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ΙΟΥΝΙΟΣ 1973

Κατηγγέλδησαν αί Διαιτητικοί αποφάσεις καί συμβάσεις εργασίας

ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟΝ 30°).
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Κα,τόίκν ύμ,οφώνως λΐ}φθβ£βΐ)ς άποφάσεως τού
’Εκτελεστικού Χυμ-βοολίοο της Ο.Τ.Ο.Ε. κα,τηγγελΟν,σΎ.ν ίλ άποφάσετς τοΰ ΔεΌτερο6α,6μ.Εθΐ> 2k:otκητιζοΰ Αίχιτητιζοΰ Αικκβτηρ£ου Αθηνών καί αί
Χυλλογοκαί ϋυρ,βάβεες δεα των όποέων καθωρίοΘήβαν αί άηοδοχαί τών Τραπεζικών ύπαλλήλων.
Είς τάς Αιοικήσεις τών Τραπεζών παρεβχέθη δε»
καήμ.ερος προθεβμ-εα αποδοχής της γενομενης κα
ταγγελίας. Έφ" δβον το αίτημα της αύ'ξήβεως τών
άποδοχών είς ποσοβτδν 30ο)ο δεν γένη Αποδε
κτόν, θα επακολοοθήση προσφυγή εις τό Έπουργείον ’Εθνικής Οικονομίας δια τα περαιτέρω.
Τό πλήρες κείμενον της γενομένης καταγγε
λίας έχει ώς κατωτέρω:
Ενώπιον
Παντός ‘Αρμοδίου Δικαστηρίου
και πάσης ’Αρχής
Καταγγελία

ποφάσεως τοΰ Υπουργού ’Εθνικής
Οικονομίας (Φ.Ε.Κ, ΰπ’ άριθ. 4009)
1972 τεύχος Β), καί γ) πάσης άλ
λης διαιτητικής άποφάσεως ή συλ
λογικής συμβάσεως εργασίας ή άλ
λης πράξεως, δΓ ών ηΰξήθησαν ή
άλλως καθωρίσθησαν τελευταίως αί
άποδοχαί τών τραπεζικών ύπαλλή
λων.
Ύ π ό

α) Τής ύτΓ άριθ. 19)1972 ά-ττοφάσεως του Δευτεροβαθμίου Διοι;<ητι κοΰ Διαιτητικού Δ ικαστηιρ ίου1
’Αθηνών «περί τών όρων οομοιβής
τοΰ Προσωπικού τών έν γένει Τρα
πεζών» κηρυχθείσης εκτελεστής δια
τής ΰπ’ άριθ. 48290)1972, άπο- τής ενταύθα (οδός Σίνα 16) έδρευ
φάσεως τοΰ Υπουργού ’Εθνικής Οι α όσης Πρωτοβαθμίου Συνδικαλιστι
κονομίας (Φ.Ε.Κ. ΰπ’ άριθ. 793) κής Ένώσεως ΰπό την επωνυμίαν
1972 τεύχος Β), β) τής ΰπ’ άριθ. «‘Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών
Ελλάδος»
(Ο.Τ.Ο.
23)1972 άποφάσεως τού Δευτερο ’Οργανώσεων
βαθμίου Διοικητικού Διαιτητικού Ε.), νομίμως εκπροσωπούμενη
Δικαστηρίου ’Αθηνών «περί τών ο
Προς
ρών άμοιβής καί εργασίας τού προ
τάς ενταύθα έδρευούσας Τραπέζας
σωπικού ’Εθνικής Τραπέζης τής
κα' είδικώτερον:
Ελλάδος» κηρυχθείσης εκτελεστής
διά τής ΰπ’ άριθ. 57100)1972 ά
1) Τράπεζαν τής Ελλάδος Α.Ε.

I Ιιιιιιίιΐ! iti j tiispiii ill Iputiii ιρί; ιιιι(ι!|ι ij: !|inpii|! ililieit
2) ’Αγροτικήν Τράπεζαν τής ‘Ελ
λάδος.
3) Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλά
δος Α.Ε.
4) ’Εμπορικήν Τράπεζαν τής Ελ
λάδος Α.Ε.
5) Ίονικήν - Λαϊκήν Τράπεζαν
τής Ελλάδος Α.Ε.
5) Τράπεζαν AMERICAN EX
PRESS
INTERNATIONAL
BAN
KING CORPORATION.
7) Ελληνικήν Τ ρόίπεζαν Βιομη
χανικής Άναπτύξεως.
8) Γενικήν Τράπεζαν τής 1 Ελλά
δος Α.Ε.
9) Τράπεζαν Πίστεως Α.Ε.
10) Τράπεζαν Πειραιώς Α.Ε.
1 1) Τράπεζαν Αττικής Α.Ε.
12) Τράπεζαν ’Επαγγελματικής
Πίστεως Α.Ε.
νομίμως έκπροσωποιψένας κατά τό
Καταστατικόν έκάστης.
Κοινοπονουμένη καί προς τό Ύ-

πουργεϊον ’Εθνικής Οικονομίας —
Γενικήν Διεύθυνσιν ’Εργασίας.
I) Διά τών, ας καταγγέλλομεν,
διαιτητικών Αποφάσεων ή συλλογι
κών συμβάσεων εργασίας ή άλλων
πράξεων ηΰξήθησαν, ώς γνωστόν οί
μισθοί τών τραπεζικών ΰποίλλήλων
κυρίως 17% καί δή τμηματικώς. Κα
τά τήν χορήγησιν τής τελευταίας
ταύτης αύξήσεως έλήφθηισαν, ώς
γνωστόν, ΰπ’ όψιν τά μέχρι τοΰ μη
νάς Νοεμβρίου 1971 δεδομένα, πε
ριεχόμενα είς τό ύποβληθέν πρός
τάς πρός άς ή παρούσα Τραπέζας
καί τό αρμόδιον Ύπουργεϊον υπό
μνημα καί τά όποια έλήφθησαν ώς
βάσις κατά τήν διά διαιτησίας έπίλυσιν τής σχετικής συλλογικής δια
φοράς ή τήν κατάρτιαιν σχετικής
συλλογικής συμβάσεως εργασίας.
Ή τελευταία αυτή κατά 17% αΰξη,σις τών μισθών όμοΰ μετά τής
κατά 12% προηγουμένης τοιαύτης

ΙανΰϋΕΑφοι ipew»lj!
Τό οέκονο^ίκόν Αδιέξοδον εις τό όποιον Εχομ,εν περιελθει Απαντες, δικαιολογεί την Αγανάκττισιν καί τήν
Xi0^vil».ivvjv Αγωνίαν όλων δια την ίκανοποιησιν των 6αβικών αιτημάτων μ,ας.

Έπειγόμενον νά όμιλήση τό «ψη
φοδελτίου Παν, Θεοφανοπούλου»... έσπευσε δύο μήνας μετά τάς άρχαιρεσίας τού Συλλόγου νά εϊπη πολ
λά καί διάφορα με τον πλέον άνεύθυνον τρόπον.
ΟΟτω άνεφέρθη καί
είς τό Πανελλαδικόν Συνέδριου τής
Ο.Τ.Ο.Ε. διά νά χαρακτηρίση ώς
ράπισμα κατά τοΰ Συλλόγου καί
τής ηγεσίας του τό αποτέλεσμα τής
ψηφοφορίας.
Άπάντησιν είς τον συν. Θεοφανόπουλον καί τό «ψηφοδέλτ ιόν του»
διά τό ανωτέρω θέμα, έδωσεν ή Διοίκησις τής Ο.Τ.Ο.Ε. δΓ έγγράφου
της ΰπογραφομένου υπό τών Προέ
δρου καί Γεν. Γραμμοπέως αυτής κ.
κ. Παν. Παπαρροδοπούλου καί Στυλ.
Παπαϊωάννου, είς τό όποιον άναφέρονται τά άκόλουθα:
..... «Διαφωνοΰμεν πλήρως ώς
προς την ερμηνείαν ή όποια δί
δεται έν τή άνωτέρφ ανακοινώσει
(Σ.Σ. Τοΰ συν. Θεοφανοπούλου)
όσον αφορά τήν εκλογήν τών με
λών τής διοικήσεως τοΰ ’Εκτελε
στικού. Οϋδείς δικαιούται νά έρμηνεύση τήν έκλογήν ή μή εκλο
γήν εκπροσώπου Συλλόγου τίνος
ώς ράπισμα έκ μέρους τοΰ
κλάδου ή καταδίκην τών άτόμων - μελών τών διαφόρων συλ
λόγων ή τών μεθόδων εκλογικής
έπικρατήσεως.
Ή ‘Ομοσπονδία ούτε δικαίω
μα, ούτε διάθεσιν έχει νά ανα
μιγνύεται είς τάς τυχόν συλλογι
κός διενέξεις τών συλλόγων - με
λών αυτής.
Ή ψηφοφορία διά τήν έκλογήν
τών διαφόρων οργάνων διοικήσεως
γίνεται έπί τή βάσει τής έκτιμήσεως προϋποθέσεων καί συνθη
κών αΐ όποιαι κρίνονται κατά τήν

άποψιν τής πλειοψηφίας... Τό κλί
μα τούτο έπεκράτησε καί κατά τό
πρόσφατον Πανελλαδικόν Συνέ
δριου τής Ο.Τ.Ο.Ε., πάσα δέ Αν
τίθετος άποψίς αποτελεί παρερ
μηνείαν καί επικίνδυνον ενέργει
αν διά τά συμφέροντα τού συνό
λου τών τραπεζικών υπαλλήλων».

ΣΗΜ: Παρόμοιον ηχηρόν ράπι
σμα θά δεχθή ώς άπάντησιν τό «ψη
φοδελτίου Παν. Θεοφανοπούλου» καί
διά τά λοιπά θέματα τά όποια; θί
γει είς τήν άνακοίνωσίν του. Ή
ναρκοθέτησις τής προσπάθειας τοΰ
Διοικ, Συμβουλίου διά τήν ίκανο
πο ίησιν τών αιτημάτων τού Προσω
πικού τής Τραπέζης μας θά άποκαλυφθή καί οί ναρκοθέται θά ΰποχρεωθούν νά δώσουν λόγον. ”Ας προ
σέξουν
λοιπόν.
Ί δ ι αι τ έ ρ ω ς
κατά τήν παρούσαν
περίοδον. ’ Επαναλαμ βάνο μ εν
έπ’ εύχαιρίφ, δτι, παρά τό οικονο
μικόν Αδιέξοδον είς τό οποίον έχομεν περιέλθει άπαντες δέν έπιτρέπεται νά παρασυρώμεθα Από εκείνους
οί όποιοι εκμεταλλευόμενοι τήν άγανάκτησίν μας,
μάς προτρέπουν
είς ένεργείας αί όποια ι ώς μόνον
βέβαιον Αποτέλεσμα θά έχουν τήν
καταβαράδρωσιν
τών
αιτημάτων
μας. Τό Διοικ. Συμβούλιον μέ μό
νον γνώμονα τό συμφέρον τών με
λών τοΰ Συλλόγου έχει προβή είς
ένεργείας καί έπιδιώκει τήν σύντμησιν τών χρονικών ορίων προς ίκανοποίησιν τών βασικών θεμάτων
μας, ένώ δέν παραλλείπει νά πράττη ο,τι δει, δΓ δλα τά λοιπά θέμα
τα. Υπονομεύουν τήν προσπάθειαν
οί έπισπεύδοντες καί όσοι δέχονται
τά κηρύγματά των.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού
Ταμείου Υγείας
άπέστειλε πρός
τον Διοικητήν τής Τραπέζης μας τό
ακόλουθον έγγραφον:
«Κύριε Διοικητά,
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού
ή μετέρου Ταμείου,
λαβόν γνώσιν
της γενομένης κατά τήν Συνέλευσιν
τών Μετόχων τής ’Εθνικής Τ ραπ έζης, τής 25ης Μαΐου έ.έ., εύγενοΰς
προσφοράς Σας υπέρ τών Ταμείων
Υγείας τού Προσωπικού τής Τρα
πέζης, έκφράζει πρός Υμάς τάς θερ
μότατος ευχαριστίας του».

Συνάδελφοι,
Ό Πρόεδρος καί ό Γεν. Γραμματεύς τοΰ Συλλόγου μας κ.κ. Νικ.
Πίσκοπος καί Άλεξ. Ρωσσέτρς, έπεσκέφθησαν την 27ην τ.μ. τον Δι
οικητήν τής Τραπέζης μας κ. Χρί
στον Άχήν, παρισταμένου καί τοΰ
Ύποδιοικητοΰ κ. Παναγιώτου Κα
ρπερού, καί εξέθεσαν τήν δεινήν οι
κονομικήν θέσιν είς τήν οποίαν έχει
περιέλθει τό Προσωπικόν τής ’Εθνι
κής Τραπέζης έκ τής ραγδαίας αύ
ξήσεως τών τιμών τών διαφόρων Α
γαθών καί τής έκ ταύτης μειώσεως
τής αγοραστικής δυνάμεώς του.
’Ακολούθως έζήτησαν όπως έπισπευσθή ή ΐκανοποίησις τού αιτή
ματος τής
ΙΣΗΣ
MET ΑΧΕ ΙΡΙ
Σ ΕΩΣ καί τής Τροποποιήσεως τοΰ
’Οργανισμού Υπηρεσίας, πρός ά
μεσον άνακούφισιν τού Προσωπικού.
Ό κ. Διοικητής έπέδειξε πλήρη
κατανόησιν καί έδωσεν αμέσως εν

τολήν όπως εντός τοΰ συντομωτέρου
χρονικού διαστήματος αί άρμόδιαι
έπιτροπαί υποβάλλουν τά πορίσμα
τα των.
Πρός περαιτέρω έπίσπευσιν τού
χρόνου τής ϊκοο/οποιήσεως τοΰ αϊτήματΌς τής
ΙΣΗΣ METΑΧΕ ΙΡΙ
Σ ΕΩΣ διεξήχθη συζήτησις, περί τού
τρόπου εφαρμογής της.
Κατά την αυτήν συνάντησίν των
μετά τοΰ κ. Διοικητού, οί εκπρόσω
ποι τοΰ Συλλόγου μας συνεζήτησαν
καί τό αίτημα τής γενικής αύξήσε
ως τών μισθών κατά 30% ώς τούτο
έτέθη ήδη ΰπό τής Ο.Τ.Ο.Ε. διά
τής καταγγελίας τών Διαιτητικών
αποφάσεων.
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς
Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον
Ό Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ό Γεν. Γραμματεύς
ΑΛΕΞ. ΡΩΣΣΕΤΗΣ

50%, τών μάλλινων νημάτων κατά
60%, τών βαμβακερών νημάτων κα
τά 20%, ΰφασμάτων κατά 17%, αί
τιμαί δέ πλείστων άλλων άγαθών
ειδών διατροφής καί τινων άλλων
βασικών ειδών έσημείωσαν αΰξησιν
πέραν τοΰ 25% μεταξύ Νοεμβρίου
1971 καί ’Απριλίου 1973 ώς τού
το προκύπτει έκ τού έν τέλει καί
έν συνεχεία τής παρούσης παρατιθεμένου ΰπ’ άριθ, 1 πίνακος λιανι
κών τιμών διαφόρων ειδών διατρο
φής καί τινων άλλων άγαθών καί
υπηρεσιών κατά τάς δύο αύτάς χρονικάς περιόδους.
’Ακόμη καί αί μεταβολαί τών τι
μαρίθμων είναι σημαντικώς αΰξητι(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

ΤΟ ΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΟΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ

Έν οϋδεμ,ια περιπτώαει, όμ,ως, επιτρέπεται να όδηγοόμ,εθα εις ένεργείας καί εκδηλώσεις αί όποίαι μ,όνον ZHMIASi είναι δυνατόν να προκαλεσουν.
"Ας μ.ήν π α ρ α συ ρ ώρ-ε β α Από τους ΰπηρετας συμφε
ρόντων ξένων πρός τα ιδικά μας.

Ή Διοίκησις τής Ομοσπονδίας
άποβοκιμόζει ένεργείας
τοΰ συν. Παν. Θεοφανοπούλου

μόλις έκάλυψε τάς αυξήσεις τών τι
μών τής περιόδου 1966—1971 ώς
αυται έμφανίζονται είς τό ρηθέν ήμέτερον ύπόμνημα καί κατά συνέ
πειαν Απλώς μόνον έθεράπευσε τάς
μέχρι τοΰ Νοεμβρίου 1971 έκ τής
άνόδου τοΰ κόστους τής ζωής ηύξημένας άνάγκας τών τραπεζικών ύ
παλλήλων, χωρίς νά συντέλέση είς
τήν πραγματικήν βελτίωσιν τής θέσεώς των καί είς τήν κατά τι να
τρόπον συμμετοχήν των, ώς έπεβάλλετο, είς τό ταχέως αΰξανόμενον ά.
καθάριστόν εθνικόν εισόδημα (μέ ρυ
θμούς αύξήσεως, 8,5%, 9% καί
10,5% έτησίως είς σταθερός τιμάς,
κατά τά έτη 1970, 1971 καί 1972
άντιστοίχως) ώστε νά συιμμετάσχουν καί οί τραπεζικοί ΰπάλληλοι
κατά τι ποσοστόν είς τήν γενικήν
εύημιερίαν.
II) ’Έκτοτε όμως (Νοέμβριος
1971) αί τιμαί τών διαφόρων αγα
θών ικαί είδικώτερον τών ειδών με
γάλης σημασίας διά τήν καθήμερινήν διαβίωσιν τοΰ πληθυσμού, έσημείωσαν αλματώδη άνοδον είς τρό
πον ώστε τό ίσοζύγιον εσόδων έκ
τών άπολαυών τών τραπεζικών ύ
παλλήλων καί έξόδων διά τήν'άντιμετώπισιν τών δαπανών διαβιώσεώς
των νά καθίσταται λίαν έλλειμματικόν καί νά βαίνη συνεχώς έπί τά
χείρψ.
Οϋτω, οί τιμαί ώρισμένων ειδών
όπως π.χ. τών μάλλινων υφασμά
των ηΰξήθησαν προσφάτως κατά

Είσηλβομεν εις τό τελευταιον στάδιον της προσπά
θειας μας καί Ακριβώς αυτήν τήν στιγμήν επιβάλλεται
να Απορρίπτωμεν τα κηρύγματα τής σπουδής καί τής
Αμφιβολίας.
Τό Διοικ. ΣΒυμβούλιον δέν παρασύρεται, ευτυχώς,
Από τους φωνασκούντας καί τους έκ δόλιας προαιρέσεως ύπερεπειγ ομεν ου ς .
Συνεχίζει τό εργον του, Ανεπηρεαστον, διότι τού
το επιβάλλει τό συμφέρον τών συναδέλφων καί μόνον
τούτο υπηρετεί.
Τήν ύστάτην αύτήν στιγμήν καλούμεν όλους να ύπηοετήσουν τό συμφέρον των. Τό ΐδικόν των συμφέρον καί
επομένως καί τό συμφέρον τών συναδέλφων των.
Συνάδελφοι προσοχή!!

II ΤΡΑΠΕΖΑ! ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΙ ΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΜΙ ΑΣΚΟΥΝΤΑΣ
ΤΑΜΙΑΚΗΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΝ ΑΙΑΧΕΙΡΙΣΙΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
s Διά νά άπαλλαγουν ούτοι του φόβου καί τής άγωνίας
Ή Διοίκησις τής Ο.Τ.Ο.Ε. διά προσκλήστώς της πρός τάς
9) Τράπεζαν Πίστεως
Διοικήσεις τών Τραπεζών, καλεΐ ταύτας όπως πρσβοΰν είς τήν
10) Τράπεζαν Πειραιώς.
προσήκουσαν άσφάλισιν τών Τραπεζικών ύπαλλήλων οϊτινες Α
Νομίμως εκπροσωπούμενος κοινο
σκούν ταμιακήν - χρηματικήν διαχείρισιν καί διακίνησιν, διά νά ποιούμενη καί πρός τό Ύπουργεϊον
παυσουν οΰτοι νά ύφίστανται τάς καταστρεπτικάς συνέπειας έκ ’Εθνικής Οικονομίας — Γενικήν Διτής έπελεύσεως άναποφεύκτου κινδύνου καί νά δύνανται νά έκτε- εύθυνσιν ’Εργασίας.
λώσι τό δυσχερές έργον των, άπηλλαγμένοι τοΰ φόβου κα> τής
Οί από άρκετοϋ χρόνου διαρκώς έ
άγωνίας έκ τής συναισθήσεως τής έλλείψεως δΓ αυτούς σω πί τά χείρφ από ώρισμένης σημαν
τηρίας.
τικής πλευράς, περί ής κατωτέρω,
Τά πλήρες κείμενον τής προσκλήσεως ή οποία έπεδόθη είς διαμορφούμενοι οροί καί συνθήκαι,
τάς Διοικήσεις τών Τραπεζών έχει ώς ακολούθως:
ύφ’ οΰς έπιτελοϋν τό έργον των, οί
υπάλληλοι τών Τραπεζών, οί άσκοϋνΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
τες ταμιακήν — χρηματικήν διαχείλάδος
ρισιν καί διακίνησιν, επιβάλλουν ό
Τής εν Άθήναις έδρευοΰσης ‘Ομο
4) ’Εμπορικήν
Τράπεζαν τής πως αί Τράπεζαι προβοϋν είς τήν
σπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών ’Ορ
‘Ελλάδος
λήψιν τοϋ έν προκειμένω ένδεικνυογανώσεων ‘Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.) νο
5) Ίονικήν καί Λαϊκήν Τράπε μένου προστατευτικού υπέρ τών ύ
μίμως εκπροσωπούμενη.
ζαν τής ‘Ελλάδος
παλλήλων αυτών μέτρου.
Πρός τάς έν Άθήναις έδρευούσας
6) Τράπεζαν AMERICAN EXΑί συναλλαγαί τών έν Έλλάδι
Τραπέζας:
PRESS
Τραπεζών έπαυσαν πλέον νά έχουν
1) Τράπεζαν τής Ελλάδος
7) ‘Ελληνικήν Τράπεζαν Βιομη τήν αρχικήν, περιωρισμένην έν συγ2) Αγροτικήν
Τράπεζαν
τής
χανικής Άναπτύξεως
κρίσει πρός τήν έποχήν μας, έκτασιν
‘Ελλάδος
8) Γενικήν Τράπεζαν τής Ελ καί έντασιν. Ή πληθύς τών συναλ
3) Εθνικήν Τράπεζαν τής ‘Ελ
λάδος
λαγών καί ή ποικιλία τών μορφών

αυτών κατέστησαν καί καθίστανται
όσημέραι περισσότερον
ηύξη,μέναι
καί έκτεταμέναι, οί μέ τάς Τραπέ
ζας διά διαφόρους λόγους είς επα
φήν ερχόμενοι ηΰξήθησαν είς Αρι
θμόν καθώς καί είς πολλαπλότητα
κατηγοριών καί στάθμης μέ αποτέ
λεσμα τήν πρός πάσαν κατενθυνσιν
διεύρυνσιν τοϋ κύκλου τών προσώ
πων τών ένημερουμένων μέ τάς έψαρμοζαμένας μεθόδους τραπεζικών
συναλλαγών.
Ή ‘Ελλάς έ-μφανίζει πλέον όσον
άψορά τάς συναλλαγάς τών Τραπε
ζών, εικόνα όμοίαν μέ εκείνη τών
προηγμένων καί έξελιγμένων χωρών
τής Ευρώπης, τής Αμερικής κλπ.
Έπακόλουθον
τής
άναπτύξεως
καί έξελίξεως ταύτης είναι νά εύρίσκωνται οί μέ ταμιακήν — χρηματι
κήν διαχείρισιν καί διακίνησιν ασχο
λούμενοι υπάλληλοι εκτεθειμένοι είς
τούς αυτούς γνωστούς κινδύνους είς
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)

Κοινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
— Ή σύζυγος τοϋ συν. Άλέκου
Δασκαλάκη, έ'τεκεν αισίως θήλυ.
Εύχομαι νά τους ζήση.

Mill ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΕΙΣΟΒΗΜΑΤΟΣ ΚΙΙ ΤΟΥ Π10ΥΤ0Υ
s Όμιλία τού ύπουργοϋ ’Εργασίας Κύπρου κ. Μ. Σπανού

Κ. ΛΙΑΚΟ Π ΟΤΛΟΣ

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
ΕΙς τον μνηστευθέντα μετά τής
διδος Ματύνας Γαβριλιάδου, ταμίαν
τοΰ Συλλόγου Νικ. Παπουτσήν τό
Διοικητικόν Συμβούλιον εύχεται κά
θε ευτυχίαν.
Ό συν. ’Αλέξανδρος Τσιριμιάγκος
και ή δίς Σταυρούλα Τσαφαμίνου έ
δωσαν άμαιβαίαν υπόσχεσιν γάμου.
Εύχομαι ταχεΐαν την στέψιν.
Κ. ΛΙΑΚΟ Π ΟΤΛΟΣ

ΓΑΜΟ!
Ή συν. Νάνσυ Τριπαναγνωστοπούλου καί ό κ. ’Ιωάννης Δελακουρίδης έτέλεσαν τούς γάμους των.
Εύχομαι κάθε ευτυχίαν
Κ. Λ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Πάντας τούς αγαπητούς συναδέλ
φους τού καθ’ οίονδήποτε τρόπον
συμμετασχόντας
εις τό βαρύτατον
πένθος μας, επί τφ αίφνιδίφ θανάτω τής πολυαγαπημένη,ς μας Μητέ
ρας ΣΠΤΡΙΔΟΤΛΑΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ θερμότατα εΰχαριστοΰμεν.
Θεόδωρος καί Μαργαρίτα Παπαγιαννοπούλου.

ΔΩΡΕΑΙ
ΤΠΕΡ ΤΟΤ

Τ.Τ.Π.Ε.Τ.

— Ό Γεν. Γραμματεύς τοϋ Συλ
λόγου 'Τπαλλήλων ΕΤΕ Άλ. Ρωσσέτης, κατέθεσεν υπέρ των σκοπών
τοϋ ΤΤΠΕΤ, την αμοιβήν του ώς
Προέδρου τής ’Εφορευτικής ’Επι
τροπής των αρχαιρεσιών ΤΑΤ και
ΤΤΠΕΤ δρχ. 1.000.
— Ή Διεύθυνσις καί τό Προσω
πικόν Καταστήματος Βάθης είς μνή
μην Βιολέττας Βάκρου, μητρός τοϋ
συν. Παν. Βάκρου δρχ. 800.
— ’Ανώνυμος είς μνήμην τοΰ πατρός τοϋ συναδέλφου ’Αριστείδη
Άντάνη Δρχ. 500.

ΕΠ1ΣΤΟΔΑ1
Κύριε Διευθυντή,
Θα μοΰ έτητρέψετε νά γνωρίσω
εις τους άναγνώστας τής ΤΡΑΠΕ
ΖΙΤΙΚΗΣ οτι «τό ημερολόγιο» ποΰ
Εγραψε ή γυναίκα μου ΛΕΝΑ ΑΗ
ΤΩΝ! ΟΥ στο Λονδίνο, Θά έκδοθή
σε βιβλίο αϊτό τις γνωστές στους
φίλους
τοΰ βιβλίου
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«ΔΩΔΩΝΗ» ΑΘΗΝΑ και θά κυκλοφορήση τον Σεπτέμβριο τοΰ 1973,
οπότε κλείνει κι* δλας χρόνος άπό
τότε που ή Λένα Αντωνίου εψυγε
γιά πάντα.
Στο βιβλίο δώσαμε τόν τίτλο,
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΘΑΝΑΤΟ», γιατί, όπως είναι σέ
πολλούς γνωστό. Ετσι Εζησε ή ΛΕ
ΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ κι’ Ετσι αντιμετώ
πισε τό θάνατο.
Ευχαριστώ γιά τή φιλοξενία
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ίασίου 2, Άθήναι, 140

ΣΑΡΩΝΙΣ: ’Ενοικιάζεται μο
νοκατοικία Επιπλωμένη έκ δύο
δωματίων μεγάλου LIVING
ROOM, κουζίνας, W.C., βεράν
τες, κήπος, 300 μέτρα άπό την
θάλασσα, διά τόν μήνα Ιούλιον
ή Αύγουστον εις λογιικήν τιμήν.
Τηλ. 9330.394 ώραι 6 μ.μ. —
10 μ.μ.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
Μηνιαΐον δργανον τοΰ Συλλόγου
των

Υπαλλήλων

τής

'Εθνικής

Τραπέζης τής Ελλάδος.

Δ)νσεις συμφώνως τώ Νόμφ:
Υπεύθυνος:
ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ
21ης ’Απριλίου άριθ. 37
Διευθυντής Συντάξεως:
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
Καμελιών 42 — Π. Ψυχικόν

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΑΟΣ
Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι
Τηλ. 319.306

Λόγω τοϋ ενδιαφέροντος τό ό
ποιον παρουσιάζει, παραθέτομεν
κατωτέρω ομιλίαν τοΰ ύπουργοϋ
Κύπρου κ. Μ. Σπανού προς τό
13ον Συνέδρων τής ΕΤΤΚ.
«Κύριε Πρόεδρε,
’Αγαπητοί Σύνεδροι,
Παρά τό γεγονός δτι άπό τής η
μέρας τής άναλήψεως των καθηκόν
των μου τόν παρελθόντα ’Ιούνιον ή
συνεργασία μου μετά τής ηγεσίας
σας, ολως δέ ιδιαιτέρως μετά τού
Γενικαΰ Γραμματέως
σας, υπήρξε
συνεχής, εγκάρδιος καί εποικοδομη
τική, ή παρούσα είναι ή πρώτη, μου
άμεσος έπαφή μετά των ιιελών τής
Ένώσεως Τραπεζικών 'Τπαλλήλων
Κύπρου (ΕΤΤΚ).
Διό ίσως θά Επρεπε νά περιορισθώ
είς τάς συνήθεις φιλοφρονήσεις καί
τήν εκφρασιν αμοιβαίας έκτιμήσεως
διά τήν ωφελιμότητα τών μεταξύ
μας σχέσεων. "Ομως, παρ’ δλον τόν
πειρασμόν νά ακολουθήσω τήν ώς
άνω πορείαν, διότι δ περιορισμός είς
άπλας Φιλοφρονήσεις καί η εκφρασις αμοιβαίου θαυμασμού πολλούς θά
έχαροποίει καί οΰδενός τήν άντίδρασιν θά προεκάλει, έν τούτοις Επέλεξα
μίαν δυσκολωτέραν καί πιθανώς πλέ
ον έπίμαχον τοιαιιτην. Καί τοϋτο διό
τι άφ’ ενός μέν Εχω πλήρη συναίσθησιν τοϋ γεγονότος οτι απευθύνο
μαι σήμερον προς τήν πλέον εκφρα
στικήν, πιθανώς
τήν ίσχ'χιοτέραν
καί έν πάση περιπτοίσει πρός μίαν
συντεγνίν μέ τήν πλέον πυκνήν καί
μονολιθικήν
οργάνωσιν έν Κύπρο,;,
άφ’ ετέρου δέ ουδόλως δύναμαι νά
υποτιμήσω ή νά αγνοήσω τήν πεί
ραν, τήν γνώσην καί τήν συνεισφο
ράν τής ΕΤΤΚ είς τήν κοινωνικήν
και οικονομικήν ζωήν τϋς Νήσοι1.
Ώς αποτέλεσμα τής έν λόγω θειοοήσειος, έπέλεξα νά θίξω τό πλέον
ζωτικόν ίσως πρόβλημα, τό όποιον
Αποτελεί κατά τό πποελθόν. αποτε
λεί διά τό παοδν καί θά άποτελΰ διά
τό μέλλον τό έπίκεντοον τϋς πολιτι
κής κί τών επιδιώξεων τοϋ 'Τπουονείου κί νά ξυτήσω τήν έν εΰθετω
γοόνω καθοδήγηση·
καί συμβολτιν
σας είς τήν ποοσπάθειάν μου ποδς
έξηίοεσιν ποακτικών τρόπων καί με
θόδων έπιλύσεως τούτου.
Άναφέρομαι, έν προκειμένω. εις
τδ πρόβλημα τής δικαίας κατανομής
τοΰ έθνικοϋ εισοδήματος καί τοΰ έθνικοϋ πλούτου, πρός Επίτευξιν κοι
νωνικής δικαιοσύνης. ’Οφείλω δέ νά
ομολογήσω ό'τι πασά τδ γενονδς οτι
είμαι 'Τπουογδς άπό ενός Ετους καί
διετέλεσα Πρόεδρος τοΰ Διαιτητικού
Δικαστηρίου ασχολούμενος μέ τά Ερ
γατικά θέματα έπί πολύ μεγαλύτεοον
διάστημά, δυσκολεύομαι νά έξευοω
οριστικήν απάντυσιν είς τδ πρόβλη
μα, διότι άφ’ ενός μέν είναι πολύ
πλοκου φύσεως κα άφ’ ετέρου αί ε
πιπτώσεις αύτοΰ άπό κοινοννικής, οι
κονομικής καί πολιτικής σκοπιάς εί
ναι εΰρυτάτης σημασίας.
Έξ άλλου πρέπει επίσης νά τονίσο; δτι, έν ποοκειμένω, έξετίμησο καί
προθύμως υιοθέτησα τάς βασικάς Ε
παγγελίας καί επιδιώξεις τών προκατόχων μου. Διότι ποοσωπικώς καί
έκ πεποιθησεως πιστεύω είς τήν κοι
νωνικήν δικαιοσύνην καί είμαι βέ
βαιος οτι αύτη θά Εξακολούθηση νά
άπατελή δι’ δλους ημάς — Συντε
χνία::.
Έογοδοτικούς
Συνδέσμους
καί Κυβέρνησιν — τήν κυοιωτέραν
καί πλέον ουσιώδη
πρόκλησιν τοΰ
μέλλοντος.
Είς τάς Ετήσιας Εκθέσεις τοΰ 'Τπουργείου ’Εργασίας
καί Κοινωνι
κών ’Ασφαλίσεων άπό τοΰ 19·60 καί
Εντεύθεν, Επαναλαμβάνεται δτι ή φι
λοσοφία τής πολιτικής τής Κυβερνήσεως είς τόν τομέα τής Εργασίας
ήτο καί είναι ή ακόλουθος:
«Ή Κυβέρνησις θά άναλάβη τήν
ευθύνην τής διαφυλάξεως τής δικαίας κατανομής τοΰ αυξανόμενου Εθνικοΰ πλούτου... Ή διά νομοθεσίας
έξασφάλισις κοινωνικών κα οικονο
μικών ωφελημάτων διά τήν Εργατι
κήν τάξιν πρός έπίτευξιν κοινωνικής
δικαιοσύνης... καί δτι αί Επιδιώξεις
αδται κατά κανόνα δεν θά συνεδεσντο πρός Εξατομικευμένας τάξεις ή
κατηγορίας εργοδοτουμένων ή πρός
εξατομικευμένας τάξεις Εργοτοδοτών
ή βιομηχανιών ή θά Εθεωροΰντο ως
μεμονωμένου Ενδιαφέροντος ενός ώρισμένου Εργοδότου ή μιάς τάξεως
Εργοδοτών Εναντι τών Εργοδοτουμένων καί άντιστρόφως, άήλά μάλλον
θά έθεο>ρεΐτο ώς συλλογικού Ενδιαφέ
ροντος ολοκλήρου τής εργατικής τά
ξεως — τής πεποιθήσεως ουσης ό
τι ή μέθοδος αυτή θά διευκαλύνη
τήν Επίτευξιν τής δικαίας κατανο
μής τοϋ έθνικοϋ εισοδήματος θά άπαλυνη τήν Επιβάρυνσήν έπί τής οι
κονομίας καί θά άπαμβλύνη καί Εξ
ασθένιση τήν τοιαύτην Επιβάρυνση·
διά τής κατανομής της Επί μιάς ευρυτέρας βάσεως».
Πιστεύω δτι τό κοινωνικόν περιεχόμενον τών έν λόγω Επαγγελι
ών ύπήρξεν δ φάρος καθοδηγητής,
ώς ακριβώς Επρεπε, ουχί μόνον διά
τήν Κυβέρνησιν
τής Δημοκρατίας
άλλ’ Επίσης καί διά τό συνδικαλιστι
κόν κίνημα καί τούς έργοδοτικούς
συνδέσμους, είς τήν άέναον προσπά
θειαν διά συνεχή άνάπτυξιν καί πρό

οδον κατά τήν τελευταίαν δεκαετί
αν. "Ολαι αί ένδίιαφερόμεναι δμάδες
τής βιομηχανικής κοινωνίας μας Εδω
σαν έμφασιν οΰχί είς τήν ανεξάρτη
τον καί μεμονωμένην άνάπτυξιν μιάς
τάξεως ατόμων, άδιαφοροΰσαι διά
τήν τύχην άλλων όλιγώτερον δυνα
τών, όλιγώτερον τυχερών καί όλιγο)τερον προνομιούχων ομάδων τής κοι
νωνίας, άλλα μάλλον είς τήν ίσόρροπον, όμόρροπον καί παράλληλον
πρόοδον
καί άνάπτυξιν δλων τών
τμημάτων
τής κοινωνίας μας. ’Εν
άλλοις λόγοις,
αί Ενδιαφερόμενοι
«δμάδες πιέσεως» ύπήγαγον τά στε
νά οικονομικά συμέροντά των καί
Εκείνα τών μελών των είς τδ συμ
φέρον τοΰ κοινωνικοΰ συνόλου.
Αυτή ή συνεργασία, αύτή ή συλλο
γική προσπάθεια συνέβαλον Εποικο
δομητικά
καί άποτέλεσματικά είς
τήν γενικήν βελτίωση· τοϋ κοινωνι
κού καί οικονομικού βιοτικοΰ Επιπέ
δου τοϋ λασΰ μας. Τοϋτο ακριβώς
είναι Εκείνο τό όποιον αδίστακτος
αποκαλώ ίσορροπημένην Εργατικήν
πολιτικήν καί συντεχνιακήν καί έργοδοτικήν οργάνωσιν είς τήν καλύ
τερον αυτών εκφρασν. Αύτή ή συνδεδυασμένη προσπάθεα είναι Εκείνη
ή όποια, διά λόγων καί Εργων, συνέβαλεν είς τήν Επίτευξιν τής αύξανομένης κοινωνικής δικαιοσύνης εις
τήν νήσον
καί Εδημιούργησε πρα
γματικήν
«κοινωνικήν συνείδησιν»
μεταξύ όλων τών τάξεων τοϋ λαοϋ
μας.
Παρά ταΰτα, ώς εκ τής θέσεώς
μου καί υπό τδ φως τών συνεπειών
τής οξείας βιομηχανικής διαμάχης
κατά τήν περίοδον τοϋ 1972, διαπι
στώνω σήμερον δτι τό «κοινόν μέτωπον» Ινυβερνήσεως,
’Εργοδοτών
Συνδικάτων απειλείται ύπό ομάδων
πιέσεως μέ ύπερ βολικήν αΰταπεποίθησιν, αί δποϊαι Εχουν υποσκελίσει
είς δύναμιν, Επιρροήν καί προνόμια
άλλας άδελφάς ομάδας πιέσεως αί
όποιαν, είς πλείστας περιπτώσεις, ΰπερφαλαγγίσθησαν οΰχί Εξ ιδίας υ
παιτιότητας.
Πρός αποφυγήν οΐασδήποτε παρεξηγήσεως, Επιθυμώ
νά διευκρινίσω
δ'τι δεν άναφέρομαι μόνον πρός συν
τεχνιακός δμάδας πιέσεως άλλ’ Επί
σης πρός Εργοδοτικάς τοιαύτας, είς
Εμπορικάς δμάδας πιέσεως καί πρός
δλας τάς αλλας δμάδας πιέσεως τής
συγχρόνου κοινωνίας

μας αί δποϊαι

άφού Εδοκίμασαν τήν γλυκεΐαν γεϋσιν τής δινάμεως, Ενίοτε άποπειρώνα,ι νά χρησιμοποιήσουν ταύτην διά
ταξικά ωφελήματα καί ταξικά συμ
φέροντα, άδιαφορώσαι. είτε διά τά
συμφέροντα
ασθενέστερων ομάδων
μεταξύ τής Ιδικής των τάξεως είτε
διά τά συμφέροντα τής κοινωνίας
ώς συνόλου.
Βεβαίως τό φαινόμενον τοϋτο δεν
παρουσιάζεται μόνον είς τήν Κύπρον.
Διαπιστοΰται
Επίσης Εκδήλως είς
τήν έφετεινήν εκθεσιν τοϋ Γενικού
Διευθυντσΰ τής Διεθνοϋς Όογανώσεως ’Εργασίας πρός τήν Έτησίαν
Συνδιάσκεψη· ’Εργασίας.
Ό Γενικός Διευθυντής τής Δ.Ο.Ε.
τονίζει, μεταξύ άλλον, τά ακόλου
θα:
«Τίποτα δέν είναι πιο σχετικόν
πρός τήν κοινωνικήν δικαιοσύνην άπ’
δ,τι ή κατανομή τής δυνάμεως, τών
προνομίων, τής περιουσίας καί τών
εισοδημάτων... Ή μείωσις τής άνισότητος απαιτεί μίαν εύρεϊαν σει
ράν μέτρων...
ώς δημοσιονομικήν
πολιτικήν,
κοινωνικήν
άσφάλισιν,
μισθούς, Εκπαίδευσιν, αγροτικήν με
ταρρύθμιση· καί έκβιομηχάνισιν. Ώς
τό έπίκεντρον μιάς πολιτικής άποσκοπούσης είς τήν άμεσον μείωσιν
τών άνισοτήτοιν, ή οικονομική πολι
τική δύναται νά συνεισφέρη ούσιωδώς πρός τήν κοινωνικήν άσφάλισιν
άλλα καί νά συμπληρωθή διά ταύτης».
Ωσαύτως τδ πρόβλημα τών μι
σθών, ώς μέρος μιάς γενικωτέρας
πολιτικής εισοδημάτων, περιλαμβανούσης κατάλληλα δημοσιοοικονομι κά κα! άλλα μέτρα πρός άναχαίτισιν τοΰ πληθωρισμού, διαπιστοΰται
είς τήν εκθεσιν τής συσκέψεως τών
Εμπειρογνωμόνων τής Δ.Ο.Ε. έπί τοϋ
θέματος τοϋ προσδιορισμού «Κατωτάτων Ημερομισθίων καί Συναφών
Προβλημάτων» τοϋ 1972.
Ή μάχη περί τήν συμμετοχήν είς
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
Χειρουργός ’Οδοντίατρος
Κάνιγγος 7
2ος δροφος
Τηλ. 630.277
Δέχεται τούς Υπαλλήλους τής
Τραπέζης μέ τό ίσχΰον τιμολόγιον ΤΥΠΕΤ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΤΑΚΟΖIΟΥ
Χειροΰρχος

’Οδοντίατρος

Δέχεται είς τό έπί τής όδοΰ Πιν
δάρου 11 καί Σόλωνος Ίατρεΐον
της έπί συνεντεύξει ήσφαλισμένους τοΰ Ταμείου Υγείας, Τηλέφωνον 626.095

τό έθνικόν εισόδημα τών κερδών, μι
σθών, ημερομισθίων, γεωργικοΰ ει
σοδήματος
Επιφέρει πληθωριστικός
πιέσεις έπί τής οικονομίας, ένεκα τοϋ
μεταξύ των
«άνταγωνισμοϋ» πρός
ύπερφαλάγγισιν τοΰ Ενός ύπό τοΰ
άλλου. Ή ζημία δέ ή όποια προκαλείται δέν αντισταθμίζεται ύφ’ οίασδήποτε άξιολόγου προόδου πρός τήν
κατεύθυνσιν τής άμβλύνσεως τής άνισότητος καί τής έπιτεύξεως κοι
νωνικής δικαιοσύνης.
Ή προσωπική μου άποψις — κα
θώς καί ή άποψις τών προκατόχων
μου καί τών συνεργατών μας είς τό
'Τπουργεΐον άπό αρκετού χρόνου —
είναι δτι, είς τον τομέα τής κατανο
μής τοΰ εισοδήματος, δ πειθαναγκα
σμός ούχί. μόνον δέν είναι αποτελε
σματικός άλλά τουναντίον πλειστάκις αποβαίνει καταστροφικός.
Άντιθέτως,
πιστεύω, δπως καί
σείς, δτι τριμερείς, Ελευθέριος συνομολογούμεναι καί ένθέρμως ύποστηριζόμεναι άπό τά κυρίως ένδιαφερόμενα μέρη αποτελούν τήν πλέον πρα
κτικήν λύσιν είς τό πρόβλημα τής
δικαίας κατανομής τοΰ έθνικοϋ ει
σοδήματος καί έπιτεύξεως κοινωνικής
δικαιοσύνης. Παρά ταΰτα, Εκεί δπου
ή τριμερής συνεργασία αποτυγχάνει
νά δώση λύσιν είς τό δλον πρόβλη
μα, δ πειθαναγκασμός
παραμένει
δυστυχώς ή μόνη δδός τήν οποίαν
τό Κράτος έξ ανάγκης δέον νά άκολουθήση πρός
έξυπηρέτησιν τοϋ
γενικωτέρου δημοσίου συμφέροντος.
Οίαδήποτε (οργανωμένη βιομηχα
νική δμάς — είτε .πρόκειται περί
συντεχνίας είτε πρόκειται περί έργοδοτικοϋ συνδέσμου — ή δποία προ
άγει ποιοτικήν καί επιδιώξεις αί ό
ποιοι παραγκωνίζουν βασικά στοιχεία
μιάς (ολοκληρωμένης,
Ενιαίας καί
ισορροπημένης εθνικής κοινωνικοοι
κονομικής πολιτικής θά ώδήγει είς
αποτυχίαν καί ουδόλως θά Εξυπηρέτει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα
τοϋ κοινωνικού συνόλου.
Διότι, συμφώνως πρός τό φθέγμα
τσϋ αειμνήστου Τζών Κέννεντυ.
«Καμμία όμάς ατόμων δέν δύναται έπί μακράν νά νέμεται τούς οι
κονομικούς καρπούς τής παραγωγής,
έν απομονώσει άπό τάς λοιπάς κοι
νωνικός ομάδας, χωρίς νά προκαλέση τήν μήνιν καί τήν οργήν εκείνων
οι οποίοι στερούνται τής άπολαύσεως τών αγαθών τής ζωής».
Οΐίτω, είς τήν βιοιιηχανίαν, δπως
και είς περίπτωση· οίασδήποτε πολι
τικής, διαρκής ειρήνη Επιτυγχάνε
ται μόνον Εάν αΰτη θειιελιοΰται επί
τής κοινωνικής δικαιοσύνης.
"Απαξ έτι έπαναλαιιβάνο; δτι τό
ουσιώδες πρόβλημα είναι Εκείνο τής
σταθερός καί
συνεχούς μεκόσεως,
αν οχι τής τελείας έξαλείψεως τών
ποικίλης μορφής ανισοτήτων είς τήν
ίοιήν. Φαίνεται δτι Επέστη διά τήν
Κύπρον δ χρόνος — ώς συμβαίνει
καί μέ τάς πλέον άνεπτυγμένας καί
αναπτυσσόμενος χώρας — νά αντι
μετώπιση τό δόσκολον τοϋτο πρόβλη
μα ΰπδ τάς μαρφάς ΰφ’ ας εμφαίνεται σήμερον.
Αυτά είναι τά βασικά, τά ζωτικά
καί μεγάλης σημασίας θέματα τά ό
ποια τίθενται σήμερον Ενοόπιον τοΰ
συνδικαλιστικού κινήματος τής Κύ
πρου. Αυτά είναι τά προβλήματα τά
δποία σήμερον τίθενται ύπεράνω τών
στενών συμφερόντων καί τών στε
νών Επιδιοιξεων οίασδήποτε συντε
χνιακής δμάδος έν Κύπρω. Αυτά είναι, σήμερον τά προβλήματα τά δποία
ποεπει νά επίλυση τό συντεχνιακόν
κίνημα. Εν συνεργασία μετά τών Ερ
γοδοτών καί τής κυβερνήσεως, εάν
πρόκειται, τό Επίπεδον ζωής καί οί
κοινωνικοί μας θεσμοί νά Επιβιόισουν
— καί πολύ πεοισσότερον νά βελτι
ωθούν — πρός άμοιβαΐον δωελος τών
μελών τών συντεχνιών καί τοΰ Κυ
πριακού λαοϋ ώς συνόλου. Έν καιτακλείδι, αυτά είναι τά προβλήματα
είς τήν λύσιν τών όποιων τόσον Ε
γώ δσον καί τό προσωπικόν τοϋ Υ
πουργείου
μου εχομεν
άφιεροόσει
εαυτούς.
Δέν τρέφω ψευδαισθήσεις περί τών
έμποδίονν τά όποια άντιμετωπίζαμεν
καί
θά άντιμετωπίζωμεν
είς τόν
δρόμον μας. Τά κεκτημένα δικαιώ
ματα, απόλυτα προνόμια, δ Εγωισμός
καί ή προκατάληψις, ή άλαζσνική δύναμις — καί ή απέχθεια τής ανθρώ
πινης φύσεως πρός αλλαγήν — δλοι
οί Εν λόγω παράγοντες συγκλίνουν
είς τό νά καταστήσουν τό εργον μας
σκληρόν καί Επίμοχθον.
Θέλω νά Ελπίζω δμως δτι είς τόν
δύσκολον τούτον αγώνα τά μέλη τής
ΕΤΤΚ ιός συνόλου καθώς καί ή η
γεσία αυτής θά συνεργασθοϋν μα
ζί μου, ώς έπραξαν καί κατά τό πα
ρελθόν, καί θά θέσουν είς τήν διάθεσίν μου τήν εύρεϊαν πείραν των,
ήν πολύπλευρον αύτών κατάρτισιν,
τήν τεραστίαν των δύναμιν καί τήν
άκλόνητον μονολιθικότητά των, χάριν τοΰ κοινού σκοπού, δι’ ενα καλύ
τερον αΰρνον δι’ ολόκληρον τόν Κυ
πριακόν λαόν, χάριν τής έπιτεύξεως
κοινωνικής δικαιοσύνης ύπό συνθήκας έλευθέρας καί δημοκρατικός είς
τόν τομέα τής Εργασίας.
Μέ αυτήν τήν Ελπίδα καί μέ ύψηλάς προσδοκίας εύχομαι κάθε ε
πιτυχίαν είς τάς Εργασίας τοϋ συνε
δρίου σας».

Ή -ποδοσφαιρική όμάς τοΰ Προσωπικού τής Εθνικής Τραπέζης. Μετέ
χει τοΰ τουρνουά ποδοσφαιρικών ομάδων τών Τραπεζών τό όποιον διωργάνωσε ή Ο.Τ.Ο.Ε. Είς τόν πρώτον άγώνα της μετά τής άμάδος Προ
σωπικού Τραπέζης ‘Ελλάδος ήττήθη μέ τέρματα 2—0. Εις τόν άγώνα
της μετά τής όμάδος τής Τραπέζης Πίστεως έπεβλήθη ·αύτής μέ 4—0.

Ιί illfllllllil

οί ίΐΗΟΪνΤΕΒ

τομιοορ ίιικίρίΕΐψ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
τούς όποιους είναι Εκτεθειμένοι οί
έν τή αλλοδαπή συνάδελφοί των καί
νά ύποπίπτουν, παρ’ δλην τήν, ήν
καταβάλουν όμοίαν μέ αύτούς ή καί
μείζονα, Επιμέλειαν είς διαχειριστι
κά λάθη καί νά καθίστανται ομοίως
μέ αύτούς, παρ’ δλα τά λαμβανόμενα μέτρα, θύματα απάτης, κλοπής,
ποικίλης φύσεως απειλών καί άλλων
Εγκληματικών
Ενεργειών. Τοιαΰται
περιπτώσεις, αί δποϊαι κατέστησαν
γνωσταί παρ’ ήμίν, έπιβεβαιοΰν τό
γεγονός αύτό.
Ή υπό τόπον ταμιακού Επιδόμα
τος άντιμετώπισις τοΰ προβλήματος
καθιερωθεΐσα εις τινας περιπτώσεις
έν οψει τής μέχρι προ καιρού Εντάσεως, Εκτάσεως
καί μορφής τών
τραπεζικών συναλλαγών, Εμφανίζεται
έν οψει πλέον τής συγχρόνου πραγματικότητος ύποτυπώδης καί ανίκα
νος νά λύση τό πρόβλημα καί νά
θεραπεόση τό κακόν.
’Επιβάλλεται Επομένως δπως θεσπισθοΰν έκ μέρους τών Τραπεζών
τά προσήκοντα προστατευτικά μέτρα
ύπερ τής κατηγορίας αύτής τών ΰπαλλήλων των, ώστε νά μή καταστρέφωνται καί έκμηδενίζωνται μά
λιστα δέ άναλόγεος τής περιπτώσεως
ακόμη καί όλικώς δταν κατ’ άναπόφευκτσν τρόπον, καταστώσι τοιαϋτα
θύματα. Καί ώστε Επί πλέον νά άπαλλαγώσι τοΰ διαρκούς φόβου καί
τής οχι μόνον ψυχικώς φθοροποιού,
αγωνίας προ
τοΰ Ενδεχομένου τής
καταστροφής καί έκμηδενίσεώς των.
’Επιβάλλεται δπως θεσπισθοΰν πα
ρόμοια τουλάχιστον τοιαϋτα προστα
τευτικά μέτρα μέ τά ληφθέντα καί
λαμβανόμενα ύπό τών έν τή αλλοδα
πή Τραπεζών διά τούς υπαλλήλους
των τής κατηγορίας ταύτης.
Καί τά'Επιβαλλόμενα τοιαϋτα προ
στατευτικά μέτρα συνίστανται, κυρί
ως είς τήν, είς ανάλογα ποσά, καθιριζομένην, άσφάλισιν, παρ’ άνεγνωρισμέναις άσφαλι,στικαϊς έταιρείαις, τών μέ ταμιακήν — χρηματικήν
διαχείρισιν καί διακίνηση· Επιφορ

τισμένων ύπαλλήλων τών Τραπεζών,
ήτις άσφάλισις είναι μεγάλως δια
δεδομένη έν τή άλλοδαπή.
Κατ’ αυτόν τόν τρόπον οί τής κα
τηγορίας ταύτης τραπεζικοί υπάλλη
λοι θά παόσουν νά ΰφίστανται αύτοί τάς καταστρεπτικάς συνέπειας
έκ τής έπελεύσεώς των, δι’ ούς δέν
είναι ύπαίτιοι, άναποφεόκτων είς ώρισμένας περιπτώσεις κινδύνων, καί
θά δύνανται νά έκτελώσι τό δυσχε
ρές έ'ργαν των άπηιλλαγμένοι τοΰ
φόβου καί τής αγωνίας έκ τής συναισθήσεως
τής έλλείψεως δι’ αύ
τούς σωτηρίας.
Πρός τοϋτο, έν συνεχεία τής μέ
χρι τσΰδε γενομένης έκθέσεως είς
'Τμάς τών ήμετέρων απόψεων Επί
τοϋ υφισταμένου διά τήν ώς ανω
κατηγορίαν τών τραπεζικών ύπαλλήλων σοβαρού τούτου προβλήματος Ε
πιβαλλόμενης προστασίας των, καί
κατόπιν άποφάσεως τοΰ ’Εκτελεστι
κού Συμβουλίου ήμών τήςληφθείσης
κατά τήν ύπ’ άριθ. 86)4 τής 6ης
’Απριλίου
1973 συνεδρίαν αύτοΰ,
προσκαλεϊσθε δπως χοιρήσητε είς τήν
προσήκουσαν άσφάλισιν τών τραπε
ζικών ύπαλλήλων τής ώς άνω άναφεραμένης κτηγορίας ώς πρός τούς
ώς άνω
άναφερομένους κινδόνουςι,
παρ’ άσφαλιστικαΐς έταιρείαις, καταρτιζομένης μεταξύ 'Τμών καί τής
ήμετέρας Όμοσπονδίς σχετικής Συλ
λογικής Συμβάσεως ’Εργασίας Εντός
τοϋ άπό τής λήψεως τής παροόσης
εύλογου χρόνου, ού παρερχομένου α
πράκτου θά Επακολουθήση προσφυγή
είς τά 'Τπουργεΐον Εθνικής Οικονο
μίας — Γενκή Διεύθυνσις ’Εργασί
ας διά τά περαιτέρω νόμιμα.
Παραγγέλεται ό αρμόδιος δικα
στικός Επιμελητής δπως έπιδώση νομίμως τήν παρούσαν πρός μίαν έκάστην τών πρός ας αυτή απευθύνεται
Τραπεζών καί πρός τό 'Τπουργεΐον
Εθνικής Οίκονομάας — Γενικήν Δι
εύθυνση·
Εργασίας, αντιγράφων
αυτήν ολόκληρον είς τάς εκθέσεις
έπιδόσεως.

Συνάδελφοι,
Ή «ΤΡΑΙΙΕΖΙΤΙΚΗ» slvtxt το ΰργανον
«ού μ,άχεται Ών>. τά. βομ-φέροντά μ,αις.
Φέρνει τον ένα, ζοντά οτον άλλον καί ουναδελφώνεί τον κλάδον μας. 'II ούντα'ξίς της «Τραπεζι
τικής» ζητεί ά«ο δλους νά την δοηβήαουμ,ε είς τδ
έργον της.
ϊί άΟε ουνάδελφος δίς γίνη καί ανταποκριτής της.
"Ετσι βά είναι δυνατόν καί τά γενικά δέματα
τοΰ κλάδου μ,ας» άλλά καί τά ειδικά δέματα των
τοπικών καί επαρχιακών ύποκαταοτημάτων νά καταχωροΰνται εις τάς στήλας της.
Γράφετε λοιπόν, γιά δ,τι ουμβαίνει είς την
ύπηρεαίαν σας. ’Ενημερώνετε την σύνταζιν γιά
όλα.
Ό γάμος ένδς συναδέλφου κάποιο άλλο εύ/άριστο γεγονός είναι κι’ αύτό μιά εϊδηαις πού δά
χαροποιήση όλους. Ίϊ στήλη «Κοινωνικά» βά καταχωρή εύχαρίστως δ,τι περιέρχεται είς αύτήν.

ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
ΙΙΒΟΣίίΙΠΚΟΙ· E0NIKHS ΤΡΑΠΕΖΗΪ
Όδδς Οερειανοΰ 4L καί Ιί,ατσαντώνη
(Πάροδος Αεο>φ. Αλεξάνδρας άριβ. 15»)
Τηλεφοινικδν κέντρον μέσιμ τοΰ όποιου έπικοινωνειτε μέ όλους τους όρόφους καί τάς ύπηρεσίαςι
6421.024 - 6421.025 - 6421.026 - 6423.251 - 6428.016

ΑΘΗΑΑΙ (Τ. ΥΟΙ)
«ΡΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΑ:
(καβ’ εκάστην) 11 — 1 καί S—$>

Βμπκοι ίρχο'ι Ιενιιπο Aoriniiijg ΔΝΛΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
e Ύπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΜΕΛΙΔΗ
Ή έπιβίωσις τού ανθρώπου προ
ϋποθέτει την δημιουργίαν τών αγα
θών. Εντός τής οικονομικής ζωής
τών ατόμων λαμβάνει χώρα μία δι
αρκής προσπάθεια άποκτήσεως άγαθών καί υπηρεσιών. Εϊς τήν σύγ
χρονον έλευθέραν συναλλακτικήν οι
κονομίαν, χαρακτηιρστικόν τής όποι
ας τυγχάνει ή τεράστια έξέλιξις τού
καταμερισμού έργων καί εργασίας,
τόσον ή παραγωγή τών αγαθών ό
σον και ή διάθεσις τούτων, πραγμα
τοποιείται μέσψ τών πάσης φύσεως
καί μορφής επιχειρήσεων.
Αί έπιχειρήσεις ή όπως ονομά
ζονται έν τή κοινωνική οικονομία
«οικονομικά ί μ ο ν ά δ ε ς»,
αποτελούν τά κύτταρα τής κοινωνι
κής οικονομίας. Αύται ομοιάζουν
πρός τούς οργανισμούς τοΰ ζωικού
βασιλείου· καί τούτο διότι όπως α
κριβώς τά όντα τοΰ ζωικού βασι
λείου γεννώντας άνοσττύσσονται καί
αποθνήσκουν, τοιουτοτρόπως καί αί
επιχειρήσεις δημιουργοΰνται, ανα
πτύσσουν οικονομικήν δραστηριότη
τα καί άποσσύρονται τής οικονομι
κής ζωής. Ή θνησιμότης τών επιχει
ρήσεων αποτελεί τήν άχίλλειον πτέρ
ναν τής άναπτύξεως πάσης εθνικής
οικονομίας. Τά αίτια τής θνησιμό
τητας των έπιχειρήσεων είναι ποικί
λα’ εκείνα όμως πού επιφέρουν τε
ράστιας δυσμενείς κοινωνικός καί οι
κονομικός επιπτώσεις είναι τά ανα
γόμενα έντός τοΰ περιβάλλοντος τής
συναλλακτικής των δραστηριότητας.
Ή έξαφάνισίς έκ τής ενεργού οι
κονομικής δράσεως τών έπιχειρήσε
ων ή ή μείωσις τής οικονομικής των
δραστηριότητος, αποτελεί όντως τόν
πλέον δυσμενή οικονομικόν καί κοι
νωνικόν παράγοντα.
Ή έν κοινωνίρ συμβίωσις τών αν
θρώπων έκ τής οποίας προήλθεν ή
τεχνική έξέλιξις καί ό πολιτισμός,
άπέδειξεν ότι πρόοδος υπάρχει πρός
όλους τούς τομείς τής ανθρώπινης
δράσεως, οικονομικούς, έθνικούς. κοι
νωνικούς, τότε μόνον όταν αί άνθρώπιναι ένέργειαι
μελετώνται, προ
γραμματίζονται βάσει τών δεδομέ
νων τής έπιστήμης καί εΐτα τίθενται
εις έφαρμογήν.
Τό κύριον χαρακτηριστικόν γνώ
ρισμα τής οικονομικής πολιτικής τών
ελευθέρων λαών, είναι ότι ή ιδιωτική
πρωτοβουλία κυριαρχεί εις όλους
τούς τομείς τής οικονομικής ζωής, ό
δε κρατικός οφθαλμός παρακολουθεί
καί καθοδηγεί τήν οικονομικήν δρα
στηριότητα αυτής.
Ή ορθολογιστική όργάνωσις τών
πάσης φύσεως καί μορφής έπιχειρή
σεων τυγχάνει έκ τών ώ ν ο ΰ κ
ά ν ε υ, διά τήν έπιβίωσιν καί άνάπτυξιν αΰτών και τής εθνικής οικο
νομίας άφ’ ενός, τής ευημερίας τοΰ
κοινωνικού συνόλου άψ’ ετέρου.
Ή λογιστική, ώς αυτοτελής
κλάδος τοΰ οικονομικού λογισμού,
τυγχάνει ή βασική καί απαραίτητος
προϋπόθεσις διά τήν έπιβίωσιν καί
άνάπτυξιν τών πάσης φύσεως καί
μορφής έπιχειρήσεων.
Ή αυξησις τών πάσης φύσεως καί
μορφής οικονομικών μονάδων, ή προ
σαρμογή εις τήν πολυδαίδαλον οικο
νομικήν καί τεχνικήν έξέλιξιν, ή θέσπισις νέων νομοθετημάτων προσηρμοσμένων εις τάς συγχρόνους περί
οικονομικών φαινομένων άντιλήψεις,
καθώς έπίσης καί τό πλέον πολύπλοκον καί πολυάριθμον τών οικονο
μικών συναλλαγών, καθιστά επι
τακτικήν άνάγκην τήν, έπί έπιστημονικών μεθόδων, ούχί καταστιχογραφίας, έκμάθησιν τής λογι
στικής. καθισταμένης ταύτης εις τήν
κορυφήν τοΰ ενδιαφέροντος, προ πάν
των διά τήν χώραν μας, τών φορέων
τών έπιχειρήσεων καί τών αρμοδίων
οργάνων τής πολιτείας.
I. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Οικονομική μονάς είναι ή έχουσα
περιουσιακήν αυτοτέλειαν άποτελουμένην έκ τών συντελεστών τής πα
ραγωγής, τοΰτέστιν φύσεως, άποταμιευτικοΰ κεφαλαίου καί έργασίας.
ΟΙ διευθύνοντες τάς οίκονομικάς
μονάδας συνδυάζουν τούς συντελεστάς τής παραγωγής διά τήν επιτυ
χίαν τοΰ αντικειμενικού σκοπού αυ
τών. Ό συνδυασμός οΰτος τών συν
τελεστών τής παραγωγής ακολουθεί
τήν αρχήν τής οικονομίας, ήτις συνίσταται εις τήν έπίτευξιν τοΰ μεγαλυτέρου δυνατού αποτελέσματος διά
τής μικροτέρας δυνατής προσπάθει
ας. Ή βασική αΰτη άρχή τής οικο
νομίας, ώς προσφυώς παρατηρεί ό
καθηγητής μας κ. Μ. ΤΣΙΜΑΡΑΣ,
τυγχάνει ψυχολογικόν φαινόμενον κα
θολικής ισχύος έχον βιολογικήν ΰπόστασιν.
‘Ο κόσμος τών οικονομικών μονά
δων, έν δεδομένη έλευθέρφ οΐκονομίςς τυγχάνει πολυάριθμος· εν κατά
στημα τροφίμων, εν έργοστάσιον, έν
κατάστημα επίπλων, μία Τράπεζα,
έν ξενοδοχεΐον. μία έπιχείρησις προ
μήθειας κ.λ.π., αποτελούν οικονομι
κός μονάδας.
Αί οικονομικοί μονάδες διακρίνονται βάσει διαφόρων κριτηρίων διά
τήν επιτυχή παρακολούθησίν των ύ
πό τής λογιστικής. Τά πλέον ένδεδειγμένα
έπιστημονικώς
κριτήρια
διακρίσεως αΰτών είναι:
α) Άναλόγως τοΰ αν

τικειμένου τής ασχο
λίας αυτών, εις βιομηχανι
κός, έμπορικάς καί παροχής υπηρε
σιών.
Βιομηχανικοί: Είναι έκεΐναι αί όποιαι μεταποιούν, έξευγενίζουν τήν πρώτην ύλην μέχρι ς ότου
αΰτη καταστή έτοιμον προϊόν χρή
σιμον διά τήν ίκανοποίησιν ανθρω
πίνων αναγκών. Αύται καλούνται καί
παραγωγ ι κ α ί.
’Εμπορικοί, ή έπιχει ρή
σεις τού διανεμητικού έμπορίου είναι
έκεΐναι αί όποια ι διοχετεύουν τά έ
τοιμα προϊόντα εις τον τελικόν κα
ταναλωτήν.
Παροχής υπηρεσιών:
Είναι έκεΐναι αί όποΐαι προσφέρουν
υπηρεσίας έντός τής συναλλακτικής
δραστηριότητος τών ανθρώπων, π.χ.
Εν ξενοδοχεΐον, μία κλινική, μία
Τράπεζα κ.ά., τυγχάνουν έπιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
β) Άναλόγως τοΰ φ ορέως αυτών, αί οικονομικά!
μονάδες διακρίνονται εις ιδιωτικός,
δημοσίας, μικτός.
γ) Άναλόγως τοΰ με
γέθους αυτών, αί οικονο
μικοί μονάδες διακρίνονται εις μι
κρός, μέσας, μεγάλας. Τά όρια τής
διακρίσεως ταύτης τών οικονομικών
μονάδων τυγχάνουσι ρευστά καί συγ
κεχυμένα· διαφέρουσι ταΰτα τόσον
κατα χρόνον, όσον καί καπά τόπον.
δ) Άναλόγως τής τιμο
λογιακής αΰτών πολιτικ ή ς, αί οΐκονομικαί μονάδες διακρίνονται εις παριστικάς, κτητικός,
εξισωτικάς. Ή διάκρισις αΰτη τών
οικονομικών μονάδων τυγχάνει ή πλέ
ον ενδιαφέρουσα, καθ’ όσον απαιτεί
ται, ιδία τεχνική εις τάς έν λόγψ
περιπτώσεις διά τήν λογιστικήν παρακολούθησιν αΰτών. Επομένως έχομεν τήν λογιστικήν ήτις έφαρμόζεται έπί τών πάσης φύσεως καί
μορφής οικονομικών μονάδων ποριστικοΰ προορισμού, τήν λογιστικήν
τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου, ήτις έφαρμόζεται έπί τών
κτητικών οικονομικών
μονάδων καί
τήν λογιστικήν τού Δημοσίου ή τών
Δήμων καί Κοινοτήτων, ήτις έφαρμόζεται έπί τών έξισωτικών οικο
νομικών μονάδων. Έπί τών δύο τε
λευταίων περιπτώσεων έφαρμόζονται
αί βασικοί άρχαί τοΰ Δημοσίου Λο
γιστικού.

νάδων πραγματεύεται ή αύτοτελής
έπιστήμη τής «έκμεταλλεύσεως τών
έπιχειρήσεων», ή γνώσις τής όποιας
τυγχάνει άπαραίτηιτος, διά
τήν άρτιωτέραν κατάρτισιν τοΰ λογιστοϋ - όργανωτοΰ.
Τοΰ λοιπού, άντί τοΰ όρου «οι
κονομική μονάς» θά χρησιμοποιοΰμεν πολλάκις τόν όρον «έπιχείρησιν»,
καθ’ όσον άναφερόμεθα είς τάς ποριστικάς οίκονομικάς μονάδας.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΡΟΣ Α’.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I
1.

Βασικαί έννοιαι.
"Οπως κάθε ανθρώπινος οργανι
σμός διά νά έπιβιώση καί άντιπαρέλθη τάς συνέπειας τών άσθενειών
έχει άνάγκην ιατρικής παρακολουθήσεως καί εφαρμογής τών ιατρικών
γνωματεύσεων, οΰτω καί πάς οικο
νομικός οργανισμός (ιδιωτικός ή δη
μόσιος, μικρός ή μεγάλος), έχει ά
νάγκην ορθολογικής όργανώσεως καί
παρακολουθήσεως τής έν γένει πο
ρείας του είς τόν στίβον τών οικο
νομικών συναλλαγών. Ή συστηματι
κή παρακολούθησ ι ς, δυνάμει επιστη
μονικών κριτηρίων, τών μεταβολών,
άπό στιγμής είς στιγμήν, άφ’ ή μέρας
είς ή μέραν, άπό έτους είς έτος, τής
περιουσίας τών έπιχειρήσεων,
συνιστώ τήν έννοιαν τής λογιστικής.
Έδόθησαν πλεΐστοι όσοι ορισμοί
τής λογιστικής τόσοι, όσοι καί... οί
συγγραφείς. Τό σημεΐον έπαφής πάν
των τών ορισμών είναι τό τής παρα
κολουθήσεως τών μεταβολών τής πε
ριουσίας. Ή παρακολούθησ ις αΰτη
τών μεταβολών τής περιουσίας μιας
έπιχειρήσεως αποβλέπει είς τήν έποπτείαν, είς τήν διαπίστωσιν τής
οικονομικής θέσεως τής έπιχειρήσε
ως, είς τόν προσδιορισμόν τοΰ οικο
νομικού αποτελέσματος, είς τήν έξαγωγήν συμπερασμάτων διά προ
γραμματισμόν τού μέλλοντος, είς
στατιστικός συγκρίσεις. Πάντα ταύτα, έπιτυγχάνονται διά τής ορθολο
γιστικής παρακολουθήσεως τών έπι
χειρήσεων, μέσφ τοΰ αριθμητικού υ
λικού τό όποιον συγκεντρούται διά
τής λογιστικής. Δυνάμεθα λοιπόν νά
εΐπωμεν ότι ή λογιστική ώς έπιστή
μη έκπληροΐ προορισμόν τεραστίας
οικονομικής, κοινωνικής, καί έθνικής
σημασίας.
Διά νά κατανοήση τις πλήρως τήν
λογιστικήν απαιτείται καί πλήρης έπιβάρυνσις εις δύο βασικάς έννοι
ας, αί όποΐαι άποτελοϋν όντως τήν
άρχήν καί τό τέλος αΰτής. Αί έννοιαι αύται είναι: Τό Ενεργητι
κόν καί τό 'Παθητικόν
1. 1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ:' ‘Ενερ

ΛΙΔ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ
‘Υπό τής Διοικήσεως τοΰ Ταμείου όποια υποβάλλονται τό πρώτον είς
’Αλληλοβοήθειας έκυκλοφόρησαν αί λουτροθεραπείαν δέον νά προσκομίακόλουθοι άνακοινώσεις, άφορώσαι σωσι (Καν Λύγγρη) αϊτησιν έπί ει
είς τό βοήθημα αεροθεραπείας, τό δικού έντυπου μετά ιατρικής γνωβοήθημα λουτροθεραπείας καί τό ματεύσεως ή έτέρων δικαιολογητιβοήθημα προσχολικής μερίμνης.
κών (άκτινογραφίαι κλπ.) έξ ών νά
προκύπτη έπιτακτική καί απόλυτος
Α) ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ή άνάγκη λουτροθεραπείας.
Αί σχετικοί αιτήσεις δέον νά ΰ«ΆνακοινοΟνται είς τά Μέλη τά ποβληθώσι μέχρι τής 15ης ’Ιουλίου
κάτωθι, σχετικώς μέ την χορήγηστν 1973.
τοΰ βοηθήματος άεροθεραπείας διά
3) Βοηθήματος λουτροθεραπείας
τό έτος 1973:
δικαιούνται τά άμεσα καί έμμεσα
1) Οί έκ βαρέων πνευμόνι κών πα μέλη, έφ’ όσον είναι έγγεγραμμένα
θήσεων πάσχοντες καί έχοντες ά είς τό Ταμεΐον άπό πενταετίας.
νάγκην βοηθήματος αεροθεραπείας,
4) Βοηθήματος λουτροθεραπείας
δέον όπως άπό σήμερον έρχωνται δικαιούται, έπίσης, έν έκ τών προείς συνεννόησιν μετά τής αρμόδιας στατευοιμένων μελών άμέσου μέλους,
υπηρεσίας τοΰ Ταμείου (Δίδα Ά5) Δέν άναγνωρίζεται δαπάνη δι’
πρός λήψιν έκτέλεσιν λουτρών είς Λουτρόπολιν
ναδιώτου τηλ. 491)
σχετικών οδηγιών.
διάφορον έ κείνης, δΓ ήν ένεκρίθη ή
2) Τό βοήθημα άεροθεραπείας κα- λουτροθεραπεία, πλήν έάν πρόκειται
θωρίσθη είς δρχ. 2.500 καταβλη διά λουτρόπολιν τής αΰτής θερα
τέας έπί υπογραφή επιστολής, δΓ πευτικής ίδιότητος βεβαιουμένης υ
ής άναλαμβάνεται ή ΰποχρέωσις πό ιατρού ΤΥΠΕΤ.
προσκομίσεως μέχρι 30.1 1.73 ύπό
6) Είς περίπτωσιν καθ’ ήν ή λου
τοΰ μέλους είς τήν Υπηρεσίαν Τ.Υ. τροθεραπεία ήθελε λάβει χώραν είς
Π.Ε.Τ. υπευθύνου δηλώσεως έπί έν έτέραν τής καθορισθείσης λουτρότυπου σφραγιστού χάρτου, δρχ. 10 πολιν, ή δέν πραγματοποιηθώ τοι(δέκα) είς ήν νά δηλοΐ ότι μετέβη αύτη, τό καταβληθέν ποσόν θά κα
καί ένοικίασεν οικίαν έν τή έξοχή, ταλογίζεται είς βάρος τοΰ λαβόν
άλλως τό ποσόν τοΰ βοηθήματος θά τας τούτο καί θά είσπράττεται. άμέπαρακρατηθή έκ τής μισθοδοσίας ή σως έκ τής μισθοδοσίας ή συντά
συντάξεως.
ξεως αύτοΰ.
3) Οί τυγχάνοντες έγκρίσεως βο
7) Διά ποσιθεραπείαν ούδέν βοή
ηθήματος άεροθεραπείας καί πα,ρα- θημα χορηγείται.
μένοντες μονίμως είς τήν έξοχήν
8) Τό καταβλητέον διά λουτρο
(Προάστεια:
Φιλοθέη, Χαλάνδρι, θεραπείαν ποσόν καθωρίσθη ώς άΑγία Παρασκευή, Άμαρούσιον, Κη κολούθως:
φισιά, Μελίσσια, Έκάλη κλπ.) θά
"Αμεσα μέλη:
λάβωσι τό ήμισυ τοΰ βοηθήματος,
Δρχ.
ήτοι Δρχ. 1.250. Έφ’ όσον όμως α) 15 φυσικά λουτρά
1.500
μεταβαίνουν είς έξοχήν, δικαιούνται β) 15 τεχνητά λουτρά έν
ολοκλήρου τοΰ βοηθήματος ύπό τάς
Λουτροθεραπευτηρ ί φ
500
προϋποθέσεις τής 2 παραγράφου.
γ) 15 θαλάσσια θερμά λουτρά 400
4) Βοηθήματος άεροθεραπείας δεν δ) 15 λουτρά Βουλιαγμένης
600
δικαιούνται οί κατά τό 1972 τυΔιά τά άμεσα μέλη τά τυγχάνονχόντες τοιούτου βοηθήματος καί μή
τα έγκρίσεως φυσικών λουτρών καί
προσκομίσαντες τά σχετικά δικαιουποβαλλόμενα εί ς θεραπείαν διά τε
λογητικά.
χνητών λουτρών τό βοήθημα καθω
Σ η μ ε ί ω σ ι ς: Έφ’ όσον είς
ρίσθη είς Δρχ. 600.
τό αΰτό μέλος έγκριθή καί βοήθη
’Έμμεσα μέλη:
μα Λουτροθεραπείας τούτο δικαι
Δρχ.
ούται μόνον τοΰ ένός βοηθήματος.
α) 15 τεχνητά λουτρά έν
Διά τήν καταβολήν τοΰ χορηγούΛουτροθεραπευτηρ ί φ
500
μένου ώς άνω βοηθήματος τάσσεται
προθεσμία μέχρι τής 30ής Νοεμ β) 1 5 Θαλάσσια θερμά λουτρά 400
9) Είς τούς δικαιουμένους λου
βρίου 1973 πρός άπόληψιν τούτου
ύπό τών δικαιούχων μελών, μετά τροθεραπείας τό χορηγούμενον πο
τήν πάροδον τής οποίας τό δικαίω σόν προκαταβάλλεται.
10) Τό βοήθημα φυσικών λουτρών
μα πρός άπόληψιν αύτοΰ άποσβένχορηγείται, συμφώ-νως τφ Κανονινυται όριστικώς».
σμφ, διά παραμονήν έν τή Λουτρο
πόλε ι έπί 15 τοΰλάχιστον ήμέρας
Β) ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑ
καί έκτέλεσιν ισαρίθμων λούσεων.
ΠΕΙΑΣ
Διά παραμονήν έν τή Λουτροπόλει
«ΆνακοινοΟνται είς τά Μέλη, τά έπί 10—14 ήμέρας μέ ισαρίθμους
κάτωθι, σχετικώς μέ τήν χορήγησιν λούσεις άφαιρεΐται δΓ έκάστην έπί
τοΰ βοηθήματος λουτροθεραπείας
διά τό έτος 1973:
1) Διά τά άμεσα ή έμμεσα μέ
λη, τά όποια έτυχον έγκρίσεως βοη
θήματος λουτροθεραπείας κατά τό
έτος 1972, δέν παρίσταται άνάγκη
προσκομίσεως νέας ιατρικής γνωματεύσεως, έκτος έάν πρόκειται νά
μεταβοΰν είς λουτρόπολιν διαφόρου
θεραπευτικής ίδιότητος άπό τής πεΆπό τής 3ης Ιουλίου άρχίζουν
ρυσινής.
αί προαγωγαι Α' καί Β' έξαμήνου
2) Τά άμεσα ή έμμεσα μέλη, τά 1973 δΓ όλους τούς βαθμούς.

Π ο ρ ι στ ι κ α ί: Είναι εκεί
νοι αί οικονομικά! μονάδες αί όποΐαι συνδυάζουσαι τούς συντελεστάς τής παραγωγής οΰς διαθέτουσιν έπιδιώκουν οικονομικόν αποτέλε
σμα θετικόν, ανεξαρτήτως αν έκ τών
υστέρων αί προβλέψεις των κατα
στούν άβάσιμοΓ δηλαδή έπιδιώκουν γητικόν ή περιουσία λέγοντες έννοέναντι τών διατεθεισών δαπανών με ούμεν τό σύνολον τών μέσων δρά
γαλύτερα έσοδα, τής διαφοράς με σεως παντός αυτοτελούς οικονομικού
ταξύ έσόδων - δαπανών, δεικνυούσης οργανισμού. Ώς αφετηρία δέον νά
τό κέρδος, τό όποιον νόμιμος κά διαστείλωμεν άπό οικονομικής καί
τοχος τυγχάνει ό φορεύς ή οί φορείς νομικής άπόψεως τήν έπιχείρησιν αΰτών οικονομικών
τούτων μονάδων. τήν καθ’ έαυτήν, έκ τού προσώπου
Εϊς τήν περίπτωσιν ταύτην υπάγον τοΰ φορέως ή τών φορέων αΰτής. Διά
ται αί πάσης φύσεως καί μορφής ι τής λογιστικής παρακολουθοΰμεν τήν
περιουσιακήν σύνθεσιν τής έπιχειρή
διωτικοί έπιχειρήσεις.
Κτητικοί: Είναι έκεΐναι αί σεως ώς ιδεατής προσωπικότητας
οικονομικά! μονάδες, αί όποΐαι συν- ανεξαρτήτου τού προσώπου, τοΰ ή
δυάζουσαι καί αύται τούς συντελε- τών φορέων αΰτής. Ή διάκρισις αυ
στάς τής παραγωγής, έπιδιώκουν ά- τή τυγχάνει πρωταρχικής σημασίας
ποτέλεσμα θετικόν, τό όποιον όμως διά τήν καθ’ όλου άνάπτυξιν τής πε
πρός ούδένα διανέμεται, άλλά διοετί- ραιτέρω άναλύσεως. Τά μέσα δρά
σεως πάσης έπιχειρήσεως άποκαλούθεται διά τήν έπαύξησιν τής οικονο
μενα οικονομικά αγαθά δέον νά άνήμικής θέσεως αΰτών, προκειμένου νά
κουν άφ’ ενός μεν κατά κυριότητα
έπιτευχθή μεγαλύτερος έν τφ μέλνόμιμον είς αύτήν, άφ’ ετέρου δε νά
λοντι κοινωνικός σκοπός, εις δν καί
ώσιν δεκτικά άποτιμήσεως είς χρή
πρωταρχικώς αποβλέπουν. Τοιαύτης
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
μα. Εύρυτέραν έννοιαν έχει ό νομι
μορφής οικονομικοί μονάδες τυγχά
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ,
κός ορισμός τής περιουσίας, όστις
νουσι τά πάσης φύσεως καί μορφής
όρίζεται ώς τό σύνολον τών υφιστα
ΚΤΗΜΤΙΚΗΣ & ΕΤΒΑ ΣΥΝ. Π. Ε.
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
μένων έννόμων σχέσεων, δικαιωμά
"Εν κρατικόν θέατρον. έν νοσσκοτων καί υποχρεώσεων, τών υποκει
μείον, έν κοινωφελές ίδρυμα, άνήκουμένων είς χρηματικήν άποτίμησιν.
σι εις τήν κατηγορίαν ταύτην.
1.2. Διακρίσεις Ενερ
Έξισωτικαί: Είναι έκεΐναι γητικού.
αί οικονομικοί μονάδες αί όποΐαι είς
α) Έ ξ άπόψεως μορφής. < ► Κύριοι Συνεταίροι,
ούδένα αποτέλεσμα άποβλέπουσι, Ή περιουσία μιας έπιχειρήσεως άσυνδυάζοντες τούς συντελεστάς τής ποτελεΐται όχι μόνον έξ ύλικών άΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΤΗΡΙΟΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ «05RAM»
παραγωγής, αποτέλεσμα τοΰτέστιν ξιών, αΐτινες έμπίπτουσαι είς τήν
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΙΣ ΤΙΜΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ
οικονομικόν, δηλαδή κέρδος, άλλά έ- άμεσον άντίληψιν παντός δύνανται
ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟ Ϊ ΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΦΙΞ»
πιδιώκουσι καθαρώς κοινωνικόν σκο νά έξατομικευθοΰν, άλλά καί έξ άΰπόν. Εϊς τήν κατηγορίαν ταύτην
ΚΑΙ ΜΠΥΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΕΙΣ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΑ ΔΟΧΕΙΑ
λων τοιούτων ώς είναι ή « φ ή μ η»,
χομεν τό κράτος, τούς Δήμους καί ή «π ε λ α τ ε ί α», τά δικαιώματα
Λόγψ άναδιαρθρώσεως τοΰ κλάδου Τροφίμων καί έπί τφ
τάς κοινότητας.
έπί τών δεκτικών βιομηχανικής άξιοτελεί ίσης μεταχειρίσεως απάντων τών κ.κ. Συνεταίρων, εϊμεθα
Πλείονα περί τών οικονομικών μο ποιήσεως εφευρέσεων, ή υπό ώρισμέαναγκασμένοι άπό τής σήμερον νά καταργήσωμεν τό σύστημα τής
νας προϋποθέσεις ίδιάζουσα νομική,
άποστολής υπαλλήλου μας είς τάς υπηρεσίας Διοικήσεως καί
ή οικονομική κατάστασις τής έπι
Κεντρικού Καταστήματος πρός λήψιν καί έκτέλεσιν παραγγελιών
χειρήσεως συνιστώσης
τήν έννοιαν
Τροφίμων. Οΰτω, τοΰ λοιπού οί κ.κ. Συνεταίροι Διοικήσεως, Κεν
τής υπεραξίας (GOOD WILL) είς
τρικού, Κτηματικής & ΕΤΒΑ καί οί είς μικράν άκτίνα άπό τοΰ
ήν περίπτωσιν
έχει μονοπωλιακόν
Μαιευτήρ - Χειρουργός
Πρατηρίου μας ΰπηρετοΰντες, θά δύνανται νά δίδουν τάς παραγ
χαρακτήρα ή προνομιακήν τοποθε
Γ υναικολόγος
γελίας τών Τροφίμων διά τοΰ ηελφώνου (τηλέφωνα πρατηρίου:
σίαν
καί
μεταχείρισιν
έκ
μέρους
τού
Ειδικός είς τήν θεραπείαν
έξωτ. 3217.731, έσωτ. 412) ας καί προσερχόμενοι μετά τά πέ
κράτους, τά δικαιώματα έπί τής ε
Στειρότητος
ρας τής υπηρεσίας των, νά παραλαμβάνουν άμέσως καί άνευ οι>
πωνυμίας καί τοΰ σήματος κ.ά.
ΕίδικευΒείς έπί όετίαν είς
δεμιάς καθυστερήσεως. Θά είναι δυνατόν ώσαύτως, είς έξατρετιΣυνοψίζοντες τά άνωτέρω δυνάμεΣκανδιναβίαν καί Μ. Βρεταννίαν
κάς περιπτώσεις, ν’ άποστέλλωνται αί δι
τηλεφώνου διαβιβαθα νά εΐπωμεν ότι τά περιουσιακά
Τ. ’Επιμελητής τοΰ Νοσ. ST.
ζόμεναι πααργγελίαι είς τά γραφεία σας, άλλά τούτο θά είναι
στοιχεία
μιας
έπιχειρήσεως
διακρίANDREW’S τοΰ Λονδίνου
έφικτόν είς λίαν περιωρισμένον άριθμόν.
νονται είς ύλικά - ενσώματα
Τ. HONORARY REGISTRAR τοΰ
Ύπενθυμίζομεν ότι άπό μηνών λειτουργεί έν τφ Πρατηρίψ
καί είς άϋλα - άσώματα. Ή
Τ μήματος
Τροφίμων, ειδικόν τμήμα πωλήσεως τών έξαιρετικών προϊόντων
διάκρισις αΰτη
τών περιουσιακών
ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΟΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ
«ΚΑΖΙΝΟ» (Γλυκά Λουτρακιού) ώς καί ότι ό Συνεταιρισμός δια
στοιχείων τυγχάνει λίαν ούσιώδης ώς
& ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
θέτει έκλεκτά τυροκομικά (φέτα, κασέρι, κεφαλοτύρι, γραβιέρα
πρός
τήν
άποτίμησιν
των.
Τοΰ UNIVERSITY COLLEGE
κλπ.) είς τιμάς αίσθητώς χαμηλοτέρας τών τής έλευθέρας άγοράς
Ή άποτίμησίς τών ένσωμάτων πε
HOSP. MEDICAL SCHOOL τοΰ
καί σάς καλοΰμεν νά έπισκεφθήτε τό Πρατήριον Τροφίμων όπου
ριουσιακών στοιχείων έρειδομένη είς
Λονδίνου
6ά διαπιστώσητε ότι έχετε συμφέρον ν’ άγοράζετε τά είδη δια
μαθηματικούς υπολογισμούς, άπλοϋς
Ίατρεΐον: Σόλωνος 46
τροφής άπό τόν Συνεταιρισμόν μας.
ή καί συνθέτους, δύναται νά ύπολοΚολωνάκι (Τ.Τ. 135)
γισθή έπακριβώς μέ άντικειμενικά
Ύπενθυμίζομεν καί πάλιν ότι παραγγελίαι άνω τών 200.-—
Τηλ. 633.875
κριτήρια, ένώ ή άποτίμησίς τών άδραχμών άποστέλλονται, άνευ οΰδεμιάς έπιβαρύ-νσεως, είς τάς
Δέχεται : Δευτέρα — Τετάρτη
σωμάτων στοιχείων τής έπιχειρήσεως
οικίας σας διά τοΰ αύτοκινήτου τοΰ Συνεταιρισμού.
Παρασκευή 5-8
τυγχάνει αύθαίρετος καί ένέχει μεΤηλ. Οικίας: 763.215
ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
γάλην δόσιν ύποκει μεν ικότη-τος.

Αίπροαγωγαι
Α' καί Β' εξαμήνου
άπό 3ης ’Ιουλίου

Άνακοίνωσις

ΦΩΤΗΣ Β. ΗΛΙ0Π0ΥΛ0Σ

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

έλαττον ή μέραν παραμονής τό 1)20
τού βοηθήματος.
Διά παραμονήν κάτω τών 10 η
μερών ούδέν βοήθημα χορηγείται.
1 1) Ύποβλητέα δικαιολογητικά:
α) ‘Ο δικαιούμενος βοηθήματος
φυσικών λουτρών
θά έφοδιάζεται
παρά τής άρμοδίας Υπηρεσίας τοΰ
Ταμείου προ τής άναχωρήσεώς του
διά τήν λουτρόπολιν μέ ειδικόν
«Δελτίον» ύποβαλλομένου είς Λου
τροθεραπείαν, τό όποιον ΰποχρεοΰται νά ΰποβάλη άμα τή έπιστροφή
του καί ούχί πέραν τής 30.11.73
είς τό Ταμεΐον δεόντως συμπεπληρωμένον καί θερημένον παρά τής οι
κείας ’Αστυνομικής ’Αρχής.
β) Ο ίδικαιούμενοι βοηθήματος
τεχνητών λουτρών θά προσκομίσωσι
βεβαίωσιν τού Υδροθεραπευτηρίου,
δεόντως χαρτοσημασμένην,
Σ η μ ε ί ω σ ι ς :
Έφ’ όσον είς τό αυτό μέλος έγ
κριθή καί βοήθημα Άεροθεραπείας
τούτο δικαιούται μόνον τοΰ ένός βο
ηθήματος.
Διά τήν καταβολήν τοΰ χορηγουμένου ώς άνω βοηθήματος, τάσσε
ται προθεσμία μέχρι τής 30ής Νο
εμβρίου 1973 πρός άπόληψιν τού
του ύπό τών δικαιούχων - μελών, με
τά τήν πάροδον τής όποιας τό δι
καίωμα πρός άπόληψιν αύτοΰ άποσβέννυται όριστικώς».
Γ) ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕΡ ΙΜΝιΗΣ
«Άνακοινοΰται πρός τά Μέλη,
οτι τό βοήθημα Προσχολικής Μερί
μνης, διά τό έτος 1973, καθωρίσθη
δι’ έκαστον τέκνο ν είς δρχ. 1.200.
Τό έν λόγψ βοήθημα θέλει καταβληθή διά τά έγγεγραμμένα είς τό
ΤΥΠΕΤ τέκνα τών μελών, αϊτινα1 δέν
δύνανται νά μετάσχουν τών Παιδι
κών Εξοχών, ώς μή συμπληρώσαντα τό 7ον έτος τής ήλικίας των, τά
άρρενα τήν 30.6.73 καί τά θήλεα
τήν 31.7.71. Τά τέκνα άτι να θά
γεννηθώσι μέχρι καί τής 31.8.73
(χρονολογία λήξεως τής Κατασκηνωτικής περιόδου 1973) δικαιούν
ται τοΰ βοηθήματος.
Παρακαλούνται όθεν οί κ.κ. Προ
ϊστάμενοι τών Υπηρεσιών καί οί
κ.κ. Διευθυνταΐ τών Ύποκ)των τής
περιφέρειας Αθηνών - Πειραιώς, ό
πως υποβάλουν είς τήν Υπηρεσίαν
τοΰ ΤΥΠΕΤ καταστάσεις είς 2πλοΰν
(χωριστάς διά τούς υπαλλήλους καί
χωριστάς διά τούς Είσπράκτορας,
Κλητήρας, Τεχνίτας, Άνειδ. Έργάτας κλπ. συμφώνως πρός τό όπι
σθεν τής παρούσης, υπόδειγμα) περιλαμβανούσας τά τέκνα του Προ
σωπικού τής ‘Υπηρεσίας των, άτι να
δικαιούνται κατά τ’ άνωτέρω προ
σχολικής μερίμνης.
Ο'ί ΰπηρετοΰντες είς τά Ύπ)τα
’Αθηνών - Πειραιώς δύνανται νά λά
βουν τό έν λόγψ βοήθημα άπ’ εύθείας ΰπ’ αΰτών, χρεώσει τοΰ πα
ρά τφ Κ)κφ Κ)τι άνοικτοΟ λ)σμοΰ
ΤΥΠΕΤ No 334.
Αί σχετικοί καταστάσεις πληρω
μής, δεόντως υπογεγραμμένοι υπό
τών δικαιούχων δέον όπως άποστέλωνται ήμΐν μετά τοΰ άντιγράψου
τοΰ χρεωστικού ώς άνω έγγράψου.
Τό χαρτόσημον (1%) τοΰ έντάλματος βαρύνει τόν δικαιούχον.
Αί καταστάσεις τών Συνταξιού
χων θά συντάσσωνται παρ’ ήμΐν.
‘Η καταβολή τής προσχολικής μειρίμνης θά γίνεται μετά 3ήμερον άπό
τής υποβολής τής σχετικής καταστάσεως. (Τηλ. 308).
Ή καταβολή τοΰ άνωτέρω Βοη
θήματος άρχεται άπό τής Δευτέρας
(28ης Μαΐου έ.έ.).
Σ η μ ε ί ω σ ι ς: Τέκνα δικαι
ούμενα βοηθήματος άεροθεραπείας
ή λουτροθεραπείας δέν λαμβάνουν
βοήθημα προσχολικής μερίμνης.
Διά τήν καταβολήν τοΰ προηγου
μένου ώς άνω βοηθήματος τάσσεται
προθεσμία μέχρι τής 31 Δεκεμβρί
ου 1973 πρός άπόληψιν τούτου ύπό
τών δικαιούχων μελών, μετά τήν πά
ροδον τής όποιας τό δικαίωμα πρός
άπόληψιν αύτοΰ άποσβέννυται όρι
στικώς.
Έφιστώμεν τήν προσοχήν τών με
λών μας διά τήν άκριβή ήμερο μη
νίαν γεννήσεως τών τέκνων των,
πρός άποφυγήν διαγραφών».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΓΣΣΑΣ
Μαιευτήρ - Χειρουργός
Γυναικολόγος
Διδάκτωρ ’Ιατρικής Σχολής
MEMBER OF THE INTERNA
TIONAL COLLEGE OF SUR
GEONS
Δέχεται ήσψαλισμένας τοΰ Τ.Υ.
Π.Ε.Τ. μέ τό ίσχΰσν τιμολόγιον.
ΜΑΡΝΗ 11

(Μουσεΐον)

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή
ώραι 6-9 μ.μ. —Τηλ. 545.355

ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑ ΓΙΝΗ ΜΙΣΘΟΣ

Οί κατωτέρω πίνακες συνοδεύουν τό κείμενον τής καταγγελίας υπό
τής Ο.Τ.Ο.Ε, των Διαιτητικών αποφάσεων καί είναι ακρως άποκαλυπτικοι έπί τής έν γένει έξελίξεως των στοιχείων των τιμών καί τιμα
ρίθμων έξ ής προέκυψεν μείωσις τής αγοραστικής ικανότητας τών μι
σθωτών (πίναξ 1), άλλα κα' τών χορηγηθεισών αυξήσεων εις άλλας κα
τηγορίας έργαζομένων (πίναξ 2).
ΠΙΝΑΞ ,1
(Λιανικαί Τιμαί ’Αθηνών εις δραχμάς άνά χιλιόγραμμον)
ΕΙΔΗ

Νοέμβριος
1971

’Απρίλιος
1973

Ποσ. Μεταβολή %

44,40
50,80
Κρέας βόειον (μπούτι) νωπόν . . .
60,90
Κρέας μόσχου (μπούτι) νωπόν . . .
71,60
63,75
46,00
Κρέας άμνοϋ νωπόν...........................
52,00
52,25
Κρέας χοιρινόν νωπόν . . ......
36,40
50,00
Κρέας ικατεψυ. βόειον άνευ οστών .
35,85
27,40
Κοτόπουλα (νωπά)............................
67,10
70,00
Λιθρίνια (νωπά)...............................
84,00
84,00
Σφυρίδες (νωπές)..............................
33,00
33,00
Γόπες (νωπές)....................................
43,90
49,80
Κεφαλοι (νωποί)...............................
13,20
16,30
Μαρίδες (νωπές)...............................
14,85
17,10
Λιθρίνια (κατεψυγμένα)...................
19,80
25,25
Φαγκριά (κατεψυγμένα)...................
35,10
41,80
Βακαλάος παστός..............................
34,30
35,15
Έλαιόλοδον..........................................
58,30
66,00
Βούτυρον νωπόν έγχώριον................
22,00
23,00
Φυτίνη (Ά χιλ)μον).........................
107,00
118,00
Καφές κομμένος................................
1,90
1,80
Ώά ημέρας...........................................
1,40
1,50
Ώά κοινά............................................
9,80
10,30
Γόολα συμπεπυκνωμένον.....................
4,15
4,65
Γάλα νωπόν (πλαστ. φιόολη) ..........
4,80
6,30
Κουνουπίδι............................................
4,00
4,90
Λάχανο...................................................
4,50
4,90
Παντζάρια............................................
3,75
12,75
Τομάτα ..................................................
8,00
11,50
Πορτοκάλια..........................................
2,90
3,30
Καφές καφενείου................................
17,20
Σάπων............................................. ι. .
18,30
Κοπή κόμης (κουρευτικά)................
20,00
24,00
20,00
27,50
Κινηματογράφος Α' προβ. (είσιτ.)
12,00
17,00
Κινηματογράφος Β' προβ. (είσιτ.)
2,50
2,00
Είσιτήρον Τρόλεϋ - Λεωφορείων είσ.
455,00
645,00
Υποδήματα άνδρικά (Σεβαστάκη)
517,00
Υποδήματα γυναικεία (Σεβαστάκη) 378,00
7,00
Βενζίνη κοινή (άνά λίτρον) ............
6,00
Βενζίνη σούπερ (άνά λίτρον) ....
7,00
8,00
Μέση άστάθμητος ποσοστιαία μεταβολή 25,8%

14,4
17,6
38,6
0,5
37,4
30,8
■
4,3
—
- ---13,4
23,5
15,2
27,5
19,1
2,5
13,2
4,5
10,3
5,5
7,1
5,1
12,0
31,3
22,5
8,9
240,0
43,8
13,8
6,4
20,0
37,5
41,7
25,0
41,7
36,2
16,7
14,3

ΠΙΝΑ Ξ 2
Μέσον ημερομίσθιον (δρχ.)
Δεκέμβριος Φεβρουάριος Μεταβολή
1966
%
1973

ΚΛΑΔΟΙ
Βιομηχ.
»
»
»
»

τροφίμων..............................
ποτών............................. .... .
καπνοΰ............................... .
κλωστοϋφαντουργίας . . . .
ειδών ένδύσεως..................

1 04,54
88,24
81,90
.80,63
1 00,57

1 54,49
160,67
132,78
150,52
180,39

47,8
82,1
62,1
86,7
79,4

»
»
»
»
»
»
»
»
»

ξύλου.........................................
έπίπλων..................................
χάρτου ......................................
έκτνπώσεων...........................
δ£ρμστος .................................
έλαστικοΰ................................
χημιικά......................................
παραγ. πετρελαίου
κατασκευής μή μεταλ. προϊόντων.......................................
κατασκευής μεταλλικών
προϊόντων...............................
κατασκευής μηχανών . . . .
κατασκευής ήλεκτρ. μηχαν.
κατασκευής μεταφορ. μέσων
διάφοροι..................................

108,54
111,63
89,63
97,45
1 1 5,03
85,72
85,61
1 1 0,42

191,20
200,61
136,40
166,83
158,09
151,95
147,74
160,61

76,2
79,7
52,2
71,2
37,4
77,3
72,6
45,5

112,41

192,22

71,0

92,31
113,61
1 02,32
109,88
1 02,28

157,71
177,55
164,09
160,87
196,32

Γενικόν ημερομίσθιον...................... .

96,45

163,13

»
»
»
»
»

.

70,8
56,3
60,4
46,4
91,9
69,1

ΕΜΠΟΑΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΝ
ΤΟΝ ΝΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Η ΠΑΡΑΪΑΣΙΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
Τό θέμα τής παρατάσεως τού
ορίου ήλικίας σπησχόλησε τό Δι
οικητικόν Συμβούλιου τό όποιον
καί άπηύθυνε τό κατωτέρω έγγρα
φον εις την Διοίκησιν τής Τραπέζης:
«Κύριε Διοικητά,
Τό μέτρον τής παρατάσεως τού
ορίου ήλικίας άπεσκόπει, ώς γνω
στόν, εις την διατήρησιν ένός ή δύο
προσώπωνι τά όποια ήτο τψ δντι
δυσχερές νά άντικατασταθοΰν κατά
τον χρόνον τής καταλήψεώς των ΰπό
τού όρίου ήλικίας.
Άπό τινων έτών δυστυχώς ή παράτασις τού όρίου ήλικίας έξετράττη
τού σκοπού της καί κοττέληξεν έμπόδιον είς τήν σταδιοδρομίαν τών νέων
δυνάμεων αί όποΐαι συνωθοΰνται είς
τάς ιδίας θέσεις.
‘Ο Σύλλογος Προσωπικού 'Εθνι
κής Τραπέζης διεμαρτυρήθη έντόνως
κατά τό παρελθόν διά τάς άνευ πε
ριορισμού καί άποχρώντος λόγου διδομένας παρατάσεις είς τούς καταλαμβανομένους ύπό, τού όρίου ήλι
κίας.
Επειδή, δυστυχώς διαπιστώνομεν
υποτροπήν καί έπέκτασιν τοΰ φαι
νομένου, σπεύδομεν νά διαμαρτυρηθώμεν καί πάλιν καί νά έπαναλάβωμεν δτι τό Προσωπικόν τής Εθνι
κής Τραπέζης άντιτίθεται είς τάς
ουτω διδσμένας παρατάσεις αΐ ό

ποιοι πλήν τών άλλων, επαυξάνουν
τά έμπόδια τής υπηρεσιακής έξελίξεώς του.
Έπικαλούμεθα τό ένδιαψέρον Υ
μών καί παρακαλούμεν όπως μή έπιτρέψητε τήν έπανάληψιν τού φαινο
μένου.
Αί κενούμεναι λόγφ όρίου ήλικίας
θέσεις, επιβάλλεται δπως καταλαμ
βάνονται ΰπό τών δικαιούχων αύτών
καί έν ούδεμιρ περιπτώσει έπιτρέπεται ή διατήρησις διά τής παρα
τάσεως, τοΰ απερχομένου.
"Οσοι έκ τών απερχομένων κρίνονται απαραίτητοι διά τήν Δ)νσιν
σιν ας παραμένουν,
προσφέροντες
γνώσεις καί υπηρεσίας των ύπό τήν
ιδιότητα τοΰ Συμβούλου παρά τή
Διευθύνσει καί ούχί ώς υπάλληλοι
διατηρούντες τήν οϊαν θέσιν κατεΤχον κατά τόν χρόνον καταλήψεώς
των ύπό τού όρίου ήλικίας.

e
Θέμα παρατάσεως όρίου ήλικίας
ύφίσταται καί είς τάς άλλας Τραπέζας. Σημειοΰμεν ιδιαιτέρως τό
Υ.Γ. άνακοινώσεως τού Συλλόγου Υ
παλλήλων τής Τραπέζης τής Ελλά
δος: «Υ.Γ. Αί προκαλέσασαι ανατα
ραχήν φήμαι περί παρατάσεως τού
όρίου ήλικίας στερούνται, κατά διαβεβαίωσιν τού κ. Διοικητοϋ, πάσης
ύποστάσεως. Κατά συνέπειαν καλοΰμεν τό προσωπικόν νά είναι απολύ
τως ήμερον καί προσηλωμένον είς
τό καθήκον του».

Αΰξησις των μισθών
είς ποσσοτόν 30°)ο
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
καί κατά τήν περίοδον ταύτην, Ού
τως, ά ύπό τής Τραπέζης τής 'Ελ
λάδος καταρτιζόμενος δείκτης χον
δρικής πωλήσεως ’Αθηνών - Πει
ραιώς έσημείωσεν μεταξύ Νοεμ
βρίου 1971 και Μαΐου 1973 αυξησιν κατα 17,2%, καί ό δείκτης τι
μών καταναλωτοΰ τής Ε.Σ.Υ.Ε. έσηιμείωσεν μεταξύ Νοεμβρίου 1971
και ’Απριλίου 1973 αύξησην κατά
12,5% μέ σημαντικώς ανοδικήν τάσιν διά τό τρέχον έτος.
Τά ποσοστά τών ανωτέρω έπισήμως διαπεπιστωμένων αυξήσεων: α)
τών τιμών τών διαφόρων καταναλω
τικών ειδών καί β) τών τιμαρίθμων
άναφέρονται είς τιμάς καί τιμα
ρίθμους, οί όποιοι διεμορψώθησαν
κυρίως μέχρι τοΰ ’Απριλίου 1973.
’Αλλά κατά τόν έκτοτε μέχρι σή
μερον μεσολαβήσαντα χρόνον αί τιμαί καί οί τιμάριθμοι ηύξήθησαν
έτι περαιτέρω, μέ ταχύ ρυθμόν καί
επομένως τά ποσοστά ταΰτα είναι
ήδη σημαντικώς μείζονα.
Ή εκ τής έν γένει έξελίξεως τών
στοιχείων τών τιμών καί τιμαρί
θμων συνεπαγόμενη μείωσις τής άγοραστικής ίκανότητος τών τραπε
ζικών υπαλλήλων είναι ουτω λίαν
σημαντική, μάλιστα δέ έν τή πραγματικότητι είναι πολύ πλέον ση
μαντική, αν ληφθή ύπ’ όψιν δτι διά
πολλά άγαθά αί καταβαλλόμεναι τιμαί είναι μεγαλύτεραι τών έμφανιζομένων ώς έπισήμων τιμών (ώς
είς τόν ύπ’ άριθ. 1 πίνακα) λόγψ
δημιουργίας διά πολλοί είδη παραλ
λήλων αγορών.
Ill) Είναι ουτω κατάδηλος καί
διαπεπιστωμένη δΓ αναμφισβήτη
των καί επισήμου κύρους στοιχείων
ή άπρόβλεπτος ιμέ ταχύ ρυΒιμόν ου
σιώδης μεταβολή τών συνθηκών καί
ή ανατροπή τών δεδομένων ικαί προ
ϋποθέσεων ύφ’ ας καθωρίσθη ή τε
λευταίως γενομένη διά τών καταγγελο-μ,ένων διαιτητικών Αποφάσεων
κλπ. αϋξησις τών μισθών τών τρα
πεζικών υπαλλήλων, ώστε νά παρίσταται έπιτακτικώς έπ.βεβλημένη ή
λήψις τό ταχύτερον φροντίδος δπως.
έξέλθωσιν έκ τής είς ήν, συνεπείς»

τής μεταβολής ταύτης περιήλθον
καταθλιπτικώς μειονεκτικής οικονο
μικής θέσεως, χορηγούμενης αύξήσεως τών νυν καταβαλλσμένων είς
αύτούς μισθών τουλάχιστον κατά
30% (τριάκοντα έπί τοΐς έκατόν).
IV) Έπιπροσθέτως δέν πρέπει
νά παροράται
καί έτέρα μείωσις
τής άγοραστί'κής ίκανότητος τών ύ
παλλήλων, ή έπερχομένη γενικώς έκ
τής μέ τήν χορήγησιν αύξήσεως τών
μισθών συνδεδεμένης αύξήσεως τής
φορολογικής ύποχρεώσεως αυτών.
Πράγματι, έπί τής δοιθείσης κα
τά 17% αύξήσεως, έάν ύπολογισθή
ά άναλογών έπί πλέον φόρος μισθω
τών ύπηρεσιών δστις καταβάλλεται
ύπό τών υπαλλήλων λόγφ τοΰ δτι
έμπίπτουν πλέον είς άνώτερον έπίπεδον τής φορολογικής κλίμακας,
προκύπτει
έν τελευταία αναλύσει
δτι ή καθαρά αϋξησις ήτο μικρό
τερα τοΰ 15% είς τόν μέσον υπάλ
ληλον καί μόλις 12% είς τόν ανώ
τερο ν υπάλληλον. Ή περαιτέρω αυ
τή μείωσις τής αγοραστικής ίκανό
τητος τών υπαλλήλων θά ήδύνατο
νά άποτραπή
μόνον δΓ άναλόγου
τροποποιήσεως τών φορολογικών
συντελεστών ή δΓ αύξήσεως τού α
φορολογήτου ποσού τουλάχιστον είς
τό διπλάσιαν άλλ’ ούδέν τούτων
έλαβε χώραν.
V) Έξ άλλου μέ τό αίτημα τής
κατά 30% αύξήσεως δέν ζητούιμεν
τίποτε άλλο οϋτε περισσότερον εί
μή μόνον ή αϋξησις τών μισθών τών
τραπεζικών υπαλλήλων νά έναρμονισθή, έστω καί έν καθυστερήσει, πρός
ιήν αϋξησιν τής οποίας έ'τυχον ήδη,
αΐ άποδοχαί τών έργαζομένων τών
άλλων κλάδων καί ήν επέβαλε καί
έπιβάλλει ή πράγματι κότης, ή δημιουργουιμένη κυρίως έκ τής διαπιστουμένης αύξήσεως τών τιμών καί
τοΰ τιμαρίθμου, αλλά καί έκ τής α
νάγκης συμμετοχής τών έργαζομέ
νων είς τό αύξανόμενον ακαθάριστον
εθνικόν εισόδημα. Καί ή αυτή πραγματικότης έπιβάλλει καί διά τούς
τραπεζικούς ύπαλλήλους τήν είς αύ
τούς χορήγησιν τής ζητουμένης αύ
ξήσεως τών μισθών τουλάχιστον κα
τά 30%.

Διά τούς τραπεζικούς ύπαλλήλους
τό σύνολον τών ποσοστιαίων αυξή
σεων τών μισθών των καθ’ δλον τό
έξαετές χρονικόν διάστημα άπό τοΰ
τέλους τοΰ 1966 μέχρι τοΰ Μαρτίου
1973 άνήλθεν, ώς γνωστόν, είς 29%
(12% άρχικώς, 17% τελευταίως).
Έναντι τοΰ ποσοστού τούτου
(29%) αί δοθεΐσαι αυξήσεις είς αλ
λας κατηγορίας έργαζομένων κατά
τήν αύτή,ν χρονικήν περίοδον (Δεκ,
1966 - Φεβρ. 1973) υπήρξαν κατά
πολύ μεγαλύτεραι ώς τούτο προκύ
πτει έκ τού έν τέλει και συνεχείς
τής παρούσης παρατιθεμένου ύπ’
άριθ. 2 πίνακος, είς τόν όποιον έμφαίνεται ή έξέλιξις τού μέσου ημε
ρομισθίου τών έργαζομένων είς δια
φόρους βιομηχανικούς κλάδους συμφώνως πρός στατιστικά στοιχεία
τοΰ Ι.Κ.Α. Ουτω τό μέσον γενικόν
ή μερομ ί σθιο ν κατά τήν περίοδον
ταύτην ηύξήθη κατά 69,1% αί δέ
κατά κλάδους αυξητικοί μεταβσλαί
τών ημερομισθίων κλιμακοΰνται είς
ποσοστά άπό 37,4% είς τόν βιομη
χανικόν ικλάδον δέρματος, είς 86,7%
είς τόν κλάδον κλωστοϋφαντουργίας
καί μέχρι 91,9% είς τους διαφό
ρους λοιπούς κλάδους. Έκ τών στοι
χείων τούτων καθίσταται φανερά ή
ΰστέρησις τής άναπ,ροσσρμογής τών
μισθών τών τραπεζικών υπαλλήλων
έν σχέσει πρός ολας τάς κατηγο
ρίας έργαζομένων
τών διαφόρων
βιομηχανικών κλάδων κατά τήν πε
ρίοδον 1966—1973.
Δέον νά σημειωθή έπίσης δτι άπό
1ης Μαΐου 1973 έξηγγέλθησαν αύξήσεις είς τά κατώτατα όρια μισθών
καί ημερομισθίων άνερχόμεναι είς
ποσοστόν 30% κατά μέσον σρον,
καί κλιμακούμενοι είς τρεις φάσεις
μέχρι τοΰ Ιουλίου 1974. Έκ τών
τελευταίων τούτων αυξήσεων θά έπηρεασθή άπωσδήποτε καί είς ση
μαντικόν βαθμόν πρός τά άνω τό άναφερόμενον ώς μέσον γενικόν ημε
ρομίσθιον είς τόν ύπ’ άριθ. 2 πί
νακα. Κατόπιν τούτου, ή ύστέρησις
έκ τών δοθείσών αυξήσεων εις τους
τραπεζικούς
ύπαλλήλους,
έναντι
τών άλλων έργαζομένων, καθίστα
ται έτι μεγαλύτερα.
VI) Τά έν γένει ανωτέρω έκτιθέμενα καί αί διαπιστώσεις, έρειδόμεναι έπί έξηλεγμένων καί έπισήμως
βεβαιωμένων στοιχείων καί συνοδευόμεναι, υπό τών κατωτέρω1 πα
ρατιθέμενων πινάκων αποτελούν καθσ,ράν καί πλήρη
οικονομολογικήν
μελέτην, αναγκαία καί άδιάσειστα
πορίσματα τής οποίας είναι ή μετά
Προϊστάμενος τής 'Τπηρεσίας Χο τήν τελευταίως κατά 17% αϋξησιν
ρηγήσεων VI (1—52) Βιαμηχανίαι τών μισθών τών τραπεζικών υπαλλή
μεταλευτικαί, μεταλλουργικαί Οικο λων, έπελθοΰσα, ώς ε’ίρηται, σημαν
τική ουσιώδης μεταβολή τών συν
δομικών 'Τλών.
Ό κ. Θεόδωρος Μπαλλές — 'Τ- θηκών καί προϋποθέσεων, ΰφ’ άς έποτμηματάρχης, ’Εντεταλμένος καί χορηγήθη ή αϋξησις αυτή, καί ή άΠροϊστάμενος Λογιστηρίου παρά τφ νάγκη τής κατά 30% τουλάχιστον
'Τποκαταστήματι Πύργου, είς τό Υ αύξήσεως τών καταβαλλόμενων μι
ποκατάστημα Όρεστιάδος, ώς Δι σθών. Καί ή κατά τό ποσοστόν τού
ευθυντής, αντί τοΰ κ. ’Αντωνίου Δα- το αϋξησις δέον οπωσδήποτε νά χομιανόγλου — 'Τποτμηματάρχου, με- ρηιγηθή διότι δέν δύναται νά έναν
τατιθεμένου είς τό Υποκατάστημα τι ωθή τις πρός τά πορίσματα
ταΰτα.
Καμοτινής, ώς Διευθυντοΰ.
Ό κ. Χρηστός Μάρκου — ΤμημαVII) ‘Η δυνατότης καί ή ευχέ
τάρχης Α’ τάξεως, παρά τφ 'Τπο- ρεια τών Τραπεζών πρός καταβολήν
καταστήματι ’Αγριας είς τό 'Τποκ) δχι απλώς τής ζητουμένης αυξήσε
μα Ζέας, ώς Υποδιευθυντής αντί ων, άλλά πολύ μεγαλυτέρας, είναι
τοΰ κ. Μιχαήλ Άθανασιάδη — τμη- έκτος πάσης άμφιβολίας καί άποματάρχου Αλ τάξεως, μετατιθεμέ- λύτως δεδομένοι, λαμβανομένων ύπ’
νου είς τό Υποκατάστημα Π λ. Συν οψιν τών πραγματοποιουμένων με
τάγματος, ώς 'Τποδιευθυντοΰ, αντί γάλων κερδών, προκυπτόντων έξ ι
τοΰ κ. Παναγιώτου
Βαζούρα -—· σολογισμών καί τών δημοσιευόμε
Τμηματάρχου Αλ τάξεως, μετατι νων έκθέσεων τών Διοικήσεων τών
θέμενου είς τό Κατάστημα όδοΰ Στα Τραπεζών, εις τάς όποιας έν ταΰδίου 38, ώς ’Εντεταλμένου.
τώ τονίζεται καί ή πράγματι υψη
Ό κ. Γεοίργιος Γκόνη,ς — Τμη- λή παραγωγικότης καί άποδοτικόματάρχης Αλ τάξεως, Προϊστάμε της τών τραπεζικών υπαλλήλων, δννος Τμήματος παρά τή Διευθύνσει των έκ τών κυρίων συντελεστών τής
Βιομηχανικών Μελετών ώς 'Υποδι αύξήσεως τών κερδών αυτών καί τής
ευθυντής παρά τή αυτή Διευθύνσει.
έν γένει μεγάλης καί ταχείας ανό
Ό κ. Νικόλαος Δρουλίσκος —- Ύ- δου τής οικονομικής ισχύος τών
ποτμηματάρχης,
’Εντεταλμένος καί Τραπεζών, πολλαπλώς έκδη,λουμέ
Προϊστάμενος
Λογιστηρίου
παρά
τφ 'Τποκαταστήματι ’Αμπελοκήπων,
είς τήν Θυρίδα 'Αγίου Θωμά, ώς
Προϊστάμενος
αυτής, αντί τοΰ κ.
Βενιζέλου Γιαννετοπούλου — 'Τπο
τμηματάρχου, μετατιθεμένου είς τό
Υποκατάστημα
’Αμπελοκήπων, ώς
’Εντεταλμένος
καί
Προϊστάμενος
Λογιστηρίου.
Ό κ. Γεώργιος Καραμητσάνης —
Ύπό τοΰ Διοικ. Συμβουλίου
Λογιστής Αλ τάξεως, παρά τφ Ύτοΰ Ταμείου Άλληλοβοηθείαις ccποκαταστήματι Πλατείας Συντάγμα
πεφασίσθη ή υπαγωγή είς τήν
τος, είς τό Υποκατάστημα Λεωφό
άσφάλισιν τών τέκνων τών θηρου Βασιλίσσης Σοφίας, Πειραιώς,
λέων συναδέλφων —■ άμέσων με
ώς
’Εντεταλμένος
Προϊστάμενος
λών τοΰ Ταμείου.
Λογιστηρίου.

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Διά πράξεων τοΰ κ. Διοικητοϋ ώναμάσθησαν:
Ό κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης — Συμ,πράττων 'Υποδιευθυντής.
Ό κ. Πέτρος Καρλής — Τμηματάρχης Α'. τάξεως.
Ό κ. Νικόλαος Ποιιλόπουλος —
Τμη,ματάρχης Β'. τάξεως.
Ό κ.
’Ιωάννης
Μοιράγιας —
Συμπράττων 'Υποδιευθυντής, ’Εντε
ταλμένος παρά τφ Καταστήματι όδού Σταδίου 38, ‘Υποδιευθυντής πα
ρά τφ αύτψ Καταστήματι.
Ό κ. Λουκάς Ζαμάνος — Τμηματάρχης Βλ τάξεως, παρά τφ 'Τποκαταστήματι
Π λ.
Μητροπόλεως,
’Εντεταλμένος τοΰ αύτοΰ 'Υποκατα
στήματος.

★
Διά πράξεων τοΰ κ. Διοικητοϋ έταποθετήθησαν:
Ό κ. Κων)νος, Άδριανός — Τμηματάρχης Βλ τάξεως, μέχρι, τοΰδε
Προϊστάμενος Υπηρεσίας, ώς Προ
ϊστάμενος Τμήματος Γραφείου Διοί
κησε ως.
Ό κ. Κων)νας Κωνσταντόπουλος
— Λογιστής Αλ τάξεως, ώς Προϊ
στάμενος Υπηρεσίας Γραφείου Διοικήσεως.
Ό κ. Πολυνείκης Χατζηκώστας ή
Κωνσταντάκης — Λογιστής Βλ τά
ξεως, παρά
τφ 'Τποκαταστήματι
Σητείας, είς τό αυτό Υποκατάστη
μα, ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊστά
μενος Λογιστηρίου.
Ό κ. Γεώργιος Γού?»ας — Τμηματάρχης Β' τάξεως, Προϊστάμε
νος Υπηρεσίας Παρακολουθήσεως
Καταθέσεων παρά τή Διευθύνσει
Καταθέσεων καί Νέων ’Εργασιών,
ώς Προϊστάμενος Τμήματος Ιίαυαθέσεων παρά τή αυτή Διευθύνσει.
Ό κ. ’Ιωσήφ Λιούλιας Τμήμα,τάρχης Α' τάξεως, Προϊστάμενος
Υπηρεσίας Άναπτυξεως Βιοτεχνίας
(1—72) παρά τή Διευθύνσει Βιομη
χανικών Χορηγήσεων, ώς Προϊστά
μενος Τμήματος
Προγραμματσμοϋ
Έργασών καί Λετουργίας Δικτύου
παρά τή Διευθύνσει Καταστημάτων
Εσωτερικού.
Ό κ. Ευθύμιος Ίωννίδης — *Τποτμηματάρχη,ς, Προϊστάμενος 'Τ
πηρεσίας Τύπου παρά τφ Τμιιματι
Δημοσίων Σχέσεων, είς τήν Διείιθυνσιν Βιομηχανικών Χορηγήσεων, ώς

νης, δπως διά τής είς υψηλά έπίπεδα άνόδου τής άξίας τών μετο
χών αύτών, τής ζητήσεως αύτών,
τής χορηγήσεως μειζόνων μερισμά
των κλπ.
VIII) Τούτων δεδομένων καί κα
τόπιν τής όμοφώνως ληψθείσης ύπ’
άριθ. 1 τής 14.6.1973 άποψάσεως
τού Εκτελεστικού Συμβουλίου τής
ήμετέρας 'Ομοσπονδίας, καταγγέλλοντες τάς, δΓ ών έχορηγήθη ή τε
λευταία κατά 17% αϋξησις τών μι
σθών τών τραπεζικών ύπαλλήλων, διαιτητικάς άποψάσεις καί συλλογι
κός συμβάσεις έργασίας, ή άλλας
πράξεις καλοΰμεν τάς πρός άς ή
παρούσα Τράπεζας δπως διά τών
νομίμων έκπροσώπων των διαπραγματευθώμεν είς τόπον καί χρόνον
όρισθησόμενον παρ’ αύτών, τήν σΰναψιν συλλογικής συμβάσεως έργα
σίας αύξήσεως τών μισθών τών ύπαλλήλων αυτών, ήτις δέον νά άνέλθη είς ποσοστόν τούλάχιστον 30%
(τριάκοντα έπί τοΐς έκατόν) έπί
τών βασικών μισθών αύτών, ώς οϋτοι είναι διαμορφωμένοι διά τών
καταγγελλόμενων διαιτητικών άποφάσεων καί συλλογικών συμβάσεων
έργασίας ή άλλως πως καταβάλ
λονται.
Είς περίπτωσιν μή αποδοχής τής
παρούσης μετά τήν λήψιν αυτής ικαί
έντός εύλογου προθεσμίας, πάντως
ούχί μεγαλυτέρας τών 10 ημερών,
δηλοΰμεν δτι θά προσφύγωμεν είς
τό Ύπουργείον Εθνικής Οικονομίας
Γενικήν Διεύθϋνσιν Έργασίας, διά
τά περαιτέρω νόμιμα.

Κύριοι,
ΔΕΝ ΕΙΣΘΕ
ΑΦΕΝΤΕΣ
Οίαδήποτε παράλειψις έν
τή ύπηρεσίςι ή παράπτωμα
συναδέλφου, δέν δικαιολογεί
τήν συμπεριφοράν ώρισμένων,
έλαχίστων ευτυχώς,
προϊσταμένων υπηρεσιών, έπαρχιακών κυρίως υποκατα
στημάτων,
Ύπενθυμίζομεν, είς όσους
τό αγνοούν, δτι ό ρόλος τών
προϊσταμένων καί Διευθυν
τών είναι αύστηρώς υπηρε
σιακός καί δτι είς τά ύπηρεσιακά πλαίσια έχουν τό
δικαίωμα νά κρίνουν τά λά
θη καί τάς παραλείψεις τών
υφισταμένων.
Αί ύβρεις καί άπείλαί,
παρουσία μάλιστα πελατών
τής Τραπέζης, ό τραμπουχισμός εί'ς τινας περιπτώ
σεις, είναι σοβαρώτατα πα
ραπτώματα, τά όποια θά
καταγγέλλωνται είς τήν Διοίκησιν καί θά άξιώνεται ή
έπιβολή κυρώσεων.
Πρέπει έπί τέλους νά άντιληφθοϋν δλοι δτι ή άνά^
ληψις οΐασδήποτε υπευθύ
νου θέσεως ουδόν πρόσθετον
δικαίωμα, πέραν τοΰ ύπηρεσιακοΰ παρέχει καί οπωσ
δήποτε δέν παρέχει κυριαρ
χικά δικαιώματα έπί τών υ
φισταμένων.
"Οσοι
δέν άντιληψθοΰν
τήν προετδοποίησιν αύτήν
θά κληθούν συντόμως νά δώ
σουν λόγον καί τότε θά άντιληφθοΰν δτι δέν είναι άφένται. "Εχει καί τδ Προ
σωπικόν τους προστάτας
του. Τόν νόμον. Τόν Σύλ
λογόν του. Τόν ’Οργανισμόν
Υπηρεσίας.
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Ό π. Σπυρίδων Δέμης — Υπο
λογιστής Αλ τάξεως, παρά τφ 'Τποκαταστήματι Ξυλοκάστρου, ώς ’Εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου τοΰ αύτοΰ Ύποκ)τος, αντί
τοΰ κ. Ευθυμίου Ζάχου —■ Τμημα
τάρχου Βλ τάξεως, απαλλασσόμε
νου τών καθηκόντων του καί μετατιθεμένου είς τό Υποκατάστημα Κό
ρινθου, ώ' Λογιστοΰ.

Ή σχετική άναικοίνωσις τού
Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας έχει ώς
άκαλούθως:

μοδοτήσεως τοΰ Νομικού Συμβού
λου τοΰ Ταμείου κ. Π. Πανοπούλου,
είς τροποποίησιν τοΰ άρθρου τοΰ ίσχύοντος Κανονισμού τού άφορών-

τος τήν άσφόιλισιν είς τδ Ταιμεΐον
τών τέκνων τών Θηλέων συναδέλ
φων — άμέσων ιμελών τοΰ ήμετέρου
Ταμείου.

Κατόπιν τούτου δύνανται αί συ
«Άνακοινούται πρός τά Μέλη, νάδελφοι νά ύποβάλωσιν είς τήν Υ
δτι ή Διοικητική Επιτροπή τού Τα πηρεσίαν τοΰ Ταμείου (Καν Λύγμείου ’Αλληλοβοήθειας Ύπαλλήλων γρην) τά ύπό τού Κανονισμού προΕθνικής Τραπέζης κατά τήν πρώ- βλεπόμενα δικαιολογητικά διά τήν
την συνεδρίασιν αυτής τής 17ης έγγραψήν άμέσως παρ’ αύτψ τών
Μαΐου 1973 προέβη, κατόπιν γνω- τέκνων των».

