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Εύχαι
Αγαπητοί Χυνάδελφοί,

Ms αυγχρατημ.ενην αίσεοδοςίαν, δεα την έκα- 
νοποεηοεν, άπο μ,αζρου έκκρεμ,ούντων αέτημ.άτων 
ρας, άποχαερετεξομ-εν το 197S.

Λϊεγάλα καε δοο/ερη τα προβλήματα ποί> μας 
έκληρονόμησεν το 1971. Τα πλεεβτα ες αυτών 
άντεμετωπεαβησαν κατά τον καλύτερον δυνατόν τρό
πον. Αέν έφϋάσαμεν δυστυχώς εές τό τέρμα καε 
καλούμεθα κατά τό νέον έτος 1973 νά έντεενω- 
μεν τάς προσπαβεεας μας δεά νά έπετύ/ωμεν τό 
μεγεστον δυνατόν.

Ή εση μεταχεερεσες μέ τους συναδέλφους μας 
τών άλλων μεγάλων Τραπεζών παραμένεε τό βα- 
σεκώτερον αίτημα, δεά την εκανοποεησεν τού όποε- 
ου τό Αεοεκητκόν ΖΒυμβούλεον ήγωνεσόη μετά πεί
σματος. Ή ρύΟμεσες τού μεαθολογεκού δέματος 
δεά τής Αεαετητεκής άποφάσεως, δεευρύνεε τάς δυ
νατότητας αποδοχής του καε έλπεζομεν ότε καε ή 
Αεοεκησες τής Τραπέζης μας, έπεδυμεε νά άποκα- 
ταστήση τούς ύπαλλήλους της εές την προτέραν 
των δέσεν. Τό αίτημα τής ίσης μεταχεερεσεως δεν 
εέναε αίτημα οέκονομεκών κυρίως οφελών. Εεναε 
αίτημα ήδεκής έκανοποεήσεως καε ύπ’ αύτήν την 
εννοεαν τό δέτομεν ύπό την κρεσεν τής Αεοεκήσεώς 
μας, βέβαεοε, ότε, τό ένδεαφέρον της δεά τό Προ· 
σωπεκόν, δά έξουδετερώση τάς δφεσταμενας δυσ- 
χερείας, προς άντεμετώπεσεν του.

★
Είχομεν έλπεσεε ότε ό κίνδυνος δεά τά Άσφα- 

λεστεκά μας Ταμεία, εεχεν άπομακρυνδή. Εόρε- 
σκόμεδα όμως πάντοτε εές κατάστασεν έτοεμότητος 
καε οΰτω ήδυνήδημεν δεά μίαν άκόμη φοράν νά 
δεασώσωμεν την άνεξαρτησίαν τών άσφαλεστεκών 
μας Όργανεσμών. ΤΙ μεγαλεεώδης συγκέντρω
σες δεαμαρτυρεας την οποίαν επραγματοποεήσαμεν, 
ύπήρςεν άπόδεεςες τής άποφάσεως μας νά άγωνε- 
σδώμεν δε’ όλων μας τών δυνάμεων δεά νά δεατη- 
ρήσωμεν ό,τε μέ άγώνες καε αεμα έχομεν κατα- 
κτήσεε.

”Ας εύχηδώμεν νά μην παραστή άνάγκη καε νέων 
αγώνων, δεά τήν περεφρούρησεν τών άσφαλεστεκών 
μας δεκαεωμάτων.

★
©ά άπετέλεε σφάλμα ή εσπευσμένη τροποποίη

σες τού Όργανεσμού Έπηρεσίας τής Τραπέζης 
μας. 14ατά τό λήγον έτος έγένετο ή άπαετουμένη 
προεργασία ύπό τού Αεοεκητεκού Συμβουλίου καε 
εντός τού νέου Ετους δά επεδεωχδή καε έλπεζομεν 
ότε δά έπετευχδή ή επί τόσα Ετη άναμενομένη προσ
αρμογή του εές τήν ύφεσταμένην πραγματεκότητα. 
Τούτο δά εεναε μία άκόμη κατάκτησες, ή όποία 
δά συντελέση εές τήν έςαφάνεσεν πλεεστων εμπο
δίων δεά τήν ομαλήν ύπηρεσεακήν έξέλεξεν.

★
Ορό τών πυλών τού νέου Ετους άπευδύνομεν 

προς τήν Αεοεκησεν τής Τραπέζης μας τάς εΰχάς 
μας, προς εύόδωσεν τών προσπαδεεών της δεά τήν 
άνάπτυξεν τών έργασεών τού 'Ιδρύματος. Έκφρά. 
ζομεν εν ταυτφ τήν ευχήν όπως κατά τό νέον Ετος, 
άποδώση πλουσίους τούς καρπούς της, επ’ ώφε- 
λεεο£ τού ΙΙροσωπεκού καί τού 'Ιδρύματος τό ό
ποιον ύπηρετούμεν, ή συνεργασία τού Αεοεκητεκού 
Συμβουλίου τού Συλλόγου μετά τής Αεοεκήσεως.

Μέ τήν πεατεν αύτήν εύχόμεδα εές όλους ύμάς 
καί τάς οέκογενεέας σας ευτυχίαν καί χαράν.

ΤΟ ΙΙΟΙΚΗΤΙΚΟΜ Sl'MBOVAIOA

ΙΥΚΘΕΣΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΝ ΣΥΜΒΘΥΑΕΟΝ
Α) Πρωτοβάθμιον Πειθαρχικόν 

Συμβούλιον:
Πρόεδρος ο προϊστάμενος Διευ- 

θύνσεως Προσωπικού κ. Μ. Κούμ- 
πας. Μέλη οί κ.κ. Α. Μαρίτσας, υ
ποδιευθυντής Διευθϋνσεως Έπιθεω- 
ρήσεως, Μ. Στρατηγάκης, υποδιευ
θυντή ς Διευθϋνσεως Εμπορικών Χο
ρηγήσεων, Π. Σταυματόπουλος, υ
ποδιευθυντής Διευθϋνσεως Βιομηχα
νικών Χορηγήσεων, I. Πράφης, υπο
διευθυντής Διευθϋνσεως Καταστημά
των Εσωτερικού. Εισηγητής ό κ.

Δ. Παπαδόπουλος, υποδιευθυντής 
Διευθϋνσεως Προσωπικού.

Β) Δευτεροβάθμιον Πειθαρχικόν 
Συμβούλιον:

Πρόεδρος ό κ. Διοικητής. Μέλη 
οί κ.κ. Γ. Παπαχρήστου, προϊστά
μενος Διευθϋνσεως ’Οργανώσεως, Β. 
Παπακωνσταντόπουλος, προϊστάμε
νος Διευθϋνσεως Έπιθεωρήσεως, Κ. 
Σοψιανόπουλος, προϊστάμενος Διευ- 
θύνσεως ’Εμπορικών Χορηγήσεων, 
Μ. Κούμπας, προϊστάμενος Διευθϋν- 
σεως Προσωπικού.

• Θά έπιδοδη εντός των ήμερων εις τον κ. Διοικητήν
Παραθέτομεν κατωτέρω τό πλήρες κείμενον τού σχεδίου ’Οργα

νισμού Υπηρεσίας, τό όποιον συνέταξε τό Διοικητικόν Συμβούλιου 
τού Συλλόγου:

—'Ως Βάσις λαμβάνεται ό ισχύων σήμερον «οργανισμός τής 
Υπηρεσίας» τής Τραπέζης.

— Αί εις τό παρόν περιεχόμεναι προτάσεις, διεμορφώθησαν, 
κατόπιν πολλών συζητήσεων εις τό Διοικητικόν Συμβούλιου τού Συλ
λόγου καί εις τήν, είδικώς πρός τούτο συγκληθεΐσαν 'Ολομέλειαν αυ
τού, έν συνεργασίςι μέ ειδικούς έπιστήμονας καί άφοΰ έλήψθησαν 
ΰπ’ δψιν, τόσον προηγούμενοι σχετικοί έργασίαι, οσον καί μέχρι 
σήμερον, ύποβληθείσαι εις τον Σύλλογον συγκεκριμένοι ειδικοί προ
τάσεις, έκ μέρους συναδέλφων μελών αυτού.

— Πρός εΰχερεστέραν παρακολούθησιν, μελέτην καί έκτίμησιν 
τών προτεινομένων τροποποιήσεων καί συμπληρώσεων, έκρίθη απα
ραίτητον ν’ άχολουθηθή ή ύφισταμένη εις τον ίσχύοντα σήμερον «’Ορ
γανισμόν τής Υπηρεσίας» διάταξις τής ύλης, κατά κεφάλαια, θέ
ματα καί άρθρα, χωρίς ή τήρησις τής σειράς αυτής νά σημαίνη, 
ώς καί παλαιότερον έδηλώθη, ειδικήν αξιολογικήν έκτίμησιν ή κατά 
προτεραιότητα σημασίαν τών διαφόρων θεμάτων.

Διά τάς διατάξεις τού ίσχύοντος «’Οργανισμού τής Υπηρε

σίας», διά τάς οποίας δέν ύφίστανται προτάσεις μας, πρός τρο
ποπο ίησιν ή συμπλήρωσιν προτείνεται ΰφ’ ήμών ή διατήρησίς των 
ώς έχουν. Συνεπώς αιί προτάσεις μας αφορούν μόνον τάς πρός τρο
ποπο ί η σιν, συμπλήρωσιν ή άντικατάστασιν διατάξεις, εις ας καί 
μόνον άνείφερόμεθα. Εις έκάστην πρότασίν μας, έν σχέσει πρός τό 
προτεινόμενον ΰφ’ ήμών κείμενον τής σχετικής διατάξεως, παραθέ
το μεν οπού τούτο κρίνεται άπαραίτητον, είσαγωγικώς ή ΰπό τό προ- 
τεινόμε-ον κείμενον, όλίγας γενικάς σκέψεις, πρός αίτιολόγησιν καί 
δικαιολόγηστν, τής προτεινομένης τροποποιήσεως, συμπληρώσεως ή 
άντικαταστάσεως. Αί σκέψεις αυται έλπίζομεν νά διευκολύνουν τήν 
μελέτην, κστανόησιν καί έκτίμησιν τών προτάσεών μας. Ώς είναι 
φυσικόν, πλήρης διευκρίνισις, θά γίνη κατά τάς σχετικός, έπί τών 
προτάσεών μας συζητήσεις, καθ’ ας θά δοθούν, έάν παραστή άνάγκη, 
διεξοδικώτεραι καί περισσότερον συγκεκριμένοι έξηγήσεις. Παρί- 
σταται άνάγκη νά τονισθή δτι βασικός παράγων, ό όποιος έπέδρα- 
σεν εις τήν διατύπωσιν τών κατωτέρω προτάσεων, είναι ή άνάγκη 
τής άποδοττκωτέρας όργανώσεως, λειτουργίας καί συνδέσεως τών 
υπηρεσιών τής Τραπέζης, πρός έξυπηρέτησιν τού έργου καί τών σκο
πών της. Είναι φυσικόν δτι έλήψθησαν ΰπ’ δψιν καί αί βασικαί 
διεκδικήσεις τού προσωπικού τής Τραπέζης, διά τήν μισθολογικήν 
καί βαθμολογικήν προαγωγήν του.

ΑΡΘΡΟΝ Ιον.

Γενικά.

Παράγραφος 2. Αϋτη θά πρέπει 
νά διαμορφωθή ώς έξης:

Αί έργασίαι τής Τραπέζης κατευ- 
θύνονται καί παρακολουθοϋνται ύπό 
τής Διοικήσεως καί ύπ’ ευθύνη της 
κ.λ.π.

Παράγραφος 3. Θέμα τών παρά 
τή Διοικήσει Διευθύνσεων.

’Εν δψει τής συνεχούς έπεκτάσε- 
ως, άναπτύξεως καί προόδου τών 
εργασιών τής Τραπέζης, τών τεχνο
λογικών καί νέων μεθόδων όργανώ
σεως τών υπηρεσιών μεγάλων, ώς ή 
Τράπεζα, οικονομικών μονάδων, καί 
τής ανάγκης χωρίς νά είναι έπί βε
βλημένου νά τηρήται, έκάστοτε ή 
διαδικασία τροποποιήσεώς του, νά 
έξασφαλισθή ή δυνατότης δυναμι
κής προσαρμογής τού «’Οργανι
σμού τής 'Υπηρεσίας εις τάς εξελί
ξεις ταύτας, ώστε νά παρέχεται ή 
ευχέρεια εις τήν Διοίκησιν, έν συ- 
νεννοήσει μετά τών άρμοδίων συν
δικαλιστικών οργανώσεων τού προ
σωπικού της, ν’ άναδιαρθρώση τάς 
υπηρεσίας της, νά δημιουργή νέας 
τοιαύτας, νά συγκροτή νέας, παρά 
τή Διοικήσει Διευθύνσεις κλπ. χω- 
χίς, βέβαια, αί ένέργειαι αΰται νά 
προσβάλλουν τά κεκτημένα καί νό
μιμα δικαιώματα τού προσωπικού, 
έκρίναμεν σκόπιμον νά προτείνω- 
μεν δπως, αντί τού καθορισμού,

περιοριστικούς τών παρά τή Διοική
σει ύπηρεσιακών Διευθύνσεων ώς 
συμβαίνει μέ τον ίσχύοντα σήμε
ρον «‘Οργανισμόν τής Υπηρεσί
ας» καί πρός άντικατάστασιν τής 
παρ 3 τού άρθρου 1, τεθή γενική 
διάταξις έχουσα οΰτω:

«Αί παρά τή Διοικήσει ΰπάρ- 
χουσαι Διευθύνσεις ορίζονται έκά
στοτε δϊ’ ήτιολογημένης άποφάσεως 
τού Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, 
λαμβάνοντος ύπ’ δψει τάς ύπηρεσια- 
κάς άνάγκας τής Τραπέζης, τήν ά- 
νάπτυξιν τών έργασιών της καί τάς 
έν γένει τεχνολογικός καί λοιπάς 
εξελίξεις». Τό τελευταίον έδάφιον 
τής, ώς άνω διατάξεως τής παρ. 3 
τού άρθρου ένα, ν’ άντικατασταθή 
ώς έξης, συμπληρούμενον βάσει 
σχετικής διατάξεως περιεχομένης εις 
τον προϊσχύσαντα ’Οργανισμόν 
(1952). «Διά πράξεως τής Διοική- 
σεως έκδίδονται ειδικοί Κανονισμοί 
καθορίζοντες α) τάς αρμοδιότητας, 
τήν δικαιοδοσίαν καί τήν σύνθεσιν 
τών Διευθύνσεων κατά τάς μεταξύ 
των σχέσεις, β) έκάστοτε τά τμή
ματα καί αί ύπηρεσίαι τής Τραπέ
ζης, ώς καί ή σύνθεσις αυτών καί 
αί μεταξύ των σχέσεις γ) ό τρόπος 
διεξαγωγής τής έσωτερικής ύπηρε- 
σίας τών διαφόρων καταστημάτων 
τής Τραπέζης. Κατά τήν έπεξεργα- 
σίαν τών έν λόγω Κανονισμών καί 
τάς τυχόν τροποποιήσεις καί συμ
πληρώσεις αυτών, λαμβάνεται ύπ’ 
δψιν καί ή γνώμη τών συνδικαλιστι-

{★} (*} (★) ·:>} ΘΒ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Φ Μ Φ Β Φ Μ Φ Β Φ Β Φ Β Φ Β Φ Β

κών εκπροσώπων τού προσωπικού 
τής Τραπέζης».

Παράγραφος 4 ("Αρθρον 1 )
Νά διαμορφωθή ώς έξής:
4.— «Ή τοποθέτησις τών προϊ

σταμένων τών Διευθύνσεων, τών 
Τμημάτων, καί τών ύπηρεσιών τών 
Διευθυντών, ύποδιευθυντών καί έν- 
τεταλμένων υποκαταστημάτων, ώς 
καί ή άνάκλησις τών τοποθετήσεων 
τούτων, γίνεται διά πράξεως τού 
Διοικητοΰ, κατά τήν κρίσιν του, 
τηρουμένης τής ιεραρχίας καί με
τά γνώμην αρμοδίου, κατά περί- 
πτωσιν υπηρεσιακού Συμβουλίου 
τή συμμετοχή μετά ψήφου, νομίμως 
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τού

Συλλόγου. Διά τάς τοιαύτας τοπο
θετήσεις καί άνακλήσεις λαμβάνε- 
ται ύπ’ δψιν καί ύπηρεσιακός φά- 
κελλος τού Υπαλλήλου».

Παράγραφος 5—6—7—8 τού ί
σχύοντος όργανισμοΰ θά παραμεί
νουν ώς έχουν.

Παράγραφος 9.
Νά διαμορφωθή ώς έξής:
9. «Διά τήν τοποθέτησιν τού 

προσωπικού καί τήν εις έκαστον ύ- 
πάλληλον άνάθεσιν ύπηρεσιακών 
καθηκόντων δέον νά λαμβάνηται ύπ’ 
δψιν ό βαθμός, ή ύπηρεσιακή κα- 
τάρτισις καί έν γένει ή προσωπικο
ί ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)

*Η γνώμη μας
F

ΟΙ ΣΑΤΡΑΠΙΣΚΟΙ
ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ της συμπεριφοράς ένίων Διευθυντών Υποκα

ταστημάτων, έχομεν άσχοληθεΐ καί παλαιότερον. Λυπούμεθα διό
τι εϊιμεθα υποχρεωμένοι νά έπανέλθωμν. Είναι πράγματι λυπηρόν 
τό φαινόμενον διευθυντών τής ’Εθνικής Τραπέζης οί όποιοι εμφανί
ζονται, πολλάκις καί παρουσία τών πελοττών, να ενεργούν ώς... 
έργοδόται παρωχημένων έποχών καί νά συμπεριφέρωνται πρός 
τούς υφισταμένους των ώς σατράπαι.

Διά τελευταίαν φοράν σχολιάζομεν τό γεγονός χωρίς καί νά 
καταγγέλωμεν τους οΰτω συμπεριφερόμενους κ.κ. Διευθυντάς. 
Τούς προειδοποιοΰμεν, δτι, πάσα καταγγελία κακής συμπεριφο
ράς εις τό μέλλον θά αναγράφεται εις την «Τραπεζιτικήν» καί ό 
παραφεράμενος Διευθυντής θά παραδίδεται εις τήν περιφρόνηισιν 
του Προσωπικού, ένώ παραλλήλως θά ζητείται ή παραδειγματική 
τιμωρία του ύπό τής Διοικήσεως.

Οί σατραπίσκοι δέν έχουν θέσιν εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν.

Ή παραβίασις 
τής νομοθεσίας

ΠΟΛΛΑ είναι δυστυχώς τά κρού
σματα παραβιάσεως τής ’Εργατι
κής νομοθεσίας, εις διάφορα Υπο
καταστήματα. Εις τάς περισσοτέ- 
ρας περιπτώσεις ή παραβίασις έ
χει καταστή κανών καή ή δικαιολο
γία πού προβάλλεται είναι ή έλλει- 
ψις προσωπικού. Ύπό τήν πίεσιν 
τής διεκπεραιώσεως τής εργασίας, 
ή παραβίασις τού ωραρίου καί μά
λιστα μέ υποχρεωτικήν μορφήν, α- 
νευ άποζημιώσεως, έχει προκαλέσει 
άγχος εις τούς άτυχεΐς συναδέλ
φους τών περιφερειακών καί έπαρ- 
χιακών Υποκαταστημάτων.

Τό Διοικ. Συμβούλιον τού Συλ
λόγου είναι άποφασισμένον νά θέ
ση τέρμα εις τήν κατάστασιν αυτήν 
καί πρός τούτο δεν θά φεισθή προ
σώπων. Προειδοποιοΰμεν τους έπιρ- 
ρεπεϊς εις παραβιάσεις νά έγκατα- 
λείψουν τήν τακτικήν αύτήν διά νά 
μήν εΰρεθοϋν κατηγορούμενοι ενώπι
ον τών άρμοδίων οργάνων τής Πο
λιτείας, πρός τά όποια θά παρα- 
πέμπωνται.

Αί συνθήκαι έργασίας εις δλα 
τά Υποκαταστήματα θά παρακο- 
λουθούνται εις τά μέλλον καί πά
σα παράβασις θά καταγγέλλεται 
αν ευ αναβολής. "Εκαστος άς άνα- 
λογισθή τάς εύθύνας του.

Νέον προσωπικόν
Η ΣΥΝΕΧΗΣ άνάπτυξις τών έρ

γασιών τής Τραπέζης μας καί ή

λειτουργία νέων Υποκαταστημάτων 
έπιβάλλουν τήν πρόσληψιν νέου 
προσωπικού. Τό αίτημα τής προσ- 
λήψεως νέου προσωπικού έχει κα
ταστή πλέον μόνιμον.

Ή ’Εθνική Τράπεζα έχει άνάγκην 
Προσωπικού, "Ας σταματήσουν λοι
πόν τά ήμίμετρα. "Ας γίνη άπογρα- 
φή τών άναγκών εις Προσωπικόν, 
εις δλα τά 'Υποκαταστήματα καί 
ας προκηρυχθή ένας διαγωνισμός, 
πού θά ικανοποίηση τάς άνάγκας, 
διά πολύν χρόνον. Οί μικροδιαγω- 
"ΐσμοί δέν λύουν τό πρόβλημα. Ή 
περιπτωσιακή άντιμετώπισις βλά
πτει, διότι παρεμποδίζει τήν ριζι
κήν άντιμετώπισιν. Καί τό κακόν 
συνεχίζεται εις βάρος τών έργασιών 
τής Τραπέζης καί τού Προσωπικού, 
τό οποίον έπωμίζεται τον φόρτον 
τής έργασίας.

Οί ταμίαι
Η ΩΡΑ τού «κλεισίματος» είναι 

διά τόν ταμίαν ώρα άνακουφίσεως 
διότι σταματά τό άγχος τής συναλ
λαγής, έστω καί αν πρόκειται νά 
έπακολουθήση τό άγχος τής συμ
φωνίας. Μέ τά δύο αυτά άγχη έρ- 
γάζεται καθημερινώς ά ταμίας. Ή 
προσθήκη συνεπώς καί ένός τρίτου 
είναι νομίζομεν περιττή. Ποιο εί
ναι τό τρίτο; *Η έπανάληψις τής 
συναλλαγής μετά τό κλείσιμο καί 
ύπό αυριανήν ήμερομηνίαν διά να έ- 
ξυπηρετηθή ό καθυστερημένος πελά
της.

Ή άξίωσις τού πελάτου νά έξν-



Αί ipiltllipilll ipilllllillll
pig ιόν Opfiviipov 'YngpepiigττητετηΒή είναι αν Θέλετε δικαιο

λογημένη. ’Αδικαιολόγητος δμως εί
ναι ή άξίωσις τοΰ Προϊσταμένου, ό 
ό-ποιος διατάσσει, μάλιστα πολλές 
φορές αυταρχικότατα, την τταραβί- 
ασιν των ορών εργασίας.

Νά σχολιάσωμεν τό γεγονός;

Αί άδειαν
Η ΕΛΛΕΙΨΙΣ Προσωπικού καί ό 

όγκος των έργασιών τής ’Εθνικής 
Τραπέζης , έχουν καταστήσει δυσ
χερές τό Θέμα τής χσρηγήσεως τής 
έτησίας άδειας εις τούς συναδέλ
φους πλείστων υποκαταστημάτων. 
Εγκύκλιοι βέβαια τής Διοικήσεως 
καί μάλιστα εις -αυστηρόν τόνον 
συντεταγμένοι, διά την χορήγησιν 
των άδειων υπάρχουν. Αί άδειαι Ο
μως δέν χορηγούνται.

Νά έρωτήσωμεν διατί; Θά ε’ίμε- 
Θα άφελεΐς. Άπευβυνόμεθα διά μίαν 
άκόμη φοράν εις τούς άρμοδίους 
καί έπισημαίνομεν την άνάγκην τής 
άντιμετωπίσεως τού θέματος. Είναι 
βέβαια έντεταγμένον εις τό γενικόν 
θέμα τής προσλήψεως νέου προσω
πικού. Οί εργαζόμενοι όμως δικαι
ούνται άναπαύσεως καί ούδείς έχει 
τό δικαίωμα νά τούς την άφαιρέση.

Κοινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

—Ή κυρία Κουτσογιάννη Νίκη 
σύζυγος Λεωνίδα ετεκεν αισίως θή
λυ.

—Ή συνάδελφος κα Βικτωρία 
Μελισηνοϋ σύζυγος Μαρίου έτεκεν 
αισίως αρρεν.

Εύχομαι όλοψύχως νά τούς ζήσουν 
ώς καί πάσαν οικογενειακήν εύτυ-

Δ1ΪΡΕΑΙ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε,Τ.

* Παρ’ ανωνύμου εις μνήμην Λέ
νας ’Αντωνίου Δρχ. 500.

* Προσωπικόν Ταμείου Συντάξε
ων (πρώην ’Εθνικής), εις μνήμην 
Γεωργίου Τερζάκη Δρχ. 1.050.

* Ηρακλής Κασνέτσης εις μνή
μην Νικ. Κορογιαννάκη Δρχ. 1.000.

® 'Ηρακλής Κασνέτσης εις μνή
μην Μιχ. Τριαγράκη Δρχ. 500.

* 'Υπηρεσία Κινήσεως Προσωπι
κού εις μνήμην τής μητρός τοΰ συν.
Γεωργίου - Νικηφόρου Λίζου Δρχ. 
550.

* Σύλλογος Βοηθητικού Προσωπι
κού Ε.Τ.Ε. εις μνήμην Δημ. Τρίμη, 
διατελέσαντος Προέδρου τοΰ Συλ
λόγου Δρχ. 500.

9 Κος καί Κα Μελχ. Τσουδεροΰ 
εις μνήμην Δημ. Τρίμη Δρχ. 500.

® Σύλλογος Συνταξιούχων ’ Εθνι
κής Τραπέζης είς μνήμην Γεωργίου 
Κοζώνη, πατρός τού 'Ύποδιοικητού 
τής Τραπέζης. Δρχ. 3.000.

® 'Ηρακλής Κασνέτσης είς μνή
μην Γεωργίου Κοζιόνη Δρχ. 1.000.

® Γεώργιος Καρύδης είς μνήμην 
Άγησ. Π απαδοπούλου Δρχ. 500.

ΠΑΣΤΩΝ Λ. ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

τ. ’Ιατρός Πανεπιστημιακών 
Παιδιατρικών Κλινικών 
’Αθηνών & ,φΘωτερικών 

Μιχαήλ Νομικού 14 
(Στάσις Λυσσιατρείου) 

ΑΘΗΝΑI — Τηλ. 845.361 
(Πατησίων)

ΤΠραι έπισκέψεως 5—7 
καί έπί συνεντεύξει 

άπό 8—12 π.μ. 
στο τηλέφ. 253-891

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον οργανον τοΰ Συλλόγου 
των Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.

•

Δ)νσεις συμψώνως τφ Νόμφ: 
Υπεύθυνος:

ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
21ης ’Απριλίου άριθ. 37

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

e

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —’Αθήναι 
Τηλ. 319,306

!

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
της έκάστου υπαλλήλου.

ΑΡΘΡΟΝ 2ον.
ΙΙροσωττεκοΰ

Παράγραφος 1, Παραμένει ώς έ
χει-

Παράγραφος 2.
Νά οιαμορφωθή ώς έξης:
«2. Κατ’ έξαίρεσιν των άνωτέρω 

δύναται ή Τράπεζα νά προσλαμ- 
βάνη, κατ’ άνώτατον όριον έτησί- 
ως 30 πτυχιούχους Άνωτάτων 
Σχολών Οικονομικής κατευθύνσε- 
ως, ώς καί ισοτίμων τοιούτων Σχο
λών τής Αλλοδαπής, είς τον δεύ
τερον βαθμόν τής κλίμακας τοΰ Λο
γιστικού Κλάδου, μετά των υπηρε
σιακών καί οικονομικών συνεπειών 
διετούς παραμονής, έν τψ βαθμφ 
τούτφ.

Παράγραφος 3. Παραμένει ώς έ
χει.

Παράγραφος 4.
Νά διαγραφή ή φράσις «κατά την 

άπόλυτον κρίσιν της» (δηλαδ. τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης).

Νά προστεθή νέον έοάφιον έχον 
ούτω:

«Έκ τού αριθμού των νεοπροσ- 
λαμβανομένων ώς μονίμων υπαλλή
λων τής Τραπέζης, κατόπιν διαγωνι- 
σμοΰ, ττοσοστόν όέκα πέντε έπί τοίς 
εκατόν (15%) δέον άπαραιτήτως νά 
είναι τέκνα, αδελφοί ή άδελφαί, υ
παλλήλων ή συνταξιούχων αυτής, 
έφ’ όσον συμμετέσχον είς τον δια
γωνισμόν. Τό ποσοστόν τούτο δύ- 
ναται νά συμπληροΰται ΰπό τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης, έκ τών 
έχόντων τάς έν λόγω ιδιότητας, 
καί καθ’ ύπέρβασιν τού όρισθέντος 
άριθμοΰ, χωρίς τούτο νά συνεπάγε
ται οίανδήποτε δυσάρεστον υπηρε
σιακήν συνέπειαν, διά τούς οϋτω 
προσλαμβανομένους» Είς την περί- 
πτωσιν παραιτήσεως υπαλλήλου 
τής Τραπέζης, ή Διοίκησις αυτής 
δύναται νά προσλαμβάνη είς άντι- 
κατάστασίν του, τέκνον του, έχον 
τά σχετικά προσόντα».

Παράγραφος 5.
Νά διαμορφωθή ώς έξής:
«5. Διά νά προσληφθή τις παρά 

τή Τραπέζη, δέον νά είναι υγιής, 
καί νά μη άγη ηλικίαν άνωτέραν 
τών 30 ετών, προκειμένου περί α
ποφοίτων τοΰ Γυμνασίου ή ισοτί
μου Σχολής, 32 προκειμένου περί 
πτυχιούχων Άνωτάτων Σχολών καί 
40 προκειμένου περί Μηχανικών».

Παράγραφοι 6 καί 7.
Νά παραμείνουν ώς έχουν.
Παράγραφος 8.
Έκ τών πιστοποιητικών τά ό

ποια δέον νά προσαγάγη ό υποψή
φιος, δέον νά διαγραφή ή περίπτ. 
ε («συστατικά! έπιστολαί δύο του
λάχιστον ευυπολήπτων, κατά την 
κρίσιν τής Δ)σεως προσωπικού, 
προσώπων»). Καί τούτο διότι τοι- 
οΰτον πιστοποιητικόν, ΰπό τάς ση- 
μερινάς συνθήκας, δέν είναι άπαραί 
τητον καί ή άπαίτησίς του θά θίξη 
τήν αξιοπρέπειαν τοΰ υποψηφίου.

Παράγραφος 9.
Νά παραμείνη ώς έχει.
Παράγραφος 10.
Έκ τοΰ έδαφίου τοΰ άναφέρον- 

τος δτι «προσλήψεις είσπρακτόρων 
κατ’ αρχήν δέν ένεργοΰνται» νά δια 
γραφή ή φράσις «κατ’ άρχήν» ώστε 
νά παραμείνη ή διάταξις αϋτη ώς 
έξής: «προσλήψεις είσπρακτόρων
δέν ένεργοΰνται».

Τό τελευταίου έδάφιου τής παρ. 
9 νά διαμορφωθή ώς έξής:

«Μή έμφάνσις τοΰ καλουμένου κα
τά τήν ταχθείσαν ημερομηνίαν ή τό 
βραδύτερον έντόςμηνός άπό ταύτης, 
θεωρείται ώς μή άποδοχή παρά 
τούτου τής προσλήψεως του».

ΑΡΘΡΟΝ 3ον
’ Οργανικό.! θέσεις

Ή διά τής διατάξεως τοΰ άρ
θρου 3 τοΰ ίσχύοντος ’Οργανισμού 
καθιέρωσις περιοριστικός 
ορισμένου άριθμοΰ ορ
γανικών θέσεων, έδημι- 
ούργησεν άδικαιολόγητον καί α
σφυκτικόν φραγμόν διά τήν έξέλι- 
ξιν τοΰ προσωπικού, φραγμόν 6- 
στις συσσωρεύει μεγαλυτέραν πι
κρίαν, είς τάς ψυχάς τών ένδιαφερο- 
μένων.

Ύπό τό κράτος τοΰ πρότερον ί
σχύοντος (καί κωδικοποιηθέντος 
τήν 16.3.1960), ’Οργανισμού τής 
Υπηρεσίας τής Τραπέζης, ώς εΐ- 
χεν οΰτος διαμορφωθή μετά τάς έπ- 
ενεχθείσας, έκτοτε καί μέχρι 31. 
12.1951 τροποιήσεις καί έδημοσι- 
εύθη τον Μάϊον 1952, τ ο ι ο ΰ- 
τος περιορισμός δέν 

. ΰ π ή ρ χ ε ν. Άντιθέτως, διά τής 
διατάξεως τής παραγρ. 3 τοΰ άρ
θρου 3 τοΰ ρηθέντος κωδικοποιημέ- 
νου κειμένου, έν όψει καί τής βεβαί- 
ας, έκτοτε προοπτικής περαιτέρω ά- 
ναπτύξεως τών έργασιών καί ύπη- 

' ρεσιών τής Τραπέζης, κατά τρόπον 
ώστε έάν ώρίζοντο ώρισμέναι περι
οριστικούς όργανικαί θέσεις, νά μή 
δύνανται ό όρισθησόμενος περιορι- 
στικώς άριθμός νά καλύψη τάς υ
πηρεσιακός άνάγκας καί νά πλαι
σίωση τάς νέας υπηρεσίας καί υπο
καταστήματα, καθωρίζετο ότι: «ό 
άριθμός τών θέσεων Τμηματαρχών, 
(Διευθυντών Τμημάτων), καί προϊ
σταμένων υπηρεσιών τών παρά τή 
Διοικήσει Διευθύνσεων καί τών πα
ρά τοίς καταστήμασι Διευθυντών,

Προϊσταμένων Λογιστηρίου καί 
Προϊσταμένων Υπηρεσιών, άντι- 
στοιχεΐ είς τόν αριθμόν τών υφι
σταμένων έκάστοτε τμημάτων, Υ
πηρεσιών καί καταστημάτων. Ό ά
ριθμός τών θέσεων Υποδιευθυντών 
καταστημάτων καθορίζεται έκάστο
τε, άναλόγως τών υπηρεσιακών ά- 
ναγκών, διά πράξεως τής Διοική- 
σεως, μετ’ έγκρισιν τοΰ Γενικού 
Συμβουλίου.

Ύπό τό κράτος τής ισχύος τών 
’Οργανισμών Υπηρεσίας τών ίσχυ- 
σάντων μέχρι τό έτος 1953, χωρίς 
τόν καθορισμόν οργανικών θέσεων, 
ή Τράπεζα έμεγαλούργησεν, διότι, 
παραλλήλως προς τήν άνάπτυξιν 
τών έργασιών καί τών υπηρεσιών 
της, έξησφαλίζετο ή δυνατότης άν- 
τιστοίχων προαγωγών καί τοποθε
τήσεων τών ικανών, ποιοτικός κα
λυτέρων, συγκεντρούντων δέ τάς 
σχετικάς προϋποθέσεις, υπαλλήλων, 
ώστε νά πλαισιώνωνται αμέσως καί 
άνευ καθυστερήσεως αί δημιουργού- 
μεναι ΰπηρεσίαι, δι’ ικανών υπαλ
λήλων, αντιστοίχων βαθμών.

Οϋτω καί αί ΰπηρεσίαι έλειτούρ- 
γουν άποδοτικώς καί πρωτοβουλία 
δημιουργική άνεπτύσσετο υπό τών 
προαγομένων, οΐτινες, έπιβραβευό- 
μενοι διά τάς προσπάθειας καί τήν 
έπίδοσίν των, ψυχικός δέ ικανοποι
ημένοι, άπέδιδον έξαιρετικόν έργον.

Διά τής γενομένης, κατά τό έτος 
1966, τροποποιήσεως τοΰ Όργανι- 
σμοΰ καί τής καθιερώσεως περιο
ρισμένου άριθμοΰ οργανικών θέσε
ων, ή ευνοϊκή διά τήν Τράπεζαν κα- 
τάστασις αϋτη μετεβλήθη άρδην. 
Έπί ολόκληρον περίπου δεκαε
τίαν, ικανοί καί αποδοτικοί υ
πάλληλοι παραμένουν βαθμολογι
κός στάσιμοι, μέ τήν πικρίαν είς 
τήν ψυχήν ότι, ένώ ή Τράπεζα ά- 
ναπτύσσεται καί προοδεύει, οϋτοι 
ματαίως άναμένουν τήν έπιβαλλομέ- 
νην ήθικήν ίκανοποίησιν τής προα
γωγής των, άναλόγως τών προσόν
των των καί τών υπηρεσιακών α
ναγκών. Τήν πικρίαν δέ ταύτην δέν 
δύναται νά έξουδετερώση ή συνο- 
δεύουσα τήν πολυετή υπηρεσίαν 
τών έν λόγω υπαλλήλων υλική α
μοιβή, διά σχετικής ποσοστικής 
προσαυξήσεως τοΰ βασικού μισθοΰ.

Διά τούς λόγους τούτους επιβάλ
λεται νά καταργηθή ό περιοριστι
κός ώρισμένος άριθμός οργανικών 
θέσεων καί νά διαγραφή ή σχετική 
διάταξις τοΰ άρθρου 3 τοΰ ίσχύον
τος ’Οργανισμού. Καί τούτο διά νά 
έξασφαλισθή ή ομαλή έξέλιξις του 
άξιου προσωπικού, προς τό συμφέ
ρον καί τής υπηρεσίας, καί διά 
νά μή άπαιτήται, έκάστοτε, διά 
τήν, προς κάλυψιν υπηρεσιακών ά- 
ναγκών τής Τραπέζης, άπα_ιτηθησο- 
μένην αϋξησιν τών οργανικών θέσε
ων, ή τήρησις τής βασανιστικής 
διαδικασίας τής τροποποιήσεως τοΰ 
«’Οργανισμού τής_ Υπηρεσίας», ή 
οποία απαιτεί καί πολύν χρόνον. 
’Άλλωστε τοΰτο αφήνει νά έννοηθή 
δτι είναι απαραίτητον καί η διάτα- 
ξις τής παρ. 2.

Ή ύπό τήν άνωτέρω μορφήν υ
ποχρεωτική καί απρόσκοπτος, άνευ 
περιορισμού οργανικών θέσεων, έξέ- 
λιξις τοΰ ικανού προσωπικού,^πρέ
πει νά έξικνεΐται μέχρι καί τοΰ 6α- 
θμοΰ τοΰ Τμηματάρχου Α'.

Ή Τράπεζα δέν έχει νά ζημιω- 
θή έκ τοΰ μέτρου τούτου. Τήν μα
κράν οικονομικήν έπιβάρυνσιν ήν θά 
ϋποστή έκ τής ενδεχόμενης^ άντι- 
στοίχου αΰξήσεως τών βασικών μι
σθών τών προαγομένων υπαλλήλων 
της, θά αντιστάθμιση ή ψυχική ίκα- 
νοποίησις των ένδιαφερομένων καί 
ό μετ’ ένθουσιασμοΰ, πολλαπλα
σιασμός τών προσπαθειών των διά, 
τήν έπιτυχίαν τοΰ έργου τής Τρα
πέζης. Άναμψισβητήτως δέ δέν 6ο- 
ηθεΐ τό έργον τούτο ή ϋπαρξις σή-

Θερμά συγχαρητήρια άπέσπασε 
καί πάλιν ό συν. Κώστας Λαβίδας.

Ή έμψάνισίς του είς τόν «Παρ
νασσόν» μέ τό τσέμπαλό του, προ- 
κάλεσε τό ενδιαφέρον τοΰ καλλιτε
χνικού κόσμου καί τά σχόδια τής 
κριτικής ή σαν περισσότερο άπό κά- 
3ε άλλη φορά θερμά.

Είναι πλέον καιρός νά ένδιαφερ- 
δή διά τόν συνάδελφόν Λαβίδαν καί 
ή Διοίκησις τής Τραπέζης καί νά 
τοΰ παράσχη την δυνατότητα έντο- 
νωτέρας προβολής είς τό καλλιτε
χνικό στερέωμα.

Οί συνάδελφοι, οί όποιοι, παραλ
λήλως μέ τήν έργασίαν των είς τήν

μερον 1.400 περίπου Λογιστών Α'. 
απογοητευμένων καί πικραμένων, 
διότι δέν διανοίγεται δι’ αυτούς οΰ- 
δεμία προοπτική έξελίξεως, έφ' ό
σον παραμένουν στάσιμοι, έπί όλό- 
κληρον οκταετίαν, καί ό άσφυκτι- 
κός φραγμός τοΰ ώρισμένου άρι
θμοΰ τών οργανικών θέσεων, έξακο- 
λουθεΐ νά ύφίσταται.

Δέν είναι δυνατόν, μέ τοιαύτην 
ψυχολογίαν, τό μεγαλύτερον καί ί- 
κανότερον τμήμα τοΰ έργατικοΰ δυ
ναμικού τής Τραπέζης ν’ άποδίδη 
ικανοποιητικός.

Θά προβληθή, ’ίσως ό ισχυρισμός 
δτι δέν είναι ορθόν νά φθάσουν ό
λοι οί υπάλληλοι τόν βαθμόν τοΰ 
Τ μηματάρχου Α', ικανοί καί μή. 
Αλλά ό ισχυρισμός οΰτος δέν θά ή- 
το βάσιμος. Καί τοΰτο διότι α) 
διά τών προτεινομένων τροποποιή
σεων, είς τό περί προαγωγών άρ- 
θρον, ή προαγωγή καθίσταται βρα- 
δυτέρα προς τά άνω β) Κατά τήν 
διαδρομήν τοΰ χρόνου, όλοι οί υ
πάλληλοι δέν θά καταστή δυνατόν 
νά φθάσουν είς τόν περί ου πρό
κειται βαθμόν, λόγω παραιτήσεων, 
ορίου ηλικίας, θανάτου κ.λ.π. γ) 
προβλέπεται ή κατ’ έκλογήν προα
γωγή τοΰ 10% τών υπαλλήλων έκ 
τοΰ βαθμοΰ τοΰ Λογιστοΰ Α' καί 
άνω, ώστε ύφίσταται πλήρης δυνα
τότης διά τήν διοίκησιν τής Τρα
πέζης οί ικανοί καί διακεκριμένοι 
ύπάλληλοι νά προωθηθούν ένωρίτε- 
ρον τών άλλων συναδέλφων των. 
Συνεπώς ούδέν έμπόδιον ύφίσταται 
διά τήν άποδοχήν τοΰ αιτήματος 
μας τούτου.

Άπό τοΰ βαθμοΰ τοΰ Συμπράτ
τοντας Ύποδ)τοΰ καί άνω, άποδε- 
χόμεθα τήν διατήρησιν τής άρχής 
τοΰ ώρισμένου άριθμοΰ οργανικών 
θέσεων, καί τοΰτο διά νά μή θιγή 
ύφισταμένη κατάστασις.

Προτείνομεν, δμως, τήν αϋξησιν 
τών θέσεων τούτων, διότι, ώς γνω
στόν, άπό τοΰ καθορισμού έν τφ 
ίσχύοντι όργανισμφ τοΰ ώρισμέ
νου άριθμοΰ τών οργανικών θέσεων 
τών ρηθέντων βαθμών, ό άριθμός 
τών ύπηρεσιακών μονάδων τής Τρα
πέζης ηϋξήθη σημαντικός, ώστε δί
καιον καί έπιβεβλημένον είναι ν’ 
αυξηθούν καί αί αντίστοιχοι όργανι- 
καί θέσεις διά τήν κάλυψιν τόσον τών 
νέων ύπηρεσιακών αναγκών, όσον 
καί τών δημιουργηθησομένων εΐς_τό 
άπώτερον μέλλον τοιούτων. Ένώ 
τό έτος 1966, ήμερομηνίαν τροπο
ποιήσεως τοΰ ίσχύοντος ’Οργανι
σμού Υπηρεσίας αΐ μονάδες τής 
Τραπέζης όνήρχοντο είς 193 κατα
στήματα καί ύποκαταστή ματα, οί 
όργανικαί θέσεις άπό συμπράττον
τας Ύποδ)τοΰ καί άνω όνήρχοντο 
είς 94, Δ)ταί 16, Ύποδ)ταί 28, 
Συμπράττοντες 50, καί αΰται μή 
συμπεπληρωμέναι. "Ητοι αί έν λό
γω όργανικαί θέσεις άπετέλουν τό 
48,7% τών ύφισταμένων μονάδων. 
Σήμερον αί ύπάρχουσαι μονάδες 
ανέρχονται είς 290, μέ βεοαίαν 
προοπτικήν, έντός τών άμέσων προ
σεχών μηνών, περαιτέρω αΰξήσεως 
των καί συνεπώς, κατά τήν αυτήν 
άναλογίαν καί έν συναρτήσει προς 
τάς έκάστοτε υπηρεσιακός μονάδας 
τής Τραπέζης, θά πρέπει ν’ αυξη
θούν καί νά αύξάνωνται καί αί ορ
γανικοί θέσεις τών άνωτέρω βα
θμών, αϊτινες σήμερον άποτελοΰν 
μόνον τό 36% τών ύφισταμένων 
μονάδων. Αί θέσεις αΰται συμπράτ- 
τονς ύποδ)τοΰ, ύποδ)τοΰ, καί Δ) 
τοΰ, θά πρέπει νά καθορισθή δτι 
συμπληροϋνται υποχρεωτικός έκ 
τών ύπηρετούντων υπαλλήλων τής 
Τραπέζης, οΐτινες φέρουν τόν άμέ- 
σως κατώτερον βαθμόν καί έχουν 
τά προς προαγωγήν προσόντα.

Συνεπώς αί έν λόγω όργανικαί 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

Τράπεζαν, ασχολούνται καί μέ τήν 
καλλιτεχνίαν καί μάλιστα σέ πρώ
το πλάνο, όπως ό συν. Λαβίδας, 
ψρονοΰμεν δτι έπιβάλλεται νά ένι- 
σχύωνται είς τήν προσπάθειάν των.

ΠαραΒέτομεν κατωτέρω άπόσπα- 
σμα κριτικής τού ημερησίου Τύπου 
διά τήν συναυλίαν τοΰ συν. Λαβί
δα.

«'Ένας καταπληκτικός δεξιοτέ
χνης, τοΰ τσέμπαλου, τού ούγγρι- 
κοΟ αυτοί) οργάνου, ττου τόσο cnrot- 
νια άκοΰμε στήν ’Αθήνα. Αύτοδίδα- 
χτος σχεδόν ό κ. Λαβίδας, μέ άλη- 
3ινό πάθος γιά τό όργανό του, κα
τορθώνει μέ τά ραβδάκια του, ώδη- 
γημένα άπ’ τά νευρώδη κΠ άκούρα- 
στα χέρια του, ν’ άποσπάη άπ’ τό 
τσέμπαλό του άπίθανη ποικιλία άπό 
ήχους καί δυναμικότητες, δεμένες 
τραγουδιστές μελωδίες ή χρυπητές 
άέρινες νότες. Παίζει Μπετόβεν, 
Μπράμς, Σοπέν, άλλά καί κομμά
τια άπό όπερες, μέ κορύφωμα τε
χνικής καί έκφρασης στις ούγγαρέ- 
ζικες καί ρουμότνικες μελωδίες. Τόν 
μοναδικό μας αυτόν τσεμπαλίστα, 
ακόυσα στή συναυλία του στόν 
«Παρνασσό» τήν Τετάρτη (15 
τρέχ.), Συνοδευόμενος σέ μερικά 
έργα άπό τόν λαμπρό κιθαρίστα κ. 
Χρήστο Λαβίδα, μάς χάρισε άληθι- 
νή καλλιτεχνική άπόλαυσι.

Ό συνάδελφος Κώστας Λαβίδας

ΕΗΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΟΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ι1ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΤΡΙΑΚΗ, 17)12: ΧΑΛΚΙΔΑ - ΙΙΡΟΚΟΠΙ - ΑΓ. ΙΩΑΝ. ΡΩΣΣΟΣ

Αναχώρηση στις 8 π.μ. γιά τήν Χαλκίδα (στάση 30') καί συνέχεια 
γιά τό πανέμορφο Π ροκόπι. Παραμονή δλη τήν ή μέρα στο καταπράσινο 
τοπίο προσκύνημα στο σκύνωμα τοΰ Αγίου καί μεσημβρινό φαγητό στά 
γύρω ταβερνάκια. Στις 4 μ.μ. αναχώρηση γιά τήν Χαλκίδα. ’Επίσκεψη 
στό Τούρκικο τζαμί οπού λειτουργεί μουσείο μεσαιωνικών καί νεωτάτων 
χρόνων μέ αξιόλογα εκθέματα.

Στις 7.30' μ.μ. άναχόιρηση γιά τήν ’Αθήνα.
ΕΞΟΔΑ! Δρχ. 55 (μή μέλη 65).

ΚΤΡΙΑΚΗ, 17)12: ΛΙΟΠΕΣΙ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΟΤΤΟΤΚΙ - ΣΟΎΝΙΟ

’Αναχώρηση στις 8.30' π.μ. γιά τό Λιόπεσι, Σπήλαιο Κουτούκι. ’Επί
σκεψη τού ηλεκτροφωτισμένου σπηλαίου μέ τούς θαυμάσιους σταλακτϊτες 
καί σταλαγμίτες, καί συνέχεια γιά Λαύριο - Σούνιο. Παραμονή στό Σού
νιο γιά φαγητό καί τό απόγευμα επίσκεψη τού αρχαιολογικού χώρου. 
Στις 6.30' μ.μ. αναχώρηση γιά τήν ’Αθήνα. ΣΗΜ.: "Οσοι θέλουν νά 
πεζοπορήσουν άπό τή θέση Καμάριζα έ'ως τό Σούνιο ακολουθώντας, τήν 
διαδρομή: Καμάριζα - Σούριζα - Άγ. 'Γριάς - Άγ. Βαρβάρα Σούνιο. 
(Σύινολον πορίας 3.30' ώρες).

ΕΞΟΔΑ Δρχ. 55 (μή μέλη 65). Στήν τιμή περιλαμβάνεται καί τό 
εισιτήριο διά τό Σπήλαιο.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΤΡΙΤΗ, 23 - 26)12: ΘΕΣ)ΝΙΚΗ - ΕΔΕΣΣΑ

’Αναχώρηση τό Σάββατο στις 1 μ.μ. γιά τήν Θεσσαλονίκη, μέ στά
σεις στά Καμμένα Βούρλα καί στά Τέμπη γιά ανάπαυση καί μεσημβρι
νόν φαγητό.

Τ ακτοποίηση στό Ξενοδοχείο ΡΟΤΟΝΤΑ — διανυκτέρευση.
ΚΤΡΙΑΚΗ: Αναχώρηση μετά τό πρόγευμα γιά τό Πανόραμα, πού 

βρίσκεται σέ υπέροχη τοπθεσία στις πλαγιές τού Χορτιάτη. ’Επιστροφή 
στήν Θεσσαλονίκη γιά τήν επίσκεψη τών άξιοθεάτων. Άπό τήν ρωμαϊκή 
εποχή εποχή σώζεται ή αψίδα τοΰ Γαλερίου (297 μ.χ.). Τό κάστρο τής 
άκροπόλεως, έπιχλητικό, ένισχυμένο μέ πύργους δίνει ζωηρή εικόνα τής 
ιστορίας τής πόλης.

ΔΕΎΤΕΡΑ: Πρόγευμα καί έν συνεχεία εκκλησιασμός. ’Αναχώρηση 
γιά "Εδεσσα, όνομαστή πόλη, γιά τούς καταρράκτες της. Ό Βόδας κυλάει 
μέσα άπό τήν πόλη καί χάνεται στ’ ανατολικά της κράσπεδα άπό ύψος 
100 μ. σχηματίζοντας επιβλητικό καταρράκτη, αληθινή μαγεία τών 
ματιών.

’Επιστροφή τό άπόγευμα στήν Θεσσαλονίκη. 'Υπόλοιπη ημέρα ελεύ
θερη.

ΤΡΙΤΗ: ’Ελεύθερο τό πρωινό γιά περιπάτους καί γιά γνωριμία μέ 
τήν πόλη. Κατά τις 12 τό μεσημέρι άναχο'ιρηση γιά τήν ’Αθήνα, μέ ενδιά
μεσες στάσεις.

ΕΞΟΔΑ Δρχ. 600 (μή μέλη 650). Στήν τιμή περιλαμβάνονται: 
"Εξοδα μεταβιβάσεως τρεις διανυκτερεύσεις καί τρία πρωινά.

ΤΡΙΤΗ 26)12: ΣΙΚΎΩΝ - ΛΙΜΝΗ ΣΤΎΜΦΑΛΙΑΣ - 
ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΓΚΟΤΡΑ

’Αναχώρηση στις 8 π.μ. γιά τήν Κόρινθο, στάση 20', Σικυώνα. Λί
μνη Στυμφαλίας. Παραμονή μισής όίρας στό ήρεμο τοπίο τής λίμνης καί 
συνέχεια γιά Καστανιά, Γκούρα, όπου θά μείνωμε γιά μεσημβρινό φα
γητό. Νωρίς τό άπόγευμα άναχώρηση γιά Καστανιά . Στάση μιας ώρας 
στό τουριστικό περίπτερο, καί άναχώρηση γιά τήν ’Αθήνα.
ΕΞΟΔΑ : Δρχ. 70 (μή μέλη 801.

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΤΡΙΑΚΗ - ΔΕΎΤΕΡΑ 30)11-1)1:
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ - ΟΛΎΜΠΙΑ

’Αναχώρηση στις 1 μ.μ. γιά τήν Άνδρίτσαινα μέ ενδιάμεσες στά
σεις στήν Κόρινθο καί Τρίπολη. Τακτοποίηση στό ΞΕΝΙΑ Άνδρίτσαι- 
νας, φαγητό διανυκτέρευση.

ΚΤΡΙΑΚΗ: Μετά τό πρόγευμα επίσκεψη τής Δημοσίας βιβλιοθήκης, 
έν συνεχεία δέ μετάβαση στό ναό τού ’ Επικούρου ’ Απόλλωνος (έ'ργον τοΰ 
’Ικτίνου).

’Επιστροφή στό ξενοδοχείο γιά ανάπαυση. Τό βράδυ θά γίνη γλέντι 
γιά τήν υποδοχή τοΰ νέου χρόνου.

ΔΕΎΤΕΡΑ: ’Αναχώρηση μετά τόν πρωινό εκκλησιασμό γιά τήν
’Ολυμπία, Παραμονή ώς τις 3.30' μ.μ. γιά νά έπισκεφθοΰμε, τό μου
σείο καί τόν αρχαιολογικό χώρο. Μεσημβρινό φαγητό στά γύρω ταβερ
νάκια. ’Επιστροφή στήν ’Αθήνα μέ ένδιάμεσες στάσεις.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 550 (μή μέλη 600)' Περιλαμβάνονται: Μεταφορικά 
δύο διανχικτερεύσεις δύο γεύματα καί δύο πρωϊνά.

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΔΕΎΤΕΡΑ, 30)12) -1)1:
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ

Άναχώρηση τό Σάββατο στις 1 μ.μ. γιί Τρίκαλα, μέ ένδιάμεσες 
στάσεις στά Καμμένα Βούρλα καί στήν Λαμία γιά φαγητό καί άνάπαυση·. 
Τακτοποίηση στό ξενοδοχείο ΔΙΒΑΝΗ, διανυκτέρευση.

ΚΤΡΙΑΚΗ: ’Αναχώρηση μετά τό πρόγευμα γιά τό Μέτσοβο, μέσω 
τής μαγευτικής διαδρομής ατάρα, Τριγώνα, Κάμπος Δεσπότη. ’Εδώ θά 
έπισκεφθοΰμε τήν μονή τοΰ Αγίου Νικολάου, κοντά στόν "Αραχθο, πού 
κτίσθηκε στούς βυζαντινούς χρόνους καί έχει, θαυμάσιες άγιογραφίες καί 
έργα ξυλογλυπτικής, τό άρχαντικό τοΰ Μιχαήλ Τοσίτσα, πού στεγάζει 
τό μουσείο λαϊκής τέχνης καί τήν Μητρόπολη μέ τά περίφημα μωσαϊκά 
τής Ραββένας. Στις όμορφες ταβέρνες θά δοκιμάσωμε τους νόστιμους 
τοπικούς μεζέδες καί τό άπόγευμα θά ξεκινήσωμε γιά τά Τρίκαλα. Τό 
βράδυ όσοι θέλουν θά υποδεχθούν τόν καινούργιο χρόνο σέ κέντρο δια- 
σκεδάσεως.

ΔΕΎΤΕΡΑ: Άναχώρηση μετά τό πρόγευμα γιά τά Μετέωρα. ’Επί
σκεψη στις μονές Βαρλαάμ καί Μεταμορφώσεως, όπου υπάρχουν ωραιό
τατες βυζαντινές εικόνες καί πολύτιμα συγγράμματα. Άναχώρηση έν συ
νεχεία γιά τήν αρδίτσα. Μεσημβρινό φαγητό καί συνέχεια γιά Αθήνα 
μέ ένδιάμεσες στάσεις.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 550 (μή μέλη 600). Π εριαλαμβάνονται: Μεταφορι
κά, δύο διανυκτερεύσεις καί δύο πρωινά.

ΔΕΎΤΕΡΑ, 1)1: ΑΙΌΡΙΑΝΗ
Άναχώρηση στις 8 π.μ. γιά τήν Άγόριανη μέ στάση στήν Αράχο

βα. Παραμονή ώς τό άπόγευμα γιά νά έπισκευθοΰμε τις γύρω όμορφες 
τοποθεσίες μέ τις ξακουστές πηγές, (Ζαμπιό, Πέτρα, κλπ.).

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 70 (μή μέλη 80).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΤΡΙΑΚΗ, 5 - 7)1:
ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΠΗΛΙΟ

Άναχο'ιρηση στις 2 μ.μ. γιά τόν Βόλο μέ ένδιάμεσες στάσεις στά 
Καμμένα Βούρλα καί στήν Λαμία. Συνεχίζομε γιά τήν Πορταριά. Τα
κτοποίηση στό ΞΕΝΙΑ - Διανυκτέρευση.

ΣΑΒΑΤΤΟ: Ξεκινώντας μετά τό πρόγευμα άπό τήν Πορταριά συνε
χίζομε γιά τήν Μακρυνίτσα, τό μπαλκόνι τοΰ Βόλου. ’Εδώ θά δοκιμάσωμε 
τό σπετζοφάϊκα καί τό νόστιμο μαύρο κρασί. Προχωρούμε γιά τά Χάνια 
πού βρίσκονται μέσα σέ πυκνό δάσος όξυές σέ υψόμετρο 1200 μ., κι άπ’ 
έδώ γιά τό Κεφαλοχώρι μέ τήν ιστορική καί πνευματική παράδοση, τήν 
Ζαγορά, δ'που καί θά μείνωμε γιά μεσημβρινό φαγητό. ’Επιστροφή στήν 
Πορταριά νωρίς τό άπόγευμα. 'Υπόλοιπη μέρα έλεύθερη. "Ολο τό πρω
ινό τής Κυριακής ελεύθερο γιά άνάπαυση. Στις 12 τό μεσημέρι άναχώ
ρηση γιά τήν Λαμα, οπού καί τό μεσημβρινό φαγητό.. Συνεχίζομε γιά τήν 
’Αθήνα μέ ενδιάμεση στάση μισής ώρας στά Καμμένα Βούρλα.

ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 460 (μή μέλη 480). Μεταφορικά, δύο διαννκτερεύ- 
σεις καί δύό πρωινά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Λίδα Μαρία Θεοδω- 
ρακοπούλου, τηλ. 3210.411, έσωτ. 624.
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ΤΟ ΣΧΕΟΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΑΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 2ας ΣΕΛ.)
θέσεις επιβάλλονται ν’ αυξηθούν ώς 
έξης:

α) Λογιστικός Κλάδος 
Δ)ταί 20.
Ύποδ)τα! 40.
Συμπράττοντες Ύποδ)ταί 80. 
β) Ταμειακός Κλάδος 
Ύποδ)ταί 1.
Συμπρ. Ύποδ)ταΐ 6. 

γ) Κλάδος Μηχανικών 
’Αρχιμηχανικός 1.
Σύνολον 148, οργανικοί θέσεις 

των ώς άνω βαθμών.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον
Αΐ3.6άθμ.ιαις ΙΙροσωηικού

—Μετά την διαβάθμισιν τού Τα
μειακού κλάδου να προστεθή ως 
διαβάθμισις ΰπ’ άριθ. 3 ό «Κλά
δος υπηρεσίας άσφαλείας τής Τρα
πέζης» με την έξης διαβάθμισιν:

Ή διαβάθμισις εις τον κλάδον 
τούτον θά προσδιωρισθή κατά τάς 
σχετικός έπϊ τού οργανισμού συζη
τήσεις.

—Ή διαβάθμισις τού τεχνικού 
κλάδου θά λάβη τον άριθμόν 4. Ή 
διαβάθμισις τού τεχνικού κλάδου 
διαμορφοΰται ώς έξης:

'Ο Τεχνικός κλάδος υποδιαιρεί
ται εις δύο διακεκριμένους κλάδους:

α) Κλάδος Μηχανικών (να δια- 
τηρηθή ώς έχει)

β) Κλάδος Υπομηχανικών 
Νά διαμορφωθή ώς έξης. 

ΒΑΘΜΟΙ
Υπομηχανικός Δ'
Υπομηχανικός Γ'
Υπομηχανικός Β'
Υπομηχανικός Α'
Υπομηχανικός προϊστάμενος Β', 
Υπομηχανικός προϊστάμενος Α' 
("Ητοι προστίθενται δύο (2) βα

θμοί α) Υπομηχανικός προϊστάμε
νος Β' καί β) Υπομηχανικός προ
ϊστάμενος Α').

ΑΡΘΛΟΝ 5ον
θ!κογενεεα.κ» επιΠόμ,χτα;

Παράγραφος !^
Θά διαμορφωθή ώς έξης:
1.—■ Εις τούς άρρενας έγγάμους

υπαλλήλους χορηγείται ειδικόν επί
δομα άνερχόμενον εις 10% έπί τού 
μισθού διά τήν σύζυγον καί 5% διά 
τό πρώτον τέκνον, 7% διά τό δεύ
τερον καί 8% διά τό τρίτον καί πέ
ραν αυτού τέκνον.

Θά διαγραφή έκ τής διατάξεως 
ταύτης ή φράσις «μέχρι τριών». Καί 
τούτο έν δψει άφ’ ένός τής Κυβερ
νητικής πολιτικής ένισχύσεως τών 
πολυτέκνων καί δημιουργίας κινή
τρων διά την αϋξησιν τού πληθυ
σμού τής χώρας καί άφ' έτέρου, 
έφ’ όσον τό «οικογενειακόν έπίδο- 
μα», χαρακτηρίζεται, ώς είναι πρά
γματι «κοινωνικός μισθός», 
δίκαιον καί έπιβεβλημένον είναι ό
πως οί έχοντες περισσότερα τών 
τριών (4) τέκνα καί συνεπώς με
γαλύτερα βάρη, τύχουν μεγαλυτέ- 
ρας οικονομικής ένισχύσεως, τόσον 
έκ μέρους τής Πολιτείας, όσον καί 
έκ μέρους τού εργοδότου, προς άν- 
τιμετώπισιν τών έν λόγω βαρών.

Παράγραφος 2 καί 3
Νά παραμείνουν ώς έχουν.
Παράγραφος 4
Νά διαγραφή καί άντικασταθή 

ώς έξής, διά τής χορηγήσεως «ει
δικού έπιδόματος λόγω πολεμικής 
ΐδιότητος».

4. Εϊδικώς προκειμένου περί υ
παλλήλων πολεμιστών, τής ιδιότη
τάς των άποδεικνυομένης διά σχε
τικής βεβαιώσεως τών αρμοδίων 
στρατιωτικών άρχών, χορηγείται ε
πίδομα πολεμικής Ϊδιότητος έκ πο
σοστού δέκα έπί τοΐς έκατόν (10%) 
έπί τού βασικού μισθού.

ΑΡΘΡΟΝ 6ον

’ Ετΐεδόμαπα. 

πολυετούς υπηρεσίας

Παράγραφος 1

Νά τροποποιηθή καί διαμορφω- 
θή ώς έξής:

1,— Εις τό προσωπικόν χορηγεί
ται έπίδομα πολυετούς υπηρεσίας 
έπί τού μισθού, συνιστάμενον εις:

5% άπό τής συμπληρώσεως δετούς συνολικής υπηρεσίας
10% » » » 1 θετούς » »
15% » » » 1 5ετοΰς » »
20% » » » 20ετοΰς » »
25% » » » 25ετοΰς » »
30% » » » 3 θετούς » »
35% » » 35τοΰς » »

Παράγραφος 2
Νά διαμορφωθή ώς έξής:
«2. Ώς χρόνος υπηρεσίας διά 

τήν χορήγησιν τού άνωτέρω έπιδό
ματος λογίζεται καί ό χρόνος τυ
χόν προϋπηρεσίας τού υπαλλήλου 
εις τό Δημόσιον, Νομικά πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου,· Τραπέζας, Τά 
Ταμεία υγείας, τού προσωπικού, 
τούς Συλλόγους τού προσωπικού 
τής Τ ραπέζης, τούς Συνεταιρι
σμούς Στεγάσεως τού προσωπικού, 
τάς ’Ανωνύμους Εταιρείας, καθώς 
καί ό χρόνος τής οίασδήποτε στρα
τιωτικής υπηρεσίας τού υπαλλήλου 
καί έφ’ όσον ό χρόνος ούτως δέν 
ήξιοποιήθη διά τήν άπόληψιν συν
τάξεως ή έτέρας τυχόν παροχής».

ΑΡΘΡΟΝ 7ον
ΙΙροσαεύξησες μΛσθοΰ

Παράγραφος 1
1. α) Εις τούς υπαλλήλους α.α.) 

άπό τού βαθμού Τμηματάρχου Α' 
Τμηματάρχου Ταμείων Α', Έπιμη
χανικού καί άνω καί ββ) Εις τούς 
Υπομηχανικούς Α', Τεχνικούς Βο
ηθούς Α' καί τούς ’Εργοδηγούς, ΰ- 
πηρετούντας εύδοκίμως χορηγούν
ται προσαυξήσεις έπί τού βασικού 
μισθού, ώς άκολούθως:

«Πρώτη προσαύξηση έκ 15% με
τά δύο έτών πραγματικήν υπηρεσί
αν έν τφ βαθμώ, δν κέκτηνται.

’Εν συνεχεία τήν δευτέραν έπο- 
μένην διετίαν προσαύξησις δέκα 
πέντε έπί τοΐς έκατόν (15%). Έν 
συνεχείρ άνά έκάστην έπομένην 
τριετίαν εύδοκίμου παραμονής έν 
τφ βαθμφ προσαύξησις 15%. Έν 
συνεχεία άνά έκάστην έπομένην 
τριετίαν εύδοκίμου παραμονής έν 
τψ βαθμφ προσαύξησις 15%. Α! 
τοιαύται άνά τριετίαν προσαυξή
σεις δέν δύνανται νά ΰπερβοΰν έν 
συνόλω τάς πέντε (5)».

Έδάφιον β' παρ. 1
Νά παραμείνη ώς έχει.
Παράγραφος 3
Τό πρώτον έδάφιον παραμένει 

ώς_ έχει.
Άναφορικώς προς τούς δικαιου- 

μένους τού δΤ αυτής προβλεπομέ- 
νου έπιδόματος, προστίθενται έν αρ
χή περιπτώσεις α καί 6' έχουσαι 
ώς έξής:

«α) Τμηματάρχης Β', Τμημα- 
τάρχης Ταμείου Β' μετά δύο έτών 
πραγματικήν υπηρεσίαν.

β) Ύποτμηματάρχης, Ύποτμη- 
ματάρχης Ταμείου, Λογιστής Α' 
καίΤαμίας Α' μετά δύο έτών πρα
γματικήν υπηρεσίαν».

Θ’ άκολουθήσουν αί έν τφ ίσχύ- 
οντι Όργανισμφ άναφερόμεναι πε
ριπτώσεις, αΐτινες θά χαρακτηρί- 
ζωνται μέ τά έν συνεχεία ψηφία γ) 
καί δ) (άντί τών α' καί 6').

Παράγραφος 5
Νά διατηρηθή ώς έχει, πλήν τού 

προτελευταίου έδαφίου αυτής τό ό
ποιον θά τροποποιηθή, ώστε «έξαι- 
ρετικώς νά θεωρήται ώς χρόνος 
πραγματικής ύπηρεσίας, ό χρόνος 
καθ’ δν άπουσίασεν τής ύπηρεσίας 
ό υπάλληλος, διά λόγους ασθένει
ας, έφ’ δσον ό χρόνος οδτος δεν ύ-

περβαίνει συνολικώς, κατά τό υπό 
κρίσιν, διά τήν χορήγησιν τής 
προσαυξήσεως ή τού έπιδόματος 
εύδοκίμου παραμονής έν τφ βαθμφ, 
διάστημα, τούς:

—«Εννέα (9) μήνας διά τούς έ
χοντας μέχρι 1 0 έτών παρά τή Τρα- 
πέζη υπηρεσίαν υπαλλήλους».

—Δώδεκα (12), διά τούς έχον
τας συμπληρώσει 10 έτών υπηρε
σίαν υπαλλήλους παρά τή Τραπέζη.

—Δέκα οκτώ (18) μήνας διά 
τούς έχοντας συμπληρώσει 20 έτών 
υπηρεσίαν παρά τή Τραπέζη υπαλ
λήλους ώς άνω».

Τό τελευταΐον έδάφιον τής παρ. 
5 (σχετικόν μέ τον υπολογισμόν 
τής έν τφ στρατφ υποχρεωτικής ύ
πηρεσίας τού υπαλλήλου)’ ώς έφε
δρου ή κληρωτού, ώς χρόνος πρα
γματικής υπηρεσίας καί λαμβάνε- 
ται ΰπ’ δψιν ώς τοιοΰτος κατ ά τάς 
μισθολογικάς προσαυξήσεις), νά 
διατηρηθή ώς έχει.

Παράγραφος 6
Νά διατηρηθή ώς έχει.

ΑΡΘΡΟΝ 8ον
’Έξοδοι ποιραοτάσεως, ειδι
κά iflip-ieOist κα,ί ά«οΐ·*ιμ.ι- 

ώαεις έκτος έδρα,ς

Παράγραφοι 1 — 5 νά παραμεί
νουν ώς έχουν.

Προσθήκη παραγράφου 6
Νά προστεθή διάταξις έν τελευ

τά ίςι ύπ’ άριθ. 6 παραγρ., διά τής 
οποίας νά παρέχωνται μηνιαίως «ε
πιδόματα θέσεως» ώς έξής:

α) Εις τούς Δ) τάς Τ ραπέζης τό 
50% τού βασικού μηνιαίου μισθού 
των.

β) Εις τούς Ύποδ)τάς τής Τρα- 
πέζης τό 40% τού βασικού μισθού 
τού βαθμού των.

γ) Εις τούς Συμπρ. Ύποδ)τάς

Τ ραπέζης τό 30% τού βασικού μι
σθού τού βαθμού των.

δ) Εις τούς Δ)τάς Κ )των καί ύ- 
ποκαταστημάτων, έφ’ δσον δέν λαμ
βάνουν έπίδομα ώς άνω, τό 50% 
τού βασικού μισθού των.

ε) Εις τούς Ύποδ)τάς Κ )των 
40%.

στ) Εις τούς προϊσταμένους Λο
γιστηρίων Κ)των καί Ύποκ)των 
ώς καί προϊσταμένους Τ μη μάτων 
Διοικήσεως καί Καταστημάτων τό 
30% τού βασικού μισθού των.

ζ) Εις τούς προϊσταμένους ύπη- 
ρεσιών τό 25%.

Εις τούς Δ)τάς τών Κ)των καί 
Ύπ)των καταβάλλονται καί έξοδα 
παραστάσεως καθοριζόμενα ύπό 
τού Διοικητοΰ κατά κατηγορίαν 
αύτών.

Επίσης καταβάλλεται έπίδομα 
εις τούς ύπαλλήλους τούς κατέχον
τας τον βαθμόν τού Λογιστού Α’, 
καί Ταμείου Α' καί άνω, τό όποιον 
θά καθορίζεται, έκάστοτε δι’ άπο- 
ψάσεως τού Διοικητικού Συμβου
λίου τής Τραπέζης.

Εις τούς πτυχιούχους Άνωτάτων 
Σχολών καταβάλλεται έπιστημονι- 
κόν έπίδομα 10% έπί τού βασικού 
μισθού.

Νά προστεθή διάταξις διά τής ο
ποίας νά χορηγήται έπίδομα διαχει
ριστικών λαθών, εις πάγιον ποσόν 
μηνιαίως τό αυτό εις άπαντας τούς 
διαχειριστάς χρημάτων καί τίτλων 
τούς ύπηρετοΰντας είς ολόκληρον 
τήν χώραν, δι’ άποφάσεως τού Διοι- 
κητοΰ μετά σύμφωνον γνώμην τού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 9 ον
’Ατομικοί φάκελλοε

Ί·ίΐα.λλήλων

Παράγραφοι 1 — 2 καί 3 
Νά παραμείνουν ώς έχουν. 
Προσθήκη έδαφίου εις παράγρα

φον 3
Είς τό τέλος τής παραγράφου 3 

νά προστεθή νέον έδάφιον έχον ώς 
έξής:

«Περί τής συντασσομένης οϋτω 
έκθέσεως ποιότητας τού ύπαλλήλου 
καί τού πλήρους καί ακριβούς περι
εχομένου αυτής, ό προϊστάμενος ή 
Δ)ντής, ό συντάσσων τήν έκθεσιν 
ποιότητας, ύποχρεοΰται νά ένημερώ- 
νη έγκαίρως τον ένδιαφερόμενον ύ- 
πάλληλον. Προς άπόδειξιν τού δτι 
ό ύπάλληλος έλαβεν γνώσιν τής έν 
λόγφ περί αύτοΰ έκθέσεως, δέον οΰ- 
τος νά ύπογράφη σχετικώς υπό τήν 
έκθεσιν ταύτην».

ΑΡΘΡΟΝ 1 Οον
ΙΙροαγωγαϊ

Παράγραφος 1 
Νά παραμείνη ώς έχει. 
Παράγραφος 2 
Νά διαμορφωθή ώς έξής:
«2.—■ Αί προαγωγαί μέχρι καί 

τού βαθμού τού Τ μηματάρχου Β', 
Ταμίου Β” Μηχανικού Α' καί Τε
χνικού Βοηθού Α', ένεργοΰνται με
τά συμπλήρωσιν τουλάχιστον τών 
κατωτέρω καθοριζομένων έτών πρα
γματικής ύπηρεσίας έν τφ προηγου- 
μένφ βαθμφ.

α) 2ετίας έν τφ βαθμφ τού Δο
κίμου, Δοκίμου Ταμειακού καί Δο
κίμου Τεχνικού βοηθού.

β) 3ετίας έν τφ βαθμφ τού ύπο- 
λογιστοΰ Β', ύποταμίου Β', ύπομη
χανικού Δ' καί Τεχνικού βοηθού 
Δ'.

γ) 3ετίας έν τφ βαθμφ τού Ύ- 
πολογιστοΰ Α" ύποταμίου Α', ύ- 
πομηχανικοΰ Τ' καί Τεχνικού Βοη
θού Γ".

δ) 4ετίας έν τφ βαθμφ τού Λο- 
γιστού Β" Ταμίου Β’ Υπομηχα
νικού Β' καί Τεχνικού Βοηθού Β'.

ε) 4ετίας έν τφ βαθμφ τού Λο- 
γιστού Α'.

στ) 4ετίας έν τφ βαθμφ τού ύ- 
ποτμηματάρχου.

καί ζ) 4ετίας έν τφ βαθμφ τού 
Τ μηματάρχου Β'.

Αί προαγωγαί είς συμπράττον
τας Ύποδ)τάς, Ύποδιευθυντάς καί 
Δ)ντάς διενεργοΰνται μετά συμπλή- 
ρωσιν τριετίας τουλάχιστον είς τούς 
βαθμούς τμηματάρχου Α', συμπράτ- 
τοντος ύποδ)τοΰ καί Ύποδ)τοΰ.

Ή ή μερομην ία, διά την συμπλή- 
ρωσιν τού άπαιτουμένου χρόνου 
πρός προαγωγήν ή προσαύξησιν, 
λογίζεται, έφ’ δσον μεν συμπίπτει

ΙΝΜΟΙΝΠΣΙΣ
Κύριοι Συνεταίροι,

Σάς καλούμεν, πρός τό συμφέρον σας, καί προ πάσης αγο
ράς σας, δπως έπισκεφθήτε τά Πρατήρια τού Συνεταιρισμού σας 
διά τάς έορταστικάς προμήθειας σας, ΔΩΡΑ καί ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ.

ΣΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙ ΟΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ θά σάς καταπλήξη ή με
γάλη συλλογή μας ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΕΥΡΩΠΑ Ϊ ΚΩΝ 
διά παιδιά πάσης ηλικίας.

Στο ίδιο Πρατήριον, ποικιλία ειδών διά ΔΩΡΑ σε άνδρες, 
γυναίκες, στο σπίτι.

ΕΤΟΙΜΑ ΑΝΔΡΙΚΑ — ΕΤΟΙΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ — ΚΕΝΤΗ
ΜΑΤΑ — ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ — ΦΛΟΚΑΤΕΣ — ΧΑΛΙΑ — ΣΕΡΒΙΣ 
— ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ — ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ είς μεγάλην ποικιλίαν καί είς 
τιμάς κατά πολύ χαμηλοτέρας τών τής έλευθέρας αγοράς.

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ θά ευρητε ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ
ΔΕΣ — ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ — ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ ΕΚΛΕΚΤΑ, ΟΛΑ ΤΑ 
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ «ΚΑΖΙΝΟ» ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ — ΟΛΟ- 
ΠΑΧΑ ΤΥΡΙΑ καί ΒΟΥΤΥΡΑ — ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ — ΑΛΛΑΝΤΙ
ΚΑ — ΕΛΑ ΙΟΝ ΚΑΛΑΜΩΝ δέκατα κλπ.

Σημειώσατε δτι αί παραγγελίαι άνω τών δραχμών 200.— 
ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΝ ΕΥ ΟΥΔΕΜΙΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΣ 
ΣΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ, ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ.

ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

εντός του πρώτου τριμήνου απο τής 
προσλήψεως ή προαγωγής ή 1 η τού 
μηνάς τού έξαμηνου, έφ' δσον δέ 
είναι πλέον τού τριμήνου, ή 1η τού 
μηνός τού έπομένου έξαμήνου.

Μετ’ άπόφασιν τού Διοικητοΰ δι- 
ενεργοΰνται κατ’ έτος κατ’ έκλογήν 
προαγωγαί ύπαλλήλων. Ή σχετική 
άπόφασις περί προαγωγής κατ' έ
κλογήν δέον νά είναι ήτιολογημένη.

Ό άριθμός τών οΰτω κατ’ έκλο
γήν ύπό τής Διοικήσεως προαγομό
νων δέν δύναται νά ύπερβή τό 10% 
τών ύπαλλήλων τών έχόντων σειράν 
πρός προαγωγήν, καί έφ’ δσον ού- 
τοι εΐχον συμπληρώσει τουλάχιστον 
τό ήμισυ τών άνωτέρω καθοριζομέ- 
νων διαστημάτων παραμονής έν τφ 
προηγουμένφ βαθμφ. Αΐ προαγω
γαί μέχρι τού βαθμού τού Τ μημα
τάρχου Α' καί Μηχανικού Α' ένερ- 
γοΰνται ύπό τού Διοικητοΰ, μετά ή- 
τιολογημένην γνωμοδότησιν ύπηρε- 
σιακοΰ Συμβουλίου, άποτελουμένου 
έκ τών Διευθυντών τών παρά τή 
Διοικήσει Διευθυντών καί τών Δ) 
τών τών Καταστημάτων, Κεντρικόν 
Α'. καί Κεντρικόν Β'. καί τού Προ
έδρου τού Συλλόγου τών ύπαλλή
λων τής Τ ραπέζης ή τού νομίμου ά- 
ναπληρωτοΰ αύτοΰ ή τού ύπό τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τού Συλ
λόγου, εϊδικώς καί έγγράφως, όρι- 
ζομένου.

Αί προαγωγαί αυται άπό τού βα
θμού τού συμπράττοντος Ύποδιευ- 
θυντοΰ καί Έπιμηχανικοΰ καί άνω, 

ι διενεργοΰνται ύπό τού Διοικητικού 
1 Συμβουλίου τής Τραπέζης, δΓ ήτιο- 
λογη μένης άποφάσεώς του. 

Παράγραφος 4
Νά καταργηθή καί διαγραφή τό 

πρώτον έδάφιον.
Τό δεύτερον έδάφιον καί τελευ

ταΐον νά διατηρηθή.
Παράγραφος 5
Νά διαγραφή (έν τφ συνόλφ 

της)'
Παράγραφος 6
Νά καταργηθή δεδομένου δτι τό 

περιεχόμενόν της περιελήφθη άνω
τέρω.

Παράγραφος 7 
Νά καταργηθή

ΑΡΘΡΟΝ 1 Ιον
35τα.σ6μ,ότ·*)ς

_—Είναι άνάγκη, πρός άποφυγήν 
άδικων καί αύθαιρέτων κρίσεων είς 
βάρος τού ύπαλλήλου, νά διατυπω- 
θή τό άρθρον 1 1 κατά τοιοΰτον τρό
πον, ώστε νά έξασφαλίζηται αντι
κειμενική καί ανεπηρέαστος κρίσις, 
προκειμένου νά κριθή ό ύπάλληλος 
ώς στάσιμος. Ή άπόφασις περί 
στασιμότητας τού ύπαλλήλου, δέον 
νά είναι άρκούντως ήτιολογημένη 
καί νά έκδίδηται μετά σύμφωνον 
γνώμην αρμοδίου ύπηρεσιακοΰ Συμ
βουλίου, είς δ άπαραιτήτως πρέπει 
νά συμμετέχη ό Πρόεδρος τού Δι
οικητικού Συμβουλίου τού Συλλό
γου ή ό νόμιμος άναπληρωτής του ή 
ό ύπό τού Δ.Σ. τού Συλλόγου, εί- 
δικώς καί έγγράφως, κατά περί- 
πτωσιν, οριζόμενος.

Παράγραφος 1 έδ. α'.
Νά διατυπωθή ούτως ώστε νά 

κηρύσσωνται στάσιμοι «οί έπί μα
κράν άπουσιάσαντες, ά δ ι κ α ιο- 
λ ο γ ή τ ω ς , δΓ οίανδήποτε αιτί
αν, έν περιπτώσει δέ άσθενείας πέ
ραν τών ύπό τού άρθρου 7 παρ. 5 
όριζομένων χρονικών ορίων. Πάντως 
έκάστη περίπτωσις τοιαύτης απου
σίας θά έξετάζηται συγκεκριμένως 
καί μέ βάσιν τάς άρχάς τής καλής 
πίστεως λαμβανομένης ύπ’ δψιν καί 
τής μέχρι τής τοιαύτης απουσίας ύ- 
πηρεσιακής καί έν γένει διαγωγής 
καί άποδόσεως τού ύπαλλήλου». 

Έδάφιον β'
Νά διατυπωθή ώς^ έξής:
«β. Οί άποδεδειγμένως 

έπιδειξάμενοι κατά τήν έκτέλεσιν 
τής ύπηρεσίας των άνικανότητα, ά- 
νεπάρκειαν ή άκαταλληλότητα. 

Έδάφιον γ'
Νά διαγραφή, ώς άνευ άντικεί- 

μένου.
Παράγραφος 2 καί 3 
Νά παραμείνουν ώς έχουν.

ΑΡΘΡΟΝ 12ον
Μετατάξεις

Παράγραφος 1 
Νά διατυπωθή ώς έξής:
1. «Μετάταξις άπό τού Λογιστι

κού προσωπικού είς τό κύριον τα
μειακόν ή άντιστρόφως, άπό τού βο
ηθητικού, (πρώην «Υπηρεσιακού»), 
προσωπικού είς τό Λογιστικόν ή τό 
Ταμειακόν Κύριον ή βοηθητικόν, ώς 
καί άπό τού Ταμειακού Βοηθητικού 
είς τό Λογιστικόν, ένεργεϊται κατ' 
έτος διά πράξεως τού Διοικητοΰ, 
μόνον έφ’ δσον ό αϊτών κέκτηται, ά- 
ναλόγως τής περιπτώσεως, τά άπαι- 
τούμενα προσόντα σπουδών, ήθους 
καί ικανότητας, καί μετ’ έπιτυχή 
δοκιμασίαν, κατά τά περί προσλή
ψεως ύπαλλήλων προβλεπόμενα» 

Παράγραφος 2 
Νά καταργηθή.

ΑΡΘΡΟΝ 13ον 
ΚΙροοχρίΜίγί) 'ί.ιτΟών 

Νά παραμείνη ώς έχει.

«ΦΑΝΑΡΙ»

Φωκίωνος Νέγρη 
& Άγαθωπόλεως 4 
Κατάστημα Δώρων
"Εκπτωσις 

είς Τραπεζικούς Υπαλλήλους

ΑΡΘΡΟΝ 14ον
Μεταθεαεες

Παράγραφος 1
Νά παραμείνη ώς έχει.
Παράγραφος 2
Νά διατυπωθή ώς έξής:
«2. Ό μετατιθέμενος άπό τόπου 

είς τόπον ύπάλληλος ύποχρεοΰται 
δπως μεταβή είς τήν είς ήν μετε- 
τέθη θέσιν έντός μηνός, τό 
βραδύτερον, άπό τής κοινοποιήσε- 
ως αύτφ τής σχετικής άποφάσεως. 
Μετά τήν παρέλευσιν τού μηνός, ό 
μή μεταβάς είς τήν θέσιν του ύπάλ
ληλος καλείται είς έγγραφον άπο- 
λογίαν διά νά έξηγήση τούς λόγους 
τής μή συμμορφώσεώς του. Έάν 
ούτοι άποδειχθοΰν άβάσιμοι, θεωρεί
ται ώς άδικαιολογήτως άπέχων τών 
καθηκόντων του καί παύει μισθοδο
τούμενος».

Παράγραφος 3.
Νά άντικατασταθή ώς έξής:
«Ό μετατιθέμενος ύπάλληλος δι

καιούται οδοιπορικών έξόδων. Είς 
τούς μετατεθι μένους καταβάλλονται 
καί τά έξοδα στεγάσεως (ένοίκιον) 
είς τήν είς ήν μετετέθησαν πόλιν, 
καθοριζόμενα διά πράξεως τού Δι- 
οικητοΰ, άναλόγως τού βαθμού καί 
τών οικογενειακών άναγκών των καί 
τών ιδιαιτέρων τοπικών συνθηκών. 
’Ομοίως έπίδομα ένικοίου καταβάλ
λεται καί είς τούς νεοπροσλαμβανο- 
μένους ύπαλλήλους, έφ’ δσον ό τό
πος μονίμου κατοικίας των είναι 
διάφορος τού τόπου τοποθετήσεώς 
των».

ΑΡΘΡΟΝ 15ον
ΊΓέτΑοι ειδικής ύπιηρεσέαις 
και δικαιώματα υπογραφής

Νά παραμείνη ώς έχει.

ΑΡΘΡΟΝ 16ον
’ Απουσιαι

Νά παραμείνη ώς έχει.

ΑΡΘΡΟΝ 17ον
Καθήκοντα έν γένει 

'ϊ*ίΐ*λλήλων

Παράγραφος 1
Νά παραμείνη ώς έχει. Είς τό τε

λευταΐον δμως έδάφιον αύτοΰ άντί 
τής λέξεως «έπιχειρήσεως» νά τεθή 
«τών έργασιών τής Τρα
πέζης».

Παράγραφοι 2, 3, 4 καί 5
Νά παραμείνουν ώς έχουν.
Παράγραφος 6
Νά προστεθή τελευταΐον έδάφιον 

έχον ώς έξής:
«Οί προϊστάμενοι οφείλουν νά 

ενημερώνουν έγγράφως τούς ύφιστα- 
μένους των περί τών τυχόν παρα- 
λείψεών των».

Παράγραφος 7: Νά διαμορφωθή 
ώς έξής: «Οί προϊστάμενοι ύπο- 
χρεοΰνται νά θέτουν ύπ’ δψει τών 
ύφισταμένων των ύπαλλήλων, ώστε 
ούτοι νά λαμβάνουν γνώσιν, τών είς 
τήν ύπηρεσίαν αύτών άναφερομέ- 
νων διαταγών καί όδηγιών». Καί 
νά προστεθή τελευταΐον έδάφιον έ
χον ώς έξής: «ιΠάντες οί ύπάλλη- 
λοι δικαιούνται νά λαμβάνωσι πλή
ρη γνώσιν τών συντασσομένων ύπό 
τών προϊσταμένων των έκθέσεων 
ποιότητας. Έν άρνήσει τού προϊ
σταμένου του, οί ενδιαφερόμενοι ύ- 
πάλληλοι δικαιούνται ν’ άναφερθοΰν 
είς τον άμέσως άνώτερον τού προϊ
σταμένου Δ)τήν ή είς τον Δ)τήν 
Προσωπικού καί νά ζητήσουν τήν 
έπέμβασίν των».

ΑΡΘΡΟΝ 18ον
Όφειλομέν») εχεμύθεια

Νά παραμείνη ώς έχει.

ΑΡΘΡΟΝ 19ον
ΪΙμοαωπική κα,τάστασις

Νά παραμείνη ώς έχει.

ΑΡΘΡΟΝ 20όν
Χυμπεμιφορα έκτος τής 
Ί μαπέίκ,ς — Πολίτικα! πε

ποιθήσεις

Νά παραμείνη ώς έχει.

ΑΡΘΡΟΝ 2Ιον
Άπαγόρευσις τυχερών 

παιγνιδίων

Νά παραμείνη ώς έχει.

ΑΡΘΡΟΝ 22ον
’ ^λλότρια καθήκοντα

Νά παραμείνη ώς έχει.

ΑΡΘΡΟΝ 23ον
’.^σθένειαι - ’Άδειαι

Παράγαροφς 1 
Νά παραμείνη ώς έχει. 
Παράγραφος 2.
Νά διαγραφή ή φράσις «ή άλλου 

ιατρού τής έμπιστοσύνης αύτής» 
(Τής Τραπέζης).

Α) «περιττΓ. α, άντί τής φράσε- 
ως «μέχρις εξ μηνών» νά τεθή «μέ
χρι ένός έτους.

Β) περίπτ. β, άντί τής φράσεως 
«μέχρι δύο καί ήμισυ έτών, νά τε
θή «μέχρι τριών έτών».

Παράγραφοι 4 καί 5 
Παραμένουν ώς έχουν.

ΑΡΘΡΟΝ 24ον
■ 3£ραι έργασίας

Τό άρθρον τούτο ν’ άντικαταστα- 
θή ώς έξής: _

«Αί ώραι έργασίας τού προσωπι
κού καθορίζονται έκάστοτε διά πρά
ξεως τού Διοικητοΰ, έκτος τών διά 
τών νόμων καθοριζομένων ορίων, έ- 
νιαίως δΓ όλα τά υποκαταστήμα
τα τής Τραπέζης καί δΓ άπασαν 
τήν χώραν».

ΑΡΘΡΟΝ 25ον 
ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΛΗΤΗΡΑΣ

ΑΡΘΡΟΝ 26ον
Παράγραφος 1 
Νά διατηρηθή ώς έχει. 
Παράγραφος 2
Νά καθορισθή δτι «ή σύμβασις 

έργασίας τών ύπαλλήλων Τραπέζης 
δέν δύναται νά καταγγελθή ύπό τής 
Τραπέζης, έφ’ δσον οί υπάλληλοι έκ- 
τελοΰν μετά συνέπειας καί άποδό
σεως τήν ύπηρεσίαν των καί δέν ύ- 
ποπίπτουν είς παραπτώματα έπι- 
σύροντα τήν ποινήν τής οριστικής 
άπολύσεως, εί μή διά τινα τών έν 
τφ παρόντι όργανισμφ καθοριζομέ- 
νων περιοριστικώς λόγων. Έν πά- 
ση περιπτώσει έπέρχεται αυτοδι
καίως λύσις τής συμβάσεως έργα
σίας έπί τή συμπληρώσει τών κά
τωθι όριζομένων ορίων ήλικίας:

α) Τού 62ου έτους διά τούς Δι- 
ευθυντάς, Ύποδιευθυντάς, Συμπράτ
τοντας Ύποδ)τάς, Τμηματάρχας καί 
Ύποτμη ματάρχας.

β) Τού 61 ου έτους διά τό λοιπόν 
προσωπικόν τού Λογιστηρίου, Τα
μειακού καί Βοηθητικού — Τεχνι
κού κλάδου.

γ) Τού 45ου έτους διά τό θήλυ 
προσωπικόν.

δ) Τού 58ου έτους διά τό προ
σωπικόν τού βοηθητικού κλάδου. Τά 
σχετικά έδάφια τά άφορώντα τήν 
παράτασιν τής έν ένεργφ ύπηρεσί
ας παραμονής ύπαλλήλου νά δια
τυπωθούν ώς έξής:

«Διά πράξεως ούχ’ ήτταν τού Δι
ό ικητοΰ δύναται νά παραταθή ή έν 
τού ώς άνω ορίου ήλικίας έφ’ άπαξ, 
αλλά δΓ έν έτος έν συνόλω καί δΓ 
ύπαλλήλους ούχί περισσοτέρους 
τών τριών (3) έτησίως.

2. Διά καταγγελίας τής συμβά
σεως έργασίας έκ μέρους τής Τρα
πέζης, κατά τά ύπ τής Εργατικής 
Νομοθεσίας οριζόμενα, λύεται ή με
τά τού προσωπικού τής Τραπέζης 
σύμβασις διά τούς κατωτέρω όρι
ζα μένους περιοριστικώς λόγους:

α) Λόγω αύθαιρέτου ή αδικαιο
λογήτου άπουσίας πέραν τού τριμή
νου.

β) Λόγω καταδίκης κατά τά ύ
πό τού άρθρου 5 Ν. 2112)1920, ώς 
οϋτος έτροποποιήθη οριζόμενα, ώς 
καί λόγω τής κατά τό άρθρον 28 
τού παρόντος οργανισμού έπιδλη- 
θησομένης ποινής οριστικής παύσε- 
ως. Νά διασφαλισθή, είς τόν ύπό ά- 
πόλυσιν ύπάλληλον, ή παροχή δυ
νατότητας νά λάβη γνώσιν έγκαί
ρως τών λόγων τής άπολύσεώς του, 
νά δύναται νά τούς άντικρούση καί 
νά έμφανίζηται ενώπιον τού Συμ
βουλίου άπολύσεων κατά τήν συ- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

Πανηγυρικόν τόνον προσέλαβε ή έναρξις τών προεγγραφών είς τό Λα- 
χειοφόρον Δάνειον οικονομικής άναπτύξεως 1972, είς τό Υποκατά
στημα Κοζάνης. Είς τήν φωτογραφίαν διακρίνονται: Ό Διοικητής Α’ 
Σώματος Στρατού άντιστράτηγος κ. Κ. Μαυροειδής, ό Διοικητής IX 
Μεραρχίας ύποστράτηγος κ. Ν. Μύγδαλης, 6 Περιφερειακός Διευθυντής 
τής Τραπέζης μας κ. Γ. Παπαργύρης, ό ύποδιευθυντής Προσωπικού κ. 
Δ. Παπαδόπουλος καί ό Δ)ντής τού Ύπ)τος Κοζάνης κ. Τ. Τσιμπονκάς.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΙ ΜΕΤΙΒΟΜΙ 
ΕΙΣ ΒΙΙΦΟΜ ΥΠΟΚΑΤΒΣΤΗΜΒΤΒ

Τό Σχέδιον "Οργανισμού
Υπηρεσίας τής Τραπέζης

Διά πράξεων τού κ. Διοικητοΰ έ- 
γένοντο αί ακόλουθοι τοποθετήσεις 
καί μεταβολαί εις διάφορα υποκα
ταστήματα.

—Ό κ. Γεώργ. Λεβεντόπουλος - 
'Τποδ)ντής, Διευθυντής τής Διευθύν- 
σεο>ς Γραφείου Διοικήσεως, εις τό 
Ύπακίμα Πειραιώς Αλ (Λεωφ. 
Έθνι·. ’Αντιστάσεως), ώς Συνδιευ- 
θυντής.

—"Ο κ. Κων)νος Άγγελέτος - 
'Τπστμηματάρχης, παρά τφ Κεντρι
κή) Καταστήματι, εις τήν ύπό ιδρυ- 
σιν Θυρίδα Χαροκόποι’, ώς Προϊ
στάμενος αυτής.

-—Ό κ. ’Ιωάννης Πρόφης, συμ- 
πράττων Υποδιευθυντής, εις τήν 
τήν 'Τποδιεύθυνσιν Α' ώς Ύποδι- 
ευθυντής.

—Ό κ. Παναγιώτης Ραδαίος, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Προϊστά
μενος τοΰ Τμήματος Γενικών Ζητη
μάτων, εις τήν 'Τποδιεύθυνσιν Β' 
ώς Υποδιευθυντής.

—Ό κ. ’Αναστάσιος Παπαδημη- 
τρίου, Τμηματάρχης Α' τάξεως, 
Προϊστάμενος τής καταργηθείσης 
Υπηρεσίας Γενικών Ζητημάτων, εις 
τό Τμήμα Γενικών Ζητημάτων, ώς 
Π ροϊστάμενος αύτοϋ.

—Ή κ. Χαρίκλεια II ουλοποΰλου, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως παρά τή 
Διευθύνσει Καταστημάτων ’Εσωτερι
κού, εις τό Τμήμα Π αρακολουθήσε- 
ως Δραστηριοτήτων, ώς Προϊστά
μενη αύτοϋ.

—Ή κ. ’Αδαμαντία Παντελιά - 
Θεοφιλίδου, Λογιστής Α' τάξεως 
παρά τή Διευθύνσει Καταστημάτων 
’Εσωτερικού, εις τήν 'Τπηρεσίαν 
Γραμματείας, ώς Προϊστάμενη αυ
τής.

—Ό κ. Κων)νος Μπενέτσς —- 
'Τπολογιστής Α' τάξεως, παρά τφ 
'Τποκαταστήματι Άλιβερίου, εις τό 
αύτό 'Υποκατάστημα, ώς ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστή^ 
ρίου, ανακαλούμενης τής διά τής ΰπ’ 
άριθ. 397)8.8.1972 Πράξεως ημών 
τοποθετήσεως τοϋ κ. Ευσταθίου Πα- 
πασταμάτη — Ύπολογιστοΰ Α' τά
ξεως, τοΰ 'Τποκ)ματος Αιγάλεω, τή 
αιτήσει του.

—Ό κ. Παναγιώτης Πατεράκης
— Τμηματάρχης Β' τάξεως, τελών 
εις τήν Διάθεσιν τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού (προς τοποθέτησιν) εις 
τό "Τποκ)μα Χαλανδρίου ώς Διευ
θυντής, αντί τοϋ κ. Σωτηρίου Φια- 
κσ. — Τμηματάρχου Β' τάξεως, με- 
τατιθεμένου εις τό 'Τποκ)μα όδοΰ 
Ίπποκράτους, ώς Διευθυντοϋ, αντί 
τού κ. Χρήστου Σώτου — Τμημα
τάρχου Α' τάξεως, μετατιθεμένου 
εις τό 'Τποκ)μα όδοΰ Πανεπιστη
μίου ώς Διευθυντοϋ.

—Ό κ. ’Ιωάννης Άλιβιζάτος ·— 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, τελών εις 
τήν Διάθεσιν τής Διευθύνσεως Προ
σωπικού (προς τοποθέτησιν), εις τό 
'Τποκ)μα όδοΰ Πανεπιστημίου ώς 
'Υποδιευθυντής, αντί τοϋ κ. Γεωρ
γίου Χαραχούση — Τμηματάρχου Α' 
τάξεως, μετατιθεμένου εί ς τό Υ
ποκατάστημα Βάθης, ώς Ύποδιευ- 
θυντού, αντί τοΰ τοϋ κ. Παναγιώ- 
του Κοτομάτα, Τμηματάρχου Α' τά
ξεως, μετατιθεμένου εις τό Υποκα
τάστημα όδοΰ Σόλωνος ώς Ύποδιευ- 
θυντοΰ.

—Ό κ. Δήμος Θεοδοσιάδης — 
Τμηματάρχης Α' τάξεως τελών ύπό 
προσωρινήν άπομάκρυνσιν έκ τής Υ
πηρεσίας, εις τό Υποκατάστημα 
Ρόδου ώς Διευθυντής, άντί τοΰ κ. 
Κων)νου Ζέμπη — Τμηματάρχου 
Α' τάξεως, μετατιθεμένου εις τό Υ
ποκατάστημα Παγκρατίου, ώς Διευ- 
θυντοϋ.

—Ό κ. II αναγιόδωρος Γραμματι- 
κόπουλος — Λογιστής Α' τάξεως, 
’Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου, εις τό Ύποκ)μα Νέων 
Μουδανιών, ώς Διευθυντής.

Ή Διεύθυνσις τού Ύποκ)ματος 
Πλατ. Μεταξά, άνετέθη προσωρι
νούς εις τον κ. Βασίλειον Σαλαπά- 
ταν — Τμηματάρχην Α' τάξεως, 
Υποδιευθυντήν παρά τφ Ύποκ)ματι 
Λ. Συγγροΰ Θεσ)νίκης.

Άπηλλάγη των καθηκόντων του, 
ώς ’Εντεταλμένου καί Προϊσταμέ
νου Λογιστηρίου τοϋ Ύποκ)τος Ά- 
λεξ)πόλεαις.

—Ό κ. Γεώργιος Άθ. Παπαγε- 
ωργίου — Ύποτμηματάρχης, μετα
τεθείς τή αιτήσει του, εις τό Υπο
κατάστημα Θεσ)νίκης Α' ιός Λογι
στής.
Ώνομάσθη Προγραμματιστής Β'

—Ό κ. Μιχαήλ Διακονίδης — 
Λογιστής Β' τάξεως, δστις απολυ
θείς των τάξεων τοΰ Στρατσΰ, άνέ- 
λαβεν έκ νέου υπηρεσίαν εις τήν 
προτέραν παρά τή ώς ανω Ύποδιευ- 
θύνσει θέσιν του.
Ώνομάσθη ’Αναλυτής Α' τάξεως:

—Ό κ. Νικόλαος Κουϊρίνης ·— 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, παρά τή 
Διευθύνσει Έπιθεωρήσεως, οστις 
κατείχε τήν θέσιν ταύτην εις τήν 
Διεύθυνσιν Όργανώσεως μέχρι τής 
χρονολογίας μεταθέσεώς του εις τήν: 
HELLENIC CANADIAN TRUST.

■—Ό κ. Γεώργιος Ίατράπουλος
— Συμπράττων Υποδιευθυντής, τε
λών εις τήν Διάθεσιν τής Διευθύν- 
σεως Προσωπικού, εις τό Υποκα
τάστημα Θεσσαλονίκης Α', ώς Υπο
διευθυντής.

—Ό κ. Βασίλειος Μόκκαλης —

Τμηματίρχης Α' τάξεως, τελών εις I 
τήν Διάθεσιν τής Διευθύνσεως Προ
σωπικού, εις τό Υποκατάστημα όδ. 
Δέοντος Σοφοΰ — Θεσ) νίκης ώς Ύ- I 
ποδιευθυντής, άντί τοΰ κ. Βασιλείου 
Σαλαπάτα — Τμηματάρχου Α' Τά
ξεως, μετατιθεμένου εις τό Υποκα
τάστημα Θεσ)νίκης Α', ιός Υποδι
ευθυντής.

—Ό κ. Άνέστης Δανάς — Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, παρά τφ Ύ- 
ποκαταστήματι Θεσ)νίκης Α', εις 
τό Υποκατάστημα Άλεξ)πόλεως, 
ώς Διευθυντής, άντί τοΰ κ. Κυριά
κου Κυριάκού — Τμηματάρχου Α' 
τάξεως, μετατιθεμένου εις τό Υπο
κατάστημα Καλαμάτας, ώς Διευθυν- 
τοΰ, άντί τοΰ κ. Κων)νου Άρμυριώ- 
τη — Συμπράττοντας Ύπσδιευθυν- 
τοΰ, μετατιθεμένου εις τό Υποκα
τάστημα όδ. Λέοντος Σοφού — 
Θεσ)νίκης, ώς Διευθυντοϋ.

-—Ό κ. Ευάγγελος Ζήσης — Ύ- 
ποτμηματάρχης, ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου παρά τφ 
Ύποκαταστήματι Φλωρίνης, εις τό 
"Υποκατάστημα Σιατίστης, ώς Διευ
θυντής, άντί τοΰ κ. ’Αλεξάνδρου 
Δήμτσα — Λογιστοΰ Α' τάξεως, με- 
τατιθεμένου εις τό Υποκατάστημα 
Καστοριάς, ώς Ύποδιευθυντοΰ, άντί 
τοΰ κ. Ίωάννου Μηλαροπού?α>υ — 
Ύποτμηματάρχου, μετατιθεμένου εις 
τό 'Υποκατάστημα Μυτιλήνης, ώς 
Ύποδιευθυντοΰ, άντί τοΰ κ. Μιχαήλ 
Ιναμπαδέλη — Τμηματάρχου Β' τά
ξεως, τοποθετουμένου εις τό αύτό 
Υποκατάστημα, ώς Διευθυντοϋ, άν

τί τοΰ κ. Ίωάννου Πύλιουρα ■— 
Τμηματάρχου Α' τάξεως, μετατιθε- 
μένου εις τό Υποκατάστημα Βόλου, 
ώς Διευθυντοϋ.

—Ό κ. Βασίλειος Χριστόπουλος 
— Τμηματάρχης Α' τάξεως, παρά 
τφ Ύποκαταστήματι Θεσσαλονίκης 
Α', εις τό Υποκατάστημα Βέροιας, 
ώς Διευθυντής, άντί τοΰ κ. Βασι
λείου Λευκοπούλου — Τμηματάρχου 
Α' τάξεως, μετατιθεμένου εις τό 
Υποκατάστημα Πλ. Ίω. Μεταξά— 
Θεσ) νίκης, ώς Διευθυντοϋ.

—Ό κ. Γεώργιος Ζάβλαρης ■— 
Λογιστής Β' τάξεως, ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
παρά τφ Ύποκαταστήματι Τρικά
λων, εις τό Υποκατάστημα Σκό
δρας, ώς Διευθτ>ντής, άντί τοΰ κ. 
Δημ. Σπαταλά — Ύποτμηματάρχου, 
μετατιθεμένου εις τό Υποκατάστημα

Γνωρίζομεν ύμΐν, δτι άπεφασίσθη 
ή χορήγησις ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ εις ά- 
παν τό κύριον καί βοηθητικόν προ
σωπικόν τής Τραπέζης τό όποιον 
εχει:

α) Συμπεπληρωμένην τούλάχιστον 
εξαετή ΰπηρεσείαν έν τή Τραπέζη 
καί

β) Καθαρας άποδοχάς ούχί κα- 
τωτέρας τοΰ Ά τών ακαθαρίστων 
τοιούτων.

Τό πιστωτικόν δριον θέλει προσ- 
διορισθή ύπό τής άρμοδίας έν προ
κειμένη) έταιρίας «Εθνική Α.Ε. Δι- 
οικήσεως καί Όργανώσεως» είς τό 
τριπλάσιον τών κατά τ’ ανω καθα
ρών μηνιαίων αποδοχών, έκτος αν ό 
ένδιαφερόμενος άποδεδειγμένως δια
θέτη εισοδήματα πέραν τών έκ τής 
Τραπέζης άποδοχών του, οπότε εί
ναι δυνατόν να καθορισθή υψηλότε
ρου πιστωτικόν δριον, άνάλογον τοΰ 
συνολικού οικογενειακού εισοδήμα
τος τού αίτοΰντος.

’Επί τούτοις, οί ένδιαφερόμενοι 
δέον δπως ύποβάλωσι μέσφ τών 
καθ’ έκαστα Μονάδων τής Τραπέ
ζης αιτήσεις ΰποδ. 204, αί όποΐαι 
δέον να συνοδεύωνται ύπό αντιγρά
φου τής τελευταίας άποδείξεως μι
σθοδοσίας των. Είναι δυνατόν νά 
χορηγηθή ταυτάριθμος κάρτα έπ’ ό- 
νόματι τού αίτοΰντος ή τής συζύγου 
του έντός κοινού δι’ άμφοτέρας τάς 
κάρτας πιστωτικού ορίου.

"πενθυμίζεται δτι διά τής ΕΘΝΟ
ΚΑΡΤΑΣ παρέχεται προς τον κά
τοχον πίστωσις, ή οποία διακανονί
ζεται έντός 25 ήμερών (περίοδος 
χάριτος) άπό τής έκδόσεως τοΰ οι
κείου λογαριασμού ώς άκολούθως:

1 ) Άτόκως έφ’ δσον οΰτος έξο- 
φληθή είς τό ακέραιον, με μόνην έ- 
πιβάρυνσιν δρχ. 1 0, δι' έξοδα έν γέ- 
νει καί

2) Διά τής καταβολής ποσοστού 
10% τού έκάστοτε ύπολοίπου του, 
οπότε τό άπομένον 90% έν τή ού- 
σίςκ δέ τούτο περιορίζεται είς 8% 
λόγφ τής περιόδου χάριτος κλπ.

Δεδομένου, δτι ή κατοχή καί ή 
χρήσις τής ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ έκ μέ
ρους τοΰ προσωπικού τής Τραπέζης 
άποτελεΐ ουσιώδες στοιχεΐον διά 
τήν έπιτυχή έφαρμογήν τής έν θέ- 
ματι έργασίας, συνιστάται είς τούς 
συγκεντροΰντας τάς σχετικάς προϋ
ποθέσεις δπως ύποβάλωσιν αιτήσεις 
έκδόσεως ΕΘΝΟιΚΑΡΤΑΣ, αριθμός 
τις τών όποιων άποστέλλεται συνημ- 
μένως, ποιούνται δέ δσον τό δυνατόν

Δράμας, ώς Διευθυντοϋ, άντί τοΰ 
κ. Πολύχρονη Παπαστεργίου — 
Τμηματάρχου Β' τάξεως, μετατιθε- 
μένου είς τό Υποκατάστημα όδ. 
Έρμοϋ — Θεσ) νίκης, ώς Ύπαδιευ- 
θνντοΰ, άντί τοΰ κ. Κων)νου Πα- 
παδοπούλου — Τμηματάρχου Β' τά
ξεως, μετατιθεμένου είς τό Υποκα
τάστημα όδ. 25ης Μαρτίου — Θεσ
σαλονίκης, ώς Διευθυντοϋ, άντί τοΰ 
κ. Στεφάνου Γουμπορίτση ·— Τμη
ματάρχου Β' τάξεως, μετατ'ιθεμέ- 
νου είς τό Ύπ)μα Πλατ. Ίω. Με
ταξά — Θεσ)νίκης, ώς Ύποδιευθνν- 
τοϋ, άντί τοΰ κ. Στυλιανοΰ Γιακουμή 
— Τμηματάρχου Β' τάξεως, μετα- 
τιθεμένου είς τό Υποκατάστημα Νε- 
απόλεως — Θεσ) νίκης, ώς Διενθυν- 
τσΰ, άντί τοΰ κ. ’Αποστόλου Κατσέ- 
λη — Τμηματάρχου Α' τάξεως, με- 
τατιθεμένου είς τό Υποκατάστημα 
όδ. Έρμοΰ — Θεσ)νίκης, ώς Ύπο- 
διευθυντοΰ, άντί τοΰκ. Πασχάλη Ί- 
ωαννίδη — Τμηματάρχου Α' τάξε
ως, τοποθετουμένου είς τό αύτό Υ
ποκαταστήματα ώς Διευθυντοϋ.

—Ό κ. Παν. Σαββινόπουλος — 
Ύποτμηματάρχης, παρά τφ Ύποκα- 
ταστήματι Θεσ)νίκης Α', είς τό 
Πρακτορείου Κουφαλίων, ώς Προϊ
στάμενος αύτοϋ, άντί τοΰ κ. Άλεθ. 
Ψαριανού — Ύποτμηματάρχου, με- 
τατιθεμένου είς τό Ύποκατόιστημα 
Νιγρίτης, ώς Διευθυντοϋ, άντί τοΰ 
κ. Λεωνίδαν Μπουμποΰ — Τμημα
τάρχου Β' τάξεως, μετατιθεμένου 
είς τό Υποκατάστημα Κιλκίς, ώς 
Διευθυντοϋ.

—Ό κ. Πανταζής Παπαστεργί- 
ου — Λογιστής Β' τάξεως, παρά 
τφ Ύποκαταστήματι Λαρίσης (προ
σωρινούς άπεσπασμένος παρά τφ 
Πρακτορείφ Αγίου Κων)νου), είς 
τό Πρακτορείου Στυλίδος, ώς Προ
ϊστάμενος αύτοϋ, άντί τοΰ κ. Κων
σταντίνου Κοντογεωργάκη — Ύπο
τμηματάρχου, μετατιθεμένου είς τό 
Υποκατάστημα Αλμυρού, ώς Διευ- 
θυντού αύτοϋ, άντί τοΰ κ. Δημητρί- 
ου Χρηστάκη — Τμηματάρχου Α' 
τάξεως,, μετατιθεμένου είς τό Υπο
κατάστημα Βόλου ώς Ύποδιευΰυν- 
τοΰ.

—Ό κ. Ιωάννης Παπαδάκης -— 
Υποδιευθυντής, Διευθυντής παρά 
τφ Ύποκαταστήματι όδ. Λέοντος 
Σοφοΰ — Θεσ)νίκης, είς τήν Περι
φερειακήν Διεύθυνσιν Θεσσαλίας, 

I ό>ς Διευθυντής αυτής.

εύρυτέραν χρήσιν αυτής διά τάς δια
φόρους άτομικάς καί οικογενειακός 
δαπάνας των.

Σημειοϋται, πάντως, δτι χρήσις 
τής ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ δέον νά γίγνη- 
ται πάντοτε έντός τοΰ έγκεκριμένου 
ορίου καί τών οικονομικών δυνατο
τήτων τού κατόχου, καθόσον ύπέρ- 
βασις τούτων συνιστά πειθαρχικόν 
παράπτωμα, κατά τον ’Οργανισμόν 
τής Υπηρεσίας, δπερ θά συνεπάγη- 
ται άναλόγους κυρώσεις.

Τής παρούσης δέον δπως λάβη 
γνώσιν ένυπογράφως άπαν τό Προ
σωπικόν.

Ό Διοικητής 
ΧΡΙΣΤΟΣ Γ. ΑΧΗΣ

flsopBpiMig Υπηρεσιών 
ϋιευΟΰνσεωο Προσωπικού

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ 
συνιστώνται παρά τή Διευθύνσει 
Προσωπικού τέσσαρες ‘Υποδιευθύν
σεις, μέ τήν έξης διάρθρωσιν:

Ύποδιεύθυνσις Α':
1. Τμήμα Προγραμματισμού καί 

Άξιολογήσεως Προσωπικού, α) ‘Υ
πηρεσία Προγραμματισμού, β) ‘Υ
πηρεσία Άξιολογήσεως Προσωπι
κού.

Ύποδιεύθυνσις Β' :
2. Τμήμα Προσλήψεων καί ’Ατο

μικής Καταστάσεως Προσωπικού.
α) ‘Υπηρεσία Προσλήψεων καί 

Μητρώου, β) Υπηρεσία Άτοιμικής 
Καταστάσεως.

Ύποδιεύθυνσις Γ':
3. Τμήμα Υπηρεσιακής Καταστά

σεως Προσωπικού, α) Υπηρεσία 
Κινήσεως, β) Υπηρεσία προαγω
γών.

Ύποδιεύθυνσις Δ':
4. Τμήμα Οικονομικών Ζητημά

των Προσωπικού καί Γενικών Θεμά
των Προσωπικού τού Εξωτερικού, 
α) Υπηρεσία Οικονομικών Ζητημά
των Προσωπικού, β) Υπηρεσία Πα- 
ρακολουθήσεως Γενικών Θεμάτων 
Προσωπικού τοΰ ’Εξωτερικού.

Έκάστη τών άνωτερω τεσσάρων 
Υποδιευθύνσεων τίθεται ύπό τήν ά
μεσον παρακολούθησιν τών Αντι
στοίχων Υποδιευθυντών: Τής Α' ό 
κ. Βουγιούκας, Συμπράττων Υπο
διευθυντής, τής Β' ό κ. Δ. Παπα
δοπούλας, Τμηματάρχης Α', τής Γ' 
ό κ. Κ. Βάγιας, Τμηματάρχης Α' 
καί τής Δ' ό κ. Α. Καραμεσίνης, 
Τμηματάρχης Α'.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.)
ζήτησιν τής ύποθέσεώς του.

Ή περί όριστικής άπολύσεως τοϋ 
υπαλλήλου, δΓ ένα έκ τών ώς άνω 
περιοριστικούς όριζομένων λόγων, 
άπόφασις, δέον νά είναι ήτιολογη- 
μένη, μετά σύμφωνον γνώμην τοΰ 
Συμβουλίου ’Απολύσεων, άποτελου- 
μένου έκ τοΰ Δ)τοΰ τοΰ Δικαστικού 
τής Τραπέζης, ώς προέδρου, τού Δ) 
ντοΰ προσωπικού, τού Γεν. Έπιθε- 
ωρητοΰ, ένός Δ)ντοΰ ή Ύποδ)τοΰ 
Τραπέζης καί τοΰ προέδρου τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου 
Υπαλλήλων τής Τραπέζης ή τού 
νομίμου άναπληρωτοΰ του ύπό τοΰ 
Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου δΓ άποφάσεως 
του έγγράφως όριζομένου.

Παράγραφος 4 
Νά καταργηθή.

Ή διατύπωσις τής διατάξεως 
ταύτης άπηχεΐ παλαιοτέραν άποψιν 
τής νομολογίας τού ’Εργατικού Δι
καίου, έπί τής έννοιας τής διατάξε- 
ως τοΰ άρθρου 5 παρ. 3 τοΰ Ν. 
2112)1920 «περί βραχείας διάρ
κειας άσθενείας» ή βραχείας διάρ
κειας δεδικαιολογημένης αποχής έκ 
τής έργασίας, τής οποίας τά όρια 
ορίζει ή διάταξις αύτη. Κατά τήν 
παλαιοτέραν ταύτην νομολογίαν, ή 
ύπέρβασις ύπό τοΰ μισθωτού τών ο

ρίων τούτων, έδημιούργει τεκμήριον 
περί λύσεως τής συμβάσεως έργα
σίας του, μονομερώς καί έκουσίως 
άπό μέρους του. Ή άποψις δμως 
αύτη τής νομολογίας άνετράπη με- 
ταγενεστέρως, παγίως δέ καί σταθε- 
ρώς, Ύπό τών Δικαστηρίων τής ου
σίας καί τού Άρείου Πάγου κρίνε- 
ται δτι ή ύπέρβασις τών ορίων τού
των, ούτε λόγον άπολύσεως τοΰ μι
σθωτού δημιουργεί, ούτε λύσιν άπό 
μέρους του τής συμβάσεως έργασί
ας του σημαίνει. Είς τά Δικαστή
ρια εναπόκειται, είς τοιαύτας περι
πτώσεις, νά κρίνουν, συγκεκριμένως 
καί βάσει τών άρχών τής καλής πί- 
στεως, αν ή τοιαύτη ύπέρβασις τών 
ορίων έκφράζει βούλησιν τού μισθω
τού καί συνεπάγεται άπό μέρους 
του λύσιν συμβάσεως έργασίας του. 
Συνεπώς έξ οϋδεμιάς άπόψεως δι
καιολογείται ή διατήρησις έν ϊσχύϊ 
τής διατάξεως τής παρ. 4 τού άρ
θρου 26.

Παράγραφος 5
Νά διατηρηθή ώς έχει.

ΑΡΘΡΟΝ 27ον
IU’.lhfi/.ίχά

—Νά παραμείνη ώς έχει, συμ- 
πληρούμενον διά τής προσθήκης ια) 
περιπτώσεως ειδικού πειθαρχικού 
παραπτώματος, έχούσης οϋτωΐ

ια) «Ή άποδεδειγμένως ούχί αν
τικειμενική κρίσις ύπαλλήλου κατά 
τήν σύνταξιν έκθέσεως ποιότητας, 
συνιστά ιδιαιτέρως έπιβαρυντικήν 
περίπτωσιν»'

ΑΡΘΡΟΝ 28ον
ΙΙεεβιχρχικαί «otvsti

Νά προστεή περίπτωσις στ) ώς 
έξής: οριστική παΰσις μετ’ άποζη- 
μιώσεως. Ή περίπτωσις στ' νά λά
βη τό στοιχεΐον ζ.

ΑΡΘΡΟΝ 29ον
Πεεθχρχιζίΐ 8tzctio8oetct 

ζα,ί άρμ.οδεότγ)τες
ΙΙί’.ΙΙτρ/'./ά συμ,βούλεα. 

ζαΐ ούνβεοες αύτων

’Εκ τού δευτέρου έδαφίου, είς τό 
σημεΐον καθ’ δ αί ποιναί έπιπλήξε- 
ως προστίμου καί προσωρινής παύ- 
σεως μέχρι τριών μηνών, δύνανται 
νά έπιβληθώσιν άπ’ εύθείας ύπό τού 
Διοικητοΰ «μετά ή άνευ κλήσεως είς 
άπολογίαν» νά διαγραφοΰν αΐ δύο 
λέξεις «ή άνευ», καθ’ δσον, δέον νά 
διατηρηθή καί είς τήν περίπτωσιν 
ταύτην, ή γενική αρχή τού υπαλλη
λικού πειθαρχικού δικαίου, δτι άπα- 
σαι αΐ ποιναί έπιβάλλονται, μετά 
κλήσιν είς άπολογίαν τοΰ ένδιαφε- 
ρομένου. Νά καταργηθή τό τρίτον 
έδάφιον τής παρ. 1 καθ’ δ αί διά 
πράξεως τοΰ Διοικητοΰ έπιβαλλό
μενοι ποιναί είναι ανέκκλητοι δικαι- 
ουμένου μόνον τού έπιβαλόντος τήν 
ποινήν νά τροπποιήση ή άρη τήν 
περί ποινής άπόφασίν του». Είς τό 
κεφάλαιον, Β', τό όποιον άφορά 
τάς Αρμοδιότητας καί τήν σύνθεσιν 
τού Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμ
βουλίου, νά καθορισθή δτι τοΰ Συμ
βουλίου τούτου μετέχει, κατά περί- 
πτωσιν, μετά ψήφου, ώς οργανικόν 
μέλος, έκπρόσωπος τού «Συλλόγου 
Υπαλλήλων» τής Τροατέζης, υπο

δεικνυόμενος ύπό τού Συμβουλίου 
τοΰ έν λόγω Συλλόγου, μετά τοΰ ά
ναπληρωτοΰ ή ό ύπό τοΰ κρινομέ- 
νου ύπαλλήλου οριζόμενος. Πάντως 
καί ό τελευταίος οϋτος δέον νά όρί- 
ζηται μέσω τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοΰ Συλλόγου καί κατόπιν 
σχετικής έγκρίσεώς του.

Οί ύπό τοΰ Συμβουλίου τοΰ Συλ
λόγου οριζόμενοι εκπρόσωποί του, 
(τακτικός καί αναπληρωματικός), 
είς τό Πρωτοβάθμιον Συμβούλων 
απολύσεων, δέον άπαραιτήτως νά 
είναι ανώτεροι κατά βαθμόν τοΰ 
κρινομένου. Είς τό κεφάλαιον Γ' τό 
όποιον άφορά τάς Αρμοδιότητας καί 
τήν σύνθεσιν τοΰ Δευτεροβαθμίου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου, νά καθο- 
ρισθή δτι τό Συμβούλων τοΰτο συγ
κροτείται έκ τοΰ Διοικητοΰ ώς προ
έδρου, τριών Δ)τών ή Ύποδ)τών έκ 
τών ύπηρετούντων έν Άθήναις καί 
τοΰ Προέδρου τοΰ «Συλλόγου Υ
παλλήλων τής Τραπέζης» ή τοΰ νο
μίμου άναπληρωτοΰ του ή τοΰ ύπό 
τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου, δΓ άποφά- 
σεώς του έγγράφως όριζομένου.

Κεφάλαιον Δ'.
Άρμοδιότης Άνωτέρου ’Αναθεω

ρητικού Πειθαρχικού Συμβουλίου. 
Νά όρισθή δτι μετέχει είς αύτό μετά 
ψήφου έκπρόσωπος τοΰ Συλλόγου.

’Επίσης έκ τοΰ κεφαλαίου Γ' νά 
διαγραφή ή φράσις «έκ τών ύπηρε
τούντων έν Άθήναις», (άναφορικώς 
προς τούς Δ)τάς ή Ύποδ)τάς τούς 
όριζομένους διά πράξεως τοΰ Διοι- 
κητοΰ ώς μελών τοΰ Δευτεροβαθμί
ου πειθαρχικού Συμβουλίου).

ΑΡΘΡΟΝ 30όν
Αεα,δεζα,αία. (Πεεβα,ρ- 
χεζής Δεζςειοδοοέα,ς)

Τροποπο ιουμένου, καί άναμορ- 
φουμένου τοΰ άρθρου τούτου.

Νά όρισθή έν αύτώ σαφώς δτι 
α) ό ύπό πειθαρχικήν δίωξιν τε
λών ύπάλληλος, δικαιούται νά λά
βη εγκαίρως γνώσιν πλήρως τών 
στοιχείων τής είς βάρος του κατη
γορίας καί ολοκλήρου τοΰ Αφορών
τας αύτόν φακέλλου β) τό άσκοΰν 
τήν πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν δργα- 
νον, ύποχρεοΰται, προ πάσης έπι- 
βολής ποινής, νά καλέση τον κρι- 
νόμενον είς άπολογίαν καί ό κρινό- 
μενος δικαιούται πάντοτε, έφ' δσον 
τό ήθελε ζητήσει, νά έμφανισθή ε
νώπιον τού άσκοΰντος τήν πειθαρ
χικήν δικαιοδοσίαν οργάνου, καί ν' 
άναπτύξη τήν ύπεράσπισίντου.

’Επίσης νά καθορισθή ρητώς, δτι 
«άπασαι αί έπιβάλλουσαι πειθαρ
χικήν ποινήν Αποφάσεις τών Αρμο
δίων οργάνων δέον νά είναι έπαρ- 
κώς καί σαφώς ήτωλογημέναι καί 
δτι δέον άπαραιτήτως ή έπιβαλλο- 
μένη πειθαρχική ποινή νά είναι Α
νάλογος, κατά τήν κρίσιν άγαθοΰ 
άνδρός προς τό μέγεθος καί τήν 
βαρύτητα τοΰ πειθαρχικού παρα
πτώματος δι’ 6 έπεβλήθη».

ΑΡΘΡΟΝ 3 Ιον
Α,έτήβεες Άνςεβεωρήβεως

Νά διαμορφωθή ώς έξής:
«Αί αποφάσεις αί Αναγόμενοι είς 

τήν έπιβολήν πειθαρχικής ποινής, ύ- 
πόκεινται είς άναθεώρησιν ύπό τοΰ 
άμέσως άνωτέρου Πειθαρχικού Συμ
βουλίου, ώς καθορίζεται έν άρθρψ 
29.

Ή αϊτησις άναθεωρήσεως απο
βάλλεται παρά τοΰ πειθαρχικώς τι- 
μωρηθεντος έντός Ανατρεπτικής προ
θεσμίας δέκα ήμερών άπό τής άνα- 
κοινώσεως τής πρωτοβαθμίου πει
θαρχικής άποφάσεως — προς τήν 
Διεύθυνσιν Προσωπικού, διαβιβάζε
ται δέ αύτη είς τό άρμόδων Συμ
βούλων. Αί αποφάσεις δΓ ών έπι- 
βάλλονται ποιναί ύπό τοΰ Διοικη- 
τοΰ ύπόκεινται είς άναθεώρησιν ύπό 
τοΰ Άνωτάτου Πειθαρχικού Συμ
βουλίου.

Αί έπί οάτήσεων άνεθωρήσεως Α
ποφάσεις τών άρμοδίων Συμβουλί
ων είναι Ανέκκλητοι».

ΑΡΘΡΟΝ 32ον
Ισχύς zoti £zτα,σες 

’ Οργανισμού

Παράγραφοι 1, 2, 3 καί 4
Νά παραμείνουν ώς έχουν
Παράγραφος 5
Νά διαμορφωθή ώς έξής:
«5. Τροποποίησις τοΰ παρόντος 

όργανισμοΰ δύναται νά λάβη χώραν 
δΓ Αποφάσεων τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τής Τραπέζης».

Νά προστεθή δεύτερον έδάφιον έ- 
χον οΰτω:

Διά τήν τροποποίησιν καί συμ- 
πλήρωσιν τοΰ παρόντος 'Οργανι
σμού είναι άπαραίτητος καί δέον 
νά ζητήται καί λαμβάνηται ύπ' 6- 
ψιν καί ή γνώμη τοΰ προσωπικού 
έκφραζομένη διά τών νομίμως έξου- 
σωοοτημένων έκπροσώπων του, ό
ριζομένων ύπό τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλ
λόγου τών Υπαλλήλων τής Τρα
πέζης.

ΑΡΘΡΟΝ 33ον
’Έννοια, ίίροο ύπαλλήλου

Νά παραμείνη ώς έχει.

ΑΡΘΡΟΝ 34ον
Μεταβατιζαι διατάξεις

Τό άρθρον τοΰτο παραμένει 
προσωρινώς ώς έχει.

Διά τών είς τό άρθρον τοΰτο πε
ριεχομένων μεταβατικών διαπάξεων, 
Αντιμετωπίζονται καί ρυθμίζονται 
θέματα καί περιπτώσεις, αί όποΐαι 
έχουσι δημιουργηθή έξ αιτίας τής 
συγχωνεύσεως τών Τραπεζών. Αί 
μεταβατικοί αΰται διατάξεις έθεσπί- 
σθησαν καί ισχύουν δυνάμει τών 
ύπ' άριθμ. 28.8.1953 καί 10.9.
1953 άποφάσεων τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τής Τραπέζης. Αί πλεΐ- 
σται τών δι’ αύτών ρυθμιζομένων πε
ριπτώσεων, κατά πάσαν πιθανότη
τα, έχουσι ήδη τακτοποιηθεί, έν ό- 
ψει καί τής παρόδου τόσων έτών. 
Κατά τάς διεξαχθησόμενας σχετι
κάς έπί τών έπιβαλλομένων τροπο
ποιήσεων καί συμπληρώσεων τοΰ 
«Όργανισμοΰ τής Υπηρεσίας», συ
ζητήσεις, μεταξύ έκπροσώπων τής 
Τραπέζης καί τοΰ Συλλόγου τών ύ- 
παλλήλων, τά θέματα ταΰτα θά έ- 
πανεξετασθοΰν, συγκεκριμένως, καί 
μέ βάσιν τά τεθησόμενα ύπ’ δψιν Ο
σων θά συμμετάσχουν είς τάς συζη
τήσεις ταύτας, στοιχεία, ώστε νά έ- 
πιτευχθή ή, ύπό τά σημερινά δεδο
μένα, όριστική διατύπωσις τών έν 
λόγω μεταβατικών διατάξεων.

ΑΡΘΡΟιΝ 35ον
Μεταβατιζαί διατάξεις

Καί τό άρθρον τοΰτο παραμένει 
προσωρινώς ώς έχει.

Δεδομένου δέ δτι αί δι’ αύτοϋ 
θεσπισθεΐσαι μεταβατικοί διατάξεις, 
άναφέρονται, έπίσης, είς θέματα τά 
οποία έδημωυργήθησαν έκ τής συγ
χωνεύσεως τών Τραπεζών, μέ βάσιν 
τάς άπό 28.12.1965 καί 26.1.1966 
σχετικάς αποφάσεις τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τής Τραπέζης, ή όρι
στική διατύπωσις των θά γίνη κα
τά τον αύτόν άκριβώς τρόπον, καθ’ 
δν θά γίνη καί ή όριστική διατύπω- 
σις τών είς τό άρθρον 34 τοΰ «’Ορ
γανισμού τής Υπηρεσίας» τής Τρα
πέζης περιεχομένων μεταβατικών 
διατάξεων, άφοΰ έξετασθοΰν αί δΓ 
αύτών ρυθμιζόμεναι περιπτώσεις, 
συμφώνως προς τά σημερινά δεδο
μένα ύπηρεσιακής καταστάσεως 
τών, είς οϋς αφορούν, ύπαλλήλων 
τής Τραπέζης.

ΑΡΘΡΟΝ 36ον
Μεταβϊτιχαϊ διατάξεις

Δεδομένου δτι, έκ τής έγκρίσεώς 
καί θέσεως έν ίσχύϊ τών ύπό τοϋ 
Συλλόγου, κατά τ' Ανωτέρω, προ- 
τεινομένων τροποποιήσεων καί συμ
πληρώσεων τοΰ «Όργανισμοΰ τής 
Υπηρεσίας», θά προκύψη ή Ανάγκη 
νά ρυθμισθή, μεταβατικώς, σειρά 
θεμάτων, άναφερομένων είς τήν ύ- 
πηρεσιακήν κατάστασιν τών, έκ τής 
έφαρμογής τών νέων διατάξεων, έν- 
διαφερομένων καί καλυπτομένων ύ
παλλήλων τής Τραπέζης, παρίστα- 
ται Ανάγκη νά θεσπισθοΰν ΝΕΑΙ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ή 
όριστική διατύπωσις τών οποίων θά 
γίνη μέ βάσιν τάς γενησομένας σχε
τικάς συζητήσεις.

ΑΡΘΡΟΝ 37ον
Μεταβατιζαί διατάξεις

Μετά τήν διατύπωσιν τών νέων 
μεταβατικών διατάξεων τοΰ «,Ορ- 
γανισμοΰ τής Υπηρεσίας», διά τοΰ 
νέου άρθρου 36’ παρίσταται Ανάγ
κη νά προστεθή νέον άρθρον 37, 
είς δ νά όρίζηται δτι:

«Μετά τήν έγκρισιν τοΰ ’Οργα
νισμού, καί βάσει τών θεσπισθησο- 
μένων νέων ή τροποποιημένων δια
τάξεων αύτοϋ, τό ύπαλληλικόν προ
σωπικόν τής Τραπέζης έπανεντάσ- 
σεται, συμφώνως πρός τάς διατάξεις 
ταύτας καί λαμβάνει τούς βαθμούς 
καί τάς προσαυξήσεις του ας δι
καιούται είς τούς είς οϋς έντάσσε- 
ται βαθμούς, καί ώς αΰται καθο
ρίζονται διά τοΰ παρόντος ’Οργα
νισμού.

Διά τήν, βάσει τών νέων διατά
ξεων τοΰ Όργανισμοΰ, ένταξιν τοΰ 
ύπαλληλικοΰ προσωπικού, άποφαί- 
νεται «’Επιτροπή ’Εντάξεων» προε- 
δρευομένη ύπό τοΰ Ύποδιοικητοΰ 
τής Τραπέζης, μέ Αναπληρωτήν του 
μέλος τοΰ Δ. Σ. τής Τραπέζης ή 
πρόσωπον όριζόμενον δΓ άποφάσε
ως τοΰ Διοικητοΰ, μέ μέλη τόν Δι
ευθυντήν προσωπικού, τόν Δ)ντήν 
Δικαστικού, τόν Δ)ντήν Έπιθεωρή
σεως, τόν Δ)ντήν καταστημάτων 
καί νέων Εργασιών Εσωτερικού 
καί τόν πρόεδρον τοΰ Δ. Σ. τοΰ 
«Συλλόγου τών Ύπαλλήλων» τής 
Τ ραπέζης, «άναπληρούμενον ύπό 
προσώπου όριζομένου είδικώς δι’ ά
ποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου τοΰ Συλλόγου».

ΧορϋϊρΐΒ έΒνοΒάρτοΒ
cifi τό προσωπικόν tqs Τραπεί

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άνακοίνωσις
ΆνακοινοΟται οτι:

"Η διανομή τών δώρων είς τά τέκνα τών μελών τοΰ Συλλόγου 
μας, έπ’ εύκαιρίς» τών έορτών τών Χριστουγέννων καί τοΰ Νέου 
έτους, θά πραγματοποιηθή έφέτος είς τήν αίθουσαν τής Λέσχης 
τοΰ Συλλόγου μας (’Ακαδημίας 60 5ος όροφος) κατά τάς ημέρας 
20ήν (Τετάρτην), 21ην (Πέμπτην), 28ην (Πέμπτην) τρέχοντος 
κατά τάς ώρας 1 1 π.μ. έως 1 μ.μ. καί 5—8 μ.μ.

‘Η διανομή τών καρτελλών θά άρχίση άπό τής 16ης τρέχον
τος, ήμέραν Σάββατον έκ τών γραφείων τοΰ Συλλόγου (Αιόλου 
86), άπό 10ης πρωινής έως 12 μ.


