως ’Αθηνών.

Παρά ταύτα δμως μέ τόν έ- 
πακολουθήσαντα τήν συγχώ- 
νευσιν τών δύο Τραπεζών Ορ
γανισμόν ’Εσωτερικής Υπηρε
σίας τής «νέας» Τραπέζης ΰπό 
τήν Διοίκησιν τοΰ κ. Ήλιάσκου 
ή είς βάρος τοΰ προσωπικού 
τής τέως ’Εθνικής, άδικία έπι- 
σημοποιήθη ναμοθετικώς καί 
δύναται τις είπεΐν έμονιμοποιή- 
θη, άφοΰ έκτοτε έπί ολόκληρον 
οκταετίαν εξακολουθεί παρά 
τάς -κατά κοαρους TTOcptro-roio-st ς
τών εκπροσώπων μας, καί τάς 
άτο,μικάς διαμαρτυρίας καί 
αντιθέσεις δλων ήμών τών 
στραγγαλ ιζομένων 
τής ’Εθνικής, νά 
και νά παραμονή.

Διατί συμβαίνει 
πως δέν αναγνωρίζεται άνωθεν 
ή άδικία; Καί έπομένως μή
πως ή συγχώνευα ις έγένετο 
προς συμπίεσιν τού προσωπι
κού τής τέως ’Εθνικής καί ά- 
νάσχεσιν τής έξελίξεώς του, ής 
τυχόν δέν ήτο άξιον; Τήν τοι- 
αύτην θλιβερόν σκέψιν άναιροΰ- 
σιν εΰτυχώς αΐ έπανειλημμέναι 
ύψηλόθ'εν αναγνωρίσεις τού έ- 
σφαλμένου τής συγχωνεύσεως 
τών δύο Τραπεζών καί τής α
δικίας τού προσωπικού τής 
τέως ’Εθνικής, ώστε τό βάρος 
καί ή ευθύνη νά μετατίθενται 
αυτομάτως καί σαφώς άφ’ ε
νός έπί τών αρμοδίων τής τρα
πέζης και άφ’ ετέρου έπί τών 
έκάστστε έκπρσσώπων μας, οϊ- 
τινες δέν ήκαλούθησαν, φαίνε
ται, τήν πρσσήκουσαν όδον διά 
τήν άποκατάστασνν τών πρα
γμάτων έπί τό δικαιότερον καί 
συγκεκριμένως διά τής καταρ- 
τίσεως ενός νέου καί συγχρονι
σμένου ’Οργανισμού τού προ
σωπικού, προβλέποντος καί τήν 
δικαίαν ένταξιν αυτού διά τής 
οποίας θά έπανωρθοΰντο καί 
άπασαι αί γενόμεναι άδικίαι 
προ καί μετά τήν συγχώνευσιν.

Περαιτέρω παράτασις τής 
ύφισταμένης καπαστάσεως, έ
στω καί μέ τήν αλλαγήν τής 
Κυβερνήσεως ή καί τής Διοι 
κήσεως άκόμη, θ’ άποδυναμώ- 
ση τό δίκαιόν μας και θά όρι- 
στικοποιήση τήν άδικίαν ώστε 
πάσα έν τφ> μέλλσντι κίνησις 
κοτ’ αυτής ν’ άποτελή άνορθο- 
γραφίαν, άν μή καί παρανομί- 
ocv. Πρέπει νά έπισπευθή καί 
νά ένταθ'ή πάσα προσπάθεια 
καί δράσις τών εκπροσώπων 
μας, σΤτινες μέ τήν όμόθυμον 
ΰποστήριξιν δλων ήιμών νά φθά- 
σωσι καί -μέχρι τών άκρων ή
τοι μέχρι τοΰ άπεργιακοΰ άγώ- 
νος διά τήν έπίλυσιν τοΰ θέ
ματος καί τήν κατάρτισιν τοΰ 
πολυθρύλητου ’Οργανισμού καί 
τής έντάξεως, ήτις θά έπιφέ- 
ρη κατασίγασιν τών άντιθέσε-

ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΔΠΕΖΗ Σ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΘΕΡΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΜΟΝΑΧΟΝ — ΑΥΣΤΡΙΑ , 
Δεκαπενθήμερος γύρος Αυστρί
ας μέ εκδρομή είς Μονάχον 

31.7 — 18.8.1961 
Περιήγησις και έπίσκεψις 

20 έκ τών κυριωτέρων πόλεων 
τουριστικού ενδιαφέροντος τής 
Αυστρίας καί τής πόλεως τού 
Μονάχου μέ διαμονήν είς: ’Ίν- 
ΖΜΠΡΟΥΚ, ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡ- 
Αονάχου μέ διαδρομήν είς: IΝ- 

*Ί<, ΒΙΕΝΝΗΝ, ΓΚΡΑΤΣ, 
.ΛΑΓΚΕΝΦΟΥΡΓ, ΛΙΕΝΤΣ, 
ΓΣΕΛ—AM—ZEE, Κ1ΤΣΜ- 
1ΥΑΧΕΛ.

Διαδρομή : ’Από ’Αθή
νας σιδηροδρομικώς εις " I νσ- 
μπρουκ. Άπό "Ινσμπρουκ θά 
άρχίση ό γύρος τής Αυστρίας 
(1 5 ημερών) μέ πούλμαν, δια
σχίζοντας εξαιρετικής ομορφι
άς τοπία (λίμνες,ποταμούς και 
τόν Δούναβι, λειμώνες, παγε
τώνες, εύχένες μέσα άπό χιο
νισμένα βουνά και καταπράσι- 
να φαράγγια) μέ πέρασμο: άπό 
πόλεις, δάση και τοποθεσίες ό- 
νομαστοΰ καί εξαιρετικού ενδι
αφέροντος δπως τήν πεδιάδα 

Θά καταλήξωιμε στην πάλι 
,οΰ ΙΝΝ ΣΙΦΙΛΝΤ, ΣΑΡΝΙ- 
ΤΣ, ΜΙΤΕΝΒΑΛΝΤ, ΣΑΛΤΣ- 
'ΚΟΥΤ, ΘΑΛΓΚΑΝ, ΑΓ. ΚΛΙ- 
ΊΓΚΕΝ, Σ. ΒΟΛΦΑΓΚ, ΜΠΑ- 
ν|ΤΕΝ, Μ-ΕΛΚ, ΒΑΧΑΟΥ — 
νΙΤΟΥΡΣΤΑΊΝ, ΣΕΜΕΡ1Ν,

ύπαλλήλων
ύφίσταται

αύτό; Μή-

ΑΙΣΕΝΣΤΑΤ, ΠΑΚΣΤΡ ΑΣ
ΣΕ, ΒΟΛΚΕΜΑΡΚΤ, ΣΠΙ- 
ΤΑΛ—ΝΤΡΑΟΥ, τούς παγτ- 
τώνας τοΰ ΓΚΡΟΣΚΛΟΚΝΕΡ, 
ΧΟΛΑΛΠ ΕΝ ΣΤΡΑΣ Ε, ΧΑ· I ·- 
\Ι ΚΞΕΝΜΠΛΟΥΤ. 
τής αφετηρίας μας "Ινσμπρουκ 
τελειώνοντας τόν 1 5θήμερο γύ
ρο τής Αυστρίας.

Άπό τό "Ινσμπρουκ θά έπι- 
στοέψωμε σιδηροδρομικώς.

Τά έξοδα σ υ _μ μ ε τ ο
χ ή c: Άπό Αθήνας είς Αθή
νας ΛΡΑΧΜΑΙ 5.200.— 
Περιλαμβάνονται :

1) άπαντα τά έξοδα μεταφο
ράς,

2) διαμονής σέ τουριστικά 
ξενοδοχεία καλής κατηγορίας 
σέ δίκλινα καί τρίκλινα δωτά- 
τια άνευ λουτρού, ιμ ε τ ά π λ ήΓ 
ρους τροφής (πρόγευμα 
- γεύμα - δεΐπνον)

3) επισκέψεων., αξιοθέατων 
πόλεων Μουσείων μετά τής ει
σόδου και ξεναγού:
Δέν περιλαμβάνονται:

Τά έξοδα διατροφής τού σι
δηροδρομικού ταξειδίου μετα- 
βάσεως καί επιστροφής Αθη
νών — "Ινσμπρουκ —- Αθηνών 
και τά έξοδα τού διαβατηρίου.

Λεπτομερές αναλυτικόν πρό
γραμμα χορηγείται παρά τού 
κ. Άθ. Ραγάζου (Κ. Κ)μα, 
Πληροφορίαι τηλ. 339), οστις 
θά παρέχη πληροφορίας διά 
τάς δηλώσεις συμμετοχής.

Δηλώσεις μέχρι τής 15ης 
’Ιουνίου 1961 (άτομα 25).

10ΗΙΚΗ - ΛΑ Ϊ ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

α) Στεγαστικον·
ΑΙ έργασίαι τής ’Επιτροπής 

Στεγάσεως χάρις είς τάς προσ 
παθείας τών έν τή ’Επιτροπή 
εκπροσώπων τών Συλλόγων, 
έπροχώρησαν ικανοποιητικά.

Πλήν όμως, έπί τφ σκοπώ 
τού συγχρονισμού καί τών ερ
γασιών τής ’Επιτροπής Στε
γάσεως της Εμπορικής., cct έρ- 
γασίαι ά νεστόολησαν έπί τι- 
νας ή μέρας.

Πάντως έχουν προωθηθή τό
σον, ώστε εντός έλαχίστων ή
μερων είναι ίδυνοΠ'ον νά περα- 
τωθή ή κρίσις καί ν’ όνσκοι- 
νωθοΰν οί πίνακες χορηγήσεως 
τών δανείων.

β) Συνέλευσι ς Με
τόχων Τραπέζης:

Συνήλθε τήν 26ην ’Απριλίου 
1961 ή έτησία Συνέλευσι ς τών 
Μετόχων τής Τραπέζης είς τήν 
οποίαν ό Πρόεδρος τού Συλλό
γου Ύπαλλήλων Λαϊκής Τρα
πέζης συν. Γ. Σωτηρόπονλσς, 
ώμίλησεν έκ μέρους τών Συλ
λόγων έκθέσας τά ζητήματα 
τοΰ Προσωπικού, έπιμείνας ι
διαιτέρως έπί τού μισθολογι- 
κοΰ, τών όρων καί τών ωρών 
έργασίας, τής καταστροπηγή- 
σεως τής περί κανονικής ετή
σιας άδειας νομοθεσίας κ.τ.λ.

Έζήτησε δέ τήν έξάλειψιν 
τής μισθολογικής διαφοράς με
ταξύ τής Τραπέζης καί τώιν 
άλλων Τραπεζών, τήν έγκατά- 
λειψιν τών /μεθόδων έξαντλητι- 
κής έργοοσίας καί τήν σχολα
στικήν εφαρμογήν τής νομοθε
σίας περί κανονικών άδειών.

γ) Συνεργασία 
Συλλόγων ’Εμπορι
κής — Ίονικής — Λαϊ
κής:

Κατόπιν άποφάσεώς τών Δι
οικητικών Συμβουλίων τών τρι
ών Συλλόγων, έσχημοτίσθη 
συντονιστική επιτροπή τών 
Προεδρείων τών τριών Συλλό
γων,, ή όποια συνήλθε καί ε- 
ξήτασε τήν εις τάς Τραπέζας 
δ ι αμ ορφωθεΐσαν κατάστασιν, ι
δία συνεπεία τής συστηματι
κής παραβιάσεως τής κειμένης 
προστατευτικής νομοθεσίας.

Ή Συντονιστική ’Επιτροπή 
άπεφόκτισεν σειράν ένεργειών 
είς τό πλαίσισν τών όποιων ε- 
πεσκέφθη τούς κ.κ. Υπουργούς 
’Εργασίας καί Δημοσίας Τα-

ων καί σύμπνοιαν και συνα- 
δελφικήν ενότητα μεταξύ τού 
προσωπικού τής Τραπέζης 
προς τό συμφέρον και τής Τρα
πέζης και τοΰ προσωπικού.

Ευχαριστών
ΑΝΑΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ξεως, είς τούς οποίους κατήγ
γειλε τήν είς τάς δυο Τραπέ
ζας άφόρητόν κατάστασιν, έ
ζήτησε δέ άπό αυτούς τήν έν 
τή άρμοδιότητί των έπέμβασιν 
διά τήν πάτσξιν τών συστημα
τικών παραβιάσεων τής έργα- 
τικής νομοθεσίας.

"Ηδη ό κ. Υπουργός Δημο
σίας Τάξεως έξέδωκε σχετικήν 
παραγγελίαν προς τάς ύπ* αυ
τόν δυνάμεις χωρ) κής καί Α
στυνομίας διά τήν πσρακολού- 
θησιν τής εφαρμογής τής έργα- 
τικής νομοθεσίας, ένώ ό κ. Υ
πουργός Έργασίας ύπεσχέθη 
νά δόση σχετικήν ρητήν έντο
λήν είς τήν Διεύθυνσιν Έπιθε
ωρήσεως Έργασίας.

δ) ’Ασφάλιστρα: Κατόπιν 
τής έψσρμογής είς τήν Εμπο
ρικήν Τράπεζαν τής υπό μορ
φήν μηνιαίου έπιδόματος, δια
νομής τών άσφαλίστρων είς τά 
Προσωπικόν,, οί Σύλλογοι ά- 
πέστειλαν τηλ) μα είς τόν κ. 
Άνδρεάδην, έκφράζοντες τήν 
συμφωνίαν των διά τό ριζο
σπαστικόν μέτρον, προβαίνουν 
δέ είς τάς ένδεδειγμένας ένερ- 
γείας διά τήν ταχεΐαν έπέκτα- 
σιν τοΰ μέτρου και είς τήν ’Ι
ον ικήν - Λαϊκήν.

ε) Έκδομή Εξωτερικού: Έ- 
πραγιματοποιήθη τήν 22αν τρέ
χοντος ή άναχώρησις τών μετε- 
χόντων τής ύπό τών Συλλόγων 
όργανωθείσης εκδρομής είς 
Σερβίαν — Αύστρίαν — Δ. 
Γερμανίαν — ’Ιταλίαν. Τό 
πρόγραμμα τής έκδρομής είναι 
έξαιρετικώς φροντισμένον καί 
πλούσιον, τό δέ κόστος της ε- 
ξαιρετικώς χαμηλόν.

Ταύτα οφείλονται είς τάς όν
τως υπεράνθρωπους προσπά
θειας τής Επιτροπής Ψυχαγω
γίας τών δύο Συλλογών.

ΔΩΡΕΑI ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΥΠΕΤ

—.’Εκ μέρους τοΰ Συλλόγου 
Ύπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης 
είς μνήμην τοΰ Γεωργίου Διλιν- 
τά, ττοττρός τού Γεν. Γραμμα
τ έως κ. Σπ. Διλινδά, δραχ. 
300.

Παρά τοΰ κ. Ήλία Χατζη- 
ανδρέου είς μνή,μηγ Στεφάνου 
Μάρκου δραχ. 300.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Ευχαριστώ θερμότατα τούς 
συναδέλφους καί ιδιαιτέρως της 
Διευθύνσεως Βιομηχανικής Πί- 
στεως γιά τήν συμμετοχή τους 
στον μεγάλο μου πόνο γιά τόν 
πρόωρο χαμό τοΰ αγαπημένου 
μου συζύγου.

Κική Κ. Καραβασίλη
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΙ
ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

Χωρίς νά κομίζωμεν γλαύκα, τοΰ δικαζόμενου, επί τοΰ ίδιου
ψονίζομεν την μεγάλην σημασί
αν, ήν έχει επί -τταντός οργανι
σμοί) ή φυσιολογική καί ίσομε- 
ρής έξέλιξις όλων των οργάνων 
αύτοϋ. Άττό την στιγμήν καθ’ 
ήν ήθελε τεθή έμπάδιον εις τήν 
άνάτττυξιν ένίων έξ αυτών είτε 
ήθελε- έπιχειρηθη διά τεχνη
τών μέσων ή υπέρμετρος παρά 
φύσιν προανάπτυξις έτέρων, τό
πε ό ύπακαθιστών τήν φύσιν 
«έπεμβασίας» εργάζεται προς 
αντίθετον άπό δ,τι νομίζει κα- 
τεύθυνσιν δηλ. προς τον θάνα
τον τοΰ οργανισμού. Αί προα- 
γωγαί είναι ή φυσιολογική ορ
γανική έξέλιξις τοΰ Υπαλλή
λου. Καί ή ό ισχύων ’Οργανι
σμός εΐναι έκ γενετής πλήρης 
έλλείψεων καί πρέπει ν’ άντι- 
κατασταθή — καί εις αυτό εί
ναι γνωστοί αί απόψεις μας — 
ή έφ’ δσον δεν άντι κατασταθή 
πρέπει νά έφαρμόζηται καί νά 
έρμηνεύηται όμοιομόρφως, ανε
ξαρτήτως προσώπων καί χρό
νου. ’Όχι έκ τοΰ κρινομένου 
στελέχους νά έρμηνεύωνται αί 
οργανικοί διατάξεις άλλ’ έκ 
τούτων νά καθοράται καί νά ά- 
ποδειικνύεται ή άνέλιξις τών 
Υπαλλήλων. Ό ’ίδιος δικαστής 
διά νά είναι ακέραιος καί αδέ
καστος οφείλει, ανεξαρτήτως

θέματος, εντός τών ιδίων συν
θηκών νά έκδίδη όμοιας αποφά
σεις. ’Εφ’ δσον λοιπόν μέχρις 
σήμερον έφηρμόζετο καί έγένε- 
το αποδεκτόν ιδτι οί υπεράρι
θμοι τών οργανικών θέσεων άν 
καί ικανοί, έφ’ δσον άπεκλείον- 
το κατά τό έτος τής κρίσεως 
«έμπαιναν» εις τήν σειράν καί 
άνέμενσν τό επόμενον Ετος διά 
νά κριθοΰν έκ νέου, μαζί μέ 
τους έν τζ> μεταξύ νέους δικαι
ούχους, κατά ποιαν οργανικήν 
διάταξιν (νόμου) ή Πρακτικού 
Συνεδριάσεων έπιτροπών προ
αγωγών (νομολογία δικαστηρί
ων) άπόντος μάλιστα τοΰ Προ
έδρου μας, έκρατήθη προσφά- 
Τως σειρά προτεραιότητας δι’ 
Εκείνους οί όποιοι έπερίσσευ- 
σαν προς προαγωγήν εις Τμη- 
ματάρχας Α' έτους 1960; Τοΰ- 
το όδηγεΐ εις πονηράν σκέψιν 
«δτι κάποιος ευνοούμενος, μή 
έχων επαρκή προσόντα, έπι- 
χειρεΐται άθορύβως νά άφεθή νά 
διολίσθηση καί νά προωθηθή," 
”Η νομίζουν οί εΐσηγούμενοι 
τάς ταιαύτας καινοτομίας, δτι 
οί πολλοί συνάδελφοι επειδή ά- 
γορόοζουν έξ αιτίας τής φτώ
χιας των χόρτα, προτιμούν τό 
κουτόχορτο;

ΧΕΛΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
Ό κ. Άνδρεάδης εΐναι άναμ- 

φισβητήτως ένας πολύμορφος 
κεφαλαιοκράτης. Ποτέ δεν ά- 
πημνήθη τήν ιδιότητά του αΰτή 
διά νά παρουσιασθή δτι δήθεν 
προέρχεται έκ πτωχής οικογέ
νειας ή ότι έκίνησε καί οΰτος 
έκ τοΰ μηδενός.

Υπηρετεί πιστώς τό Εφο
πλιστικόν, τό συγκοινωνιακόν 
καί τό τραπεζιτικόν κεφάλαισν 
(μετά τών όποιων έχει άρρή- 
κτως συνδέσει τήν ζωήν του. 
Δεν είναι —ώς άλλοι διακηρύτ
τουν— περαστικός διαβατάρης 
άπό τάς θέσεις πού κατέχει 
καί οΰτε φημίζεται διά τάς 
συγχρόνους περί κοινωνικού 
πλούτου αντιλήψεις του. ’Ιδα
νικόν του είναι, καί αναμφισβή
τητα τό Επιτυγχάνει, ή αϋξησις 
τοΰ στόλου του, τών Τραπεζών 
του καί τών λοιπών Επιχειρήσε
ων του. Διακηρύττει δτι δου
λεύει διά τό κεφάλαιον καί 
χαίρει φήμης στυγνοΰ Εργοδό
του. "Ομως αυτά δέν τόν Εμπό
δισαν νά δειχθή ώς σκεπτόμε- 
νος ευρύτερα, εις τό θέμα τών 
ασφαλίστρων, άπό τόν κ. Χέλ- 
μην, ό όποιος καί μαζί μ’ αυ
τόν καί τό Επιτελεΐον του, δια
κηρύττουν ότι έλυσαν έπιτυχώς 
τό θέμα τών άσφαλίστρων μέ 
τό νά δώσουν τά πολλά εΐςτούς 
Ελάχιστους καί τά Ελάχιστα 
εις τούς πολλούς. Δέν ύπσστη- 
ρίζομεν δτι ή παρά τοΰ κ. Άν- 
δρεάδη δοθεΐσα λύσις είς τό 
ζήτημα τήςδιανομής τών ασφα
λίστρων είναι οϊα έπρεπε νά 
είναι. Περικλείει όμως ή λύσις 
αυτή μία παστρικότητα τόσον 
ώς προς τά παρεχόμενα ποσά 
δσον καί ώς προς τούς δικαι

ούχους. Ό κ. Χέλμης δίδει έ- 
τησίως είς τά 80% τοΰ Προσω
πικού τό 30% τοΰ μισθοΰ του. 
Ό κ. Άνδρεάδης τό έλάχιστον 
πού δίδει (διά τόν βαθμόν τοΰ 
δοκίμου) είναι τά 80% τοΰ μι
σθού του διά νά φθάση, μέ άδι
κον βέβαια κλίμακα, τά 100%. 
Ένώ π. χ. ό Λογιστής Β', ό 
δικός μας (μέ 12 έτη ύπηρεσί- 
ας) λαμβάνει ώς ασφάλιστρα 
έτησίως 900 δρχ. είς τήν Τρά
πεζαν τοΰ κ. Άνδρεάδη λαμβά
νει 3.240 δρχ. ’Αλλά τό ση- 
ψαντικώτερον τής διανομής τοΰ 
κ. καθηγητοΰ εΐναι δτι γίνεται 
ένας κοινός κορβανάς άπό τόν 
όποιον Εκαστος λαμβάνει φανε
ρά τό ποσόν τό όποιον άντι- 
στοιχεΐ είς τόν βαθμόν του.Τοι- 
ούτιρ τφ τρόπφ ό ύπάλληλος 
κυνηγά τόν βαθμόν καί όχι τήν 
Α' ή τήν Β ' θέσιν τοΰ προϊστα
μένου εις τό Α' ή τό Β' Κα
τάστημα ή υπηρεσίαν. ’Απερ
γός ή μή ό ύπάλληλος τής Εμ
πορικής διατηρεί τόν βαθμόν 
το υ καί Επομένως καί τά ά- 
σφάλιστρά του διότι δέν δύνα- 
ται νά ύπαρξη ή άπειλή: «’Άν 
άπεργησης θά χάσης τόν βαθ
μόν σου» Συμπέρασμα: Ή παρ’ 
αύτοΰ λύσις τοΰ έν λόγφ προ
βλήματος δέν δημιουργεί- «κο
πελιά» τσυτέστιν άπεργοσπσ- 
στικόν μηχανισμόν αλλά παρέ
χει άδικον μέν άλλά παστρικήν 
διανομήν τών άσφαλίστρων.

’Άς σπεύση λοιπόν ή Διοί- 
κησις τής Ε.Τ.Ε. νά φθάση ή 
νά ξεπεράση τόν κ. Άνδρεάδην 
"Οσον ταχύτερον τό πράξει τό
σον καλύτερον δι’ έαυτήν καί 
διά τό "Ιδρυμα.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Έν Άθηναις τή 30-5-1961 

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Αί συνεχείς οχλήσεις ας ΰφμ- 

στάμεθα καί ή αγωνία τών ενδι
αφερομένων διά τόν τερματισμόν 
τών προαγωγών μάς υποχρεώνουν 
νά φέρωμεν είς γνώσιν σας τά ά- 
κόλουθα:

Τά κατά τό άπό 20)4)61 μέχρι 
25)5)61 χρονικόν διάστημα έξελι- 
χθέντα γεγονότα έπϊ τοΰ θέματος 
τών προαγωγών Τμηματαρχών Β' 
πρόο Α' άποδεικνύουν σαφώς τό 
ΰψιστον σημεΐον τής σήψεως είς δ 
Εχει περί έλθει ό διοικητικός μηχα
νισμός τοΰ ‘Ιδρύματος, ώστε νά 
τίθηται τό έρώτημα οΰ μόνον· προ 
τής ηγεσίας, άλλ’ ολοκλήρου τοΰ 
συναδελφικοΰ σώματος τοΰ ΰγιώς 
καί τιμίως σκεπτομένου, αν ή κα- 
τάστασίς δέν εγκυμονεί σοβαρω- 
τάτους κινδύνους διά τήν ΰπόστα- 
σιν τής Τραπέζης καί έάν εΐναι 
Επιτρεπτή καί συνεπώς ανεκτή πε
ραιτέρω ανοχή τής τοιαύτης πο
ρείας τοΰ διοικητικού μηχανισμού. 
Συνάδελφοι,

Πριν ή γνωστοποιήσωμεν ΰμΐν 
τά σχετικά στοιχεία έξ ών Επισ
φραγίζεται ή διά τών ανωτέρω έχ- 
τιθεμένη άντίληψίς μας, έκρίναμεν 
έπιβεβληιμένον καθήκον μας νά ά- 
ποταθώμεν, δι* ΰστάτην φοράν, 
πρός τόν κ. Διοικητήν καί νά τόρ 
έκθέσωμεν τήν πραγματικότητα, 
ήν προφανώς αγνοεί, ζητήσαντες 
τήν αποτελεσματικήν έπέμβασίν 
του τό μέν διά τήν απονομήν δι
καιοσύνης, τό δέ διά τήν θεραπεί
αν τής άπαροίδέκταυ καταστάσεως.

Έν αναμονή λήψεως αποφάσε
ων τού Κου Διοικητοΰ, αί όποΐαι 
θά εχωσι μεγίστην έπίδρασιν έπϊ 
τής περαιτέρω έξελίξεως τής κα
ταστάσεως, ό Πρόεδρος τοΰ ήμετέ- 
ρου Συλλόγου είς ενδειξιν έλαχ·- 
στης διαμαρτυρίας θά άπόσχη τών 
συνεδριάσεων τών Συμβουλίων 
προαγωγών.

Μέ συναδελφικους χαιρετισμούς 
ΤΟ ΔΙ|01ΚΗΤΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΙΐΛΛΒΓΟΙ ΙΥΗΤΑΞΙΟΫΧΟΪΓ

Κατά τάς διεξαχθείσας άρ- 
χαιρεσίας τής 26ης Μαΐου είς 
τόν Σύλλογον Συνταξιούχων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης οί ψη- 
φίσαντες, κρίναντες ότι ή λύσις 
τοΰ οικονομικού προβλήματος 
τοΰ μέχρι τότε Προέδρου των κ. 
Χατζηανδρέου δέν σημαίνει καί 
βελτίωσιν τής ί&ικής των οικο
νομικής θέσεως, άπήλλαξαν τόν 
κ. Χατζηανδρέου τών καθηκόν
των του καί τοΰ πεντακισχιλί- 
ou Επιδόματος. Τό νέον ύπό 
τόν κ. Τσαλίκην άναδειχθέν Δ. 
Συμβούλιον κατηρτίσθη είςσώ- 
μα ώς Εξής:

Πρόεδρος: Κωνστ. Τσαλίκης
Α' Αντιπρόεδρος : Γεώργιος 

Κορνέτης
Β' ’Αντιπρόεδρος: Νικ. Ζουμ- 

πουλίδης
Γεν. Γραμματευς: Διον. Οίκονο- 

μόπουλος
Άναπλ. Γεν. Γρ.: Άντ. Άπο- 

στολάκης
Ταμίας: Νικ. Καραρας.
Σύμβουλοι : Κων. Βέτσικας, 

Έμμ. Βλάχος, Κων. Χριστοδού
λου, Π. Παπαζαχαρίσυ καί ’Ακρι
βή Λιβαδά.

Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι 
ο νέος Πρόεδρος θά φρσντίση 
νά άπαγορευθή καταστατικώς 
όποιαδήποτε αμοιβή του ώς 
συνδικσλ ιστού.

Η ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ

ΟΙ ΑΘΛΟI
Γνωρίζουν βεβαίως οί συνάδελ

φοι καί έχουν ήδη Εκτίμηση δεόν
τως τήν ...δραστηριότητα τής Δι
οικητικής μηχανής.

’Αγνοούν όμως ότι μεταξύ τών 
άθλων είναι καί τό γεγονός καθ’ 
δ έπέτυχεν όπως άξιόλογος άριθ- 
μός ικανών ικαί έμπειρων συνα
δέλφων τεθή είς τήν διάθεσιν τής 
Διευθύνσεως Προσωπικού καί Επί 
μακρόν ήδη χρονικόν διάστημα, ώς 
μόνην Εργασίαν τήν οποίαν προσ
φέρουν είς τό "Ιδρυμα εΐναι τό 
«παρόν».

‘Η τακτική αίίτη άποσκοποΰσα 
νά έξαναγκάση τούς συναδέλφους 
τούτους εις παραίτησιν κρίνεται 
άπαράδεκτος καί οφείλουν οί θί
γόμενοι ν’ άντιδράσουν καί ν’ ά- 
ποδείξουν είς τούς ιθύνοντας ότι 
μόνον διά τής άνθρωπίνης όδοϋ θά

έπέλθη συνεννόησις ή οποία ά- 
σφαλώς είναι Επιβεβλημένη.

Αΰτή εΐναι μία άλλη σοβαρά 
υπηρεσία προσφερομένη κατά τής 
Τραπέζης.

"Εχετε γνώσιν κ. Διοικητά;

ΠΕΡΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ1'

Καλώς ή κακώς συνετάχθη καί 
Εκυκλοφόρησεν ό νέος Κανονισμός 
συντάξεως φύλλων ποιότητας. Δια 
τούς έκτελεστάς του — Διευθυν- 
τάς Υποκαταστημάτων — έξεδό- 
θη και μακρασκελεστάτη Επεξηγη
ματική Εγκύκλιος.Κατόπιν τούτου 
κρίνονται περιττά τά ταξείδια τοΰ 
ύπό τόν κ. Προσωπάρχην περισδεύ-

αντος κλιμακίου. Διότι ή ό κανο
νισμός καί ή σχετική Εγκύκλιος 
είναι σαφής, οπότε περιττεύουν 
αί περιοδεΐαι ή μερικοί Διευθυν- 
ταί δέν εΐναι είς θέσιν νά έρμηνεύ- 
σουν βασικόν τής Διοικήσεως Εγ 
γραφον, οπότε καί δέν τούς αξί
ζει ή θέσις την όποιαν κατέχουν

— ♦ Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας

τών Κοινοβουλευτικών εκ
προσώπων τής Χώρας
οί όποιοι κατόπιν 
τών ένεργειών μας
έκινήθησαν πρός τήν κα- 
τεύθυνσιν τήςΚυβερνήσεως 

κ. Μ α ρ ή ς Βου
λευτής Ηράκλει
ο υ: Διά τηλεγραφήμα
τος του πρός τόν Άντιπρό- 
σωπόνμας τοΰ Κατ)τος Η
ρακλείου αναφέρει δτι: 
«Καταθέτω απόψε έρώτη- 
σιν είς τήν Βουλήν «σχετι- 
κώς μέ άρνησιν Διοικη- 
του Έλλοτραπέζης έφαρ- 
μόση Ν. 3662)57, προβλέ- 
ποντα ένίσχυσιν Ταμείου 
Συντάξιεώς σας».

κ. Ν. Ζορμπας Βου
λευτής Χίου: Κατα- 
Θέσας έρώτησιν είς Βου
λήν τήν 15)5)61 λέγει: 
«Καταθέτων τά συνημμέ
να τηλεγραφήματα δια
μαρτυρίας τοΰ Προσωπι
κού τής Εθνικής Τραπέ
ζης Χίου καί τών Συνταξι
ούχων Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος ερωτώ τούς 
κ.ίκ. Υπουργούς Εμπορί
ου, Οικονομικών καί Ερ
γασίας διά ποιον λόγον δ 
κ. Διοικητής τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος δέν έφαρμό- 
ζει τόν Ν. 3662)57».

κ. Μπουρνιας Βου
λευτής Χίου: Διά τη
λεγραφήματος του πρός 
άντιπρόσωπόν μας είς Χί
ον λέγει: «Ενημέρωσα 
’Αντιπρόεδρον καί Υπουρ
γούς Οικονομικών, ’Εμπο
ρίου και ’Εργασίας έπϊ θέ
ματος εφαρμογής Ν. 3662) 
57 ύποστηρίξας ένθέρμως 
απόψεις σας».

κ. Π. Ξενοδοχειάδης 
Βουλευτής Λέσβου: 
Άποστέλων τό κάτωθι τη
λεγράφημα πρός τόν ’Αντι
πρόσωπόν μας Μυτιλήνης 
«Τηλεγραφήματα σας έλή-
φθησαν καί κατετέθησαν 
Πρόεδρον Βουλής μέ πα- 
ράκλησιν διαβιβασθοΰν εις 
αρμοδίους Υπουργούς ινα 
ζητήσουν άπό Διοίκησιν 
Τράπέζης Ελλάδος έφαρ- 
γήν Ν.3662) 57 περί ένισχύ- 
σεως Ταμείου Συντάξεώς 
σας».

κ.’ΑλαμανήςΒου- 
λ ε υ τ ή ς Κ α ρ δ ί τ ο η ς: 
Διά τηλεγραφήματος του 
πρός τόν ’Αντιπρόσωπον 
τοΰ Συλλόγου τοΰ Κατα- 
στή ματος Καρδίτσης λέ
γει: «Παρακαλώ ένημερώ- 
σατε συναδέλφους σας κα
τέθεσα Προεδρεΐον Βουλής \

• Τυπσγραφικαί έργασίαι 
e «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»
• Μουλαγιάννη - Καζούρη
• Σωκράτους 6 - Άθήναι

’Αντί λοιπόν τών ταξειδίων τοΰ 
κλιΐμακίου θά ήτο προτι.μώτερον1 
τά ταξείδια τών άνεπαρκών Διευ-

οικήσεως Τραπέζης Ελλά
δος».

κ. Δ. Λατζούνης 
Βουλευτής Μεσση- 
ν ί α ς! ’Απέστειλε τη
λεγράφημα πρός τόν ’Αντι
πρόσωπόν μας Κατ) τος 
Καλαμάτας λέγων: «Τηλε
γραφικήν σας διαμαρτυρί
αν κατέθεσα σήμερον ε
σπέραν Βουλήν, ζητήσας 
τήν κατ’ εφαρμογήν τοΰ Ν. 
3662)57 ένίσχυσιν Ταμείου 
Συντάξεώς σας».

κ. Στ. Κ ω ο τ ό π ο υ- 
λος Βουλευτής 
Μεσσηνίας: Πρός τόν 
’Αντιπρόσωπόν μας Καλα
μάτας, απέστειλε τό ακό
λουθον τηλεγράφημα: «’Ε
φαρμογή Ν. 3662)57 τελι- 
κώς έξαρταται ’άπό σχετι
κήν άπόφασιν Υπουργείων 
Συντονισμού, ’Εργασίας 
καί Οικονομικών, άρνηθέν- 
των νά εφαρμόσουν αύτόν 
καί ούχί άπό Τράπεζαν 
Ελλάδος,όποιας πρότασις 
εΐναι απλώς γνωμοδοτικη 
ΒΤΟ'Ρ πάντως συνεχίσω έ- 
νεργείας μου άποκατάστα- 
σιν δικαιοσύνης».

κ. Α. Σ χ ινα ς Βου
λευτής Μεσσηνίας: 
Πρός τόν ’Αντιπρόσωπόν 
μας Καταστήματος Καλα
μάτας, απέστειλε το κά
τωθι άπόσπασμα Πρακτι
κών Βουλής: 15.5.61. «Ό 
βουλευτής Μεσσηνίας Α. 
Σχινας καταθέτει τηλε
γραφικήν αναφοράν τοΰ 
Προσωπικοΰ τοΰ Υποκα
ταστήματος ’Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος Καλα
μάτας, διαμαρτυρομένου 
διά τήν μή έφαρμογήν ύπό 
τής Διοικήσεως τής Τρα
πέζης τής ’Ελλάδος τοΰ Ν. 
3662)57».

κ. Ν. Ζορμπας Βου
λευτής Χίου: Κατέ- 
θεσεν είς τήν Βουλήν, τήν 
άκόλουθον έρώτησιν: Κα
ταθετών τό συνημμένον ση
μείωμα τοΰ Συλλόγου Υ
παλλήλων ’Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος, σχε- 
τικώς μέ τήν ένίσχυσιν τοΰ 
Ταμείου Συντάξεως Προ- 
σωπικοΰ τής ’Εθνικής Τρα
πέζης έρωτώμεν τόν κ. Υ
πουργόν Συντονισμοΰ έάν 
θά λάβη μέτρα πρός τα
κτοποίηση/ τοΰ δικαίου αι
τήματος τοΰ Συλλόγου 
τούτου καί πρός αποτρο
πήν παρανόμου ένεργείας 
ήτις θά ζημιώσή χιλιάδας 
οικογένειας υπαλλήλων».

Μ. Κοτσώνης Βου- 
λ ε υ τής Σάμου: 
Πρός τόν ’Αντιπρόσωπόν

τηλεγραφικήν'σας διαμαρ:ίμ«ς του Καταστήματος 
τυρίαν Κατά όρισθησομέ- ; Σ«Ηου την _21.5.61 επεστει-
νην συμφώνως κανονισμώ

-<ΐ>-

σώματος ημέραν συζητή- 
σεως ύποστηρίξω μέ δλην 
τήν θέρμην δίκαιον καί νό
μιμον αίτημά σας, στηρν- 
ζόμενον ρητάς διατάξεις 
Η. 3662)57, παραβιαζομέ- 
νας αύθαιρέτως παρά Δι-
θυντών πρός τό Κέντρο ν η πρός 
τάς- εστίας των. Στελέχη όταν θέ- 
λομεν νά βρούμε υπάρχουν πολλά.

ΑΣ ΕΡΩΤΗΣΟΥΝ ΕΑΥΤΟΥΣ
’Ασφαλώς θά έκπλήσσωνται οί 

αρμόδιοι, όταν ιμετ’ ολίγον τεθη 
αίτημα καταβολής τών φόρών Ε
κείνων τούς όποιους θά πλήρωσή 
κατηγορία συναδέλφων συνεπείςι 
τής άδικαιολογήτου καθυστερήσε- 
ως τών προαγωγών καί προσαυ- 
ξήσεων.

Ώς Επακολούθημα τής τοιαύτης 
καθυστερήσεως είναι νά εισπράτ
τουν έφ’ απαξ οί συνάδελφοι δι
αφοράς δύο ή καί περισσοτέρων

προσόδους, πράγμα τό όποιον Ε
παυξάνει δυσαναλόγως τόν φορο
λογικόν συντελεστήν είς βάρος 
των.

Άς έρωτήσουν λοιπόν οί υπεύ
θυνοι έαυτούς ποιος θά φέρη τήν 
ευθύνην διά τό ινέον δίκαιον τούτο 
αίτημα;

Καί ποιοι εΐναι Εκείνοι οί όποι
οι δημιουργούν τά ζητήματα; 

Καθ’ ήμάς οί Εντεταλμένοι νά
Ετών καί νά Εμφανίζουν ηΰξημένας δίδουν λύσεις είς αυτά.

ΕΥΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΙΑ
Διά τής ύπ’ όριβ. 95 Σειρά 

ΓΖ εγκυκλίου τής Διευθύνσεως 
Γεν. Λογιστηρίου άνεκοινώθη, 
στι αί Όλλανδικαϊ Τράπεζαι 
άπό τοΰ μηνάς Μαΐου θά παρα
μένουν κλειστιαί κοιτά Σάββα- 
τον.

Οί Συνάδελφοι καί μαζί καί 
ήμεΐς διηρωτήθησαν, πρός τί

αραγε η κοινοποιησις αυτή. 
”Η μήπως είναι ύπόδειξις πρός 
τήν Διεύθυνσιν τοΰ Προσωπι
κού οτι καί έκεΐ δπου τό θέρος 
δέν εΐναι τόσον βαρύ δσον είς 
τήν χώραν μας Εφαρμόζεται έ- 
λαψρότερον θερινόν ώράριον 
Εργασίας άπό τό χειμερινόν 
τοιοΰτον;

λε τό εξής τηλεγράφη
μα: «’Έλαβα τηλεγράφη
μα αντιπροσωπείας Προ- 
σωπικοΰ Ύποκ) στήματος 
καί παρακαλώ γνωρίσητε 
λοιπούς συναδέλφους δτι 
κατόπιν προηγουμένου τη· 
λεγραφήματος Προσωπν 
κοΰ Καταστήματος Καρλο 
βασίου, έπεκοινώνησα μέ 
Σύλλογον Κεντρ. Κατα
στήματος άρμοδίους Υ
πουργούς καί κατέθεσα 
σχετικήν έρώτησιν παρελ- 
θοΰσαν Παρασκευήν Προε
δρεΐον Βουλής».

κ. Ή λ. Λαδάς Β ο u 
λ ε υ τ ή ς Γρεβενών! 
Διά τηλεγραφήματος του 
πρός τόν Αντιπρόσωπόν 
μας Καταστήματος Γρεβε
νών τήν 18.5.61 γνωρίζει ό
τι: «Προς Υπουργούς Οι
κονομικών Εργασίας, Εθε
σα ύπ’ δψιν ζήτημά σας 
τονίσας ανάγκην ρυθμί- 
σεώς του. 'Υπουργός Ερ
γασίας έπιδιώκει έξασφα- 
λίση ιδίαν ένίσχυσιν παρ
ελθόντος έτους. Διά σημει
ώματος μου Πολιτικόν 
Γραφεΐον αίτοΰμαι παρέμ
βασιν πρός τελικήν λύσιν 
αιτήματος».

Άπό τό Πολιτικόν Γρα
φεΐον τοΰ κ. Α. Μπαλτα- 
τζή έστάλη πρός τήν ’Αντι
προσωπείαν Καταστή μα
τος Θεσσαλονίκης τό ακό

λουθον έγγραφον: «Εις α
πάντηση/ τοΰ ύπό ημερομη
νίαν 13ης τρέχοντος τηλε
γραφήματος σας πρός τόν 
ήμέτερον Πρόεδρον κ. Α. 
Μπαλτατζήν σχετικοΰ μέ 
τήν μή έφαρμογήν τοΰ Ν. 
3662)57 σάς πληροφοροΰ- 
μεν δτι ύπό Βουλευτών τής 
’Αγροτικής Φιλελευθέρας 
Ένώσεως τοΰ Δημοτικοΰ 
Κέντρου, κατατίθεται τό 
τηλεγράφημά σας είς τήν 
Βουλήν, προς λήψιν είτε 
έγγράφου άπαντήσεως πα
ρά τών αρμοδίων Υπουρ
γών, είτε διεξαγωγήν σχε
τικής συζητήσεως έν τή 
Βουλή κατά τήν σειράν 
τής Ημερήσιας Διατάξε- 
ως, διά τήν άνάλογον έν 
συνεχεία αντιμετώπιση/ 
τοΰ ζητήματος».

κ. Ι.Σπάθαρης Βου
λευτής Θεσσαλο
νίκης: Άπέστειλεν πρός 
’Αντιπροσωπείαν Καταστή
ματος Θεσσαλονίκης τό ά
πό 13.5.61 έγγραφόν του: 
«’Έλαβα γνώσιν τοΰ τηλε- 
γραφή*ματος έπϊ τοΰ ζητή
ματος πού απασχολεί τά 
Προσωπικόν τών Υποκα
ταστημάτων τής Εθνικής 
Τραπέζης. Άναγνωρίζων 
τό δίκαιον τοΰ αιτήματος 
άπέστειλα ήδη τηλεγρά
φημα πρός τό Πολιτικόν 
Γραφεΐον τοΰ κ. Προέδρου 
τής Κυβερνήσεως τήν έ- 
πέμβασιν τοΰ όποιου έζή- 
τησα».

κ. Α. Καλλιδόπου- 
λος Βουλευτής 
Πρός τόν Σύλλογον ύπαλ- 
λήλων Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος άπέστειλε 
τό άκόλουθον Εγγραφον: 
«Διά τής παρούσης μου 
σάς γνωρίζω δτι κατέθεσα 
είς τήν Βουλήν τό άπό 22 
Μαΐου 1961 ύπόμνημά σας, 
σχετικόν μέ τήν οικονομι
κήν ένίσχυσιν του Ταμεί
ου Συντάξεων τοϋ Προσω
πικού τής Εθνικής Τραπέ- 
ζης>

κ. Στ. Μ ε ρ κ ο υ ρ η ς 
Βουλευτής ’Αθη
ναίων: Πρός τόν κ. Πρό
εδρον τοΰ Συλλόγου άπέ- 
στειλε τό άκόλουθον τη
λεγράφημα: «’Έλαβον ύ
πό μνημά σας καί θά ύπο
στηρίξω θερμώς».

'Ο Βουλευτής κ. Ζιγδης κατέ- 
θεσεν είς τήν Βαυλύν τήν έξης έ- 
ρώτησιν:

«Διά τιάν1 κ. ’Αντιπρόεδρον 
τής Κυβερνήσ-εως 

Έρωτάται ό κ. ’Αντιπρόεδρος 
τής Κυβερνήσεως έν τή ίδιότητι 
του ώς Προέδρου τής Κυβερνητι
κής Οικονομική ς Επιτροπής καί 
|παρακαλεΐται νά πληροφόρηση 
■τήν Βουλήν ποια μέτρα προτίθε- 
ται νά λάβη διά τήν πλήρη Εφαρ
μογήν τοΰ Νόμου 3662)57 καί εί- 
δικώτερον δσον άφορά τήν παρ 
αυτού προβλεπομένην ένίσχυσιν 
τοΰ Ταμείου Συντάξεων τσΰ προ
σωπικού τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος»

Επίσης ώς άνέγραψεν ή- 
μερησία έφημερίς τής 28. 
5.61, «οί βουλευταί κ.κ. Ή- 
λιόπουλος, Γιαχνής, Αύγε- 
ρόπουλος, Εύαγγελίδης 
καί Σβώλου κατέθεσαν 
στήν Βουλήν έρώτησι διά 
τούς Υπουργούς Εργασί
ας, Οικονομικών καί Εμ
πορίου, μέ τήν όποιαν ζη- 
τοΰν: 1) Νά έκδοθή χωρίς 
καμμία άλλη καθυστέρησι 
κοινή άπόφασις δπωςόρίζει 
ό σχετικός νόμος καθορι- 
σμοΰ τής έτηισίας εισφοράς 
τών ύποχρέων Τραπεζών 
Ελλάδος, Εθνικής Κτημα
τικής πρός τό Ταμεΐον 
Συντάξεως Προσωπικοΰ 
Εθνικής Τραπέζης καί 2) 
νά συμμορφωθή ή Διοίκη- 
σις τής Τραπέζης Ελλά
δος πρός τήν ύποχρέωσιν, 
πού καθορίζει ό νόμος.

Οί βουλευταί κατέθεσαν 
καί σημείωμα τοΰ Συλλό
γου Υπαλλήλων τής Εθνι
κής Τραπέζης».

Έπϊ τοΰ σοβαρωτάτου 
θέματος τοΰ Ταμείου Συν
τάξεως τό Δ. Σ. τοΰ Συλ
λόγου μας συνεχίζει άκού- 
ραστον τάς προσπάθειας 
του πρός πάσαν κατεύθυν- 
σιν.



ΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΦΑΛΚΙΔΕΥΣΙΝ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΟ ΤΔΜΕΙΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΕΩΣ

Ώς εΐχομεν αναγράψει εις 
το πρσηγούμενον ψύλλον μας 
κατά τον διαρρεύσαντα μήνα 
έκλήθησαν τταρά τώ Γράψε ί to 
τού κ. Διευθυντού τού Προσω
πικού οί εκπρόσωποι των Συλ
λογικών οργάνων δΓ ανταλλα
γήν απόψεων επί τού διαμορ- 
φωθησομένου μισθολογίου. Οί 
Πρόεδροι των Συλλόγων έν τή 
αρχή τών συζητήσεων τούτων 
έζήτησαν την πιστήν έψαρμο- 
γήν τής διαιτητικής άποφάσε- 
ως καί έπρότειναν τρόπον διά 
τού όποίουθά ΰπερενικάτο ή τυ
χόν άντίδρασις (;) τοΰ κ. Ζο- 
λώτα δσσν αφορά τήν όνομα
στικήν υπεροχήν τών διαμορ- 
φωθησομένων μισθώυμας.Οί εκ
πρόσωποι τής Τραπέζης (κ. 
κ. Σπηλιόπουλος , Βούλγαρις, 
Δη μητριού) άντεπρότειναν Ο

πως γίνη αποδεκτόν το παρ’ 
αυτών έκπανηθέν νέον μισθο- 
λόγιον το όποιον δεν υπερέχει 
τού τής Τραπέζης τήςΈλλάδος, 
πλέον δέ τούτου ή Τρόπτεζα θά 
άναλάβη εις το έξης καί τήν 
κράτησιν υπέρ τού Ταμείου 
Συντάξεων έκ 5%, έξέψραοαν 
δέ συγχρόνως καί τήν έλπίδα 
στι θά δυνηθοΰν νά είσηγη- 
θοΰν εις τον κ. Διοικητήν καί 
τήν έκ μέρους τής (Τραπέζης 
άνά^ηψιν τών εισφορών υπέρ 
τοΰ ’Οργανισμού ’Εργατικής 
Κατοικίας καί Ταμείου ’Ανερ
γίας εις ίκανοποίησιν σχετι
κού αιτήματος τών Συλλόγων, 
"Αν καί έξ αρχής έγεννήθη- 
σαν άόριστοί αντιρρήσεις ώς

προς τήν διασφάλισιν ώρι- 
σμένων δικαιωμάτων τού Προ
σωπικού έν τούτοις οί έκ- 
πρόσωπο ί του έζήτησαν άνά
λογον προς τήν σοβαρότητα 
τοΰ θέματος πίστωσιν χρόνου, 
διά νά εξετάσουν μέ τήν καλλι- 
τέραν θέλησιν τήν πρότασιν 
τής Διοικήσεως.Τά Διοικητικά 
Συμβούλια άφοΰ ήρεύνησαν 
κάθε λεπτομέρειαν, τόσον κατά 
μόνας όσον καί εις κοι
τάς πολύωρους συσκέψεις αί 
όποΐαι έλαβον χώραν εις τήν 
Λέσχην μας κατέληξαν εις τήν 
άπόψασιν δπως άπορρίψουν 
τήν πρότασιν τής Διοικήσεως 
καί έπιμείνουν εις τήν ορθόδο
ξον εφαρμογήν τής άποφάσεως 
τοΰ Διαιτητικού Δικαστηρίου. 
Ουτω:

Οί φόβοι τους οποίους ή 
Έφημερίς μας έξέφρασεν είς 
τό φύλλοον της τοΰ ’Απριλίου, 
οτι καθ’ ένα οΐονδήποτε τρό
πον ή Διοίκησις θά θελήση νά 
φαλκιδεύση τήν πενιχράν αϋξη- 
σΐν τήν όποιαν μετά πολλών 
βασάνων παρεχώρησε τό Δευ
τεροβάθμιον διαιτητικόν Δι
οικητικόν Δικαστήριον, δυστυ
χώς, έπηλήθευσαν.

Προς πλήρη κατατόπισιν 
τών συναδέλφων οί όποιοι έ
χουν δικαίωμα καί ύποχρέω- 
σιν νά κρίνουν τήν άπόφασίν 
μας ταύτην δίβομεν αναλυτι
κούς τούς αριθμούς οί όποιοι 
καί ύπηγόρευσαν τήν σοβαράν 
αυτήν άπόψασιν.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1 η Καθαραί άποδοχαί σχε

δόν αί αύταί.
2α ’Ακαθάριστοι άποδοχαί 

υπερέχουν είς τό Πίνακα Β'. 
κατά δραχ. 215.80

3η Ζημία ’Ασφαλιστικών 
Ταμείων:

α) Έκ τής συμμετοχής ή- 
σφολισμένων δραχ. 36,65 

β) Έκ συμμετοχής Τραπέ
ζης δραχ. 36,65

γ) Έκ συμμετοχής λόγω 
ηύξημένου ποσοστού εισφοράς 
της (4% Ταμ. Συντ. καί 3% 
’ Επ ι κ ο υ ρ ή σε ως) 1 5

ΤΙ ΕΠΡΟΤΕΙΝΕΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Οί νέοι βασικοί μισθοί τούς κα Α". ενώ οί τγ ροκ ύτττοντ ες

οποίους έττροτεινεν ή Διοικη- κατά τήν ορθόδοξον εφαρμογήν
σίς καί οί όποιοι περιλαμβα-
ν/νι ιυ lAfYi thu γυιιΡμ/τιλ/ τθιι Δ ι Πΐ - τής Διαιτητικής άποφάσεως

τητικού Δικαστηρίου έμφανί- εμφανίζονται είς τόν πίνα-

ζσνται είς τόν κατωτέρω πίνα- κα Β",

ΠΙΝΑΞ Α" ΠΙΝΑΞ Β".
Διευθυντής Δραχ. 5.715 6060,40
‘Υποδιευθυντής » 5.270 5.591,70
Συμπρ. "Υποδιευθυντής » 4.835 5.123
Τμηματάρχης Α". » 4.505 4.774,20
Τμηματάρχης Β". » 3.960 4.196,50
Ύποτ μ ηματάρχης » 3.705 3.924,30
Λογιστής Α". » 3.360 3.564,30
Λογιστής Β". » 2.855 3,030,50
"Υπολογιστής Α". » 2.455 2605,10
‘Υπολογιστής Β". » 2.185 2.310,80
Δόκιμος » . 1.905 2.016,70
Είσπράκτωρ Α". » 2.245 2.387,10
Είσπράκτωρ. Β". » 1.905 2.016.50
Είσ-πράκτωρ Γ". » 1.730 1.831
Κλητήρ Α". » 1.875 1.972,60
Κλητήρ Β". » 1.660 1.766
Κλητήρ Γ". » 1.450 1.525.70

Πρός αποφυγήν τυχόν πα- j πρός 17% έπί τών βασικώνρεξηγήσεως οί άναγνώσται 1 μισθών τοΰ πίνακος Β', τότε 

μας οφείλουν νά σημειώσουν 
δτι οί είς τον πίνακα Α' εμφα
νιζόμενοι βασικοί μισθοί πρέ
πει ν’ αυξηθούν κατά 5% (κρά- 
τησιν ύπέρ Ταμείου Συντάξεως 
τήν όποίιαν αναλαμβάνει ή 
Τράπεζα) καί δτι έάν έπί τών 
βασικών μισθών τοΰ πίνακος 
Α’. ύπολογισθοΰν κρατήσεις 
υπέρ τών ασφαλιστικών ταμεί
ων πρός 12% καί τοισΰται

πιναξ α·. ]*ί
Άποψ ι ς Τ ραπέζης
Νέος βασικός μισθός (μετά 

αύξήσεως τού 9%).

Σύνολον άφαιρούμενον άπό 
τά ’Ασφαλιστικά Ταμεία.

δραχ. 88.30
Έκ τού ποσού τούτου δραχ. 

51,65 καρπούται ή Τράπεζα.
4) Τό Προσωπικόν ένώ ου

σιαστικά έκ τών παροτιθεμέ- 
νων αριθμών επιβαρύνεται μ έ 
ολόκληρον τήν εισφο
ράν υπέρ τού Ταμείου Συντά
ξεως, έκ τοΰ πίνακος Α’. εμ
φανίζεται ώς καταβαλλομένη 
δήθεν ύπό τής Τραπέζης. Ε
ξαφανίζεται δηλαδή τό αίτημα 
χωρίς νά έχη ίκανοποιηθή. Το 
προσωπικόν δεχόμενον τον πί
νακα Α'. αύτοαπσλλοτριούται 
ενός σοβαρωτάτου αιτήματος 

ΠΙΝΑΞ Α'
Νέος βασικός μισθός (περι- 
λαμβάνων καί τήν αυξησιν) 

τοΰ 9%.
Δραχ. 4.505 

» 901

του.
5) Έκ τής άναφερθείσης 

διαφοράς τών δραχ. 88,30 τήν 
οποίαν ό έργοδότης άφοιρεΐ ά
πό τά Ταμεία καί τήν βά
ζει στήν τσέπη του δραχ.
56,65 δύναται νά... ί κανοπο ι- 
ήση καί άλλα δύο αιτήματα τοΰ 
Προσωπικού συνιστάμενα είς 
τήν άνάληψιν παρ’ οΰτοΰ έξ ό
λο κλήρου τής έπιβαρύνσεως υ
πέρ τοΰ Ο.Ε.Κ. (δραχ. 37,60) 
καί Ταμείου ανεργίας (δραχ.
35,50) τουτέστίν δραχ. 75. 
Πληρώνοντας δηλαΐδ ήμόνον δρ.
23,75. . . ικανοποιεί τρία (3) 
αιτήματα (Ταμ. Συντάξ., ΕΟΚ,
Ταμεϊον ανεργίας) άπαιτοΰντα 
δαπάνην εκ δραχ. 262,25! ! !

Σ υμπέρασμα:
‘Ο έργοδότης φέρεται ώς ί- 

κανοποιών τρία αιτήματα (Τα
μ εΐον Συν)ξεως, ΕΟΚ, Ταμ.’Α
νεργίας) πληρώνοντας μόνον 
2375 δραχ. ένώ άπό τήν άλ
λην πλευρά οί έργοζόμενοι τής 
κατηγορίας αυτής ένώ τούς [- 
κανοποιώνται τρία αιτήματα 
πληρώνουν καί δέν εισπράττουν 
είς τήν ουσίαν τίποτε.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ον
Τμηματάρχης Α'. προσαύ- 

ξησις 20%,πολυετία25% οίκογ, 
επιδόματα 20%, έτη ύπηρε- 
σίας 30.

ΠΙΝΑΞ Β'
Βασικός μισθός τής 24,11.60 
Αυξησις Διαιτ. Δικαστηρίου 9%

Νέος βασικός μισθός 
Προσαύξησις 20%

’Εντός τών πλαισίων τής κα- 
ταβαλολμένης προσπάθειας πρός 
τήν ταχυτέραν εναττο ί η σ ι ν τών 
πόσης ψύσεως οργανώσεων καί 
Ταμείων τον Προσωπικού' τής 
Τραπέζης τό Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον τού Συλλόγου μας άπηύ- 
θυνε πρός τό Διοικητ. Συμβού
λιον τοΰ Λογαριασμού επικου
ρικής' ασφαλίσεως προσωπικού 
’Εθνικής Τραπέζης τής 1 Ελλάδος 
τό άπό 21)4)61 έγγραφόν του 
έχων ουτω:

«Κύριε Πρόεδρε,
Έν συνεχεία καί προγενεστέ

ρων εγγράφων μας, παρακαλοΰμεν1 
όπως είς τήν συγκληθησομένην' 
συνεδ; ίασιν τού Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Ταμείου σνμπεριλά- 
βκτε είς τήν ήμερηισίαΐν διάτοί- 
ξιν καί τά έξής θέματα:

1 Ένταξις έν τώ Ταμείω τοΰ 
Προσωπικού τής τ, Τραπέζης Α
θηνών.

2. Τήν τροποπο-ίησιν τού ίσχύ- 
οντος Καταστατικού κυρίως ώς 
πρός τό χορηγούμενον ποσόν τής 
Επικουρικής ’Ασφαλίσεως καί ώς 
πρός τόν χρόνον παροχής αυτής.

3. Τήν παράτασιν τής ληξάσης 
έπικουρήσεως είς κατηγορίαν τι- 
νά άπολυθέντων Υπαλλήλων βά
σει τών διατάξεων τού Δ. 2510.

Σημειώσατε παρακαλοΰμεν ότι 
εχομεν λόγους νά επιθυμώ μ εν τήν 
ίπίσπευσιν τοΰ έν λόγω Συμβου- 
λ ί ο υ».

Κατόπιν τοΰ ανωτέρω εγγρά
φου συνεκλήθη τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τού Επικουρικού Τα
μείου τό όποιον κατ’ είσήγησιν 
τού Γ?ν. Γραμιματέως τού Συλλό
γου μας ώρισε 5 μελή επιτροπήν 
έκπσνήσεως νέου Καταστατικού 
τοΰ έν λόγω Ταμείου έντός τών 
πλαισίων τοΰ άνωτέρω έγγράφου 
τού Συλλόγου μας. "Ηδη ή έν λό- 
γφ επιτροπή έπεράτωσε το έρ- 
γον της καί εντός τών ήμερων 
συγκαλεΐται τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον τοΰ Ταμείου Έπικουρή
σεως διά νά συζηιτήση έπί τού νέ
ου Καταστατικοί*.

Πρός τόν ίδιον σκοπόν τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον μας άπέ-

Δραχ. 4,380
394,20

»
»

»
»

5.406.00
2.423,70 Πολυετια 25% καί οίκσγ. επίδομα 20%

7.829,70 Συνολικός μισθός
939,60 (Κράτησις 12% (Κράτησις 17% ύττέρ

ύττέρ Άσφ. Ταμ.) Άσφαλ, Ταμ).
391,50 εισφορά 5%ύττέρΤαμ. Συντάξ.

(βαρύνουσα την Τράπεζαν)

4.774.20 
954,80

5.729.00
2.578

8.307
1.412.20

» 6.890,10 Καθαραί άποδοχαί

1.331.10
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συνολον %ρατ. ύττέρ. ’Ασφαλιστικών Ταμείων 
σιν τής Τραπέζης έκ τυχόν 
παρ’ αυτής άναλήψεως καί τών 
βαρών τού ΟΕΚ καί Ταμείου 
’Ανεργίας άνερχομένων είε 

2) Άκαθάρισται άποδοχαί δραχ 105 μέ τελικόν κέρδος 
είς πίνακα Β’. δραχ. 477,30 ί,πέρ αυτής έκ δραχ. 9.60.

1) Καθαραί άποδοχαί σχε
δόν αί αύταί.

τά προκύπτσντα ποσά δηλ. έ- 
κεΤνα πού εισπράττει τελικώς 
ό μισθωτός εΐναι ίσα.

ΑΛΛΑ... πρός διαπίστωσιν 
τών πραγματικώς ίσων ποσών 
θά λάβω μεν δύο παραδείγμα
τα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ιον 
"Υπολογιστής Α" Τάξεως 

μέ πρασαύξησιν 15% πλέον 
5% πολυετίας καί 20% οίκογ, 
έπιδομόίτων.

έπί πλέον τού πίνακος Α'.μέ ά
μεσον συνέπειαν ζημίαν είς 
πεοίπτωσιν έξόδου του έκ τής 
Τραπέζης Δραχ. 13.207 έκ τής 
παρά τοΰ Ταμείου Αΰτασφα
λείας είσπραχ θ ησοσ μ έν ης απο
ζημιώσεις.

3) Ζημία Άσφαλ. Ταμείων:

α) Έκ συμμετοχής ήσφαλι- 
σμένου Δραχ. 81,1 0

β) Έκ συμμετοχής έρ- 
γοδότου δραχ. 81,10

γ) Έκ συμμετοχής έρ- 
γοδότου λόγφ ηύξημένου 
ποσοστού εισφοράς του 
(4% Ταμ. Συντάξεως καί 
3% έπικουρήσεως δρ. 33,50

Σύνολον άφαιρούμενον 
άπό τά Άσφαλ. Ταμεία

δραχ. 195,70
καί έκ τών οποίων ή Τράπεζα 
καρπούται δραχ. 114.60 αί ό
ποιοι πάλιν μέ τήν σειράν των 
έξουδετερώνουν τήν έπιβάρυν-

ΠΙΝΑΞ Β'. 
Αποψις Συλλόγου

αυξησις Δ. Δικαστηρίου 9%

Δραχ.
»

2.455
368

2.823
706

»
»

3.529
423,50

» 176,50

» 3.105,50

600

Προσαύξησις 15%

Πολυετία 5%, οικογενειακόν επίδομα 20%

Άκαθάριστα'ΐ άποδοχαί 
Κρατήσεις υπέρ Άσφ. Κρατήσεις υπέρ

Ταμ. 12% Ταμ. 1 7%
1 Εισφορά 5% υπέρ τοΰ Ταμείου

Συντάξ. (βαρύνουσα τήν Τράπεζαν)
Καθαραί άποδοχαί

Σύνολον εισφορών ύπέρ Άσφαλ. Ταμείων 636,65

4) Τυχόν μετέπειτα αυξή
σεις θά υπολογίζονται έπι ή- 
λαττωμένης βάσεως.

Αί παροΓτηρήαεις No 4,5 τής 
περί πτώσεως τοΰ ύπολογ ιστού 
Α'. ισχύουν καί είς τήν προ
κειμένη ν περίπτωσιν.

Συμπέρασμα: Είς τήν προ- 
κειμένην περίπτωσιν ό έργο
δότης ίκανοποι ώ ν τάτρία 
αίτήματα (Ταμ. Σ υντάξεως, 
ΟΕΚ, Ταμεϊον Ανεργίας) οΰχί 
μόνον δέν βγάζει μία δραχμή 
άπό τήν τσέπη του άλλ’ άπε- 
παντίας βάζει σ’ αυτήν δραχ.

» 6.894,80

1.412,20 
9,60!!! "Ο έργοδότης μέ ξέ
να κόλλυβα κάνει μνημόσυνον 
καί δή μνημόσυνον έπί τοΰ 
τάφου τριών αιτημάτων μας.

Ή πσρατήρησις No 4 
ισχύει, μέ μεγαλυτέρας εΐίς βά
ρος των συνεπείας, διά τούς 
είσπράκτορας καί κλητήρας οί 
όποιοι καθ’ δλην τήν διάρκειαν 
τής έν τή Τραπέζη υπηρεσί
ας των κινούνται είς τρεις μό
νον βαθμούς άλλα μέ άρκετάς 
είς αριθμόν προσαυξήσεις.

Διά τούς άναπτυχθέντας λό
γους, έκρίθη ώς απαράδεκτος ή 
πρότασις τής Διοικήσως τών 
Συλλογικών έκπροσώπων ζη- 

,τούντων τήν ορθόδοξον έφαρμο- 
γήν τής άποφάσως τοΰ Δικα
στηρίου.

στείλε καί πρός τό Ταμείο ν Αύ- 
τασφαλείσς τό άκόλουθον έγγρα
φον:

«Κύριε Πρόεδρε’

Έχοντες ύπ’ δψιν τήν άπό 22- 
3-61 άπόψασιν τής 12ης Συνε- 
δριάσεως τού Διοικ. Συμβουλίου 
τού Ταμείου Συντάξεων τοΰ Προ
σωπικού τής τ. Τραπέζης ’Αθηνών, 
ώς καί τό άπό 20)1)61 έγγρα
φον τού ίδιου Ταμείου πρός τήν 
Διοίκησιν της Εθνικής Τραπέζης 
διά τοΰ όποιου γνωρίζεται αυτή 
ή ληφθεΐσα άπόφασίς τής ένοποι- 
ήσεως τού Ταμείου Προνοίας τών 
Υπαλλήλων τής τ, Τραπέζης ’Α
θηνών, πρός τό τής Αύτασφαλεί- 
ας τών τής ’Εθνικής Τραπέζης ώς 
καί τάς γενομένας πρός τον σκο
πόν τούτον άπό 1)1)61 κρατή
σεις έκ τής μισθοδοσίας τής περί 
ής πρόκειται κατηγορίας Υπαλ
λήλων, παρακαλοΰμεν όπως συγ- 
καλέσητε, τό ταχύτερο ν δυνατόν, 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Ταμείου Αύτασφαλείας ΐνα; συζη- 
τήση καί λάβη αποφάσεις, επί τοΰ 
έν λόγς> θέματος».

ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓ Ή

Κατόπιν τής ώπευθυνθείσης τη
λεγραφικής διαμαρτυρίας προς 
τόν κ. Διοικητήν διά τήν ερήμην 
τοΰ Προέδρου διενέργειαν τών* 
προαγωγών Τ μηματαρχών Β'. 
πρόις Α'. καί τής είσηγηθείσης 
καινοτομίας, περί ής ή δημοσι- 
ευομένη είς άλλην σελίδα ύπ’ άρ. 
3 άνακοίνωσις τού Συλλόγου, ό 
(Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας έκλή- 
θη παρά τοΰ κ. Διοικητοΰ. Ή 
συνάντησις ίέγένετο τήν πρωίαν 
τής παρελίθούσης Παρασκευής. ’Ο 
Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας κα
τήγγειλε καί προφορικώς τήν 
έπιχειρουμένην πράξιν φαβοριτι 
σμοΰ καί παρεκάλεσε τόν κ .Διοικη
τήν όπως μή άποδεχθή τάς έπί 
(τοΰ προκει μενού Εισηγήσεις τών 
Διευθυντών του. "Ο κ. Διοικητής, 
παρισταμένου καί τοΰ Διευθυντοΰ 
Προσωπικού κ. Σπηλιοπούλου, 
προσεπάθησε νά άρη τάς δήθεν 
καχυποψίας τοΰ Προέδρου μας, 
δηλώσας ότι θά έπιληφθή προσω- 
πικώς τής μελέτης τών στοιχείων 
τών άφορώντων τάς άνω προαγω- 
γάς τον ί σας συγχρόνως ότι δέον 
νά έχωμεν έμπιστοσύνην είς τήν 
δοθησομένην λύσιν. Ώς έκ τού
του τό ηθικόν θέμα παραμένει ά- 
νοικτόν διότι δΓ ούς λόγους 
γράψομεν άλΧοοχοΰ ττερί Trpoccyw- 
γών είναι παράνομος ή μελετωμέ- 
νη προαγωγή άπό τοΰδε έκείνων 
πού θά καλύψουν μελλοντικώς κε- 
νοθησομένας θέσεις.

H ΕΝΙΟΙίΙί IDHΙΤΑΑΟΠΙΗ

ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ
Ώς άνεκοίνωσεν ό Σύλλογος 

τών Υπαλλήλων της Εμπορι
κής Τροπέζης τό Διοικ. Συμ
βούλιον αύτοΰ έκλήθη παρά ' σθός. 
τοΰ κ. Άνδρεάδη, ό όποιος κα- 
τέστησεν αύτω γνωστήν τήν 
δοθεϊσαν παρ’ αύτοΰ λύσιν είς 
τό ζήτημα τής διανομής τών α
σφαλίστρων. Διά τής λύσεως 
τούτης, ήτις εΐναι δικαιοτέρα 
τής είς τήν Τράπεζαν μας δο· 
θείσης όμοιας κατηρτίσθη ό ά-

ται κατά μήνα καί είς πολλάς 
περιπτώσεις, ανεξαρτήτως θέ
α εως, εΐναιι ένας δεύτερος μι-

Προσκλήσει τοΰ Συλλόγου μας 
έγένετο τήν 25)5)61 είς τά έν τή 
Λέσχη μας Γραφεία κοινή σύσκε- 
ψις τών μελών τών Διοικ. Συμ
βουλίων τών τεσσάρων Συλλόγων 
τής Τραπέζης πρός τόν σκοπόν 
τής ίάνταλλαγής άπόψεων έπί τής 
ενιαίας Συλλογικής έκπροσωπή- 
σεως.

Αί συζητήσεις θά έπαναληφθοΰν 
κατά τήν τρέχουσαν εβδομάδα μέ 
πρό-βλεψιν συνεχίσεώς των κατά 
συντομώτερα χρονικά διαστη'ιμα· 
τα ώστε εντός τοΰ πλέον1 δυνατού 
έλαχίστου χρόνου νά καταστή δυ
νατόν νά δρέψωμεν τόν άναμενό- 
μενον πολύτιμον1 καρπόν τόν όποι
ον ό χρόνος καί ή συνείδησις τών 
συναδέλφων Εχουν καταστήση τό
σον ώριμον.

Ο
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

ΓΕΟΡΓΙΟΣ Π1ΠΙΚΙ0Σ
Δέχεται τούς ασθενείς τών 
Ταμείων "Υγείας Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος 

καί Αθηνών.
’Αλ.Σούτσου 24 & Λυκαβηττού 
11—1 μ.μ. καί 5—7 μ.μ. 

Τηλ. 613-513.

24)11)60 Δραχ. 2.390 κόλουθος πίναξ διανομής τών
ίου 9% 215.10 ασφαλίστρων ισχύων άναδρομι- 

κώς άπό 1ης Ίανουαρίου έ.ε.
» 2.605,10 Β αθμός Ασφάλιστρα
» 390,75 Δόκιμος Δρχ. 11 0

» 2.995,85 Βοηθός » 150

20% » 748,95 "Υπολογιστής 
Λογιστής Β"

» 180
» 270

» 3.744,80 Λογιστής Α" » 500
Άσψ. » 636,66 Βοηθός Τμημ. 

Τμηματάρχης Β" 
Τμηματάρχης Α"

» 800
» 1.800
» 2.800

» 3.108,15 "Υποδιευθυντής Β " » 4.000
= = =■ — Διευθυντής Α" » 5.600

Τά ασφάλιστρα καταβάλλανε

1Ρ0ΣΕΙΑΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας)

ποιότητας είς τά διοικητικά προσόντα διαλαμβά
νουν τοιοΰτον τι καί έάν ναι οί πλανόδιοι έριμηνευ- 
ταί τών φύλλων αυτών έφιστοϋν τήν προσοχήν τών 
κ.κ. Διευθυντών; Έρωτώμεν επίσης ποιος έπί του 
σημείου τούτου, ενεργεί δυσφημιστικώς διά τό Ί
δρυμα; Τό Συλλογικόν όργανον διά τής παρουσιά- 
σεως είς τό Ύπουργεΐον ’ργασίας τής καταστάσε- 
ως τών Καταστημάτων τά όποια, έν μηνί Ίουνίω 
1961, όφείλουν άδειες τοΰ 1959 και 1960 ή οί έπιλή- 
σμονες τών ΰποχρεώσεών των απέναντι τοΰ συντε- 
λεστοΰ δράσεως, τής εργασίας, κύριοι Διευίθυντιαί 
καί συν αυτοΐς οί έντεταλμένοι του α\ και β". ύ- 
ρόφου τής Διοικήσεως; Ποιος ύπονοιμεύει τό ""Ιδρυ
μα; Οί ζητοΰντες τήν εφαρμογήν τών υφισταμένων 
νόμων καί κοενονισμών, ή οί καταλυταί των; Ποιος 
εχει εθελουσίως κλείσει τους οφθαλμούς του καί τά 
ώτα του καί επομένως τυφλώσει τόν νουν του; ’Α
σφαλώς όχι ό Σύλλογος καί ή «Τραπεζιτική».


