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Τώρα που tit ά.μ.φιβολ£ες βιά. την έφαρΐΜ>γ>)ν τής Χ.Χ. διά την "ίσην μετά,·
χείριβιν παρα. μερίστηκαν άπο τήν πρ*«
γματικότητα. Τώρα πού ή ίση μεταχειρισις δεν είναι ύπόσχεσις άλλα, γεγονός.
Τώρα πού οί άποδειξεις πληρωμής
των Υπαλλήλων τής ΈΒνικης Τραπε
ζης αναγράφουν τον εκ τής έξομοιώσε
ως μισθόν. Τώρα πού εγινε το ούσιαστικο ξεκίνημα καί ή όλοκλήρωσις των
εκ τής έξομοιώσεως ευεργετικών Απο
τελεσμάτων είναι ύπόθεσις έλαχίστου
χρόνου. Τώρα πού οί φήμες καί οί «υ
πεύθυνες» πληροφορίες των καλοθελη
τών, τών εχθρών τής έξομοιώσεως, τών
δολιοφθορέων καί τών άντιδραστικών έκ
πεποιθήσεως εςηντλήθησαν. Τώρα πού
ενα καί ενα κάνουν δύο, ήλθε ή στιγμή
νά συζητήσουμε μεταξύ μας καί να προβούμε είς ώρισμενες αναγκαίες διαπι
στώσεις, πού μάς είναι απαραίτητες καί
πολύ ώφέλιμες διά το παρόν καί το ά
μεσον μέλλον.
ΙΙρίν άπ’ όλα έχουμε ύποχρέωσι νά
έξετάσουμε καί νά άναλύσουμε αυτό
καθ’ εαυτό τό αίτημα τής ίσης μεταχει
ρίσεων - έξομοιώσεως . ΙΙοϊον ή το τό
αίτημα καί τι έπεδιώκαμεν; ΙΙολύ, πά
ρα πολύ απλή ή άπάντησις. Οί συνάδελ
φοί μας τής Τραπεζης τής Ελλάδος,
εις κάποιαν στιγμήν, δέν εξετάζουμε
σήμερα τούς λόγους, έπέτυχον νά προ
πορευτούν μισθολογικώς άπό ήμάς. Α
πό τής στιγμής εκείνης, πάνε πολλά
χρόνια άπό τότε, είκοσιπέντε τον αρι
θμόν, οί υπάλληλοι τής ’ Εθνικής Τρα
πεζης εύρέθησαν είς μειονεκτικήν θεσιν.
Είχαν παυσει ένωρίτερον νά είναι οί
πρώτοι. Είχαν γίνει ίσοι μέ τούς συνα
δέλφους των τής 'Ελλάδος καί βραδύτερον καί τής Αγροτικής. "Ησαν οί
τρεις μεγάλοι. Μέ τό προβάδισμα πού
επέτυχαν οί πρώτοι, ήμεις ύπεβιβάσθημεν είς τήν δευτέραν καί άκολούθως είς
την τρίτην θέσιν, διότι καί οί συνάδελ
φοί μας τής Αγροτικής, είς κάποιαν άλ
λην στιγμήν, έκαναν τό μεγάλο άλμα
καί μάς ύπεσκέλισαν. Αέν θά άναζητήσουμε τά αίτια καί τούς υπευθύνους.
Είς διαπιστώσεις προβαίνουμε καί είς
έκτίμησι τών γεγονότων αποβλέπουμε
διά νά οδηγηθούμε είς χρήσιμα συμπε
ράσματα.
Άπό τής τρίτης θέσεως τήν οποίαν
κατελάβαμε, άντικρύσαμε τήν πραγμα
τικότητα καί αύτόματα προέκυψε τό αί
τημα. Λίά γίνουμε ίσοι μέ τούς συνα
δέλφους μας τής Τραπέζης τής Ελλά
δος. Πϊά μήν υστερούμε. Ή ίση μεταχείρισις έπρόβαλε ώς αίτημα ήθικής
καί υλικής άποκαταστάσεώς μας. ’Επί
σειράν έτών, τό αίτημα παρέμεινεν είς
τάς καρδίας τού ΙΙροσωπικού τής ’Ε
θνικής Τραπέζης. ’Έγινε αίτημα - πό
θος, αίτημα καϋμός.
Καί επέστη τό πλήρωμα τού χρόνου.

Μετά είκοσι πέντε ολόκληρα έτη, εύρέθη είς τήν Αιοίκησιν τού Συλλόγου
τό παρόν Αιοικ. Χυμβούλιον καί έθεσεν
μέ παρρησίαν, πού εξέπληξε τούς πάντας, ένώπιον τής Λιοικήσεως τής Τρα
πέζης μας, τό αίτημα τής ίσης μεταχει
ρίσεως, τής έξομοιώσεώς μας μέ τούς
συναδέλφους μας τής Τραπέζης τής
Ελλάδος. Αυτό ήτο τό αίτημα. Αυτό
ύφίστατο άπό εϊκοσιπέντε έτών. Αυτό
έθέσαμεν ένώπιον τής Αιοικήσεως. Καί
τούτο σημαίνει, ότι, τό ΙΙροσωπικόν τής
’ Εθνικής Τραπέζης ήξίωσεν καί διά τήν
ηθικήν άλλά καί διά τήν ύλικήν του άποκατάστασιν νά λάβη ο,τι λαμβάνουν οί
συνάδελφοί του τής Τ ραπέζης τής
Ελλάδος. Αύτή ήτο ή έπιθυμία μας,
αυτή συνεπώς ήτο καί ή έπιδίωξίς μας.
’Ίση μεταχείρισις δέν σημαίνει πρωτο
πορίαν. Αέν ήτο δυνατόν, άλλωστε, νά
έπιδιώξουμε, πριν γίνουμε ίσοι, νά προπορευθούμε.
Μέ τήν Χ.Χ. πού ύπεγράφη διά τήν
εφαρμογήν τής ίσης μεταχειρίσεως, έπετεύχθη τούτο; Αύτό είναι τό δεύτε
ρον θέμα πού πρέπει νά έξετάσωμεν. ΊΙ
Χ.Χ. έπέτυχε πράγματι νά έξομοιώση
τούς μισθούς μας μέ τούς μισθούς πού
λαμβάνουν οί πρός οΰς έπεδιώκαμεν νά
έξομοιωθώμεν. Ι*ητή καί κατηγορημα
τική ή διάταξις τής Χ.Χ. δέν έπιτρέπει παρερμηνείας καί δέν επιδέχεται
άμφισβητήσεις. ΙΙάν 6,τι καταβάλλεται,
δι’ οίονδήποτε λόγον, είς τούς ύπαλλήλους τής Τραπέζης τής Ελλάδος, θά
καταβάλλεται καί είς ήμάς. ’Απόλυτος
συνεπώς ή έξομοίωσις.
Πρέπει άκόμη νά διευκρινισθή ότι ή
ίση μεταχείρισίς δέν υπήρξε αίτημα,
ώς άλλωστε είναι γνωστόν, αύξήσεως
τών άποδοχών μας. Αιεκδικήσαμε νά
μήν υστερούμε. ’Έπρεπε συνεπώς νά
λάβωμεν τόσα, όσα ύπολειπόμεθα. Αυ
τά έζητήσαμεν καί αυτά έλάβαμεν. Αί
γα ή πολλά είναι αύτά πού έστερούμεθα έπί σειράν έτών. "Οσοι άπό ήμάς έζημιούντο περισσότερον, έλαβον περισ
σότερα, όσοι όλιγώτερον, έλαβον όλιγώτερα. Αέν ύπήρξε άνισος μεταχειρισις κατά τήν πραγματοποίησιν τής ίσης
μεταχειρίσεως. Αέν ύπήρξεν έκμετάλλευσίς τών μικρών, δέν ύπήρξε εύνοια
υπέρ τών μεγάλων. 'Έκαστος έλαβε
ό,τι έδικαιούτο. Οί νεώτεροι έλαβον,
φυσικά, όλιγώτερα. "Οσα έλαβον, ό
μως, είναι ή διαφορά πού είχον άπό
αύτούς, οί συνάδελφοί των τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος. "Ας σταματήσουν
λοιπόν καί έπ’ αυτού αί συζητήσεις διά
νά μήν δηλητηριάζουμε, τήν άτμόσφαιρα. Είναι έπιβεβλημένον άκόμη νά σημειωθή ότι ή μικρή ή μεγάλη αύξησις
πού προέκυψε έκ τής έξομοιώσεως, προ
αφέρει άνάλογον ποσοστιαίαν αΰξηαιν
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

ΠΙΡΙΠΕΜΠΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΙΙΤΗΣΙΗΝ
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΥΞΗΣΕΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΒΟΧΒΝ
Δέν έπηλδε συμφωνία είς τήν ε
πιτροπή τριμερούς συνεργασίας
Τήν 28ην ’Ιουνίου, συνήλθεν
είς τό Ύπουργεΐον Άπασχολήσεως, ή έπιτροπή Τριμερούς Συ
νεργασίας, κατόπιν τής γενομένης ύπό τής Ο.Τ.Ο.Ε. καταγγε
λίας τής Συμβάσεως ’Εργασίας.
Μή έπιτευχθείσης συμφωνίας,
τό αίτημα τής αύξήσεως τών ά
ποδοχών τού Προσωπικού τών
Τραπεζών, θά παραπεμφθή είς
τό πρωτοβάθμιον Διαιτητικόν
Διοικητικόν Δικαστήριον Άθηίνών.
Π-αραθέτομεν κατωτέρω τό
πλήρες κείμενον τής καταγγελί
ας τής Σ.Σ.Ε., ύπό τής Ο.Τ.Ο.Ε.
Έ ν ώ ,τ ι ο ν
Παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου
καί πόσης ’Αρχής
Καταγγελία

Τής ύπ’ άριθ. 40)1973 άποφάσεως
του Πρωτοβαθμίου Διοικητικού Δι
αιτητικού Δικαστηρίου ’Αθηνών «πε
ρί δρων αμοιβής τοϋ προσωπικού έν
γένει τών Τραπεζών» κηρυχθείσης
έκτε/νεστής διά τής ύπ’ άριθ. 2275)
362)1973 άποφάσεως τοΰ 'ϊπουργοϋ
’ Απασχολήισεως
(ΦΕΚ ύπ’ άριθ,
1268)1973 τεύχος Β) καί πόσης άλ
λης διαιτητικής άποφάσεως ή συλ
λογικής συμβάσεως εργασίας ή άλ
λης πράξεως, δι’ ών ηΰξήθησαν ή
άλλως πως καθωρίσθησαν τελευταί
ως οί μοσθοί τών τραπεζικών υπαλ
λήλων.
’Τ π ο
Τής ενταύθα (οδός Σίνα 16) έδρευοΰσης Π ρωτοβαθμίου Συνδικα
λιστικής Ένώσεως ύπό την επωνυ
μίαν «'Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλλη
λικών ’Οργανώσεων Ελλάδος» (Ο.

Τ.Ο.Ε.), νομίμως εκπροσωπούμενης.
ΠΡΟΣ τάς ενταύθα έδρευούσας
Τραπέζας.
I. Ή τελευταία αύξησις τών μι
σθών τών τραπεζικών ύπαλλήλων
έπήλθεν, ώς γνωστόν διά τής, ήν
καταγγέλομεν, ώς άνω ύπ’ άριθ.
40)1973 άποφάσεως τοΰ Π.Δ.Δ.Δ.
’Αθηνών, ήτις ηύξησε τούς μισθούς
αύτούς κατά μέσον δρον έν τφ συνάλφ κατά 18,5ο)ο (κατά 17ο)ο διά
τούς μέ μείζονα; άποδοχάς ύπαλλήλους καί κατά 20ο)ο διά τούς μέ
τοΰ πρώτου τμήματος όρισθέντος ό
πως καταβλη,θή τήν 1 Σε,πτεμβρίου
1973 καί τού δευτέρου τήν 1 ’Ιανου
άριου 1974..
Ή διαιτητική αυτή άπόφασις ε
πέλυσε συλλογικήν διαφοράν προκληθεΐσαν έκ μέρους τής ήιιετέοας Ό(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)

ΔΙΕΤΘΤΝΕΤΑΪ ΤΠΟ ΣΪΛ' ΤΑΚΤΙ
ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ · ΓΡΑΦΕΙΑ Α
ΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 · ΤΗΛΕΦ. 613.859—
32.18.963 · ΤΠΈΤΘΤΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑ
ΟΣ ΠΙΣΚΟΠΟΣ, 21ης ’Απριλίου 37
• ΤΙΜΗ ΦΤΛΛΟΤ ΔΡΧ. 1 · ΑΡΙΘ.
ΦΤΛΛΟΤ (342(436) ΙΟΤΝΙΟΣ 1974.
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Μέ ηύξημένας οργανικής θέσεις
αί προαγωγαί ρέ VALEUR1-7-74
ΒΪΞΒΝΟΜΤΒΙ ΑΙΒΕΣΕ1Σ ΤΑΜΙΑΚΟΥ ΚΛΒΑΟΪ

• Προσωπική επιτυχία τού Προέΐρου του Συλλόγου pug
• Άχορυκτήριστοο ενέργεια ιοϋ «Προέίρου» iijg τ. Αθηνών
Είς τό ϋιτ’ άριθ. 179)1974
τεύχος Α', ψύλλον τής Έψημερί-

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΟΙΚΗΜΑΤΑ
ΕΛΛΕΙΨΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΙ
ΕΚΚΟΛΑΠΤΟΜΕΝΟΙ
ΣΑΤΡΑΠΙΣΚΟΙ
’Άθλια ι συνθήκαι έργασίας,
ελλειψις προσωττικού, παραβίασις ύγοαρίου, είναι oci διαιτιστώσεις είς τάς οποίας προέβη
κλιμάκιον τού Διοικ. Συμβου
λίου, τού Συλλόγου μας, ύπό τον
Γενικόν Γραμματέα κ. Νικ. Πα
πουτσήν, τό όποιον έπεσκέφθη
πλείστα υποκαταστήματα περιο
χής ’Αθηνών - Πειραιώς.
Οί χώροι είς τους οποίους
στεγάζονται τά ύποκαταστήμα
τα ’Αμαρουσίου, Παγκρατίου,
Βύρωνος, Κεραμεικοΰ καί Νίκαι
ας εΐναι όχι απλώς άκατάλληλοι
άλλά καί προκαλοΰν τήν άγανάκτησιν. Είναι εντροπή διά τήν
’Εθνικήν Τράπεζαν ότι Υποκα
ταστήματα της καί μάλιστα τών
’Αθηνών, στεγάζονται είς οική
ματα, ώς τών άναψερομένων υ
πό καταστημάτων, όταν μάλιστα
6Ρ ώρισμένα έξ’ αυτών (Παγ
κρατίου, Νίκαιας, ’Αμαρουσίου)
έχουν έξευρεθεϊ όίλλοι κατάλλη
λοι χώροι, είς τούς οποίους εί
ναι άγνωστον διατϊ δέν γίνε
ται ή μεταφορά τών ύποκαταστη
μάτων.
Οΰδέν, έκ τών ύπο καταστημά
των τά όποια έπειίκέφθη τό κλι
μάκιον τού Διοικ. Συμβουλίου,
ήτο έπηνδρωμένον μέ τό άπαρσίτητον προσωπικόν. Παντού ή
ελλειψις ήτο αισθητή. ’Ιδιαιτέ
ρως σημειοΰμεν την ελλειψι τα
μιακού καί βοηθητικού προσωπι
κού.
Είς τό Κατάστημα Λαχανα
γοράς είναι άδύνατον νά γίνη
καταμέτρησις τών νομισμάτων
ύπο τήν σημερινήν σύνθεσιν είς
Προσωπικόν. ’Επιτακτική προ
βάλλει ή άνάγκη τής ένισχύσεώς
του δι’ ενός, έστω, ταμίου ώς καί
είς τό Υποκατάστημα Μπραχαμίου.
Δυστυχώς, διεπιστώθη καί ή
παρουσία εκκολαπτόμενων σατραπίσκων (νέων προϊσταμένων)
πού φιλοδοξούν νά άνέλθουν
τάς κλίμακας τής 'Ιεραρχίας, έκ
μεταλλευόμενοι τούς συναδέλ
φους των. Τούς προειδοποιοΰμεν
ότι αν δέν συμαζευτοΰν έγκαίρως, δέν θά άνέλθουν τήν ίεραρ
χίαν ούτως ή άλλως. Τό Προσω
πικόν τής ’Εθνικής Τραπεζης δέν
ανέχεται τήν παρουσίαν των καί
τό Διοικ. Συμβούλιον θά τούς
φράξη τον δρόμο.
Έπισημαίνομεν άκόμη τον ζή
λον που έπιδεικνύεται ύπό ώρισμένων διά τήν περικοπήν τής
αμοιβής τής ύπερωριακής άττασχολήσεως, ή όποια πραγματο
ποιείται έντός τών ύπό τού Κανονισμοΰπροβλεπομένων όρίων.
Πληροφοροΰμεν άπαντας ότι
αί έπισκέψεις είς όλα τά ύποκαταστήματα τής ’Εθνικής Τρα
πέζης θά συνεχισθοϋν καί ότι τό
Διοικ. Συμβούλιον, δέν θά περί
ωρισθή είς διαπιστώσεις.
Ή δεύτερα φάσς θά είναι πο
λύ σκληρή δι* όσους δέν άντιληψθοϋν τήν προειδοποίησιν καί
συνεχίσουν τήν τακτικήν των.

δος τής Κυβερνήσεως, έδημοσιεύθη το ύπ’ άριθ. 456 Π.Δ. «Πε
ρί συμπληρώσεως ένίων δ ι στάξε
ων τού ’Οργανισμού τής ’Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος»,
διά τού οποίου αυξάνονται αί
Όργανικαΐ θέσεις τού Λογιστι
κού Κλάδου.
Διά νά καταστή, δυνατή ή ταχεία
διεκπεραίωσις τών άπαιτουμένων δι
ατυπώσεων καί ή ΰπογραφή τού Π.
Δ. ύπό τών αρμοδίων 'Υπουργών
καί τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας,
ώς καί ή δημοσίευσίς του είς τήν
εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, προ
τής 1ης Ιουλίου, ώστε αί ηΰξημέναι θέσεις νά ΐσχύσουν καί νά πλη
ρωθοΰν κατά τάς προαγωγάς μέ
VALEUR 1)7)74, ό Πρόεδρος τού
Διοικ. Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου
μας, μετέφερε ό ’ίδιος τό Διάταγμα
άπό 'Υπουργείου είς Ύπουργεΐον
πρός ύπο γραφήν και είς τό ’Εθνι
κόν Τυπογραφείον πρός άμεσον δηρ
μοσίευσιν. 'Όσοι παρη,κολούθησαν
τήν προσπάθειαν πού κστεβλήθη διά
νά έπιτευχθή ή δημοσίευσίς τού Π.
Δ. προ τής 1)7)74, είναι είς θέσιν
νά εκτιμήσουν και τό αποτέλεσμα.
Σχετική ένημέρωσις τών μελών
τοΰ Συλλόγου έγένετο διά τών άπό
7 καί 28)6)74 άνακοινώσεων τού
Διοικ, Συμβουλίου.
Σημειοΰμεν τά ανωτέρω διά νά
άποκαλυφθή έν όλη της τή μεγαλοπρεπεία ή Αχαρακτήριστος πλέον
συμπεριφορά τοΰ Προέδρου τού
Συλλόγου ύπαλλήλων τ. Τραπέζης
Αθηνών, ά όποιος, δέν έδίστασε νά
σπεύση νά Ανακοίνωση, ότι, χάρις
είς τάς ΐδικάς του ένεργείας έπετεύχθη ή αύξησις τών ’Οργανικών
θέσεων καί νά έμφανισθή έν συνε
χεία ώς ό μόνος προστάτης τοΰ Τα
μιακοΰ κλάδου, άσχέτως έάν, δέν
γνωρίζη που εύρίσκεται αυτήν τήν
στιγμήν τό θέμα τής αύξήσεως τών
’Οργανικών θέσεων τών Ταμιακών.
Καί έπειδή τά θέματα τού Προ
σωπικού, είναι όπωσδήποτε, πολύ
σοβαρώτερα άπό τά όσα άνευ έντρο
πης γράφει καί λέγει ό κ. Γκιτάκος, δέν θά άσχοληθώμεν περισσό
τερον μέ την άνακοίνωσίν του.
Διά νά μήν ύπαρξη οΐαδήποτε άνησυχία, πληροφοροΰμεν του συνα
δέλφους τού Ταμιακού Κλάδου, ότι,
ή αύξησις τών ’Οργανικών θέσεων
τού Κλάδου των θά πραγματοποιηθή ,καί ότι τό Δ.Σ. τού Συλλόγου
μσς έ'χει προωθήσει είς λίαν ικα
νοποιητικόν σημειον τό θέμα, ώστε,
νά είναι βέβαια ή ταχεία ρύθμισίς
του.
Κατωτέρω παραθέτομεν τό πλή-

ρες κείμενον τοΰ Π.Δ. διά τήν αϋξησιν τών ’Οργανικών θέσεων:
’Έχοντες ύπ’ όψει: α) Τάς δια
τάξεις τού άρθρου 1 τού Ν.Δ. 2510)
1953 «περί ρυθμίσεως ζητημάτων
τινων προσωπικού τραπεζιτικών ι
δρυμάτων καί άλλων τινων διατάξε
ων» 6) τάς διατάξεις τοΰ Ν. Δ.
175)1973 «περί Υπουργικού Συμ
βουλίου καί Υπουργείων, νομοθεσ ί.
ας», δ) τάς άπό 20.2.1974 καί 11.
3.1974 γνωμοδοτήσεις τού Ανώτα
του Συμβουλίου ’Εργασίας, ε) την
ύπ’ άριθ. 420)1974 γνωμοδότησιν
τού Συμβουλίου ’Επικράτειας, προ
τάσει τών Ήμετέρων έπί τού ’Εμπο
ρίου καί Άπασχολήσεως Υπουρ
γών, άπεψασίσαμεν καί διατάσσομεν:
Άρθρον μόνον
Κυροΰται ή κατά τήν ύπ’ άριθ.
753 συνεδρίασιν τής 21.1.1974 ληφθεΐσα άπόφασις τοΰ Διοικητικού
Συμβουλίου τής ’Εθνικής Τραπέζης
τής Ελλάδος Α.Ε., διά τής όποιας
τροποποιείται ή παράγραφος 1 τού
άρθρου 3 τού ’Οργανισμού αυτής (Β
Δ. 17)26.9.1953, Φ. 267, ώς έτρο
ποποιήθη), έχουσα ώς άκολούθως:
’Άρθρον 3
1. Αί όργανικαΐ θέσεις άπό τού
βαθμού τού Ύποτμηματάρχου —
Λογιστικού καί Ταμειακού Κλάδου
καί Μηχανικού Γ'
καθορίζονται
συνολικώς κατά βαθμούς ώς ακο
λούθως:
α) Λογιστικός Κλάδος:
Διευθυνταί
16
Ύποδιευθυνταί
40
Συμπράτ. Ύποδ)νταί
65
Τμηματάρχαι Α'
190
Τμηματάρχαι Β'
300
Ύποτμηιματάρχαι
500
β) Ταμειακός Κλάδος:
Συμπράττοντες Ύποδ)νταί
Τμηματάρχαι Α’
Τμηματάρχαι Β'
Ύποτμηματάρχαι
γ) Κλάδος Μηχανικών:
Διευθυνταί
’Αρχιμηχανικοί
Έπιμηχανικοί
Μηχανικοί Α'
Μηχανικοί Β'
Μηχανικοί Γ'

1.111
1
7
20
45
73
1
1
2
10
10
10
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Είς τάν Ήμέτερον έπί τής Άπασχολήσεως Υπουργόν άνατίθεμεν
την δημοσίευαιν καί έκτέλεσι ν τοΰ
παρόντος.
’Εν Άθήναις τή 28 ’Ιουνίου 1974

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΙΟ

ί

ΕΦ

Όλίγας ή μέρας προ τής ι
σχύος τής Σ,Σ. διά τήν εφαρμο
γήν τής ϊσης μεταχειρίσεως τό
Διοικ. Συμβούλιον τοΰ Συλλό
γου μας έξέδωσε τήν κατωτέρω
ύπ’ άριθ. 10 άνακοίνωσίν:
‘Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Άπό τής Δευτέρας 1ης Ί ουλίου
τίθεται έν ίσχύϊ ή Συλλογική Σύμβασις ’Εργασίας διά τήν έφαρμογήν
της ’Ίσης Μεταχειρίσεως,
Τό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ Συλ
λόγου μας χαιρετίζει τό γεγονός
καί διά μίαν είσέτι φοράν εκφράζει
τάς ευχαριστίας του πρός τον Δι
οικητήν τής Τραπέζης μας κ. Χρ.
Άχήν καί όλους, όσους συνέβαλον,
είς τήν ίκανοποίησιν τοΰ μεγαλύτε
ρου αιτήματος τού Προσωπικού τής
‘Εθνικής Τραπέζης.

II
Συνάδελφοι,
Άπό τής υπογραφής τής Συλλογι
κής Συμβάσεως πολλά έλέχθησαν,
πολλά έγράψησαν καί πολλαΐ προσπάθειαι άπό πολλάς πλευράς -κατεβλήθησαν καί καταβάλλονται διά
νά μειωθη ή σημασία τού γεγονό
τος.
Άποφεύγομεν καί σήμερον νά άναφερθώμεν
καί νά σχολιάσωμεν
τάς περιπτώσεις εκείνων, οί όποιοι,
είς κρίσιμους στιγμάς, έπεχείρησαν
νά προκαλέσουν ζημίαν εις τό μέγα θέμα τής .’ίσης μεταχειρίσεως.
Τό Διοικ. Συμβούλιον παρά τήν
πικρίαν πού ήσθάνθη διά τάς εκδη
λώσεις αύτάς, δέν παρεξέκλινε τής
ττορείας του καί ού.τω έψθάσαμεν
είς τήν έφαρμογήν τής ίσης μεταχει
ρίσεως.
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

______ ■ .JSgam

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΣ Ε.Τ.Ε. ΒΟΛΟΥ

Κοινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ή σύζυγος τοϋ συν. Δη μ. Μπουγνούκου, υποκαταστήματος Ν. ’Ιω
νίας έτεκεν θήλυ.

ΓΑΜΟΙ
Έτέλεσαν τους γόμους των:
• Ό συν. Σταύρος Άνδρουτσύπονλος, τής Διευθύνσεως Διεθνών
Δραστηριοτήτων καί ή δίς Χριστίνα
Καραμάνου.
9 Ό συν. Σταμάτης Κουλουρίδης,
τής ιΔευθύνσεως Διεθνών Δράστηριοτήτων καί ή δίς Κατερίνα Γαβαλά.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ Ιφς ΣΕΛ.) βιώσεως διετήρησαν δεδομένου οτι ί τούλάχιστον αύξήσεως τών καταμοσπονδίας έπί τή βάσει στοιχείων ώς έπεξηγήθη ανωτέρω είς Αντι ; βαλλομένων μισθών. Καί ή κατά τό
καί δεδομένων, ληφθέντων ύπ’ δψιν στάθμισμα τής άτωλεσθείσης αγο ποσοστόν τούτο αύξησις δέον όπωσραστικής των δυνάμεως λόγφ Ανό | δήποτε νά χορηγηθή, διότι δέν δύj τής διαιτητικής άποφάσεως, άναφε- δου τών τιμών, ελαβον μόνον τό ή- ναται νά έναντιωθή τις πρός τά πορομένων άφ’ ενός είς τάς άπό, τοϋ
έτους 1966 χορηγηθείσας αυξήσεις μισυ τών σημειωθεισών αυξήσεων I ρίσματα ταμτα. *1 2
IX. Ή δυνατότης καί ή εύχέρεια
των μισθών τών τραπεζικών υπαλ τών τιμών άπό τό 1966.
τών
Τραπεζών πρός καταβολήν οχι
VI.
Ή
έκ
τής
έν
γένει
έξελίξελήλων καί άφ’ ετέρου είς τήν άπό
ΕΥΧΑΙ
τοϋ αύτοϋ έτους αυξησιν τών τιμών ως τών στοιχείων τών τιμών καί τι Απλώς τής ζητούμενης αύξήσεως,
καί τής εν γένει δαπάνης διαβιώ μαρίθμων συνεπαγόμενη μείωσις τής άλλά πολύ μεγαλυτέρας, είναι έκαγοραστικής ίκανότητος τών τραπε τόςπ άσης Αμφιβολίας καί απολύ
• Στους αγαπητούς συναδέλφους σεως.
τως δεδομένοι, λαμβανομένων ύπ’ οΕμμανουήλ καί Μαρίαν Ματσαμά
II. ’Ήδη τά άπό τοϋ έτους 1966 ζικών υπαλλήλων είναι οΰτω λίαν ψιν
τών πραγματοπάιουμένων μεγά
εύχομαι νά χαίρωνται τό χαριτωμέ μέχρι τοϋ ’Ιανουάριου 1974, οτε ε- σημαντική.
Είναι οΰτω κατάδηλος καί διαπε- λων κερδών, προκυπτόντων έξ ισολο
νο άγοράκι πού άπέκτησαν.
χορηγήθη τό δεύτερον, καί τελευταΐβ Στους Αγαπητούς συναδέλφους ον, τμήμα τής ύπό τής, ήν καταγ- πιστωμένη δι’ άναμφισβητήτων καί γισμών καί τών δημοσιευομένων έκΕλευθέριον Λάμπρου καί "Αννα γέλομεν, διαιτητικής άποφάσεως ό επισήμου κύρους στοιχείων ή Απρό θέσεων τών Διοικήσεων τών Τρα
Ψηματάκη που έδωσαν άμοιβαίαν ύ- ρισθείσης αύξήσεως, δεδομένα , καί βλεπτος μέ ταχύ ρυθμόν μεταβολή πεζών, είς τάς όποιας έν ταύτφ το
πόσχεσιν γάμου εύχομαι χαρούμε στοιχεία κατά τό σκέλος τών αυξή τών συνθηκών καί ή Ανατροπή τών νίζεται καί ή πράγματι ύψη λ ή πανη καί ευτυχισμένη ζωή καί ταχεΐαν σεων τών μισθών ώς καί κατά τό δεδομένων καί προϋποθέσεων ύφ’ ραγωγικότης καί άποδοτικοτης τών
στέψιν.
σκέλος τής αύξήσεως τής δαπάνης ας καθωρίσθη ή τελευταίως γενο- τραπεζικών ύπαλλήλων, δντων έκ
ΕΜ. ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ
διαβιώσεως έχουσιν ώς ακολούθως: μένη κυρίως διά τής καταγγελομέ- τών κυρίων συντελεστών τής αύξή
Α. ΑΤΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ: Πρώ νης διαιτητικής άποφάσεως αύξησις σεως τών κερδών αύτών καί τής έν
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
τη αύξησις 12ο) ο, δευτέρα αύξησις τών μισθών τών τραπεζικών ύπαλ γένει μεγάλης καί ταχείας Ανόδου
17ο) ο καί τρίτη (τελευταία) αυξη- λήλων ώστε νά παρίσταται έπιτα- τής οικονομικής ισχύος τών Τραπε
• Τό Προσωπικόν τού υποκατα σις ή ύπό τής διαιτητικής ύπ’ άριθ. κτικώς επιβεβλημένη ή λήψις τό τα- ζών, πολλαπλώς έκδηλουμένης.
X. Τούτων δεδομένων καί κατόπιν
στήματος Βέροιας συγχαίρει τον 40)1973 χορηγηθεϊσα 18,,5ο) ο. Αυ χύτερον φροντίδας δπως έξέλθωσιν
συνάδελφο Δημήτριο Δόνδο διά τούς ξήσεις μισθών άπό τοϋ έτους 196,6 έκ τής είς ήν, συνεπείμ τής μεταβο τής όμοφοινως ληφθείσης ύπ’ άριθ.
άρραβώνες του μετά τής δίδος Ρού- μέχρι τοϋ ’Ιανουάριου 1974 έν συνό- λής ταύτης, περιήλθον καταθλιπτι- 21 τής 29)4)74 άποφάσεως τοϋ Ε
κώς μειονεκτικής οικονομικής ΰέσε- κτελεστικού Συμβουλίου τής ήμετέ^λας Τσαγκαράκη.
λω 47,5ο) ο.
χορηγουμένης αύξήσεως τών ρας 'Ομοσπονδίας, έν συνδυασμό)
Β. ΑΤΞΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙ ως,
ΑΒΙΩΣΕΩΝ : ’Έναντι τών ανωτέ νΰν ίσχυόντων καί καταβαλλόμενων πρός τήν ύπ’ Αριθ. 20 τής 9)4)1974
ΔΩΡΒΑΙ
ΤΠΕΡ ΤΟΤ Τ.Τ.Π.Ε.Τ.
ρω αυξήσεων τών μισθών κατά τήν είς αυτούς μισθών τουλάχιστον κατά όμοιας τοιαύτης, όμοφώνως επίσης
αντίστοιχον χρονικήν περίοδον έση- 30 έπί τοίς εκατό, δΓ ής αύξήσεως ληφθείσης καταγγέλλοντες τήν, δΓ
9 Τό Προσωπικόν τοϋ Πρακτο μειώθησαν αυξήσεις είς τάς τιμάς καλύπτεται μέρος μόνον τής κατά ής έχορηγήθη ή τελευταία αύξησις
ρείου Παιανίας εις μνήμην τοϋ πα- τών διαφόρων ειδών καί ύπηρεσιών πολύ μεϊζον ποσοστόν συμφώνως τών μισθών τών τραπεζικών ύπαλ
τρός τοϋ συναδέλφου των Δημητρίου άνερχόμεναι είς πολύ μεγαλύτε,ρον πρός τά Ανωτέρω εκτιθέμενα καί λήλων, διαιτητικήν άπόφασιν ^ ώς
Κίσσα Δρχ. 500.
ποσοστόν, ώς προκύπτει έκ τής έξε- διαπιστούμενα, έπελνθούσης αύξήσεως καί πάσαν άλλην διαιτητικήν άπό• Ή οικογένεια Άριστ. Καραμε- λίξεως τών τιμαρίθμων μεταξύ τών τών δαπανών διαβιώσεως καί τοϋ φασιν, συλλογικήν σύμβασιν έργασίνη εις μνήμην εΓωργίου Παπαγ- αρχών καί τοϋ τέλους τής χρονικής τιμαρίθμου, ώς καί μέρος μόνον τής σίας, ή άλλας πράξεις, καλοΰμεν
επίσης κατά πολ.ύ μεϊζον ποσοστόν τάς πρός άς ή παρούσα Τράπεζας,
κίκα, συνταξιούχου Ε.Τ.Ε. Δρχ. 1. ταυτής περιόδου.
000.
—Δείκτης
Τιμών Καταναλωτοϋ έπελνθούσης αύξήσεως τοϋ εθνικού όπως διά τών νομίμων εκπροσώπων
• 'Υπάλληλος Τμήματος Πληρο (Ίαν. 1973 = 100)
προϊόντος, ή είς τό όποιον έπιβαλλο- των δ ιαπρ αγ ματ ευθ ώμεν, είς τόπον
φοριών Ε.Τ.Ε. εις μνήμην τής μηΊαν. 19-66 81,1, Ίαν. 1974 133,6, μένη συμμετοχή τών τραπεζικών υ καί χρόνον όρισθησάμενον παρ’ αύ
παλλήλων θά άποκλεισθή άν δέν χο- τών, τήν σύναψιν συλλογικής συμτρός τοϋ συναδέλφου των Ευαγγέ Μεταβολή ο)ο 64,7ο)ο.
λου Μαντζουνέα δραχ. 1.000
—Δείκτης Τιμών Χονδρικής Πω- ρηγηθή ή Ανάλογος αύξησις τών μι βάσεως εργασίας αύξήσεως τών^ μι
σθών τών ύπαλλήλων αύτών, ήτις
• Κων. Βασιλειάδης, καταστή λήσεως ’Αθηνών - Πειραιώς (1967 σθών των.
VII. Έπιπροσθέτως δέν πρέπει δέον νά Ανέλθη είς ποσοστόν τουλά
ματος Βέροιας, είς μνήμην τού πα· = 100)
’
------έτέρα μείωσις χιστον 30ο) ο (τριάκοντα τοίς εκα
τρός του, άντί τριετοΰς μνημοσύ
Ίαν. 1966 99,8, Ίαν. 1974 180, νά παροράται καί
τής Αγοραστικής ίκανότητος τών ύ τόν) έπί τών βασικών μισθών αύ
νου δραχ. 500.
6, Μεταβολή] ο) ο 81ο) ο.
• Ό Διευθυντής, υποδιευθυντής
’Εάν ή σύγκρισις γίνη πρός τάς παλλήλων, ή έπερχομένη γενικώς έκ τών, ώς οΰτοι είναι διαμορφωμένοι
καί τό Διοικητικόν καί υγειονομικόν σημειωθείσας αυξήσεις τιμών (ορι τής μέ τήν χορήγησιν αύξήσεως τών διά τής καταγγελλμμένης διαιτητι
Προσωπικόν τού ΤΥΠΕΤ είς μνήμην σμένων βασικών ειδών καί υπηρε μισθών συνδεδεμένης αύξήσεως τής κής άποφάσεως καί πάσης άλλης δι
Σταύρου Λίτινα, πατρός τής συν. σιών τής καθ’ ημέραν διαβιώσεως φορολογικής ύποχρεώσεως αύτών. αιτητικής άποφάσεως ή συλλογικής
Στέλλας Λίτινα δραχ. 1.000.
ενός υπαλλήλου, προκύπτει δτι αί δο- Πράγματι, έπί τής δοθείσης ύπό συμβάσεως έργασίας ή άλλως πως
9 ’Αθανάσιος Βαρδιτσιώτης, είς θείσαι αυξήσεις δεν άντισταθμίζουν τής διαιτητικής άποφάσεως αύξήσε- καταβάλλονται.
Είς περίπτωσιν μή Αποδοχής τής
μνήμην τής μητρός του Άνδριανής, παρά τό ήμισυ μόνον τών σημειω- ως, έάν ύπολογισθή λόγφ τοϋ οτι
έπί τή συμπληρώσει έτους άπό τού θεισών αυξήσεων είς τάς τιμάς τών εμπίπτουν πλέον είς άνώτερον έπίπε- παρούσης μετά τήν λήψιν αύτής καί
θανάτου της δραχ. 500.
ειδών τούτων. (Βλέπε παρατιθεμε- 6ον τής φορολογικής κλίμακας, προ εντός εύλογου προθεσμίας, πάντως
★
νον έν τέλει τής παρούσης υπ’ 1 πι-, κύπτει έν τελευταία Αναλύσει οτι ή ούχί μεγαλυτέρας τών 10 ημερών,
• Τό προσωπικόν τής Διευθύνσε- νακα, συμφιύνως πρός τόν όποιον ί] καθαρά αύξησις ήτο μικροτέρα τής δηλοϋμεν οτι θά προσφύγωμεν είς
ως Μελετών ’Επιχειρηματικών Δρα μέση άστάθμητος αύξησις τών τι χορηγηθείσης διά τό μέσον ύπάλλη- τό 'Τπουργείον Άπασχολήσεως διά
στηριοτήτων άπέστειλεν είς τό Δη μών τών ειδών τούτων ανέρχεται λον καί κατά πολύ μικρότερα τής τά περαιτέρω νόμιμα.
χορηγηθείσης διά τόν άνώτερον ύμοτικόν Σχολεΐον Λογγοΰ - Παξών είς 94,2ο)ο).
Έν ’Αθήναις τή 24)5)1974
είς μνήμην τοϋ Γεωργίου Βερονίκη
III. ’Αλλά καί άπό τοϋ ,μηνός πά/.ληλον. Ή περαιτέρω αΰτη μείωΌ ’Αντιπρόεδρος
(πατρός τοϋ συναδέλφου των Σπ. Σεπτεμβρίου 1973, όπότε έδόθησαν σις τής Αγοραστικής ίκανότητος τών
ΦΩΤΙΟΣ
ΤΡΟΤΙΙΑΚΗΣ
Βερονίκη) συνταξιούχου τής Ε.Τ.Ε* αί τελευταίοι κατά τό πρώτον τμή υπαλλήλων θά ήδύνατο νά αποτροπή
Ό
Γεν.
Γραμματεύς
αόνον
δι’
άναλόγου
τροποποιήσεως
δρχ. 1.500.
μα αυξήσεις τών μισθών είς τους
ΣΤΤΛ. ΠΑΠΑ-ΓΩΑΝΝΌΤ
τραπεζικούς ύπαλλήλους, μέχρι τέ τών φορολογικών συντελεστών ή 6Γ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» λους ’ Ιανουάριου 1974, αί αυξήσεις αύξήσεως τοϋ Αφορολογήτου ποσού
• Προσωπικόν ΔιευΘύνσεως Με τιμών ύπήρξαν σημαντ ικωτατ αι. τούλάχιστον είς τό διπλάσιαν άλλ’
λετών έπιχειρηματικών Δραστηριο Οΰτω, ό δείκτης τιμών κατάναλω- ούδέν τούτων έλαβε χώραν.
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
VIII. Τά έν γένει ανωτέρω έκτι
τήτων, είς μνήμην Άνδρέου ’Αντω εοϋ κατά τό πεντάμηνον Σεπτεμβρί θέμενα
καί αί διαπιστώσεις, έρειδόνίου, πατρός τού συν. Σπύρ. ’Αντω ου, ’Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμ μεναι έπί
έξηλεγμένων καί έπισήβρίου 1973 καί Ιανουάριου 1974 ηύνίου δραχ. 1.500.
Μηνιαΐον δργανον του Συλλόγου
ξήθη κατά 23,9ο) ο, ό δέ τιμάριθμος μως βεβαιωμένων στοιχείων καί συτων Ύτταλλήλων τής ’Εθνικής
νοδευόμεναι
ύπό
τών
κατωτέρω
παχονδρικής
πωλήσεως
’Αθηνών
—
ΥΠΕΡ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ
Τραπέζης τής ’Ελλάδος.
Πειραιώ; τής Τραπέζης τής Ελλά ρατιθεμένων πινάκων Αποτελούν οι
•
• Τό Προσωπικόν τής υπηρεσίας δος ηύξήθη κατά 26,4ο) ο.
κονομολογικήν μελέτην, Αναγκαία
Χρεωγράφων τού Κ. Καταστήματος
’Επίσης ώς προκύπτει έκ τής συγ- καί Αδιάσειστα πορίσματα τής όποι
Δ)νσεις συμφώνως τφ Νόμψ:
είς μνήμην τού πατρός τής συν. κρίσεως των τιμών (ορισμένων βασι ας είναι ή, μετά τήν τελευταίως
Υπεύθυνος:
"Ελιάν Γεωργίου δραχ. 760.
κών ειδών καί ύπηρεσιών κατά τό κατά 18,5ο) ο αυξησιν τών μισθών
ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ
τών
τραπεζικών
ύπαλλήλων,
έπελχρονικόν
διάστημα
Σεπτεμβρίου
21ης ’Απριλίου άριθ. 37
ΔΙΑ ΤΟ «ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΣΤΟΡΓΗΣ» 1973 — Ιανουάριου 1974 ή μέση ά θοϋσα, ώς εϊρηται, σημαντική οΰΔιευθυντής Συντάξεως:
σιώδη,ς
μεταβολή
τών
συνθηκών
καί
στάθμητος
αύξησις
ανέρχεται
είς
πο• Οί συν. τής διευθύνσεως ΌρΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
γανώσεως εις μνήμην Νικολάου σοστόν 25,4ο) ο, συμφώνως πρός τόν προϋποθέσεων, ύφ’ ας έχορηγήθη ή
Καμελιών 42 — Π. Ψυχικόν
Σπανίδη, πατρός τού συναδέλφου έν τέλει τής παρούσης ύπ’ άριθ. 2 αύξησις αΰτη, καί ή Ανάγκη τής κα
τά 30ο) ο (τριάκοντα τοίς έκατόν)
•
των Δημητρίου Σπανίδη δραχ. 3. πίνακα.
800.
Έκ τίόν ανωτέρω στοιχείων είναι
Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
β Οί συν. τού υποκαταστήματος πλέον ή καταφανής ή μείωσις τής
Αθ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Καμινίων είς μνήμην τού Δ)ντοΰ τού Αγοραστικής δυνάμεως τών μισθών
Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι
Υποκαταστήματος Ευαγγέλου Μο- κατά τούς τελευταίους πέντε μήνας.
Τηλ. 3219306
σχονά δραχ. 6.000.
IV. Τά στοιχεία ταϋτα καί δεδο
μένα άναφέρονται είς τόν μέχρι τοϋ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
’Ιανουάριου 1974 χρόνον. Άλλ’ ήδη
• Τούς οπωσδήποτε συμμετασχόν- εύρισκόμεθα έν μηνί Μαίφ 1974 καί
ΑΛΚΜΗΝΗ ΛΕΒΕΝΤΗ
τας είς τό βαρύτατον πένθος μας δυνάμεθα νά εχωμεν ύπ’ δψιν τά
Χειρουργός - ’Οδοντίατρος
μέχρι
τοϋ
μηνός
’Απριλίου
1974
δε
εΰχαριστοϋμεν θερμώς.
Έπανελθούσα έξ ΗΠΑ μετά
’Άννα Άναστασοπούλου δομένα στοιχεία. Προσέτι ή διαιτη
τική άπόφασις, τήν όποιαν καταγγε2ετή μετεκπαίδευσιν είς τά
Ρίτσα Έλχάϊ
λοιιεν, είχεν, ώς εϊρηται, ύπ’ δψιν
Πανεπιστήμια Βοστώνης καί
★
κατά τόν καθορισμόν τοϋ ποσοστού
Οΰάσιγκτων δέχεται τούς πε
Πρός τό προσωπικόν, τό Διευθυν αύξήσεως είς 18,5ο) ο τά μέχρι τοϋ
λότας της Τραπεζιτικούς, ε
τή, τούς ιατρούς και τις νοσοκό ’Απριλίου 1973 στοιχεία. 'Επομένως
πί συνεντεύξει, είς τό ίατρεΐΉ
ΟΤΟΕ
μέ
τηλεγράφημά
της
μους τού «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» δέον νά ληφθή ύπ’ δψιν επιπροσθέ
ον της:
ττρός
τόν
κ.
Πρωθυπουργόν
καί
άπευθύνω τις πιο θερμές μου ευχα τους ό άπό τοϋ ’Απριλίου 1973 μέ
Τενέδου 44 — Πλ. Κυψέλης
ριστίες γιά τό ιατρικό καί προ χρι τοϋ ’Απριλίου 1974 χρόνος. Κα τούς Αρμοδίους υπουργούς, διαμαρ
Τηλέψωνον 851.694
παντός, τό Ανθρώπινο ένδιαφέρον τά τό χρονικόν αύτά διάστημα έχο- τύρεται έντόνως «δΓ έπιβληθέντα
ύπό
τού
Προεδρικού
Διατάγματος
μεν
έπί
τή
βάσει
επισήμων
στοιχείων
πού μοΰ έδειξαν κατά τήν διάρκεια
έξηκριβωμένην περαιτέρω αυξησιν 346)1974 επιπρόσθετον προληπτι
τής νοσηλείας μου.
τής
δαπάνης διαβιώσεως καί δ ή λί κόν έλεγχον ένεργούμενον ύπό ’Ε
Είναι γεγονός ότι πολλά πάρα
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
πολλά πράγματα άλλαξαν πρός τό αν σημαντικήν, όφειλομένην κατά λεγκτικού Συνεδρίου έπί τών Άσφα
— ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ
ένα
μέγα
μέρος
είς
τήν
αυξησιν
τής
λιστικών
’Οργανισμών».
Είς
τό
τη
καλύτερο στο ταμείο υγείας με τή τιμής τών πετρελαιοειδών, άνελθουλεγράφημα τονίζεται οτι οί,^τό τήν
ΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
νέα ήγεσία τόν.
σών εις 32,6ο) ο.
μέχρι τούδε μορφήν υφιστάμενοι
Γ. ΚΟΜΗΣ
ΑΦΡΟΛΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
V. Δέον επίσης νά σημειωθή οτι προληπτικοί έλεγχοι καθιστούν άδι
Κ) ΚΟΝ
τέως έσωτερική Νοσοκομείου
κατά τήν χρονικήν τούτην περίοδον καιολόγητον κάθε επιπρόσθετον τοι«Α, ΣΥΓΓΡΟΣ»
(1966^-1973) τό μέσον κατά κεφα οΰτον, δεδομένης καί τής έκπαλαι
λήν εισόδημα είς σταθεράς τιμάς υποδειγματικής λειτουργίας τών
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΙ
Δέχεται καθ’ έκάστην πλήν
έν Έλλ.άδι ηΰξήθη κατά 8ο)ο, ήτοι ’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών. Καί
Σαββόττου καί ώρας 6—8 είς τό
Χειρουργός ’Οδοντίατρος
μέ μέσον ιέτήσιον ρυθμόν 7,500 ο πε- τά τηλεγράφημα έπισημαίνει ότι
ρίπου. ’Έναντι τής σημαντικωτάτης μοναδικόν αποτέλεσμα τού νέου έ ΐατρέΐον της Άλ, Σούτσου 24 —
Κάνιγγος 7
Αυκαβητοΰ — Τηλ. 32.49.393
ταύτης βελτιώσεως ήτις έπήλθεν είς λεγχον θά είναι ή δηιμιουργία Ανυ
2ος δροφος
τό συνολικόν καί μέσον κατά κεφα περβλήτων δυσχερειών είς τήν εύ
Τηλ. 630.277
λήν εισόδημα τών οίκονομούντων ά- ρυθμον λειτουργίαν τών ’Οργανι Διά τους ήσφαλισμένους τού
Δέχεται τους Υπαλλήλους της
ΤΥΠΕΤ δέχεται τό τιμολόγϊον
τόμων έν Έλλάδι, οί τραπεζικοί ύΤραπέζης με τό Ισχΰον τιμολό
πάλληλοι δχι μόνον δέν έβελ.τίωσαν σμών αυτών «έξικνουμένων μέχρι
τού Ταμείου
γιου ΤΥΠΕΤ
κατά τι τάς άποδοχάς των άλλ’ ού διακοπής λειτουργίας των είς ση
τε καί τό αρχικόν των επίπεδον δια μαντ ικάς περιπτώσεις».

Διαμαρτυρία
τής ΟΤΟΕ διά
τόν πρόσθετον
προληπτικόν
έλεγχον

Έξ αριστερών ΟΡΘΙΟΙ: Ε. Τσεκουρόπουλος, Στ. Μουστάκας,
Ε. Δημόπουλος, Άπ. Λέτσιος, Σωτ. Τσιασιώτης καί Άπ. Μακρής.
ΚΑΘΗΜΕΝΟI: Σοφ. Γαρουφαλιάς, Άπ. ’Αναγνώστου, I. Άκριβογιάννης, Α. Π ο υλακόπο υλο ς, Κ. Ζολώτας.
Ποδοσφαιρικήν Όιμάδα συνεκρότησαν οί υπάλληλοι τού Υποκα
ταστήματος Βόλου.
Είς διαφόρους συναντήσεις της
μέ ποδοσφαιρικός ομάδας τού Βό
λου ή 'Ομάς τής ΕΤΕ Βόλου έπέτυχε τα ακόλουθα Αποτελέσματα.
—ΕΤΕ ΒΟΛΟΥ — ΑΜΠΕΛΟΚΗ

ΠΟΙ ΒΟΛΟΥ, είς τό γήπεδον Σαρα
κηνοΰ τέρματα 5—3.
— ΕΤΕ ΒΟΛΟΥ — Εφηβική Ό
μας «ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ», τέρματα 2—3
—ΕΤΕ ΒΟΛΟΥ — ΟΙΚΟΝΟΜΙ
ΚΟΝ ΛΥΚ Ε Ι ΟΝ Β Ο ΛΟΥ, τέρ ματα
3—4.

Το νέον &IIIKIITIHDV Συρροιίλιον
τι j ipgpihiTigii Σινιτιιριιριί
Ύπό τού Προμηθευτικού καί λής Τριαντάφυλλος, Βολουδάκης Δη
Πιστωτικού Συνεταιρισμού τών ΰ μητριός, Κλειδής ’Αναστάσιος, Κω
παλλήλων τών Τραπεζών ’Εθνι στόπουλος Νικόλαος, Λάσκαρης Βα
Μπακογιάννης
Πέτρος,
κής — Κτηματικής καί ΕΤΒΑ έ σίλειος,
ξεδόθη ή Ακόλουθος Ανακοίνω- Στρούλιας Αντώνιος, Σωτηρόπουλος ’Αθανάσιος.
σις:
Κατά τάς διεξαχθείσας τήν 20ήν ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ
Μαΐσυ έ. ε. αρχαιρεσίας δΓ άνάδει- ΣΥΜΒΟΥΛΙ ΟΝ
ξιν τής Νέας Διοικήσεως ΤΟΥ
Ινατωπόδης Σπύρος, ΆρβανιτόΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩ
ΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ πουλος Κώστας, Βαρβέρπς Σπύρος,
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΤΕ — Βιζυηνός ’Ελευθέριος, ΚωτσονοπούΕΚΤΕ — ΕΤΒΑ, έξελέγησαν μέ πο λου Μαρία, Λεκάτσα Μαρία, Σακελ
σοστόν 66% οί κάτωθι Συνάδελφοι: λαρίδης Χρηστός, Σκιαδάς Διονύ
σιος, Τρΐγκας Στυλιανός.
ΔΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ
ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙ ΟΝ
Ιθακήσιος Κωνσταντίνος, Άξε- Λάππας ’Ιωάννης

ΤΗΝ 27ΗΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 0 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΗΙΕΝΤΔΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΙ ΣΥΜΒΔΣΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
I ταχθώσιν έπί βαθμφ καί άποδοχαϊς
Δοκίμου μέ άνάλογον πρός τάς απο
τυχίας των καθυστέρησιν (έν έτος
; δι’ έκάστην αποτυχίαν), συμφώνως
καί πρός τούς ορούς τών προγενεI στέρων ώς άνω ’ Εγκυκλίων,
ι Ή αδικαιολόγητος μή συμμετοχή
καθώς καί ή τυχόν μερική ή ολική
αποτυχία τών διαγωνισθησομένων,
θά συνεπάγηται καθυστέρησιν τής
«Άνακοινοϋμεν ότι τήν 27ην Ιου έντάξεώς των τούλάχιστον κατά έν
λίου έ.ε. ημέραν Σάββατον, θέλει έτος, ύπό τήν εύνόητσν προϋπόθεσιν
διενεργηθη διαγωνισμός έν-τάξεως τής επιτυχίας των είς αμέσως προ
τοϋ προσωρινού ή έπί συμβάσει προ σεχή διαγωνισμόν.
σωπικού τής Τραπέζης.
Διά τήν συμμετοχήν είς τόν δια
Είς τόν διαγωνισμόν τοϋτον κα γωνισμόν δέον άπαραιτήτως δπως
λούνται δπως .μετάσχωσιν:
ύποβληθώσιν ύπό τών ενδιαφερομέ
1) Οί τελοΰντες είς σχέσιν έργα νων αιτήσεις, συντεταγμένοι κατά
σίας μετά τής Τραπέζης, οίασδήπο- τό συνημμένον υπόδειγμα, ιμέσφ τών
τε μορφής καί περιεχομένου, άρρε,- αρμοδίων παρά τή Διοικήσει Τμημά
νες καί θήλεις, άνήκοντες είς τό των, ή τών Διευθυντών Υποκατα
προσωρινόν ή έπί συμβάσει μή εντε- στημάτων.
ταγμένον προσωπικόν καί έπιθυμοΰνΑί έν λόγφ αιτήσεις άπευθυνόμετες δπως ένταχθώσιν είς τό τακτι ναι πρός τό Τμήμα Υπηρεσιακής
κόν τοιοΰτον έφ’ δσον συγκεντροϋσι Καταστάσεως Προσωπικού (Υπη
τά απαραίτητα προσόντα σπουδών ρεσία Προαγωγών), δέον, δπως πε(άπολυτήριον Γυμνασίου ή έτέρας ι ριέλθωσιν αύτφ τό βραδύτερον μέ
χρι τής 13ης Ιουλίου 1974.
σοτίμου Σχολής).
2) Οί προσληφθέντες βάσει τών
διατάξεων τής παραγράφου 11, τοϋ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΘΕΜΑΤΑ:
άρθρου 2, τοϋ ’Οργανισμού τής 'Υ
πηρεσίας καί ύπό τούς δρους αυτής,
1) Έκθεσις Ιδεών
πλήν τών βπιτυχόντων κατά τόν δια
2) Πρακτική ’Αριθμητική
γωνισμόν έντάξεως τής 9.12.1973.
3) Ξέναι γλώσσαι (ύποχρεωτικώς
Διευκρινίζεται δτι είς τήν περί- ’Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική,
πτωσιν τής συμμετοχής είς τόν δια προαιρετικώς οίαδήποτε έτέρα γλώσ
γωνισμόν ύπάγονται καί τά βάσει σα).
τής οδς άνω διατάξεως προσληφθένΟί τυχόν κωλυόμεναι νά μετάσχω
τα τέκνα ύπα)-λήλων τής Τραπέζης. σι τοϋ διαγωνισμού, δέον, δπως δι'Ωσαύτως ε’^ς τόν διαγωνισμόν καιολογήσωσι τούτο έπαρκώς καί
τοϋτον καλούνται δπως μετάσχωσι εγκαίρως προ ή τουλάχιστον κατά
καί εκείνοι οϊτινες, κληθέντες διά τήν ημέραν τοϋ διαγωνισμού, άλ
ιών ύπ’ άριθ. 11) 19.4.73 καί 47)10. λως θά θεωρηθώσιν ώς άδικαιολο11.73 Έγκυκιλίων Διοικήσεοις, ϊνα γήτως μή μετασχόντες.
μετάσχωσι τών διαγωνισμών τής
Οί έν στρατεύσει τελοΰντες ύπο24.6.73 καί 9.12.73, δέν μετέσχον ή ψφιοι,. νά είδοποιηθώσι μερίμνη τών
μετασχόντες άπέτυχον είς έν ή πλεί- Υποκαταστημάτων είς ών τήν 6ύονα θέματα είς α καί θά έξετασθώ- ναμιν άνήκουσιν, δτι δύνανται νά
μετάσχωσι τοϋ διαγωνισμού.
σι,
Εις τούς έκ τών ύποψηφίων μέλ
Οί έπιτυγχάνοντες είς τόν διαγω
νισμόν θά ένταχθώσιν είς τόν Λογι λοντας νά μετακινηθώσι τής έδρας
στικόν Κλάδον έπί βαθμφ καί άπο- τού Υποκ)τός των έγκρίνομεν δπως
δοχαΐς Δοκίμου, τής VALEUR των καταβάλητε τά πραγματικά οδοιπο
καθορισθησομένης . άναλόγως, τοϋ ρικά έξοδα πλέον άποξημιώσεως έκ
τρόπου καί τοϋ χρόνου προσλήψέώς Δραχ. 300 (δραχμών τριακοσίων)
κατά ύπάλληλον.
των.
Ή καταβολή τών ποσών θά γίνη
Οί άποτνχόντες είς έν ή πλείονα
θέματα, κατά τούς προηγηθέντας, μέ χρέωσιν τής Διοικήσεως (Υπη
ώς άνω, δύο δαγωνισμούς, έφ’ δσον ρεσία Λογιστηρίου Προσωπικού 6—
έπιτύχωσι είς τόν παρόντα, θά Ιν- 22).
Παραθέτομεν κατωτέρω, τό
πλήρες κείμενον τής έγκυκλίου
τής Διοικήσεως, διά τήν διεξα
γωγήν τού διαγωνισμού έντάξεως τοϋ προσωρινού ή έπί συμβασει Προσωπικού τής Τραπέζης,
ό όποιος θά διενεργηθη τήν 27ην
’Ιουλίου.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΙΩΣΕΩΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
’Από τής πρώτης ή μέρας, πρώ
τοι ήμεΐς έτονίσαμεν, δτι, είναι λίαν
πιθανόν ή Σ.Σ. νά πάσχη εις ώρισμένα σημεία της, νά υπάρχουν λά
θη ή άσάφειαι. Διά τον λόγον αυ
τόν έμεριμνήσαμεν, ώστε, πάν δτι
πρόκυψη, κατά τήν έφαρμογήν τής
Σ.Σ. νά διορθωθή καί έπ’ αϋτοΰ υ
πάρχει άπόλυτος συμφωνία μετά
τής Διοικήσεως. 'Ως άλλωστε κατ’
έπανάληψιν έχομεν τονίσει ή διά
Σ.Σ. έπίτευξις
τής έξομοιώσεως
παρέχει τήν ευχέρειαν, χωρίς πολύ
πλοκους διαδικασίας έφ’ έξής νά
τροποποιείται έπΐ τά βελτίφ καί
νά συμπληροΟται έκάστοτε τό περιεχόμενον τής περί ής πρόκειται
Συλλογικής Συμβάσεως, άναλόγως
τών κενών ή ελλείψεων πού θά δια
πιστωθούν έκ τής εφαρμογής της.
Παρακαλοΰνται δλοι οί συνάδελ
φοι οί όποιοι θά διαπιστώσουν δτι
ζημιοΰνται έκ τής Σ.Σ. νά απευ
θυνθούν εις τό Διοικ. Συμβούλιον
καί νά αναφέρουν λεπτομερώς καί
έγγράφως τήν περίπτωσίν των. "Ο
που διαπιπστωθή, ή άνάγκη μετα
βολής τών δρων τής Σ.Σ. αϋτη θά
πραγματοποιηθή οπωσδήποτε καί η
τυχόν προσγενομένη αδικία θά άποκαθίσταται.
Κρίνομεν άπαραίτητον νά έπαναλάδωμεν δτι τό αίτημα τής ίσης μεταχειρίσεως ήτο συγκεκριμμένον.
Δεν πρόκειται περί ποσοστιαίας
αύξήσεως. Διά τής Σ.Σ. έπεδιώχθη
καί έπετεύχθη ή μισθολογική έξομοίωσις μέ τούς συναδέλφους μας
τής Τραπέζης καί αί άποδοχαί μας
αυξάνονται κατά βαθμόν, εις δσο
ποσόν υπολείπονται τών άποδοχών
τών όιμοιοβάθμων συναδέλφων μας
τής Τραπέζης τής "Ελλάδος.
Ή ώφέλεια εις έκαστον βαθμόν
είναι άνάλογος πρός τήν διαφοράν
ή όποια ύπάρχει.
Ή προσπάθεια έκμεταλλεύσεως
τών νεωτέρων συναδέλφων, οί όποιοι
ωφελούνται όλιγώτερον αποτελεί ΰβριν πρός αυτούς καί ώς τοιαύτη
πρέπει νά έπιστρέψεται πρός εκεί
νους οί όποΤοι τήν έκτοξεύουν.
Γνωρίζουν οί συνάδελφοι δτι ή
Σ.Σ. άφορά εις τήν δλην ύπαλληλικήν σταδιοδρομίαν των καί δέν ε
ξαντλείται εις τά σημερινά κατώτατα δρια, λόγφ έτών προϋπηρε
σίας.
Έν πάση περιπτώσει ή συνολική
έτησία άμοιβή τών συναδέλφων μας
τών κατωτέρων βαθμών είναι δλως
διάφορος εκείνης τήν όποιαν έσπευσαν νά εμφανίσουν, διά νά προκαλέσουν τήν άγανάκτησίν των κατά
τού Διοικ. Συμβουλίου οί επίδοξοι,
όψιμοι προστάται τών συμφερόντων
των.
Ένδεικτικώς άναφέρομεν, δτι, τό
κατώτατον δριον τού επιδόματος ’Ι
σολογισμού άνέρχεται είς 4.000
δρχ. άντί τών άποδοχών ένός 15θη-

μέρου. Οί νεώτεροι συνάδελφοι αν
τιλαμβάνονται τήν σημασίαν τού
παραδε ίγματος.
Καί επειδή είναι λίαν πιθανόν
νά έπιχειρηθή, ύπό τών γνωστών
κύκλων, έκμετάλλευσις τού γεγονό
τος, δτι κατά τον μήνα Ιούλιον
(πρώτον μήνα έφαρμογής τής Σ.
Σ.) εμφανίζονται, παρά τήν αϋξησιν, μειωμένοι άποδοχαί καί νά έμφανισθή τούτο ώς τό άποτέλεσμα
έκ τής ίσης μεταχειρίσεως, σπεύδομεν νά έξηγήσωμεν, δτι, ή έπί έλαττον τυχόν διαφορά άποδοχών
τού πρώτου μηνός έφαρμογής τής
Σ.Σ. προκύπτει έκ τού δτι συμφώνως πρός τό άρθρον 5 τού ίσχύοντος Κανονισμού τού Ταμείου Συν
τάξεων παρακρατεΐται υπέρ αύτοΰ
«ή τοΰ πρώτου όλοκλήρου μηνός
συνολική αΰξησις τών άποδοχών έκ
προαγωγής, προσαυξήσεως ποφα
μονής έν τψ αϋτφ βαθμφ καί Επι
δόματος πολυετούς υπηρεσίας».
Τά άποτελέσματα έκ τής ίσης
μεταχειρίσεως προκύπτουν έκ τού
συνολικού μισθού ό όποιος διαμορφούται προ τών έκ τών διαφόρων
λόγων κρατήσεων. Έξ άλλου σημαντικαί διαφοραί ώς λ.χ. επίδομα ’Ι
σολογισμού, έτησίας άδειας κλπ.
θά προκόψουν έν συνεχείς:. Εύνόητον δτι καί έπί δλων τών μελλον
τικών γενικών αύξήσεων μισθού θά
προκύπτη ή διαφορά πρός τά άνω
λόγφ τής έξομοιώσεως.
Διευκρινίζομεν έπίσης δτι όταν
έχορηγήθη τό επίδομα μικρομισθίων χάρις είς τάς ένεργείας τού
Διοικ. Συμβουλίου τού Συλλόγου
μας, τό έπίδομα τούτο έχορηγήθη
είς τό Προσωπικόν τής Τραπέζης
μας, οΰχί ώς θά έδει βάσει τής βα
θμολογικής Αντιστοιχίας μέ τήν
Τράπεζαν τής Ελλάδος, άλλά βά
σει τοΰ μισθού.
Οϋτω καθ’ δλον τό μέχρι τής
30)6)74 χρονικόν διάστημα τό έπί
δομα ήτο ηϋξημένον, έφ’ δσον οί μι
σθοί ήσαν μικρότεροι. Μετά τήν έφαρμογήν τής ίσης μεταχειρίσεως
τό έπίδομα, ώς είναι φυσικόν, προ
σαρμόζεται είς τό νέον μισθολόγιον.
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Γνωρίζετε πόσον δυσχερές έργον εί
ναι ή ίκανοποίησις αιτημάτων ώς
ήτο τό αίτημα τής ίσης μεταχειρί
σεως.
Τήν κατάκτησιν αυτήν, ασχέτως
τών μικρών ή μεγάλων οικονομικών
αποτελεσμάτων δΓ ένα έκαστον, όφείλομεν απόντες νά περιφρουρήσωμεν. "Οσοι επιδιώκουν νά μειώ
σουν τήν μεγίστην σημασίαν τής ί
σης μεταχειρίσεως, αποβλέπουν είς
άλλους σκοπούς οπωσδήποτε ξένους
πρός τά συμφέροντα τού συνόλου
τών Εργαζομένων είς τήν ’Εθνικήν
Τ ράπεζαν.
Μετά συναδελφικών χαιρετισμών
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ίΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΑΑΙ
ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
—Ό κ. Νικόλαος Μολιώτης, Λο
Διά πράξεων τοΰ κ. Διοικητοΰ έγιστής Β’ τάξεως, παρά τφ Ύποτοποθετήθησαν:
—Ό κ. Κωνίνος Σταυρόπονλος, καταστήματι Θηβών, ώς εντεταλμέ
'Υπολογιστής Α' τάξεως, παρά τή νος καί προϊστάμενος Λογιστηρίου,
Μονάδι ’Αστακοί’, ώς εντεταλμένος παρά τφ 'Υποκαταστήματι Άλιβεκαί προϊστάμενος Λογιστηρίου παρά ρίου, άντί τοΰ κ. Κων) νου Μπενέ
τω 'Τποκαταστήματι Γυβείου, άντί του, 'Υπολογιστοΰ Α’ τάξεως, απαλ
τοΰ κ. εΓωργίου Τσίτουρα, Αογι- λασσόμενου τών καθηκόντων του, τή
στοΰ Β' τάξεως, απαλλασσόμενου αιτήσει του καί μετατιθεμένου είς τό
τών καθηκόντων του καί μετατιθέ 'Υποκατάστημα Χαλκίδας, ώς Λομενου είς τό Υποκατάστημα ’Αγρί γιστοΰ.
—Ό κ. Νικόλαος Λεβέντης, Λο
νιου, ώς Λογιχττοΰ.
—Ό κ. Νικόλαος Π ανταζόπου- γιστής Β' τάξεως, παρά τφ 'Υποκ)
λος, Τμηματάρχης Β', τελών είς τι Παγκρατίου, είς τό 'Υποκ)μα
τήν διάθεσιν τής Διευθΰνσεως Προ 'Αγίου ’Αρτεμίου, ώς εντεταλμένος
σωπικού πρός τοποθέτησιν, ώς Υ καί προϊστάμενος Λογιστηρίου, άν
ποδιευθυντής (ASSISTANT MA τί τοΰ κ. Π αναγιώτου Καραιμπάτσου
NAGER) παρά τψ ’Τποκαταστήμα- Λογιστοΰ Α’ τάξεως, μετατιθεμένου
είς τήν Διεΰθυνσιν ’ Επιθεωρήσεως,
τι Φραγκφούρτης.
—Ό Παναγιώτης Δούσης, 'Τπο- ώς Βοηθού Έπιθεωρητοΰ.
—Ό κ. Σπυρίδων Έξαρχόπουλος
τμηματάρχης, Εντεταλμένος καί προ
ϊστάμενος Λογιστηρίου, παρά τφ ύ- Λογιστής Α’, Δόκιμος Επιθεωρη
ποκαταστήματι όδοϋ 'Ιπποκράτους, τής είς τήν Διεΰθυνσιν Διεθνών
είς τήν υπό ϊδρυσιν Μονάδα 'Αγίας Δραστηριοτήτων, ώς προϊστάμενος
Παρασκευής, ώς προϊστάμενος αυ 'Υπηρεσίας.
Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ ό
τής.
—Ό κ. Χριστόφορος Παντελής, κ. Σωτήριος Μπαφατάκης, 'Υπολο
'Υπολογιστής Α’ τάξεως Α' τάξε γιστής Α’ τάξεως, παρά τφ Κενως,παρά τψ Ύποκαταστήματι Πό τρικφ Καταστήματι, ώνομάσθη εν
ρου, ώνομάσθη Εντεταλμένος καί τεταλμένος καί προϊστάμενος Λογι
προϊστάμενος Λογιστηρίου τοΰ αϋτοΰ στηρίου τοΰ 'Υποκαταστήματος Κα
λαβρύτων.
'Υποκαταστήματος.
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Έξ άλλου είς άπάντησιν άνακοινώσεως τοΰ κ. Γκιτάκου έδόθη ή κα
τωτέρω άπάντησις:
Υ.Γ.: 'Ο κ. Γκιτάκος καί οί δο
ρυφόροι του, είχον ελπίσει μετά
τήν ύπογραφήν τής Σ.Σ. διά τήν έξομοίωσιν, δτι αϋτη δέν θά έφηρμόζετο άπό 1ης ’Ιουλίου. Αί έλπίδες
των δμως διεψεύσθησαν καί τώρα
πού ή έξομοίωσις είναι γεγονός, Ε
πιδιώκουν νά δημιουργήσουν σύγχυσιν καί άνωμαλίαν.
Έν τή παχυλή αμαθείς: του καί
τήν έπί σειράν έτών άδράνειάν του
περί τά θέματα τοΰ Προσωπικού
προβαίνει είς αυθαιρέτους νομικάς
Ερμηνείας τοΰ Εργατικού δικαίου
καί Αδιαφορεί άν αί θεωρίαι του
προξενούν ζημίαν.
Μή δυνάμενος νά πράξη άλλως
Αναγνωρίζει τελικώς δτι ή έξομοίωσις δέν είναι πανάκεια, (σημερινή
άνακοίνωσίς του).
Άντιλαμβανόμεθα τόν τρόμον
του άπό τήν πρότασιν μομφής Εναν
τίον του πού έχουν υπογράψει τό ήμισυ καί πλέον τών μελών τού Συλ
λόγου του καί τήν προσπάθειάν του
νά διασωθή. Προκειμένου νά διατηρήση τάν θρόνον του, δέν όρρωδεΐ
πρός ούδενός. Σαφής μαρτυρία αί
ανακοινώσεις του τών τελευταίων ήμερών, πού είναι καί τό κύκνειον ά
σμα του.
Συνάδελφοι,
Επέστη ή στιγμή τής έκ,καθαρίσεως τών λογαριασμών μας, μέ όλους
δσους, υπηρεσιακούς καί μή παρά
γοντας, προέβαλον καί προβάλλουν
Εμπόδια ή καθυστερήσεις είς τήν ίκανοποίησιν τών θεμάτων μας. Ό
χρόνος πού Απομένει είναι Ελάχι
στος. Διατηρήσατε τήν ψυχραιμίαν
καί τήν υπομονήν σας. Πρός τό
συμφέρον σας.

H Γεν. Ιυνέλευιτις
εΟχαριστεί
τόν κ. Διοικητήν
'Η Γενική Συνέλευσις τών με
λών τού Ταμείου ’Αλληλοβοήθει
ας Υπαλλήλων ΕΤΕ ένέκρινε τό
κατωτέρω ψήφισμα:
Άξιότιμον Κύριον
Χρηστόν Άχήν
Διοικητήν ’Εθνικής Τραπέζης
’Ενταύθα
Γενική Συνέλευσις:
τής 19)6)74
τών ιμελών τού Ταμείου ’Αλληλοβο
ήθειας "Υπαλλήλων ’Εθνικής Τρα
πέζης, λαβούσα ΰπ’ δψιν της τό
κατ’ έπανάληψιν έκδηλωθέν άμέρι
στόν Ενδιαφέρον Σας υπέρ τοΰ συ
νόλου τών ήσφαλισμένων αϋτοΰ, Εκ
φράζει πρός Υμάς θερμοτοσας ευ
χαριστίας, βεβαία διά τήν συνέχισιν τής συμπαραστάσεώς Σας.

ΕΗΗΜΟΗΙΑΝ 011ΙΪΙΙΙΕΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΗ! ΙΪΟΪΜ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΪΙΡΕίΙΟΚ
Διά πράξεως τού κ. Διοικητοΰ έγένετο ή ϊνταξις, τών έπί συμβάσει
ΰπηρετούντων Τεχνικών Ύπαλλήλων
τής Διευθΰνσεως Τεχνικών "Υπηρε
σιών, είς τόν τεχνικόν Κλάδον καί
είς τόν άνάλογον βαθμόν έκαστος.
"Η ενταξις έγένετο βάσει τών άρ
θρων 2, 3, 4, 10 καί 35 τού ’Οργα
νισμού ‘Υπηρεσίας τής Τραπέζης.

Να άποκατασταβοΟν οΐ $\i$m
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• ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΓΟΥ A. I. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΟΙΚΗΣΙΝ
Τό Διοικητικόν
Συμβούλιον
τοΰ Συλλόγου, άπηύθυνε πρός
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης, τό
κατωτέρω έγγραφον:
«Κύριε Διοικητά,
Πρός άποκατάστασιν προσγενομέ
νης οπτό μακροΰ χρόνου Αδικίας είς
βάρος μικράς μερίδας συναδέλφων
μας, θέτομεν ΰπ’ δψιν υμών τήν πε
ρίπτωσίν των καί ύποβάλλομεν τήν
παράκλησιν ί κανοπο ιήσεως τοΰ αίτήματός των.
Πρόκειται περί τής περί πτώσεως
προσληψθέντων κατόπιν δημοσίου
διαγωνισμού διεξαχθέντος τήν 25)
7)1965.
Ουτοι κατά την βαθμολογίαν τών
γραπτών, έκρίθησαν έπιτυχόντες
είς δλα τά μαθήματα, πλήν είς τό
τής ξένης γλώσσης, καί συνεπείς:
τής όπτοτυχίας αυτής προσελήφθησαν έπί έτησία συμβάσει καί ούχί έ
πί βαθμώ Δοκίμου, μέ τήν ϋποχρέω
σιν νά έπανεξεταισθοΰν μετά πάρο
δον έτους, μόνον είς τήν ξένην γλώσ
σαν.
Τόν ’Απρίλιον τοΰ έπομένου έτους
1966 προεκηρύχθη πάλιν και διενερ
γήθη δμοιος τού προαναφερομένου
διαγωνισμός. Κατά τήν πρόσληψιν
δμως τών έπιτυχόντων είς αυτόν,
ϊσχυσε διάφορος πρός τήν ίδικήν
των μεταχείρισις. Δηλαδή, οί άποτυχόντες είς τήν ξένην γλώσσαν δέν
προσελήφθησαν έπί έτησία συμβά
σει, Αλλά ώς Δόκιμοι, μέ την ύποχρέωσιν πάλιν νά έπανεξετασθώσιν
μετά πάροδον έτους είς τήν ξένην

liiiHQi ίρχιι ΓενίΗΠΕ Αονιοτιβηο
φ Ύπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΜΕΛΙΔΗ
(Συνέχεια έκ τού "προηγουμένου)
Ή ΰπαρξις πιστωτικού, δμως, υ
πολοίπου είς τόν λογαριασμόν «ταμεΐον», Ενέχει ουσιαστικήν άνωμα
λίαν καί τυγχάνει Απαράδεκτος,
καθ’ δσον αϋτη Ενέχει διαχειριστικός
ανωμαλίας, θιγούσας τά συμφέροντα
έπιχειρήσεως καί Δημοσίου.
Τά αίτια τής ύπάρξεως πιστωτι
κού ύπολοίπου είς τόν λογαριασμόν
«ταμεΐον», είτε τυπικά είναι ταΰτα
είτε ουσιαστικά (περίπτωσις πωλήσεως άνευ νομίμου παραστατικού,
καταβολή μετρητών διά πρόχειρον
δανεισμόν άνευ ύποδείξεως κλπ.)
δέν δικαιολογείται καί ώς έκ τού
του θά πρέπει τά βιβλία νά χαρακτηρίζωνται ώς ανειλικρινή καί νά
άπορρίπτωνται.
Προδήλως ώς ύπόλοιπον τοΰ λο
γαριασμού «ΤΑΜΕΟΝ» θά πρέπει
νά λαμβάνωνται τά πράγματι έν
χρηματοκιβωτίφ εύρισκόμενα μετρη
τά, τά οποία θά συμφωνούν μέ τό
λογιστικόν υπόλοιπον. Ύφισταμένη
ουσιώδης (άνω τών 50 δρχ.) διαφο
ρά είναι Απαράδεκτος καί δύναται
νά έρμηνευθή ώς προερχομένη έκ
φοροδιαφυγής. Πρέπει δέ νά πα
τάσσεται αύστηρότατα. Ό ύπεύθυνος λογιστής θά πρέπει νά παρακολουθή καθημερινώς τό υπόλοιπον
(πραγματικόν) τού λογαριασμού
Ταμείου καί νά άρνήται τήν Αποδο
χήν εικονικών χρηματικών συναλλα
γών ή καί Εκκρεμών χρηματικών δο
σοληψιών. Οί διάμεσοι λογαριασμοί
(περί ών κατωτέρω) τίθενται είς τήν
διάθεσιν του πρός Αποφυγήν τοιούτων ουσιωδών ανωμαλιών είς δ,τι Α
φορά ένίας Εκκρεμείς συναλλοτχάς ώς
προσωπικόν, προχείρους δανεισμούς
κλπ.
4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓ)ΣΜΟΣ
Διά τών προσωπικών λογαρια
σμών παρακολουθώμεν τάς συναλ
λαγματικός σχέσεις τής έπιχειρήσε
ως μετά τρίτων. Οί τρίτοι συναλ
λασσόμενοι δυνατόν νά είναι φυσικά
ή καί νομικά πρόσωπα. Διά τών
συναλλαγών τούτων δημιουργώνται
έννομοι σχέσεις, αί όποΐαι συνιστοΰν
διά τήν έπιχείρησιν Απαιτήσεις καί
υποχρεώσεις.
Οί προσωπικοί λογαριασμοί είναι
κατά κοκόνα πρωτοβάθμιοι περιλη
πτικοί λογαριασμοί μέ Εναλλασσό
μενα ύπόλοιπα (χρεωστικά ή πι
στωτικά) άνήκοντες είτε είς τό Ε
νεργητικόν είτε είς τά παθητικόν.
Τονίζομεν Ενταύθα ιδιαιτέρως δτι
προσωπικός τις λογαριασμός δέν
χαρακτηρίζεται ώς άνήκων είς τό Ε
νεργητικόν ή παθητικόν έκ τής φύσεώς του, Αλλά έκ τοΰ ύπολοίπου,
τό όποιον παρουσιάζει ένεκα τών
λαμβανόντων χώραν οικονομικών με
ταβολών έκ τής συναλλακτικής δρα
στηριότητας τής έπιχειρήσεως. Διά
τόν λόγον τούτον Απαγορεύεται ό
συμψηφισμός υπολοίπων τών είδικών λογαριασμών τών πρωτοβαθμί
ων περιληπτικών τοιούτων π.χ. «πελάται», «πιστωταί», «προμηθευταί»,
«χρεώσται», άλλά διά τοΰ καταλλή
λου λογιστικού χειρισμού τή βοή
θεια τών διαμέσων λογαριασμών θά
πρέπει
νά μεταφέρεται είς ίδιον
πρωτοβάθμιον περιληπτικόν λογα
ριασμόν ώς είναι
«προκαταβολαί

πελατών», «προκαταβολαί είς προμηθευτάς» κλπ.
Τόν συμψηφισμόν υπολοίπων ρητώς Απαγορεύει καί ό Νόμος 2190)
1920 περί ανωνύμων "Εταιριών.
Οί πλέον συνήθεις προσωπικοί λο
γαριασμοί είς τήν σύγχρονον λογι
στικήν όργάνωσιν καί ορολογίαν εί
ναι :
—πελάται
—χρεώσται
—προμηθευταί
•—πιστωταί
—προσωρινοί χρεωλυτικοί λογα
ριασμοί
—προσωρινοί πιστωτικοί λογα
ριασμοί
—-Ανταποκριταί Εσωτερικού
—Επισφαλείς πελάται
—προκαταβολαί προσωπικού
—δάνεια Επ’ ένεχύρψ Εμπορευμά
των
—δάνεια έπί υποθήκη Ακινήτου
—γραμμάτια εισπρακτέα
—γραμμάτια πληρωτέα
—μερίσματα πληρωτέα
—όμολογιακά δάνεια
—άνταποκριταί Εξωτερικού
—γραμμάτια έν καθυστερήσει κ.
λ.π.
Ενταύθα πρό πάσης περαιτέρω
άναλύσεως καί λογιστικής παρακολουθήσεως τών προσωπικών λογα
ριασμών, θά πρέπει νά κάνωμεν διά
κρισην μεταξύ τών βασικών λογα
ριασμών, οϊτινες τηρούνται κατά κα
νόνα είς άπαντα τά λογιστήρια δη
λαδή τοΰ πελάτου — χρεώστου καί
τού πρσμηθευτοΰ — πιστωτοΰ. Ή
πράξις κατά 90% συλλήβδην ούδεμίαν διάκρισιν — πολύ κακώς —
χάμνει. "Ημείς δέν δεχόμεθα τήν
τοιαύτην οίνομοιογένειαν τών λογα
ριασμών. Έπιμένομεν είς τήν διάκρισιν καί άς θεωρηθώμεν ώς... θε
ωρητικοί.
Διά τού λογαριασμού «πελάται»
παρακολουθώμεν τάς Απαιτήσεις
τής Επιχειρήσεως τάς προερχομένας
Εκ τής διαθέσεως κυκλοψοριακών πε
ριουσιακών στοιχείων ώς Εμπορεύ
ματα, πρώται ΰλαι κλπ.
Διά τού λογαριασμού «χρεώσται»
παρακολουθοΰμεν τάς Απαιτήσεις
τής έπιχειρήσεως τάς προερχομέ
νας έκ τής ρευστοποιήσεως παγίων
περιουσιακών στοιχείων, μακροπρο
θέσμων Απαιτήσεων κ.ά. "Η διάκρισις τυγχάνει σημαντική καθ’ δσον
ύφίσταται διάφορος ή χρονική διάρ
κεια τής Απαιτήσεως είς έκάστην
συγκεκριμένην περίπτωσίν, σχέσιν
έχουσα μετ άτής διερευνήσεως τοΰ
’Ισολογισμού.
Διά τού λογαριασμού «προμηθευ
ταί» παρακολουθώμεν τάς υποχρεώ
σεις, αΐτινες πραγματοποιήθησαν
διά τήν Απόκτησιν κυκλοψοριακών
περιουσιακών στοιχείων ώς είναι
πρώται ΰλαι, βοηθητικά! ΰλαι, έτοι
μα προϊόντα κ.ά. Διά τοΰ λογαρια
σμού «πιστωταί» παρακολουθώμεν
τάς ύποχρεώσεις, αΐτινες προήλθαν
ένεκα άποκτήσεως παγίων περιου
σιακών στοιχείων ώς Ακίνητα, μη
χανήματα, έπιπλα κλπ. μακροχρο
νίου Αποδόσεως.
’Ανάλογα ισχύουν καί περί αΰών όσα έλέχθησαν διά τούς λογά
ριασμούς «Πελάται», «Χρεώσται».

4.6. ΜΙΚΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Έν πρώτοις διά νά έκπληρωθή ό
Αντικειμενικός σκοπός τής Επιστη
μονικής λογιστικής, κάθε λογαρια
σμός θά πρέπει νά είναι Αμιγής
λογαριασμός Αξίας.
Δηλαδή διά
τοΰ ύπολοίπου έκάστου λογαρια
σμού νά δεικνύεται ή Ακριβής πρα
γματική θέσις, τήν όποιαν Απεικο
νίζει π.χ. "Ο λογαριασμός «ταμεΐ
ον» διά τού έκάστοτε χρεωστικού ύ
πολοίπου του δεικνύει τά πρότγματι
εύρισκόμενα — κατά τήν στιγμήν
καθ’ ήν έρευνάται — μέσα πληρω
μής (χρήμοσα). "Ολογαριασμός
«πελάται» διά τοΰ έκάστοτε χρεω
στικού του ύπολοίπου δεικνύει τό
σύνολον τών Απαιτήσεων τής οικο
νομικής μονάδας μετά τών μετ’ αυ
τής τρίτων συναλλασσομένων. Ό
λογαριασμός «γραμμάτια πληρω
τέα» διά τοΰ έκάστοτε πιστωτικού
του ύπολοίπου δεικνύει τό ύψος
τής ύποχρεώσεως τής οικονομικής
μονάδος είς γραμμάτια άποδοχών.
Ύφίσταται, έν τούτοις, περίπτωσις, διαρκούσης τής λογιστικής Ερ
γασίας, νά υπάρχουν λογαριασμοί,
οί οποίοι διά τού έκάστοτε ύπολοί
που των νά μήν δεικνύουν τίποτε,
ή μάλλον νά δεικνύουι έναν... αρι
θμόν, ό όποιος νά μήν άπεικονίζη
τίποτε π.χ. ό λογαριασμός «χρεώγραψα» χρεούμενος μέ τήν τιμήν
κτήσεως τών χρεωγράφων καί πιστούμενος μέ τήν τιμήν
ρευστο
ποιήσεως τούτων, ήτις τυγχάνει κα
τά κανόνα διάφορος τής τιμής κτή
σεως, δέν δεικνύει τίποτε διά τού
ύπολοίπου του. Έπίσης ό λογαρια
σμός «ξένον νόμισμα» χρεούμενος
μέ τό άντίτιμον τής τιμής άγοράς
τών νομισμάτων τών διαφόρων χώρών καί πιστούμενος μέ τό άντίτι
μον διαθέσεως τούτων, τό έκάστο
τε ύπόλοιπόν του δέν Απεικονίζει
τίποτε.
’Εάν δέ Αναψερθώμεν είς τόν λο
γαριασμόν
«Εμπορεύματα», ό ο
ποίος σήμερον κατέστη... τέως λο
γαριασμός, χρεούμενος μέ τήν τι
μήν κτήσεως τών Εμπορευμάτων καί
πιστούμενος μέ τήν τιμήν διαθέσεως
αυτών, κατέλλειπεν Εν ύπόλοιπον,
τό όποιον συδέν νόημα εΐχεν.
Επομένως έκκινώντες έκ τής Α
νωτέρω άναλύσεως παρατηροΰμεν,
δτι έχομεν — διαρκούσης τής συ
ναλλακτικής ή παραγωγικής δραστη
ριότητας τής οικονομικής μονάδος
— λογαριασμούς, οί όποιοι Ανή
κουν είτε είς τό Ενεργητικόν, είτε
είς τό παθητικόν περιέχον, δμως
συγχρόνως καί άποτελέσματα (κέρ
δος ή ζημία). Οί λογαριασμοί ούτοι καλούνται μικτοί.
Πρό πάσης περαιτέρω άναλύσε
ως τών μικτών
λογαριασμών θά
πρέπει άπό τοΰδε νά τονίσω μεν ό
τι οί λογισταί - όργανωταί νά Απο
φεύγουν τήν δημιουργίαν των. "Η
ΰπαρξις μικτών λογαριασμών δέν
μάς Επιτρέπει νά άντλήσωμεν πλη
ροφορίας καί νά έξαγάγωμεν τά
πρέποντα συμπεράσματα Επί τής
έν γένει οικονομικής πορείας τής έ
πιχειρήσεως, πρό πάσης τακτοποιήσεώς των, ήτις έν τή: πράξει κα
θίσταται δαπανηρά καί Επίπονος.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

γλώσσαν.
Ή διάφορος, άνισος καί έν ταύ
τψ άδικος μεταχείρισις τών δύο κα
τά πάντα όμοιων τούτων κατηγορι
ών, μέ τά αυτά προσόντα καί ύπό
τάς αύτάς Ακριβώς συνθήκας διαγωνισβεισών, έστηρίχθη είς στενήν
γραμματικήν Ερμηνείαν ψηψισθέντος
έν τψ μεταξύ Νόμου, αΐροντος καί
καταργοΰντος πάσαν προσωρινότη
τα.
Τά γεγονός τούτο κ. Διοικητά,
έμελλε ν’ άποτελέση τήν Αφετηρίαν
σειράς είς βάρος των ενεργειών, μέ
όδυνηράς Επιπτώσεις έπΐ τής ύπαλ
ληλικής των έξελίξεως.
Κατά μήνα ’Οκτώβριον 1966 έκλήθησαν νά έπανεξετασθώσιν είς
τήν ξένην γλώσσαν. Τό κείμενον ό
μως κατά κοινήν ομολογίαν τότε,
ήτο δυσκολώτατον καί ύπερέβαινε
τάς έκ μέρους τής Τραπέζης, Απαι
τουμένας συνήθως γνώσεις ξένης
γλώσσης άπό τούς συμμετέχοντας
είς τούς κατά καιρούς διενεργούμε
νους διαγωνισμούς μανιμοποιήσεως.
Καί συγκεκριμένως, άς μάς έπιτραπή νά ύπομνήσωμεν ότι, είς τόν
έν λόγφ διαγωνισμόν έζητήθη ή μετάφρασις άπό τήν Ελληνικήν γλώσ
σαν είς τήν ξένην, περικοπής άπό
έκφωνηθέντα λόγον τού τότε Ύπουρ
γοΰ Συντονισμού, πλήρους οίκονο
μ ΐικών καί Εμπορικών όρων. Ή άπο
τυχία είς τόν διαγωνισμόν τούτον
ήτο ώς έκ τούτου σχεδόν καθολική,
άλλά καί διά τόν λόγον ότι, είς πά
ρα πολύ μικρόν χρονικόν διάστημα,
άπητήθη πάρα πολλή μεγάλη πρόο
δος, ήτις, ήτο άδύνατον νά έπιτευχθή άπο 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
συμμετάσχουν είς διαγωνισμόν μονιμοποιήσεως, άλλ’ ή διεξαγωγή
τού διαγωνισμού τούτου άνεβλήθη
«Επ’ άόριστον καί μέχρι νεωτέρας
άποφάσεως», ώς άνεφέρετο είς τήν
σχετικήν Εγκύκλιον, Διαταγήν Διοιχήσεως.
Τελικώς ό διαγωνισμός ουτος διενεργήθη τόν Νοέμβριον τοΰ 1968
τά δέ άποτελέσματα αυτού ήσαν
Αρκούντως Ικανοποιητικά ώς πρός
τό ποσοστόν Επιτυχίας.
Έν συνεχεία τούτου, οί είσαχθέν
τες κατά τό 1965 έμονιμοποιήθησαν άπό 1)1)1968, Ενώ οί είσα
χθέντες κατά τό 1966 έμονιμοποιήθησκν άπό 1)1)1966.
Έπικαλούμεθα τό Ενδιαφέρον υ
μών πρός άπονομήν δικαιοσύνης είς
τούς οίίτω άδικηθέτας συναδέλφους
μας».
Ό Πρόεδρος
Ν. ΠI ΣΚΟΠΟΣ
'Ο Γεν. Γραμματεύς
Ν. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Θ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
Μικροβιολόγος
’Εσωτερικός
Ίπποκρατείου
Νοσοκοιμείου Αθηνών
Έργαστήριον Μικροβιολογί
ας — Όρμονσλογίας
Βοοσ. Σοφίας καί Τσόχα 3
’Αμπελόκηποι
Τηλ. 6441681 - 783.371
Δέχεται καθ’ Εκάστην τούς ύπαλλήλους τής Τραπέζης μέ
τό ίσχΰον τιιμολόγιον ΤΥΠΕΤ
8-12.30 π.μ. καί 5-8 μ.μ.

ΤΑΣΟΣ Κ. ΚΟΜΟΜΕΡΚΟΣ
Παθολόγος - Ρευματολόγος
’Ιατρός - Ρευματολογικής
Κλινικής ’Ασκληπιείου
Έλλ. Έρ. Σταυρού Βούλας
Δέχεται:
5 — 8 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη,
Παρασκευή καί έπί συνεντεύξει
Τηλ. Ιατρείου: 639-917
Ίπποκράτους 69

ΛΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕ
ΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙ ΚΟΥ
ΕιΠΙΣΤΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛ. ΘΕΡΑΠ.
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ
CLINICAL ASSISTANT
AT THE LONDON CHEST
HOSP.
Δέχεται: Δευτέρα — Τετάρτη
— Παρασκευή 6—8 μ.μ.
Τηλ. 705.336 Βασ, Σοφίας 92
ΑΘΗΝΑI

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)

είς τατ.ς γενεκάς οιύξήβεες μ,εαθών, -ϊά.
διάφορα έποδόμνατα, τά δώρα Χ.ρίατουγεννών καί ΙΙάσχα, τάς ύπερωρέας κλπ.
Εις τ&νας περεπτώσεες, ώς είναι τδ
έπίδομ-α ’ Ιαυλογεσμ,ού, τα κατώτατα ό
ρια είναι βχεδδν διπλάοια. Ηρόβθετον
όφελος διά τούς νεωτέροος.
"Ετερον σκ/μ.εϊον που πρέπει νά διευκρενεαθή είναι, ότι, ή ώφελεια έκ τής ϊηης μ,εταχειρίσεως, δι’ έκάοτην κατηγο
ρίαν ΙΙροσωπικοό, πρέπει νά ληφθή
ύπ’ όψιν εις το βύνολον τών έτηαίων άποδοχών. Αύταε καί μ-όνον δίδουν τήν
πραγματικήν έκτασιν τής προκυπτοόαης
διαφοράς προς τά άνω. Αλλά τό θέμα
που έτυχεν εΰρείας καί πρωτοφανούς
εις τά βυνδικαλιστικά χρονικά έκμεταλλευσεως, είναι, τό θέμα τών επιδομά
των. Καί εδώ όμως τά πράγματα είναι
απλά. Εις πρώτην φάσιν, ίαχυει, δ,τι ι
σχύει καί εις τήν Τράπεζαν τής 'Ελλά
δος, ύπό τον άπαράβατον πάντοτε όρον,
ότι δεν είναι δυνατόν νά πρόκυψη ζημία.
Εις δεύτερον στάδιον, λόγω άκριόώς
τής διαφοράς τού αντικειμένου τής ερ
γασίας, ή Χ.Χ. προβλέπει τήν χορήγησιν επιδομάτων, επιμισθίων,ετέρων υ
πό οίανδήποτε ονομασίαν παροχών, ύπό
τής Αιοικήσεως τής Τραπέζης.
Είναι όμως τούτο τό δεύτερον στάδιον
καί ούδείς καλόπιστος δύναται νά ΐσχυρισθή ότι ήτο δυνατόν παράλληλα προς
τήν εφαρμογήν τής ίσης μεταχειρίσεως
νά ύπάρ'ςη ρύθμισις καί τών άλλων καθαρώς ΐ δ ι κ ώ ν μας, άπολύτως
συνυφασμένων μέ τήν εργασίαν μας, πα
ροχών. ©ά ήτο βαρύ σφάλμα καί θά ο
δηγεί ασφαλώς εις απώλειαν τών εύεργετημάτων τής ίσης μεταχειρίσεως, ή
έμμονή, εις τήν ταυτόχρονον ρύθμισιν
όλων τών θεμάτων.
Έπαναλαμβάνομεν. ότι, επιδίωξις ήτο
ή ίση μεταχείριισις. Μετά ταύτην, ή ρύθμισις τών λοιπών σχετικών οικονομι
κών θεμάτων, τά όποια κατοχυρώνει ή
ίση μεταχείρισις διά τής σχετικής διατάξεως τής ΑΚ3Ε. πού άναφέραμε.
Έπάρχει άκόμη καί τό θέμα τής μή
άπωλείας κεκτημένων δικαιωμάτων.
Πρέπεε νά λεχθή ότι ούδέν δικαίωμα
άπεμπολήθη. Καί πρέπει άκόμη νά τονισθή ότι επειδή ήτο πολύ φυσικόν κατά
τήν μελέτην καί σύντα'ξιν τού κειμένου
τής 2S.2S. νά ύπήρ'ξαν άσάφειαι ή παρα
λείψεις, συνεφωνήθη ότι, όπου τυχόν
προκύπτει ζημία, αύτη θά άποκαθίσταται
διά τροποποιήσεως τών σχετικών άρ

θρων τής 3B.2S. Τό σπουδαιότερον ό
μως είναι ότι ή διά Χυλλογικής Χυμβάσεως εφαρμογή τής έςομοιώαεως,
μάς παρέχει τήν δυνατότητα νά έπιτύχωμεν, άνευ πολυπλόκου διαδικασίας
τήν έπί τά βελτ^ι τροποποίησίν της.
Αύτη είναι ή πραγματική εικών τής
έςομοιώσεως. Αέν ύπάρχουν περιθώρια
δι’ άλλου είδους έξέτασιν τού θέματος.
Ή ίση μεταχείρισις ύπήρςεν ή μεγαλυτέρα κατάκτησις τού Προσωπικού τής
* Εθνικής Τραπέζης καί έπετεύχθη εις
χρόνον ρεκόρ, εές τήν ιστορίαν τών συν
δικαλιστικών αγώνων.
"Οσοι δεν έπίστευσαν εις αύτήν, όσοι
προσεπάθησαν νά τήν ματαιώσουν, όσοι
επεδίωξαν νά τήν άπομακρύνουν, όσοι
προεκάλεσαν δυσχερείας, διά ποικίλλων
ενεργειών, εϊς το εργον τού Αιοικ. Χυμ
βουλίου ας άπολαύσουν τών αγαθών
μαζύ μέ τό σύνολον τών εργαζομένων
εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν μέ τήν ελ
πίδα ότι δέν θά επιχειρήσουν εις τό
μέλλον νά προξενήσουν ζημίαν είς τά
συμφέροντα τών συναδέλφων των, χάριν
τού ϊδικού των συμφέροντος καί τών
προσωπικών των, ξένοιν προς τά συμφέ
ροντα τού Προσωπικού τής Εθνικής
Τραπέζης, επιδιώξεων.
Τό Αιοικ. Χυμβούλιον τού Χυλλόγου μας ύπερήφανον διά τό επίτευγμα,
ευχαριστεί τον Αιοικητήν τής Τραπέ
ζης μας κ. Χρ. Άχήν, τον A ' ’Ιί’ποδιοικητήν κ. Παν. Καμπέρον, τόν πρόε
δρον τής ’Επιτροπής διά τήν ίσην μεταχείρισιν κ. Παύλον ΑΙανωλόπουλον, τόν
Αικαστικόν Χύμβουλον κ. I. Ζαούσην,
-τούς ύπηρεσιακούς παράγοντας οί όποι
οι εΐργάσθησαν έντατικώς διά τήν εφαρ
μογήν της καί όλους, όσους συνέβαλον
εϊς τήν επιτυχίαν.
Εύχόμεθα όπως καί οί συνάδελφοί
μας τών Τραπεζών ’Εμπορικής καί ’Iονικής — Ααϊκής, οί οποίοι μάς ήκολούθησαν εις τήν διεκδίκησιν τού αιτήματος
τής ίσης μεταχειρίσεως πανηγυρίσουν
σύντομα τήν νίκην των καί όπως τούτους
ακολουθήσουν καί οί συνάδελφοί μας
τών άλλων Τραπεζών.
'Ημείς άς προετοιμασθώμεν διά νέας
κατακτήσεις. Τό Αιοικ. Χυμβούλιον
τού Χυλλόγου τό όποιον μάς οδήγησε
εές τήν μεγάλην, τήν περιφανή κατάκτησιν τής ίσης μεταχειρίσεως, είναι έτοι
μον νά προχωρήση εές τήν διεκδίκησιν
νέων μεγάλων αέτημάτων ώς ταύτα έτέθησαν ύπό τού Προέδρου του κ. Χικ.
Ηισκόπου κατά τήν Γεν. Χυνέλευσιν
τών κ.κ. Αίετόχων τής Τραπέζης μας.

0 luMoyog Υπαλλήλων Εμποριαπο
Ipmezig καταγγέλλει τό όργανα
ηοό τιρηιΐίζιιν τήν έςοραιωαιν
• ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ Η ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΣΕΩΝ
Ύπό τού Συλλόγου Υπαλλή
λων Εμπορικής Τραπέζης τής
Ελλάδος, έξεδόθη ή κατωτέρω
άνακοίνωσις διά τής οποίας καταγγέλει είς τό Προσωπικόν τής
Τραπέζης,
τους δολιοφθορεΐς
τής προσπάθειας διά τήν ϊσην
μεταχείρισιν.
Ώς γνωστόν ό Σύλλογος Υ
παλλήλων Εμπορικής Τραπέζης,
μετά τήν υπογραφήν τής ίδικής
μας Σ.Σ. διά τήν ίσην μεταχείρισιν, ήξίωσεν τήν έψαρμογήν
τής ‘ίσης μεταχειρίσεως καί διά
τό Προσωπικόν τής Εμπορικής
Τραπέζης:
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
"Απαντες, Διοίκησις καί Εργα
ζόμενοι τής Τραπέζης μας, συνδέομεν κατ’ αύτάς τό όνομά μας μέ
τό μεγαλύτερο γεγονός είς τήν ι
στορίαν αυτής: Τήν "Ισην Μεταχείρισιν.
Προς τούτοις, τό Δ.Σ. τοΰ Συλ
λόγου μας Θεωρεί ύποχρέωσίν του
νά Σάς .γνωρίση, άπαξ έτι, τά άκόλουθα:
1, Ή ’Ίση Μεταχείρισις θά έφαρμοσθή, ώς πανηγυρικότατα έξηγγέλθη, καί ύπό τού Προέδρου
τής Τραπέζης μας Καθηγητοΰ κ,
Στρατή Γ, Άνδρεάδη, άπό τής 1.7.
74, δτε καί θά άρχίσουν καί τά οι
κονομικά ώφελήματα αύτής, έστω
καί δι’ έ'ναντι καταβολής, άν παραστή άνάγκη πρός τούτο.
2. Έπί τφ τέλει τής όλης έργασίας ώς άνω συγχαίρομεν άπαντας
τούς Συναδέλφους θερμώς, διά τήν
καρτερίαν καί τήν κατανόησιν ήν έ-

πέδειξαν καί έξεδήλωσαν ποικιλοτρόπως πρός τό Δ.Σ. τού Συλλόγου
μας, καθ’ δλον τούτο τό χρονικόν
διάστημα τού πολυμόχθου έργου
του, δπερ άχθέν εϊς πέρας έντός
διμήνου ώφελίμου
χρόνου, ούσίςι,
άπετέλεσεν άθλον, έν συγκρίσει
πρός άλλας παρεμφερείς καταστά
σεις.
Ή τοιαύτη κατανόησις καί όρθή
τοποθέτησις απάντων έ'ρχεται έν
πλήρη άρμονίφ πρός τούς μέχρι
τοΰδε κοινούς άγώνας μας, ο'ίτινες
καί μάς ώδήγησαν είς τήν τοιαύτην
πραγμάτωσιν τών άπό ΘΟετίας ο
νείρων μας.
3. Τό έπίτευγμα τής ’Ίσης Με
ταχειρίσεως, είναι τόσον μέγα, ώ
στε νά άποκλείη άφ’ έαυτού του καί
νά καταδικάζη είς άποτυχίαν πά
σαν προσπάθειαν εκτροπής του,
διά τής έκμεταλλεύσεως τής δικαιο
λογημένης, άλλως, άγωνίας τού
Προσωπικού.
Προειδοποιοΰμεν λοιπόν, τά όλίγα εκείνα όργανα τά όποΤα δέν όρρωδούν ούδέ καί πρό τού ιερού τού
του θέματος — άπό τό όποιον καί
έκεΤνα θά ώφεληθούν —- νά σταμα
τήσουν τήν τοιαύτην δολιοφθοράν
τών διαδόσεων, διότι «παίζουν μέ
τή φωτιά», πλέον, επωφελούμενα
της τοιαύτης άνοχής όλων μας.
Πέραν τούτου, τό Προσωπικόν
γνωρίζει καλώς δτι ή τοιαύτη τακτι
κή των καί αί «ύπηρεσίαι» των συνετέλεσαν άποψασιστικώς, ώστε έπί
μίαν εικοσαετίαν νά καθηλωθούν
τά κοινά, μέ τά γνωστά αποτελέ
σματα τά όποια τόσα δεινά έπέφεραν είς άμφοτέρους: Τράπεζαν καί
Προσωπικόν.

4. Τό Δ.Σ. τού Συλλόγου μας μέ
τήν συμπαράστασιν Υμών, έχει έγγράψει άπαραγράπτους τίτλους διά
τών μέχρι τοΰδε άγώνων του, ώστε
νά μήν έχη άνάγκην δημαγωγίας
τινός, πρός προβολήν του.
Τό ώς άνω τιθέμενον ύπ’ όψιν
Υμών εργον του — καί μόνον αύτό — θ’ άποτελέση τήν περαιτέρω
— καί τελικήν, δικαίωσίν του.
Πρός τούτοις τό Δ.Σ. τοΰ Συλ
λόγου μας, ώς υπεύθυνος διαχειρι
στής τών θεμάτων δέν πρόκειται έπ’
ούδενί λόγφ νά θέση έν κινδύνψ 6,τι μέ τόσον μόχθον έψερεν είς πέ
ρας, άπό κοίμμίαν καί έξ οΐασδήποτε πλευράς προερχομένην πίεσιν,
ώστε νά όδηγηθή έκ τούτης είς άδικαιολογήτως άκριτον σπουδήν ή ένέργειαν τινά.
Τούτο δέ, άκόμη καί άν άφορά
καί είς λεπτομέρειας ή τήν τακτικήν
διαδικασίαν, αΤτινες δμως, λόγφ
τής σοβαρότητας τοΰ θέματος είναι
δυνατόν νά μάς οδηγήσουν είς έμπλοκάς μελλοντικός είς τρόπον ώ
στε, χάριν τοΰ περιωρισμένου χρό
νου τών όλίγων ήμερων, νά διακινδυνεύσωμεν νά χάσωμεν τήν ουσίαν
τού θέματος, ,
’Εάν είς αύτό έπιθνμοΰν νά όδηγήσουν τινές, τό Δ.Σ. κατηγορηματικώς δηλοί, δτι έπ’ ούδενί λόγφ θά
άποστή τής γραμμής του.
Ή όλοκλήρωσις, τυπική καί ούσιαστική τής ’Ίσης Μεταχειρίσεως
θά εΐνατ ομοίως άψογος καί έν άρμονίςτ, πρός τό περίεχόμενον αυτής,
διά τό όποιον απαντες έπί τόσον
χρόνον έμοχθήσαμεν καί μέ τόσας
θυσίας έπληρώσαμεν.

ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΑ1ΣΙ0Ν ΤΟΝ ίΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΝ
ΤΗΣ Ε, Τ. Ε. ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ή ομιλία τού προέδρου τοΰ Συλλόγου μας
κ. ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΥ κατά τήν Γεν. Συνέλευσιν
γνώρισιν καί ίκανοποίησιν τοΰ αι
τήματος τοΰ Προσωπικού τής ’Ε
θνικής Τραπέζης διά τήν ίσην μεταχείρισίν του μέ τό Προσωπικόν
τής Τραπέζης τής ’Ελλάδος.
Δέν άναφέρομαι είς τήν ίκανοποίησιν τού αιτήματος διά νά έκφράσω απλώς τάς ευχαριστίας τού
Προσωπικού τής Εθνικής Τραπέ
ζης πρός τόν κ. Διοικητήν. Άναφέρομαι είς αύτό διά νά τονίσω
τήν σημασίαν του ώς μέτρου υπέρ
τής ’Εθνικής Τραπέζης καί έπομένως καί τών συμφερόντων τών Με
τόχων της.
Ό Διοικητής μας κ. Χρίστος Άχής μέ τήν ίκανοποίησιν τοΰ αιτή
ματος αυτού τοΰ Προσωπικού τής
Εθνικής Τραπέζης έξηφάνισε ένα
παράπονον καί έσφυρηλάτησε τήν ένότητα Προσωπικού και Εθνικής
Τραπέζης. Ικανοποίησε τό αίτημα
καί ηΰξησε τό ένδιαφέρον μας, πρός
όφελος έπαναλαμβάνω, τής Εθνι
κής Τραπέζης καί τών κ.κ. Μετό
χων της.
Τοΰ έκφράζω καί άπό τοΰ βήμα
τος αΰτοΰ τάς
ευχαριστίας τοΰ
Προσωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης
διά τήν ίκανοποίησιν τοΰ αιτήμα
τος τής έξομοιώσεως καί έξαίρω
τήν ένέργειάν του ταύτην ώς Διοικητοΰ διότι δΓ αύτής προσέφερε με
γίστην ύπηρεσίαν είς τήν Εθνικήν
Τράπεζαν καί διότι απέδειξε δτι εχει, πλήρη συνείδησιν τής σημασί
ας τής δατηρήσεως και άναπτύξε
ως αρμονικών σχέσεων συνεργασίας
μεταξύ Διοικήσεως τής Τραπέζης
καί Προσωπκοΰ έπ’ ώφελεια άμφοτέέρων τών μερών καί τής Εθνικής
Οικονομίας.
Δέν έλύθησαν βεβαίως δλα τά α
πασχολούντο το Προσωπικόν τής
Εθνικής Τραπέζης θέματα. Ύπό
τάς σημερινάς ιδίως οίκονομικάς
διεθνείς συνθηκας οί έργαζόμενοι
αντιμετωπίζουν καθ’ έκάστην καί
νέα προβλήματα. Είχομεν τήν τύ
χην νά ικανοποιηθούν πλεΐστα έκ
τών παλαιών αιτημάτων μας υπό
τής σημερινής Διοικήσεως τής
Τραπέζης μας. Πιστεύρμεν δτι ή
έγκαινιασθεϊσα πολιτική τής συνερ
γασίας Διοικήσεως καί Προσωπι
κού θά συνεχισθή καί θά συντελέση
είς τήν έπίλυσιν καί τών λοιπών έκκρεμούντων αιτημάτων.
Τό προσωπικόν τής Εθνικής Τρα
πέζης όραματίζεται έν δψει τής α
ναμφισβήτητου άποφσσιστικής συμ
βολής του είς τήν έπιτυχίαν καί άνάπτυξιν τοΰ έργου τής Τραπέζης,
νά πανηγυρίση, πρώτο μεταξύ τών
έργαζσμένων τής χώρας μας, τήν
ενταξι τών θεμάτων του έντός τοΰ
πλαισίου τών δραστηριοτήτων τής
Τραπέζης.

Ό Πρόεδρός τού Διοικ. Συμ
βουλίου τού Συλλόγου ,μας κ.
Νικ. Πίσκοτίος όμιλών ώς έκπρόσωπος τού Προσωπικού τής
Εθνικής Τραπέζης, κατά τήν
Γενικήν Συνέλευσιν τών Μετόχων
της, εΐπεν τά έξής:
Κύριοι Μέτοχοι,
Ύπό τήν ιδιότητα τού Προέδρου
τοΰ Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής
Εθνικής Τραπέζης, χαιρετίζω τήν
Γενικήν Συνέλευσιν τών Μετόχων
της έκ μέρους τοΰ Προσωπικού, τό
όποιον έχω τήν τιμήν νά έκπροσωπώ.
Ύπό τήν αυτήν ίδιότη-τα μετέχω
τής Γενικής Συνελεύσεως καί ώς
μέτοχος, εκπρόσωπων καί πάλιν
τόν Σύλλογον τών Υπαλλήλων τής
’Εθνικής Τραπέζης, δστίς έκ τών
συνδρομών τών μελών του, έχει καταστή έκ τών κυρίων μετόχων τής
Τραπέζης μας.
Ύπά τήν διπλήν αυτήν ιδιότητα
θά άναφερθώ είς τά κυρίως θέματα
τοΰ Προσωπικού καί θά προβώ είς
μίαν κριτικήν τοΰ απολογισμού τής
Διοικήσεως τής Τραπέζης μας κα
τά τό ύπό κρίσιν έτος.
Δέν θά έπεκταθώ είς τήν άνάπτυξιν τών θεμάτων τοΰ Προσωπικού ή
είς τήν υποβολήν αιτημάτων.

*
Κρίνω απαραίτητον νά σημειώσω
έν άρχή τόν τεράστιον ρόλον τόν ό
ποιον διαδραματίζουν αί Τράπεζαι
είς τήν ζωήν τών συγχρόνων κοινω
νιών. ’Ιδιαιτέρως είς τήν χώραν
μας ή αποστολή τών Τραπεζών έχει
καταστή πλέον υπεύθυνος. Αί Τράπεζαι διαδραματίζουν πρωτοπο
ριακόν καί ουσιώδους σημασί
ας ρόλον είς τήν διαδικασίαν πα
ραγωγής τής οικονομίας τής χώρας
καί προσαρμογής αυτής είς τάς νεωτέρας συνθηκας τής έργασίας.
‘Η Εθνική Τράπεζα είναι ή δε
ξαμενή άπό τόν κρουνόν τής όποι
ας ποτίζεται όλάχληρος ή Εθνική
μας Οικονομία.
’Ημείς οί έργαζόμενοι άπετελέσαμεν τούς άδιασπάστους κρίκους
μιας άλύσεως καί έχοντες συνδέσει
άδιασπάστως τήν έπαγγελματικήν
καί προσωπικήν μας σταδιοδρομί
αν μέ τήν άνάπτυξιν καί προαγω
γήν τού Εθνικού έργου τής Τραπέ
ζης, διά τών πρός δράσιν ικανοτή
των μας, σωματικών καί πνευματι
κών, συνετελέσαμεν είς τό νά κατα
στή ή ’Εθνική Τράπεζα, ό πρώτος
έν τή χώρα μας φορεύς τής οικονο
μικής άναπτύξεως καί τής εϋημερίας τοΰ ’Ελληνικού Λαού.
Οί υπάλληλοι τής Εθνικής Τρα
πέζης άπό τής ίδρύσεώς της έχουν
συνειδητοποιήσει καί ένστερνισθεί
τόν ρόλον τόν όποιον διαδραματί
ζουν καί ή άφοσίωσίς των είς αύ
τήν είναι αδιαμφισβήτητος.
Αέν πρέπει νά ληισμονήται δτι ό
παράγων άνθρωπος είς τήν λειτουρ
γίαν τών Τραπεζών διαδραματίζει
δυναμικόν καί άλως άποφασιστικόν ρόλον.. Τό έκτελεστιχόν Προ
σωπικόν καί τά στελέχη τών συναλ
λακτικών υπηρεσιών είναι έκεϊνα τά
οποία προσωποποιούν τήν Τράπεζαν
ένισχύουν τήν έκτασιν καί τήν ποιό
τητα τών σχέσεων μετά τού κοινού.
Δέν πρέπει άκόμη νά λησμονήται
δτι αί Τράπεζαι αποτελούν κατ’ ε
ξοχήν μονάδας έντάσεως έργασίας.
Έξ αυτού τοΰ λόγου ό υπάλληλος
είναι υποχρεωμένος νά προσφέρη
έρχασίαν ποιότητος είς βραχύ χρο
νικόν διάστημα.
Δέν παραβλέπομεν βεβαίως τήν
συμβολήν τού χεφαλαίου. Ή άξιοποίησίς του δμως έξαρτάται άπό
τά ανθρώπινο, κεφάλαια.
’Όπου καθίσταται έφικτή ή ορθή
χρησιμοποίησις τών ανθρωπίνων
κεφαλαίων τότε τά χρηματικά τοιαΰτα άξιοποιοΰνται πρός όφελος
τών φορέων τής έπιχειρηματικής
δραστηριότητος.
"Οταν ή συμβολή τοΰ συντελεστοΰ έργασία αναγνωρίζεται καί
έκτιμάται ήθικώς καί ύλικώς τότε
τά έπιτεύγματα αυτού οικονομικά
καί κοινωνικά τυγχάνουν τεράστια.
Αί δαπάναι συνεπώς διά τό Προσωπικόν τής Τραπέζης δέν θά πρέπει νά έντάσσωνται είς τό κόστος
τού κεφαλαίου αλλά είς τήν δημιουρχία* τών προϋποθέσεων διά τήν
μεγίστην άπόδοσίν του.
Ή βελτίωσις τής θέσεως τού
Προσωπικού πρέπει νά άποτελή ύποχρέωσιν καί ούχί αίτημα πρός ΐκανοποίησιν. Εξυπηρετεί δέ άναμφισβητήτως καί τά καλώς έννοούμενα συμφέροντα τής Τραπέζης καί
τών μετόχων της.
Διά τόν λόγον αυτόν θεωρούμεν
ώς μεγίστην έπιτυχίαν τοΰ Διοικητοΰ τής Τραπέζης μας κ. Χρίστου
Άχή καί μεγίστην προσφοράν Του
πρός υμάς κ.κ. Μέτοχοι τήν άνα-

πάσης φύσεως έργασιών κατά τό
παρελθόν έτος, παρά τά ληφθέντα
μέτρα περιορισμού τών Τραπεζικών
Πιστώσεων.
Ή πραγματική αξία τής μετο
χής ηϋξήθη κατά 90% μεταξύ τών
έτών 1970—ί1973. Ή δέ χρηματι
στηριακή τιμή τής μετοχής έδιπλοοσιάσθη άπό τής αναπροσαρμογής.
Τά σύνολον τών κεφαλαίων τής
Τραπέζης έναντι τοΰ έτους 1972
ηΰξήθη κατά 13%, ένώ μεταξύ τών
έτών 1970—1973 τούτο ηΰξήθη κοί
τα 182%. Τό δέ σύνολον τοΰ ένεργητικοΰ τής Τραπέζης έναντι τοΰ
1972 ηΰξήθη κατά 16% ένώ μεταξύ
τών έτών 1970—1973 έδιπλασιάσθη.
Ή ρευστότης τής Τραπέζης διετηρήΒη εις ικανοποιητικά έπίπεδα.
Οϋτω τά ίδια διαθέσιμα (περιλαμβανσμένων καί έντυπων γραμματί
ων) κατά τήν 31.12.73 άνήρχοντο
είς τό ποσόν τών 34.656 έκατ. δρχ.
δηλαδή είς ποσοστόν 35,4% τών
πάσης φύσεως καταθέσεων. Είς τό
άνωτέρω ποσόν δέν περιλαμβάνον
ται, περί τά 9.103 έκατ. δραχμών
δ Π έπενδύσεις είς ομολογίας και
μετοχάς, σί όποίαι είναι ρευστοποι
ήσιμοι.
Τά μικτά κέρδη τής Τραπέζης ηΰξήθησαν Εναντι τοΰ Ετους 1972 κα
τά 22,5%. Είς τά ση,μείον αύτό δέ
ον όπως τονισθή, δτι αί προβλέτ
ψεις αϊτινες αντιπροσωπεύουν τά
25% περίπου τών μικτών κερδών δέν
είναι τίποτα άλλο παρά (δικά σας
κέρδη κ.κ. Μέτοχοι.
Τά γενικά έ'ξοδα τής Τραπέζης
έν συγκρίσει μέ τήν τεραστίαν αυξησιν τών έργασιών καί τήν δημι
ουργίαν νέων καταστημάτων έν τφ
έσωτερικφ καί τφ έξωτερικφ —ό
που ταΰτα είναι οί πρεσβευταί τής
οικονομικής προόδου και τής κοινω
νικής ευημερίας έν τή χώρψ μας—
πσρέμεινον είς άπολύτως φυσιολο
γικά έπίπεδα. Τούτο άποδίδεται
καί είς τήν ηθικήν, τήν άκεραιάτητα, τήν έντιμότητα τοΰ προσωπικού
τό όποιον θεωρεί τήν περιουσία
τής Τραπέζης καί ίδικήν του περιου
αίαν.
Αί πάσης φύσεως καί μορφής
καταθέσεις ηΰξήθησαν Εναντι τού
έτους 1972 κατά 18% καί μεταξύ
τών έτών 1970—1973 κατά 98%.
Αΰτσι αντιπροσωπεύουν τά 65%
τοΰ συνόλου τών καταθέσεων τών
’Εμπορικών Τραπεζών.
Κύριοι Μέτοχοι,

Εύχομαι όπως καί είς τήν Γενι
κήν Συνέλευσιν τοΰ προσεχούς έ
τους δυνηθώ νά έχφράσω ευχαριστί
ας έκ μέρους τοΰ Προσωπικού τής
Κύριοι Μέτοχοι,
Τραπέζης μας διά τήν περαιτέρω
Δέν θά ασχοληθώ ιδιαιτέρως μέ βελτίωσιν τής θέσεώς του καί προ
τήν άνάλυσιν τού ισολογισμού τής βώμεν είς τάς ιδίας ίκανοποιητικάς
Τραπέζης μας διά τήν χρήσιν 1973. διαπιστώσεις έπί τοΰ ’Ισολογισμού
τοΰ τρέχοντος Ετους.
Δέν δύναμαι δμως νά παραβλέψω
Σάς ευχαριστώ.
δτι αξιόλογος ΰπήρξεν ή άνοδος τών
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Ή ΰποχρέωσις τής Εθνικής
Τραπέζης πρός ένίσχυσιν τού Τα
μείου Συντάξεων τού Προσωπι
κού ’Εθνικής Τραπέζης, ή άπορρέουσα έκ τοΰ Ν. 3662)1957,
έρρυθμίσθη, περιληφθείσης σχετι
κής διατάξεως εις τόν Κανονι
σμόν τοΰ Ταμείου Συντάξεων,
κατά τήν γενομένην έσχάτως
τροποποίησίν.
Οϋτω έρρυθμίσθη παγίως τό
θέμα τής ένισχύσεως τού Ταμεί
ου ύπό τής Τραπέζης καί διεκανονίσθησαν οί λογαριασμοί πα
ρελθόντων έτών.
Τό σχετικόν άρθρον τό όποιον
περιελήφθη είς τόν κανονισμόν
τοΰ Ταμείου Συντάξεων, Εχει ώς
άκολούθως:
Σννεισφοραί τής Τραπέζης μή δυ
νάμεναι έν οΰδεμιά περιπτώσει νά
είναι μικρότεροι τοΰ συνόλου τών
έτησίων εισφορών τών ήσφαλισμένων.
'Από 1.7.1969 καί έψεξής ή συ-

I νεισφορά τής Τραπέζης έπί τοΰ σν| νόλου τών κατά τήν περίπτ. α' τοΰ
παρόντος άρθρου αποδοχών τών ήσφαλισμένων ορίζεται είς 10%.
Είς τό άρθρον 5 προστίθεται πε
ρίπτ. ιβ' ώς άκολούθως:
«ιβ-. Αί έκ τής άπορρεούσης ΰποχρεώσεως τής Τραπέζης έκ τοΰ
I Ν. 3662)1957 προβλεπόμεναι είσφο
ραί αυτής (άνεξαρτήτως τής συνυI ποχρεώσεως τών Τραπεζών "Ελλά
δος καί Κτηματικής έκ τοΰ Ν.
3662)1957 καταβολής τών καθοριζομένων τή προβλεπομένη κοινή υ
πουργική άποφάσει), καθοριζόμενοι
δΓ έκαστον οίκρνομικόν Ετος, προτάσει τοΰ Δ, Συμβουλίου τοΰ Ταμεί
ου καί άποφάσει τοΰ Γενικού Συμ
βουλίου καί έγκρίσει τής Γενικής
Συνελεύσεως αύτής, είς ποσά άνάλογα τών μέχρι τοΰδε καθορισθεισών διά τών κοινών υπουργικών άποφάσεων, τών προβλεπομένων ύπό
τού Ν. 3662)1957. Είσφοραί έκ
τού Ν. 3662)1957 τών οίκον, έτών
1968, 1969, 1970 καί 1971, καθορισθείϊσαι ύπό τής Τραπέζης καί έγ
κριθεΐσαι ύπό τής Γενικής Συνελεΰ
σεως τών Μετόχων αύτής, άποδίδον
τ«ι τφ Ταμείφ».

