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παρεβιάοβη τό καταστατικόν τής Ο.Τ.Ο.Ε.
ΠΑΡΑΜΕΝΟΜΕΝ ΩΣ ΦΡΟΥΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΙ ΤΩΝ ΣΥΜ
ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Οί Πρόεδροι των αιρετών Διοι
κήσεων δεκατριών Σωματείων —
μελών τής δυνάμεως τής 'Ομο
σπονδίας
Τραπεζοϋπαλληλικών
’Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.
Ε.) εξέδωσαν την κατωτέρω άνακοίνωσιν:
«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Δεινόν πλήγμα κατεφέρθη εναν
τίον τοΰ λαμπρού συνδικαλιστικοί
’Οργάνου, τής 'Ομοσπονδίας Τραπε
ζοϋπαλληλικών ’Οργανώσεων Ελλά
δος, διά τοΰ γενομένου διορισμού
προσωρινής Διοικήσεως εις αυτήν.
Τό γεγονός αποτελεί π α ρ α 6 ί ασ ι ν τών καταστατικών διατάξεων
τής 'Ομοσπονδίας, βιασμόν
τής θελήσεως τών μελών αυτής καί
οδηγεί είς μαρασμόν τοΰ ζήλου, τοΰ
ενθουσιασμοί καί τής άνατάσεως
25.000 Τραπεζικών υπαλλήλων, την
ώραν ακριβώς τοΰ τερματισμοί τής
σκοτεινής περιόδου τής δικτατορίας.
Αί Τραπεζοϋπαλληλικοί ’Οργανώ
σεις τής Χώρας μας υπήρξαν επαλξις άγώνος κατάτήν σκοτεινήν αυτήν
περίοδον.
Οί αγώνες τών διοικήσεών των
κατά τήν περίοδον αυτήν πρός προ
στασίαν τών συμφερόντων τών με
λών των καί τής ’ Εργατοϋπαλληλικής τάξεως, είναι γνωστοί είς τους
"Ελληνας εργαζομένους καί τάς
συνδικαλιστικός Όργανοόσεις τοΰ
Εξωτερικοί.
Διά τούς αγώνας των αυτούς ό
'Τπουργός Άπασχολήσεως κ. Κ.
Λάσκαρης τούς συνεχάρη καί τούς
διεβίβασε καί τά συγχαρητήρια τοΰ
κ. Πρωθυπουργοί διά τήν λαμπράν
αγωνιστικήν δραστηριότητα τοί Τρα
πεζικοί κινήματος. ’Επίσης έδέχθησαν τά συγχαρητήρια τοΰ Γεν.
Γραμματέως τής Φ.Ι.Ε.Τ. κ. Μάγερ, δστις έπεσκέψθη πρός τον σκο
πόν αυτόν κατά μοναδικήν έξαίρεσιν τήν αιρετήν Διοίκ η σ ι ν τής 'Ομοσπονδίας μας.
Είναι γνωστόν δ'τι, συμφώνως
πρός τό Καταστατικόν τής 'Ομο
σπονδίας μας, τό ’Εκτελεστικόν Συμ
βούλων αυτής άποτελείται από τούς
Προέδρους τών επί μέρους Συλλό
γων μελών της καί έκ τούτων τό Γε
νικόν Συμβούλων δι’ αρχαιρεσιών
εκλέγει τό Προεδρείον αυτής.
Αυτονόητον τυγχάνει δτι αί Διοι
κήσεις τών Όργανώσεών μας, προ
ερχόμενοι εξ ελευθέρων έκλογών,
τάς οποίας έξησφάλισαν διά τών α
γώνων των, ένδιαφέρονται περισσό
τερον παντός άλλου διά τήν ίκανοποίησιν τών έκκρεμούντων αιτημά
των τών μελών των (αυξήσεις μι
σθών, ίση μεταχείρισις δλων τών
Τραπεζικών 'Τπαλλήλων κλπ.) ώς
καί διά τήν άποκατάστασιν τής Δη
μοκρατίας
είς τό συνδικαλιστικόν
κίνημα τής χώρας μας.
"Ομως οί ήγέται δεν επιβάλλονται
μέ διορισμούς, άλλα άναδεικνύονται
μέ συνεπείς καί αδιάκοπους αγώνας.
Τούτο ιδιαιτέρως ύπεγραμμίσαμεν
πρός τούς αρμοδίους Κυβερνητικούς
παράγοντας έν δψει τών κυοφορού
μενων άπό τίνος μεταβολών έν τφ
πλαισίφ δήθεν έκ δημοκρατισμοί τοΰ
συνδικαλιστικοί Κινήματος, έπεστήσαμεν τήν προσοχήν των καί είσηγήθημεν δπως αποφευχθούν ένέργειαι αί όποίαι θά προεκάλουν τό
κοινόν αίσθημα καί θά έδημιούργουν
προβλήματα είς τάς σχέσεις Πολι
τείας καί ’Εργαζομένων, μέ άνεπιθυμήτους επιπτώσεις επ’ άμφοτέρων.
Παρά ταΰτα καί ενώ διεφάνη σα
φώς δτι θά υιοθετούντο αί ώς άνω
εισηγήσεις μας, άλλα έφηρμόσθησαν
έν τή πράξει καί τοίτο, διότι ή βου
λιμία ένίων καιροσκόπων ώδήγησεν
είς τόν διορισμόν προσώπων άσχε
των πρός τάς αίρετάς Διοικήσεις
τών Συλλόγων - Μελών τής 'Ομο
σπονδίας μας καί μάλιστα μέ ίδιόμορφον σύνθεσιν, ή όποια παρουσιά
ζει τήν κατωτέρω εικόνα :
1) Έκ τών δέκα εξ (16) αιρετών
Προέδρων τής δυνάμεως τής ΟΤΟΕ
νά μετέχουν είς τήν νέαν σύνθεσιν
αυτής μόνον εξ καί νά παραμένουν
έκτος τής συνθέσεώς της οί ύπόλοιποι δέκα, αποκλεισμένης οΰτω τής
δυνατότητας
μεταφοράς τών άπό
ψεων ή αιτημάτων τών Συλλόγων
των είς τήν 'Ομοσπονδίαν μας, μέ
φυσικήν συνέπειαν τήν πλήρη άποξένωσιν τών μελών των έκ τής με
γάλης Τραπεζοϋπαλληλικής οικογέ
νειας.
2) Νά συμπεριλαμβάνωνται είς
τήν σύνθεσιν (5) συνάδελφοι τής αυ

τής Τραπέζης, (2) έξ έτέρας, έτε
ροι δύο έξ άλλης Τραπέζης καί ούδείς έξ άλλων Τραπεζών.
Πλέον τών ανωτέρω παρατηρείται τό άνορθόδοξον φαινόμενον νά
έκπροσωπή,ται ή 'Ομοσπονδία μας
παρά Προέδρου προερχομένου έκ
τής τάξεως τών Συνταξιούχων καί
Γεν. Γραμματέως
συναδέλφου μή
εξελεγμένου έκ τής βάσεως.
Ουτω τό Καταστατικόν τής 'Ομο
σπονδίας μας κατεπατήθη καί ή Δη
μοκρατία παρεβιάσθη.
Περαιτέρω, ώς ή πείρα τοΰ πα
ρελθόντος έχει αποδείξει, παρομοία

σΰνθεσις τής Διοικήσεως τής 'Ομο
σπονδίας μας έκ προσώπων ασχέτων
πρός τάς αίρετάς Διοικήσεις τών έ
πί μέρους Συλλόγων - μελών τής
δυνάμεως αυτής, ώδήγησεν είς διάσπασιν τής ένότητος καί είς άποδιάρθρωσιν, μέ συνέπειαν τήν καταβα
ράθρωσήν τών θεμάτων τών Τραπε
ζικών υπαλλήλων.
Άπόδειξιν τούτου αποτελεί καί τό
γεγονός δτι, ενώ τό αίτημα τής κα
τά 30 ο)ο αΰξήσεως τών αποδοχών
μας είχε προωθηθή ΰπό τής αιρετής
Διοικήσεως τής ΟΤΟΕ, καί είχε
διέλθει δλα τά απαραίτητα διαδικα-

στικά στάδια, (καταγγελία συμβά
σεων έργασίας, πραγματοποίησις
τής οικείας τριμερούς συσκέψεως,
παραπομπή είς τό Πρωτοβάθμιον
Διαιτητικόν Δικαστήριον, καθορισμός
ημερομηνίας συγκλήσεως αύτοΰ . ·—
23.7.74 -— πρός εκδοσιν τής οικείας
άποφάσεως, ήτις ΑΝΕΚΟΠΗ μό
νον συνεπείφ τοί κηρυχθέντος τότε
Στρατιωτικοί Νόμου, ό όποιος καί
άνέστειλε τάς διαιτητικάς διαδικα
σίας, άρθείς κατ’ αΰτάς), ώστε νά
μην απαιτείται, πλέον, παρά: Ό ά
μεσος καθορισμός τής άνακοπείσης
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Σαν ΣΕΛ.)

0 ΥΠ0Α0ΓΙΣΜ0Σ ΤΟΝ ΠΑΣΙΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΕΙΙΙΟΗΙΤΙΙ ΕΙΣ ΤΙ WIFI
ΕΟΡΤΩΝ - ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΝ
Υπεβλήθη υπόμνημα τού Διοικ,
Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου μας
Διά τον υπολογισμόν των πάίσης φόσεως Επιδομάτων είς τά
δώροι έορτών, επιδόματος ά
δειας καθώς καί τών αμοιβών
τής ΰπερωριακής εργασίας, υ
πεβλήθη τό κατωτέρω έγγρα
φον είς τήν Διοίκησιν τής Τρα
ττεζης:
"Εχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν
ύττ’ δψει Υμών τό κάτωθι, βασικόν
καί επείγον θέμα, τοΰ όποιου ή έπί
λυσις διά τής ίκανοποιήσεως τοΰ
μετ’ αύτοΰ συνδεομένου αιτήματος.
Επιβάλλεται διά λόγους στοιχειό,
δους δικαιοσύνης καί νομιμότητας.
Ώς γνωστόν Ύμϊν, πέραν τοΰ
βασικού μισθού, των υπαλλήλων
τής Τραπέζης, τοΰ καθοριζόμενου
υπό τών έκάστοτε ίσχυαυσών Συλ
λογικών Συμβάσεων Εργασίας καί
Διαιτητικών άποψάσεων, τών άφορωσών τους δρους άμοιβής καί ερ
γασίας τών έν λόγω υπαλλήλων, χο
ρηγοΰνται διάφορα Επιδόματα, κα
τά πάγιον ποσόν μηνιαίως, (ώς π.
χ. παιδικής μερίμνης, διαχειριστι
κόν, χειριστών λογιστικών καί ήλεκ
τρονικών μηχανών, έξειδικευμένης
εργασίας, βαθμού — θέσεως κλπ).
Τά επιδόματα ταΰτα, ώς έκ τής φύσεώς των καί τών σκοπών, δι’ οΰς
καθ’ εκροστον, παρέχονται, άναμφισβητήτως αποτελούν ταικπικάς άπο
δοχάς καί οργανικόν αυτών τμήμα,
καί ώς έκ τούτου, δέον νά συνυπολογίζωνται και πσρέχωνται α) έπί

τών έκάστοτε χορηγουμένων δώρων
έορτών (Χριστουγέννων καί Πάσχα)
τά όποια κατά παγίαν νομολογίαν
τοΰ Άρε ίου Πάγου καί λοιπών Δι
καστηρίων, (Μονομελούς Πρωτοδι
κείου καί Έφετείου), αποτελούν τα
κΤΓ'ΐχάς άποδοχάς, 6) έπί τοΰ Επι
δόματος άδειας, τό όποιον Επίσης
άπο τελεί τακτικήν άπσδοχήν καί υ
πολογίζεται πάντοτε καί παρέχεται
ΰπό τάς αΰτάς, ώς καί ή έτησία ά
δεια μετ’ αποδοχών, προϋποθέσεις.
Ώς γνωστόν δε Ύιμΐν είς τάς άπο
δοχάς, τής έτησίας άδειας, ύιπολογίζονται καί καταβάλλονται κανο
νικός, καί ανευ οϋδεμιάς άμφισβητήσεως, καί άπαντα τά έν λόγω
επιδόματα καί γ) ’Επί τής άμοιβής
τής ΰπερεργασίας. ’Επί τής άμοι
βής τούτης, κατόπιν διαβημάτων
τοΰ Συλλόγου μας, ή άρμιοδία υπη
ρεσία τής Τραπέζης, άναγνωρίσασα
τό δίκαιον καί νάμ ιιμον τοΰ αιτήμα
τος υπολογισμού τής έν λόγω άμοι
βής κατόπιν έγκρίσεως καί τής Δι
ό ικήσεως τής Τραπέζης, άπεδέχθη
τήν ίκαναποίησιν τοΰ αιτήματος τού
του καί Εδωσεν εντολήν διά τόν συνυπολογισμόν τών Επιδομάτων είς
τήν άμοιβήν τής ΰπερεργασίας καί
δή άναδρομικώς άπό μίοον πενταετί
αν, μέχρι 30.6.74.
’Ενώ όμως ή φύσις τών έν λόγω
επιδομάτων καί παροχών εΐναι δτι
άποτελοΰν
οργανικόν τμήμα τών
τακτικών άποιδοχών καί νομίμιως
παρέχονται έπί πολλά Ετη, ώστε ν’

άποτελοΰν κεκτημένα νόμιμα διικαιώ
ματα, μή δυνάμενα νά περί κοπούν
μονομερώς, καί συνεπώς καί ό συνυπολογισμός τούτων έπί τών δώ
ρων έορτών, επιδόματος άδείαις
καί άμοιβής υπερωριών,, καί μετά
τήν 1.7.1974 (χρονολογίαν ένάρξεως
εφαρμογής τής «έξαμοιώσεως»), εί
ναι νομικός Επιβεβλημένος έν τού
τοι ς ή Τράπεζα, μετά τήν 1.7.1974,
ούχί νομίμως κατά τήν ορθήν Εννοι
αν τών σχετιικών διατάξεων, δεν υ
πολογίζει τά έν λόγω επιδόματα έ
πί τής άμοιβής ΰπερωριακής εργα
σίας, παρ’ όλον δτι ή άμοιβή αυτή,
κατά ρητήν διάταξιν τού Ν.Δ. 4020)
59, οίίσαν δημοσίας τάξεως, δέον
νά υπολογίζεται έπί τού συνόλου
τών ΚΑΤΑ ΒΑΛΟΜΕΝΩΝ είς τόν υ
πάλληλον τακτικών αποδοχών, είς
άς άναμφισβηιτή,τως περιλαμβάνον
ται καί τά έν λόγω έπιδάματα. 'Ο
μοίως δέν συνυπολογίζει είς τά δώ
ρα έορτών καί είς τά επιδόματα ά
δειας, τά έν λάγφ έπιδάματα.
Ώς είναι φυσικόν ή τακτική αυτή
τής Τραπέζης, Εχει προκαλέσει δεδι
καιαλσγημένην άναστάτωσιν καί πι
κρίαν είς τούς Ενδιαφερομένους, ή
οποία δέν συντελεί είς τήν θεμελίω
σιν άρμονκιών συλλογικών σχέσεων
έργασίας έν τή Τραπέζη καί ανα
στατώνει τόν έπιβοολλόμενον κανο
νικόν ρυθμόν λειτουργίας τής ύπηr
ρεσίας.
Εν δψει πάντων τών άωτέρω, αίτούμεθα νά ίκανοποιηθή τό έν λόγω
δίκαιον καί νόμιμον αίτημα τών ΰπαλλήλων τής Τραπέζης. "Ητοι α)
νά συνυπολσγίζωνται τά έν λόγω
έπιδάματα είς τά δώρα έορτών, ε
πιδόματος άδειας καί άμοιβής υπε
ρωριών, καί μετά τήν Ιην ’Ιουλίου
1974. 6) Ό συνυπολογισμός αυτός,
απάντων (καί οΰχί μερικών μόνον
τούτων) τών έν λόγω έπιδαμάτω, νά
χής γενομένης άπό 1ης Νοεμβρίου γίη άναδρομικώς, έπί μίαν πενταε
τίαν».
1974.
Ύποβάλλιομιεν τό αίτημα, δπως,
ή πρώτη δόσις πρός έξόφλησιν τής
προκαταβολής, μετατεθή διά τόν ’Ι
ανουάριον 1975 καί τούτο διά νά
μην γίνη αισθητή είς τό Προσωπι
Ήρχισαν καί συνεχίζονται αί προκόν, ή μείωσις τοΰ μισθού έκ τής
αγωγαί. Τήν παρελθοϋσαν εβδομά
κρατήσεως, δεδομένου,, δτι, πιστεΰ
ομεν μέχρι της 1ης Ιανουάριου, νά δα έπραγματοποιήθησαν αί προαγωΕχη έκδιίκαθθή ή προσφυγή μας είς γαί Κλητήρων καί Είσπρακτόρων.
τό Διαιτητικόν Διικαστήριον διά τήν
αυξηισιν τών μισθ)ών.

Έζητή9η ή καταβολή
ένός δεκαπενθημέρου

Διά τοΰ κατωτέρω έγγραφου
του, τό Δ ιο ικ. Συμβούλων τοΰ
Συλλόγου έζήτησε τήν αναστολήν
της παρακρατήσει» ς τής προκα
ταβολής διά τήν ΐσην μεταιχείρισιν και τήν καταβολήν ένός δε
καπενθημέρου Εναντι τής Επικεί
μενης αΰξήσεως.
Ώς γνωστόν, τό αίτημα τής
άναστολής τής έξσφλήσεως τής
προκαταβολής Εγινε δεκτόν και!
έπί τοΰ δευτέρου αιτήματος
αναμένεται άπόφασις τής Διοικήσεως, ή οποία καθυστέρησε,
Ύποβάλλομιεν παράλληλος τό αί
λάγφ τής άπουσίας είς τό έξω·
τημα, καταβολής είς άπαν τό προ
τερικόν τοΰ κ. Διοικητοΰ.
σωπικόν τών αποδοχών ένός δεκα
«Κύριε Ύποδιοίικητά,
πενθημέρου, Εναντι τής άναμεναμέΜετά τήν υπογραφήν τής Συλλο νης γενικής αΰξήσεως τών μισθών
γικής Συμβάσεως διά τήν ϊσην με- μας.
ταχείρησιν κατεβλήθη, είς απαν τό
Τό δεκαπενθήμερον τούτο θά συμ
Προσωπκόν, μικρά προκαταβολήι Ε ψηφισθή είς τάς διαφοράς έκ τής
ναντι τών διαφορών αϊτινες θά προ άναμεναμένης αΰξήσεως.
έκυπτον έκ τής έψαρμσγής της.
Βέβαιοι διά τήν αποδοχήν τοΰ
Ή προκαταβολή συνεφωνήθη δ αιτήματος μας σπεΰδομεν νά έκφρά
πως παρακρατηθή είς δόσεις, άρ- σωμεν τάς ευχαριστίας μας.

ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ϋΡΟΑΓΟΓΑΙ

ΓΙΑΤΙ;
Οί συνάδελφοι πού ΰπηιρετοΰν έπί σειρόιν έτών είς ΰποκαταστήματα παραμεθορί ων
περιοχών έρωτούν διατι δέν
ικανοποιείται τό αίτημα τής
μεταθΙέσεώς των.

W Απεργία!!!
Μέ άνακοίνωτί της ή δωρισμένη Διοίκησις τής Γ.Σ.Ε.Ε.
άττοικηρύσσει τάς οπτεργιακάς εκδηλώσεις καί καταγγέλλει
ώς προβοκάτορας όσους έκ τών εργαζομένων τολμήσουν να
διεκιδικήσουν τά δίκαια αΐτήματά τους.
Ετσι, οι δΐιωρισμένοι τού ικ. Λάσκαρη, άπεκάλυψαν τον
πραγιματικο εαυτό τους ικαΐ τον ρόλο τόν όποιον τους ανέ
θεσε νά διαδραματίσουν.
Νά μην άπεργαΰμε λοιπον όταν οί Εργοδότες δέν ικανο
ποιούν τά αΐτήματά μας! ! ’Αλλά τήν ίδια άπαγόρευσι εΐχεν επιβάλει καί ή δικτατορία κύριοι δωρισμένοι, μόνο που ή
δικτατορία δέν έλεγε τούς εργαζομένους προβοκάτορες αλλά
«σαρποτέρ» ή κάπως άλλοιώς. Είς τήν ί δικήν της γλώσσαν.
Τήν γλώσσα πού γνωρίζει ό συνομιλητής τού Παιπαδόπουλσυ πού σάς διώρισε.
Διά νά «μαλακώση» όμως τήν άπαγόρευσι τών απερ
γιών σπεύδει αμέσως νά δηλώση, ότι δέν θεωρεί προβοκά
τορες τούς Τεχνικούς, Τύπου πού άπήργησαν γιά νά εξα
σφαλίσουν καλύτερο ήμεραμίσθιο, χωρίς νά έξηγή καί γιά
ποιο λόγο γίνεται ή έξαίρεσις. Νά ύποθέσουμε ότι τήν α
νάγκη ποιείται φιλοτιιμίαν; Συνέβη όμως καί τούτο; Τήν
ίδια ημέρα τής κατάπτυστου άνακοινώσεως πού άποκηρύσσει τήν απεργία ώς όπλον τών εργαζομένων, νά κηρύσση
άπεργίαν ό Σύλλογος τών Υπαλλήλων τής Ίονικής - ΛαΤ
κής Τραπέζης, ό Πρόεδρος τού οποίου εΐναι δωρισμένος α
ναπληρωτής Γεν. Γραμματεύς τής Ο.Τ.Ο.Ε.
Ο δωρισμένος όμως Γεν. Γραμματεύς τής Ο.Τ.Ο.Ε.
εΐναι δωρισμένος αναπληρωτής Γεν. Γραμματεύς τής Γ.Σ.
Ε.Ε πού απαγορεύει τήν απεργία. Πώς συμβιβάζονται λοι
πόν τά πράγματα; Ό αναπληρωτής τοΰ κ. Γενικού τής Ο.Τ.
Ο.Ε. είναι ή δέν είναι προβοκάτορας; Διαττί δέν τον έγκαλεΐ
ό κ. Γενικός τής Ο.Τ.Ο.Ε. καί αναπληρωτής Γενικός τής Γ.
Σ.Ε.Ε.;
Επιτρέπεται λοιπόν ή δέν επιτρέπεται ή απεργία;
Ας λάβουν τον κόπο οί δωρισμένοι «συνδικαλιστές» νά
μάς διευκρινίσουν ποιοι καί πότε εΐναι προβοκάτορες κατά
την υψηλήν γνώμην των, άψοΰ βέβαια ξεκαθαρίσουν πρώτα
μεταξύ των ποΐοιι είναι καί ποιοι δέν εΐναι οί έξ αυτών συνεργασθέντες μέ τήν δικτατορία διά νά δώσουν καί μίαν άπάντησιν είς τάς εναντίον των κατηγορίας πού δημοσιεύον
ται είς τον ημερήσιον καί περιοδικόν Τύπον.
Ημείς δηλούμεν ότι ούδείς καί προπαντός οί δωρισμέ
νοι έχει δικαίωμα νά άφαίρεση άπό τά χέρια τών εργαζο
μένων τό όπλο της απεργίας καί τήν δυνατότητα νά τό
χρησιμοποιήσουν όποτε αυτοί κρίνουν ότι τούτο είναι έπιβεβληιμένον.
"Ολα τά άλλα εΐναι έκ τού πονηρού. "Ας πληροφορηθούν οί κύριοι τής Γ.Σ.Ε.Ε. ότι οί εργαζόμενοι είναι είς θέσιν ινά έκτιμήισουν πότε πρέπει καί πότε δέν πρέπει νά άπεργοΰν. Τήν ωριμότητα αυτήν τοΰ ‘Ελλην. Λαού καί ιδιαι
τέρως τών εργαζομένων έχει αναγνωρίσει άλλωστε δημοσί
ως ό κ. Πρωθυπουργός καί τήν όποιαν διαφωνούντες πρός
τόν κ. Πρωθυπουργόν δέν αναγνωρίζουν οί διωρισμέ«.
Τό: θέμα εΐναι πλέον ποιος θά τούς προστατεύση άπό
τάς δωρισμένος διιοκήσεις πού τους έπέβαλε ό κ. Λάσκα
ρης και άπό τούς συνεργάτας τής δικτατοιρίας πού εύρέθησαν, δυστυχώς, χάρις είς αύτον καί μόνον, είς τήν διοίκησιν τών συνδικαλιστικών των ’Οργανώσεων.

Άνεβλήδη ή συζήτησις
είς τό Διαιτ. Δικαστήριον
Τήν 24ην ’Οκτωβρίου, τό Πρω
τοβάθμιον Διαιτητικόν Δικαστήριον
’Αθηνών ήσχολήθη μέ τήν προσφυ
γήν τής Ο.Τ.Ο.Ε. διά τήν αύξησιν
τοΰ μισθολογίου τών Τραπεζικών υ
παλλήλων.
'Ως γνωστόν ή καταγγελία τής
ύπ’ άριθ. 40)1973 άποφάσεως τοΰ
Π.Δ.Δ.Δ. ’Αθηνών, μέ αίτημα τήν
αύξησι τών αποδοχών μας κατά
30 ο) ο άπεφασίσθη και έγένετο ΰπό

τής αιρετής Διοικήσεως τής ΟΤΟΕ
τόν παρελθόντα ’Ιούνιον.
Ή συζήτησις τής προσφυγής α
ν εβ λήθη κατόπιν α’ιτήσεως τοΰ Νομι
κοί Συμβούλου τής Τραπέζης τής
'Ελλάδος.
Σ.Σ. Μέχρι τής ώρας έκτυπώσεως
τής «Τραπεζιτικής» δέν ΰπήρχον
νεώτεραι πληροφορίαι έπί τής πο
ρείας τοΰ θέματος.

ΧΏΓίΠΓΤΓδτηπηππηΓίπΓΟΊΓίΓδΤΓδτ^^
Είς άλλην σελίδα δημοσιεύομεν τό Εγγραφον τό όποι
ον άπηΰθυνε τό Διοικ. Συμ
βούλιον τού Συλλόγου μας
πρός τήν Διοίκησιν τής Τιροο·
πεζής, διά τούς προσληφθέντας κατά τούς διαγωνισμούς
1964 καί 1965.
Είναι καιρός πλέον νά άποδοθή δικαιοσύνη καί είς
την κατηγορίαν αυτήν τών
συναδέλφων οί όποιοι έπί ίμι
αν ολόκληρον δεκαετίαν ΰφίστανται τάς συνέπειας τής
άδικου μεταχειρίσεώς των.
Τό διάστημα πού Εχει πα-

ρέλθει είναι αμόλογαυμένως
πάρα πολύ καί οί συνάδελφοι
Εχουν Εξαντλήσει δλα τά πε
ριθώρια τής υπομονής. Διά
νά ένισχυθή ή προσπάθεια
τού Διοικ. Συμβουλίου απευ
θύνουν καί οί ΐ'διοι εκκλησιν
πρός τήν Διοίκησιν. "Ηδη Ε
χει υπογράψει σημαντικός άριθμός έκ τών Ενδιαφερομέ
νων καί καλούνται δσοι δέν
Εχουν λάβει άκάμη γνώσιν νά
σπεύσουν νά υπογράψουν τήν
άναφοράν πρός τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης.

13 Πρόεδροι καταγγέλλουν
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
ώς άνω ημερομηνίας συγκλσεως τοΰ
Πρωτοβαθμίου Διαιτητικού Δικαστη
ρίου ’Αθηνών.
"Ομως, ή τοιαύτη ενέργεια καθυστέρησεν οχι μόνο μέ τάς πρός ίκανοποίησιν προσωπικών
φιλοδοξιών
διαφόρους άτομικάς ένεργείας ώρισμένων, αλλά καί τώρα σπαταλδται
πολύτιμος χρόνος... πρός ένημέρωσιν
έπί τοΰ θέματος...
Τούς τήν παρέχομεν, λοιπόν, καί
ΔΗΜΟΣΙΑ!
’Αρκεί νά προχωρήσουν εις άμεσον
ένέργειαν, καθόσον ό καρπός είναι
ώριμος καί δέν μένει παρά αύτή καί

μόνον ή ενέργεια διά τήν συγκομι
δήν του.
Διά τούς ανωτέρω λόγους καί πα
ρά τήν άντίθεσίν μας πρός τάς κά
θε είδους διωρισμένας διοικήσεις
τών συλλογικών οργάνων, εις τον
χώρον
μας τουλάχιστον, διότι πιστεύαμεν εις τήν αρχήν τής δΓ αρ
χαιρεσιών άνάδειξιν τών Διοικήσεων
των, παραμένομεν εις τήν Διοίκησιν
τής ΟΤΟΕ, οί έξ ημών διατηρηθέντες εις αυτήν αιρετοί έκπρόσωποι
τών Διοικήσεων τών έπί μέρους
Συλλόγων - μελών τής 'Ομοσπονδίας
μας,
1) ώς φρουροί και εντολοδοχοι
τών συμφερόντων τοΰ συνόλου τών

Τό προσωπικόν καταναλωτικής
πίστεως είναι άπεσπαομένον
Τό Προσωπικόν τού Τιμήματος
Καταναλωτικής Πίστεως Θεω
ρείται ώς άπεσπασμένον παρά
τή ώς άνω Έτιαιρία. Τήν Θέσιν τών ούτως ΰπηρ-ετούντων
υπαλλήλων καθορίζει ή κατωτέ
ρω Πράξις τοΰ κ. Διοικητοΰ.
’Έχοντες ΰπ’ δψιν, δτι τό Προ
σωπικόν τοΰ -μή υφισταμένου ήδη
Τιμήματος Καταναλωτικής Πίστεως
ΰπήχθη εις τήν συσταθ-εΐσαν κατό
πιν τής άπό 23.3.1971 άποφάσεως
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής
Τραπέζης «ΕΘΝΙΚΗΝ ΑΝΩΝΥΜΟΝ
ΕΤΑΙΡΙΑΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΟΡ ΓΑΝ ΩΣ ΕΩΣ», μ-ετά τής όποιας
ύπεγράφη ή άπό 21.12.19711 σύμβασις παροχής υπηρεσιών πρός την
Τράπεζαν ώς ή σχετική ΰπ’ άριθ.
5)9.2.1972 ’Εγκύκλιος Δι-οι-κήσεως.
Οεωροΰμεν, βάσει τοΰ άρθρου 1
παράγρ. 4 τοΰ ’Οργανισμού Ύπηιρ-εσίας τής Τραπέζης, ώς άπεσπααμέν-οιυς παρά τή ώς άνω Εταιρία,
τούς
κάτωθι υπαλλήλους άφ’ ής
χρονολογίας
άνέλαβον ΰπηρεσίιαν
παρά τής έν λόγψ Εταιρίας διά
την στελέχωσιν ταύτης, ώς -κατωτέ
ρω:
-κ. Στέφανον Παναγιώτου — Τμηματάρχην Β' Διευθυντήν τής Εται
ρίας.
κ. Παναγιώτην Μαυροειδάκον —
Λογιστήν Α' — Ύποδ)ντήν τής
Εταιρίας.
κ. Καλλιάπην Παναγιώτου — Ύπο-τμημ. — Π-ροϊστ. Τομέως τής Ε
ταιρίας.

κ. Ίωάννην Καραμπέτσαν — Λο
γιστήν Α' Προΐστ. Τομέως τής Ε
ταιρίας.
κ. Δημήτριον Δασκαλόπουλον —
Λογιστήν Ε' Προΐστ. Τομέως τής
'-Εταιρίας.
ικ. Μιχαήλ Κοτσάμπασην — Λο
γιστήν Α' — Π-ροϊστ. Τομέως τής
Εταιρίας.
κ. Παναγιώτην Ήλιάπαυλον —
Λογιστήν Α' Προΐστ. Τομέως τής
Εταιρίας.
κ. Γεράσιμον Πουλίάσην — Λογι
στην Β' Προΐστ. Τομέως τής ΈΤαιρίας.
κ. Γεώργιον Χοοτζηγιάννην — Αο
γιστήν Β' Προΐστ. Τομέως τής Ε
ταιρίας.
ικ. Νικόλαον Λαμ-πρόπαΰλον —
Λογιστήν Β’ Προΐστ. Τομέως τής
Εταιρίας.
Ή αντιστοιχία τών ώς άνω θέ
σεων πρός τάς έν τή Τραπέζη τοιαύτα-ς έχει καθορισθή διά τής ΰπ’
άριθ. 555)19.10.1972 Π-ράξεως Δι
ό ικήσεως.
‘Ο μηνιαίος μισθός τών ώς άνω
ύπαλλήλων -εις τον όποιον συμπεριλιοιμβάνονται αί ΰπό τής Τραπεζη-ς
-καταβαλλόμ-εναι νποχρεωτικως είσφοραΐ πρός τους ’Ασφαλιστικούς
’Οργανισμούς, ό φόρος μισθωτών
Υπηρεσιών καί τό αναλογούν χαρτόσημον βαρύνουν τήν ήμ-ετέραν
Τράπεζαν.
Άφ’ έτέρου, δυνάμει τοΰ άρθρου
29 παράγρ. 2 τού σταστατι.κιαΰ τής
Τραπέζης, άνακαλ-εΐται τό κεχορηγημ-έν-ον δικαίωμα πρώτης υπογρα
φής -διά τήν Διοίκησιν -εις τον 'έκ
τών άνωτέρω κ. Στ.φανον Παναγιώτου.

ΕΖΗΤΗΘΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ
Τροποπο ίησι-ν τοΰ Κανονισμού
Στεγάσεων, έζήτησεν διά τοΰ
-κατωτέρω έγγραφου τον, το Δι
οικητικόν Σνμβούλισν τοΰ Συλ
λόγου μας.
«Κύριε Ύποιδιαιικητά,
Ύττό τοΰ Κανονισμού Στεγάσεως
Προσωπικού ’Εθνικής
Τραπέζης
προ-βλέπονται έν άρθρω 7 παράγρα
φος 9 τά κάτωθι:
«Εις περίπτωσιν Χύσεως ή λήξεως τής έργοσιακής σχέσεως τοΰ
ΰπαλλήλο-υ μετά τής Τραπέζης, τό
δάνειον καθίσταται ληξιπρόθεσμον
καί άπαιτητάν, είναι δέ αμέσως έξοψλητέον».
Ή διάταξις αίίτη αποστερεί ίμε
ρος τοΰ έφ’ άπαξ, παρακρατουμένου
προς πλήρη έξόφλησιν τοΰ υπολοί
που τοΰ δανείου στεγάσεως, των έξερχσμένων τής υπηρεσίας τής Τρα
πεζής υπαλλήλων, οϊτινες αποβλέ
πουν προς αυτό διά την ικάλι/ψιν
πλείστων οικογενειακών άναγκών.
Ύποβάλλομεν την παράκλη,σιν ό
πως άποιδεχθήτε τ ροποπο ίησιν, ώς
τό συνημμένον σχέδιον, τοΰ Κανονι
σμού Στεγάσεως, διά τής οποίας

καϊ οί έξερχόμενοι τής υπηρεσίας
δεν Αποστερούνται τοΰ έφ* άπαξ
καί ή Τράπεζα εξασφαλίζει την έξό
φλησιν τοΰ υπολοίπου τοΰ δάνειου
'Ο συνολικός έσωτεριικός χώρος
Στεγάσεως».
τοΰ καταστήματος έχει περίπου 95
μ2. Έξ αυτών μέτρα 7 X 2,5 απο
ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣ ΕΩΣ
τελούν τό σαλόνι γιά τήν έξυπηρέΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ τη,σι τών πελατών καί τά υπόλοιπα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
έχουν διατεθεί γιά τό προσωπικόν,
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
άποτελούμενον έξ 24 ύπαλλήλων,
συμπερ ι λομβαν ο-μένου τοΰ ΔιευθυνΉ παράγραφος 9 τοΰ άρθρου 7 τοΰ καί τοΰ προϊσταμένου.
τοΰ Κανονισμού Στεγάσεως Προσω
’Εάν άπό τον χώρο τοΰ προσω
πικού τής Εθνικής Τραπέζης τής πικού άψαιρέσωμεν τά τετρ. μέτρα
’ Ελλάδος τροποποιείται ώς άκολου- πού καταλαμβάνουν τά έπιπλα (22,
θως:
έρμάρια - χρηματοκιβώτια - ντου
1) Οΰδεμία κράτησες ένεργήται λάπες - τρέϊζερ) 12 γραφεία, 2 λ-οέφ’ σσον τό κατά την έξοδον τοΰ υ γιστ. μηχανές -καί 1 TELEX), τό
παλλήλου όφειλόμενον υπόλοιπον Τομ-είον, (2X1,80) καί τό γρα
δανείου δύναται νά έξυπηρετηθή διά φείο ν μέ τό υποτυπώδες σαλονάκι
τοΰ |1 )4 τοΰ συνόλου τής μηνιαίας τής Διευθύνσεως, Απομένει έλάχισυντάξεως -καί έπιικουρήσεως.
στος χώρος γιά την ικίνησι τών υ
2) Ένεργήται κράτησις μέρους παλλήλων πού σ’ αυτόν ζοΰν καί -κι
τοΰ δανείου, ώστε τό άπομέ-νον υπό νούνται τις περισσότερες ώρες τής
λοιπον μειομένης τής μηνιαίας δέ ημέρας.
σεως νά δύναται νά έξυπηρετηθή διά
Τό Κατάστημα διαθέτει μία μόνο
το-ΰ 1)4 τοΰ συνόλου τής μηνιαίας τουαλέτα γιά άνδρες καί γυναίκες,
συντάξεως καί έπικουρήσεως.
διαστάσεων 2 X 0,86 χωρίς έξαερισμό.
Ή μεγαλύτερη επιφάνεια τής
προσόψεως τοΰ Καταστήμ-ατος έχει
τζαμαρία πράγμα που συμβάλλει
στην δημιουργία μεγαλυτέρας ζέ
στης τό καλοκαίρι καί περισσοτέ
ρου κρύου τον χειμώνα, δεδομένου
οτι δεν υπάρχει κλιματισμός, τό δέ
υφιστάμενο καλοριφέρ τής πολυκα
τοικίας δέν μπορεί νά ικανοποίηση
κανονικά τις ανάγκες θερμάνσεως,
κυρίως τις πολύ κρύες ήμερες.
λάδος, λόγο.) τής παραιτήσεως τού
Ή εικόνα που παρουσιάζεται δΔιοικητοΰ της, βραδύνει εις τήν λή- λες τις εργάσιμες ώρες καί προ
ψιν τής άποφάσεως καί δεδομένου ό παντός τις ώρες τής αιχμής, θυμί
τι εις τάς Βορείους ’Επαρχίας ήρχι- ζει -κάθε τι άλλο έκτος άπό Κατά
στημα τής Εθνικής Τραπέζης.
σεν ήδη ό χειμών καί ή δαπάνη διά
’Ατμόσφαιρα άπσπνυκτική άπό
τά καύσιμα, παρακαλοΰμεν δπως δώ- τούς καπνούς καί τις αναπνοές τών
σητε εντολήν και καταβληθή τό αυ πελατών καί τοΰ προσωπικού καί θό
τό ώς καί τό παρελθόν έτος επίδομα ρυβος ένοχλητ ικός πολύ περισσότε
καυσίμων μέ τήν έπιψύλαξιν προ ρος τοΰ έπιτρεπομένου, λόγψ τοΰ
μικρού χώρου τοΰ Καταστήματος έν
σαρμογής του εις τό καθορισθησόμε- σχέσει μέ τον κόσμο πού υπάρχει
νον διά τό Προσωπικόν τής Τραπέ καί -κινείται σ’ αυτό.
Ή μετακίνησι τών υπαλλήλων μέζης τής Ελλάδος».

Μέ έγγραφόν του ιό A. ϊ. πράο τρ Αιοιπριν

Ε ΖΗΤΗΣΕ ΝΟΚΟΤΙΒΑΗΘΟΥΜ
ΑΜΕΣΩΣ ΓΗ ΚΑΥΣΙΜΑ
«Κύριε 'Υποδιοικητή,
Ή καταβολή τοΰ επιδόματος καυ
σίμων ιέ σημείωσε σημαντικήν καθυστέρησιν έν αναμονή σχετικής άπο
φάσεως τής Διοικήσεως τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος ώς προς τό ύψος
τοΰ ποσοΰ τό όποιον θά καταβάλλη
αυτή διά τό τρέχον έτος εις τό Προ
σωπικόν της, ήτις θά έφηρμόζετο
καί παρ’ ήμίν βάσει τής Συλλογικής
Συμβάσεως περί ίσης μεταχειρίσεως.
Δοθ εντός δτι ή Τράπεζα τής Έλ-

Τραπεζικών ύπαλλήλων, τόσον τών
έκπροσωπουμένων εις αυτήν διά τών
Προέδρων τών αιρετών Διοικήσεων
τών Συλλόγων των, δσον καί τών
μή έκπροσωπουμένων υπολοίπων 10
έκ τών 16 Συλλόγων τής δυνάμεως
τής ΟΤΟΕ, λόγφ τής ώς άνω διορισθείσης καί
2) πρός διαφύλαξιν τής ένότητος
τοΰ κλάδου μας, τήν όποιαν βαρύ
τατα έκλόνισεν ή τοιαύτη συνθεσις
τής διορισθείσης Διοικήσεως τής Ο.
Τ.Ο.Ε.
Συνάδε?-φοι,
Θέματα φλέγοντα ως τό Μισθολογικόν καί ή ’Ίση Μεταχείρισις δλων
τών Τραπεζικών Υπαλλήλων, καθι
στούν έτι περαιτέρω άναγκαίαν τήν
συσπείρωσιν τών δυνάμεων μας διά
τήν αποτροπήν παντός κινδύνου, έξ
οίουδήποτε λόγου προερχόμενου.
Άπό τής πλευράς μας θά πράξωμεν πάν τό δυνατόν διά νά διασφαλίσωμεν τά συμφέροντα τής τάξεώς
μας, νά προωθήσωμεν τά εκκρεμή
θέματα καί νά μή έπιτρέψωμεν νά
χρησι-μοποιηθή ή Όργάνωσίς μας
διά σκοπούς ξένους πρός εκείνους
διά τούς οποίους συνεστήθη καί λει
τουργεί, γεγονός δπερ δέν έπιτρέψαμεν νά πραγματοποιηθή
οΰτε καί
κατά τήν περίοδον τής δικτατορίας.
Εϊμεθα βέβαιοι δτι ό κ. Πρωθυ
πουργός, ό οποίος προφανώς δέν ετυχεν έπαρκοϋς ένημερώσεως, ευθύς
ώς λάβει γνώσιν τών δσων έν όνόματι τής Δημοκρατίας καταφώρων
παραβιάσεων έσημειώθησαν, θά δώση τάς έπιβαλλομένας έντολάς, έπί
τφ τέλει άντικαταστάσεως διά τών
Προέδρων τών οικείων Συλλόγων,
τών, έκ τών διορισθέντων μελών εις
τήν Διοίκησιν τής 'Ομοσπονδίας, μή
πληρούντων τάς προϋποθέσεις τοΰ
Καταστατικού, άποκαθισταμένης οΰτω τής διασαλευθείσης εύρυθμίας
καί τών γνησίων συνδικαλιστικών
δημοκρατικών αρχών εις τον χώρον
τής 'Ομοσπονδίας μας.
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς,
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε.
1) Νικόλαος Μπούζας,
Πρόεδρος
Συλλ. 'Τπαλλ. Τραπέζης Ελλάδος,
2) Φώτιος Τρουπάκης,
Πρόεδρος
Συλλ. 'Τπαλλ. ’Αγροτικής Τραπέ
ζης, 3) Νικόλαος Πίσκοπος, Πρόε
δρος Συλλ. 'Τπαλλ. ’Εθνικής Τρα
πέζης, 4) Σταύρος Παπαϊωάννου,
Πρόεδρος Συλλ. 'Τπαλλ. ’Εμπορικής
Τραπέζης, 5) Σωτήριος Οικονόμου,
Πρόεδρος Συλλ. 'Τπαλλ. Τραπέζης
Πίστεως, 6) Δημήτριος Χολέβας,
Πρόεδρος Συλλ. 'Τπαλλ. Γενικής
Τραπέζης, 7) Χαράλαμπος Μικέλης,
Πρόεδρος Συλλ. 'Τπαλλ. Ε.Τ.Β.Α.,
8) ’Αναστάσιος Λιουδάκης, Πρόε
δρος Συλλ. 'Τπαλλ. Άμέρικαν ’Εξ
πρές,
9) Ευάγγελος
Μπούτσης,
Πρόεδρος Συλλ. 'Τπαλλ. Τραπέζης
Πίστεως, 10) Γρηγόριος Σκουλάκης, Πρόεδρος Συλλ. Είσπρακτόρων
’Εθνικής Τραπέζης, 11) Δημήτριος
Μπίμπιζας, Πρόεδρος Συλλ. Βοηθ.
Προσ)κοΰ Τραπέζης 'Ελλάδος, 12)
Στυλ. Γυπαράκης, Πρόεδρος Συλλ.
Βοηθ. Προσ)κοΰ Αγροτικής Τρα
πέζης, 13) Άνδρέας Άναστασάκης,
Πρόεδρος Συλλ. Βοηθ. Προσ)κοΰ
’Εθνικής Τραπέζης.

ΕΠ1ΣΤΟΛΑΙ
Αγαπητή «Τραπεζιτική»,
Πριν άπό μερικές μερες, έμαθα
πώς συνάδελφος μέ πτυχίο Νηπιαγω
γού ζήτησε επίσημα άπό τήν Διοί
κηση νά τής άναγνωρισθή τό δι
καίωμα τής 4ετοϋς προσμέτρησης
στον βαθμό της, δπως συμβαίνει καί
μέ τούς πτυχιούχους τής Τράπεζάς
μας. Ή συν. πολύ σωστά έ'πραξε.
’Άλλωστε είναι κι’ αυτό ακόμη ένα
πτυχίο. Θάθελα δμως νά θυμίσω κά
τι, μέ απλά καί χωρίς πολλά λόγια,
πού ίσως πολλοί άπό μάς ν’ αγνοούν.
Μέσα στην Τράπεζα υπάρχουν κι’
άλλοι πτυχιοϋχοι... Αυτοί τών ξένων
γλωσσών. Άναφέραμαι συγκεκριμέ
να σ’ εκείνους πού μόχθησαν γιά τήν
έκμάθησι ξένων γλωσσών, σ’ εκεί
νους πού τήν κατέχουν επιστημονι
κά, σ’ εκείνους πού τήν διδάσκουν...
επίσημα σέ φροντιστήρια ή ιδιωτικά
σχολεία, καί γιά πολλά χρόνια. Σ’ ε
κείνους πού γιά την ξένη γλώσσα
σπούδασαν στο εξωτερικό καί ξόδε
ψαν καί κουράστηκαν γιά τήν καλή
της εκμάθηση. ’Ακόμη σ’ εκείνους
πού εκδίδουν ακόμη καί... βιβλία.
Τέλος σ’ δλους αυτούς πού δταν τούς
δώσουν κατάλληλο πόστο, πράγμα
, σπάνιο, προσφέρουν πολλά στο Ι
δρυμα. Σήμερα πού άρχισε νά φυσά
ένας καινούργιος αέρας στην οικογέ
νεια τής Τράπεζας καί πού τό δίκιο
ξαναπαίρνει σιγά καί σταθερά τήν
θέση του, νομίζω πώς σ’ δλους αυ
τούς τούς «ειδικά» μορφωμένους πού
πραγματικά προσφέρουν — καί δέν
είναι δυστυχώς... πολλοί — σωστά
θάτανε νά πάρουν κι’ αυτοί κάτι άπό
τήν συμπάθεια τής Σ. Διοίκησης.
Μιά θεσούλα στάν ήλιο της. ’Όχι
πολύ. Δέν θέλουν τήν εξίσωση, πρός
Θεοϋ, μέ τούς άλλους, κι’ αύτό πρός
«αποφυγήν παρεξηγήσεων». Απλώς,
2 χρόνια προσμέτρηση στον βαθμό
τους Ρή ένα μηνιαίο επίδομα, κι’ αύ
τό σαν αναγνώριση τών κόπων καί
προσπαθειών τους άλλα καί τοΰ ση
μαντικού έργου πού προσφέρουν στην
Τράπεζα μας γενικώτερα.
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ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3) Προσθήκη νέων τουαλεττών
ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΝΟΣ)ΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΤΩΣ καί λουτήρων.
4) Κατασκευή δεξαμενής άποθη1) Βελτίωσις τής ιατρικής περι- κεύσ-εως υδατο-β (M3 1.500).
5) Κατασκευή γηπέδου πο-δοσφοοί
Θάλψεως διά τής έπιτεύξεως συνερ
γασίας ιμετά 1.100 περίπου Ιατρών ρον.
6) Διαμόρφωσις χώρου πλατείας
δλων τών ειδικοτήτων καί διά τής
αΰξήσεως τού τιμολογίου τών ια (πλακόστρωσις - τσιμεντάστ-ρωσις).
7) Τοποθέτησις νέας Σκηνής Θε
τρικών έπι σκέψεων καί πράξεων εις
άτρου.
ποσοστόν 30 — 60%.
8) Τοποθέτησις ’Αλεξικέραυνου.
2) Βελτίωσις τής νοσοκομειακής

Ή πισσίνα πού κατε-σκευάσθη εις τήν Κατασκήνωσι τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. "Εχει
μήκος 32 μέτρων, πλάτος 16 μ. -καί βάθος άπό 0,80 έως 2.20 ιμ. Ό Σύλ
λογός μας προσέφερε τό ποσόν τών 500.000 δρχ. -διά τήν -κατασκευήν
τής πισσίνας.
περιΘόλψεως διά τής αΰξήσεως τών
ήμ-ερησίων νοσηλειών τών Νοσοκοιμείων εις ποσοστόν 25 — 30% -καί
τώ-v Κλινικών τών ’Επαρχιών -εις
ποσοστόν 92% περίπου.
3) Βελτίωσις τής οδοντιατρικής
περιΘόλψεως διά τής Αναπροσαρ
μογής τοΰ τιμολογίου τών εν γένει
οδοντιατρικών εργασιών εις ποσ-ο
στον 30% περίπου.

Πρός τήν ΔιεύΘυνσι-ν
τής Εφημερίδας ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
’Αθήνοος
Κύρ-ιε Διευθυντά,
Μέ ί κανοπο ίησοον άλως ιδιαιτέ
ρως, -καί άσφαλώς δλους τούς συνα
δέλφους έν έν-Βργεία καί συντάξει,
αί δη-μιοσιιευόμ-εναι εϊς τό ΰπ’ άρ.
344 φϋλλόν σας ένέργειαι τοΰ Δι- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ «ΥΓΕΙ
οι-κ. Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου τών
ΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»
υπαλλήλων τής ΕΤΕ διά τήν ένοποίησιν τών άσφ. ταμείων ιμας.
Εις τά Νοσηλευτικόν 'Ίδρυμα «Υ
Εξαιρετικήν ίκανοπ-σίησι-ν ήσθάν γείας Μέλαθρον» έγένρντο ιμεταβοθην άπό τήν ΰποσχεθείσαν συν-αντίληψιν τοΰ άξιοτί μου υπουργού κ. Γ.
Μαύρου.
Ή έπίλυσις τοΰ ζωτικού τούτου
θέματ-ος θά έπιφέρη μ-εγάληιν άνακο-ύφιισιν εις δλους.
Είναι άξιέπαινο-ι
άπό πάσυ,ς
πλευράς -αί ένέργειαι τού Συλλόγου
υπαλλήλων ΕΤΕ καί θά πρέπηι νά
άποτελεσουν παράδειγμα πρός -μίμησιν διά τά Δ . Σ. δ-λων τών λοι
πών Συλλόγων
τοΰ προσωπικού
τοΰ Ιδρύματος.
Διατελώ μετά τιμής
Γεώργιιο-ς Γαβριηλίδης
Συνταξιούχος τ. Τραπ. ’Αθηνών
Πρ. Νικολάου 1 Θεσσαλονίκη

ΒΡ-ΕΦΟΝΗΠIΑ-ΚΟΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ

Τό Θέμα τού Βρεφονπιακοΰ Στα
θμού έρρυθμίσθη προσωρινώς διά
τής έπιτεύξεως συνείργασίας μετά
14 βρεφονηπιακώ-ν σταθμών οϊτινες
πληρούν τάς προϋποθέσεις άρίστης
λειτουργίας των. Εις τήν σχετικήν
δαπάνην ή Τράπεζα, -κατόπιν ενερ
γειών τοΰ Δ. Σ. τοΰ Ταμείου, μετέ
χει διά ποσού δ-ρχ. 1.000 δΓ έκα
στον τέκνο-ν τόσον τών έργαζομένων έν τή Τρ-απέζη -μητέρων δσον
καί δΓ έκαστον τέκνον τών άρρένων ύπαλλήλων τής Τραπέζης τών
οποίων οί σύζυγοι έργάζονται εις

ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
σα στο Κατάστημα, λόγιο τής με
γίστης στενότητας είναι προβλημα
τική σέ πολλά δέ σημεία γιά νά
περάση ένας υπάλληλος πρέπει νά
σηκωθούν άπό τις καρέκλες των δύο
συνάδελφοι.
Υπάρχουν δύο ιδιόκτητα οικόπε
δα τής Τραπέζης μας καί μάλιστα
τό ένα μεγάλο καί σέ πολύ ώραΐο
σημείο τής πάλεώς μας
Είναι γνωστό, δτι τό Ύποικ)μα
Βέροιας είναι άπό τά μεγαλύτερα
σέ -κίνησι τής Βορείου Ελλάδος, ή
όποια ηύξήθιη σημιαντικώς άπό τό
τε πού έγινε ή ένοιικίασι-ς τού πα
ρόντος Καταστήματος. Τούτο Απο
τελεί πρόσθετο λόγο γιά την άμεση
άντ ι μετώπιο ι τού θέματος -καί τήν
λήψι μέτρων γιά τήν, κατά τό δυ
νατόν ταχύτερον, δημιουργία συνθη
κών εργασίας που νά άρ-μόζουν σέ
ΰπαλλήλσυς τού μεγαλύτερου πι
στωτικού Ιδρύματος τής χώρας, δ
πως είναι ή ’Εθνική Τράπεζα.

Κοινωνικά
ΕΤΧΑΙ

Στιγμιότυπο άπό τήν αποχαιρετιστήριο εορτή εις τήν κατασκήνωσι τοΰ
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Δι-οικρίνονται εις τό κέντρον ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας κ.
Νικ. Π ίσκοπος, ό Διευθυντής Προσωπικού -κ. I. Μού-κας, ό τ. Γεν. Γραμματεύς τοΰ Ύπ. Κοιν. Υπηρεσιών ικ. Σ-εχιώτης -καί ό Πρόεδρος του ΤΥ
ΠΕΤ -κ. Πέτρος Κα-ρλής.
λαί εις τήν Όργάνωσιν -καί λει
τουργίαν αυτού, αΐτινες
ηιΰξησοον
τήν εμπιστοσύνην τών ήσφαλισμένων πρός τό 'Ίδρυμα μέ συνέπειαν
νά -μή έπσιριχή πλέον ό διαθέσι-μας
χώρος πρός πλήρη έξυπηρέτησιν αυ
τών. Κατόπιν τούτου μέλ-ετάται με
τά τών συναδέλφων τού ΤΎΥΤΑ ή
προσθήκη νέου ορόφου εις τό οϊκημ-α.
’Επίσης δέον νά σημειωθή δτι ό
έμπλουτι-σμός τού Ιδρύματος διά
νέων συγχρόνων μηχανημάτων κα
λύπτει πλήρως τάς σημερινάς άνάγκας αϋτοΰ.
ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟ
ΜΑΤΩΝ — ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
1) Αϋξησις επιδομάτων τοκετού
καί λοχείας εις ποσοστόν 40%.

C Ή Διεύθυνσις καί τό Προσωπι
2) Αϋξησις βοηθημάτων -κηδείας,
κόν τοΰ ’Υποκαταστήματος Αλμυρού λουτροθεραπείας, Αεροθεραπείας καιί
απευθύνουν θερμάς εύχάς εις τον πρασχσλικής μερίμνης εις ποσοστόν
συν. Νικόλαο Άργυράκη διά τό θή
25% περίπου.
λυ τέκνσν πού απέκτησε.
3) Αϋξησις τών παροχών (σκελε
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
τού άμμιατουαλιών, ακουστικών βα
ρηκοΐας, ζωνών — κηλεπιδέσμων
e Ή σύζυγος τού συν. Ίωάννου κλπ.) εις ποσοστόν 50—100%.
Νεράντζη τού 'Υποκαταστήματος
Βέροιας έτεκεν άρρεν.
ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙ• Ό συν. Δημήτριος
ΚαρακωΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ
σταντάς τοΰ 'Υποκαταστήματος Βραχατίου έτέλεσε τούς γάμους του με
1) Αυ'ησις τού αριθμού τών -μο
τά τής δίδος "Εφης Ταραβίρα.
νίμων
κτιαμάτων διά τής οίκοδοιμήΕύχόμεθα κάθε ευτυχίαν.
σεως νέων οικιακών.
ΝΙΚ. ΠΑΠΟΤΤΣΗΣ
2) Έγκατάστασις πισίνας.
ΚΩΝ. ΡΟΤΣΣΑΚΗΣ

ετέρους ’Οργανισμούς οϊτινες δέν
διαθέτουν Βρεφονηπι ακούς Σταθμούς
ή δέν ενισχύουν πρός τούτο τάς έργοίζομέν-ας παρ’ αΰτοΐς ΰπαλλήλο-υς
—μητέρας.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΕΤ — ΚΑΤΑ
ΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΩΝ
Κατηργήίθη διάταξις τού Κανονι
σμού άποικλεί-ουσα τήν παρά τώ
Ταμ-είψ άσφάλισιν τών τέκνω-ν θηλέων ύπαλλήλων, προαληφθεισών εις
τήν Τράπεζαν μετά τό έτος 1967.
Μελετάται ήδη έξ ΰπαρχής ό Ι
σχύων άπό τοΰ έτους 1967 Κανονι
σμός, προ κειμένου αί διατάξεις αυ
τού νά πρ-ο σ α ρμοσθιώσ ι ν εις τάς διαμοιρψωθείσας έκτοτε νέας συνθή«ας.
Μελετάται επίσης ή τραποποίησις τών Καταστατικών τών Ταμεί
ων (ΤΥΠΕΤΤΑΥ — ΤΑΕΚ) αί δι
ατάξεις τών όποιων δέον δπως έκσυγχρονισθοΰν, δ-οιθέντος δτι όατό
τής ίδρύσεως τών Ταμείων (1930
καί 1934) ούδεμί-α τροποποίησις
τών βασικών διατάξεων αυτών έγένετο.

|
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
Χειρουργός ’Οδοντίατρος

Κάνιγγος 7
2ος όροφος
Τηλ. 630.277
Δέχεται τούς Υπαλλήλους τής
Τραπέζης μέ τό ίσχΰον τιμολόI
γιον ΤΥΠΕΤ
ί

Πικρή γεύση από την Κύπρο
Ή ®ζέψη zone ή κα,ρδεά μ,α,ς ά.γζζλιάΪΞ.1
ρν) την ΙίύτΒρο.

5ίτίς δύσκολες ζν.ι τραγικές ατιγμ.ές πού περνά
νε σήμ-ερζ οί Κύπριοί άδελφοί μ. ας προσπζβήσζμ.ε
και προσπαθούμε να βρεθούμε δίπλα τους και να
βοηθήσουμε όσο μπορούμε να απαλύνουμε τον πό
νο τους.
Οί υπάλληλοι τής ’ Εθνικής Ί'ραπε'ίης, μα'ίύ
με όλο τον Ελληνικό Λαι» συμπαρίστανται στον
αγώνα για τήν ελευθερία καί την άνεςαρτησία τής
Κύπρου.
Ή «Τραπεζιτική» δημοσιεύει σήμερα, χαρα
κτηριστικές φωτογραφίες τής ζωής από τήν Κύπρο,
πού έφερε μαζύ του έπιστρέφοντας άπό το ταξίδι
πού έπραγματοποίησε εκεί μέ τό κλιμάκιον εκπρο
σώπων τών Τραπεζικών υπαλλήλων, ό ΙΙρόεδρος
τού Συλλόγου μας κ. Λίικ. ΪΙίσκοπος.

Ή μικρή αδελφή ταΐζει τό μικρότερο άδελφάκι. Θά ζήσουν, πρέπει νά
ζήσουν γιά νά εκδικηθούν καί νά δημιουργήσουν.

★

Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ

ΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
3.000 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΠ’ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Τό σύνολον τών Εργαζομένων εις
3) Βουνεσοπούλου Μαρία, Διοί
την Εθνικήν Τράπεζα προσέφεριε κησες
εις τον ερραινον υπέρ τών θυμάτων
4) "Αννα, Κουλέτη, Διοίκησις
του Κυπρακού άγώνος καί εις τον
5) Λίτσα Μελετίου, Κεντρικόν
έριρανοιν υπέρ τών ’Εθνικών σκοπών.
6) ’Ιωάννης Κουτσιμπός, Δ)ντής
Δηιμιοισιιεύοίμεν κατωτέρω συμιπλη- Περιφ. Δ)νσεως ’Αττικής
ριωματικόν πίνακα καταθέσεων καί
7) Ίωάννης Κουναχάκης
ονόματα συναδέλφων πού προσέφε8) Βασίλειος Άνθρακόπουλο ς,
ριαν είδη ρουχισμού καί ΰποδήσεως. Διοίκησις
• Τά μέλη τού Δ.Σ. τού Συλλό
9) Μάγι,α Μούκα, Διοίικησις
γου μας υπέρ τών Εθνικών σκοπών
10) Δημήτριος Βανδώρος, Διοίδρχ· 6.600
κιησις
® Ή μιονάς ’Ασφαλείας Διοική11) Στέλλα Άδαμαντίδου, Διοίσεως και Κεντρικού Καταστήματος κησις
υπέρ τών θυμάτων Κυπριακού άγώ
12) Παναγιώτης Ξανθούλης, Πλ.
νος δρχ. 6.550
Σ υντάγματος
® Οί υπάλληλοι τού Τμήματος
13) Αικατερίνη Ξανθούλη Πλ.
Κλειδών καί Τηλεπικοινωνιών, υπέρ Σ υντάγματος
τού Κυπριακού άγώνος δρχ. 7.300
14) Κων. Κιούπης, Σταδίου 38
® Οί υπάληλοι τής υπηρεσίας
15) Γρηγ ριος Αύγουλέας, Στα
Γραμματείας τής Διευνύνσεως Γραμ δίου 38
μιοττείας υπέρ τού Κυπριακού άγώ
16) Θεόφιλος Παναγιωτ ύπουλος,
νος δρχ. 5.350
Γερανιού
• Οί υπάλληλοι ύπηρεσίιας Βιο
17) 'Αλίκη Παμφίλη, Κεντρικόν
μηχανικών χορηγήσεων καί πληρο
18) ’Ελευθερία Κωνσταντινεα,
φοριών ΕΤΕ Πειραιώς A (190), υ
πέρ τών θυμάτων τής Κύπρου δρχ. Μητροπόλεως
19) Παρικουνάκου Γεωργία Μη5.700.
® Ή Διεύθυνσις καί τό Προσω τροπόλεως
20) ’Αθανάσιος
Κοραμπέτσος,
πικόν Υποκαταστήματος Γούν-αρη
Πιατρών υπέρ τών θυμάτων τής Κύ Δισίιχιησις
21) Οί συνάδελφοι τών Υποκα
πρου δρχ. 2.750
® Ή Διεύθυνσις καί τό Προσωπι ταστημάτων, Κορυδαλλού, ’Αχαμ
κόν Κ. Καταστήματος Πατρών, υ νών, Κέρατα ιν ίου, Κέας.
Εξ άλλου μάς άπέστειλαν δέμα
πέρ τών θυμάτων τής Κύπρου δρχ.
τ 62 συνάδελφοι άπό τήν Θεσσα
20.645
• ‘Η Διεύθυνσις καί τό Προσωπι λονίκη καθώς καί τά Προσωπικόν
Καρδαμύκόν τού ΰποικασταστήματος Ρόδου, τού Υποκαταστήματος
υπέρ τών θυμάτων τού Κυπριακού λων.
άγώνος δρχ. 5.800

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ Ε.Τ. Υ. Κ

Σάτυρα μέσα στην τραγωδία. Κίσιγκερ καί Έτζεβΐτ στο τελευταίο ταγκό
τής Κύπρου. Χιλιάδες φωτογραφίες σαν κι’ αύτή κυκλοφορούν στην Κύ
προ καί διασκεδάζουν τούς πικραμένους,

★
Σ4Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ
ΔΓ ΟΑΑ ΟΣΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΑΞΕΙ
•

ΟΡΚΙΖΟΜΕΘΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ
Ό Υποδιευθυντής τού Υποκατα
στήματος ’Αμμόχωστου Κύπρου, άπέστειλε προς τήν Διοΐκησιν τού
Ταμείου Υγείας, τήν κατωτέρω έπιστολήν:
Κύριε Πρόεδρε,
’Εικ μέρους τών γονέων καί κηδε
μόνων τών φιλοξενηθέντων ύφ’ ώμων
παιδιών κατά τήν λήξασοα θερινήν
περίοδον εις Ελλάδα, σάς εύχορι-

σμούς τών πόλεων καί τών χωρίων,
τάς κατακρημνίσεις τών έκκλησιών
καί τών Μονών υπό τών βαρβάρων
έπι δρομέων, ορθώνεται πάνοπλος ή
έλληνική μας πίστη, καί μέ μόνα ό
πλα τού άγώνος μας τό δίκαιον
καί τήν όλόπλευρον συμπαράστασιν
τών ελευθέρων άδελφών καί όλης
τής φιλελεύθερος άνθρωπότητος, θά
άγωνισθώμεν έναντίον τών βαρβά-

Ή "Ενωσις Τραπεζικών Υ παραμείνη εις τόν ίδρυθέντα ειδικόν
παλλήλων Κύπρου, έξέδωσε τό κόν πρός τούτο ις λογαριασμόν. Μελ
κατωτέρω άνακοινωθέν:
λοντιικώις δέ νά άποφασίσηι μέ ποι
ον τρόπον θά δυνηθή νά ένισχύση
"Ανσκίοινοΰται υπό τής ΕΤΥΚ ό αίικονομικώς τους έν λόγω συναδέλ
τι οί Τραπεζικοί Υπάλληλοι ΰπεί- φους.
κοντες εις τήν γενομένην Εικκλησιν
β) "Οσον άφορά όμως τά ε’ίδη
τής ’Οργανώσεώς των, καί συναι ένδύσεως καί ύποδήσεως, τά όποια
σθανόμενοι τό προς τήν Πατρίδα τόσον εύγενώς άπέστειλαν εις τήν
των καθήκον, Εσπευσαν ικαί μετά Όργάνωσίν μας "Ελληνες Τραπεζι
προθυμίας συνεισέφεραν τόν οβολόν κοί Υπάλληλοι, άπεφάσισεν όπως
των δΓ ένσχυσιν τού ίδρυθςντος ϋ- λάβη τοιαύτα μέτρα πρός τόν σκο
πο τής Κυβερνήσεως Ταμείου ’Avar πόν νά έπισπευσθή ή διανομή τού
ικουφίσεως τών Έκτοπισθέντων καί των εις τούς πληγένταις καί έκτοπιΠληγέντων ώς έικ τής Τουρκικής σθέντας Τραπεζικούς Υπαλλήλους. 1
εισβολής. Σήμερον δέ ή ΌργάνωΈλπίζεται ότι ή διανομή θά άρσίς μας Εχει έμβάσει τό ποσόν τών χίση άπό τής προσεχούς Δευτέρας,
£ 8,712,215 καί ουτω τό ολικόν 7ης ’Οκτφβρίου 1974, μέσω τών οι
ποσόν τής συνεισφοράς τών Τραπε κείων ’Επαρχιακών Συμβουλίων τής
ζικών ‘Υπαλλήλων άνήλθεν εις £31, Όργανώσεώς μας (Λευκωσίας, Λε
000 περίπου.
μεσού, Λάρνακας καί Πάφου) καί
Παραλλήλως, τό Διοικητικόν Συμ ώς εκ τούτου παρακαλούνται οί εν
βούλιον τής Όργανώσεώς μας συν- διαφερόμενοι ,όπως έπικοινωνήσουν
ήλθεν Εκτάκτως ικατά τήν 2ιαν ’Ο μετά τών έν λόγω Συμβουλίων διά
κτωβρίου 1974 καί μεταξύ άλλων τά περαιτέρω.
θεμάτων τρεχούσης φύσεως, έμελέΠαράλληλα ή Όιργάνωσίς μας
τησε καί τά ειδικά προβλήματα τά εΰρί σκέτα ι εις στενήν έπαιφήν τόσον
όποια άντιμετωπίζοιυν οί έκτοπι- μετά τής 'Ομοσπονδίας Τραπεζικών
σ&ΐντες ικαί πληιγέντες Τραπεζικοί Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΤΟΕ) όσον
Υπάλληλοι, Ελαβε δέ τάς άκολού- καί μετά τών λοιπών ’Οργανώσεων
θους άποιφάσεις:
τού εξωτερικού
μετά τών όποιων
α) Πρός τό παρόν καί μέχρι ς δ- διατηρεί στενούς δεσμούς πρός τόν
του όριστ ικοποιηθή ή όλη κατάστα- σκοπόν περαιτέρω ένισχύσεως τού
σις νά μη πιροβή εις χορήγησιν οί- Εργου της δΓ άνακούφισιν τών πλη
σσδήποτε χρηματικής βοήθειας, άλ γέντων συναδέλφων.
λα τό μέχρι σήμερον συλλεγέν ή
τυχόν συλλεγησόμενον διά τόν σκο ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 5.10.74
πόν αυτόν χρηματικόν ποσόν νά Έικ τής Γ. Γραμματείας τής ΕΤΥΚ

★
Δέματα ίμέ είδη ρουχισμού καί
ΰποδήσεως άπέστειλαν εις τά γρα
φεία τού Συλλόγου μας οί συνάδελ
φοι :
1 ) Μαρία Οικονόμου, Έμμ. Μπενάκη
2) Σταθάχη Κυράνα, Διοίκησις

Τό Διοΐιχ. Συμβούλιον τού Συλλό
γου άπεφάσισε καί προέθη εις την
άγοράν 3.000 κουβερτών αί όποϊαι
θά άποισταλούν έντός τών προσε
χών ήμερων εις τήν Κυβερνησιν τής
Κύπρου προς διανομήν εις τούς
πρόσφυγας.

★

Χιλιάδες οί πρόσφυγες. Μερικοί άπ’ αυτούς δέχονται νά φωτογραφηιθούν
άπό τόν Πιρόθδρο το ύΣυλλάγου μας μπροστά άπό τήν τέντα; πού τούς
στεγάζει προσωρινά καί τούς επιτρέπει νά ελπίζουν.

★
στσΰμεν θερμώς δΓ όλα όσα έπράξατε υπέρ αυτών, φιλοξενία, άγάπη
καί πρό παντός άσφάλεια κατά τις
δύσκολες στιγμές πού Εχομε περά
σει.
Μέσα άπό τά καπνίζοντα είσέτι
ερείπια, τούς βωμούς καί τούς τά
φους τών ήμι θέων άγων ιστών τής ε
λευθερίας, πού πέσανε τάς τελευ
ταίας ήμέρας έδώ κάτω, προμαχοΰντες τών ίερωτέρων τού "Εθνους πα
ραδόσεων, προασπίζοντας τά ιερά
καί ηγιασμένα χώματα τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, σάς άποστέλλομεν θερμόν καί έγκάρδιον άδελφικόν
χαιρετισμόν μέ τήν άπόλυτη διαβε
βαίωση, δτι θά συνεχίσωμεν τόν άγώνα γιά τά ωραία ικαί τά μεγάλα,
πού μάς εχληροδότη,σεν ή τρισχιλι
ετής Ελληνική καταγωγή ιμας καί
ή άπόλυτη συναίσθηση τού ιερού
χρέους όλων ήμών, άπέναντι τών
άπελθόντων ήρωϊκών νεκρών μας καί
τών μελλουσών Ελληνικών γενεών.

Οί γρηοΰλες τής Κύπρου είναι συνηθισμένες στην συμφορά. Μιιλάνε καθι
ρων ορδών τής πιο άτιμης καί ύ σμένες στην άκρη τού δρόμου καί θυμούνται κάποιες άλλες καλύτερες
πουλης εισβολής πού κατεκρήμνισε
ήμερες. Θά ξανάρθουν;
κάθε άξια τού άνθρωπον καί τών ι
δανικών τής πεπολιτισμενης άνθρω
★
πότητος τού 20ού ,αίώνος, γιατί γιά
μάς ή ζωή χωρίς άξιες καί ιδανι
κά δέν Εχει νόημα καί σκοπό.
Γονυκλινείς προ τών άναριθμήτων
τάφων τών ηρωικών άγωνιστών τής
νέας Ελληνικής δόξης τής Κύπρου,
σάς δίδσμεν τόν μεγάλον όρκον μας,
πώς θά συνεχίσωμεν τόν άγώνα μέ
χρι καί τού τελευταίου, βέβαιοι όντες περί τής πλήρους έκπλημώσεως
τών πόθων καί Επιδιώξεων μας.
Μέ τήν συμπαράστασιν τού Θεού
καί τών ’ Ελευθέρων ’Αδελφών μας,
τών οποίων ή τόσον πολύπλευρος η
θική καί υλική συμπαράστασ ι ς, μάς
συγκινεΐ βαθύτατα, θά άγωνισθώμεν
καί θά νιικήσωμεν, γατί όπως είπε
καί ό ΠΑΛΑΜΑΣ

«Στ’ ωραίο πολύπαθο κορμί,
(ή άγνή ψυχή δέν Εσβυσε
Μέσα άπό τό δάκρυ καί τόν πό
καί ζέΐ καί ζεϊ καί ζεΐ.»
νο, τόν θάνατο καί τό χαμό, τάς οΐΜέ βαθύτατη Εκτίμηση καί συν α
μωγάς τών βασανιζόμενων καί έκ- δελφικούς χαιρετισμούς.
τελουμένων, τούς βιασμούς τών τέ
ι Πρόχειρο μαγειρείο Εξω άπό τά άθλια αντίσκηνα πού Εστησαν οί -κατα
"Ενας αιχμάλωτος τών Τούρκων επιστρέφει τήν πρώτη ήμέρα τής άνταλ- κνων μας, τήν καταστροφή καί τήν
Ν. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
διωγμένοι κάτοικοι τής Κύπρου γιά νά στεγασθούν. Σε λίγο δέν θά υπάρ
λαγής αιχμαλώτων. Οί Τούρκοι, όπως άπαδειικνύει ή φωτογραφία, συνελ- έρήμωση τών βομβών ναπάλμ, τά ε
Υποδιευθυντής Ύποκ) ματος
λάμβαναν παιδιά καί γέρους γιά νά αυξήσουν τον άριθμό τών αιχμαλώτων ρείπια τών οικιών μας, τούς χαλα
χουν ούτε τά ξύλα γιά νά άνάψη ή φωτιά.
Αμμόχωστου Κύπρου

.

TOnODEIHIEII Μ ΜΕΤΑΒΟΑΑΙ ΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διά πράξεως τοϋ κ. Διοικητοΰ έτέθησαν είς την διάθεσιν τής Διευθύνσεως Προσωπικού προς τοποθέ
τησήν :
—Ό κ. Τηλέμαχος Γουρζής, Συμπράττων Υποδιευθυντής,
Περιφε
ρειακός Διευθυντής 'Υποκαταστημά
των Κύπρου.
—Ό παρά τφ 'Τποκαταστήματι
Λονδίνου (ST MART ΑΧΕ) , άπεσπασμένας υπάλληλος κ. Γεώργιος
Δροσόπουλος Υπολογιστής Β' τά
ξεως.
-—Ό κ. ’Ιωάννης Θεοφιλογιαννακος, Τμηματάρχης Α' τάξεως, Διευ
θυντής παρά τφ 'Τποκαταστήματι
όδ. Πραξιτέλους.
—Ό κ. Άντιόνιος Τσόπορης, Τμη
ματάρχης ΒΖ τάξεως, Συνδιευθυντής τοΰ Υποκαταστήματος 48—50
ST MART ΑΧΕ Λονδίνου.
Άνεκλήθη, ή άπόσπασις τοϋ κ.
Πέτρου Καλογερέση, Συμπράττον
τας 'Τποδιευθυντοΰ, παρά τη «Βιο
μηχανία Κονσερβών Κωπαΐδος» καί
έτέθη: οΰτος είς τήν διάθεσιν τής
Διευθύνσεως Προσωπικού, προς τοτοθέτησιν.
Άνεκλήθη ή άπόσπασις τοϋ κ. Μι
χαήλ Μιχαλοπούλου, Τμηματάρχου
Α' τάξεως, παρά τή Άνωνύμφ Του
ριστική καί Ξενοδοχειακή 'Εταιρία
«ΑΣΤΗΡ», καί έτέθη οΰτος είς τήν
διάθεσιν τής Διευθύνσεως Προσωπι
κού, προς τοποθέτησιν.
, '
Διά πράξεως τοϋ κ. Διοικητοΰ ώνομάσθησαν Π ροϊστάμενοι 'Υπηρε
σιών παρά τή Διευθύνσει Μελετών
’ Επιχειρηματικών
Δραστηριοτήτων
οί παρ’ αυτή ύπηρετοΰντες:
■—κ. Γεώργιος Γιαννιτσάκης, Λο
γιστής Α' τάξεως, είς τήν 'Υπηρε
σίαν Μελέτης Τεχνικών 'Εταιριών
καί λοιπών ’Επιχειρήσεων (17—Γ—
12).

—κ. Κων) νος Χρυσαΐτης, Λογι
στής Α' τάξεως, είς τήν 'Υπηρεσίαν
Μελέτης ’Επενδύσεων (17—Α—31),
—κ. Σπυρίδων
Παλληκαρώνης,
Λογιστής Α' τάξεως, είς τήν Υπη
ρεσίαν Μελέτης Κλάδων ’Εμπορίου
καί Λοιπών ’Επιχειρήσεων (17—Α—
21).

—κ. Ευστράτιος Μιχαηλίδης, Ύποτμηματάρχης, είς τήν Υπηρεσίαν
Μελέτης Βιομηχανικών Μονάδων
μεταλλουργικών, μηχανολογικών, η
λεκτρικών συσκευών, παραγωγής
μέσων μεταφοράς, οικοδομικών υλών
καί Μεταλλείων - Λατομείων (17—
Β—31).
Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ συνεστήθη παρά τή Διευθύνσει Διεθνών
Δραστηριοττων, 'Υπηρεσία Γραμμα
τείας (16—0), με άντικείμενον αρ
μοδιότητας τήν γραμματειακήν εξυ
πηρέτησήν τής Διευθύνσεως καί των
παρ’ αυτή Μονάδων.
Ή συνιστωμένη 'Υπηρεσία Γραμ
ματείας θά ύπάγηται είς τον Προϊ
στάμενον τής Διευθύνσεως καί θά άσκή τάς υπό τούτου καθορισθησομένας είδικωτέρας εργασίας συμφώνως προς τά περί κατανομής αρμο
διοτήτων οριζόμενα ύπό τοϋ έν ίσχύϊ
Κανονισμού τής Διευθύνσεως.
Προϊστάμενη τής υπηρεσίας έτσποθετήθη ή κ. ’Αδαμαντία Παντελιά - Θεοφιλίδου, Ύποτμηματάρχης
Προϊσταμένη μέχρι τού δε τής 'Υπη
ρεσίας Γραμματείας τής Διευθύνσεως Καταθέσεων καί Νέων ’Εργα
σιών.
Διά πράξεων τοϋ κ. Διοικητοΰ
έπήλθον αί ακόλουθοι τοποθετή
σεις καί μεταβολαί είς διάφορα
'Υποκαταστήματα:
—Ό κ. Χρήστος Τασιούλης, 'Υ
πολογιστής Α' τάξεως,, παρά τφ
'Τποκαταστήματι Όρεστιάδος είς τό
'Υποκατάστημα Σουφλίου, ως ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου, αντί τοΰ κ. Ίωάννου Κιζιρίδη, Λογιστού Α' τάξεως, μετατιθεμένου είς τά Υποκατάστημα Άλεξανδρουπόλεως, ώς ’Εντεταλμένου
καί Προϊσταμένου Λογιστηρίου, αν
τί τοϋ κ. Γεωργίου Παπαβασιλείου,
Λογιστοϋ Α' τάξεως,
άσκοΰντος
προσωρινώς καθήκοντα Διευθυντοΰ
Πολυγύρου, είς τό Υποκατάστημα
Νιγρίτης, ώς Διευθυντοΰ, αντί τοΰ
κ. Λεωνίδου Μπουμπού, Τμηματάρ
χου Β' τάξεως, τοποθετουμένου
προσωρινώς είς τό Υποκατάστημα
Θεσσαλονίκης Α', ώς Λογιστού.
—Ό κ. Λεωνίδας Βαρελλάς, Λο
γιστής Β' τάξεως, παρά τφ Ύποκαταστήματι Όρεστιάδος, είς τό
αυτό 'Υποκατάστημα, ώς ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου, αντί τοΰ κ. Δημητρίου Παπαδοπούλου, Λογιστοϋ Β' τάξεως, με
τατιθέμενου είς τό Υποκατάστημα
Κιλκίς, ώς ’Εντεταλμένου καί Προ
ϊσταμένου Λογιστηρίου, αντί τοΰ κ.
Δημητρίου Ζαγκαρέτου, Ύποτμηματάρχου, μετατιθεμένου είς τό Υπο
κατάστημα
Έλευθερουπόλεως, ώς
Διευθυντοΰ, άντί τοΰ κ. Γεωργίου
Μπάρμπα, Λογιστοϋ Β' τάξεως, το
ποθετουμένου προσωρινώς είς τό 'Υ
ποκατάστημα Θεσσαλονίκης Α’, ώς
Λογιστοϋ.
— Ό κ. Ματθαίος Ταλαντόπουλος,
Λογιστής Α' τάξεως, ’Εντεταλμένος
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου τοΰ
'Υποκαταστήματος Δράμας, είς τό
Πρακτορειον
Προσοτσάνης,
ώς
Προϊστάμενος αύτοΰ.
—Ό κ. Μενέλαος Ζαχαριάδης,
Λογιστής Α' τάξεως, ’Εντεταλμένος
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου τοΰ
Υποκαταστήματος Νέων Μουδανιών,
είς τό Πρακτορειον Άξιουπόλεως,
ώς Προϊστάμενος αύτοΰ, άντί τοΰ

Προϊστάμενος τής Υπηρεσίας Έ
ξετάσεως
Αιτημάτων (2—Α—32)
παρά τή αύτή Διευθύνσει.
•—Ό κ. Λουκάς Εύαγ. Ζαμάνος,
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Προϊ
στάμενος Τμήματος παρά τή Διευθύνσει Μελετών ’Επιχειρηματικών Δρα
στηριοτήτων, είς τήν Ύποδιεύθυνσιν
Δημοσίων Σχέσεων, ώς Προϊστά
μενος τοΰ Τμήματος Τύπου καί Κοι
νωνικών ’Εκδηλώσεων.
—Ό κ. Μάριος Ζουρέλλης, Λογι
στής Α' τάξεως, Προϊστάμενος Υ
πηρεσίας Κοινωνικών καί έορταστικών εκδηλώσεων παρά τή Ύποδιευθύνσει Δημοσίων Σχέσεων, είς τήν
Διεύθυνσιν Μελετών ’Επιχειρηματι
κών Δραστηριοτήτων, ώς Προϊστά
μενος Γραμματείας.
■—Ό κ. ’Ιωάννης Παπαγεωργίου,
Λογιστής Β' τάξεως, παρά τή Διευθύνσει Προσωπικού, είς τήν αύτήν
Διεύθυνσιν, ώς Προϊστάμενος τής
Υπηρεσίας Ατομικής Καταστάσεως
Π ροσωπικοΰ.
—Ό κ. Στάμος Χατζηκωνσταντής,
Υποδιευθυντής, Διευθυντής παρά
τφ 'Τποκαταστήματι Π λ. Συντάγμα
τος, εις τήν Διεύθυνσιν
Διεθνών
Δραστηριοτήτων,
ώς 'Υποδιευθυν
τής, άντί τοΰ κ. Άριστομένους Θεοδωροπούλου, Τμηματάρχου Α' τά
ξεως, μετατιθεμένου είς τήν Διεύθυνσιν Βιομηχανικών Χορηγήσεων,
ώς 'Τποδιευθυντοΰ, άντί τοΰ κ. Πα
ναγιώτου Σταματοπούλου, Ύποδιευθυντοΰ, μετατιθεμένου είς τό Υπο
κατάστημα Π λ. Συντάγματος, ώς
Διευθυντοΰ.
—Ό κ. Δημήτριος Μαλκογεώργος, Λογιστής Α’ τάξεως, παρά τφ
'Τποκαταστήματι Πειραιώς Α', είς
τήν Διεύθυνσιν Έπιθεωρήσεως, ώς
Δόκιμος ’Επιθεωρητής.
—Ό κ. Δημήτριος Χρήστου, Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, Προϊστάμενος
Υπηρεσίας Μελέτης Βιομηχανικών
Κλάδων ειδών διατροφής, ποτών,
καπνοΰ κλπ. τής Διευθύνσεως Μελε
τών ’Επιχειρηματικών
Δραστηριο
τήτων είς τήν αύτήν Διεύθυνσιν ώς
Προϊστάμενος τοΰ τμήματος Κλά
δων Βιομηχανίας (17—Α—1) άντί
τοΰ κ. Δημητρίου Βλάχου, Τμημα
τάρχου Β' τάξεως, τοποθετουμένου
ώς Προϊσταμένου τοΰ νεοσυσταθέντος τμήματος Μελέτης Τεχνικών καί
λοιπών ’Επιχειρήσεων
(17—Γ—2)
★
’Ανακαλούνται αί γενόμεναι διά τής αύτής Διευθύνσεως.
τής ύπ’ άριθ. 561) 23.9.1974 πράξε
Άνεκλήθη ή διά τής ύπ’ άριθ.
ως τοποθετήσεις τών κάτωθι: κ. Βα
σιλείου Φρυδά, Τμηματάρχου Β' τά 559)21.9.1974 πράξεως τοποθέτησις
ξεως, ώς Διευθυντοΰ τοΰ Υποκατα τών:
στήματος 'Αγίου Μελετίου, μετατιθεμένου είς τά Υποκατάστημα Κυψέ
λης, ώς Διευθυντοΰ, άντί τοΰ κ. Άνδρέου Ζουρέλλη, Τμηματάρχου Α'
τάξεως, παραιτηθέντος άπά 18.10.
1974, κ. Διονυσίου Βαρδακατσάνη,
Τμηματάρχου Α' τάξεως, ώς Έπιθεωρητοΰ παρά τή Διευθύνσει Έπιθεωρήσεως,
παραμένοντος είς τό
Υποκατάστημα Άγιου Μελετίου, ώς
Διευθυντοΰ, κ. Γεωργίου Σταμούλη,
Τμηματάρχου Α' τάξεως, ώς Έπιθεωρητοΰ παρά τή Διευθύνσει Έπιθεωρήσεως, παραμένοντος είς τήν
Διεύθυνσιν Βιομηχανικών Χορηγή
σεων, ώς Προϊσταμένου Τμήματος
Χορηγήσεων 1—Β—3 παρ’ αύτή.
—Ό κ. Παναγιώτης Μανδρέκας,
Υπολογιστής Α' τάξεως, παρά τφ
Τήν ίκαναποίησιν τού αιτήματος
'Τποκαταστήματι ’Ιτέας, είς τό Πρα τών Πολεμιστών τών Νόμων 751
κτορείου Παραλίας Διστόμου, ώς «αί 1836, έζήτηισεν τό Διιαιικ. ΣυμΠροϊστάμενος αύτοΰ, άντί τοΰ κ. βούλιον οπτό τήν Κυβέρνησιν δΡ έγ
Χρήστου Χατζηστέλιου, Ύποτμημα γράψου το όποιον άπηύθυνε προς
τάρχου, μετατιθεμένου είς τό Πρα τον Πρωθυπουργόν κ. Κων. Καρακτορείου Άσπροπύργου, ώς Προϊ μανλήν καί τους αρμοδίους Υπουρ
σταμένου αύτοΰ, άντί τοΰ κ. ’ Ιωάν- γούς.
νου Κουρούπη, Ύποτμηματάρχου, το
-Προ τοΰ σχηματισμού τής Ύπη?·
ποθετουμένου είς τό Υποκατάστημα
μεσιακής Κυβερνήσεως άπεστάλησαν
Κυψέλης, ώς 'Τποδιευθυντοΰ.
—Ό κ. ’Εμμανουήλ Σελάς, Τμη;- προς τό Διαι-κ. Συμβούλιον αί κα
ματάρχης Α' τάξεως, Υποδιευθυν τωτέρω Απα,ντητικαί έπιστολαί τοΰ
τής τοΰ Υποκαταστήματος Αγοράς, Γεν. Διευθυντοΰ τοΰ γραφείου τοΰ
είς τό Υποκατάστημα Κεραμεικοΰ, κ. Πρωθυπουργού και τοΰ Υπουρ
ώς Διεθυυντής άντί τοΰ κ. Άνδρέου γού παρά τφ Πρωθυπουργφ κ. Γε
Ούβα, Τμηματάρχου Α' τάξεως, τι- ωργίου Ράλλη.
θεμένου είς τήν διάθεσιν τής ΔιευΣημειοΰμεν έπ’ ευκαιρία, ώς άλ
θύνσεως Προσωπικού, προς το.τοθέ- λωστε τΐν-αι γνωστόν, ότι αί ψευ
τησιν.
δείς Ανακοινώσεις αί όποΐαι έκυ—Ό κ. Φιλοποίμην Ιίατσοΰλος, κλοφόρησαν έπί τοΰ θέματος άπέ
Ύποτμηματάρχης, παρά τφ Ύποκα- βλεπ-ον είς παραπλάνησιν τών ένταστήματι Μοναστηρακίου, είς τό διαφεροιμένων καί έξυπηρέτησιν τοΰ
Υποκατάστημα Κεραμεικοΰ, ώς Υ συμφέροντος τών ύπογραψάντων
ποδιευθυντής, άντί τοΰ κ. Ζώη Κυ τάς Ανακοινώσεις.
πριανού, Τμηματάρχου Α' τάξεως,
**»
αθεμένου είς τήν διάθεσιν τής Αιευ·
θύνσεως Προσωπικού προς τοποθέ- ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΔΙΕΥιησιν.
ΟΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ
—Ό κ. Αριστομένης Καλαντζόκ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
πουλος, Τμηματάρχης Α' τάξεως,
είς τήν Διεύθυνσιν ’Εμπορικών Χο
Πρός
ρηγήσεων ώς Υποδιευθυντής.
—Ό κ. Παναγιώτης Βασιλείου,
Λογιστής Α' τάξεως, παρά τή Διευ- Τον Σύλλογον τών Υπαλλήλων
θύνσει ’Εμπορικών Χορηγήσεων, είς τής ’Εθνικής Τραπέζης "Ελλάδος
τήν αύτήν Διεύθυνσιν ώς Προϊστά
’Ενταύθα
μενος τής Υπηρεσίας Έξετάσεως
Αιτημάτων 2—Α—21, άντί τοΰ κ.
/Κύριε Πρόεδρε,
Λάμπρου Τριανταφυλλιά, Τμημα
τάρχου Β' τάξεως, τοποθετουμένου ίΕλήφθη ή ύπ’ άριθ. 1737)30-9-74
ώς Προϊσταμένου τοΰ τμήματος ’Εμ
πορικών Χορηγήσεων
(2—Α—1) έπιστολή σας, είς τήν όποιαν έκθέτής αύτής Διευθύνσεως.
τετε τό αίτημά σας τό όποιον, έξ ό
—Ό κ. Απόστολος
Παπαχρή σων Αναπτύσσετε, παρουσιάζεται
στου, Λογιστής Β' τάξεως, παρά
τή Διευθύνσει ’Εμπορικών Χορηγή δίκαιον.
σεων, είς τήν αύτήν Διεύθυνσιν ώς
Ευθύς ώς θά μοΰ έπιτρέψουν αί
Προϊστάμενος τής Υπηρεσίας Έ- περιστάσεις, θά θέσω τό θέμα ΰπ’
ξετάσεως Αιτημάτων 2—-Α—22, άν
τί τοΰ κ. Δημοσθένους Βλασσοπού- οψιν τοΰ κ. Προέδρου τής Κυ&ερνή
λου, Τμηματάρχου Β' τάξεως, τοπο σεως καί τοΰ Αρμοδίου 'Υπουργού
θετουμένου ώς Προϊσταμένου τοΰ καί δεν θά παραλείψω νά σάς τηρή
τμήματος ’Εμπορικών Χορηγήσεων
σω ένήμερον.
(2—Α—2) τής αύτής Διευθύνσεως.
—Ό κ. Εύάγγελος Βελτίδης,
Μετά πόσης τιμής
Λογιστής Β' τάξεως, παρά τή ΔιευΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΒΛΑΧΟΣ
θύνσει ’Εμπορικών Χορηγήσεων, ώς
κ. ’Αναστασίου Παπαγιαννοπούλου,
Ύποτμηματάρχου, μετατιθεμένου είς
τό 'Υποκατάστημα ’Αμυνταίου, ώς
Διευθυντοΰ, άντί τοΰ κ. Φωτίου Γεωργιάδη, Τμηματάρχου Β' τάξεως,
τιθέμενου είς τήν διάθεσιν τής Διευθύνσεως
IIροσωπικοΰ, τή αιτήσει
του, προτιθεμένου, όπως παραιτηθή
τής Υπηρεσίας από 21.11.1974.
—Ό κ. ’Αναστάσιος Συνάπαλος,
Λογιστής Α' τάξεως, παρά τφ 'Τ
ποκατ αστήματι όδ. Έγνατίας Θεσ
σαλονίκης, είς τό 'Υποκατάστημα
Πολυγύρου, ώς ’Εντεταλμένος καί
Προϊστάμενος Λογιστηρίου, άντί
τοΰ κ. ’Αποστόλου Τσοπανοπούλου,
Λογιστοϋ Β' τάξεως, τοποθετουμέ
νου είς τό Υποκατάστημα όδ. Έγνατίας Θεσσαλονίκης, ώς Λογιστοϋ.
-—Ό κ. Βασίλειος Βάμβαλης, Ύ
ποτμηματάρχης, Διευθυντής τοΰ Υ
ποκαταστήματος Πολυγύρου, είς τό
Υποκατάστημα όδ. Λέοντος Σοφοΰ,
Θεσσαλονίκης, προσωρινώς, ώς Λο
γιστής, απαλλασσόμενος τών καθη
κόντων του, τή αιτήσει του.
—Ό κ. ’Ιωάννης Μπάδας, Λογι
στής Β' τάξεως, παρά τφ Ύποκαταστήματι Αίγιου είς τό αυτό Υπο
κατάστημα ώς ’Εντεταλμένος καί
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.
—Ό κ. Ευστάθιος Βοΐλας, Λογι
στής Α' τάξεως, παρά τφ Ύποκαταστήματι Άμαλιάδος, είς τό αύτό
'Υποκατάστημα, ώς ’Εντεταλμένος
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου, άν
τί τοΰ κ. Παναγιώτου Χουρχούλη,
'Υποτμηματάρχου, μετατιθεμένου είς
τό 'Υποκατάστημα Πύργου, ώς Ύποδιευθυντοΰ.
—Ό κ. ’Αλέξανδρος
Δήμτσας,
Ύποτμηματάρχης,
Υποδιευθυντής
τοΰ Υποκαταστήματος Καστοριάς,
είς τό αύτό 'Υποκατάστημα, ώς Δι
ευθυντής, άντί τοΰ κ. ’Αποστόλου
Πούγγουρα, Τμηματάρχου Α' τά
ξεως, μετατιθεμένου είς τό Υποκα
τάστημα όδ. Λέοντος Σοφοΰ Θεσσα
λονίκης, ώς 'Τποδιευθυντοΰ, άντί τοΰ
κ. Βασιλείου Μόκκαλη, Τμηματάρ
χου Α' τάξεως, τοποθετουμένου είς
τό αύτό Υποκατάστημα, ώς Διευθυντοΰ, άντί τοΰ κ. Κων)νου Άρμυριώτη, συμπράττοντας Ύπσδιευθυντοΰ, μετατιθεμένου είς τήν Περιφε
ρειακήν Διεύθυνσιν ’Αττικής Α', ώς
Διευθυντοΰ.

Νά οποκατιστιΙοϋν αί οίικηΒεντΕΟ

των ΰιογωνισμων έιων 1964 - 65

κ. Νικολάου Ίωαννίδη, Τμημα
τάρχου Β' τάξεως, Διευθυντοΰ πα
ρά τφ 'Τποκαταστήματι Σάμου, είς
τήν διάθεσιν τής Διευθύνσεως Προ
Ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβου
σωπικού καί
λίου, Απεστάλη τό κατωτέρω
κ. Δημητρίου Δημητριάδη, Τμημα
έγγραφον πρός τήν Διοίκησιν
τάρχου Β' τάξεως, ’Εντεταλμένου
τής Τραπέζης Αφορών είς τήν
καί Προϊσταμένου Λογιστηρίου τοΰ
ρύθμισιν τοΰ θέματος προσληΥποκαταστήματος Σάμου, ώς προ
φθέντων κατά τά έτη 1964
σωρινού Διευθυντοΰ τοΰ αύτοΰ Υπο
ικαί
1965.
καταστήματος.
Οΰτοι παραμένουν είς τάς προτέ- «Κύριε Ύποδιοικητά,
Πρός άποκατόοστασιν προσγενορας των θέσεις.
μένης Από μακροΰ1 χρόνου Αδικίας
Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ είς βάρος μικρας μερίδας συναδέλ
έγένοντο αί Ακόλουθοι τοποθετή φων μας, θέταμεν ύπ’ δψιν υμών τάς
σεις στελεχών είς τήν Διεύθυνσιν περιπτώσεις των καί ΰποβάλλοιμεν
τήν παράκληισιν ίκανοποιήσεως τοΰ
Βιομηχανικών Χορηγήσεων:
—Ό κ. Πέτρος Καρλής, συμπράτ- αίτήμιατός των.
Πρόκειται περί τών περιπτώσεων
των Υποδιευθυντής, ’Εντεταλμένος
τοΰ Κεντρικού Καταστήματος, ώς προσληφθέντων κατόπιν δημοσίων
διαγωνισμών διεξαχθέντων κατά μή
Υποδιευθυντής.
-—Ό κ. Ζώης Κυπριανός, Τμημα να Αύγουστον τοΰ 1964 καί 25)7)
τάρχης Α' τάξεως, παρά τή Διευ- 1965.
Α) Πιερίπτωσις:
Ή Διοίικηισις
θύνσει Π ροσωπικοΰ (διάθεσιν), ώς
τής Τραπέζης, πρός κάλ-υψιν υπηρε
Προϊστάμενος Τμήματος.
—Ό κ. Βασίλειος
Νικολαΐδης, σιακών Αναγκών της, -είς υπαλλή
Τμηματάρχης Α' τάξεως, ’Εντεταλ λους τοΰ Λογιστικού Κλάδου, δι’
μένος τοΰ Υποκαταστήματος Πει οΰς εΐχεν διενεργηθή ό διαγωνισμός,
ραιώς Α', ώς Προϊστάμενος Τμή άπεφάσισεν όπως προσλάβη ώρισμέ
ματος.
νον Αριθμόν, έχ τών διαγωνισθέν—Ό κ. Σπυρίδων Διλιντάς, Τμη των καί άποτυχόντων, είς τό μάθη
ματάρχης Β' τάξεως, παρά τφ Κα- μα τής ξένης γλώσσης. Τούτους
ταστήματι όδ. Σταδίου 38, ώς Προ προσέλαβεν με τον βαθμόν τοΰ Είϊστάμενος Τμήματος.
σπράκταροις Γ' Τάξεως.
—Ό κ. Επαμεινώνδας ΚοσμόΟί σϋτω προσληφθέντες άπησχοπουλος, Τμηματάρχης Β' τάξεως, λήθησον καί είργάσθησαν συνεχώς,
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έξετά- τοικτι-κώς, καί Αδιαλήπτως, είς έργα
σεως Αιτημάτων Α) 12 τής Διευθύν- σίαν καθαρώς καί Αποκλειστικώς
σεως ’Εμπορικών Χορηγήσεων, ώς λογιστικήν, οΰδεμίαν σχέσιν έχο-υΠροϊστάμενος Υπηρεσίας.
σα πρός τήν τοΰ Είσπράκτορος.
—Ό κ. Βασίλειος Μπασιάκος, Ύ
Μετά δύο έτών συνεχή καθαρώς
ποτμηματάρχης, Προϊστάμενος Υ
πηρεσίας Έξετάσεως Αιτημάτων λογιστικήν υπηρεσίαν, και έξαιρεΑ)ΙΙ τής Διευθύνσεως ’Εμπορικών τιικήν έπίδοσιν καί άπόδοσίν των
Χορηγήσεων, ώς Προϊστάμενος Υ έν αυτή, έκλήθησαν, μετ’ άλλων συ
ναδέλφων των, νά συμμετάσχουν είς
πηρεσίας.
—Ό κ. Νικόλαος Καλαβρυτινός, μιετατακτικόν διαγωνισμόν, καθ’ δν
Τμηματάρχης Β' τάξεως, παρά τφ έξητάσθησαν όχι μόνον είς τό μά
Κεντρικφ Καταστήματι, ώς Προϊ θημα, είς τό όποιον κατά τον Αρχι
κόν διαγωνισμόν εΐχον άποτύχει.
στάμενος Υπηρεσίας.
Διά τής αύτής πράξεως μετετέθη Αλλά είς τό σύνολον τών μαθημάτων
ό κ. Κωνσταντίνος Καρελλας, Τμη καί έπί προσθέτως είς τά λογιστι
ματάρχης Α' τάξεως, Προϊστάμενος κά.
Τμήματος Καθυστερήσεων Α' παρά
Κατά τον μετατακτιικόν τούτον
τή Διευθύνσει Βιομηχανικών Χορη διαγωνισμόν έπέτυχον. Μετά τήν τοι
γήσεων, εις τό Κεντρικόν Κατάστη αυτήν έπιτυχίαν των ή Τράπεζα,
μα, ώς ’Εντεταλμένος.
διά τής ΰπ’ Αριθ. 12)31.5.67 έγΉ ειδικωτέρα άνάθεσις καθηκόν -κυκλίου τής Διοική,σεως τούς μετέτων είς τούς ανωτέρω θέλει καθορι- ταξεν έκ τής κατηγορας τοΰ Είσ
σθή κατόπιν σχετικής είσηγήσεως πράκτορος V είς τό κύριον Προ
τής Διευθύνσεως Βιομηχανικών Χο σωπικόν τοΰ Λογιστικού Κλάδου,
ρηγήσεων.
έπί βαθμφ Δοκίμου, χωρίς νά ΰπολογίσηι ποσώς τήν υπηρεσίαν τήν
διανυθεΐσαν είς έργασίαν καθαρώς
λογιστικήν. "Η τοιαύτη μεταχείρισίς των ώς Ασφαλώς καί υμείς θ’ Αναγνωρίσητε, είναι άδικος καί άνισος πρός τήν ύπό τής Τραπέζης με
ταχείρισιν ύπαλλήλων της τής αυ
τής κατηγορίας (Έμπιστ. ύπ’ Αρθ.
334013)25.11.37 κ. Διοικητοΰ). ί
Β) Π-ερίπτωσις: Οΰτοι κατά τήν
βαθμολογίαν τών γραπτών, έκρίθησαν έπιτυχόντες είς δλα τά μαθή
ματα, πλήν είς τό τής ξένης γλώσ
σης, ικαί συνεπείς! τής Αποτυχίας αϋ
τής προσελήφθησαν έπί έτησία συμ
βάσει -καί ούχί έπί βαθμφ Δοκίμου
μέ τήν ύποχρέωσιν νά έπανεξεταισθοΰν μετά πάροδον έτους, μόνον
ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ είς τήν ξένην γλώσσαν.
ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ
Τόν ’Απρίλιον τοΰ επόμενου έ
τους 1966 προεκηρύχθη πάλιν καί
Πρός
ιδιενεργήθη όμοιος τού προαναψεροΤον Πρόεδρον Συλλόγου Υπαλλήλων μένου διαγωνισμός. Κοιτά τήν πρόσ
ληψιν όμως τών έπιτυχόντων είς
’Εθνικής Τραπέζης τής "Ελλάδος
αυτόν, ϊσχυσε διάφορος πρός τήν
κ. Ν. Πίσκοπον
ίδικήν των μεταχείρισις. Δηλαδή οί
άποτυχόντες είς τήν ξένην γλώσσαν
Αιόλου 86
Ενταύθα δέν προσελήφθησαν έπί έτησία συμ
βάσει. Αλλά ώς Δόκιμοι, μέ τήν ύ’Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,
ποχρέωσιν πάλιν νά έπανεξετοσθώ
’Εδιάβασα μετά προσοχής τό υ
σιν μετά πάροδον έτους είς τήν ξέ
πόμνημά σας, Αλλ’ όπως είναι ικαί
νην γλώσσαν.
σέ σάς γνωστόν, δεν ήτο- δυνατόν, ή
"Η διάφορος ανισος καί έν ταιυΚυβέρνησις, νά έπιλύση- Ακαριαίως
τφ άδικος μεταχείρισις τών δύο
καί είς τόσον σύντομον χρονικόν
κατά πάντα όμοιων τούτων κατηγο
διάστημα, τήν πληθώραν τών προ
ριών, μέ τά αύτά προσόντα καί ύ
βλημάτων τά όποια συνεσωρεύθη,σαν
πό τάς αύτάς Ακριβώς συνθήκας δι
κατά τήν διάρκειαν τής 7ετίας.
αγωνισθεισών έστηρίχθη είς στενήν
Πλήν όμως, έχει γίνει προγραμ
γραμματικήιν έρμηνεί-αν ψηφισθ)ενματισμός διά τήν έπίλυσιν πολλών τος έν τφ μεταξύ Νόμου, αίροντας
παρομοίων αιτημάτων μετά τάς έκαί κοοταργοΰντος πάσαν προσωρι
κλσγάς, καί πάντοτε έν τφ πλαισίω νότητα.
τών δυνατοτήτων
καί τοΰ σύννο
Τό γεγονός τούτο κ. Ύποδιοικημου αυτών, καί άτι να δεν ήδυνήθη τά, έμελλε ν’ Αποτελέση τήν Αφετη
νά προβλέψη ό Νομοθέτης διά τοΰ
ρίαν σειράς είς βάρος των ένεργειών
δημοσιευθέντος ήδη Διατάγματος.
μέ όδυνηράς έπι πτώσεις έπί τής ΰ"Ο Υπουργός
πολληλικής των έξελίξεως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗ Σ
Κοστά μήνα ’Οκτώβριον 1966 έκλή
θησαν νά έπανεξετασθώσιν είς τήν
Τό Ύπουργεΐον Άπασχολήσεως Απέστειλε έξ άλλου πρός
τον Σύλλογόν μας τό κατωτέ
ρω έγγραφον:
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ΘΕΜΑ: Ρύθμισις θεμάτων πολεμι
στών
ΣΧΕΤ: Ύμετέρα Αναφορά Από 30
Σεπτεμβρίου 1974.
’Επί τοΰ Ανωτέρω σχετικού περί
του έν θέματι Αντικειμένου, έχομεν
τήν τιμήν νά γνωρίσωμ ν ΰμΐν δτι,
διά κατσρτισθέντος Σχεδίου Ν. Δ)
τος είς τούς πολεμιστάς τών Ν!.
751)48 καί ΑΝ 1836)5)1 προβλέπεται νά παρασχεθούν τά ευεργε
τήματα τοΰ ΝΔ 1799)42.
"Ετερα αιτήματα θέλουν έξετασθή μετεκλογικώς.
’Εντολή Υπουργού
Ό Διευθυντής
I. Γ1ΑΝΝΟΠ ΟΥΔΟΣ

ξένην γλώσσαν. Τό κείμενον όμως
κατά κοινήν ομολογίαν τότε, ήτο
δυσκολώτατον -καί ΰπερέιβαινε τάς
έκ μέρους τής Τραπέζης, Απαιτονμ-έν-ας συνήθως γνώσεις ξένης γλώσ
σης όατό τούς συμμετέχοντας είς
τούς κατά καιρούς διενεργουμένους
διαγωνισμούς μονιμοποιή-σεως. (Ση
μειώσατε δι οί συνάδελφοι τών έπαρχιών κάτω Από τό άγχος τής
καθημερινής, σέ πολλές περιπτώ
σεις καί κατά τάς Κυριακάς καί έορτάς, πολύωρης έργασίας, δέν έ
χουν τόν χρόνον νά έπιδαθαΰν στή-ν
μελέτη καί έκμάθηση. Καί δτι μέ τά
πενιχρά μέσα πού παρέχονται στις
έπαρ-χίες δσο καί Απεγνωσμένα ν’
άγωνισθή κανείς, σέ καμία περίπτω
ση δέν θά μπορέση νά συναγωνισθή
τόν συνάδελφον τοΰ Κέντρου, χωρίς
βέβαια αύτό νά σημαίνη δτι ό νέ
ος συνάδελφος τοΰ Κέντρου περνάει
ζωή.... παραδεισένια, γατί καί αυ
τός συνθλίβετα Από τό βάρος τής
πιεστικής έργασίας -καί Από τις ηΰ
ξημένες οικονομικές ύποχρεώσεις
τ’ς όποιες όπταιτεΐ ή Πρωτεύουσα.
Μόνο άνθρωποι κακής πίστεως θά
μπορούσαν νά Αμφισβητήσουν τήν
άδι-κη μεταχείριση τών νέων συνα
δέλφων οί όποιοι ένώ κρ-ίνονται σέ
δλα ίικανώτατοι, λόγω τοΰ δτι ύστ-ε
ροΰν στήν ξένην γλώσσα — έπειδή
είχαν τήν Ατυχία
νά γεννηθούν
στήν επαρχία ή ν-ά γεννηθούν φτω
χοί — καταδικάζονται σέ πολυετή
προσωρινότητα στήν ύπηρεσία τής
Τραπέζης.
Καί συγκεκριμένως, άς μάς έπιτραπή νά ύπομνήσωμεν δτι, είς τόν
έν λόγφ διαγωνισμόν έζητήθη ή μετάφ-ραισι ς Από τήν έλληνικήν γλώσ
σαν -είς τήν ξένην, περικοπής Από
έκφω-νηθέντα λόγον τοΰ τότε "Υ
πουργού Συντονισμού, πλήρους οι
κονομικών -καί εμπορικών όρων. "Η
Αποτυχία είς τόν διαγωνισμόν τού
τον ήτο ώς έκ τούτου σχεδόν κα
θολική, Αλλά καί διά τόν λόγον δτι, είς πάρα πολύ μικρόν χρονικόν
διάστημα, Απητήθη πάρα πολλή με
γάλη πρόοδος, ήτις, ήτο Αδύνατον
νά έπιτευχθή Από εργαζομένους
παράλληλα, διά νά εξοικονομήσουν
τά πρός τό ζήν.
Τό έτος 1967 έκλήθησαν καί πά
λιν οί είσαχθέντες τό 1965 μαζί μέ
τούς είσαχθέντας τό 1966, νά συμ
μετάσχουν είς διαγωνισμόν μονιμοποιήσεως, Αλλ’ ή διεξαγωγή τοΰ
διαγωνισμοΰ τούτου άνεβλήθη «έπ’
Αόριστον καί μέχρι νεωτέρας Αποφάσεως», ώς άνεφέρετο είς τήν σχε
τικήν έγκύκλιον. Διαταγήν Διοικήσιεως.
Τελι-κώς ό διαγωνισμός οΰτος διενεργήθη τόν Νοέμβριον τοΰ 1968
τά δέ Αποτελέσματα αύτοΰ ή σαν
Αρκούντως ικανοποιητικά ώς πρός
τό ποσοστόν έπιτυχίας.
’Εν συνεχείςι τούτου, οί είσαχθέν
τες ικατά τό 1965 έμονιμοποιήθησαν
Από 1)1)1968, ένώ οί είσαχθέντες
κατά τό 1966 έμ-ονιιμοπο ιήθησαν Α
πό 1)1)1966.
Έπικαλούμεθα τό ένδιαφέρον ΰμών πρός Απονομήν
δικαιοσύνης
είς τούς οΰτω Αδι-κηθέ-ντας συναδέλ
φους μας».

Έπίσκεψις
εις επαρχιακά
ύποκατ)ματα
Τά ΰποκαταστήματα Κορίνθου,
Βραχατίο-υ, Κιάτου καί Ξυλοκάστρου
έπεσκέφθησαν ό Γεν. Γραμματεύς τοΰ
Συλλόγου μας κ. Νικ. Ποοπουτσή,ς
-καί ’Έφορος Λέσχης -κ. Κων. Ρουσσάκης, πρός διοοπίστω-σιν τών συν
θηκών έργασίας καί ένημέρωσιν τών
συναδέλφων.
"Η ολλειψις Προσωπικού καιί ίδί
ως Ταμι-ακοΰ είναι εμφανής καί ή
Ανάγκη καλύψεω-ς τών κε'ών προβάλ
λει έπι τακτική.
’Απαραίτητος είναι έξ άλλου ή
μεταστέγασις τοΰ Ύποκοοταστήματος Κιάτου.

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ
Η ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΪ ΣΤΑΜΕΝΟΝ

Είς τούς Ανωτέρω, παρά τήν προ
Είς τήν Δ)νσιν Όργανώσεως
άπεστάλη τό κατωτέρω έγγρα σφερομένην έργασίαν, δέν καταβάλ
λεται έπίδο-μα έξειδικευμένης έργα
φον τοΰ Συλλόγου μας:
σίας Αλλά μόνον τό έπί'δομια Π-ροϊστιαιμένου έκ δρ. 640.
Κύριε Διευθυντά,
Φρονσΰμεν, δτι, είναι έπιβεβλημέΈπιθυμοΰμεν νά έπισύρωμεν τήν
προσοχήν σας είς τό γεγονός δτι νη ή -καταβολή τοΰ έπιδόματος έξειείς ώρισμένα Ύποκ)ματα μετά τήν δικευμένης έρ-γασί-ας είς άπαντας
έφαρμογήν τοΰ
νέου συστήματος τούς προϊσταμένους τούς παρέχον
συναλλαγών, προϊστάμενοι ύπηρεσι τας ύπηρεσ αν έσωτερι-κής διαδικα
ών μή ύπαχθέντων είς τό νέον σύ σίας, έφ’ όσον αϋτη άνατίθετιαι ύστημα έχουν έπιφαρτισθεΐ παραλλή πευθύνως ύπό τοΰ Δ) ντοΰ τοΰ Υπο
λως μέ τήν έργασίιαν των -και μέ καταστήματος -καί παρακαλοΰμεν
τήν διεκπεραίωσιν έργασιών ύπαγο- δπως έν τή άρμοιδιότητί -σας έπιληφθήτε τοΰ θέματος.
μένων είς τά νέον σύστημα.

