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• Τά Διοικητικά Συμβούλια τού Συλλόγου και τοϋ Τα
μείου Υγείας αντιμετωπίζουν από κοινού τό 9έμα 

S Έζητήθη ή συμπαράστασις τοϋ κ. Διοικητοΰ
III

«’Ίβ*ι ’ΐΐΐΐ/ΐίιηβΐί» 5) «έξο-
μ,οίωβςς».

Εις την περί ής πρόκειται από 
22.1 2.1973 ΙΣΕ, έν προσιμίψ, α
ν ο. φέρεται ότι 6Γ αυτής «ί κανο
πο ιε ϊ τ αι τό άπό μ α κ ρ ο ύ 
υφιστάμενον αίτημα 
τής «έ ξ ο μ ο ι ώ σ ε ω ς» τ ο ν 
συνολικού ποσού των 
πάσης φύσε ως Αποδο
χών τού προσωπικού 
τής Εθνικής Τ ραπέζης 
προς τάς αντιστοί
χους τ ο ι α ύ τ α ς τάς λαμ- 
βανομένας υπό τού 
προσωπικού τής «Τ ρ ο
πέ ζ η ς τής Ελλάδας», 
βάσει τού αυτού συνολικού χρόνου 
υπηρεσίας, και λοιπών στοιχείων υ
πηρεσιακής καταστάσεως, (βασικός 
μισθός, προσαυξήσεις λόγω εύδο
κίμου παραμονής έν τ<ρ βσθμώ, οι
κογενειακά επιδόματα, τοιαΰτα ττο- 
λυετίας, ώς επίσης ειδικά έπιδό- 
ματα, λόγω βαθμού — θέσεως ή 
έξόδων παραιστάσεως καί λοιπαί ά
μεσοι πρός τούς υπαλλήλους παιρο- 
χαί». Διά δε τής παρ. VII άρ ι θ'. 1 
τής αυτής ΙΣΕ, ορίζεται ότι ή διά 
τής αυτής (ΙΣΕ 22.12.72) γενο- 
μένη ρύθμισις Αφορά την έξαμοίω- 
σιν τ ο ΰ συνολικού πο
σού τ ώ ν πάσης φ ν σ έ
ως αποδοχών τού προ
σωπικού τής Τ ραπέ
ζης πρός τάς αντιστοί
χους το ι α ΰ τ α ς, τάς λαμ- 
βανομένας υπό τοΰ προσωπικού τής 
Τρσ.πέζης τής ‘Ελλάδος,, «ΩΣ ΑΥ
ΤΑ I ΕΝ ΤΩ ΠΡΟΟΙΜΙΩ ΚΑΘΟΡΙ
ΖΟΝΤΑΙ» καί συνομολογεΐται, έν 
συνεχείςί, ότι ή ένλόγω ρ ύ θ μ ί
ο- ι ς θά ά π ο τ ε λ ή ΔΙΑΡΚΗ 
τ ο ι «ύτ η ν έν τ φ μ έ λ - 
λ ο ν τ ι, «υπό την έννοιαν ότι πά
σα μεταβολή τών έν ΛΟΓΩ απο
δοχών τοΰ προσωπι
κού τής Τ ρ σ π έ ζ η ς τής 
‘Ελλάδος, θά συνεπά
γεται ά ν τ ί σ τ σ ι χ ο ν τ ο ιι- 
αύτην τών ά π οδοχών 
τοΰ προσωπικού τής Τ ρα
π έ ζ η ς» (Έ θ. ν ι κ ή ς).

Έ,κ τού συνδυασμού τών διατά
ξεων τούτων τής άπό 22.12.1973 
ΣΣΕ, (προοιμίου καί παρ. VII ά- 
ριιθ. 1) καί έκ τής ρητής καί σαμ 
φοϋς διατυπώσεως αυτών, ιμή έπι- 
δεχομένης παρερμηνείαν, προκύπτει 
άναμφισβητήτως ότι ή «έ ξ ο μ ο ί - 
ω σ ι ς» τοΰ συνολικού 
π ο σ* ο ύ τ ώ ν ά π ο δ ο χ ώ ν’ 
τού προσωπικού τώνδύο 
Τραπεζών, ά φ ο ρ ά μο
νού καί Αποκλειστι
κό) ς τάς ά π ο δ ο χ ά ς, ώς 
αϋται ρητώς καί π έ
ριο ρ ι σ τ ι κ ώ ς προσδιο
ρίζονται έν π ρ ο ο ι - 
μ ί ψ. "Ητοι α) βασικόν μισθόν β) 
προσαυξήσεις λόγψ ευδόκιμου πα
ραμονής έν τώ βσθμώ γ) οικογενει
ακά έπιδόματα δ) επιδόματα πολυ- 
ετίας, (άτινα διά τό προσωπικόν 
τής Εθνικής Τραπέζης, κατά τ’ α
νωτέρω θά καταβάλλωνται άπό τής 
συμπληρώσεως δετούς υπηρεσίας), 
ε) ειδικά επιδόματα λόγιρ βαθμού 
— θέσεως ή έξόδων παραστάσεως 
καί στ) λοιπαί άμεσοι πρός τούς 
υπαλλήλους παροχαί.

Δηλαδή οί υπάλληλοι τής ’Εθνι
κής Τροπτέζη ς θά λαμβάνουν συμφώ- 
νως πρός την άληιθή έννοιαν τών δι
ατάξεων τής άπό 22.12.73 Σ.Σ.Ε., 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ (κατά αντίστοιχον 
βαθμόν καί λοιπάς ΰπηρεσιακάς 
προϋποθέσεις), ώς συνολικόν πασόν 
πάσης φύσεως Αποδοχών των, τό 
ποσόν τό όποιον προκύπτει έκ τού 
Αθροίσματος τών ποσών τά όποια 
αντιστοιχούν εις έκαστον στοιχεΐον 
αποδοχών, (βασικός μισθός κλπ.), 
ώς αΰται προσδιορίζονται έν τό) 
προοιμίψ τής ΣΣΕ, τάς οποίας 
λαμβάνει σήμερον καί θά λαμβάνη 
έκάστστε έν τό) μέλλοντι, τό Αν
τίστοιχον προσωπικόν τής Τραπέ
ζης τής ‘Ελλάδος.

Ή τοιαύτη «έξομοίωσις» ουδό
λως αποκλείει όπως τό προσωπικόν 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, λαμβοαιη, 
πέραν τοΰ ποσού τής
Αντιστοιχίας πρός τάς 
συνολικός αποδοχές 
τ σ ΰ προσσωπικοΰ τής

’Ακίνητον τοΰ Ταμείου Υγείας, συνολικής έκτάσεως 20.774,73 
τετραγωνικόν μέτρων, είς την περιοχήν Κοινότητας Βριλλησίων ’Αττι
κής, προοριζόμενον διά τήν άνέγερσιν Βρεφονηπιακού Σταθμού τού 
Ταμείου Υγείας καί Σχολείου, έχει καταστή άπό τίνος χρόνου στό
χος τοΰ Κοινοτικού Συμβουλίου τής Κοινότητας Βριλλησίων. Οΰτω 
έπεδιώχθη κατ’ αρχήν διά τής έπεκτάσεως καί τροποποιήσεως τοΰ 
ρυμοτομικού σχεδίου τής Κοινότητας ή χρησιμοποίησίς του διά πλα
τείας καί διαφόρους άλλους κοινοχρήστους χώρους. Κατόπιν τής άν- 
τιδράσεως τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τοΰ Ταμείου Υγείας ή τροποποίη- 
σις τοΰ σχεδίου τούτου τής Κοινότητας δέν ένεκρίθη καί ή πρώτη 
προσπάθεια τοΰ Κοινοτικού Συμβουλίου δέν έτελεσφόρησε. Δέν έγ- 
κατελείφθη όμως καί τό σχέδιον. Με πρωτοβουλίαν καί πάλιν τού 
προέδρου τής Κοινότητας Βριλλησίων ύπεδείχθη είς τήν ειδικήν ’Επι
τροπήν τοΰ ’Οργανισμού άνεγέρσεως Σχολικών κτιρίων, ώς πλέον 
κατάλληλος χώρος διά τήν άνέγερσιν Γυμνασίου τής περιοχής Βριλ- 
λησίων τό οίκόπεδον τοΰ Ταμείου Υγείας.

Το Διοικ. Συμβούλιον τοΰ Ταμείου Υγείας διά νά άντιμετωπισθή 
έπιτυχως ή απειλή τής απώλειας τής οίκοπεδικής .έκτάσεως άπηυθύν- 
θη πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Συλλόγου καί άνελήφθη 
κοινή προσπάθεια υπό τών δύο Συμβουλίων. Παραλλήλως έζητήθη 
καί ή συμπαράστασις τοΰ Διοικητοΰ κ. Χρ. Άχή. Είς τά πλαίσια 
τών προσπαθειών των τά Διοικ. Συμβούλια τοΰ Συλλόγου καί τοΰ 
Ταμείου Υγείας άπέστειλαν τηλεγράφημα διαμαρτυρίας πρός τον 
πρόεδρον τής Κυβερνήσεως κ. Άδ. Άνδρουτσόπουλον καί' άπηύθυναν 
τά κατωτέρω έγγραφα είς τόν κ. Υπουργόν Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων, τό Συμβούλιον τής Κοινότητος Βριλλησίων καί τόν 
’Οργανισμόν Άνεγέρσεως Σχολικών κτιρίων:

Τό έγγραφον πρός τόν υπουργόν 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Τραπέζης τής Έ λ λ ά- 
δ ο ς, (ώς αϋται κατά τ’ Ανωτέρω, 
προσδιορίζονται είς τήν Συλλογι
κήν Σύμβασιν ’Εργασίας), καί άλ
λα ς συμπληριωματ ικάς παροχάς, 
χορηγουμένας ΰπό τής Εθνικής 
Τραπέζης, είτε δι’ ειδικούς λόγους 
καί αιτίας, βάσει ειδικών προϋπο
θέσεων, ε’ίτε υφ ισταμένας καί χορη
γουμένας ήδη, τάς οποίας ή Τρά
πεζα δέν θά Βέλη νά κατάργηση ή 
έπιθυμεΐ νά έπανσχσρηγήση.

Τούτο προκύπτει, καί έκ τής δια- 
τυπώσεως τής διατάξεως τής παρ. 
IX άριθ. 3 καθ’ ήν «άπό 1ης Ίου- 
λ'ου 1974 καί έφεξής καταργοΰνται 
τά πάσης φύσεως έπιδόματα, επι
μίσθια ή Ετεροι ΰπό οίανδήποτε ο
νομασίαν χορηγούμενοι υπό τής 
Τραπέζης πρόσθετοι παροχαί έξαι- 
ρουμένων τών έν παραγράφω VI ά- 
ναφερομένων, τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης έπ ι φυλασσομ ένης, όπως 
άπό τής ημερομηνίας τούτης ποιεί
ται χρήσιν τοΰ έκ τοΰ άρθρου 8 
παρ. 4 τοΰ οργανισμού Υπηρεσίας 
δικαιώματος της είς έξαιρετικάς 
περιπτώσεις». "Οπερ σημαίνει ότι, 
παραλλήλως καί πέραν, πρός τάς 
συνολικάς άποδοχάς, (ώς αΒται 
προσδιορίζονται έν ττροοι μ ί ω, έν 
συνδυσσμώ πρός τήν παράγραφον 
V), άς λαμβάνει τό προσωπικόν 
τής Εθνικής Τραπέζης, τής Ελλά
δος θά δικαιούται νά λαμβάνη καί 
άλλας συμπληρωματικός παροχάς, 
ΰπό μορφήν μηνιαίων επιμισθίων, 
εις υπαλλήλους έκτελοΰντας ειδικήν 
υπηρεσίαν ή άλλων έπιδομάτων, ά
τινα δύναται ή Διοίκησις τής Τρα- 
πέζης νά τοΰ χορηγή ή έπαναχορη- 
γή, καί χωρίς ν’ άπαιτήται πρός 
τούτο ή διαδικασία τής τροποποι- 
ησεως τού ’Οργανισμού Υπηρεσίας.

Συνεπώς, νομίζω, δέν δύναται νά 
ύποστηριχθή ότι ύφίσταται ουσια
στική διαφορά μεταξύ τών όρων 
«ίση μεταχείρισις» καί «έξαμοίω- 
σις». Φρονώ ότι, ύπό τά άνωτέρω 
δεδομένα, έν όψει καί τοΰ διαρκούς 
χαραικτήρος τής περί έξομαιώσεως 
ρυθμίσεως, 6 όρος «έξομοίωσις» εί
ναι περισσότερον χαρακτηριστικός 
καί κατασφαλ ι στ ι κός τοΰ όρου «ί
ση μεταχείρισις», έν σχέσει πρός 
τήν διεκδίκησιν τής οποίας τήν ί- 
κανοποίησιν έπεδίωξεν ό Σύλλογός 
σας διά τής υπογραφής τής άπό 
22.12J1973 Σ.Σ.Ε.

IV
Αί διατάξεις τών παραγράφων 

VII, VIII καί IX τής ΣΣΕ (φύλ
λα 8—9) δέν ευρίσκω ότι έξασφα- 
λίζουν είς τήν Τράπεζαν, καί δή 
«είς μεγάλην έκτασιν» «φαλκιδεύ
σεις, συμψηφισμούς, μισθαλογικάς 
στασιμότητας κλπ είς βάρος τού 
προσωπικού»,ώς, καθώς μέ πληρο-

Ή ύπερωριακή άπασχόληπ 
σις τών συναδέλφων έπεβλή- 
θη έκ τής ανάγκης τής διεκ- 
περαιώσεως τοΰ όγκου τής 
εργασίας. Τούτο ισχύει δι’ 
όλα τά υποκαταστήματα. "Ο
που συμβαίνει ή ύπερωριακή 
άπασχόλησις νά ύπερβαίνη 
τά συνήθη, όρια, είναι φυσι
κόν καί ή δαπάνη διά τήν Α
μοιβήν τών υπερωριών νά έμ- 
φανίζεται ηύξημένη.

Τούτο οπωσδήποτε δέν δι
καιολογεί τήν άποψιν ότι 
δέν πρέπει νά καταβάλλωνται 
αί ΰπερωρίαι είς τό σύνολόν 
των.

’Εάν πράγματι ύφίσταται 
παρομοία σκέψις καλόν είναι 
νά έγκαταλειφθή πριν δημι- 
ουργηθοΰν προβλήματα.

Άπό τής πλευράς μας δη- 
λσΰμεν ότι δέν θά άνεχθώμεν 
τήν έφαρμογήν της καί κα- 
λοΰμεν τούς συναδέλφους ό
πως καταγγείλουν Αμέσως 
είς τό Διοικ. Συμβούλιον τού 
Συλλόγου πάσαν ένέργειαν 
άποβλέπουσαν είς τήν παρα- 
κράτησιν οίουδήποτε ποσού 
έκ τής ύπερωριακής των ά|- 
πασχολήσεως.

φοιρείτε , κατά τήν άνάλυσιν τοΰ πε
ριεχομένου τής συμβάσεως ταύτης, 
διετυπώθη σχετική κριτική παρατή- 
ρησις έκ μέρους συναδέλφων αας.

Παρ’ δλον ότι, ή έπίκρισις αυτή 
δέν είναι συγκεκριμένη καί ουτω 
διατυπουμένη είναι δύσκολον νά 
έκτιμηθή καί άντικρουσθή, έν τού
τοι ς νομίζω, ότι αί διατάξεις τών 
ρηιθεισών παραγράφων τής ΣΣΕ ρυ
θμίζουν συμ φων η θέν τα κατά τάς 
σχετικός συζητήσεις θέματα προσ
αρμογής πρός τήν πραγμοαοποιίου- 
μένιην έξομοίωσιν.

Έκ τής έκ νέου μελέτης τού κει
μένου τής ΣΣΕ καί δή τών έν λόγω 
παραγράφων, δέν άντελήφθην νά και 
θ ιερών ουν, (έν όψει καί τής μέχρι 
σήμερον ίσχυούσης καταστάσεως 
καί τών διατάξεων τοΰ οργανι
σμού), μισθολογικάς στασιμότητας, 
φαλκιδεύσεις, συμψηφισμούς κλπ., 
είς βάρος τοΰ προσωπικού.

V

Ως μέ έπλιηροφορήισοοτε, ή καν 
τάργησις τής «έκ τών1 πρώην Ασφα
λίστρων παροχής», έχει ρητώς συμ- 
φωνηθή μετά τής Τραπέζης καί έ
χει γίνει Αποδεκτή ύφ’ όλων τών 
Συλλόγων τοΰ προσωπικού τής Τροο- 
πέζης κατά τάς σχετικός διαπρα
γματεύσεις, ώστε νά μ ή δύναμαι 
έπί τοΰ σημείου τούτου νά έκφέρω 
ο ίανδήποτε κρ ίσιν.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΠΑΟΕΟΔΩΡΟΥ

Πρός άρσιν τής άπό μακροΰ 
χρόνου υφιστάμενης Ανωμαλίας 
καί πρός ίκανοποίησιν τοΰ δικαί 
ου αιτήματος τών Τεχνικών ΰπαλ 
λήλων όπως ένταχθοΰν είς τόν 
’Οργανισμόν υπηρεσίας τής Τρα
πέζης, ΰπεβλήθη πρός τήν Διοί- 
κησιν ΰπό τοΰ Διοικ. Συμβουλί
ου τοΰ Συλλόγου τό κατωτέρω 
έγγραφον:

«Έχομεν τήν τιμήν, έν συνεχεία 
καί σχετικών προφορικών μεθ’ υ
μών συζητήσεων, νά θέσωμεν ΰπ’ ό- 
ψιν υμών τά κάτωθι, μέ τήν πεπσί- 
θησιν ότι, άναγνωρίζοντες τό βάσι- 
μον, νόμιμον καί άπολύτως δίκαι
ον, τού διά τού παρόντος ύπσβαλ- 
λομένου αιτήματος τών, είς οϋς τού
το Αφορά συναδέλφων μας, τεχνι
κών υπαλλήλων τής Τραπέζης, με
λών τοΰ Συλλόγου μας, θά θελήση- 
τε νά ένεργήσητε τά δέοντα, διά 
τήν, όσον οΐον τε τάχιστα, ίκανο- 
ποίησίν του, πρός έπανόρθωσιν ά- 
ναμφισβητήτου Αδικίας καί άρσιν 
ύφισταμένης, άπό πολλοΰ χρόνου, 
ανωμαλίας:

Κατά τό άρθρον 4 τού έν ίσχύι; 
«’Οργανισμού τής Υπηρεσίας τής 
Τραπέζης» τό προσωπικόν αυτής 
«κατανέμεται είς τούς Ακολούθους 
διακεκριμένους κλά
δους ήτοι α) Λογιστικόν €) 
Ταμειακόν γ) ΤΕΧΝΙΚΟΝ καί δ) 
Κλάδον υπηρετικού προσωπικού», 
κατά τήν έν τώ άρθρω τούτψ, δι’ 
έκαστον έκ τών έν λόγω κλάδων, 
διαβάθμισιν.

Ό τεχνικός κλάδος ύπσδιαιρεΐ- 
ται είς δύο διακεκριμένους κλά
δους:

Α) Κλάδον υπομηχανικών, μέ 
τούς καθοριζόμενους είς τήν αυ
τήν διάταξιν βαθμούς.ς

Β) Περιλαμβάνει έπίσης καί ιδί
αν κατηγορίαν βοηθητικού προσω
πικού δ ι αβαθμ ι ζο μένην ώς έξής:

α) Τεχνικοί βοηθοί — Σχεδία- 
σταί, μέ τούς καθοριζόμενους βα
θμούς.

6) Τεχνίται.
Κατά τήν διάταξιν τού άρθρου 3

Πρός τόν
Υπουργόν Εθνικής Παιδείας
καί θρησκευμάτων
Κον Παναγιώτην Χρήστου

Ενταύθα
Κύριε Υπουργέ,

Λαμβάνομεν την τιμήν νά γνωρί-

παρ. 1 τοΰ ’Οργανισμού, στοιχ. γ, 
αιί όργανικαϊ θέσεις, διά τούς υ
παλλήλους τοΰ Τεχνικού Κλάδου ά
πό τοΰ βαθμού τού Μηχανικού Γ', 
καθορίζονται συνολικώς, κατά βα
θμούς, είς 33, μέ τάς έν τή διατά
ξει ταϋτη διακρίσεις. Τέλος, διά 
τοΰ άρθρου 35 παρ. 3 έδ. α, (Μετα
βατικού Διατάξεις), τού ίσχύοντος 
’Οργανισμού Υπηρεσίας τής Τρα- 
πέ,ης, (τεθέντος, ώς γνωστόν έν ί- 
σχύϊ διά τοΰ άπό 26.9.1953 Β.Δ. 
(ΦΕΚ 267)1953 Τεύχος Α) καί 
τροποποι.ηθέντος διά τού άπό 12. 
4.1966 Β.Δ. (ΦΕΚ 32)1966 Τεύ
χος Α), ορίζεται ότι, τό κατά τόν 
χρόνον ένάρξεως ισχύος τοΰ Κανο
νισμού, (1.1.66) υπηρετούν ΤΕ
ΧΝΙΚΟΝ — Επιστημονικόν και μή 
—ι προσωπικόν, πλήν τών τεχνικών, 
δύναται νά έ ν τ α χ θ ή 
εις τόν έν άρθρω 4 προιβλεπόμενον 
Τεχνικόν Κλάδον, κατά τήν είς τά 
εδάφια β καί γ τοΰ αυτού άρθρου 
35 παρ. 3 καθοριζομέν,ην λεπτομε
ρώς διαδικασία.

— II —

Παρά τό ότι, ή ,ρηθεΐσα μεταβα
τική διάταξις έτέθη έν ίαχύϊ, ώς έ- 
λέχθη, άπό 1.1.1966 καί παρά τό 
δτι, ώς γνωρίζομεν, ολίγον μετά 
τήν θέσιν έν ίαχύϊ τοΰ ’Οργανισμού 
καί μετ’ ούτού τής ρηθείσης μετα
βατικής διατάξεως τού άρθρου 35 
αύτοΰ, είχαν συγκροτηθή αί ύπό 
τής διατάξεως ταύτης παρ. 2 έδ. 
6 καί γ προβλεπόμεναι έπιτροπαί αυ 
ται, οΰσιαστικώς, δέν έλειτούργη- 
σαν μέχρι σήμερον καί έλάχισται 
εντάξεις τεχνικού προσωπικού, έκ 
τού ύπηρετούντος κατά τήν εναρξιν 
ισχύος τοΰ ’Οργανισμού (1.1.1966), 
έχουν πραγμ ατοπο ι ηθή. Οί περισσό
τεροι, τών παλαιών τεχνικών υπαλ
λήλων τής Τραπέζης, οί όποιοι τό. 
σας πολυτίμους υπηρεσίας προ σ έ- 
φειρον καί προσφέρουν είς τήν Τρά
πεζαν, Απασχολούμενοι είς όργανω- 
μένην καί σοβαρωτάτης σημασίας 
υπηρεσίαν τής Τραπέζης, (Τεχνι
κός κλάδος), μονίμου καί διαρκούς 
χαρακτήρας, έξνπηρετούσαν μονί
μους σο'βαράς άνάγκας τής Τραι- 
.'έζης, παραμένουν έν ώπηρεσιακή

σωμεν Ύμϊν, ότι τό ήμέτερον Toe- 
μεϊον άπό εικοσαετίας κέκτηιται Α
κίνητον κείμενον έν τή Περιφερείς 
τής Κοινότητας Βριλησσίων — Άτ 
τικής συνολικής έκτάσεως 20.774, 
73 — τετραγωνικών μέτρων, οδτι-

έκκρεμότητι, δέν Εχουν ένταχθή είς 
τάς ύπό τοΰ ’Οργανισμού Υπηρεσί
ας προβλεπομένας, όλίγας τόν ά- 
ριθμόν, όργανικάς θέσεις, (ενώ, ύ
πό τήν πραγματοποιηθεΐσαν χ έπέ- 
κτοισιν τών έργασιών καί τοΰ κύ
κλου δροοστηριότητος τής Τροπές 
ζης καί τήν δημιουργίαν μεγάλου 
Αριθμού ύποκαταστηιμάτων, ό Αρι
θμός οϋτος, σήμερον είναι καταφα
νώς άνεπαρκήί, διότι έν τώ μετα- 
ύ, καί ό Αριθμός τών όπηρετούν- 

των είς τήν Τράπεζαν τεχνικών υ
παλλήλων Εχει σημαντικώς αυξη
θεί).

Συνεπεία τής τοιαύτης υπηρε
σιακής έκκρεμότητος τών έν λόγω 
Τεχνικών υπαλλήλων τής Τραπέζης, 
οί όποιοι, ώς έλέχθη, τυγχάνουν μέ
λη τοΰ Συλλόγου μας καί οϋς νσμί- 
μως σήμερον έκπροσωποΰμεν, είναι 
νά μή ύπάγωνται οϋτοι οϋσιαστι- 
:<ώς, είς τάς εύεργετικάς διατάξεις 
τοΰ ’Οργανισμού καί πολλάκις νά 
μή τυγχάνουν τών, διά τά λοιπόν 
έντεταγμένον υπαλληλικόν προσω
πικόν τής Τραπέζης χορηγουμένων, 
συμπληρωματικών τών αποδοχών 
των παροχών, (οικογενειακά έπιδό- 
ματα, προσαυξήσεις πολυετούς υπη
ρεσίας, έπιδόματος παιδικής μερί- 
μνης καί ά. Έξ άλλου, διά τούς 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)

Διά τήν ρύθμισιν τοΰ θέματος 
τοΰ υπολογισμού τών διαφόρων 
έπιδομάτων είς τάς υπερωρίας, 
τό Διοικ. Συμβούλιον άπηόθυνε 
τά κατωτέρω Εγγραφον είς τήν 
Διεύθυνσιν Προσωπικού:

«Κύριε Διευθυντά,
"Εχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν 

ΰπ’ όψιν σας ότι παρά τάς δοθεί- 
σας ύφ’ υμών έντόλάς διά τόν υπο
λογισμόν τών διαφόρων έπιδομά- 
των είς τάς ύπερωρίσς, αί άρμόδι-

οποίησιν έν τω Πλαισίψ τοΰ έπιτε- 
λουμένου βάσει τοΰ Καταστατικού 
του εύρυτάτου κοινωνικού καί πολι
τιστικού σκοπού, άπο-βλέποντος 
πάντοτε είς τήν βελτίωσιν τών Θε
μάτων τών άναγσμένων είς τήν Υ
γεία καί τήν έν γένει βελτίωσιν 
τού έπιπέδου τής Περιθάλψεως τών 
έν αΰτώ ήσφαλισμένων 20.000 πε
ρίπου μελών του,

Σημειωτέον, ότι τό ήμτερον Ται· 
μεΐον ασκεί άδιαλείπως άπαντα τά 
νόμιμα δικαιώματα τής τε κυριότη- 
τος καί νομής τοϋ περί ου ό λόγος 
οικοπέδου, πλήν άπό τινων έτών ήρ- 
χισεν όχλούμενον παρά τού Κοινο
τικού Συμβουλίου τής ρηθείσης Κοι 
νότητος καί είδικώτερον άφ’ ής ά- 
πεφάσισεν αυτή τήν έπέκτοΜτιν καί 
τροποποίησιν δι’ ίδιον όφελος τοΰ 
ρυμοτομικού σχεδίου τής ΚοινστηΓ 
τος είς τήν Περιοχήν Ενθα κεΐται 
καί ή ήμετέρα οίκοπεδική Εκτασις.

Μετά τήν ματαίωσιν τής προσπά
θειας ταύτης τής Κοινότητας Βρι- 
λησσίων καί ένώ άπό πλευράς μας 
ήρχισεν καί εΰρίσκεται έν τφ πε- 
ρατοΰσθαΊ ή προεργασία διά την ά- 
νέγερσιν βρεφονηπιακού σταθμού 
καί σχολείου πρός έξυπηρέτησιν τών 
έν τή Εθνική Τραιπέζη έργαζαιμε
νών μητέρων, έπληροφορήθημεν, ότι, 
κατόπιν αίτήσεως τής Κοινότητας 
Βριλησσίων συνεστήθη 'Ειδική ’Επι
τροπή τοΰ ’Οργανισμού Άνεγέρσε- 
ως Σχολικών Κτιρίων έπί τώ τέλει 
εκλογής καταλλήλου χώρου διά τήν 
άνέγερσιν Γυμνασίου τής Περιοχής, 
ώς τοισΰτος δέ έπελέγη οίκοπεδική 
Εκτασις τοΰ ήμετέρου Ταμείου.

Πιστεύομεν ότι ή ’'Επιτροπή τοΰ 
’Οργανισμού Άνεγέρσεως Σχολι
κών Κτιρίων κατέληξεν είς πρόκρι- 
σιν καί ύπόδειξιν τοΰ έν τή περιο
χή Βριλησσίων οικοπέδου τοΰ Ταπ 
μείου μας διά τήν άνέγερσιν Γυμνα
σίου τής περιοχής, έν άγνοια τοΰ 
γεγονότος ότι ό χώρος ουτος είναι 
ιδιοκτησία τού Ταμείου ‘Υγείας 
τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τροο- 
(ΣΥΝ ΕΧΕ ΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

Ή ολομέλεια 
τοΰ Διοιβ. Σομρουλίου 
προέρπ
ειβ άνοσύνΙεσιν 
τού ΠροεΟρείου

‘Η όλομέλεια τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου τού Συλλόγου μας κατά 
τήν τακτικήν συνεδρίασιν τής 15)2 
74 άπεφάσισε καί προέβη είς τήν 
άνασυνθεσιν τοΰ Προεδρείου τού 
Διοικ. Συμβουλίου.

Κατά τήν διέξαχθείσαν μυστικήν 
ψηφοφορίαν τό Προεδρείον κατηρ- 
τίσθη ώς κάτωθι :

Πρόεδρος: Νικόλαος Πίσκαπος
Α' Αντιπρόεδρος: Στυλ. Μανέας 
Β' Άντιπρ. Ζωή Γεωργακαράκου 
Γ. Γραμματεός: Νικ. Παπουτσής 
Άν, Γεν. Γραμ. Άλ. Κουτάντης 
Ταμίας: Μιχ. Αρσενικός

αι ύπηρεσίαι δέν προβαίνουν είς 
τόν ύπολογισμόν τούτων μέ φυσι
κήν συνέπειαν τάς διαμαρτυρίας 
τών ένδ ι αφερο μένων υπαλλήλων.

Συγκεκριμμένως μάς άνεφέρθη ή 
περίπτωσις τών Υπομηχανικών καί 
υπαλλήλων τοΰ Κέντρου Μηχανογρα 
φίας ώς καί τών Διαχειριστών.

Παρακαλοΰμεν ύμάς όπως δώσητε 
εντολήν καί ρυθμισθή όριστικώς τό 
θέμα τούτο πρός αποφυγήν τών 
προκυπτόντων Ανωμαλιών».

Δικηγόρος νος επρογραμμάτισεν ήδη τήν άξι-

Ό υπολογισμός τόν διάφορον 
επιδομάτων άς τάς υπερωρίας



Κοινωνικά

ΕΥΧΑΙ
Ιοιικοί όρκοι Γονική; Λογιστικπβ

φ Ύπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΜΕΛΙΔΗ
Στον συνάδελφο καί φίλο Βασί

λη Φραγκίσκο στέλνω τις πιο θερ
μές μου ευχές για το χαριτωμένο 
κοριτσάκι πού απέκτησε.

Α. ΜΠ AM IXΑΣ
★

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Π όντας τούς καθ’ οίονδήποτε τρό

πον συμμετασχόντας συναδέλφους 
ε’ις τό βαρύτατον πένθος μου διά τον 
θάνατον τόΰ αλησμόνητου πατρός 
μου ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ευχαρι
στώ θερμότατα.

ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΣ
*

Τούς συναδέλφους, τούς καθ’ οίον
δήποτε τρόπον συμμετασχόντας εις 
τό βαρύ πένθος μου επί τή άπωλείρ 
τοΰ προσφιλούς πατρός μου Κων) 
νου, θερμώς ευχαριστώ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΛΑΧΟΣ
★

Θεωροΰμεν βαθυτάτην ύποχρέωσίν 
μας νά εύχαριστήσωμεν την Σεβα
στήν Διεύθυνσιν, 'Τποδ)σιν τον 
Προϊστάμενον Λογ) ρίου καί άπαν 
τό Προσωπικόν τοΰ 'Τποκ)τος Π Λ. 
ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΩΣ καθώς καί δλους 
τούς συναδέλφους διά την έπιδει- 
χθεΐσαν συσωμον αγάπη καί στοργή 
των, προς ημάς, κατά τήν ασθένειαν 
τοΰ λατρευτού μας. συζύγου καί πα
τρός, Θάνου Κουλούρη, τήν ειλικρι
νή συμμετοχή των στο βαρύτατον 
πλήγμα τοΰ προοόρου θανάτου του, 
ως καί διά τήν δωρεάν των, υπέρ 
απόρων, αντί στεφάνου εις- μνήμην 
του.

Παρόμοιες εκδηλώσεις συμπαρα- 
στάσεως έξυψοϋν τόν άνθρωπον, τι
μούν τον συνάδελφον καί τό 'Ίδρυ
μα εις δ υπηρετούν.

Ή σύζυγος "Αννα Κουλούρη 
Τά τέκνα Ρένα, Κατερίνα

ΔΠΡΕΑΙ
■ ΤΠΕΡ ΤΟΎ Τ.Ύ.ΙΙ.Ε.Τ.

Ή Δ)νσις καί τό Προσωπικόν 
τοΰ Υποκαταστήματος 25ης Μαρ
τίου (Θεσσαλονίκη) εις μνήμην τοΰ 
άποβιώσαντος πατρός τοΰ προϊ
σταμένου τοΰ Λογιστηρίου κ. ’Ι
ωάνναν Κομπλή δρχ. 520.

★
Εις μνήμην τοΰ άποβιοισαντος α

δελφού τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Κεν. Κα
ταστήματος κ. Παν. Παρασκευο- 
πούλου:

— Παρά τών ’Εντεταλμένων τοΰ 
Κεντρικού Καταστήματος ’Εθνικής 
Τραπέζης δρχ. 1.600.

— Παρά τοΰ Συνδιευθυντοΰ καί 
'Υποδιευθυντών Κεντρικού Καταστή
ματος δρχ. 1.200.

Εις μνήμην τοΰ άποβιώσαντος πα
τρός τού συν. Δημ. Βλάχου:

— ’Ανώνυμος δρχ. 500.
Είς μνήμην ’Αθανασίου Κουλού

ρη, συζύγου τής συν. "Αννας Κου
λούρη :

— Οί συνάδελφοί της τοΰ 'Υποκα
ταστήματος Πλατείας Μητροπόλεως 
άπέστειλαν διά ταχυδρομικών επιτα
γών τό ποσόν τών 4.000 δρχ. είς 8 
απόρους οικογένειας 'Αγίου Πέτρου 
Κυνουρίας.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΙΑΚΡΙΙΙΙ
«ΠΟΘΕΝ καί ΔΙΑΤΙ»

Τό περισπούδαστον σύγγραμμα 
τοΰ κ. Μιχ. I. Ίατροΰ (συνταξιού
χου Τμηματάρχου τής Τραπέζης 
μας) ύπό τόν τίτλον «ΠΟΘΕΝ καί 
ΔΙΑΤΙ» (Ειδική ’Εγκυκλοπαίδεια) 
έτυχε τιμητικής διακρίσεως έκ μέ
ρους τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών ("Ε
παινος 1973).

"Οσοι έκ τών συναδέλφων επιθυ
μούν νά αποκτήσουν τό χρησιμώτα- 
τον τοΰτο βοήθημα προς εμπλουτι
σμόν τής βιβλιοθήκης των, δύναν- 
ται ν’ άπευθύνωνται είς τόν κ. Μιχ. 
Ίατροΰ (τηλ. 6812726, 6810859,
6827528).

Διά τούς κ.κ. συναδέλφους ώρισθη 
τιμή κατά τόμον δρχ. 350.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον δργανον τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.

•

Δ)νσεις συμφώνως τώ Νόμψ: 
Υπεύθυνος:

ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
21ης ’Απριλίου άριθ. 37

Διευθυντής Συντάξεως: 
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Καμελιών 42 — Π. Ψυχικόν

•

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓ.)
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

I. ΕΝΝΟΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΩΝ

Ή λογιστική παραικολοΰθησ ι ς 
τών μεταβολών τής περιουσίας 
παντός αυτοτελούς οίκονοιμιικοΰ ορ
γανισμού άπαιτεΐ τήν συστηματι
κήν καταγραφήν τούτων, δηλαδή 
τών μεταβολών, είς ’ίδια βιβλία, ά- 
τινα καί καλούνται λογιστικά βι
βλία.

Ή τήρησις τών λογιστίίκών βι
βλίων άπαιτεΐ βαθεΐαν γνώσιν τής 
λογιστικής επιστήμης υπό τοΰ όρ- 
γανωτσΰ - λογιστοΰ.

Προετάθηι τό κεφάλαιον περί λο
γιστικών βιβλίων, Υνα ό αναγνώ
στης γνωρίζη τήν έννοιαν ταύτη,ν, 
καθ’ δσον έν τοΐς έπομένοις θά γί
νεται εύρεϊα χρήσις τούτων κατά 
τήν άνάλυσίν τών οικονομικών γε
γονότων καί τήν λογιστικήν παρα- 
κολούθησιν πάσης έπιχειρήσεως.

Διά τών λογιστικών βιβλίων θά 
πρέπει νά καθίσταται έφιικτήι ή πα- 
ρακολούθησις τής οικονομικής θέ- 
σεως πάσης έπιχειρήσεως καί νά 
εξάγεται υπό παντός ένδιαφερομέ- 
νου πάσα πληροφορία σχετική μέ 
τήν σύνθεσιν τής περιουσίας άψ’ έ- 
νός και τοΰ ύψους έκαστου στοιχεί
ου άφ’ έτέρου.

Ι.α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΤΗ ΡΗΣ ΕΩΣ
ΒΙΒΛΙΩΝ

‘Ο έκάστοτε ισχύων Κ.Φ.Σ. και 
6 Ε.Ν. υποχρεώνουν ρητώς πάντα 
έπιτηδευματίαν νά έκδίδη καί νά 
διαφυλάσση τά στοιχεία καί βιβλία 
τά άφορώντα ένάσκησιν έιμπορίου, 
βιομηχανίας καί έν γένει κερδοσκο
πικού, βιοποριστικού ή έλευθίρου 
επαγγέλματος αυτού. ’Ενταύθα πρό
κειται περί λογιστικών βιβλίων καί 
στοιχείων διαφόρου μορφής καί 
φύσεως ευρισκομένων είς μεγάλη,ν 
ποικιλίαν καί έξαρτωμένων έκ τοΰ 
είδους καί τοΰ σκοπού τής οικονο
μικής μονάδας, τήν οποίαν πρόκει
ται νά εξυπηρετήσουν. Είς τό πα
ρόν θά προβώμεν είς τήν άνάπτυ- 
ξιν τών καθαρώς λογιστικών βιβλί
ων, τά όποια αποτελούν καί τήν 
πηγήν έκ τής οποίας άντλείται πά
σα πληροφορία, επιτυγχανόμενου, 
τοΰτέστιν, του άντικειμενικοΰ σκο
πού τής λογιστικής. Τά βιβλία 
ταΰτα είναι:

1) τό ΗΜΕΡΟ ΛΟΓΙΩΝ, 2) τό 
ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ, 3) τό ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ 
καί IΣΟΛΟΓΙ ΣΜΩΝ.

1) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ είναι τό 6ι- 
βλίον έν τώ όποίω καταγράφονται 
άπασαι αί λαμβάνουσαι χώραν οι
κονομικά! ένέργειαι. 'Ως καί ή λέ- 
ξις «ήμερολόγιον» μαρτυρεί, θά 
πρέπει αί οικονομικοί ένέργειαι νά 
καταγράφωνται μέ απόλυτον ήμερο- 
λογιακήν σειράν πραγματοποιήσε- 
ώς των. Τό ήμερολόγιον εΐναι τό 
βασικόν λογιστικόν βιβλίον, είς ο 
καταχωροΰνται άπαντα τά οικονομι
κά γεγονότα, τά όποια λαμβάνουν 
χώραν κατά τήν διάρκειαν τής συν
αλλακτικής ή παραγωγικής δραστη
ριότητας τής έπιχειρήσεως.

Τό ήμερολόγιον είς τήν σύγχρο
νον οικονομίαν, ένθα τό πλήθος τών 
οικονομικών γεγονότων είς έκόστην 
έπιχείρησιν τυγχάνει πολυάριθμον, 
δεν είναι έν, αλλά πλείονα τού έ- 
νός καί καλούμενα άναλυτικά ή με
ρολόγια άποτελοΰν τήν βάσιν τού 
συγκεντρωτικού συστήματος. Πλεί
ονα περί τούτου θά άναπτύξωμεν 
είς τό κεφάλαιον «Συγκεντρωτικόν 
σύστημα έγγραφών».

2) ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ είναι τό βιβλί- 
ον έκεΐνο, είς τό όποιον μεταφερονν 
ται οί λογαριασμοί οί έν τώ ή με
ρολογ ίω κινηθέντες. Τό βιβλίον είς 
τό όποιον μεταφέρονται έκ τοΰ ήμε- 
ρολογίου οί πρωτοβάθμιοι άπλοι ή 
περιληπτικοί λογαριασμοί καλείται
ΓΕΝΙΚΟΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ, ένώ τό 6ι- 
βλίον είς τό όποιον μεταφέρονται 
έκ τοΰ ημερολογίου οί ειδικοί λο
γαριασμοί καλείται ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ 
ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ. Προφανώς ΰπάρ-χουν 
τόσα άναλυτικά καθολικά, οσοι οί 
πρωτοβάθμιοι περιληπτικοί λογα
ριασμοί. ’Εν τή πράξει σήμερον τά 
άναλυτικά καθολικά τηρούνται είς 
κσρτέλλας μέ ίδιαν γραμμογράφη- 
σιν. Τίποτε δεν άποκλείει καί τήν 
είς καρτέλλας τήρησιν τοΰ ΓΕΝΙ
ΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ. Τοΰτο βεβαίως 
έξαρτάται έκ τοΰ έχοντος τήν εΰθύ- 
νην τής τηρήσεως τών λογιστικών 
βιβλίων λογιστοΰ - άργανωτοΰ καί

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΙΙΙ 
ΙΟΥ Τ. ΙΕΡΓΟΥΛΟΠΟΥΑΟΥ

Ό ζωγράφος συν. Γιάννης Σερ- 
γαλόπουλος έκθέτει έργα του είς 
τήν γκαλερί «ΔΙΟΓΕΝΗΣ» (Πλα
τεία Φιλομούσου Εταιρίας 3, Κυ- 
δαθηναίων, Πλάκα).

Τά εγκαίνια θά γίνουν τήν 28ην 
Φεβρουάριου ώρα 7.30' μ.μ. καί ή 
έκθεση θά διαρκέση μέχρι τής 20ής 
Μαρτίου.

έκ τών συνθηκών τής έν τώ λογι- 
στηρίω έργασίας. Τά άναλυτικά κα
θολικά περιέχουν πληροφορίας ΰψί- 
στης οικονομικής σημασίας διά τήν 
έπιχείρησιν καί ένημερούμενα κα
θημερινώς δεικνύουν τήν συναλλα
κτικήν σχέσιν τής έπιχειρήσεως με
τά τρίτων, τά καθ’ έκαστον αποθέ
ματα τό ύψος έκαστη ς συγκεκριμέ
νης δαπάνης κλπ.

3) ΑιΠΟΓΡΑΦΩΝ - ΙΣΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΥ εΐναι εκείνο είς τό όποιον α
ναγράφεται άπογραφή τής έπιχει
ρήσεως καταρτιζομε.-η ναμίμω λό
γω συνήθως τέλους χρήσεως χαί έν 
τελεί άπογραφής δίδεται ό ’Ισολο
γισμός τής έπιχειρήσεως, δστις 
καί άποτελεΐ τήν συνοπτικήν εικό
να αυτής.

Πλήν τών άνωτέρω λογιστικών 
βιβλίων, τό λογιστήριον τής έπι
χειρήσεως τηρεί καί πλείστα άλλα 
οΰχί μικροτέρας σημασίας βιβλία, 
τών όποιων ή υπαγορεύεται ή τή- 
ρησις αυτών έκ τοΰ νόμου, ή έκ λο
γιστικής ανάγκης. Τοιαΰτα βιβλία 
εΐναι τό τών εισπρακτέων γραμμα
τίων, τό τών πληρωτέων γραμμα
τίων, τό τών έπιταγών (εισπρακτέ
ων καί πληρωτέων), τό τής ποσοτι
κής παραλαβής καί παραδάσεως, τό 
τών μετόχων, τό τών πρακτικών 
Διοικητικού Συμβουλίου καί πλεΐ- 
στα άλλα.

Ι.ρ. ΤΡΟΠΟΣ ΤΗ ΡΗΣΕΩΣ ΛΟΓΙ
ΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τά λογιστικά βιβλία, ώς τό ήμε
ρολόγιον τό καθολικόν, τό άπογρα- 
φών καί ισολογισμού, δέον όπως

πρό πάσης χρησιμοποιήσεώς των 
προσάγωνται είς τήν άρμοδίαν οι
κονομικήν εφορίαν τής έδρας τής 
έπιχειρήσεως προς θεώρησιν. Προς 
Θεώρησιν επίσης προσάγονταίι καί 
άπαντα τά λοιπά βιβλία, τά όποια 
έπιτάσσει ό έκάστοτε ισχύων ΚΦΣ, 
ώς είναι τά βιβλία: ποσοτικής πα
ραλαβής καί παραδόσεως, γραμμα
τίων καί έπιταγών (εισπρακτέων 
καί πληρωτέων), πρακτικών γενικής 
συνελεύσεως τού Λιοικηιτίίκοΰ Συμ
βουλίου τών Α.Ε. (’Ανωνύμων Έται1 
ριών) ικλπ. Τά βιβλία ταΰτα δέον 
όπως τηρώντα «χωρίς άγραφα δια
στήματα, χάσματα ή παραπαμπάς 
είς τό περιθώριον» (άρθρον 10 
παραγρ. 3 Ε.Ν.’;, «άνευ προσθήκης 
ή άψα ι ρέσεως φύλλων καί άνευ ύ- 
περγραφών καί παρεγγραφώ ν» (άρ
θρον 416 παραγρ. 2 Πολ. Δικ). Είς 
περίπτωσιν γενομένου λάθους, τό 
λανθάνειν ανθρώπινον έστί, δεν 
πρέπει νά εξαφανίζεται ή λανθα
σμένη έγγραφη διά σβυστήρος ή 
χημικού μέσον, όλλά νά διαγράφε
ται, δΓ έρυθράς εί δυνατόν μελά
νης, εΰδιακρίτως τό προς διόρθω- 
σιν χωρίον ή ποσόν καί εϊτα νά σι· 
κολουθήι ή ορθή έγγραφή. Ή κατά 
τά άνωτέρω μή τήρησις τών βιβλί
ων συνεπάγεται τόν χαρακτηρισμόν 
τούτων ΰπό τοΰ άρμοδίου έλέγχου, 
άλλά καί ΰπό παντός έχοντος έννο- 
μον συμφέρον ώς άν επαρκών ή ανει
λικρινών χαρακτηρισμός, ό όποιος 
συνεπάγεται τήν άπόρριψιν έν δλω 
ή έν μέρει τούτων μεθ’ δλων τών 
δυσμενών άστικών καί ποινικών ευ
θυνών τών τηρούντων ταΰτα.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΒΙΒΛΙΑ—Μ ΕΛΕΤΑΙ
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AN ESSAT ON BANK STAFF 
CULTURAL DEVELOPMENT

'Ύπό τόν άνωτέρω τίτλον έκυκλο- 
φόρησε, κατά τό παρελθόν θέρος, 
ελληνιστί καί αγγλιστί, νέα εργασία 
τοΰ γνωστού οικονομολόγου συνα
δέλφου κ. Γεωργίου Γ. Γιαγκάκη, 
Προϊσταμένου 'Υπηρεσίας παρά τή 
Διενθύνσει Όργανοισεως.

Πρόκειται περί μελέτης επί ενός 
λίαν επικαίρου θέματος, ήτις έκυ- 
κλοφόρησε καί μεταξύ άνωτάτων ά- 
ξιωματούχων Τραπεζικών ’Οργανι
σμών, διακεκριμένων Οικονομολόγων 
Καθηγητών Πανεπιστημίων καί α
νώτερων στελεχών Διεθνών οργανι
σμών, είς 40 καί πλέον χώρας τών 
πέντε ηπείρων καί αποτελεί διεθνή 
πρωτοτυπίαν, ήν άνεγνώρισε καί ή 
Τραπεζική 'Ομοσπονδία τής Ευρω
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας 
(Κοινής ’Αγοράς). Είναι, ώς έκ 
τούτου, ευνόητος ήέξ αύτής προβο- 
6ή παγκοσμίως τής ελληνικής επι
στήμης άλλά καί τής ήμετέρας 
Τραπέζης. Ή «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ», 
άντί άλλης κριτικής, παραθέτει έν 
μεταφράσει άποσπάσματα ένίων έκ 
τών γενομένων,. άνά τόν κόσμον, 
σχολίων.

«Σάς ευχαριστώ διά τήν αποστο
λήν τής μελέτης σας, καί προφανώς, 
συμμερίζομαι τά συμπεράσματα 
σας».

FERNARD BAUDHUIN, 
Καθηγητής τοΰ Πανεπιστη
μίου τοΰ LOUVAIN, Οί
κον. Σύμβουλος τής Βελγι

κής Κυβερνήσεως καί Οι
κονομολόγος παγκοσμίου φή- 
μης.

«Αυτή θά άποτελέση έν χρήσιμον 
συμπλήρωμα διά τήν Βιβλιοθήκην 
μας».

ANDREN KAMARCK, Δι
ευθυντής τοΰ ’Ινστιτούτου 
Οίκσνοιιικής Άναπτύξεως 
τής WORLD BANK.

«Ή μελέτη (σας) έκτιμάται πολύ 
καί εύρίσκεται είς χεϊρας τοΰ άρμο
δίου έπιτελοΰς δΓ έπισκόπησιν».

WILLIS W. ALEXAN
DER, ’Εκτελεστικός ’Αντι
πρόεδρος τής 'Ενώσεως ’Α
μερικανών Τραπεζιτών.

«’Έχω τήν εύχαρίστησιν νά σάς 
πληροφορήσω, δτι έλαβον προσφά- 
τως τό πολύτιμον βιβλίον σας. Εί
μαι λίαν περιχαρής, διότι εΐχον τήν 
τύχην νά διαβάσω μίαν έργασίαν ε
πί ενός τόσον ένδιαφέροντος θέμα
τος».

Μ. TOSHINO, Διευθυντής 
Διευθύνσεως Οικονομικών 
Μελετών τής Κεντρικής 
Τραπέζης τής ’Ιαπωνίας 
(BANK OF JAPAN).

«Είναι ιδιαιτέρως εποικοδομητική 
καί σάς συγχαίρω δι’ αυτήν».

R. DEHEM, Οικονομολό
γος Παγκοσμίου φήμης, 
Καθηγητής είς τό Πανεπι- 
στήμιον LAVAL (Κανα
δά).

Ειδική τιμή πωλήσεως
τής εγκυκλοπαίδειας «ΔΟΜΗ»
δια τα μέλη τοΰ Συλλόγου

'Ύπό τής Διευθύνσεως τής ’Εγ
κυκλοπαίδειας «ΔΟΜΗ» μάς άπε- 
στάλη ή κατωτέρω επιστολή:

«Κύριοι,
Ή Α.Ε. ’Εκδόσεις ΔΟΜΗ, έν τή 

επιθυμία της όπως παράσχη τήν ευ
καιρίαν είς τούς έπιθυμοΰντας έκ 
τών μελών τοΰ Συλλόγου σας νά 
προθημευθώσιν τήν "Εγχρωμον ’Εγ
κυκλοπαίδειαν ΔΟΜΗ, ήτις, ώς γνω
στόν είναι ή πλέον σύγχρονος καί ή 
περισσότερον πάσης άλλης ενημερω
μένη καί έπί τών προσφάτων άκό-

ΤΑΣΟΣ Κ. ΚΟΝΤΟΜΕΡΚΟΣ
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

μη γεγονότων’ ήχθη είς τήν άπό- 
φασιν νά διάθεση ταύτην είς τήν α
κόλουθον προνομιακήν δΓ υμάς τι
μήν, ήτοι.

Σειρά ΔΟΜΗΣ (τόμοι 15 σύν 1 
τόμος ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΔΟΜΗΣ)!

1. Μετρητοϊς δραχ. 6.180 άντί 
τών 6.870 τιμής πωλήσεως της.

2. Έπί πιστώσ. δρχ. 7.500 άντί 
τών 8.820 τιμής πωλήσεώς της.

Οί έξ ύμών έπιθυμοΰντες νά ά- 
γοράσωσι τήν έν λόγφ εγκυκλοπαί
δειαν έπί πιστώσει θά καταβάλωσιν 
αμφ τή παραλαβή τοΰ έργου δραχ. 
1.200, τό δε υπόλοιπον τής αξίας 
θά έξοφλήσωσιν είς 9 δόσεις τών 
700 δραχ. έκαστη ς».

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
ΧειρσΟργος ’Οδοντίατρος

Κάνιγγος 7 
2ος όροφος 

Τηλ. 630.277
Δέχεται τούς Υπαλλήλους τής 
Τραπέζης μέ τό ίσχΰον τιμολό- 

γιον ΤΥΠΕΤ

Τό κλιμάκιον τού Διοικ. Συμβουλίου είς τό Μολυβδοσκέπαστον διά τά 
αποκαλυπτήρια τού ηρώου άποτέλεσαν οί κ.κ. Άπ. Μπαμίχας, Άντ. Κον- 

ταράκης καί Κων. Λιακόπουλος.

Είς τό υίοθετη,μένον ύπό τοΰ Συλ- δρείω κ. Άπ. Μπαμίχας καί οί σύμ- 
λόγου μας χωρίον Μολυβδοσκέπα- βουλοι κ.κ. Άντ. Κονταράκης καί 
στον, έγιναν τήν ημέρα τών Χρι- Κων. Λιακόπουλος. Μετά τήν τελε- 
στουγέννων τά αποκαλυπτήρια ηρώου τήν τών αποκαλυπτηρίων τοΰ ηρώου, 
τό όποιον άνηγέρθη δαπάναις τοΰ τό ώς άνω κλιμάκιον τοΰ Διοικ. 
Συλλόγου. Τόν Σύλλογον έξεπροσώ- ; Συμβουλίου διένειμε δώρα είς τά 
πησαν ό "Εφορος παρά τφ Προε- 1 παιδιά τοΰ Μολυβδοσκέπαστου.

ΕΖΗΤΗΘΗ Η ΕΝΤΙΞΙΣ 
ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΥΠΝΝΑΗΝΟΝ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.) 
μή έντεταγμένους τεχνικούς υπαλλή
λους τής Τραπέζης, δεν υφίσταται 
πράγματι δυνατότης βαθμο
λογικής καί μ ι σ θ ο- 
λ ο γ ι κ ή ς έ ξ ε λ ί ξ ε ω ς, 
Εκτός τούτου παλαιοί τεχνικοί υ

πάλληλοι, άνελθόντες εις τήν υπη
ρεσίαν τής Τραπέζης, προσέγγιζαν 
τες τό δριον ήλικίας τού ’Οργανι
σμού, καί ΰπηρετοΰντες παρ’ αυτή, 
.πί πολλά έτη, μή έντεταγμένοι δέ 
είς όργανικάς θέσεις, αντιμετωπί
ζουν τό μέλλον, μετά φόβου καί α
βεβαιότητας, διότι δεν δύνανται, ά- 
τοχωρούντες τής ύπηρεσίας τής 
Γραπέζης, κατά τήν ΰπό τής ύπηρε
σίας προβλεπομένην διαδικασίαν, 
ά τύχουν τών, έν τή περιπτώσει 

ταύτη, πραβλεπομένων ευεργετημά
των.

Έκτος τούτου, οί έν λόγω συνά- 
ΐεφοί μας μετά δεδικαιολογήμένης 
πικρίας βλέπουν ή Τράπεζα νά έ- 
χη προβή είς τήν πρόσληψιν, ΠΟ
ΛΥ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΣ τών έν λό
γω συνεδέλφων μας καί μετά τήν 
έναρξιν ισχύος τού ’Οργανισμού 'Υ
πηρεσίας μικρού αριθμού τεχνι
κών ΰπαλλήλων1, τούς οποίους ΑΠ’ 
ΕΥΘΕΙΑΣ ένέταξεν είς όργανικάς 
θέσεις ώστε τυγχάνουν κανονικής 
βαθμολογικής καί μισθολογικής έ- 
ξελίξεως.

Καί παρά τάς τοιαύτας έντά^ 
ξεις τεχνικών ΰπαλλήλων, ό αριθμός 
τών προβλεποιμένων ΰπό τοΰ ’Ορ
γανισμού οργανικών θέσεων, (τριά
κοντα τρεις 33), παρ’ ολον ότι, ώς 
,λέχθη, ΰπό τά σημερινά δεδομένα 
καί τήν έκτασιν τών έργασιών τής 
Τραπέζης, προς δέ καί τήν σημα
σίαν τήν όποιαν έχει προσλαβει, 
ϊιά τήν προαγωγήν τοΰ έργου της, 
ή Τεχνική αυτή ύπηρεσία, ό άρι- 
θμός ούτος εΐναι τελείως ανεπαρκής 
δεν έχει μέχρι σήμερον συμπληρω
θεί, πολλά δέ κενά εξακολουθούν νά 
ΰφίστανται άπό πολλών ετών. Η 
ριηθεΐσα μεταβατική διάταξις, τού 
’Οργανισμού, ώς τοιαύτη, νοιμίζο- 
μεν δτι έπέβαλλεν όπως, εντός εύ
λογου χρόνου, πραγματοποιηθούν 
αΐ έντάξεις τών Τεχνικών Υπαλλή
λων τής Τραπέζης καί συμπληρω
θούν αί προβλεπόμεναι, ΰπό άλλα 
δεδομένα, έν λόγω άλίγαι όργανι- 
καΐ θέσεις. Έν τούτοις, άπό τής ι
σχύος τής μεταβατικής ταύτης δια- 
τάξεως (1.1,65) μέχρι σήμερον,-έ
χουν παρέλθει οκτώ καί πλέον έτη! 
χωρίς νά πραγματοποι ηθη ή προ- 
βλεφθεϊσα ένταξις, τών τεχνικών 
ΰπαλλήλων καί νά πληρωθούν αί έν 
λόγω οργανικοί θέσεις, θά μάς ε
πιτροπή νά νομίζωιμεν δτι τό διαρ- 
ρεΰσαν άπρακτον τοΰτο χρονικόν 
διάστημα, έχει ΰπερβή πάν λογικώς 
έπιτρεπόμενον δριον.

Δέν παραγνωρίζομεν δτι, κατά
ι διάταξιν τής παραγράφου 3 έδ 

δ τής ρηθείσης μεταβατικής διατά- 
ξεως τού άρθρου 35 τοΰ ’Οργανι
σμού Ύπηρεσίας, «'Η Τράπεζα δεν 
ύποχρεοΰται δπως προβή είς τήν έν 
ταξίν άπαντος τού κατά τόν χρό
νον ένάρξεως ισχύος, τού ’Οργανι
σμού» παρ’ αυτή άπασχολουμένου 
τεχνικού — έπιστημονικοΰ ή μή 
πρρσωπικοΰ». Καί τοΰτο διότι ό ά- 
3ΐθμός τούτων ΰπερβαίνει τάς προ- 
βλεπομένας όργανικάς θέσεις, αί ό- 

οΐαι θά έπρεπε ήδη νά έχσυν αύ- 
ξηθεΐ, Μετά πάροδον τόσον δμως 
χρονικού διαστήματος, τουλάχι
στον αί προβελεπόμενοι 33 όργοτ- 
νικαί θέσεις έπρεπεν, άπό πολλών, 
νά εΐχον συμπληρωθή. Διότι, κατά 
τήν έν συνεχεία διάταξιν τον αΰτοΰ 
έδαφίου δ παρ. 2 άρθρου 35, «ή 
σχέσις τών έκ τοΰ τεχνικού προ
σωπικού, μή έν τ αχθησο μέν ω ν» κα
τά τ’ άνωτέρω, είς τόν τεχνικόν 
κλάδο ν (παρ. 3 έδ. α, 6, γ) θά έξα

κολουθήση νά διέπηται ΰπό τών ο
ρών τής συμβάσεως έργασίας ΰφ’ 
οίίς αυτή τελεί, κατά τόν χρόνον τής 
ένάρξεως ισχύος τού παρόντος ’Ορ
γανισμού». Αί δυσμενείς συνέπειαι 
διά τούς περί ών πρόκειται, συνα
δέλφους μας τεχνικούς ΰπαλλήλους 
τής Τραπέζης, τούς μή ένταχθέν^ 
τας, εΐναι προφανείς, ώστε νά πα- 
ιέλκη ιδιαιτέρα άνάλυσίς των. Με
ταξύ τών συνεπειών τούτων εΐναι 
και ή στέρησις τών διά τούς λοι- 
Γοΰς ΰπαλλήλους τής Τραπέζης ά- 
αγνώριζομένων άσφαλιστικών δι
καιωμάτων,

Δέν παραλείπομεν νά σημειώσω- 
εν δτι, παλαιότερον καί μέχρι τοΰ 
τους 1956, τά τότε ύπηρετοΰν 
Τεχνικόν προσωπικόν τής Τραπέ- 
ζης, άπελάμβανεν, ώς καί οί λοιποί 
ΰπάλληλοι, τών σχετικών εύεργετηρ 

άτων. Διά τής τροποποιήσεως 
τοΰ Οργανισμού έξηρέθησαν αϋτού 
οι τότε ΰπηρετοΰντες τεχνικοί ΰ- 

άλληλοι, εργαζόμενοι έκτοτε, μέ
χρι σήμερον, έφ’ δσον δέν έχουν έν 
ταχθή , ΰπο τούς ορούς συνήθους 
συμβάσεως έργασίας αορίστου χρό
νου.

— Ill----  '

Ύπό τά άνωτέρω δεδομένα, τά 
όποια βεβαίως εΐναι γνωστά καί 
ίς ΰμάς, φρονοΰμεν δτι ή ΰφιστα- 
ιένη ΰπηρεσιακή έκκρειμότης τών μή 
ίντεταγμένων τεχνικών ΰπαλλήλων 
σας, μέ δλας· τάς δυσαρέστους δι’ 
:<ώτούς έκ ταύτης συνέπειας, εΐναι 
ίντελώς άδικαιολόγητος καί δέν εΐ- 
;αι δυνατόν, νά συνεχισθη.

Υίοθετοΰμεν δθεν, ώς έκπροσω- 
ποΰσα νομίμως τούς ένδιαφερομέ- 
;ους έν λόγιρ ΰπαλλήλους, μέλη 
ιας, συνδικαλιστική τοΰ προσωπι- 
-οΰ τής Τραπέζης Όργάνωσις, τά 
αίτημά των και παρακαλοΰμεν δ- 
,τως, έπί τέλους, θελήσητε νά προ- 
3ήτε είς τάς δέουσας ένργείας, ώ
στε, έντός τοΰ ταχυτέρου χρονικού 
διαστήματος, έν δψει τής ύφιστα*- 
ιένης έπί τόσα έτη παρελκύσεώς 
ιου, νά ίκανοποιηθή τό αίτημα τής 
έντάξεως Τεχνικών Υπαλλήλων τής 
Τραπέζης, είς τάς προβλεπομένας 
ψγανικάς θέσεις, ώστε νά καταστή 
δυνοτόν είς τούς έν λόγω συναδέλ
φους -μας νά έξελίσσωνται, καν ον ι- 
<ώς, βαθμολογικώς καί μισθολογι- 
κώς και ν’ άπολαμβάνουν, αυτομά
τως καί αυτοδικαίως, καί τών λοι
πών διά τούς έντεταγμένους είς 
τόν ’Οργανισμόν ΰπαλλήλους τής 
Τραπέζης, αναγνωριζόμενων δικαι
ωμάτων.

Συγχρόνως ΰπο-βάλλομεν τήν ευ
χήν δπως ή τοιαύτη πραγ ματ οπο ιηπ 
θησομένη ένταξις, έχει αναδρομι
κήν ίσχύν δι’ εύλογον χρονικόν δι- 
στημα.

Τέλος δηλοΰμεν δτι ό Σύλλογός 
μας τίθεται είς τήν διάθεσιν τής 
ύπηρεσίας ύμών, διά νά βοηθήση 
είς τήν έπιτάχυνσιν καί τήν κατά 
τρόπον δίκαιον, πραγ μ ατοπο ί ησ ι ν 
τής έν λόγω έντάξεως, Μέ την πε- 
ποίθησιν δτι τό διά τοΰ παρόντος 
ύποβαλλόμενον αίτημα θά τύχη τής 
ύμετέρας κατανοήσεως, δτι θά υΐο- 
θετηθή, ώς εύλογον δίκαιον καί λο
γικόν καί δτι θά ίκανοποιηθή, δσον 
ο'ίοντε τάχιστα, μέ αποτέλεσμα νά 
άποκΰτασταθή ή έπιβαλλομένη ψυ
χική ήρεμία τών ένδιαφερσμένων 
συναδέλφων μας, καί νά θεμελιω
θούν, έτι περισσότερον, άρμονικαί 
συλλογικά! σχέσεις έργασίας, είς 
ένα τόσης σημασίας κλάδον τοΰ 
Προσωπικού τής Τραπέζης, συνδε- 
όμενον μέ ϋψιΰτα συμφέροντα αυ
τής, εύχαριστοΰντες δέ θερμώς έκ 
τών προτέρων διά τήν συμπαράστα 
σίν σας, διατελσΰμεν.



Επιτυχίαν έοπμείωσε ή χοροεσπερΐς τοδ Συλλόγου
φ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΔΩΡΩΝ

Επιτυχίαν «σημείωσε και έφέτος ή χορσεσπερίς του Συλλόγου 
μας, ή οποία έδόθη εις την αίθουσαν του ξενοδοχείου «ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤ- 
ΤΑΝΙΑ». ά

Τό πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, ή χαμηλή τιμή των εισιτηί 
ρίων που περιλάμβανε πλούσιο μενού, κρασί, ξηρούς καιρπούς καί ποτό 
τά πλούσια δώρα πού προσέφεραν πελότα ι τής Τραπεζης καί θά έκλη- 
ρώνοντο μέ τον αριθμόν τού εισιτηρίου τού χορού, συνέβαλον εις την 
άθροαν συμμετοχήν συναδέλφων- άπό όλα τά υποκαταστήματα.

Τήν χοροεσπερίδα έτίμησαν διά τής παρουσίας των, ό υπουργός 
Απασχολήσεως κ. Πόνος Παπαρροδόπουλος, εκπρόσωπων καί τον 
Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως κ. Άδ. Άνδρο υτσόπουλον, ό ύωυπουργός 
Οικονομικών κ. Γ, Δηιμακόπουλος, ό Α' υποδιοικητής κ. Παν. Καμπέ
ρας, σύμβουλοι καί διευθυνταί τής Τραπέζης μας.

Ό Διοικητής κ. Χρ, Άχής άπουσκάζων εις τά έξωτερικόν άπέστει- 
λε προς τον Πρόεδρον τού Συλλόγου κ. Νικ. Πίσκοπον τήν ακόλουθον έΐ- 
πιστολήν:

«Κύριε Πρόεδρε,
’Ελαβον τήν πρόσκλησίν σας, διά τήν χοροεσπερίδα τής 29ης 
τρέχοντος μηνός τού Συλλόγου καί σάς ευχαριστώ θερμώς,

Δυστυχώς, λυπούμαι είλικρινώς, καθόσον απουσία μου εις το 
έξωτερικόν θά μέ άποστέρηση τής ιδιαιτέρας χαράς νά παρευρεθώ 
εις τήν ώραίαν έκδήλωσιν, παρά πάσαν πρός τούτο έπιθυμίαν μου.

Μέ τάς εύχάς μου πρός όλους
ΧΡΙΣΤΟΣ Γ. ΑΧΗΣ»

Ή κλήρωσις τών δώρων Εγινε άπό τό ταμπλώ, εις τό όποιον ήσαν 
καταχωρηίμένοι οΐ αριθμοί όλων τών εισιτηρίων.

"Εκαστος αριθμός πού έσημειοΰτο εις τό ταμπλώ, κατά τήν σειράν 
πού ΰπεδεικνύετο έκέρδιζε τό άντίστοιχον δώ.οον τού καταλόγου όστις 
εΐχεν διανεμηθή εις όλα τά τραπέζια.

Τούς κερδίζοντας αριθμούς έσημείωσαν εις τό ταμπλώ ό υπουργός 
’Απασχολήσεως κ. Παν. Παπαρροδόπουλος, ό υφυπουργός Οικονομικών 
κ, Γ. Δημακόπουλος, ό Α' υποδιοικητής τής Τραπέζης μας κ. Παν. 
Καμπέρας, ό Δικαστικός Σύμβουλος κ. I. Ζαούσης, ό Διευθυντής Προ
σωπικού κ. Άν. Τσιμερλής.

Παραθέτομεν κατωτέρω τούς αριθμούς οί όποιοι έκέρδισαν καί τό 
δώρον τό όποιον άντιστοιχεΐ εις Εκαστον, ώς καί τήν Εταιρίαν ή οποία
τό προσεφερε:

Ό αριθμός 58 «κέρδισε 1 κουβέρ
τα, ποοσψορά εταιρίας «ΑΡΙ- 
ΣΤΟΝ».

Ό αριθμός 1 έκέρδισε 1 Τρανζί
στορ SANTO, προσφορά εταιρίας 
ΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.

Ό αριθμός 288 έκέρδισε 10 φίλμς, 
προσφορά εταιρίας Ν. ΑΓΚΟ- 
ΠΙΑΝ καί ΧΙΟΣ Ο.Ε.

Ό αριθμός 213 έκέρδισε 1 φου
στάνι γυναικείο, προσφορά εταιρίας
I. ΤΣΕΚΛΕΝΗΣ.

Ό αριθμός 346 έκέρδισε 1 ύφα
σμα γιά ταγιέρ, προσφορά έταιρίας 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΟΤ.

Ό αριθμός 93 έκέρδισε 1 ύφασμα 
γιά ταγιέο, προσφορά έταιρίας Π. 
ΤΣΑΝΤΙΛΕΣ Α.Ε.

Ό αριθμός 227 έκέρδισε 1 παλτό 
ανδρικό, ποοσψορά έταιρίας ΒΑΡ- 
ΔΑΣ — ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΤ ΛΟΣ.

Ό αριθμός 34 έκέρδισε 1 ψνγεΐον 
ηλεκτρικόν, προσφορά έταιρίας Π. 
Ν. ΜΩΡΑ-ΓΤΗΣ Α.Ε.

Ό αριθμός 317 «κέρδισε 1 ζεύ
γος ξενόκουμπα, προσφορά ΑΝΩ- 
ΝΤΜΟΤ ΣΤΕΛΕΧΟΤΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΕΣ.

Ό αριθμός 113 έκέρδισε 1 ρολόι 
LONGINE, προσφορά έταιρίας Α) 
ΦΟΙ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε.

Ό αριθμός 247 έκέρδισε ± ταπέ- 
τα δαπέδου, προσφορά έταιρίας 
ΤΖΩΝ ΦΙΛΕΛΛΑΣ.

Ό αριθμός 266 έκέρδισε 1 γρα
βάτα, προσφορά ΟΙΚΟΤ ΠΑΓΩΝΗ.

Ό αριθμός 325 έκέρδισε^ 1 γυ
ναικείο ύφασμα, προσφορά έταιρίας 
Α.Ε. ΒΟΜΒΥΞ.

' Ό αριθμός 377 έκέρδισε 1 γυ- 
ναικείο ύφασμα, προσφορά εταιρίας 
Α.Ε. ΒΟΜΒΤΞ.

Ό αριθμός 442 «κέρδισε 1 γυ- 
ναικείο ύφασμα, προσφορά εταιρίας 
Α.Ε. ΒΟΜΒΤΞ.

Ό αριθμός 420 έκέρδισε^ 1 γυ
ναικείο ύφασμα, προσφορά εταιρίας 
Α.Ε. ΒΟΜΒΤΞ.

Ό αριθμός 504 έκέρδισε^ 1 γυ
ναικείο ύφασμα, προσφορά εταιρίας 
Α.Ε. ΒΟΜΒΤΞ.

Ό αριθμός 574 έκέρδισε 1 γυ
ναικείο ύφασμα, προσφορά έταιρίας 
Α.Ε, ΒΟΜΒΤΞ.

Ό αριθμός 538 έκέρδισε 1 γυ
ναικείο ύφασμα, προσφορά έταιρίας 
Α.Ε. ΒΟΜΒΤΞ.

Ό αριθμός 651 έκέρδισε 1 γυ
ναικείο ύφασμα, προσφορά έταιρίας 
Α.Ε. ΒΟΜΒΤΞ.

Ό αριθμός 684 έκέρδισε 2 γυ
ναικεία υφάσματα, προσφορά έται
ρίας Α.Ε. ΒΟΜΒΤΞ.

- Ό αριθμός 876 έκέρδισε 1 έπιτά
γη 1.000 δραχμών, προσφοράν έται
ρίας Α. ΤΣΑΜΤΣΟΤΡΗΣ καί ΣΙΑ.

Ό αριθμός 732 έκέρδισε 1 Επιτα
γή 500 δραχμών, προσφορά έται
ρίας Α)ΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΗ Α.Ε;

Ό αριθμός 771 «κέρδισε 1 έπι- 
ταγή 500 δραχμών, προσφορά έται
ρίας Α)ΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΗ Α.Ε.

Ό αριθμός 832 έκέρδισε 1 έπιτα- 
γή 500 δραχμών, προσφορά έται
ρίας Α)ΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΗ Α.Ε.

Ό αριθμός 122 «κέρδισε 1 ύφα
σμα γυναικείο, προσφορά έταιρίας 
SALON VERT.

Ό αριθμός 16 έκέρδισε 1 ύφα
σμα γυναικείο, προσφορά έταιρίας 
X. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ.

Ό αριθμός 791 έκέρδισε 1 σέτ 
λουτρού, προσφορά έταιρίας ΤΙΟΙ 
Λ. ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΤ Α.Ε.

Ό αριθμός 452 έκέρδισε 2 Αρώ
ματα Γαλλικά, προσφορά έταιρίας 
ΦΑΡΜΑΚ. «ΛΗΤΟΣ».

Ό αριθμός 603 έκέρδισε 2 αρώ
ματα Γαλλικά, προσφορά έταιρίας 
ΦΑΡΜΑΚ. «ΛΗΤΟΣ».

Ό αριθμός 807 έκέρδισε 2 αρώ
ματα Γαλλικά, προσφορά έταιρίας

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ.
Ό αριθμός 127 έκέρδισε 1 ζώνη 

ανδρική, προσφορά έταιρίας SA- 
VILLE ROW.

Ό αριθμός 483 έκέρδισε 1 ζεύ
γος μπότες γυναικείες, προσφορά έ
ταιρίας Α)ΦΟΙ ΜΠΟΤΓΑΤΣΟΤ.

Ό αριθμός 620 έκέρδισε L ζεύγος 
,μπότες γυναικείες, προσφορά έται
ρίας Α)ΦΟΙ ΜΠΟΤΓΑΤΣΟΤ.

Ό αριθμός 815 έκέρδισε 1 ζεύγος 
μπότες γυναικείες, προσφορά έται
ρίας Α)ΦΟΙ ΜΠΟΤΓΑΤΣΟΤ.

Ό αριθμός 205 έκέρδισε 1 ζεύγος 
μπότες γυναικείες, προσφορά έται
ρίας Α)ΦΟΙ ΜΠΟΤΓΑΤΣΟΤ.

Ό αριθμός 334 έκέρδισε 1 ζεύ
γος γυναικείων υποδημάτων, προσ-
ψοοά έταιρίας Α)ΦΟΙ ΜΠΟΤΓΑ
ΤΣΟΤ.

Ό αριθμός 394 «κέρδισε 1 ζεύγος 
γυναικείων υποδημάτων, προσφορά 
έταιρίας Α)ΦΟΙ ΜΠΟΤΓΑΤΣΟΤ.

Ό αριθμός 900 έκέρδισε 2 τσάν
τες γυναικείες, προσφορά έταιρίας 
ΣΤΑΣΙΝΟΓΙΟΤΛΟΣ.

Ό αριθμός 863 «κέρδισε 1 κανά
τα Λαϊκής Τέχνης, προσφορά έται
ρίας ΑΡΗΣ ΑΒΟΤΡΗΣ καί ΣΙΑ.

Ό αριθμός 470 έκέρδισε 1 γυ- 
γυναικείο ταγιέρ, προσφορά κατα
στημάτων ΜΑΝΤΖΩΡΗ.

Ό αριθμός 359 έκέρδισε 1 μπλού
ζα γυναικεία, προσφορά καταστημά
των ΜΑΝΤΖΩΡΗ.

Ό αριθμός 26 έκέρδισε 1 γυναι
κείο πουκάμισο λαμέ, προσφορά κα
ταστημάτων ΜΑΝΤΖΩΡΗ.

Ό αριθμός 13 έκέρδισε 1 καπαρ- 
τίνα γυναικεία, προσφοοά καταστη
μάτων ΜΑΝΤΖΩΡΗ.

Ό αριθμός 23 έκέρδισε 1 όμπρέλ- 
λα γυναικεία, προσφορά έταιρίας Κ. 
ΤΣΟΛΑΚΗΣ (Διαβ.· Άρ. Κομνη- 
νού).

Ό αριθμός 33 έκέρδισε 1 τάπητα, 
ποοσψορά ΕΡΙΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
«ΕΡΚΟ».

Ό αριθμός 43 «κέρδισε 1 φόρε
μα γυναικείο, προσφορά έταιρίας 
«ΑΤΗΕΝΕΕ» Α)ΦΟΙ ΤΣΙΤΣΟ- 
ΠΟΤΛΟΙ.

Ό αριθμός 63 «κέρδισε 1 καπέλλο 
γούνινο, προσφορά έταιρίας CHRISS 
FURS.
/ Ό αριθμός 73 «κέρδισε 1 τρανζί
στορ SANTO, προσφορά έταιρίας 
ΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.

Ό αριθμός 103 έκέρδισε 1 τραν
ζίστορ SANTO, προσφορά έταιρίας 
ΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.

Ό αριθμός 123 έκέρδισε 1 σέτ 
γυναικείων έσωρούχων, προσφορά 
έταιρίας SILHOUETTE Ν. ΜΑΤ- 
ΘΙΟΤΔΑΚΗΣ.

Ό αριθμός 133 έκέρδισε 10 ζεύ
γη κάλτσες, προσφορά έταιρίας 
ΠΟΤΡΝΑΡΑ Α.Ε.

Ό αριθμός 143 έκέρδισε 10 ζεύγη 
κάλτσες, προσφορά έταιρίας ΠΟΤΡ
ΝΑΡΑ Α.Ε.

Ό αριθμός 203 έκέρδισε 10 ζεύ
γη κάλτσες, προσφορά έταιρίας 
ΠΟΤΡΝΑΡΑ Α.Ε.

Ό αριθμός 223 «κέρδισε 10 ζεύ
γη κάλτσες, προσφορά έταιρίας 
ΠΟΤΡΝΑΡΑ Α.Ε.

Ό αριθμός, 243 έκέρδισε 10 ζεύ
γη κάλτσες, προσφορά έταιρίας
ΠΟΤΡΝΑΡΑ Α.Ε.

Ό αριθμός 253 «κέρδισε 10 ζεύ
γη κάλτσες, προσφορά έταιρίας
ΠΟΤΡΝΑΡΑ Α.Ε.

Ό αριθμός 263 έκέρδισε 10 ζεύ
γη κάλτσες, προσφορά έταιρίας
ΠΟΤΡΝΑΡΑ Α.Ε.

Ό αριθμός 273 έκέρδισε 10 ζεύ
γη κάλτσες, προσφορά έταιρίας
ΠΟΤΡΝΑΡΑ Α.Ε.

Ό αριθμός 283 έκέρδισε 5 ζεύ
γη κάλτσες, προσφορά έταιρίας

ΠΟΤΡΝΑΡΑ Α.Ε.
Ό αριθμός 293 «κέρδισε 5 ζεύ

γη κάλτσες, προσφορά έταιρίας 
ΠΟΤΡΝΑΡΑ Α.Ε.

Ό αριθμός 303 έκέρδισε 5 ζεύ
γη κάλτσες, προσφορά έταιρίας 
ΠΟΤΡΝΑΡΑ Α.Ε.

Ό αριθμός 313 έκέρδισε 5 ζεύ
γη κάλτσες, προσφορά έταιρίας 
ΠΟΤΡΝΑΡΑ Α.Ε.

Ό αριθμός 323 «κέρδισε 5 ζεύ
γη κάλτσες, προσφορά έταιρίας 
ΠΟΤΡΝΑΡΑ Α.Ε.

Ό αριθμός 333 «κέρδισε 5 ζεύ
γη κάλτσες, προσφορά έταιρίας 
ΠΟΤΡΝΑΡΑ Α.Ε.

Ό αριθμός 344 έκέρδισε 5 ζεύ
γη κάλτσες, προσφορά έταιρίας 
ΠΟΤΡΝΑΡΑ Α.Ε.

Ό αριθμός 354 έκέρδισε 5 ζεύ
γη κάλτσες, προσφορά έταιρίας 
ΠΟΤΡΝΑΡΑ Α.Ε.

Ό αριθμός 364 «κέρδισε 1 ύφα
σμα γιά ανδρικό κουστούμι, προσ
φορά έταιρίας Ν. ΤΣΑΤΣΟΤΛΗΣ 
Α.Ε.

Ό αριθμός 374 έκέρδισε 1 ύφα
σμα γυναικείου παλτού, προσφορά έ
ταιρίας «ΕΡΒΙΚ».

Ό αριθμός 384 έκέρδισε 1 ύφα
σμα γυναικείας φούστας, προσφορά 
έταιρίας ΙΩΝΕΡ Α.Ε. Μ. Παπαδο
πούλας.

Ό αριθμός 395 έκέρδισε 1 ύφα
σμα γυναικείας φούστας, προσφορά 
έταιρίας ΙΩΝΕΡ Α.Ε. Μ. Παπα
δοπούλας.

Ό αριθμός 405 έκέρδισε 1 ταγιέρ 
ύφασμα, προσφορά έταιρίας «ΚΟ- 
ΜΕΡΤΕΞ» ΕΙΙΕ.

Ό αριθμός 415 έκέρδισε 1 ύφα
σμα γιά ανδρικό κουστούμι, προσ
φορά έταιρίας ΠΡΩΤΕΞ ΤΦΑΝ- 
ΤΟΤΡΓΙΚΗ Α.Ε.

Ό αριθμός 425 έκέρδισε 1 ταγιέρ 
ύφασμα γυναικείο, προσφορά έται
ρίας Α)ΦΟΙ Δ. ΜΑΔΟΤΡΟΤ Ο.Ε.

Ό αριθμός 435 έκέρδισε 1 ύφα
σμα γιά ταγιέρ γυναικείο, προσφορά 
έταιρίας Α)ΦΟΙ Δ. ΜΑΔΟΤΡΟΤ 
Ο.Ε.

Ό αριθμός 309 έκέρδισε 1 ύφα
σμα γιά ταγιέρ γυναικείο, προσφο
ρά έταιρίας Α)ΦΟΙ Δ. ΜΑΔΟΤΡΟΤ 
Ο.Ε.

Ό αριθμός 547 έκέρδισε 1 ύφα
σμα γιά ταγιέρ γυναικείο, προσφορά 
έταιρίας Α)ΦΟΙ Δ. ΜΑΔΟΤΡΟΤ 
Ο.Ε.

Ό αριθμός 883 έκέρδισε 1 ύφα
σμα γιά ταγιέρ γυναικείο, προσφορά 
έταιρίας Α)ΦΟΙ Δ. ΜΑΔΟΤΡΟΤ 
Ο.Ε.

Ό αριθμός 10 «κέρδισε 1 ύφασμα 
γιά ταγιέρ γυναικείο, προσφορά έ
ταιρίας Α)ΦΟΙ Δ. ΜΑΔΟΤΡΟΤ Ο. 
Ε.

Ό αριθμός 20 έκέρδισε 2 σεντό
νια καί 2 μαξιλαροθήκες, προσφο
ρά έταιρίας ΠΕΙΡΑΤΚΗ ΠΑ- 
ΤΡΑΤΚΗ Α.Ε.

Ό αριθμός 30 έκέρδισε 1 κουβέρ
τα, προσφορά έταιρίας ΠΕΙΡΑ'Γ- 
ΚΗ ΠΑΤΡΑ-Ι-ΚΗ Α.Ε.

Ό αριθμός 50 έκέρδισε 6 πετσέ
τες προσώπου, προσφορά έταιρίας 
ΠΕΙΡΑ-ΓΚΗ ΠΑΤΡΑ-Ι-ΚΗ Α.Ε.

Ό αριθμός 55 «κέρδισε 1 κου
βέρτα, προσφορά έταιρίας ΠΕΙ- 
ΡΑ-Ι-ΚΗ ΠΑΤΡΑ-Ι-ΚΗ Α.Ε.

Ό αριθμός 65 «κέρδισε 1 κουβέρ
τα, προσφορά έταιρίας Π ΕΙΡΑ-Γ
ΚΗ ΠΑΤΡΑ-Ι-ΚΗ Α.Ε.

Ό αριθμός 67 έκέρδισε 1 κουβέρ
τα, προσφορά έταιρίας Π ΕΙΡΑ-Γ
ΚΗ ΠΑΤΡΑ-Ι-ΚΗ Α.Ε.

Ό αριθμός 100 έκέρδισε 1 μίξερ 
προσφορά έταιρίας «ΦΙΛΙ Π Σ» Α.Ε.

Ό αριθμός 106 έκέρδισε 1 ηλε
κτρικό σίδερο, προσφορά έταιρίας 
«ΦΙΛΙ Π Σ» Α.Ε.

Ό Αριθμός 150 «κέρδισε 1 ήλε- 
τρική ξυριστική μηχανή, προσφορά 
έταιρίας «ΦΙΛΙ Π Σ» Α.Ε.

Ό αριθμός 204 έκέρδισε 1 σεσου
άρ, προσφορά έταιρίας «ΦΙΛΙ Π Σ» 
Α.Ε.

Ό αριθμός 210 έκέρδισε 1 ύφα
σμα γιά ταγιέρ γυναικείο, προσφο
ρά έταιρίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΜΗΣ 
Α.Ε.

Ό αριθμός 219 έκέρδισε 1 γυναι
κεία μπλούζα λαμέ, προσφορά έται
ρίας Γ. ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ.

Ό αριθμός 225 έκέρδισε 1 υπο
κάμισο Ανδρικό, προσφορά έταιρίας 
ΔΗΜΗΤΡΑΣ — ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ Ο. 
Ε.

Ό Αριθμός 231 έκέρδισε 1 έσάρ- 
πα γυναικεία, προσφορά έταιρίας 
Π. ΣΕΝΚΙΟΤΛΟΓΛΟΤ καί ΣΙΑ 
Ο.Ε.

Ό Αριθμός 244 έκέρδισε 1 ύφα
σμα μεταξωτό, προσφορά έταιρίας 
Ν.Ε. ΔΡΟΣΟΣ.

Ό Αριθμός 245 έκέρδισε 1 ύφα
σμα μεταξωτό, προσφορά έταιρίας 
Ν.Ε. ΔΡΟΣΟΣ.

Ό Αριθμός 246 έκέρδισε 22 κού
κλες μαλλί, προσφορά έταιρίας Π. 
ΖΕΝΕΛΗΣ.

Ό Αριθμός 256 έκέρδισε 2 υφά
σματα, 1 γιά φούστα καί 1 γιά παν
τελόνι, ποοσφορά έταιρίας ΑΓΓΛΟ- 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

Ό .Αριθμός 255 έκέρδισε 2 ύφά- 
σματα, 1 γιά φούστα καί 1 γιά παν
τελόνι, προσφορά έταιρίας ΑΓΓΛΟ- 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΤΡΓΙΑ Α.Ε.

Ό Αριθμός 260 έκέρδισε 2 σεν
τόνια καί 2 μαξιλαροθήκες, προσ
φορά έταιρίας Π ΕΙΡΑ-ΓΚΗ ΠΑ- 
ΤΡΑ-Ι-ΚΗ Α.Ε.

Ό Αριθμός 268 έκέρδισε 2 σεν

τόνια καί 2 μαξιλαροθήκες, προσ
φορά έταιρίας Π ΕΙΡΑ-ΓΚΗ Π Α- 
ΤΡΑ-Ι-ΚΗ Α.Ε.

Ό Αριθμός 277 «κέρδισε 2 σεν
τόνια καί 2 μαξιλαροθήκες, προσ
φορά έταιρίας ΠΕΙΡΑ-ΓΚΗ Π Α- 
ΤΡΑ-Ι-ΚΗ Α.Ε.

Ό Αριθμός 367 «κέρδισε 6 πε
τσέτες προσώπου, προσφορά έται
ρίας ΠΕΙΡΑ-ΓΚΗ ΠΑΤΡΑΤ-ΚΗ 
Α.Ε.

Ό Αριθμός 372 «κέρδισε 2 σεν
τόνια καί 2 μαξιλαροθήκες, προσ
φορά έταιρίας ΠΕΙΡΑ-ΓΚΗ ΠΑ- 
ΤΡΑ-Ι-Κ Η Α.Ε,

Ό Αριθμός 380 έκέρδισε 2 σεν
τόνια καί 2 μαξιλαροθήκες, προσ
φορά έταιρίας ΠΕΙΡΑ-ΓΚΗ ΠΑ- 
ΤΡΑ-Ι-ΚΗ Α.Ε.

•Ο Αριθμός 480 «κέρδισε 6 καλ
σόν, προσφορά έταιρίας ΑΜΓΚΡΕ 
Α.Ε.

Ό Αριθμός 485 έκέρδισε 6 καλ
σόν, προσφορά έταιρίας ΑΜΓΚΡΕ 
Α.Ε.

Ό Αριθμός 535 έκέρδισε 6 καλ
σόν, προσφορά έταιρίας ΑΜΓΚΡΕ 
Α.Ε.

Ό Αριθμός 59 έκέρδισε 6 καλ
σόν, προσφορά έταιρίας ΑΜΓΚΡΕ 
Α.Ε.

Ό Αριθμός 119 έκέρδισε 6 ζεύ
γη Ανδρικές κάλτσες, προσφορά έ
ταιρίας ΕΛΚΟ Α.Ε.

Ό Αριθμός 7 «κέρδισε 24 κουτιά 
κομπόστας, προσφορά έταιρίας ΕΛ
ΚΟ Α.Ε.

Ό Αριθμός 19 έκέρδισε 24 κου
τιά κομπόστας, προσφορά έταιρίας 
ΕΛΚΟ Α.Ε.

Ό Αριθμός 11 έκέρδισε 24 κου
τιά κομπόστας, προσφορά έταιρίας 
ΕΛΚΟ^ Α.Ε.

Ό Αριθμός 297 έκέρδισε 24 κου
τιά κομπόστας, προσφορά έταιρίας 
ΕΛΚΟ Α.Ε,

Ό Αριθμός 557 έκέρδισε 24 κου
τιά κομπόστας, προσφορά έταιρίας 
ΕΛΚΟ Α.Ε.

Ό Αριθμός 777 έκέρδισε 1 παλ
τό γυναικείο, προσφορά έταιρίας 
PECAL ΕΠΕ.

Ό αριθμός 644 έκέρδισε 1 μοντγ
κόμερι γυναικείο, προσφορά έται
ρίας PECAL ΕΠΕ.

Ό Αριθμός 625 έκέρδισε 1 κα- 
παρτίνα, προσφορά έταιρίας PECAL 
ΕΠΕ.

Ό Αριθμός 812 έκέρδισε 1 κου^ 
στούμι κοτλέ γυναικείο, προσφορά 
έταιρίας PECAL ΕΠΕ.

Ό Αριθμός 788 «κέρδισε 18 σά- 
πωνες Αρωματικούς, προσφορά έται
ρίας ΕΤΕΛ.

Ό Αριθμός 298 έκέρδισε 18 σά- 
πωνες Αρωματικούς, προσφορά έται
ρίας ΕΤΕΛ.

ΑΡΘΡΟΝ 3 ΠΑΡ. 6.:

«Κατά τριμηνίαν δρχ. 15». Δια)· 
γράφεται. Άντ’ αυτού τίθεται «1 % 
δέ έ-ττί τού συνόλου τών μηνιαίων α
ποδοχών των κατά μήνα».

ΑΡΘΡΟΝ 5 ΠΑΡ. L:

«Καί τέλος γίνονται..... μελών Δ.
Σ.». Διαγράφεται. Άντ’ αυτού τί
θεται: «Καί τέλος, έάν συμπίπτη έ
τος λήξεως θητείας μελών Δ.Σ., ε
κλέγεται ή Κεντρική εφορευτική ε
πιτροπή άποτελουμένη έκ τριών μ Eh 
λών καί δύο αναπληρωματικών ή- 
τις θά διεξαγάγη τάς αρχαιρεσίας.

ΑΡΘΡΟΝ 5 ΠΑΡ. 5.:

Διαγράφεται ώς έχει. Άντ’ α*ύ- 
τοΰ τίθεται: Αί άρχαιρεσίαι άφορώ- 
σαι τήν εκλογήν τού Προέδρου Συ
νελεύσεων, Μελών τού Δ.Σ., καί τής 
έξελεγκτικής επιτροπής προκηρύσ
σονται ύπό τής Κεντρικής ’Εφορευ
τικής Επιτροπής είκοσι ημέρας 
προ τής όρισθησοιμένης διά τάς άρ 
χαιρεσίας τοιαυτής, ήτις δεν δύναν-

Ό Αριθμός 350 έκέρδισε 12 σά- 
πωνες Αρωματικούς καί 1 κολώνια, 
προσφορά έταιρίας ΕΤΕΛ.

Ό Αριθμός 134 έκέρδισε 12 σά- 
πωνες Αρωματικούς καί 1 κολώνια, 
προσφορά έταιρίας ΕΤΕΛ.

Ό Αριθμός 582 «κέρδισε 12 σά- 
πωνες Αρωματικούς καί 1 κολώνια, 
προσφορά έταιρίας ΕΤΕΛ.

Ό Αριθμός 496 έκέρδισε 12 σά- 
πωνες Αρωματικούς καί 1 κολώνια, 
προσφορά έταιρίας ΕΤΕΛ.

Ό αριθμός 418 έκέρδισε 12 σά- 
πωνες Αρωματικούς καί 1 κολώνια, 
προσφορά έταιρίας ΕΤΕΛ.

Ό Αριθμός 107 έκέρδισε 1 Ανα
πτήρα ηλεκτρονικό RONSON, προσ
φορά ΑΝΩΝΤΜΟΤ ΣΤΕΛΕΧΟΤΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ.

Ό Αριθμός 306 «κέρδισε 1 κλει- 
δοθήκη χρυσή μετ’ αυθεντικού, 
αρχαίου νομίσματος, προσφορά Α
ΝΩΝΤΜΟΤ ΣΤΕΛΕΧΟΤΣ ΤΡΑ
ΠΕΖΗΣ.

Ό Αριθμός 338 «κέρδισε 12 φιά
λες οίνου, προσφορά έταιρίας Α.Ε. 
ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ
ΤΩΝ. _

Ό Αριθμός 217 «κέρδισε μία πα
ραμονή 2 Ατόμων μιας έβδομάδος 
εις Τουριστικές έγκαταστάσεις HO
TEL BEACH CLUB KALOGRIA, 
προσφορά έταιρίας Ν. ΑΡΒΑΝΙ
ΤΗΣ καί ΣΙΑ.

Ό Αριθμός 38 έκέρδισε 1 κιβώ
τιου χυμούς πορτοκάλι, ποοσφορά έ
ταιρίας Ν. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε., 
Βιομηχ. Χυμών.

Ό Αριθμός 279 «κέρδισε 1 κιβώ
τιου χυμούς πορτοκάλι, προσφορά έ
ταιρίας Ν. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε., 
Βιομηχ. Χυμών.

Ό Αριθμός 348 έκέρδισε 1 κάπα 
καί 2 μπλούζες Λαϊκής Τέχνης, 
προσφορά έταιρίας Α. ΚΡΙΤΣΕ- 
ΛΗΣ καί ΣΙΑ.

Ό Αριθμός 321 έκέρδισε 1 γιλέ
κο καί 2 μπλούζες Λαϊκής Τέχνης, 
προσφορά έταιρίας Α. ΚΡΙΤΣΕ- 
ΛΗΣ καί ΣΙΑ.

Ό Αριθμός 138 έκέρδισε 2 κά- 
πες παιδικές Λαϊκής Τέχνης, προσ
φορά έταιρίας Α. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ 
καί ΣΙΑ.

‘Ο Αριθμός 69 έκέρδισε 2 φορέ
ματα καί 1 εσάρπα Λαϊκής Τέχνης, 
προσφορά έταιρίας Α. ΚΡΙΤΣΕ- 
ΛΗΣ καί ΣΙΑ.

Ό Αριθμός 340 έκέρδισε 1 κάπα 
Λαϊκής Τέχνης, προσφορά έταιρίας 
Α. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ καί ΣΙΑ.

Ό Αριθμός 35-2 έκέρδισε τοποθέ- 
τησι πλαστικού δαπέδου έπί χώρου 
20 τ.μ·, προσφορά έταιρίας Ε.Β. 

j Ε,Π.Τ.
I Ό Αριθμός 118 έκέρδισε 1 ρολόϊ

ται νά άττέχηι πέραν τού μηνός άπό 
τής ή μέρας τής ταχτικής Γενικής 
Συνελεύσεως.

Εις τήν Κεντρικήν ’Εφορευτικήν 
Επιτροπήν εντός 3 ημερών άπό τής 
προκηρύξεως τών άρχαιρεσιών κα- 
τατίθενται αιτήσεις υποψηφίων διά 
τήν συμμετοχήν των εις τάς άρχαιΐι- 
ρεσίας.

‘Η άνακήρυξις τών υποψηφίων γί
νεται ύπό τής Κεντρικής ’Εφορευτι
κής ’Επιτροπής μετά 48 ώρας άπό 
τής λήξεως τής προθεσμίας καταθέ- 
σεως.

‘Η Κεντρ. ’Εφορευτική ’Επιτροπή 
συντάσσει ένιαΐον ψηφοδελτίου πε
ριλάμβαναν απσντας τούς άνακηρυ- 
χθέντας υποψηφίους.

Ή έκλογή τών υποψηφίων θά δι- 
ενεργεΐται διά σταυρών προτιμήσε- 
ως, άπαγορευομένης τής διαγραφής.

Ψηφοδέλτιον φέρον διαγραφάς, 
θά θεωρείται άκυρον.

Αί άρχαιρεσίαι διενεργούνται ύ
πό τής Κ.Ε.Φ.Ε,Π. ήτις λαμβάνει 
πάν άναγκαιοΰν μέτρον πρός έξα- 
σφάλισιν τού άδιαβλήτου τών άρι- 
χαιρεσιών. χ

Ή έπιτυχία τών έκλεγομένων

ξυπνητήρι, προσφορά έταιρίας Σ. 
ΜΩΣΣΕ.

Ό Αριθμός 221 «κέρδισε 1 μεταλ
λική καρέκλα (κουνιστή), προσφο
ρά έταιρίας ΤΣΑΟΤΣΟΓΛΟΤ Α. 
Ε.

Ό Αριθμός 235 έκέρδισε 1 με
ταλλική καρέκλα (κουνιστή), προσ
φορά έταιρίας ΤΣΑΟΤΣΟΓΛΟΤ 
Α.Ε.

Ό Αριθμός 94 έκέρδισε 1 με
ταλλική καρέκλα (κουνιστή), προσ
φορά έταιρίας ΤΣΑΟΤΣΟΓΛΟΤ 
Α.Ε.

Ό Αριθμός 311 έκέρδισε 1 κρεβ- 
βάτι θαλάσσης, προσφορά έταιρίας 
ΤΣΑΟΤΣΟΓΛΟΤ Α.Ε.

Ό Αριθμός 257 «κέρδισε 1 κρεβ- 
βάτι θαλάσσης, προσφορά έταιρίας 
ΤΣΑΟΤΣΟΓΛΟΤ Α.Ε.

Ό Αριθμός 329 έκέρδισε 1 κρεβ- 
βάτι θαλάσσης, προσφορά έταιρίας 
ΤΣΑΟΤΣΟΓΛΟΤ Α.Ε.

★
Τά ι;ρο:σί προσέφερε ή 'Εταιρία 

«ΚΑΜΠΑΣ» καί τά ποτά ή ’Εται
ρία Οίνων καί Οινοπνευμάτων «ΒΟ- 
ΤΡΥΣ».

Τό Διοικ. Συμβούλιον ευχαριστεί 
καί άπό τών στηλών τής «Τραπεζι
τικής» τάς Διευθύνσεις τών Εται
ρειών αί όποΐαι προσέφεραν δώρα 
διά τήν χοροεσπερίδα μας.

*

Οί παιδικοί χοροί
Ή συμμετοχή τών μικρών φίλων 

τού Συλλόγου εις τούς παιδικούς 
χορούς πού έδόθησσν τήν 17ην καί 
18ην Φεβρουάριου ΰπερέβη κάθε 
προηγούμενον.

'Η μεγάλη ζήτησις προσκλήσε
ων μέχρι τήν τελευταία στιγμή, ΰ- 
πεχρέωσε τήν ’Οργανωτική ’Επι
τροπή νά ύπερβή τον ώρισμένον 
άριθμόν συμμετοχής εις τούς χο
ρούς διά νά μήν ΰπάρξη συνωστι
σμός.

Τό κέφι τών μικρών μας φίλων 
καί ή μέχρι ξεφαντώματος διασκέ- 
δασίς των εξαφάνισε τον συνωστι
σμό. Γενική ή διαπίστωση καί ή 
ικανοποίηση. Τά παιδιά διασκέδα
σαν, άπήλαυσαν τό πλούσιο καλ
λιτεχνικό πρόγραμμα πού τούς 
προσέφερε ό Σύλλογος καί δταν 
Αποχωρούσαν καταϊδρωμένα άπό 
τήν αίθουσα τού χορού τά προσω- 
πάκια τους έλαμπαν άπό χαρά. Οί 
παιδικοί χοροί είναι ασφαλώς μία 
σημαντική προσφορά τού Συλλόγου 
εις τά μέλη του.

ρυθμίζεται κατά πλειοψηφίαν διά 
καταμετρήσεως τών σταυρών προτι- 
μήσεως οΰς ελαβον οί υποψήφιοι.

’Εξ αυτών οί 15 πρώτοι άνακηΐ- 
ρύσσονται τακτικά μέλη οί δέ ε
πόμενοι 10 Αναπληρωματικά μέλη 
τού Δ.Σ.

Έν περιπτώσει ίσοψηφί-ας, μετα
ξύ τών υποψηφίων, ή έκλογή γίνε
ται διά κληρώσεως διενε,ργουμένης 
ύπό τής εφορευτικής επιτροπής.

Ή εκλογή γίνεται διά μυστικής 
ψηφοφορίας, δικαίωμα ψήφου έχουν 
μόνον αί έκ τών τακτικών μελών έκμ 
πληρώσαντες τάς ταμειακός των υ
ποχρεώσεις, αυτοπροσώπως παρι- 
σταμένων καί οΰχί διά πληρεξουσί
ου.

ΑΡΘΡΟΝ 7 ΠΑΡ. 1.:

«'Η "Ενωσις διοικεΐται ύπό... Α
ναπληρωματικόν μέλος τούτου» δια
γράφεται. Άντ’ αυτού τίθεται: «'Η 
"Ενωσις διοικεΐται ύπό Δ.Σ. έκ δέ
κα πέντε μελών πλήρους δικαιοποα- 
κτικής ίκανότητος διά διετή θητεί
αν έκλεγομένων καθ’ δν τοόπον πε- 
ριγράφεται έν αρθρω 5 παρ. 5.

ΑΡΘΡΟΝ 7 ΠΑΡ. 2.:

«Λαμβανόμενα οΰχί..,. σχετικής 
πλειοψηφίας» Διαγράφεται. Άντ’ 
αυτού τίθεται: «Λαμβανόμενα κατά 
σειράν προτ ερ α ι ότητο ς.

ΑΡΘΡΟΝ 8.:

Προστίθεται εις τό τέλος: «Διά 
μυστικής ψηφοφορίας

ΑΡΘΡΟΝ 9 ΠΑΡ. 2.:

Τίθεται 8 άντί 11.

’Άρθρον 26.:

Διαγράφεται ώς έχει.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΝ. ΦΟΥΤΟΥΧΟΣ 
Θ. ΜΙΧΑΑΟ ΠΟΥΛΟΣ 

Ε. ΑΙΤΙΝΑΣ 
Μ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ

Η ΓΕΝ. ΣΪΝΕΑΕΥΣΙΣ ΤΗΣ Ε,Φ.Ε,Τ. ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ 
ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

# Νέα Γεν. Συνέλευσις τήν ΙΟην Μαρτίου
Τήν 30ήν ’Ιανουάριου έτπραγματοποιήθη ή Γενική Συνέλευσις 

τής Ε.Φ.Ε.Τ.
• Μεταξύ τών θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως, κατόπιν αίτή- 

σεως μελών τής ΕΦΕΤ είχε συμπεριληφθεΐ καί τό θέμα τής τροπο- 
ποιήσεως τού Καταστατικού της.

Ή Γεν. Συνέλευσις άπεφάσισε την σύστασιν εξαμελούς επι
τροπής έκ τών κ.κ. Παν. Φατούρου, Θ. Μιχαλοπούλου, Ε. Λίτινα, Μ.
Καστρινάκη, Εύστ. Λαντζώνη καί Γκιλγκιλούδη, ή όποια καί έπεφόρ- 
τίσθη νά μελετήση και εϊσηγηθή τάς ένδεικνυομένας τροποποιήσεις 
τού Καταστατικού, εις τήν προσεχή Γενικήν Συνέλευσιν τής ΕΦΕΤ, 
ή όποια καί άπεφασίσθη δπως συγκλη-θή τήν 27ην Φεβρουάριου. ’Αν
τί δμως τής ημερομηνίας ταύτης ή Γεν. Συνέλευσις θά πραγματο- 
ποιηθή τήν 1 Οην Μαρτίου.

Ύπό τής Γεν. Συνελεύσεως άπεφασίσθη επίσης δπως αί προ- 
τεινόμεναι ύπό τής Επιτροπής τροποποιήσεις καταχωρηθοΰν εις τήν 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ».

Τάς ύπό τής Επιτροπής ύποδεικνυομένας τροποποιήσεις δημο- 
σιεύομεν κατωτέρω, ώς αυται μάς άπεστάλησαν ύπογεγραμ μένα ι 
ύπό τών μελών της Παν. Φατούρου, Θ. Μιχαλοπούλου, Ε. Λίτινα καί 
Μ. Καστρινάκη. »

ΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.Τ.



ΕΞΟΜΟΙΟΣΙΣ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ Β0Η00ΥΣ

Τό Διοικ. Συμβούλιου δι’ έγ
γραφου του προς τήν Δ)νσιν 
Προσωπικού έζήτησε τήν μισθο- 
λογικήν έξομοίωσιν των Σχε
διαστών Τεχνικού Κλάδου προς 
τούς Τεχνικούς βοηθούς.

Τό έγγραφον τού. Διοικ. Συμ
βουλίου έχει ώς ακολούθως: 

«Κύριε Διευθυντά,
"Εχομεν τήν τιμήν, έν συνεχείς: 

σχετικών προφορικών μεθ’ υμών 
συζητήσεων νά θέσωμεν ύπ’ δψει 
ύμών τό κατωτέρω ζήτημα, άφορών 
τούς σχεδιιαστάς του τεχνικού κλά
δου, ύπαλλήλους τής Τ ραπέζης, 
μέλη τού Συλλόγου μας, καί νά 
παρακαλέσωμεν θερμώς όπως έπι- 
ληφθήτε τούτου καί, όπως εΐμεθα 
βέβαιοι, άναγνωρίζοντες τό νόμι
μον, βάσιμον και δίκαιον αυτού, 
ένεργήσητε καί διατάξητε τα
δέοντα διά τήν ίκανοποίησίν του.

Ώς γνωστόν ΰμϊν, συμφώνως 
προς τάς διατάξεις τού ΐσχύοντος 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ τής 
Τ ραπέζης καί κατά τό άρ-
θρον 4 παράγραφος 3 αυτού, ό Τε
χνικός κλάδος τού προσωπικού τής 
Τ ραπέζης, υποδιαιρείται εις δύο
διακεκριμένους κλάδους:

α) Κλάδον Μηχανικών 6) Κλά- 
δον Υπομηχανικών.

Περιλαμβάνει έπίσης καί «ιδίαν 
κατηγορίαν βοηθητικού προσωπι
κού» διαβαθμιζομένην ώς έξής:

α) ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ — 
ΣΧΕΔΙΑΣΤΑΙ μέ τούς έν τφ Όρ- 
γανισμφ (άρθρ. 4 παρ. 3) καθο
ριζόμενους βαθμούς, 

β) Τεχνΐται.
’Από τής ισχύος τού «ΟΡΓΑΝΙ

ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ», βά
σει τής ρηθείσης καί μή έπιδεχομέ- 
νης παρερμηνείας διατάξεως τού 
άρθρου 4 παρ. 3 αυτού, εις τό 
«Βοηθητικόν τεχνικόν προσωπικόν» 
τής Τ ραπέζης καί είς τό αυτό βα
θμολογικόν έπίπεδον, κατατάσσον
ται άνευ οίασδήποτε ιδιαιτέρας 
διακρίσεως τόσον οί «τεχνικοί βοη
θοί» όσον καί οί «Σ χ ε δ ι α- 
σ τ α ί».

Οί «Σχεδιασταί», τόσον κατά 
τον «’Οργανισμόν Υπηρεσίας» τής 
Τ ραπέζης όσον καί κατά τούς 
«’Οργανισμούς Υπηρεσίας» πάν
των τών μεγάλων οργανισμών, οί 
όποιοι έχουν τεχνικήν υπηρεσίαν, 
όσον καί κατά τούς οργανισμούς 
τών Δημοσίων Τεχνικών Υπηρεσι
ών, θεωρούνται καί είναι «τ ε χ ν ι- 
κ ο ί βοηθοί» καί κατατάσ
σονται άνευ έξαιρέσεως, είς τό 
αυτό βαθμολογικόν καί μισθολογι- 
κόν έπίπεδον, ταυτιζόμενοι καί έξ- 
ομοιούμενοι πλήρως προς . αυτούς, 
(τεχνικούς βοηθούς) ’ τόσον μισθο- 
λογικώς, δσον καί έξ άπόψεως κα- 
ταλαμβανομένων ύπ’ αυτών βα
θμών, είς τούς οποίους εντάσσονται 
καί προ άγονται άμφότεραι αί ειδι
κότητες αύται (τεχνικοί βοηθοί - 
σχεδιασταί), ύπό τάς αύτάς ακρι
βώς προϋποθέσεις.

Έκ τού 'Οργανισμού τής Ύπη-' 
ρεσίας τής Τ ραπέζης έπέχοντος ί- 
σχύν νόμου, δεν είναι δεδικαιολο- 
γημένη, ούτε έπιτρέπεται όπως, 
δι' Υπουργικής άποφάσεως ή άλ
λης ρυθμίσεως, έπέλθη διάφορος 
καί κατ’ άνισον τρόπον, ρύθμισις 
τού μισθολογίου τών δύο τούτων 
ειδικοτήτων τού βοηθητικού τεχνι
κού προσωπικού τής Τραπέζης.

Καί όμως, παρά τ’ ανωτέρω καί 
παρά τήν, νομοθετικώς, πλήρη έξί- 
σωσιν καί ταύτισιν, άπό πάσης 
πλευράς, τών «ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ» 
προς τούς «ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΒΟΗ
ΘΟΥΣ» τής Τ ραπέζης, κατόπιν 
καταφώρως έσφαλμένης άπό 30. 
12.1968, είσηγήσεως τής «Διευ- 
θύνσεως Περιουσίας Τ ραπέζης», μέ 
τό δικαιολογητικόν τής «άναδιορ- 
γανώσεως τής Τεχνικής Ύποδιευ- 
θύνσεως καί τής αύξήσεως τού πα- 
ραγομένου έργου ύπό τών ύπηρε- 
τούντων παρά τή Τραπέζη Τεχνι
κών», έγένετο πρότασις ρυθμίσεως 
τών κοααβαλλο μένων είς αυτούς 
αμοιβών, βάσει συνταχθείσης ύπό 
τής ρηθείσης Υπηρεσίας τής Τρα
πέζης κλίμακας μισθοδοσίας τών 
τεχνικών υπαλλήλων της, είς ήν 
πρότασιν, ΔΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑΝ, 
δλως άδικαιολογήτως καί μή νομί- 
μως έγένετο διάκρισις καί διαχω
ρισμός τών «σχεδιαστών» άπό τούς 
«τεχνικούς βοηθούς», (ένώ ώς έλέ- 
χθη, οί «σχεδιασταί» εΐναι καί χα
ρακτηρίζονται ώς «τεχνικοί βοη
θοί»), καί προετάθη διάφορον μι- 
σθολόγιον ύφηλότερον διά τούς 
«ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ» καί 
χαμηλότερον διά τούς «ΣΧΕΔΙΑ
Σ Τ ΑΣ» (!). Τήν είσήγησιν ταύτην 
άπεδέχθησαν ή τότε Διοίκησις τής 
Τραπέζης καί ό άρμόδιος Υπουρ
γός καί ούτω, ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟ
ΡΑΝ καθιερώθη ό ρηθείς διαφορι- 
σμός άποδοχών άπό τής 1.1.1969 
καί εφεξής. Λόγω τού ότι ό τοιοΰ- 
τος διαφορισμός ήτο καταφώρως 
παράνομος, αδικαιολόγητος καί ά
δικος, οί δέ ένδιαφερόμενοι συνά
δελφοί μας, (Σχεδιασταί), προέ- 
βησαν εις αλλεπάλληλα διαβήματα 
καί διαμαρτυρίας, ζητοΰντες νά 
άρθή, άφ’ ής καθιερώθη, ό έν λόγφ 
διαφορισμός, τό Διοικητικόν Συμ
βούλιου τής Τραπέζης, κατά τήν 
ύπ’ άριθ. 735 τής 7.12.1972 συνε- 
δρίασίν του, έπελήφθη τού θέμα
τος, κατόπιν είσηγήσεως τού άξιο
ι ί μου κ Διοικητοΰ, διεπίστωσεν

πράγματι δτι ή, προφανώς έκ πα- 
ρεξηγήσεως, έπιβληθεΐσα ένταξις 
τών σχεδιαστών, άπό 1.1.1969 καί 
εφεξής «είς κατωτέραν έναντι τών 
τεχνικών βαθμίδα καί ό συνεπείςι 
ταύτης καθορισμός δΓ αυτούς μι- 
σθολογικής κλίμακος είς χαμηλό
τερα έπίπεδα», ήτο καί παράνομος 
καί άδικος, συνιστών καί παράβα- 
σιν τής άρχής «τής ίσης μεταχει- 
ρίσεως» ύπαλλήλων τής Τραπέζης, 
τής αυτής ακριβώς κατηγορίας καί 
ώς έκ τούτου ή άδικία καί παρα
νομία αϋτη έπεβάλλετο νά άρθή, 
διά χορηγήσεως τών άποδοχών τών 
«τεχνικών βοηθών» καί είς τούς 
«σχεδιαστάς» οί όποιοι, ώς έλέ- 
χθη, ανήκουν είς τήν αυτήν κατη
γορίαν καί είς τό αυτό έπίπεδον 
διαβαθμίσεως. Τήν είσήγησιν ταύ
την τού κ. Διοικητοΰ άπεδέχθη τό 
Διοικητικόν Συμβούλων τής Τρα
πέζης, ληφθείσης κατά τήν ώς άνω 
συνεδρίασιν, σχετικής άποφάσεως 
αυτού.

Πλήν όμως τό Διοικητικόν Συμ
βούλων τής Τροστέζης, διά τής ρη
θείσης άποφάσεως του, άντί νά 
προβή, ώς έδει, είς πλήρη έπανόρ- 
θωσιν τής είς βάρος τών σχεδια
στών, προσγενομένης άδικίας, καί 
νά κατάργηση τον δυσμενή δΓ αϋ- 
τούς μισθολογικόν διαφορισμόν, έν 
σχέσει προς τούς τεχνικούς βοη
θούς, άναδρομικώς άπό τής 1.1. 
1969, άφ’ ής ό διαφορισμός ούτος, 
μή μονίμως καί άδικαιολογήτως 
εΤχεν κατά τ’ ανωτέρω, καθιερώθη, 
άπεφάσισεν νά έπαναφέρη τήν έξί- 
σωσιν τών άποδοχών τών έν λόγφ 
απολύτως έξομοωυμένων νομικώς 
καί ύπηρεσιακώς κατηγοριών τού 
«βοηθητικού τεχνικού προσωπικού» 
τής Τραπέζης, οΰχί, ώς λόγοι στοι
χειώδους δικαιοσύνης έπέβαλλον, 
άπό 1.1.1969, αλλά ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ 
1ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1972!!

Νομίζομεν δτι ή άπόφασις αϋτη 
δεν είναι ούτε νόμιμος, ούτε δί
καια. Έχει δημιουργήσει είς τούς 
ένδιαφερομένους συναδέλφους μας 
(«ΣΧΕΔΙΑΣΤΑΣ») άπολύτως δε- 
δικαιολογημένην πικρίαν, καί αί
σθημα δτι άδικοΰνται, διότι, στε
ρούνται τής έπιβαλλομένης προσ- 
αϋξήσεως τών άποδοχών των, ής 
δικαιούνται, διά τούς ανωτέρω λό
γους, άπό 1.1.1969, άφ’ ής άνα- 
προσηρμόσθησαν αί άποδοχαί τών 
«τεχνικών βοηθών», προς ούς πλή
ρως, κατά τον νόμον καί τον «’Ορ
γανισμόν τής Υπηρεσίας» τής 
Τραπέζης έξομοιοϋνται, μισθολογι- 
κώς καί βαθμολογικώς.

Εΐναι βέβαιον, δτι, ή πραγμα
τ οποιηθησόμενη δαπάνη διά τήν ί- 
κανοποίησιν τού έν λόγφ, άπολύ
τως νομίμου καί δικαίου, αιτήμα
τος τών συναδέλφων μας σχεδια
στών, θά είναι έξαιρετικώς μικρά 
καί άσήμαντος διά τήν Τράπεζαν, 
έν δψει καί τού μικρού αριθμού τών 
παρά τή Τραπέζη ύπηρετούντων 
σχεδιαστών, ένώ, διά τής άποδο- 
χής τού αιτήματος τούτου, έκτος 
τής Ολικής σημασίας της, θά ικα
νοποιηθούν καί ψυχικώς οί ένδια- 
φερόμενοι καί θά παύση ύφισταμέ- 
νη ή δεδικαιολογημένη πικρία των. 
’Απευθυνόμενοι διά τού παρόν
τος προς Υμάς καί υίοθετοΰν- 
τες τό περί οϋ πρόκειται αίτημα, 
παρακαλοΰμεν δπως θελήσητε νά 
διατάξητε καί ένεργήσητε τά δέον
τα, ώστε, οί παρά τή Τραπέζη, 
καί είς τον Τεχνικόν Κλάδον τού 
προσωπικού αυτής, ύπηρετοΰντες 
Σχεδιασταί λάβουν τάς αύτάς 
άποδοχάς μέ τούς «τεχνικούς βοη
θούς» τής Τραπέζης καί κατά τό 
άπό 1.11969 μέχρι 30.9.72 χρο
νικόν διάστημα, καταβαλλομένης 
είς αυτούς άναδρομικώς τής σχε
τικής διαφοράς άποδοχών».

Η ΜΕΤΑΤΑΞΙΣ KAHTHPQN Β’ 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ Β’

Ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβου
λίου ΐζητήθη διά τού κατωτέρω 
εγγράφου του ή ίκανοποίησις αι
τήματος τών μεταταγέντων κλη
τήρων Β' είς είσπράκτορας Β':

«Κύριε Διευθυντή,
Κατά τάς τελευταίας μετατάξεις 

μικρός αριθμός Κλητήρων Β' μετά 
προσαυξήσεως, μετετάγη είς τον 
βαθμόν τοϋ Ε’ισπράκτορος Β' άνευ 
προσαυξήσεως.

Οί οΰτω μεταταγέντες θά προή- 
γοντο μετά εν έξάμηνον είς Κλητή
ρας Α' μέ βελτίωσιν τών μηνιαίων 
άποδοχών των. Διά τής μετατάξεώς 
των είς Είσπράκτορας Β' άνευ προ
σαυξήσεως, άπώλεσαν τήν τοιαύτην 
6ελτίωσιν_ τών άποδοχών των.

Ύποβάλλομεν τήν παράκλησιν Ο
πως έγκρίνητε καί δοθή είς τήν ά
νωτέρω κατηγορίαν ή πρασαύξησις 
τοΰ Είσπράκτορας Β'».

'[[ οικείων ιό |έ1ΐ|
Κατόπιν αιφνιδιασμού τόν 

όποιον έ-νήργησεν τό Διοικ. 
Συμβούλιου τού Συλλόγου είς 
δύο Υποκαταστήματα τών 
’Αθηνών, κατελήφθησαν δύο 
προϊστάμενοι Λογιστηρίου 
νά παρέχουν τήν εργασίαν 
των ένώ έτέλουν έν άδεια καί 
εΐχον ύπογράψει δτι έ'λαοον 
τήν θερινήν αδειάν των.

Έπισημαίναμεν τό γεγο
νός καί ύποβάλλομεν έκ νέου 
τήν παράκλησιν πρός άπαντας 
τούς συναδέλφους δττως πρός 
περιφρούρησιν τού ιερού δι
καιώματος τής θερινής άδειας 
καταγγέλουν αμέσως είς τόν 
Σύλλογον οίανδήποτε πίεσιν 
διά τήν φαλκίδευσιν ή στέρη- 
σιν τού δικαιώματος των πο
λύ περισσότερον δέ νά μήν α
ποστερούνται έξ ιδίας πρω
τοβουλίας καί θελήσεως τού 
δικαιώματος των.

Συνάδελφοι οί όποιοι άνευ 
πιέσεως ή ύποδείξεως άποξε- 
νοΰνται τών δικαιωμάτων των 
βλάπτουν μέ τάς ένεργείας 
των, δχι μόνον τούς έαυτούς 
των άλλά καί τούς συναδέλ
φους των καί δΓ αυτό πρέ
πει νά καταγγέλωνται άμέ- 
σως είς τόν Σύλλογον.

Εσφαλμένη
ενέργεια
Ή ένέργεια τών συναδέλφων οΐ 

όποιοι προσέφυγον είς τόν ήμερή- 
σιον Τύπον καί διεμαρτυρήθησαν 
διότι τά τέκνα των δέν προσελή
φθησαν είς τήν Τράπεζαν, σήμειοϋν- 
τες μάλιστα δτι δέν προσελήφθη- 
σαν τά τέσσερα ίδικά των τέκνα 
ένώ προσελήφθησαν «150 παιδιά 
άλλων συναδέλφων», εΐναι οπωσδή
ποτε αδικαιολόγητος.

Θά έπρεπε τουλάχιστον οί δια- 
μαρτυρόμενοι νά αναφέρουν δτι ή 
πρόσληψις τών τέκνων τών συναδέλ
φων των έγένετο κατόπιν διαγωνι
σμού διενεργηθέντος μόνον μεταξύ 
τέκνων υπάλληλων τής Τραπέζης 
καί οτι τά τέκνα των άπέτυχον είς 
τόν διαγωνισμόν μή συμπεριληφθέν- 
τα καί είς τόν πίνακα τών έπιλα- 
χόντων τά όποια προσελήφθησαν 
πέραν τοϋ καθορισθέντος άριθμοΰ, 
κατόπιν άποφάσεως τού κ. Διοικη- 
τοΰ.

"Αν οΐ άνώνυμοι συνάδελφοι ύπέ- 
βαλον τήν διαμαρτυρίαν των είς τόν 
Σύλλογον είς τόν όποιον ανήκουν 
θά εΐχον βοηθήσει περισσότερον τά 
τέκνα των.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ 
ΕΙΣ ΑΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Δά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ έτο- 

ποθετήθηαν:
—Ό κ. ’Ιωάννης Καλλιμασιωτης, 

Διευθυντής, τελών είς τήν διάθεσιν 
τής Διοικήσεως, είς τό Ύπ)μα Πει
ραιώς Α' ώς Διευθυντής, άντί τοΰ 
κ. Δημητρίου Μανούσου, Ύποδιευ- 
θυντοϋ, τοποθετούμενου είς τήν Δι- 
εύθυνσιν Ναυτιλιακών ’Εργασιών, 
ώς Προϊστάμενος αυτής, άντί τοϋ 
άσκοϋντος καθήκοντα προσωρινού 
Προϊσταμένου κ. Φαίδωνος Χατζού- 
λη, Διενθυντοΰ.

—Ό Νικόλαος Κουτρουμπάς, Υ
πολογιστής Α', άπεσπασμένος παρά 
τφ 'Τποκαταστήματι Φραγκφούρτης, 
είς τό νεοϊδρυθέν Πρακτορεΐον 
DUESSELDORF Δ. Γερμανίας ώς 
Π ροϊστάμενος αΰτοϋ.

—Ό κ. Καλλισθένης Δραγάνης, 
Λογιστής , Β' τάξεως, παρά τφ 
ΓΙρακτορείφ Θάσου, είς τό Πρακτο- 
ρεϊον Νευροκοπίου, ώς Προϊστάμε
νος αύτοϋ, άντί τοϋ κ. Βύρωνος Αί- 
κατερινιάδη, Τμηματάρχου Β' τά
ξεως, μετατιθεμένου είς τά Υπο
κατάστημα Χρυσουπόλεως, ώς Διευ- 
θυντοϋ, άντί τοΰ κ. Νικολάου Μάρ
κου, Λογιστοΰ Α' τάξεως, άπο.λλασ- 
σομένου τών καθηκόντων του καί 
μετατιθεμένου είς τό 'Υποκατάστη
μα Θεσ)νίκης Α', ώς Λογιστοΰ.

—Ό κ. Μάρκος Τουρούκης, Λο
γιστής Β' τάξεως, παρά τφ Ύπο- 
καταστήματι Άμαλιάδος, είς τό 
Υποκατάστημα Πύργου, ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

—Ό κ. ’Ιωάννης Καυκαλδς, Λο
γιστής, Α' τάξεως, Προϊστάμενος 
Γραφείου τής Περιφερειακής Δ)ν- 
σεως Πελοπόννησου, ώς προσωρι
νός Διευθυντής, παρά τφ Ύποκ) μά
τι Λουτρακιού (άσκών ήδη τά κα
θήκοντα ταΰτα λόγφ κανονικής ά
δειας απουσίας τοΰ παρ’ αύτφ Διευ- 
θυντοΰ).

—Ό κ. Σαμουήλ Καμόντος, Λο
γιστής Β' τάξεως, παρά τφ Ύποκ) 
μάτι ,Κορωπίου, ώς προσωρινός 
προϊστάμενος παρά τή θυρίδι Λ. 
’Αλεξάνδρας, άντί τοΰ κ. Ίωάννου 
Φιδετζή, Υποτμηματάρχου, μετατι- 
θεμένου είς τό 'Υποκατάστημα Π λ. 
Μητροπόλεως, ώς Λογιστοΰ.

—'Ο κ. Ναπολέων Βαβάτσης, 
συμπράττων Υποδιευθυντής, Προϊ
στάμενος Τμήματος παρά τή Διευ- 
θύνσει Γενικού Λογιστηρίου είς τήν 
αυτήν Διεύθυνσιν ώς 'Υποδιευθυντής 
άντί τοΰ κ. ’Ερρίκου Σπανίδη, Συμ
πράττοντας Ύποδιευθυντοΰ έξελθόν- 
τος τής 'Υπηρεσίας λόγφ ορίου ηλι
κίας τήν 31.12.1973.

—Ό κ. Κων. Άλέξ. Γ. Τουρσού- 
νογλου, Τμηματάρχης Α', τελών είς 
τήν διάθεσιν τής Διευθύνσεως Προ
σωπικού είς τό Κ)μα Σταδίου 38 ώς

ΑΙ ΕΙΜΕΡΓΕΙΑΙ ΤΩΙΜ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.) 
ττέζης και πρόκειται νά άνεγερθή 
έν αύτφ βρεφονηπιακός σταθμός 
κα σχολεΐον πρός έξυπηρέτησιν τής 
έργαζομένης έν τή ’Εθνική Τραπέ- 
ζη μητέρας.

Έπικαλούμεθα ύμετέραν παρέμ
βασιν πρός ιματαίωσιν τής άποφά
σεως ταύτης τής ’Επιτροπής ϊνα 
μάς παρασχεθή ή δυνατάτης έκπλη- 
ρώσεως τού Ιερού σκοπού τής προ
στασίας τών ήσφαλ νσμένων τού Τα 
μείου μας.

Έπιτρέψατέ μας νά σημειώσω- 
μεν δτι ή Υδρυσις καί λειτουργία 
βρεφονηπιακού σταθμού ύπήρξεν ό 
μόνος λόγος διά τόν όποιον ήγοιρά- 
σθη ή ώς άνω οίκοπεδική Εκτασις, 
τήν οποίαν κινδυνεύομεν νά άπολέ- 
σωμεν τήν στιγμήν άκριβώς πού ε
χομεν τήν δυνατότητα νά πραγματο 
ποιήσωμεν τήν επιδίωξιν ταύτην, ά- 
ποβλέπουσαν άλλωστε καί είς τήν 
προστασίαν τής μητρότητος.

Αί χιλιάδες μητέρες, υπάλληλοι 
παρά τή Εθνική Τραπέζη καί ή
σφαλ ισμένοι τού Ταμείου μας, άναι- 
μένουν άπό υμάς Κε ’Υπουργέ νά 
ένισχύσητε τήν προσπάθειαν μας 
πρός άπόκτησιν τού βρεφονηπιακού

σταθμού καί τοΰ σχολείου καί δτι 
θά ύποδείξητε είς τήν άρμοδίαν Ε
πιτροπήν δπως προκρίνη καί είση- 
γηθή τήν άπαλλοτρ ί ωσ ι ν ετέρου 
χώρου, πρός άνέγερσιν Γυμνασίου 
τής περιοχής Βριλήσίων, έκ τών 
παρά τή περιοχή ταύτη κειμένων 
έκτάσεων μή άνηκουσών είς ’Οργα
νισμούς έκπληροΰντας κοινωνικήν 
αποστολήν, ώς τό ήμέτερον Ταμεϊ- 
ον Υγείας.

Έπιθυμώμεν νά διαβεβαιώσωμεν 
υμάς κ. Υπουργέ δτι ουδόλως ΰπο- 
τιμώμεν τήν σημασίαν τής άνεγερ- 
σεως σχολικών κτιρίων καί δτι δΓ 
όλων μας τών δυνάμεων ένισχύομεν 
πάντοτε καί ιδίως ύπό τάς σημερι
νός συνθήκας τήν προσπάθειαν ταύ
την τής Κυβερνήσεως.

Μετά τιμής
Διά τό Διοικητικόν Συμβουλιον 

τοΰ Συλλόγου Ύπαλλήλων 
Εθνικής Τραπέζης 

Ό Πρόεδρος 
Ν, ΠιΙΣΚΟΠΟΣ

Διά τό Διοικητικόν Συμβουλιον 
τού Ταμείου Υγείας Προσωπικού 

’Εθνικής Τραπέζης 
'Ο Π ρόεδρος 

Π. ΚΑΡΛΗΣ

Τό έγγραφον πρός τό Κοινοτικόν 
Συμβουλιον Κοινότητας Βριλήσίων

Πρός τό
Κοινοτικόν Συμβουλιον
Κοι νότητος Βριλησσίων ’Αττικής
Β ρ ι λ ή σ σ ι α

Κύριε Πρόεδρε,
Μετ’ έκπλήξεως έπληροφορήθη- 

μεν δτι το έν τή περιφερείς* τής 
Κοι νότητος Βριλησσίων άκίνητον 
τού Ταμείου Υγείας τών Υπαλλή
λων τής ’Εθνικής Τραπέζης, συνο
λικής έκτάσεως 20.774,73 τετρα
γωνικών μέτρων, ΰπεδείχθη καί ένε- 
κρίθη ύπό εϊδικώς συσταθείσης ’Ε
πιτροπής ώς κατάλληλος χώρος διά 
τήν άνέγερσιν Γυμνασίου τής Πε
ριοχής.

Ή κατ’ έξακολούθησιν γενομένη 
προσπάθεια δπως άποστερήσητε τό 
ήμέτερον Ταμεΐον Υγείας τής οίκο-

πεδικής ταύτης έκτάσεως διά τής 
μετατροπής της ότέ μέν είς κοινό
χρηστον πλατείαν, ότέ δέ κατακερ 
ματιζομένην διά τής χαράξεως νέ
ων οδών, μάς έπιβάλλει, δπως σύν 
τή διαμαρτυρίςι μας διά τήν το ναύ
την προσπάθειαν ύπενθυμίσωμεν ύ- 
μΐν τά άκόλουθα:

Το Ταμεΐον Υγείας Ύπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης λειτουργεί 
άπό τοΰ έτους 1930 καί περιθάλ
πει είκοσι χιλιάδας (20.000) ή- 
σψαλισμένους έν αύτώ.

Ή αγορά τού ώς εϊρηται οικοπέ
δου δέν άπεσκόπει καί δέν άποσκο- 
πεΐ είς τήν άπόκτησιν περιουσια
κού στοιχείου άλλά πρός έκπλήρω- 
σιν τής κοινωνικής άποστολής του.

Γνωστόν τυγχάνει ΰμΐν δτι τό έν

τή περιφερείς: τής Κοινότητάς σας 
οίκόπεδσν τοΰ Ταμείου μας πρόκει
ται νά χρησιμοποιηθή διά τήν άνέ- 
γερσιν βρεφονηπιακού σταθμού καί 
σχολείου πρός έξυπηρέτησιν τών έν 
τή ’Εθνική Τραπέζη έργαζομένων 
μητέρων. Πρός τόν σκοπόν τούτον 
έχουν ήδη έκπονηθή σχέδια καί με- 
λέται, έχει δε προσέλθει άρρωγός 
είς τήν προσπάθειαν ή Διοίκησις 
τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Δέν διαφεύγει άσφσλώς τής προ
σοχής υμών δτι τό ήμέτερον Ταμεΐ
ον Υγείας έκπληροΐ κοινωνικήν ά- 
ποστολήν καί δτι ή άνέγερσις βρε
φονηπιακού σταθμού καί σχολείου 
πρός προστασίαν τής μητρότητος 
είναι έκπλήρωσις τής άποστολής 
του ταύτης.

Διά τών ΰμετέρων ένεργειών, πα
ρεμποδίζεται ή έκπλήρωσις τής ά
ποστολής τού Ταμείου μας, ένώ δέν 
έξυπηρετούνται καί οΐ σκοποί τοΰ 
Συμβουλίου υμών αποβλέποντας είς 
τήν έν γένει άνάπτυξιν τής Κοινό
τητας Βριλησσίων.

Δέν δυνάμεθα εΐλικρινώς νά έξηΓ 
γήσωμεν διατί παραγνωρίζεται ή 
σημασία τής ιδιοκτησίας τού Τα
μείου μας είς τήν Περιοχήν τής 
Κοινότητάς σας καί ή σπουδαιότης 
τής άνεγέρσεως βρεφονηπιακού στα 
θμοΰ καί σχολείου, έργον τό όποιον 
τά μέγιστα θέλει συμβάλλει είς τήν 
άνάπτυξιν τής Κοινότητάς σας, Διε- 
ρωτώμεθα δέ ποιοι λόγοι υποχρεώ
νουν τό Συμβούλιον υμών νά άπο- 
στερή τήν Κοινότητα ένός έργου, 
ώς ό βρεφονηπιακός σταθμός καί 
τό σχολεΐον τά όποια έχει προγραμ 
ματίσει νά άνεγείρη τό Ταμεΐον 
μας.

Αί οϊκοπεδικαί εκτάσεις είς τήν 
περιοχήν σας, ώς εΐμεθα εις θέσιν 
νά γνωρίζσμεν άφθονοΰν καί πλεΐ- 
σται έξ αυτών είναι κατάλληλοι διά 
τήν άνέγερσιν Γυμνασίου. Ή ύπό- 
δειξις συνεπώς τού οικοπέδου τού 
Ταμείου μας πρός τόν σκοπόν caj- 
τόν ας μάς έπιτραπή νά πιστεύω- 
μεν δτι οφείλεται είς τήν έσφαλμέ- 
νην έκτίμησιν τών πραγματικών γε
γονότων.

Δέν σάς άποκρύπτομεν τήν πι

κρίαν μας έκ τών μέχρι σήμερον έ
νεργειών πρός άποστέρησιν τής πε 
ριουσίας τού Ταμείου μας καί τής 
πο:ρεμποδ ί σ εώ ς σας πρός άνέγερ 
σιν τού προαναφερθέντος έργου.
Ενδιαφερόμενοι καί ημείς διά τήν 

έν γένει άνάπτυξιν τής περιοχής εις 
τήν όποιαν εύρίσκεται τό οίκόπεδον 
τού Ταμείου μας έπιθυμώμεν δπως 
έν συνεργασίςι μεθ’ υμών (χναζητή- 
σωμεν τάς προσφερωτέρας λύσεις 
ώστε καί ημείς νά μήν άποστερη- 
θώμεν τής περιουσίας μας καί ή 
Κοινότης Βριλησσίων νά πλουτι- 
σθή διά τής άνεγέρσεως βρεφονη
πιακού σταθμού καί σχολείου, έπι- 
τυγχάνουσα έν τσυτώ καί τήν άνέ
γερ σιν τού Γυμνασίου είς έτερον 
χώρον».

Υπό τοΰ Προέδρου τής Κυβερ
νήσεως έκοινοποιήθη πρός τόν 
Σύλλογον τό κατωτέρω έγγραφον 
αποσταλεν πρός τό Ύπουργείον 
Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ
μάτων.

Π. Κ,
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Άριθ. Πρωτ. 284

Πρός τό Ύπουργείον Έθν. Παιδεί
ας καί θρησκευμάτων Γραφεΐον 
κ. Υπουργού

’Ενταύθα

"Εχομεν τήν τιμήν νά διαβιβάσω- 
μεν ΰμϊν συνημμένως τό προ τόν κ. 
Πρωθυπουργόν άποσταλέν τηλεγρά
φημα τοΰ Συλλόγου Ύπαλλήλων ’Ε
θνικής Τραπέζης, δΓ ού αίτεϊται 
τήν ματαίωσιν τής άποφάσεως δι’ 
άνέγερσιν Γυμνασίου, είς περιοχήν 
Βριλησσίων καί ~νά παρακαλέσωμεν 
διά τά καθ’ υμάς.

Έν Άθήναις τή 9.2.1974 
Ό Γεν. Διευθυντής 

ΓΡΗΓ. ΑΝΔΡΟΥΤΣ Ο ΠΟΥΛΟΣ

’Εντεταλμένος άντί τοΰ κ. Δημη
τρίου Τόπακα, Τμηματάρχου Α', με
τατιθέμενου είς τό ’Τ)μα Πειραιώς 
Α' ώς ’Εντεταλμένου.

—Ό κ. Νικόλαος Λατζανάκης, 
' Τποτμηματάρχη ς’ ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου πα
ρά τφ ’Τ)τι όδοΰ Ναυαρίνου, είς 
τό Ναυτιλιακόν 'Τπ)μα ώς 'Υποδι
ευθυντής άντί τοΰ κ. Χαραλάμπους 
Βαβουλιώτη, 'Υποτμηματάρχου, το
ποθετούμενου είς τήν Διεύθυνσιν 
Ναυτιλιακών ’Εργασιών, ώς Προϊ
σταμένου τοϋ Τμήματος Ναυτικής 
Πίστεως, άντί τοΰ κ. Γεωργίου 
Φάρροου, Τμηματάρχου Α', τιθέμε
νου είς τήν Διάθεσιν τής Διευθύν- 
σεως Προσωπικού, πρός τοποθέτη
σήν.

•—Ό κ. Νικόλαος Δημητρακόπου- 
λος, Τμηματάρχης Β', πληροφοριο- 
λήπτης, είς τήν Διεύθυνσιν Ναυτιλια
κών ’Εργασιών, ώς Προϊστάμενος 
τοΰ Τμήματος Καθυστερήσεων, Προ
γραμματισμού καί Νέων ’Εργασιών 
άντί τοΰ κ. ’ Ιωάννου Γιαννάκη, 
Τμηματάρχου Β', τιθέμενου είς 
τήν Διάθεσιν τής Διευθύνσεως Προ
σωπικού πρός τοποθέτησιν.

—Ή κα ’Ιωάννα Παναγιωτακο- 
πούλου, Λογιστής Α', παρά τφ 
Ναυτιλιακοί ’Υπ)τι είς τήν Λιεύθυν- 
σιν Ναυτιλιακών ’Εργασιών, ώς 
Προϊστάμενη τής 'Υπηρεσίας Κα
θυστερήσεων καί Γενικών Ζητημά
των.

—-Ή κα 'Ελένη, Νικήτα, 'Τποτμη- 
ματάρχης,^ παρά τή Δ)νσει Έπιθεω- 
ρησεως, ώς Προϊστάμενη τής παρ’ 
αυτή 'Υπηρεσίας Γραμματείας.

—'Ο κ. Βασίλειος Παναγιώτου, 
Ύποτμηματάρχης, παρά τφ Κατα- 
στήματι όδοΰ Σταδίου 38, είς τό 
αυτό Κατάστημα, ώς Προϊστάμενος 
τής 'Υπηρεσίας Λογιστικού.

—Ό κ. Ήλίας Κουκούτσης, Τμη
ματάρχης ■ Β', παρά τφ Ύποκ)τι 
Βάθης, είς τά Ύπ) μα Κορυδαλλού, 
ώς Διευθυντής (ανακαλούμενης τής 
τοποθετήσεώς του ώς ’Εντεταλμέ
νου παρά τφ Ύποκ) τι Π λ, Συν) 
τος) άντί τοΰ κ. Κων)νου Τσάτσου, 
Τμηματάρχου Α', τοποθετούμενου 
είς τό Ύπ)μα Βάθης, ώς Ύποδιευ- 
θυντοΰ, άντί τοΰ κ. Ήλία Μαργετί- 
δη, Τμηματάρχου Α', τοποθετούμε
νου είς »τό Ύποκ)μα Παγκρατίου, 
ώς Διενθυντοΰ, άντί τοΰ κ. Κων) 
νου Ζέμπη, Τμηματάρχου Α', τοπο
θετούμενου είς τό Ύποκ) μα Μονα- 
στηρακίου, ώς Διευθυντοΰ.

—Ό κ. ’Αντώνιος Λιοσατος, Τμη
ματάρχης Θ', Υποδιευθυντής παρά 
τφ Ύποκ)τι Μοναστηρακίου, είς τό 
Ύποκ)μα Πειραιώς Α', ώς Υπο
διευθυντής.

—-Ό κ. Άνδρέας Νάτσης, Τμη
ματάρχης Β', παρά τφ Ύποκ)τι 
Καλαμιώτου, είς τό Ύποκ) μα Κο- 
λωνακίου, ώς Υποδιευθυντής, άντί 
τοΰ κ. Αλεξάνδρου Δουβλίδη, Τμη
ματάρχου Α', τοποθετούμενου είς τό 
Ύποκ) μα Καλαμιώτου, ώς Ύποδι- 
ευθυντοΰ, άντί τοΰ κ. Περικλή Δη- 
μητριάδη, Τμηματάρχου Α', τοπο- 
θετουμένου είς τό Ύποκ) μα Άγγε- 
λοπουλου, ώς Διενθυντοΰ, άντί τοΰ 
κ. Θεοδοσίου Φέτση, Τμηματάρχου 
Α', τοποθετούμενου είς τό Ύπ)μα 
οδοΰ Πατησίων, ώς Διευθυντοΰ, άν- 
τι τοΰ κ. Φρειδερίκου Ριζικάρη 
Τμηματάρχου Α', παραιτηθέντος 
καί άποχωροΰντος τής Υπηρεσίας ά
πό 11.2.74.

—Ό κ. Νικόλαος Π εσματζόγλου 
Τμηματάρχης Α', ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου πα
ρά τφ Ύποκ) τι Γερανιού είς τό Ύ
ποκ) μα Καλλιθέας, ώς Υποδιευθυν
τής άντί τοΰ κ. Κων)νου Διαμαν- 
τίδη, Τμηματάρχου Β', τοποθετού
μενου είς τό Ύποκ) μα Νέας Σμύρ
νης, ώς Διενθυντοΰ,

★
Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ έ- 

τοποθετήθησαν προϊστάμενοι Τμημά
των παρά τή Λιευθύνσει ’Επιχειρη
ματικών Δραστηριοτήτων ό κ. Γρη- 
γόριος Βαρελλάς, Τμηματάρχης Β' 
Προϊστάμενος τοΰ καταργηθέντος 
Τμήματος Μελέτης Κλάδου Βιομη
χανίας ώς Προϊστάμενος τοΰ Τμή
ματος «Μελετών ’Επενδύσεων» (17. 
Α.3) καί προσωρινώς τοΰ Τμήματος 
«Μελέτης Κλάδων ’Εμπορίου καί 
Λοιπών ’Επιχειρήσεων» (17.Α.2) 
καί ό κ. Δημήτριος Βλάχος, Τμημα- 
τ“ΘΧης Β', Προϊστάμενος Υπη
ρεσίας παρά τή ώς άνω Λιευθύνσει, 
ώς Προϊστάμενος τοΰ Τμήματος 
«Μελέτης Κλάδων Βιομηχανία:» 
(17.Α.1).

★
Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ ώ- 

νομάσθησαν Έπιθεωρηταί ό κ. Μι
χαήλ Βάνης, Ύποτμηματάρχης, 
Προϊστάμενος τής Υπηρεσίας Το
ποθετήσεων παρά τφ Ύποκ) τι Έρ- 
μοΰ Θεσ)νίκης, ό κ. ’Ισίδωρος Φίλ- 
καρης, Τμηματάρχης Β' τάξεως, 
Δόκιμος ’Επιθεωρητής, ό κ. Γεώρ
γιος Άρχοντής, Τμηματάρχης Β' 
τάξεως, Δόκιμος ’Επιθεωρητής.

Ώνομάσθησαν έξ άλλου Δόκιμοι 
Έπιθεωρηταί ό κ. Διονύσιος Καφου- 
σόπουλος, Λογιστής Α' τάξεως, 
Βοηθός ’Επιθεωρητής καί ό κ. ’Α
θανάσιος Καλυβιώτης, Λογιστής Α' 
τάξεως, Βοηθός ’Επιθεωρητής.

★
Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ ό 

κ. Αθανάσιος Κουρής, Λογιστής Β' 
τάξεως, παρά τφ Ύποκ) μάτι Σπάρ
της, ώνομάσθη ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου τοΰ αυ
τού Υποκαταστήματος.


