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ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Αϊτό του Βήματος τής 

Γεν. Συνελεύσεως των Με
τόχων τής Τραπέζης μας, 
κατηγγέλθη οτι εις (ορι
σμένα μέλη τού Διοικητι
κού Συμβουλίου τής ’Εθνι
κής Τραιτέζης έχορηγήθη- 
σαν υψηλά δάνεια και ττα- 
ρεκλήθη ό κ. Διοικητής νά 
διάψευση την πληροφορί- 
αν ή έν ττάση περιπτώσει 
νά ιτροδή εις τάς έιτιβαλ- 
λομένας διευκρινήσεις.

Ό κ. Διοικητής δμως 
άντιπαρήλθεν τό θέμα καί 
αί καταγγελίαι παρέμει- 
ναν μετέωροι έττί τάς κε- 
φολάς των ‘μελών τού Δι
οικητικού Συμβουλίου τής 
Τραιτέζης μας.

Τό γεγονός δμως δτι ό 
κ. Διοικητής οΰδεμίαν ά- 
ιτάντησιν έδωσε δεν μειώ
νει τήν σοβαρότητα τής 
καταγγελίας. Τήν έπεκ- 
τείνει άντιθέτως και ό 
ψίθυρος τήν τοποθετεί εις 
απροσδιόριστα μεγέθη καί 
τήν διευρύνει προς ολας 
τάς κατευθύνσεις.

Τό Προσωπικόν τής Ε
θνικής Τραπέζης, τό όποι
ον μοχθεί διά τήν πρόοδον 
τού 'Ιδρύματος καί τά 
συμφέροντα τού οποίου έ
χει όρκισθή νά διαφυλάτ- 
τη, δεν δύναται νά αγνόη
ση τό θέμα καί απευθύνε
ται προς τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζης, προς τήν 
οποίαν, υποβάλλει τήν πα 
ράκλησιν, δπως άποκατα- 
στήση τό γόητρον τού Δι
οικητικού Συμβουλίου τού 
πρώτου Πιστωτικού Ιδρύ
ματος τής χώρας μας, 
τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος.

Ό Πρόεδρος τού Συλλόγου μας κ. ’ΑΘ. Γιαννακόπου- 
λος κατήγγειλεν οστό τού βήματος τής Γενικής Συνελεύσεως 
των κ.κ. Μετόχων τής Τραιτέζης μας, τήν Διοίκησιν διά τήν 
αρνητικήν στάσιν της, κατά τό διάστημα τής θητείας της, 
έναντι των προβλημάτων τού συνόλου των εργαζομένων είς 
τήν Εθνικήν Τράπεζαν. Ή καταγγελία έγένετο έξ ονόματος 
καί των λοιπών Συλλόγων Προσωπικού, ήτοι τού Συλλόγου 
Υπαλλήλων τ. Τραπέζης ’Αθηνών, τού Συλλόγου Είσπρα- 
κτόρων καί τού Συλλόγου Βοηθητικού Προσωπικού. Τό κεί
μενον τής ομιλίας τού Προέδρου, εξουσιοδοτημένου υπό τών 
Διοικήσεων καί τών ετέρων Συλλόγων Προσωπικού, έχει ως 
άκολούθως:

Κύριος Μέτοχοί,
Το Προσωπικόν της Ε

θνικής Τραπέζης διά. των 
μ,ετοχών τών ’Οργανώσεων 
καί ’Οργανισμών του, Υ- 
περδαινουσών τάς 1S3.
-400, τυγχάνει εις εκ τών 
κυριωτέρων μετόχων της 
Τραπέζης·

’Βξ άλλου, προσφέρον μέ 
άπεριόριστον ζήλον καί ά- 
φοσίωοιν την εργασίαν του 
είς τό "Ιδρυμα, οότίνος καί 
άποτελει την ζώσαν ψυχήν 
καί την άκένωτον πηγην έμ- 
πνευσεως καί προόδου, συν
θέτει τον άναμφισβήτητα 
πρώτον είς οπουδαιότητα

Εις τήν Γεν. Συνέλευσιν τών κ.κ. Μετόχων

παράγοντα είς τον όποιον, 
κυρίως καί κατά μέγιστον 
μέρος, όφείλονται τά καί 
κατά την χρησιν ΙΟΥΙ 
προκύψαντα λαμπρά άποτε- 
λέσματα.

Ί*πό τά δεδομένα αυτά 
καί ϋπ’ όψιν του ότι ή πα
ρούσα Αιοίκησις -είναι ή μό
νη που έπέδειξε σταθ-ερώς 
καί μονίμως πλήρη άδιαφο- 
ρίαν καί άστοργίαν διά τό 
Προσωπικόν καί τά ζητήμα
τα του, ή εκ μέρους αυτής 
έκφρασις ευχαριστιών προς 
τό Προσωπικόν συνθέτει ει
ρωνικήν άντίφασιν τών λό

γων προς τά έργα.
Χύμπαν αδιακρίτως τό 

Προσωπικόν καί όλόκληρος 
ή έκπροσώπησίς του έ'ΐεδή- 
λωσαν καί προς τήν παρού
σαν ΔΙιοίκησιν άπό τής πρώ
της στιγμής τής άναλήψεως 
τών καθηκόντων της τά εκ 
πεποιθήσεως καί παραδόσε- 
ως αέσθήματά των ειλικρι
νούς συνεργασίας καί άνυ- 
στεροβούλου συμπαραστά- 
σεως.

Καί συνέχισαν, ώς πάν
τοτε, τήν προσφοράν τής 
εργασίας καί τών Υπηρεσι
ών των προς τό "Ιδρυμα 
μέ άπόλυτον άφοσίωσιν καί 
προσήλωσιν προς τό καθή
κον.

Ή Αιοίκησις, είς άνα- 
γνώρισιν καί άνταμοιβήν, ό- 
τε μετά όλόκληρον δεκάμη- 
νον άπό τής άναλήψεως τών 
καθηκόντων της, εύηρεστή- 
θη νά άσχοληθή μέ τά άπα- 
σχολοΰντα τό Προσωπικόν 
ζητήματα, μετήλθε τήν στει

Η άφοσίοοις καί αί Επίπονοι προσπάθειαι 
τον Προσωπικού κατέστησαν Εφικτήν 

τήν σημειωθεΐσαν πρόοδον κατά τό 1971
Είς τήν ’Έκθεσιν τού κ. Διοικητοΰ ενώπιον τής Γεν. Συνε

λεύσεως άναφέρονται τά άκόλουθα διά τό Προσωπικόν καί τον 
ρόλον τον όποιον τούτο διαδραματίζει είς τήν άνάπτνξιν τής 
’Εθνικής Τραπέζης.

ΚαΤΗΓΓΕΑΟΗ 
ΣΥΜΒΑΣΙΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙ

ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ε

ΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟ

ΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ
Παντός 'Αρμοδίου Δικαστηρίου 

καί πάσης ’Αρχής

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Τής άπό 25.5.1970 Συλλογικής 
Συμβάσεως ’Εργασίας Προσωπικού 
Εθνικής Τραπέζης, δημοσιευθείσης 
κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 56807) 1900 
τής 12.6.70 Άποφάσεως τού κ. υ
πουργού ’Εργασίας (ΦΕΚ ύπ’ άρ. 
413, τεύχος δεύτερον, τής 12.6. 
1970).

ΠΡΟΣ
Τήν ενταύθα έδρεύουσαν ΕΘΝΙ

ΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε., νομίμως έκπροσωπουμένην κα

Ή έπέκτασις τών εργασιών 
τής Τραπέζης μέ ταχύτατον ρυ
θμόν και ή ίδρυαις νέων Κατα
στημάτων δημιουργούν επιτακτι
κός άνάγκας νέων προσλήψεων.

Η ΣΥΑΑΟΓΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
4 ΣΥΑΑΟΓΟΝ

τά τό Καταστατικόν αυτής.
Κοινσποισυμένη προς τό Ύπο-υρ- 

γεΐον Εθνικής Οικονομίας — Γε
νικήν Διεύθυνσιν Εργασίας καί 
τήν "Ομοσπονδίαν Τραπεζοϋπαλλη
λικών ’Οργανώσεων Ελλάδος (Σί- 
να 16).

Κατόπιν αποφάσεων τών Διοικη
τικών Συμβουλίων τών ήμετέρων 
Συλλόγων, ληφθεισών κατά τάς συ 
νεδριάσεις αυτών τής 25.5.1972, 
καταγγέλλομεν την ανωτέρω Συλλο
γικήν Σύμβασιν Εργασίας.

Τήν καταγγελίαν αυτήν έπιβάλ 
λει ή αδήριτος άνάγκη βελτιώσεως 
τών αποδοχών τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης, άπσδεικνυομένη, έκ στοι 
χείων καί δεδομένων, άτι να προέρ
χονται καί έκ διαπιστώσεων επισή
μων Αρχών, τά όποια κυρίως άνα- 
φέρονται είς τά σημαντικώτερα οι
κονομικά μεγέθη, τά όποια πρέπει 
έν προκειμένη νά ληψθούν ΰπ’ όψιν 
καί τά όποια έπιφυλασσόάμεθα νά 
έκθέσωμεν, προφορικώς καί έγγρά- 
φως, κατά τάς σχετικάς διαπρα
γματεύσεις κλπ.
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

Αί προσλήψεις αυται είναι άπα- 
ραίτητοι όχι μόνον διά τήν αΰξηπ 
σιν τού αριθμού τών ύπηρετούν- 
των άλλα καί διά τήν άναπλή- 
ρωσιν τών άποχωρούντων. Ούτω, 
τό σύναλον τών κατά τό υπό κρί- 
σιν έτος προσληφθέντων ανέρχε
ται είς 774. Έκ τούτων 540 α
νήκουν είς τον λογιστικόν και τα
μιακόν κλάδον προσληφθέντες 
κατά τά τέλη τού έτους, 27 είς 
τό επιστημονικόν προσωπικόν, 
77 είναι κλητήρες καί τεχνΐται 
και 130 καθαρίστρια! Έξ άλ
λου, κατά τό έτος 1971 άπεχώ- 
ρησαν τής υπηρεσίας 368, έκ 
τών οποίων 288 ανήκαν είς τον 
λογιστικόν καί ταμιακόν κλάδον, 
9 είς τό επιστημονικόν προσωπι
κόν, 42 ήσαν κλητήρες καί τεχνΐ- 
ται καί 29 καθαρίστριαι. Συνέ
πεια τών μεταβολών αυτών ή συ
νολική δύναμις τού προσωπικού 
άνήρχετο κατά τήν 31 ην Δεκεμ
βρίου 1971 είς 7.778 έν γένει υ
παλλήλους έναντι 7.372 κατά τό 
τέλος τού 1970, ση μειωθεί σης 
ούτως, έντός τού έτους, αύξήσε- 
ως έκ 406 υπαλλήλων άνηκόντων 
τόσον είς τό κύριον όσον και είς 
τό βοηθητικόν προσωπικόν.

Παρά τάς γενομένας προσλή- 
ψεις, τάς έπιτευχθείσας άπλον- 
στεόσεις τών διαδικασιών καί 
τήν ηύξημένην χρησιμοποίησιν 
τών τεχνικών μέσων, ή πραγμοο- 
τοποίησις τών αντικειμενικών 
στόχων τής Τραπέζης κατά το

1971 θά ήτο ανέφικτος άνευ τής 
άφοσιώσεως και τών αδιάκοπων 
καί έπιπόνων προσπαθειών τού 
Προσωπικού. Ώς έκ τούτου, ή 
Διοίκησις τής Τραπέζης αισθά
νεται τήν ύποχρέωσιν νά τονίση 
καί άπό τής θέσεως ταυτης, οτι 
χάρις είς τήν φιλοπσνίαν καί τήν 
άφοσίωσιν τού Προσωπικού κα
τέστη δυνατόν νά επιτευχθούν τά 
ικανοποιητικά αποτελέσματα τού 
υπό κρίσιν έτους, καί πιστεύει ό
τι καί ή Γενική, Συνέλευσις, άν- 
τιλαμβοη/ομένη τήν σημασίαν τών 
ανωτέρω (αντικειμενικών διαπι- 
στώσεων, δεν θα παράλειψη νά 
έκψράση τάς ευχαριστίας της 
προς άπαν τό Προσωπικόν διά 
τούς μόχθους τούς όποιους κατέ
βαλε διά τήν πρόοδον τού ιδρύ
ματος.

’Από τής πλευράς της ή Διοί- 
κησις, έν τη> πλαισίφ τών έκά- 
στοτε υφισταμένων δυνατοτήτων, 
αποβλέπει είς τήν διαρκή βελτί- 
ωσιν τών όρων έργασίας τών υ
παλλήλων, καί τήν βαθμιαίαν έ- 
πίλυσιν τών αιτημάτων των, έν
τός τών ίσχυόντων έκάστοτε νο
μικών πλαισίων. Ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης ευχαρίστως άπεδέ 
χθη τήν εφαρμογήν τών ευεργε
τικών μέτρων διά τήν προώθησιν 
υπαλλήλων συμμετασχόντων έ- 
νεργώς είς τήν Εθνικήν ’Αντί
στασιν τής περιόδου 1941—44, 
ώς και υπαλλήλων κεκτημένων 
πτυχίον άνωτότης σχολής.

Έξ άλλου, συνεχίσθη και κα
τά τό 1971 ή παροχή ηυξημένων 
ειδικών επιδομάτων στεγάσεως 
καί καυσίμων είς τούς ΰπηρε- 
(ΣΥΝΕΧΕ1Α ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

ραν τκκτικην της αρνηαεως 
και ά«εκάλυψε τά πραγμ,ιχ- 
τικά της «,ίαθήμ,χτα. Ιναντι 
του Προοω-πεχοΰ.

Ουτω είς κάθε «ρυβ-πά> 
Θε63«.ν άντιρ-ετωπίαεως έπε- 
λύβεως οίουδήηοτε θέμνχ- 
τος του Προσωπικού προε- 
6κλε βυστημιχτεκώς άρνη- 
σεν, ένφ περχλλήλως προ- 
εβαενε είς 4νεργειας, κατα-

δεεκνυουαας τά προς αυτό 
εχθρεκά της αισθήματα.

Βες τον δεενεργηθεντα τό 
θέρος του Ι9Υ1 δεαγωνε- 
σμόν προσλήψεως θηλέων Υ
παλλήλων εκ των Y.SOO 
δεαγωνεσθεεσών έπέτυ χ ο ν 

μεταξύ των όποιων 
καε 1 ί) τέκνα Υπαλλήλων 
τής Τραπέζης, τών όποιων 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙίΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

Τό ψηιρισμο rfe Συνελεύσεων 
ιών μελών ιοϋ Συλλόγου m

Ή καταγγελία, ενώπιον τής Γενικής Συνελεύσεως τών κ.κ. 
Μετόχων τής Τραπέζης, τής στάσεως τής Διοικήσεως έναντι τών 
θεμάτων τού Προσωπικού, γενομένη καί ΰπό τών τεσσάρων Συλ
λόγων, οί όποιοι έκπροσωποΰν τό σύνολσν τών έργαζομένων είς 
τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, δικαιώνει τό ΰπό τής Γεν. Συνελεύσεως 
τού Συλλόγου μας έγκριθέν ψήφισμα, τό όποιον καί άναδημο- 
σιεύομεν.

Ή Έτηβία Τακτική Γενική Σννέ. 
λευσις τών Μελών τ,οΰ Συλλόγοιυ 'Τ- 
τολλήλων Έ'θνικής Τραπέζηις τής 
’Ελλάδας, συνελθουσα τήν 21ην Μαρ
τίου, ή μέραν Τρίτην είς τά ΓραίφΕΐα 
Τίτλοτν τον Κεντρικού Καταστήματος 
ένημερώθη «σ τοϋ Διοικητικού Σνμ_ 
βονλίον τού Συλλόγου έτί τιών data- 
σχολοτντων το προσωοπκδν τής Εθνι
κής Τραπέζης τής 'Ελλάδος θεμάτ 
τοχν.

Κατά τήν έιϊακολονθήσασαν συζή
τησήν διεπιστώύη!:

1. 'Ότι οί υπάλληλοι τής ΈΦνιχής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος είναι είς ΰ- 
παδεεστέραν οικονομικήν Φέσιν 6ναν_ 
τι τών συναδέλφων των τών άλλων 
μεγάλων τραπεζών.

2. "Οτι ή Διοίκησις τής ΈιΦνικής 
Τραπέζης, ακολουθεί αρνητικήν στά
σιν επί τών σοβαρών θεμάτων τού 
II ροσωπικού.

3. 'Ότι ή αρνητική θέσις τής Διοι. 
κήσεως καί αδικαιολόγητος είναι καί 
τά συμφέροντα τής ’Εθνικής Τρα
πέζης δεν προάγει.

4. 'Ότι ή Διοίκησις τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, δι’ ώρισιμένων ενεργειών 
της, ώς είναι καί δ διορισμός μέ βα
θμόν διευθνντού τής Τραπέζης, προ
σώπου εξ ωϋπηρ εσιακ οϋ παραβλάπτει 
τά συμφέροντα τής Τραπέζης.

Κατόπιν τών ανωτέρω διαπιστώσε

ων, ή Γενική Συνέλευσις διαμαρτΰρε. 
ται διά τήν άρνησιν τής Διοικήσιεως 
νά ίκανοποιήση τά αίτήιματα τού Προ 
σωπικοϋ καί την ιέμμονήν της είς με
θόδους διοικήσεως άπαραδέκτους υπό 
τάς σημερινός συνθίίκας, καί άξιοι 
όπως τά απασχολούντα τό Προσωπι
κόν τής ’Εθνικής Τραπέζης θέματα 
ικανοποιηθούν έν τφ συνάλω των, δο_ 
θέντος 8τι ταύτα καί δίκαια είναι καί 
τό συμφέρον τής ’Εθνικής Τραπέζης 
έξυπηρετοΰν.

’Ιδιαίτερα, οσον αφορά τά θέμα
τα τών ασφαλιστικών ταμείων τοιύ 
Προσωπικού, ή Γενική Συνέλευσις ά_ 
πευθύνει ύστάτηγ έκκλ,ησιν είς τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης, 8πως ενί
σχυση τήν προσπάθειαν έξυγιάνσεως 
τών άσφαλιστικ.ών οργανισμών τοΰ 
Προσωπικού συμβάλλουσα θετικώς 
εις τάς προσπάθειας τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τού Συλλόγου 'Υπαλλή
λων ’Εθνικής Τραπέζης.

’Εξουσιοδοτεί τό Διοικητικόν Συμ_ 
βουλιον τού Συλλόγου όπως έπιδόση 
τό παρόν ψήφισμα είς τήν Δνοίκη- 
σΐν τής Τραπέζης, καί τήν ’Εθνικήν 
Κυβέρνησίν καί μεριμνήιση διά τήν 
δηιμοσίευσίν του είς τον ήμερήσιον 
Τύπον».
Ό Πρόεδρος τής Γεν. Συνελεύσεως 

Μ. ΔΑΚΤΎΛΙΔΗΣ

γνώμη μας

NEON ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗΝ ττροσλήψεως νέου Προσωπικού έπεσήμοονε 

είς τήν ΙκΘεσίν του ενώπιον τής Γεν. Συνελεύσεως τών Μετόχων 
τής Τραπέζης μας ό κ. Διοικητής. «Ή έπέκτασις τών εργασιών 
τής Τραπέζης μέ ταχύτατον ρυθμόν και ή Τδρυσις νέων Καταστη
μάτων δημιουργούν επιτακτικός άνάγκας νέων προσλήψεων». Αυ
τά άναφέρει είς την έκθεσίν της ή Διοίκησις. Ό ρυθμός όμως τής 
προσλήψεως νέου Προσωπικού κάθε άλλο παρά ταχύτατος εΐναι. 
Οί διενεργούμενοι τοπικοί διαγωνισμοί είναι μία κάποια λύσις. 
Άς γενικευθοΰν λοιπόν καί άς πραγματοποιούνται μέ τοτχύν ρυ
θμόν διά νά έκλειψη κάποτε τό καθημερινόν άγχος έκ τής έλλε,ί- 
ψεως Προσωπικού είς δλα τά Υποκαταστήματα.

Ή παιδική μέριμνα
ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Παιδικής Μερί- 

μης δεν είναι συμπλήρωμα τού μι- 
θοΰ. Παρέχεται προς ύποβοήθησιν 
τών γονέων διά την συντήρησιν τών 
τέκνων των. Είναι άκατανόητον έ- 
πομένως νά χορηγήται μόνον διά 
τρία τέκα καί νά άποκλείωνται τά 
υπόλοιπα. ’Ανεξήγητος είναι έπί-

σης ό λόγος διά τον όποιον τό ε
πίδομα καταβάλλεται μόνον άπό 
τής συμπληρώσεως τοΰ 6ου μηνός 
άπό τής γεννήσεως τοΰ τέκνου. Διά 
τήν πρώτην περίπτωσιν εχομεν νά 
παρατηρήσωμεν οτι άντιθέτως προς 
τήν άκολουθουμένην ΰπό τής Διοι- 
κήσεως τακτικήν, επιβάλλεται ή πα 
ροχή έπιδόματος, ηύξημένου μάλι-



Ή γνώμη μας
ι

στα, και διά τά πέραν των τριών 
τέκνα, ώς άλλωστε πράττει και ή 
Κυβέρνησις εις τάς ειδικάς πα-ρο- 
χάς τάς όποιας καταβάλλει, προ- 
κειμένου νά ένισχύση τούς πολυτέ- 
κνους γονείς. Διά την δευτέραν πε
ρί πτωσιν όμολογοΰμεν ότι δεν εχο- 
μεν νά παρ-ατηρήσω-μεν είιμή δτι 
καί τά νεογέννητα ή μάλλον αυτά 
περισσότερον δημιουργούν ηΰξημέ- 
νας δαπάνας. Ή ένίσχυ-σις συνε
πώς τών γονέων είναι επιβεβλημένη 
διά προσθέτου ένισχύσεως καί πέ
ραν τού έπιδόματος Παιδικής Μερι- 
μνης, το όποιον τόσον... γενναιο- 
φρόνως δέν καταβάλλει ή Διοίκη- 
σις. Κατά τά λοιπά ύπενθυμίζομεν 
την κυβερνητικήν προσπάθειαν διά 
την αύξησιν τών γεννήσεων.

Αί άδειοι
ΔΙΑ ΜΊΑΝ ακόμη φορά έπανερ- 

χόμεθα εις τό θέμα τής κανονικής 
χορηγήσεως τών θερινών αδειών τού 
Προσωπικού. Θέλο-μεν νά πιστεύω- 
μεν δτι δέν θά εΰρεθώμεν εις την 
δυσάρεστον θέσιν νά καταγγείλλω- 
μεν άρμοδίως παραβία,σιν τού δι
καιώματος αυτού τών συναδέλφων. 
Παρακαλοΰμεν, έξ άλλου, ολου ς 
τους συναδέλφους δ πως καταγγείλ- 
λουν άμέσως εις την Διοίκησιν τού 
Συλλόγου τυχόν άρνησιν Διευθυντοΰ 
Υποκαταστήματος δπως χορηγήση 
άδειαν εις τό Προσωπικόν. Πρεπει 
καί ήμεΐς νά άντιληφθώμεν δτι ή 
περιφρούρησις τών δικαιωμάτων 
μας καθίσταται άσφαλής μόνον ό
ταν έπαγρυπνώμεν.

Ή αλήθεια 
διά τά 3.000.000

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ, κατά τον α
πολογισμόν του ένώπιον τής Γεν. 
Συνελεύσεως τών Μετόχων τής Τρα- 
πέζης μας, ό κ. Διοικητής εις τά 
δσα... υπέρ τού Προσωπικού επρα- 
ξεν, εΐπεν, δτι διετέθη πο-σόν 3.000. 
000 δρχ. διά την ιδρυσιν βρεφονη
πιακού σταθμού. Πέραν τού δτι ό
μως μέχρι καί αυτής τής στιγμής 
τά χρήματα δέν έδόθησαν, διευκρι- 
νίζομεν δτι τό ποσόν τών 3.000. 
δρχ. τό όποιον εύηρεστήθη νά πα
ραχώρηση, ή Διοίκησις διά τά τέ
κνα τών συναδέλφων, δεν διετεθη 
διά την ιδρυσιν βρεφονηπιακού 
σταθμού, διότι είναι άνεπαρκέστα- 
τον. Διετέθη διά νά δυνηθούν τά Τα 
μεια Υγείας νά συμβληθοΰν μέ βρε
φονηπιακούς σταθμούς, εις τούς ο
ποίους αί συνάδελφοι - μητέρες νά 
δύνανται νά έμπιστεύωνται τά τέ
κνα των. Έλπίζομεν δτι μετά την 
πανηγυρικήν αυτήν έξαγγελίαν θά 
καταβληθούν καί τά χρήματα εις τά 
Ταμεία Υγείας διά νά απαλλα
γούν αί συνάδελφοι - μητέρες από 
τό άγχος τής μερίμνης τών τέκνων 
των κατά τάς ώρας τάς έργασίας 
των. ... .

Αίπροαγωγ@ϊ
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΜΕΝ δτι αί προ- 

αγωγ-αί τού Προσωπικού εις δλας 
τάς βαθμίδας τής ιεραρχίας δέν έ- 
πιτρέπεται νά καθυστερήσουν μέ 
οίονδήποτε πρόσχημα, Πρεπει, κά
ποτε, επί τέλους, νά άντιληφθοϋν 
οί υπεύθυνοι δτι τά δικαιώματα τού 
Προσωπικού είναι ιερά. ’Αλλά και

_____________
πέραν τούτου ή αναταραχή τήν ο
ποίαν προκαλεΐ ή καθυστέρησις τών 
προαγωγών έπιφέρει μεγίστην ζη
μίαν εις τό "Ιδρυμα, τήν οποίαν ο
πωσδήποτε δέν ωφελούνται έκ τής 
καθυστε,ρήσεως, όσοι .προβάλλουν 
έμπόδια εις τήν τακτικήν διενέρ
γειαν τών προαγωγών.

Στυγνή εργοδοσία 
ή αδιαφορία;

ΑΠΟ ΤΗΝ Εφημερίδα «Συνδικα
λιστική Δράσις» άναδημοσιεύομεν 
τό κατωτέρω χαρακτηριστικόν σχό- 
λιον:

«Οί Τράπεζες... δέν πηγαίνουν 
καλά. "Οχι, βέβαια, οίκονομι- 
κώς, γιατί αυτές έχουν τό χρή
μα. Δέν πηγαίνουν καλά άπό 
πλευράς μεταχειρίσεως τών Τρα 
πεζοϋπαλλήλων. Οί όποιοι ενώ 
μοχθούν γιά νά κερδίζουν οί Τρά 
πεζες, δέν απολαμβάνουν ούτε 
τήν αμοιβή τού μόχθου τους. 
Καί είναι ανησυχητικό τό γε
γονός τών συνεχών διαμαρτυρι
ών τών τραπεζικών, ιδιαιτέρως 
τού κ. Άνδρεάδη. ’Αλλά καί οί 
υπάλληλοι τής «Εθνικής», ακό
μη καί τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος δέν είναι ευχαριστημέ
νοι. Τί συμβαίνει λοιπόν; Στυ
γνή εργοδοσία λέγεται αυτό, ή 
αδιαφορία γιά τά ίδια τά συμ
φέροντα τών Τραπεζιτών;».

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΙ 8 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ IYNEDIMOIΤΠΝ ΥΠΑΛΛΗ
ΛΩΝ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΤΒΑΣΥΝ.Π.Ε.

Άνακοίνωσις

Δίκαιον αίτημα
Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ τύπος («Άκρό- 

πολις» 5,2.72, «Νέα» Ί 0.2.72, «’Α
πογευματινή 11.2 72 καί « Εστία» 
17.2.72) προέβαλε έντόνως καί έ- 
πιμόνως τό δικαιώτατον, πράγμα
τι, αίτημα τής Συνταξιοδοτικής ά- 
ποκαταστάσεως τών κατά τήν συγ 
γώνευσιν τών Τραπεζών Εθνικής - 
’Αθηνών παρανόμως καί άπανθρώ- 
πως στερηθέντων δλων άπολύτως 
τών Συνταξιοδοτικων δικαιωμάτων 
καί αυτού τού Ταμείου Υγείας και 
μή εϊσέτι άποκατασταθέντων, δέκα 
(10) πρώην υπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης. Ή Κυβέρνησις δι 
ειδικής διατάξεως καταχωρηθείσης 
εις τον ίσχύοντα νέον Κανονισμόν 
Συντάξεως τού προσωπικού τής Ε
θνικής Τραπέζης (άρθρον 22 πα
ράγραφος 5 περίπτωσις Γ ) προ
βλέπει τήν άποκατάστασιν τής α
νωτέρω αδικίας. Φρονοΰμεν καί η
μείς δτι ή Διοίκησις πρέπει τό τα 
χύτερον νά προβή εις τάς δεούσας 
ένεργείας διά τήν εφαρμογήν τής 
ανωτέρω ειδικής διατάξεως. Τούτο 
έπιβάλλεται καί άπό τήν στοιχει
ώδη κοινωνικήν Δικαιοσύνην, τήν ι
στορίαν καί αποστολήν τού Ιδρύ
ματος ασυμβιβάστου -μέ τήν οιατή- 
ρησιν τής ώς άνω κραυγαλέας κοι
νωνικής καί έθνικής άδικίας. Κοι
νωνικής διότι πρώην υπάλληλοί της 
συνεχίζουν νά διαβισύν υπό τούς 
τρομερούς έφιάλτας τής δυστυχίας 
καί τής άρρώστειας, καί Εθνικής, 
διότι σχεδόν δλοι είναι πολεμισταί 
τού ’Αλβανικού έπους, καί τής ’Ε
θνικής ’Αντιστάσεως.

Αιατί;
ΔΙ ΑΤΙ καθυστερεί ό διαγωνισμός 

διά τήν τακτοποίησιν τών άποτυ- 
χόντων εις έν μάθημα; Μία διετία 
δέν είναι άρκετός χρόνος;

Κύριοι Συνεταίροι,

Ή νεοεκλεγεΐσα, κατά τάς αρχαιρεσίας τής 28ης 
’Απριλίου έ.ε. Νέα Διοίκησις τού Συνεταιρισμού, αισθάνεται 
τήν ΰποχρέωσιν νά σάς εύχαριστήση διά τήν τόσον πανηγυ
ρικούς έκδηλωθείσαν εμπιστοσύνην σας.

’Επί τή εύκαιρία ταύτη, θέλομεν νά σάς παράσχωμεν 
τήν διαβεβαίωσιν δτι ή εμπιστοσύνη σας αυτή δχι μόνον μάς 
εμπνέει είς τό εργον μας, αλλά καί μάς γεννά ηύξημένας 
υποχρεώσεις έναντι Υμών δλων.

Π ο ιού μέθα εκκλησιν προς δλους Υμάς, δπως μάς βοη
θήσετε είς τό εργον τούτο, διότι άνευ τής συ μ παρσστ άσεώς 
σας θά είναι αδύνατον νά έπιτύχη οίονδήποτε πρόγραμμα.

Ιδιαιτέρως καλοΰμεν τούς νέους Υπαλλήλους καί τών 
τριών Τραπεζών νά έγγραφώσιν είς τον Συνεταιρισμόν των, 
βέβαιοι δντες δτι έκ τής εγγραφής των ταύτη ς πολλαπλώς 
θέλουσ ι ν ώφελη 9ή.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Κατωπάδης Σπυρίδων, Κερασιώτης Πέτρος, Σακελλαρίδης 
Χρήστος, Κωτσονοπούλου Μαρία, Μελάς ’Εμμανουήλ, Βιζυη- 
-νός · Ελευθέριος, Λεκατσά Μαρία, Σκιαδάς Διονύσιος, 

Τριγκάς Στυλιανός
ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

’ Ιθακήσιος Κωνσταντίνος, Άμυλίδης ’Αθανάσιος, Άξελής 
Τριαντάφυλλος, Βολουδάκης Δημήτριος, Κλειδής ’Αναστά
σιος, Κωστόπουλος Νικόλαος, Λάσκαρης Βασίλειος, Μπα

κογ ιάννης Πέτρος, Στρούλιας ’Αντώνιος 
Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

Λάππας ’Ιωάννης

ΣΥΜΠΑΡΑΣΪΑΣίΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΟΝΑ 
ΚΥΠΡΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ

01 ΠΕΑΑΤαί ΑΝΑΓΝΟΡΙΖΟΥΝ 
ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ

ΠΡΟΣ
τήν τοπικήν ’Εφημερίδα
«ΤΑ NBA ΤΟΤ ΜΟΣΧΑΤΟΤ»

Ενταύθα-
Κυρία Διευθύντρια,

Τυγχάνω πελάτης τοΰ ένταΰθα ιύ- 
ποκαταστήματος τής ’Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος, λαμβάνων τον 
μισθόν μου, έξαψ-λών τους έκάστοτε 
λογαριασμούς τών 'Εταιριών Κοινής 
ώφ-ελείας καί ως έκ τούτου μεταβαί
νω έκεϊσε καί τρις καί τετράκις τοΰ 
μηνός διά τον ανω σκοπόν.

Έκ τών ανώ έπισκέψτών μου τού
των είς τά Γραφεία τής ώς ανω- Τρα. 
πέζης διεπίστωσα μετά μεγάλης μου 
χαράς ότι εκεί πρυτανεύει ή ανθρω
πιά, ή καλλιέργτια πνεύματος, ή ευ
γένεια, ή προθυμία- καί έν αλλαις λέ- 
ξεσιν, άντιλαμ-βάνεται πδς τις είσερ. 
χόμενος είς τήν Τράπεζαν αυτήν, ότι 
εισέρχεται είς ένα περιβάλλον πολιτι
σμένου. ’Αρχίζοντας άπό τον Α)ντήν 
ταύτη-ς, δ στις είρή-σθω έν πα-ρο-δω εΙ_ 
ναι άριστα κατηρτισμένος είς τήν ερ
γασίαν του, δίδοντας άμεσους λύσεις 
είς τά άνακύπτοντα θέματα εντός τοΰ 
πλαισίου τής άρμοδιότηιτός του πάν
τοτε μέ τό γέλιο-, πάντοτε μέ τήν κα- 
λωσύνην καί τήν εύγένειαν πού τόν 
διακρίνει, άλλά καί δλ-οι οί εκεί ερ
γαζόμενοι υπάλληλοι, άπό τοΰ άνω- 
τέρου έως καί τοΰ πιο -μικρού, κατά 
βαθμόν, δέν υστερούν τού Προ-ϊστα- 

. μένοη- των είς ήθος καί ευγένειαν ώς 
καί τήν ταχΐστην έξυπηρέτησιν τών 
εισερχομένων έν τώ γραφείο) των προς

τοκτοποίησιν διαίφΐόρων θεμάτων των. 
Τούτο ιδέ άντελήίφθην ίδίο-ις ομμασιν 
κατά τάς -έκεϊσε επισκέψεις μου καί ιδη 
οσάκις 6 Ταμίας είναι -βεβαρημένος 
προθυμοποιούνται νά έξυπη-ρετήσουν 
τόν κόσμον, ανεξαρτήτως α'ν είναι τε- 
ταγμένοι -είς άλλην υπηρεσίαν τής 
Τραπέζης ή ού.

Πράγματι, κ. Δ)ντρια, τέτοιοι άν_ 
θρωποι τιμούν καί την μικράν κοι
νωνίαν τοΰ Μοσχάτου μας άλλά καί 
ολόκληρον τήν πατρίδα μας έν τφ 
συνόλιρ της διότι είθε νά τους έμι
μούντο καί -αλλαι υπηρε-σίαι τής χώ
ρας μας.

’Επί τούτοις καί ευχαριστώ διά τήν 
φιλοξενίαν διατελώ

Μετά πλείστης τιμής 
Π. ΚΟΡΟΛΗΣ 

Γραιμματεύς Πρωτοδικών 
Κανάρη 92 —· Μ-οσχάτον 

Τή-λ. 4813.692

"Εκκλησιν ένισχύσεως τού άπερ- 
γιακοΰ άγώνος τών Τραπεζικών ύ- 
παλλήλων Κύπρου άπηύθυνεν ή Ε. 
ΤΎ.Κ. προς τά μέλη, τής ’Ομο
σπονδίας Τραπεζικών ύπαλήλων Ελ
λάδος.

Τό Διοικ. Συ-μβ-ο-ύλιον τού- Συλλό
γου μας άποφάσισεν τήν ένίσχυ-σιν 
τοΰ άγώνος τώ-ν τραπεζικών ύπαλλή- 
λων Κύπρου διά ποσού πεντήκοντα 
χλιάδων δρχ. ’Εξ’ άλλου ό Αντιπρό
εδρος τού Διοικ. Συμβουλίου κ. Άλ. 
Ρωσσέτης μ-ετέσχεν τής αντιπροσω
πείας τής ’Ομοσπονδίας ή όποια με- 
τέβη είς Κύπρον καί πσρέστη, είς 
τήν πραγ ματοπο ιηθεΐσαν γενικήν ε
παρχιακήν συγκέντρωσιν τών απερ
γών. Ό κ. Ρωσέτης -άπη,ύθ'υν,ε χαιρε-

Προοημείωσις 

άντίυποθήκης

ΙΙρός τόν ’Αντιπρόεδρον τής 
Κυβερνήσεως κ. Μ-ακαρέζον άπε- 
στάλη υπό τού Διοικ. Συ-μίδουλίο^ 
τό ακόλουθον τη-λεγράφ-ημα.

«ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ ΠΕΡΊ ΕΓΓΡΑ
ΦΗΣ Π Ρ ΟΣΗΜΕ-ΙΩ ΣΕ ΩΣ ΑΝΤΙ 
ΤΠιΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΤ 
ΤΙΟΘΕ-ΤΗΘΕΝ ΤΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕ- 
ΩιΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΑΣ ΒΚΚΡΕ- 
ΜΕΊ ΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΝ ΕΠΙ. 
ΤΡΟΠΗΝ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙ
ΚΗ ΖΗΜΙΑ Τ Π ΛΑ ΛΗΔΩΝ. Ε1ΠΙ- 
ΚΑΛΟΤΜΕΘΑ ΤΜΕΤΕΡΑΙΝ ΠΑ
ΡΕΜΒΑΣΙΝ ΠΡΟΣ ΡΤΘιΜΙΣΙΝ 
ΘΕΙΜΑΤΌΣ ΕΠ’ ΩΦΕΛΕΙΑ Α-Π,Α-Ν 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΊΣ ΕΘΝΙ
ΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ».

Ό κ. ’Αντιπρόεδρος διά τοΰ δι- 
ευθυντ-οΰ τοΰ γραφείου του-, άπηύ. 
θυνε τό κατωτέρω έγγραφ-ον προς 
τήν Νομισματικήν ’Επιτροπήν.

«1, ’Εντολή ’Αντιπροέδρου Κυβερ- 
νήσε-ως κ. Ν. Μα-καρέζου, έχοιμεν τήν 
τιμήν νά διαβιβάσωμεν συνη-μμενως 
τό ύπερθεν σχετικόν, άφ-ο-ρών είς αί
τημα τού Σΰλλόγ-ου 'Τπαλλη-λων Ε
θνικής Τραπέζης.

2. Παρακαλούμτν -διά τά καθ’ υ
μάς, γνωρίζοντες τοΐς ένδιαφερομέ- 
νοις σχετικώς».

τισμόν έκ μέρους τού Συλλόγου. Έπ’ 
εύκαιρία τής παρουσίας του- είς Κύ
προν ό κ. ’Αντιπρόεδρος έπεσκέφθή 
τά ϋποκαταστή μα,τα τής Τραπέζης 
μας.

Κοινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ή συν. Κλεοπάτρα Καρκάνη, σύ
ζυγος τοΰ Διευθυντοΰ υποκαταστή
ματος "Υδρας έτεκεν άρρεν.

ΑΡΡΑΒΏΝΕΣ
—Οί συν. Νικ. Μπούσαλη-ς καί 

Αικατερίνη Παν. Κι-κιδάκη, ϋπηρε- 
τοΰντες -είς τό ϋποκατάστη-μα Ταύ
ρου, έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν 
γάμου

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
Χειρουργός ’Οδοντίατρος

Κάνιγγος 7 
2ος όροφος 

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

γιον ΤΥΠΕΤ

Δρ ΛΟΥΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 

’Οφθαλμίατρος

Εί-δικευθείς είς τάς Πανεπιστη
μιακά ς Κλινικάς Βόννης - Βέρνης 

Τ. ’Επιμελητής 
’Οφθαλμόλογικής Κλινικής 

ΕΙΣ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Είναι συμβεβλημένος μετά τού 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Δέχεται καθ’ έκάστην 5—8 -μ.μ. 
καί έπΐ συνεντεύξει.

Ί-ατρεΐον:
Άλεξ. Σούτσου 20, τηλ. 634,952

καί ή δΐς Σοφία Σπ. Σταματελάτο-υ- 
έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου. 
-Εύχομαι -κάθε ευτυχίαν

Άριστ. Νάνος
■—Ό κ. ’Ελευθέριος Άποστολίδης 

καί ή δΐς Παρασκευή Έλευθεριάδο-υ 
έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου. 
Εΰχομα: κάθε ευτυχίαν.

Άριστ. Νάνος
ΔΏΡΕΑΙ

—Είς μ-νήμην Νικολάου -Γιαννετο- 
ττούλου, τό προσωπικό τής ’Εθνικής 
Τααπέζης τής 'Ελλάδος, Θυ-ρίς Α
γίου Θωμά ’Αμπελοκήπων, κατέθεσε 
δρχ. (250) διακοσίας πεντήκοντα υ
πέρ τού ’Ασύλου ’Ανιάτων.

ΥΠΕΡ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

-—Οί συνάδελφο ι τής Β '. Ύποδι- 
ευθύνσεως Γενικού Λογιστηρίου ΕΤΕ 
είς μνήμην τής άποβιωσάσης μη- 
τός τοΰ συν. Βασιλείου Σπανοπού- 
λου -δρχ. 500.

—Οικοδομικός Συνεταιρισμός υ
παλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης Φιλο
θέης είς μνήμην Άρτέμιδος Ξενοφ. 
Αίγίδου δρχ. 500.

—Είς μνήμην Δημητρίου Πατρικο- 
πούλου οί συν. Βασίλειος Άνθρακό- 
πουλος δρχ. 200 καί Βασίλειος Κορ- 
νηλάκη-ς δρχ. 20-0.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Π όντας τούς καθ’ οίονδήποτε τρό

πον συμμετάσχοντας είς τό βαρύ 
πένθος μας έπί τή, άπωλεία τού λα
τρευτού μας συζύγου, πατρός, υιού, 
αδελφού

ΑΓΓΕΛΟΥ MIX. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΤΡΑ,Π. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

Εΰχαριστοΰμεν θερμότατα.
Ή σύζυγος Ευαγγελία, τά τέκνα 

Μιχαήλ, Αικατερίνη-, ή μήτηρ Μαρία, 
οί αδελφοί Κων)νος Δώρα ’Εμμα
νουήλ. Ξανθο-ύλα Θεοδόσιος Καλλο- 
νάς, Παναγιώτης Σοφία Έμμοα/ου- 
ήλ, Θάλεια, Χαράλαμπος, Παύλος. 
Οί ανεψιοί, οί λοιποί, συγγενείς.

¥
Ή κυρία ’Αρετή Γαϊτάνου, καθα

ρίστρια είς τό κεντρικόν κατάστημα 
Πειραιώς, ευχαριστεί θερμώς τους 
συναδέλφους τού άνωτέρω καταστή
ματος, οί όποιοι προσέφ-ερον αίμα 
διά τόν υιόν της, ώς καί όλους όσους 
τής συμπαραστάθησαν γενικώς.

ΕΗΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΟΝ
ΕΘΗΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΑΡΟΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 1972

Κυριακή, 11—6: ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
’Αναχώρηση στις 7,30 π.μ. για Λει-βαδισ. Σύντομη στάση και 

συνέχεια γιά Δίστομο—Παραλία Διστόμου (άσπρα σπίτια), στο και
νούργιο χωριό τών έργτώ-ν τής ΠΕΣ Ι-ΝΕ. ’Επίσκεψη, τού εργοστασίου α
λουμινίου μέ τις ένδιαφέρουσες εγκαταστάσεις. Παραμονή, στην Άντί- 
κυρα γιά μπάνιο καί μεσημβρινό φαγητό, καί στίς 6 μ.μ. αναχώρηση 
γ-ά τήν ’Αθήνα -μέ ενδιάμεση, ήμίωρη στάση στήν Λειβαδιά.

ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 60—70.
Σάββατο—Κυριακή, 11 — 11ή-6: ΑΡΚΙΤΣΑ—CALYPSO

’Αναχώρηση τό Σάββατο στις 3 μ.μ. για τήν Αρκιτσα. Τακτοποίηση 
δίκλινα καί τετράκλινα. μπάνγκαλόους τού ώραιοτάτου ατυγκροτήματος 
CALYnSO Βραδινό φαγητό ατό ρεστωράν καί έν συνεχεία χορός ατό 
υπέροχο νυκτερινό κέντρο.

Κυριακή: ’Ελεύθερη όλη ή ημέρα γιά μπάνιο καί ψυχαγωγία^ στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις τΰ ξενοδοχείου. Μεσημβρινά φαγητό στο ρε
στωράν καί απογευματινή ανάπαυση. Στίς 7 μ.μ. αναχώρηση γιά τήν 
'Αθήνα.

ΕΞΟΔΑ · ΔΡΧ. 320 (πούλμαν —- διανυκτέρευση — 2 γεύματα και 
πρωινό. Τετράκλιον μπάνγκαλου) ή 375 γιά παραμονή σέ δίκλινο μπάνγ- 
.καλοου.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 4-6-72.
Κυριακή, 18—6: ιΜΑΑΕΣ Ι-ΝΑ—ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

’Αναχώρηση στίς 7,30 π.μ. γιά Μαλεσίνα μέ ενδιάμεση- στάση- καί 
συνέχεια γιά παραλία Θεολόγου. Παραμονή στήν όμορφη τοποθεσία γιά 
μπάνιο, μεσημβρινό φαγητό ατά γύρω ταβερνάκια. Στίς 7 μ.μ. αναχώρη
ση γιά τήν 'Αθήνα.

ΕΞΟΔΑ: ΔΡΑΧ. 55—65.
Σάββατο—Κυριακή, 17—1 8)6: ΑΜΑΡΥ-ΝΘΟΣ—BLUE BEACH - HOTEL

’Αναχώρηση στίς 3 μ.μ. γιά τήν ’Ερέτρια, μέσω Ώρωποΰ άπ’ όπου 
καί ή επιβίβαση στο FERRY - BOAT. Άπό τήν ’Ερέτρια συνεχίζομε γιά 
τήν Άμάρυνθο-, Τακτοποίηση σέ δίκλινα -δωμάτια τού ξενοδοχείου BLUE - 
BEACH, φαγητό διανυκτέρευση.

"Ολη ή υριακή ελεύθερη γιά μπάνιο καί μεσημβρινό φαγητό. Ανα
χώρηση στίς 6. μ.μ. γιά ’Αθήνα μέσω τής ίδιας διαδρομής.

ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 335 (πούλμαν — Εϊσητήριο FERRY — διανυκτέρευ- 
ση — 2 γεύματα καί πρωινό).

Δηλώσεις Συμμετοχής μέχρι 12-6-72.
-Κυριακή, 2Β—6: ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ

Αναχώρηση στίς 8 π.μ. γιά τόν Ισθμό τής Κορίνθου. Στάση; 20' 
καί συνέχεια γιά τά Λουτρά τής ωραίας Έλλένης. Παραμονή στήν υπέρο
χη παραλία γιά μπάνιο καί μεσημβρινό φαγητό ατά άφθονα ταβερνάκια 
τής περιοχής. Στίς 7 μ.μ. αναχώρηση γιά επιστροφή στήν Αθήνα μέ έν- 
61 άμεση στάση στον ’Ισθμό.

ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ. 55—65.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ! - ΔΗΛΩΣΕΙ Σ: Δίδα Μαρίαν Θεοδω-ρακοπουλου. 

Τηλέψ. 3210.411, έσωτ. 624.

Λεξικόν τών νεομαρτύρων
Ύπό ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ

Ή ’Εκκλησία τής Ελλάδος, συμμετέχουσσ είς τόν έορτασμόν 
τής Εθνικής 150-ετηρίδος προέβη είς τήν έ'κδοσιν μιας σειράς μι
κρών βιβλίων, χάριν τών πολλών. Είς τήν σειράν αυτήν τών βιβλίων 
συμπεριελήφθη τό τρίτομον Λεξικόν τών Νεομαρτύρων από τής άλώ- 
σεως τής Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τής άπελευθειρώσεως τ°ΰ δού
λου ’Έθνους τοΰ συν. Θεολόγου Ίωάννου Μ. Περαντώνη. Άπό τήν 
τηλεοπτικήν συνέντευξιν τού συν. Π-εραντώνη- καταχωροΰμεν ώρισμένα 
σημεία, τά όποια κατατοπίζουν διά τήν προσπάθειαν τής συγγρα
φής τού έργου, τό περιεχόμενό-ν του και τήν προσφοράν του.

ας -μετ’ ενθουσιασμού διά ν-ά ζητή
σουν τήν ευλογίαν των προς τό ιμαρ- 
τύριον. Παρά, τάς αντιρρήσεις τών 
πατέρων αυτών, σχεδόν πάντοτε, 6 
ζήλος τών ιδία προαιρέσει βουληθέν- 
των, όπω-ς θυοιά-σ-ουν υπέρ τή-ς -εις 
Χριστόν πίσ-τεως τήγ ζωήν των, διά 
νά στηρίξουν τήν πίστιν τών υπό το 
βάρος τής -δουλείας, καμπτόμενων 
Χριστιανών, έπετύγχανε καί στήν 
πνευματικήν προετοιμασίαν καί τάς 
προς τό μαρτύριαν εύχάς τής Έκικλη. 
σίας.

Έν κατακλεΐδι, θά ήθελαν νά ανα
φέρω προς τους φιλαμάρτυ-ρας δτι οί 
νεομάρτυρες τής ’Εκκλησίας, άπο-δει- 
κνύουν τήν Ιδύναίμι,ν αυτής -δπως, έν 
μέσω ,μακρίωνι καί βαρύτατη τυραν_ 
νία, -διατηρή ακέραια- εις τήν πίστιν 
τά τέκνα αυτής. Οί χριστοφό-ρο-ι οΐ- 
τοι μάρτυρες, συμμαρτυροΰντε-ς μετά 
τού ’Έθνους καί τής όρθαδοιξίας, ή- 
χθη-σαν έκαστος κεχωρισμένως, διά 
τής θυσίας αυτών αύταδικαίω-ς, άπό 
τής τιμής τού έθνο-μάρ-τυρος τής είς 
Χριστόν πίστεως, διότι τό ιδανικόν 
υπέρ τοΰ -άπονου ήγωνί-σθησαν, είτε ε
λευθερία είτε πίστις άποκλη,θή, περι
έχει εν έαυτφ καί τήν έννοιαν τής 
έλευθέρας καί άνυποκρίτ-ου πίστεως 
είς τά ιδανικά τοΰ "Εθνους καί τή!ς 
θρησκείας.

Είς τήν συγγραφήν τοΰ συγγράίμμα. 
τό- μου τούτου μέ ώθη-σεν η ελλει- 
-ψ-ις -έπιστημ-ονικοΰ συγγράμματος, 6-ιαΐ 
πραγματευόμενου τά -άφο-ρώντα εις 
τοΰ-ς νεοιμάρτυρα-ς, δ βίος καί ή θυ
σία τών -οποίων παρέχει νέον φώς εις 
τήν νεωτέ-ραν ελληνικήν ιστορίαν τής 
ορθοδοξίας.

Τό έργο- μου αύτό είναι καρπός πα.υ. ι έργο- μου αυτό είναι καρπός πα_
■'Ο Κ. Δη-μήριος I. Μπαλωμένος ςαλλήλου προς τήν έπαγγε-λ,ματικήιν
ί Si r- Τ rti+iiry Ύ τγ Ύ 't/υι ι ιύτρ λήττη-ι ι » __ 'Λ ,,η ο λα» η π.\ η**. c7-v,n-rr,i !ρ-άπασχόληρίν μο·ο εργασίας είκοσι ε

τών περίπου.
'Ομολογώ δτι, είς τήν_συγκέντρω- 

σιν τοΰ όγκου τοΰ υλικού -μου- ή-μην 
ήναγκασμένος έν μέση) πολλών -δυσ- 
ΐχερειών καί έλλείψεως χρόνου νά 
περιοδεύσω έν χρόνιο κανονικφ -έν ά
δεια πολλά διαμερίσματα τής χώρας, 
προς συλλογήν προφορικών παραδό
σεων, εντύπων Ιερών ακολουθιών, 
προς αντιγραφήν ή φωτογράφησιν 
καί μελέτην χειρογράφων κωδίκων 
είς τάς -βιβλιοθήκας τών ' Ιερών -Μο
νών τοΰ Άγιου Ορους, πρ-ος -φωτο- 
γράφησιν, παρατήρησίν καί μελετην 
των .εικόνων τών νεομαοτυρών, τών 
Ιερών αυτών λειιψάνων καί τών ιερών 
ναών, οί όποιοι τιμώνται έπ’ δνόιματι 
των.

Ό όρος «νεομάρτυρες» συνα-ντάται 
είς τήν εκκλησιαστικήν γραμματείαν, 
ά-μέσ-ως μετά τάς είκοναμαχιικάς -έρι
δας" έδίδετο δέ είς τούς άπό τής ε
ποχής ταύτης -μάρτυρας, π-ρός_ διαχω
ρισμόν αυτών άπό τών παλαιών ;μα-ρ- 
τύρων τής πίστεως μας.

Τούς ,μάρτυρ-ος τής περιόδου ταύ_ 
της περιλαμβάνω- είς το σύγγραμμα- 
μου. Διά τους νεο-μάρτυρας, οί όποιοι 
έ-μαρτύρησαν άπό τής ένάρξεως της 
είκοναμαχΐας μέχρι τής άλώσεως τής 
Κωνσταντινουπόλεως, συγγράφω ιδι
αιτέραν πραγματείαν.

Τό συνο-λικόν πλήθος τοΰ νεφ-ου-ς 
τών νεομαρτύρων είναι αγνω-στον είς 
ή μας. Οί έπωνύμως έκ τής έρεύνηις 
μας γνωσθέντες Νεομάρτυρες, οί ό
ποιοι θά περιληφθούν είς τό τρίτο
μον λεξικόν μας είναι περίπου 170.,

Ή ιστορία τών νεομαρτύρων γέ- 
μει περιπτώσεων, κατά τάς όποιας οί 
νέοι αυτοί στύλοι τής χριστιανικής 
πίστεως πο-ο-σήρ-χοντο -ενώπιον ^ τών 
πνευματικών πατέρων τής Έκκλησί-

ΙΩΑΝ. ΗΛ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΛΟΣ 

Χειρουργός — 
’Ωτορινολαρυγγολόγος

Μάρνη 32 (Γ' όροφος

Δέχεται καθ’ έκάστην 5—8 μ.μ. 
Τηλ. 548.417

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον όργανον τού Συλλόγου 
των Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 

Τραπέζης τής Έλλά-δος.

Δ)νσεις συμφωνως τφ Νόμιρ: 
Υπεύθυνος:

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Μαραθωνομάχων 3

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

Υπεύθυνος "Υλης:
ΔΗΜ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 

’Αθήνας 4 — "Αγ. ’Ανάργυροι

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306
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"A p θ p o v 1 ov
'Ο θεσμός τής υποβολής έκ μέρους του Προσωπικού τής 

’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος εις την Διοίκησιν αυτής δημι
ουργικών σκέψεων και ιδεών, υπό μορφήν προτάσεων, απορρεου- 
σών έκ τής έν τή Τραπέζη εργασίας και άψορωσών τούτην, διέ- 
πεται έψ’ εξής ύπό τών ακολούθων διατάξεων, άπαρτιζουσών τον 
Κανονισμόν λειτουργίας αυτού. Οΰτος, έν ταΐς λεπτομερείαις του, 
συμπληροϋται διά τών έκάστοτε τυχόν έκδιδομένωιν σχετικών εγ
κυκλίων.

Διά τού έν λόγω θεσμού έπιδιώκονται:
Ή ένεργός συμετοχή απαντος τού Προσωπικού τής Τραπέ- 5 

ζης εις τάς έν γένει προσπάθειας τής Διοικήσεως διά την περαι- ^ 
τέρω έξέλιξιν καί πρόοδον τού 'Ιδρύματος, έ «συγχρονισμόν, ά- £ 
ναδιοργάνωσιν τών Υπηρεσιών του, ώς καί άπλούστευσιν τών f 
έφαρμοζομένων διαδικασιών καί μεθόδων έργασίας.

Ή τόνωσις τού ένδιαψέροντος τών Υπαλλήλων.
'Η βελτίωσις τής ποιοτικής καί ποσοτικής παραγωγικότηΓ 

τός των.
Δικαίωμα υποβολής προτάσεως έχουσιν απόντες οί έν τή 

Τραπέζη Υπάλληλοι ανεξαρτήτως κλάδου, θέσεως ή βαθμού.
"Α ρ θ ρ ο ν 2ον

Αί προτάσεις τών Υπαλλήλων δννανται νά άναφέρωνται εις 
οίαδήποτε γενικά ή ειδικά θέματα ή προβλήματα, αφαρώντα εις 
τάς έν τή Τραπέζη έργασίας, ώς -καί εις πάντα έν γένει τά θέ
ματα, τά σχετιζόμενα προς τήν παραγωγικωτέραν δράσιν τής 
Τραπέζης.

Έκάστη πρότασις, άναφερομένη εις έν καί τό αύτό θέμα, 
συντάσσεται έπί ειδικών έντύπων Κ.Α. 3940 καί 3941 μέ πάσαν 
δυνατήν λεπτομέρειαν καί σαφήνειαν, πλήρως θεμελιωμένα: στοι
χεία, σχετικά πρός τό προτεινόμενον θέμα, προσδιορίζει συγκε- 
κριμένως τον έπιδιωκόμενοιν στόχον καί περιλαμβάνει πραγμα
τοποιήσιμους λύσεις, ώς καί τά έκ τής έφαρμογής τούτων ανα
μενόμενα ποσοτικά καί ποιοτικά αποτελέσματα.

"Α ρ 6 ρ ο ν 3 ον
'Η υποβολή προτάσεως τίνος έκ μέρους έκαστου τών ένδια- 

φερομένων Υπαλλήλων διενεργεΐται άπ’ ευθείας είς την Διεύθυν- 
σιν Γραφείου Διοικήσεως, ανευ ύποχρεωτικής ένημερώσεως καί 
μεσολαβήσεως τών άμεσων Προϊσταμένων του, ή τής υπηρεσία^ 
κής μονάδας, είς ήν οΰτος υπηρετεί.

'Η περιέλευσις τής προτάσεως είς τήν Διεύθυνσιν Γραφείου 
Διοικήσεως θά πραγματοποιήται άνευ άποσφραγίσεως έκ μέρους 
τής Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου τού σχετικού φακέλλου ταύτης.

Μερίμνη τής Διευθύνσεως Γραφείου Διοικήσεως, ένημεροΰν- 
ται σχετικώς έπί τού περιεχομένου τής προτάσεως ό Κος Διοι
κητής ή οί κ.κ. Ύποδιοικηταί, εΐτα: δε αυτή, βάσει τιθέμενου έπ’ 
αύτής ειδικού αριθμού, διαβιβάζεται είς τήν Διεύθυνσιν Όργα
νώσεως, αφού αποκοπή, πρός έξασφάλισιν τού απορρήτου τού
της, τό τμήμα: τού εντύπου, είς δ έχουσι καταχωρισθή τά προ
σωπικά στοιχεία τού προτείναντος Υπαλλήλου, δπερ θά φυλασ- 
σηται παρ’ αύτή είς έμπιστευτικόν φάκελλον.

Ή Διεύθνσις ’Οργανώσεως, μετά τήν ΰπ’ αύτής έπεξεργα- 
σίαν τής προτάσεως, είσηγεΐται σχετικώς είς τήν «ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ 
ΑΞΙΟΛ0ΓΗΣΕΩΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε.Τ.Ε.», ής αί 
άρμοδιότητες καθορίζονται έν άρθρψ 5 τού παρόντος.

'Η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙ ΟΛΟ ΓΗΣ ΕΩΣ» αποφασίζει περί τής 
προτάσεως καί συνεχίσεως τής έρεύνης, ή περί τής μή περαιτέ
ρω ένασχολήσεως μέ τήν πρότασιν.

'Η Διεύθυνσις Όργανώσεως, είς περίπτωσιν αποδοχής, άνα- 
θέτει τήν πρότασιν πρός περαιτέρω μελέτην καί έπεξεργασίαν 
είς αρμόδιον υπηρεσιακόν δργανον ή Όμάδα Έργασίας, ένώ, είς 
περίπτωσιν άπορρίψεως, άρχειοθετεΐ ταύτηιν, ένημερώνουσα, είς 
άμφοτέρας τάς περιπτώσεις, σχετικώς, τήν Διεύθυνσιν Γραφείου 
Διοικήσεως.

Τό αρμόδιον υπηρεσιακόν δργανον ή ή Όμάς Έργασίας 
υποβάλλει τό πόρισμα έκ τής μελέτης τής προτάσεως είς τήν 
Διεύθυνσιν Όργανώσεως, ήτις έπαναψέρει τό ολον θέμα είς τήν 
«ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ», πρός οριστικήν κρίσιν, λήψιν 
άποφάσεως διά τό ένδεχόμενον εφαρμογής τών προτεινομένω/ 
καί καθορισμόν αμοιβής.

Μερίμνη τής Διευθύνσεως Γραφείου Διοικήσεως, ήτις τηρεί 
τά πρακτικά τής Ε:Π ΙΤΡΟΠΗΣ Α-Ι ΟΛΟΓΗΣΕΩΣ, είς ά εμφανί
ζονται τά ονοματεπώνυμα τών προτεινόντων Υπάλληλων, αντί
γραφα πρακτικών τής ληφθείσης άποφάσεως καί τής προτάσεως 
διαβιβάζονται είς τάς Διευθύνσεις:

α) Όργανώσεως διά τά περαιτέρω.
β) Προσωπικού, πρός ένημέρωσιν τού φακέλλου τού προ

τείναντος Υπαλλήλου.
γ) Τής καθ’ ίίληιν αρμόδιας Διευθύνσεως, διά τήν έφαρμο- 

γήν τών άποφασισθήντων καί
δ) Γενικού Λογιστηρίου, έφ’ δσον ύφίσταται περίπτωσις 

οικονομικής άμοιβής.
’Ά ρ θ ρ ο ν 4αν

Παρά τή Διευθύνσει ’Οργανώσεων δημιουργεϊται ειδικόν Κλι- 
μάκιον ύποδοχής, παρακολουθήσεως καί έπεξεργασίαις, είς πρώ
τον στάδιον, τών ύποβαλλομένων, μέσω τής Διευθύνσεως Γρα
φείου Διοικήσεως, προτάσεων. Τά καθήκοντα τού έν λόγψ Κλι
μακίου καθορίζονται ύπό τού Προϊσταμένου τής είρημένης Διευ- 
θύνσεως.

’Ά ρ θ ρ ο ν δον
Διά τήν άξιολόγησιιν τών προτάσεων αρμόδια τυγχάνει ή 

«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙ ΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε. 
Τ.Ε.», συγκροτηθησομένη διά Πράξεως τού κ. Διοικητοΰ καί άπο- 
τελουμένη έκ τακτικών μελών, άναπληρουμένων κατά τά έν τή 
Πράξει ταύτη οριζόμενα.

Ή Επιτροπή δύναται νά συμπληροϋται, είς περιπτώσεις, 
κατά τήν κρίσιν τού Προέδρου αύτής καί δΓ έκτάκτων μελών έκ 
λοιπών Στελεχών τής Τραπέζης, ώς καί δΓ ειδικών συνεργατών, 
άναλόγως τών ύπό έξέτασιν έκάστοτε προτάσεων.

Ή Επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν έγγράφου προσκλήσεως 
τού Προέδρου αύτής.

Αί άρμοδιότητες τής Επιτροπής συνοψίζονται ώς ακο
λούθως :

—Μελέτη, τών ύπό τής Διευθύνσεως Όργανώσεως ύποβαλ
λομένων εισηγήσεων έπί τών προτάσεων.

—Λήψις άποφάσεως περί διακοπής τής έρεύνης, ή τής συνε
χίσεως τής μελέτης τούτων.

—Άξιολόγησις έκόστης έπεξειργασμένης ύπό τών αρμο
δίων προτάσεως καί καθορισμός άμοιβής τού προτείναντος 
Υπαλλήλου.

’Ά ρ θ ρ ο ν 6 ο ν
Έκάστη πρότασις αξιολογείται βάσει τής συνθέσεως, σα

φήνειας καί άποσκοπήσεως τού προτεινομένου θέματος, τής ακρί
βειας τών περιλαμβανομένωιν είς αυτήν στοιχείων καί τών δυνα
τών νά προκόψουν έκ τής έφαρμογής της ευνοϊκών άποτελεσμάτων.

Διά τάς άποδεκτός προτάσεις κατ’ άναλογίαν επιτυχίας 
καθιεροΰνται αί ώς κάτωθι άμοιβαί:

—’Έγγραφος έπαινος μετά χρηματικού βραβείου, δυναμέ- 
νου νά έξιχθή μέχρι τού ποσού τών δρχ. 10.000.

—’Έγγραφος έπαινος.
Αί άμοιβαί κατά διάκρισιν άπονέμονται:
—Ό έγγραφος έπαινος μετά χρηματικού βραβείου γνωστο

ποιείται δΓ Εγκυκλίου Σειράς Α’, μερίμνη τής Διευθύνσεως 
Γραφείου Διοικήσεως.

—Ό έγγραφος έπαινος υπογράφεται παρά τού κ. Διοικη- 
τοΰ ή ενός τών κ.κ. Υποδιοικητών.

Τό Προσωπικόν, τό υπηρετούν είς τήν Διεύθυνσιν Όργανώ- 
σεως δεν δικαιούται τών ανωτέρω άμοιβών.

^χχχχχχχχχχχχχχ·έχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

Κατηγγέλ8η ή άρνητική στάσις 
τής Διοικήσεως τής Τραπέζης μας
(ΣΥΝΕΧΕΊΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.) 

ή βεερά έτίίτυ/ίγ.: ητο «έ- 
ρα,ν τοΰ άρεθμοΰ των 11S 
προοληφθεεσων.

Αεά την πρόβληψεν αυτών 
τών τέκνων τών βυναδέλφων 
ή Αεοίκηοες ΰπηρξεν άμ,ε- 
ταθέτως άρνητική, ένώ δεά 
ϊ’ενομ.ένης τροποποεηοε ω ς 
τοΰ ’ Οργανεσμ,οΰ ΰιτηρεοε- 
ας τής Τ ραπέζης έ«εδίωξε 
καί επέτυχε τήν ευχέρειαν 
«ροβλήψεως, άνευ δεαγω- 
νεαρ,οΰ, 30 ΰπαλΧήλων έ- 
τηοίως, οΰς διά το έτος 
19ΪΊ προσέλαβε ήδη εν 
σπουδή ολίγον προ τής λή- 
ςεως τοΰ έτους τούτου.

Ιϊέραν τών κατά τον άνω 
τρόπον προσλήψεων ή Αι- 
οίκησις προβαίνει καί εις 
προσλήψεις ΙΙροσωπικοΰ κα 
τά διαφόρους άλλους τρό
πους, μη προβλεπομένους, 
μή άναγνωριζομένους, ού- 
3έ καλυπτομένους ΰπό τοΰ 
’ Οργανιαμοΰ 'Υπηρεσίας 
τής Τραπέζης.

Αιά τής τακτικής της αύ
τής ή Αιοίκησις έδημιούρ- 
γησε παράπλευρα πρός τό 
ήλεγμένων προσόντων καί 
ικανοτήτων κανονικόν-τακτι- 
κόν Προσωπικόν τής Τρα
πέζης, ένα άλλο Προσωπι
κόν καλύτερα έν πολλοΐς ά
με ιβόμενον άπό τό πρώτον, 
τό τακτικόν, διά τό όποιον 
όμως άλλο Προσωπικόν, 
λόγφ άκριβώς τοΰ τρόπου 
προσλήψεώς του, δεν ΰφί- 
στανται τά άναγκαιοΰντα εκ 
προοιμίων εχέγγυα περί 
τής καταλληλότητας του.

Χυνέπεια τής τοιαύτης 
τακτικής ήτο ή διασάλευσις 
τής ΰφισταμένης έκ παραδό. 
σεως τάξεως είς τό Χώμα 
τών Υπαλλήλων τοΰ Ι
δρύματος.

Άλλ’ ούτε τήν Ιεραρχί
αν τοΰ Προσωπικοΰ τής 
Τραπέζης έσεβάσ&η ή Αι- 
οίκησις.

Αΰτη προέβη είς τήν πρόσ- 
ληψιν ά τόμου άπ’ ευθείας 
μέ τον άνώτατον τής υπαλ
ληλικής ιεραρχίας βαθμόν 
τοΰ ΑιευΟυντοΰ, τό όποιον 
έν συνεχείς. έΟεσεν έπί κε
φαλής Αιευβύνσεως.

Ή έν προκειμένιρ ένέρ-

Ίι.Ιιιιιιτίϊ 
Ιιί ιό ΠρΒίωιιιίι
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)

τοΰντας είς επαρχιακά Κατατ 
στήματα. Ένισχύ8ησ·αν επίσης, 
τά συλλογικά όργανα καί οί ορ
γανισμοί άσφαλίσεως τοΰ Προ
σωπικού διά τήν λειτουργίοιν τού 
εστιατορίου τής Λέσχης τών υ
παλλήλων, τήν- διοργάνωσιν τιών 
παιδικών κατασκηνώσεων, τήν έ- 
νίσχυσιν τών βαρέως νοσούντων 
κλπ. Έκτος τούτων εδιπλασιά- 
σθη τό επίδομα παιδικής μερί
μνη ς καί έλήφθη ή άπόφασις χο- 
ρηγήσεως κατά τό τρέχον έτος 
3 έκατ. δραχμών είς τά Ταμεία 
Υγείας διά τήν ϊδρυσιν βρεφο
νηπιακού σταθμού πρός έξυπηρέ- 
τησιν τών τέκνων τών υπαλλή
λων.

Πρός διευκόλυναιν τού Προσω
πικού διά τήν άντιμετώπισιν εκ
τάκτων αναγκών του έχορηγήθη- 
σαν δάνεια είς 2.300 περίπου υ
παλλήλους συνολικού ύψους 31 
έκατ. δραχμών. Έκ παραλλήλου 
ή Τράπεζα συνεχίζουσα τάς προ
σπάθειας της διά τήν στέγασιν 
τού Προσωπικού έχορήγησε κα
τά τό 1971 στεγαστικά δάνεια 
συνολικού ύψους 17,7 έκατ. δρχ. 
είς 73 υπαλλήλους. Επίσης, ηυ~ 
ξησε τό ύψος τών έν λόγφ δανεί
ων κατά 40% άναπροσαρμόσα- 
σσ τούτο πρός τήν σημερινήν ά- 
ξίαν τών ακινήτων.

γεια τής Αιοικήσεως, πρω
τοφανής καί μή έχουσα τό 
προηγούμενόν της, έδημι- 
ούργησεν, ώς ήτο εύνόητον, 
τεράστιον Θέμα ήόικής τά- 
ζεως καί διηύρυνε τό καί 
s.% άλλων αιτιών, ΰπαιτιό- 
τητί της, προκληθέν χάσμα 
μεταξύ αύτής καί τοΰ Προ- 
σωπικοΰ τής Τραπέζης. 
Ιί,ΰριοι Μέτοχοι,

Τά προεκτεΜντα άποτε- 
λοΰν εν μικρόν δείγμα τής 
όλης καταστάσεως, ήτις έ
χει δημιουργηθή είς βάρος 
τοΰ Προσωπικοΰ καί τών 
ζητημάτων του ΰπαιτιότητι 
τής Αιοικήσεως, λόγ<ρ τής 
νοοτροπίας της καί τής άκο- 
λουΒηόείσης τακτικής της.

Οί ύπάλληλοι τής Εθνι
κής Τραπέζης καί σύμπασα 
ή Χυλλογική των 'Ηγεσία 
έπραξαν παν τό δυνατόν καί 
τό κατ’ αυτούς, πλήν έπί 
ματαίιρ.

'Η συνεργασία καί ή ά- 
μοιβαία κατανόησις άποτε- 
λοΰν βασικάς προϋποθέσεις 
καί ουσιώδεις συντελεστάς 
προόδου καί προκοπής.

Αιά νά υπάρξουν όμως 
αύται άπαιτεΐται ή Οελησις 
καί ή πίστίς πρός αύτάς άμ-

Τήν ολως ιδιαιτέραν σημασίαν 
τού ανθρωπίνου παράγοντος διά 
τήν διεξαγωγήν τών έργασιών 
τής Τραπέζης, ΰπεγράμμισεν είς 
τήν έκθεσίν του ό κ. Διοικητής. 
Τό μέρος αύτό τής έκθέσεως τοΰ 

κ. Διοικητοΰ είναι ή πλέον α
ψευδής μαρτυρία τών απαιτήσε
ων τής Διοικήσεως άπό τό Προ
σωπικόν τής Τραπέζης καί τής 
αμέσου προσφοράς τών υπηρε
σιών μας ύπό διαφόρους συνθή- 
κας. 'Η έπιμόρφωσις εις τήν ο
ποίαν τό Προσωπικόν τής Εθνι
κής Τραπέζης υποβάλλεται είναι 
μία πρόσθετος προσφορά υπηρε
σιών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ I Σ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

’Ανεξαρτήτως τοΰ γεγονότος δτι 
ή έποχή μας χαρακτηρίζεται ώς 
εποχή εύρυτάτης χρήσεως ηλεκτρο
νικών διερευνητών, ό ρόλος τοΰ αν
θρωπίνου παράγοντος δεν παύει νά 
έχη μεγίστη ν σημασίαν διά τον εκ
συγχρονισμόν καί τήν άναΐδιοργά- 
νωσιν τοΰ χρηματοδοτικού συστή
ματος. Αί τράπεζαι παραμένουν 6α- 
σικώς επιχειρήσεις έντάσεως έργα
σίας καί ώς έκ τούτου ή αΰξησις 
τής παραγωγικότητας καί ή ποιο
τική βελτίωσις τών προσφερομένων 
υπηρεσιών έξαρτώνται κατά μέγα 
μέρος άπό τήν μορφωτικήν και έ- 
παγγελματικήν στάθμην τού προ
σωπικού των.

'Υπό τάς συνθήκας αύτάς ή διαρ
κής καί συστηματική έκπαίδευσις τού 
προσωπικού καί ή ένημέρωσις αύτοΰ 
έπί τών συγχρόνων μεθόδων διεξαγω
γής τών τραπεζικών συναλλαγών εί
ναι απαραίτητοι προϋποθέσεις διά 
τήν επιτυχίαν τού γενικωτέρου προ
γράμματος εκσυγχρονισμού.

Ή ’Εθνική Τράπεζα εντείνει τάς 
προσπάθειας της διά τήν άνύψωσιν 
τής ποιοτικής στάθμης τοΰ Προσω
πικού της, έψαρμόζουσα εύρύτατον 
πρόγραμμα έκπαιδεύσεως καί έπι- 
μορφώσεως. Τούτο περιλαμβάνει όρ- 
γάνωσιν σεμιναρίων έπί διαφόρων 
τραπεζικών θεμάτων, έκπαίδευσιν είς 
συγκεκριμένας μεθόδους καί διαδικα
σίας, έπιμόρφωσιν στελεχών προορι- 
ζσμένων διά Καταστήματα μας τού 
έξωτερικοΰ, άποστολάς είς τό έξωτε- 
ρικον πρός -μετεκπαίδευσιν, σπουδάς 
ξένων γλωσσών καί ένίσχυσιν υπαλ
λήλων φοιτώντων είς άνωτάτας σχο
λάς.

Κατά τό παρελθόν έτος ή Τράπεζα 
ώργάνωσε σειράν σεμιναρίων άντα- 
ποκρινομένων είς τάς άνάγκας καί 
απαιτήσεις τού Ιδρύματος. Τά σεμι
νάρια αΰτά, τά όποια παρηκολούθηκ 
σαν συνολικώς 1.340 άτομα, άφεώ- 
ρων τόσον είς τήν έπιμόρφωσιν στε
λεχών δσον καί είς τήν δημιουργίαν 
έξειδικευμένου προσωπικού. Είδικώ- 
τερον. έγένετο έπιιμόρφωσις καί ένη- 
μέρωσις στελεχών έπί θεμάτων χρη
ματοοικονομικής άναλύσεως, τεχνικής 
τής έποπτείας, πιστωτικής κάρτας 
καί έφαρμογής νέων διαδικασιών, ώς 
καί έκπαίδευσις ειδικών κατηγοριών 
υπαλλήλων έπί θεμάτων τής ειδικό
τητάς των, ώς αναλυτών συστημά
των καί πληροφοριοληπτών.

Παραλλήλως, έλειτούργησαν τμή
ματα τών σχολών έκπαιδεύσεως νεο-

! φοτέρων τών πλευρών.
'Η έλλειψή τούτων έξ 

οίχαδήποτε πλευράς καί άν 
προέρχεται, τάς καταστρέ
φει καί τάς έξαφανίζει.

Ιί,αί είς τ<ν περίπτωσιν 
αυτήν ή εύϋύνν) βαρύνει έξ 
όλοκλήρου καί είς τό ακέ
ραιον τήν πλευράν, έξ ής 
προέρχεται ή τοιαύτκ, ελ- 
λειψις.

Είς τήν προκειμ.ένϊ)ν όέ 
περίπτωσιν ή περί ής ελλει- 
ψις δεν προέρχεται ούτε 
άπό τό Προσωπικόν τής 
Τραπέζης, ούτε άπό τήν 
Χυλλογικήν του 'Ηγεσίαν.

'Υπό τό κράτος όμ,ως τής 
επισημανβείαης έλλείψεως 
συνεργασίας καί άμ.οιβαίας 
κατανοήσεως, ούτε τό Προ
σωπικόν τής Τραπέζης δύ- 
ναται νά προστατευθή έναν
τι τών δυσμενών έπιδράσε- 
ων έκ τής τοιαύτης κατα
στάσεως, οΰτε ή είς τον ρ-ε- 
γιστον δυνατόν βαβμ,όν έξ- 
υπηρετησις τών συμ,φερόν- 
των τοΰ 'Ιδρύματος καί τών 
μετόχων του είναι δυνατόν 
νά έπιτευχβή, άλλ’ οΰτε 
καί καθίσταται έφικτή ή με
γίστη άπόδοσις τοΰ ρόλου 
τον όποιον διαδραματίζει ή

τπτροσληφθέντος προσωπικού και 
φροντιστηριακά τμήματα διά προα- 
γωγικούς διαγωνισμούς, είς τά ό
ποια συμμετέσχον έν συνόλφ 656 
άτομα.

Έκτος τών εκπαιδευτικών προ
γραμμάτων τών όργανωθέντων ύπό 
τής Τραπέζης, 66 στελέχη τού Ιδρύ
ματος μας παρηκολούθησαν σεμινά
ρια όργανωθέντα ΰπό τής ’Ανώτα
της Σχολής Οικονομικών καί Εμπο
ρικών ’Επιστημών, τοΰ Ελληνικού 
Κέντρου Παραγωγικότητας, τής 'Ελ
ληνικής 'Εταιρίας Διοικήσεως ’Επι
χειρήσεων καί τής 'Ελληνικής Εται
ρίας ’ Επηχε ιρησισκών Ερευνών. Ή 
Τράπεζα ένίσχυσεν επίσης 297 υ
παλλήλους πρός έπιμόρφωσιν είς 
ξένας γλώσσας καί άπέστειλεν άλ
λους εις τό εξωτερικόν πρός έκπαί- 
δευσιν είς ειδικά θέματα.

Κατά τό τρέχον έτος τό εκπαιδευ
τικόν μας πρόγραμμα συνεχίζεται 
μέ έντατικώτερον ρυθμόν. "Εμφασις 
δίδεται είς τά προγράμματα έκπαι- 
δεύσεως τά όποια αφορούν είς τήν 
διοίκησιν καί έποπτείαν προσωπι
κού, τάς νέας έφαρμογάς καί τήν πε
ριφερειακήν όργάνωσιν τών Κατα
στημάτων. "Εχουν ήδη προγραμμα
τ ισθή 55 σεμινάρια διάρκειας 1. 
685 ωρών, τά όποια θά παρακολου
θήσουν 1.411 άτομα. Παραλλήλως 
θά λειτουργήσουν τά τμήματα προα- 
γωγικοϋ διαγωνισμού καί προπαιδεύ- 
σεως προσωπικού, θά συνεχισθούν δέ 
ή ένίσχυσις υπαλλήλων προς έκμά- 
θησιν ξένων γλωσσών καί αί έκπαι- 
δευτικαί άποστολαί είς τραπέζας 
τοΰ έξωτερικοΰ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΛΟΓΗΣΙΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διά τήν εϋρυτέραν άξιοποίησιν 
τού ανθρωπίνου δυναμικού της καί 
τήν επιτυχή άντιμετώπισιν τών δη- 
μιουργουμένων αναγκών εις έξειδι- 
κευμένον προσωπικόν, ή Εθνική Τρά
πεζα έφαρμόζει, ώς γνωστόν, σύγ
χρονον σύστημα επιλογής καί άξιο- 
λογήσεως τοΰ προσωπικού. Κατ’ αύ
τό, έρευνώνται διά συγχρόνων έπι- 
στημσνικών μεθόδων δοκιμασίας 
(TESTS) αί ιδιαίτεροι ικανότητες 
καί ή ειδική καταλληλότης ένός έ-

’ Εθνική Τράηεζ* διά τής 
τυμ,μετοχής της είς τήν 
τροσπάθεικν τής οίκονομ.ι- 
κής άναπτύξεως τής Χώ-
P Gfc ζ e

’ Επιτακτική όθεν άνακύ- 
πτει ή άν-άγκη άντιμιετωπί- 
οεως καί έξουδετερώσεως, 
είς τήν βάσιν της, τής αιτί
ας, έξ ής προκαλοΰνται ό- 
λαι αί πρυαναφερθεϊσαι δυβ 
;αενεϊς καί περισταλτικώς έ. 
πιδρώσαι βυνθήκαι.

Καί ή τοιαύτη άντιμ-ετώ- 
πιβις καί έξουδετέρωσις 
δεν δύναται νά άποτελέση 
Εργον οίουδήποτε άλλου, 
πλήν, άποκλειβτικώς καί 
μόνον, τοΰ Κυριάρχου Χώ
ματος, ήτοι 'Υμών, Κύρι
νί Μέτοχοι, καθώς έπίβης 
καί τών άρμοδίων τής Κυ- 
βερνήσεως.

Περαίνοντες έκφράζομεν 
πρός τήν Γενικήν Χυνέλευ- 
σιν καί άπαντας 'Υμάς, Κύ
ριοι Μέτοχοι, τάς θερμο- 
τάτας εΰχαριοτίας όλοκλή- 
ρου τοΰ Προβωπικοΰ τής 
Τραπέζης καί τής Χυλλο
γικής του Ηγεσίας, ώς καί 
ήμών τών ιδίων προσωπι- 
κώς διά τήν καλωσύνην που 
είχατε νά μάς άκούαετε.

κάστου υπαλλήλου. Αί συγκεντρού- 
μεναι πληροφορίαι χρησιμοποιούν
ται είς τήν ορθολογικήν επιλογήν 
τών καταλλήλων υπαλλήλων διά τήν 
κάλυψιν τών έκάστοτε παρουσιαζομέ- 
νων ειδικών αναγκών, ώς καί γενικώ- 
τερον διά τήν τοποθέτησιν ένός έκα
στου εις τήν εργασίαν διά τήν οποίαν 
επιδεικνύει ίδαίτερον ενδιαφέρον καί 
κλίσιν.

ιΚατά τό παρελθόν έτος ή Όμάς 
Επιλογής Προσωπικού έπέλεξεν 1 92 
άτομα, έκ συνόλου 541 έξετασθέντων 
υποψηφίων, διά τήν κάλυψιν αναγκών 
είς έξειδικευμένας υπηρεσίας τών Κα
ταστημάτων μας έσωτερικοΰ και ε
ξωτερικού, έτεροι δε εκπαιδεύονται 
διά τήν άπόκτησιν τών ειδικοτήτων 
τού αναλυτού, TELLER καί πληρο- 
φοριολήπτου, διά τάς όποιας έκρίθη- 
σαν κατάλληλοι βάσει τών προσόν
των των. Τέλος, ώρισμένοι άπεστά- 
λησαν είς τό εξωτερικό πρός μετεκ- 
παίδευσιν.

Πέραν τών ανωτέρω, ή Όμάς, είς 
εφαρμογήν εΰρυτέρου προγράμματος 
συγκεντρώσεως στοιχείων σχετικών 
μέ τάς δυνατότητας ένός έκάστου υ
παλλήλου καί άξιολογήσεως όλοκλή
ρου τού προσωπικού μέχρις ώρισμέ- 
νου βαθμού καί ηλικίας, προέβη» εις 
έξέτασιν καί άξιολόγησιν σημαντικού 
αριθμού υπαλλήλων.

Πρός διευκόλυναιν τού έργο»υ τής 
Όμάδος έπραγματοποιήθη ή μεταφο
ρά ' είς τό Κέντρσν Μηχανογραφ ίαις 
τών στοιχείων 2.250 υπαλλήλων έξε
τασθέντων μέχρι σήμερον είς τά διά
φορα προγράμματα έπιλογής ή ά
ξιολογήσεως, ήδη δέ, άπό τών μέ
σων τοΰ 1971 ή άντλησις τών πλη* 
ροφοριών γίνεται μέσφ τών ηλεκτρο
νικών υπολογιστών.

Τό πρόγραμμα τής Όμάδος διά 
τό τρέχον έτος προβλέπει συνέχισιν 
τών έργασιών είς τούς δύο βασικούς 
τομείς, της άξιολογήσεως καί τής 
έπιλογής. Επίσης, θά συνεχισθή ή 
προσπάθεια βελτιώσεως καί προσαρ
μογής προς τάς άνάγκας τής Τραπέ
ζης τών έφαρμοζομένων μεθόδων έρ
γασίας, ώς καί ή έπιστηιμονική ένη- 
μέρωσις τών μελών τής 'Ομάδος, δΓ 
έπιμορφώσεως καί μετεκπα ιδεύσεως 
τούτων ες τό εξωτερικόν, είς τομείς 
σχετικούς μέ τό έργον των.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ)ΣΜΟΣ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗ
ΛΩΝ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΤΒΑ ΣΥΝ.Π.Ε.

Άνακοί νωσις
Ή Διοίκησις τού Συνεταιρισιμοΰ εΰρίσκεται είς τήν εύ- 

χάριστον θέσιν νά σάς γνωρίση, δτι είς τά Πρατήριά της 
(Πεσμαζόγλοιν 1, εντός τής Στοάς) λειτουργεί ειδικόν Τμήπ 
μα πωλήσεως ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΗΜΩΝ ΠΡΟ'ΙΌΝΤΩΝ ΛΟΥΤΡΑ
ΚΙΟΥ «Κ A Ζ I Ν Ο».

Ή ττοικιλία τών ειδών, ή άρίστη ττοιότης των, λόγφ 
τών καθημερινών ιταραλαβών, αΐ λίαν συμφέρουσαι τιμαί καί 
ή ταχεία έξυττηρέτησις, θά σάς ενθουσιάσουν.

Έτπσκεφθήτε μας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

0 ΡΟΑΟΣ ΤΟΥ 0ΝΘΡ0ΙΙΝ0Υ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΣ 
ΑΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ



Επιδόματα βαδμοΰ και πολυετίας 
Καταγγελία συλλογικής συμβάσεως 

Σχέσεις Συλλόγων καί Ο.Τ.Ο.Ε.
φ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΖ ΤΟΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Η ΣΥΑΑΟΠΚΗ ΣΥΜΒ1ΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΒΠΙΚΟΥ ΕΒΝΙΚΗΣ ΤΡΛΠΕΖΗΣ

’Αδήριτος ανάγκη βελτιώσεως των αποδοχών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙ
ΚΗΣ ΤΡΛΠΕΖΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΗΣ ΤΡΛΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ε
ΘΝΙΚΗΣ ΤΡΛΠΕΖΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟ
ΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ-
ΖΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣIΣ 
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Προς ένημέρωσίν σας γνωρίζο- 
μεν ύμΐν τά κάτωθι:

Λ'. Προσφυγή των Συλλόγων μας 
εις την Διαιτησίαν διά τό επίδομα 
βοηθού άπό τού Λογιστοΰ Λ' καί 
Ταμ ίου Α' καί άνω καί διά τό ε
πίδομα πολυετίας έκ 5% άμα τή 
συμπληρώσει πενταετούς υπηρεσί
ας.

Μετά μακράν προδικασίαν, προς 
παραπομπήν της διενέξεως, έξ α
φορμής των ώς άνω δύο Θεμάτων, 
εις τό Πρωτοβάθμιον Διοικ. Διαιτ. 
Δικαστήριον ’Αθηνών, έγένετο ένώ- 
πιον τού Δικαστηρίου τούτου τήν
23.5.1972 ή συζή,τησις τής σχετι
κής προσφυγής μας καί έν συνεχείφ 
υπεβλήθη τό έπί τού προκει μενού υ
πόμνημα των Συλλόγων μας. ’Απο
μένει ή διά τά άνωτέρω θέματα Ε'κ- 
δοσις Άποφάσεως τού ώς εΐρηται 
Διαιτητικού Δικαστηρίου.

Β'. Καταγγελία τής άπό 25.5. 
1970 Συλλογικής Συμβάσεως Ερ
γασίας Προσωπικού ’Εθνικής Τρα
πέζης. ,

Ληξάσης τής διετίας, κατηγγέλ- 
θη ϋπό των Συλλόγων μας τήν 26.
5.1972 ή ώς άνω Σ.Σ.Ε. ‘Η σχετι
κή διά Δικαστικού Κλητήρος έπίδο- 
σις τής καταγγελίας έπραγματο- 
ποιήθη τήν 27.5.1972.

Διά τής γενομένης καταγγελίας 
ζητείται αΰξησις των βασικών μι
σθών, οϊτινες καθωρίσθησαν διά τής 
καταγγελθείσης ΣΣΕ, κατά ποσο- 
στόν 20% καί χορήγησις ταυτοχρό- 
νως με τήν προαγωγήν καί μέρους 
έκ τού συνολικού ποσοστού προσ
αυξήσεων, ώς τούτο καθορίζεται εις 
τήν Σ.Σ.Ε. Προσωπικού Τραπέζης 
Ελλάδος, τήν δημοσιευθεϊσαν εις 
τό ϋπ’ άριθ. 302)4.5.1970 τεύχος 
δεύτερον, φύλλον τής Εφημερίδας 
τής Κυβερνήσεως.

’Εάν ή Τράπεζα δεν προέλθη εις 
διαπραγματεύσεις εντός τής τα
χθείσης προθεσμίας (μιας έβδομά- 
δος), τότε θά άκολουθηθή ή διαδι
κασία παραπομπής τής ύποθέσεως 
ενώπιον τού αρμοδίου Διαιτητικού 
Δικαστηρίου, τό όποιον θά άποφαν- 
θή διά σχετικής άποφάσεώς του.

Γ'. Μή συμμετοχή τών ’Εκπρο
σώπων τών Συλλόγων μας εις τάς 
Συνεδριάσεις κλπ. τού ’Εκτελεστι
κού Συμβουλίου τής 'Ομοσπονδίας 
Τραπεζοϋπαλληλικών ’Οργανώσεων 
Ελλάδος.

Τό Προσωπικόν τής ’Εθνικής Τρα 
πέζης τής Ελλάδος καί τό Προσω
πικόν τής Αγροτικής Τραπέζης, μέ 
χρι τής έν Εχει 1955 ίδρύσεως τής 
'Ομοσπονδίας, άνήκον εις τήν 'Ο
μοσπονδίαν τών Συλλόγων τού Προ
σωπικού τών Μεγάλων Τραπεζών.

Τό Προσωπικόν τών λοιπών Τρα 
πεζών άνήκεν εις άλλην — ιδιαιτέ
ραν 'Ομοσπονδίαν.

Τό 1955 ίδρύθη δΓ δλους τούς 
Τραπεζοϋπαλληλικούς Συλλόγους, 
καί τό Προσωπικόν, δλων αδιακρί
τως τών Τραπεζών, ή 'Ομοσπονδία 
Τ ραπεζοϋπαλληλ ικών ’ Ο ργανώσεων 
Ελλάδος.

Τό Προσωπικόν τής ’Εθνικής 
Τραπέζης εις αριθμόν δεν υστερεί 
τού Προσωπικού άθροιστικώς τών 
Τραπεζών Ελλάδος καί ’Αγροτικής 
ούτε τού Προσωπικού άθροιστικώς 
πασών τών λοιπών έτέρων Τραπε
ζών.

'Η ’Εθνική Τράπεζα, όπως καί ή 
Τράπεζα τής Ελλάδος καί ή ’Αγρο
τική, άποτελούν τήν ομάδα τών χα
ρακτηρισμένων ώς Τραπεζών έλεγ- 
χομένων υπό τού Κράτους, ένώ αΐ 
διάφοροι έτεραι Τράπεζαι άνήκουν 
εις τήν κατηγορίαν τών ιδιωτικών 
Τραπεζών.

Ή ’Εθνική Τράπεζα, αποτελεί 
κολοσσόν Πιστωτικού 'Ιδρύματος, 
έκτος πάσης διακρίσεως μέ όποιαν- 
δήποτε άδιακρίτως άλλην Τράπεζα.

Τό Προσωπικόν τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, άποτελεΐ τό 1)3 τής ό
λης δυνάμεως τών υπό τήν στέγην 
τής 'Ομοσπονδίας Τραπεζικών Υ
παλλήλων, οί δε Σύλλογοί του τό 
1)3 τών εις τήν δύναμιν τής 'Ομο
σπονδίας άνηκόντων Συλλόγων.

Τά Προσωπικόν τής ’Εθνικής Τρα 
πέζης καί οί Σύλλογοί του προσέ- 
φεραν πάντοτε τά πάντα εις τήν 
'Ομοσπονδίαν, καί ουδέποτε έζήτη. 
σαν, έστω καί τό παραμικρόν, άπό 
αυτήν, καί ουδέποτε τήν άπησχάλη- 
σαν μέ περισπασμούς ή δ,τι δήποτε 
άλλο.

Κατά παραγνώρισιν καί πλήρη 
περιφρόνησιν τών άνωτέρω, έν οψει 
δε τής άντιμετωπίσεως τού θέματος 
τών αυξήσεων, ό Πρόεδρος τής 'Ο
μοσπονδίας, άνευ γνώσεως καί ά-

ρή Επιτροπήν Συνεργασίας καί Ε
θεσε ζήτημα ενιαίου μισθολογίου 
διά τό Προσωπικόν τών ’Εμπορικών 
Τραπεζών, διαχωρίσας τήν ’Αγρο
τικήν Τράπεζαν καί τήν Τράπεζαν 
τής 'Ελλάδος, καίτοι αυτή διενερ
γεί ώς γνωστόν, έμπορικάς έργασί- 
ας καί δημιουργήσας οΰτω διάσπα- 
σιν εις τήν συνοχήν μεταξύ τών με
λών τής 'Ομοσπονδίας.

Έπροχώρησεν εις τήν, διά τής 
άπό 30.3.72 καταγγελίας ύπό τής 
'Ομοσπονδίας τών σχετικών ΣΣΕ, 
καί ’Αποφάσεων Διαιτησίας, άντι- 
μετώπισιν τού θέματος τών αυξήσε
ων, άνευ καλύψεως τού Προσωπικού 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, ή Σ.Σ.Ε. 
τού οποίου Εληγε τήν 25.5.72 καί 
ή το νόμω άνέφικτος ή προ τής πα- 
ρελεύσεως τής ημερομηνίας ταύτης 
καταγγελία της.

Δέον νά σημειωθή ότι, άνεξαρτή- 
τως τού ζητήματος τής μή βάσει 
τού νόμου νομιμσπσιήσεως τής ‘Ο
μοσπονδίας, διά τήν ύπ’ αυτής γε- 
νομένην ώς εΐρηται καταγγελίαν, 
πλήν καθ’ όσον αΰτη άφορά εις τήν 
ύπ’ άριθ. 30)1970 Άπόφασιν τού 
Δ.ΔΔ.Α. καί μόνον, ή κατά τά άνω 
καταγγελία τής 30.3.1 972 έπανελή- 
φθη έκ νέου τήν 15.5.1972 ώς προς 
τάς Τραπέζας Ελλάδος, ’Αγροτι
κήν, ’Εθνικήν Κτηματικήν καί ’Ε
παγγελματικής Πίστεως, διότι κα- 
τα τήν πρώτην καταγγελίαν (τής 
30.3.1972) δεν εΐχε λήξει ή διετία 
ισχύος τών διά τό Προσωπικόν τών 
έν λόγω Τραπεζών Σ.Σ.Ε.

Έπί πάντων τών άνωτέρω οί εις 
τό "Εκτελεστικόν Συμβούλιον τής 
'Ομοσπονδίας μετέχοντες ’Εκπρό
σωποι τών Συλλόγων μας εΐχον ρη- 
τώς διατυπώσει τήν άντίθεσίν των 
εΐχον έπισημάνει τούς κινδύνους 
διασπάσεως τής 'Ομοσπονδίας, εΐ- 
χον διαμαρτυρηθή διότι άγνοούν- 
ται καί περιφρονοΰνται τά συμφέ
ροντα τών μελών τών Συλλόγων μας 
καί εΐχον ζητήσει τήν έγκατάλειψιν 
τών διασπαστικών ενεργειών καί 
τοποθετήσεων καί είσηγηθή τον τρό 
πον νομίμου καλύψεως τής ακολου
θητέας διαδικασίας διά τό θέμα 
τών αυξήσεων, πλήν έπί ματαίψ, δι
ότι ολαι αί προσπάθεια! των προ- 
σέκρουον εις τήν περί τού άντιθέ- 
του έμμονήν τού Προέδρου τής 'Ο- 
σπονδίας προς ήν συνετάσσετο ή 
πλειοψηφία τού Ε.Σ.

Διά πράξεων τού κ. Διοικη- 
τοΰ έγένοντο αί άκόλουθο ι τοπο 
Θετήσεις εις διάφορα υποκατα
στήματα :

Ό %. Παναγιώτης Θε οψανόατουλος, 
Τμηματάρχης Β' Τάξεως, προϊστά
μενος 'Υπηρεσίας παρά τή Διευθύν- 
σει Περί όσιας Τραπέζης εις τήν Δι- 
εύθυνσιν Βιομηχανικών Χαρηγήστων, 
ώς Προϊστάμενος Υπηρεσίας παρ’ 
αυτή.

Ό κ. ’Ιωάννης Μάνος, 'Τποτμη- 
ματάρχης, Προϊστάμενος τής 'Τπη
ρεσίας Κατ) των καί Συγγενών ’Ορ
γανισμών Έξ)καΰ, έκ τής Διευθϋν- 
σεως Ναυτιλιακών ’Εργασιών καί Έρ 
γασιών ’Εξωτερικού, ώς Προϊστάμε. 
νσς τοΰ παρά τή. ατιτή Διευθύνσετ 
Τμήματος Κ1ατ)των καί Συγγενών 
’Οργανισμών Εξωτερικού.

Ό κ. ’Αριστοφάνης Θεοίδωρύπουλος 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, Επιθεω
ρητής εις τήν Διεύθυνσιν Ναυτιλια
κών ’Εργασιών καί ’Εργασιών Έξ) 
καν, ώς 'Υποδιευθυντής.

Ό κ. Ίίλίας Κουκοΰτσης Ίϊμηιμα- 
τάρχης Β' τάξεως, παρά τώ Ύπιο- 
καταστήματι Βάθης, εις τό Υποκα
τάστημα Π λ. Συντάγματος, ως ’Εν
τεταλμένος.

Ό κ. Φαίδων ’ Ιωαννΐ'δης, Τμημα
τάρχης Β' τάξεως, ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου παρά 
τψ 'Τποκαταστήματι ΚαΙβάλας, εις 
τό αϋτύ Υποκατάστημα, ώς 'Υπο
διευθυντής.

Ό κ. Γεώργιος Νικολόπουλος Τμη^ 
ματάρχης Β' 'Υποδιευθυντής παρά 
τψ 'Τποκαΐαστήιματι ΛεβαΙδείας, εις 
τό 'Υποκατάστημα Ναυπάκτου, ώς 
Διευθυντής, άντί τοΰ κ. Θεοδώρου 
Τσώνα Τμηιματάρχορ Β', μετατιθε- 
μένσυ εις τό 'Υποκατάστημα Σπάρ
της, ώς Διευθυντοΰ, αντί τοΰ κ. Γε
ωργίου Ρυζοποΰλου Τίμηιματάρχον Β' 
μετατιθυμένου εις τό ’Υποκατάστημα 
"Αργους, ώς Διευθυντοΰ, άντί τοΰ κ. 
Παναγιώτου Πατεράκη, 'Υποτμηιμα. 
τάρχου, άπαλλασσαμένου τών καθη- 
κάντιον του λόγω άσθενείας καί τι
θέμενου εις τήν διάθεσιν τής Διευ- 
θύνσεως Προσωπικού προς Τ'οποθέτηπ 
σιν.

Ό κ. ’Ιωάννης Χριστόπουλος, Λο
γιστής Α/ τάξεως, παρά τή: Διευθύν.

Τήν τοισύτην κατάστασιν Εζησαν 
έντόνως οί Εκπρόσωποι τών Συλ
λόγων μας κατά την συνεδρίασιν 
τοΰ Ε.Σ. τής 'Ομοσπονδίας τής 28. 
3.72 έξ ής καί άπεχώρησαν εις Εν- 
δειξιν διαμαρτυρίας.

Παρά ταΰτα, έκ Θεμάτων περι- 
λαμβανομένων εις τήν ήμερησίαν 
διάταξιν τής άπό 5.5.72 προσκλή- 
σεως διά συνεδρίασιν τού Ε.Σ. τήν 
πρωίαν τής 10.5.72, κατεδεικνύετο 
ή άνευ αμφιβολιών συνέχισες τής 
δεδηλωμένης ήδη τακτικής έμ μονής 
τού Προέδρου τής 'Ομοσπονδίας εις 
βάρος τών συμφερόντων τών μελών 
τών Συλλόγων μας.

Μή υπάρχοντας καί άπομένοντος 
πλέον άλλου τρόπου προς προστα
σίαν τών συμφερόντων τοΰ Προσω
πικού τής Εθνικής Τραπέζης, έ- 
κρίθη άναγκαΐσν όπως οί Σύλλογοί 
μας παυσουν έφεξής νά παρέχουν 
διά τής παρουσίας των κάλυψιν 
τών κατά τά προεκτεθέντα λαμβα- 
νομένων αποφάσεων τής 'Ομοσπον
δίας.

Προς τον σκοπόν δε τούτον ά- 
πηύθυναν το ακόλουθον Εγγραφον:

«ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΤΡΑΠΕΖΟΎ· ΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ενταύθα
Έν Άθήναις τή 9η Μαιου 1972 

Κύριοι Συνάδελφοι,
’Έχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσω- 

μεν δτι οί εις τό ’Εκτελεστικόν 
Συμβούλιον τής 'Ομοσπονδίας με
τέχοντες ’Εκπρόσωποι τών ή μ ετέ
ρων Συλλόγων θά απέχουν τών συ
νεδριάσεων κλπ. τού ’Εκτελεστικού 
Συμβουλίου, προς διασφάλισιν συμ 
φερόντων μελών μας. Κατόπιν τού
του εΐναι αυτονόητον ότι ή 'Ομο
σπονδία παύει νά Εχη οίανδήποτε 
προς οίονδήποτε καί έπί οίουδήπο- 
τε θέματος έκπροσωπευτικήν ή αν
τιπροσωπευτικήν αρμοδιότητα καθ’ 
οσον άφορά είς τούς Συλλόγους 
μας.

Διατελοΰμεν μετά τιμής 
Διά τούς Συλλόγους 

(Έπονται αί υπόγραφα!)
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

νο-ς τή; ’Υπηρεσίας Χορηγήσεων Βι
ομηχανικών Είδών Διατροφής καί 
Καπνού.

Ό κ. Θεόδωρος Γεοιργόπουλος 'Τ- 
ποτμηματάρχης παρά τώ 'Υάακατα- 
στήιματι ΙΤαιτρών, είς τήν Διεύθυνσνν 
Έπιιθεωρήσεως, ώς Δόκιμος Επιθεω
ρητής.

Ό κ. Κωνσταντίνος Άνασχτασίου, 
Λογιστή; Α' τάξεως, παρά τή Διει> 
θύνσει Προσωπικού (Διάθεσιν), είς 
τό 'Υποκατάστημα θδοΰ Γ' Σεπτεμ
βρίου, ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊ
στάμενος Λογιστηρίου.

Ό κ. Δημήτριος Τόπακας, Τμημα
τάρχης Α' τάξεως, Προϊστάμενος 
τής 'Υπηρεσίας Προσωπικού τοΰ Κα
ταστήματος όδοϋ Σταδίου 38, ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενο; Λογιστη
ρίου τοΰ αύτοϋ Καταστήματος,

Ό κ. ’Αναστάσιος Μπότσαρης, Λο 
γιστής Α' τάξεως, ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου παρά 
τώ 'Τποκαταστήματι Πετραλώνων, 
είς τήν ΰπό ϋδρυσιν Θυρίδα ’Άνω Ί_ 
λισσίων, ώς Προϊστάμενος αυτής.

Ό κ. ’Ιωάννης Νικαλούιδης, Λογι
στής Β' τάξεως, παρά τώ Ύποκατα, 
στήματι Άγγελοπούλου, ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου, παρά τψ Ύποκαταστήματι Πε
τραλώνων.

Ό κ. Δημήτριος Τσάτσος, ’Υπολο
γιστής Λ' τάξεως, παρά τώ Κεντρι- 
κφ Καταβτήματι, είς τήν ΰπό ϊδρυσιν 
Θυρίδα ■ Περάματος, ώς Προϊστάμε
νος αυτής.

Ό ·/:. Στέφανος Μυτιληναΐος Ύπο- 
τμηματάρχης, παρά τή Διευθύνσει 
Γραμματείας (ΤΙμήιμα Πληραφοριών) 
είς τό Υποκατάστημα Νικαιΐας, ώς 
’Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου, άντί τοΰ κ. ’ Ιωάνναν Τσά
κωνα, Τμηματάρχου Β' τάξεως, ά- 
παλλασσομένου τών καθηκόντων του, 
τή, αιτήσει του καί μετατιθεμένου είς 
τήν Διεύθυνσιν Γρμμματείας (Τμήμα 
Πληροφοριών).

Ό κ. Γεώργιος Καρανίκας, 'T:rto_ 
τμηματάρχης, ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου παρά τψ 
'Υποκαταστήματι όδοϋ Γ' Σεπτεμ
βρίου, εις τήν Διεύθυνσιν Ναυτιλια
κών ’Εργασιών καί ’Εργασιών Εξω
τερικού, ώς Προϊστάμενος τής Υ
πηρεσίας ’Εξωτερικού Συναλλάγμα
τος.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
Καλούμεν δθεν τήν άνωτέρω Τρά 

πεζαν όπως διά τών νομίμων εκ
προσώπων της δ ι απραγ μ ατευθή 
μεθ’ ημών, είς τόπον καί χρόνον ό- 
ρισθησόμενον παρ’ αυτής, τήν σύ- 
ναψιν Συλλογικής Συμβάσεως Ερ
γασίας βελτιώσεως τών άποδοχών 
τών υπαλλήλων της, αίτούμενοι ό
πως ή βελτίωσις αίίτη άνέλθη είς 
ποσοστόν 20% (εϊκοσιν έπί τοίς ε
κατόν) έπί τών βασικών μισθών 
τών υπαλλήλων της, ώς οΰτσι διε- 
μορφώθησαν διά τής άνωτέρω κα-

Ύπό τοΰ Διοικ. Συμβουλίου
τού Συλλόγου υπεβλήθη είς τήν
Διοίκησιν τής Τραπέζης τό κατω
τέρω υπόμνημα.

«Κύριε Διοικητά,

Ααμβάνομεν τήιν τιμήν νά άναφέ- 
ρωμεν, Ύμΐν, τά κάτωθι, άφορώντα 
εις τινας υπαλλήλους ύπηρετούντας 
εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελ
λάδος.

Συγκεκριμμένως οί έν λόγω υπάλ
ληλοι προσελήφθησαν ώς κλητήρες 
έπί έτηοΐα συμβάσει. Άπό τής 
προσλήψεώς των όμως, οί πλεϊστοι 
έξ' αυτών έτοποθετήθησαν είς τή,ν 
Λογιστικήν υπηρεσίαν, ένώ οί υπό
λοιποι παρέσχον έπί μακρόν διάστη,- 
μα υπηρεσίαν κλητήρος καί έν συνε
χείς ιάνετέθη καί είς αυτούς, υπαλλη
λική υπηρεσία.

Μ-ετασχόντες έν συνεχεία είς διε- 
νεργη,θέντας διαγωνισμούς μετατάξε- 
ως, ένετάχθησαν και τιπικώς πλέονν 
είς τό υπαλληλικόν προσωπικόν.

Κατά τήν μετάταξίν των όμως δέν 
ύπελογίσθη ώς χρόνος υπηρεσίας, τό 
διάστημα, καθ’ δ, προσέφερον μέν 
υπαλληλικήν υπηρεσίαν, άλλα άν,ήτ 
κον είς τό υπηρετικόν ή βοηθητικόν 
προσωπικόν.

Ύποβάλλομεν τήν παράκλη,σιν Ο
πως είς τούς έν λόγω συναδέλφους 
σποδοθή τό δίκαιον διά τής άναλόγου 
χρονικής προωθήσεως προς τον χρό
νον καθ’ δν προσέφερον ύπαλληνικήν 
υπηρεσίαν.

'Η άναγνώρισις τοΰ χρόνου υπη
ρεσίας ύπό τήν τυπικήν ιδιότητα τοΰ 
υπηρετικού ή βοηθητικού προσωπι
κού θά άρη τήν άδικίαν καί θά άπο- 
καταστήση τήν κατηγορίαν αύτήν

Υπόμνημα διά
τούς πολεμιστάς
ύπεδλήδη
εις τήν Κυδέρνησιν

Υπόμνημα προς ί κανοπο ίησιν 
τών αιτημάτων τών Πολεμιστών τού 
Ν. 751 υπέβαλε προς τήν Κυβέρνη- 
σιν τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου.

Ό Πρόεδρος τής Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, πρός τον όποιον έπε- 
δόθη επίσης τό υπόμνημα, έδήλω- 
σεν δτι εΐναι κάτοχος τού θέματος 
καί δτι τούτο θά άπασχολήση προ
σεχώς τά μέλη τής Συμβουλευτικής 
’Επιτροπής.

‘Επισκέψεις τού Δ.Σ. 
εις ύποκαταστήματα

Κλιμάκιον τού Διοικητικού Συμ
βουλίου ύπό τόν Πρόεδρον τού Συλ
λόγου κ. Άθ. Γιαννακόπουλον ήρ- 
χισεν επισκέψεις είς τά Ύπακατα- 
στήμοττα τής περιοχής Διοικήσεως 
Πρωτευούσης, μέ αντικειμενικόν σκο
πόν νά πληροφορηθή άπό τούς συν
αδέλφους τά προβλήματα έκαστου 
υποκαταστήματος καί νά προβής είς 
τάς ένδεδειγμένας ένεργείας.

ταγγελλομένης Συλογικής Συμβάσε 
ως ’Εργασίας και είς χορήγησιν έξ 
άρχής άπό τής προαγωγής καί 
κτήσεως τοΰ βαθμού έκ τού συνο
λικού ποσοστού προσαυξήσεων λό
γω τών έπί τού βασικού μισθού 
προσαυξήσεων, ας προβλέπει ό 
’Οργανισμός Υπηρεσίας τής Τρα
πέζης, μέρος άνερχόμενον είς πο
σοστόν έπί τοΰ βασικού μισθού έ
καστου άντιστοίχως βαθμού, ώς 
τούτο καθορίζεται εις τήν Συλλο
γικήν Σύμβασιν Εργασίας Προσω
πικού Τραπέζης τής Ελλάδος, δη-

τών συναδέλφων μας, όλιγάριθμον 
άλωστε.

Εις τινας έκ τής άνωτέρω κατη
γορίας, άνεγνωρίσθη κατά τό Ετος 
1961, ΰπό τής Διοικήσεως, τό 1)3 
τού χρόνου υπηρεσίας των ύπό τή,ν 
τυπικήν ιδιότητα τού βοηθητικού 
προσωπικού, ώς χρόνος υπαλληλικής 
υπηρεσίας, διότι ή προσψερσμένη: ερ
γασία των άνεγράφετο είς τά φύλ
λα ποιότητος. Παρομοία άναγνώρι- 
σις έγένετο καί κατά τό τρέχον Ε
τος.

Είς τούς ετέρους δμως δέν άνε
γνωρίσθη ουδέ ό ελάχιστος ούτος 
χρόνος διότι οί προϊστάμενοι δέν έ- 
μερίμνησαν ώστε νά καταχωρηθή αΰ
τη είς τά φύλλα ποιότητος.

Πέραν τής απώλειας τοΰ χρόνου 
υπαλληλικής ιύπηρεσίας των οί συνά
δελφοι ούτοι ϋπέστησαν καί μισθο- 
λογικήν «καθήλωσιν» κοπά τήν με- 
τάταξίν των, διότι ό μισθός των ώς 
βοηθητικού ή υπηρετικού προσωπι
κού ή το άνώτερος τού μισθού τόν ό
ποιον εδικαιούντο μετατασσόμενοι».

Ύπό τοΰ Υπουργείου Ε
θνικής Οικονομίας έκοινοποιή- 
θη ή ακόλουθος άπόψασις συγ- 
κροτήσεως τριμερούς επιτρο
πής συνεργασίας, κατόπιν α
ναφοράς τής Ο.Τ.Ο.Ε.

"Εχοντες ύπ’ δψιν:

1) Τήν ΰπ’ άριθ. 347)99) 14.1. 
72 ’Αναφοράν τής 'Ομοσπονδίας 
Τ ραπεζοϋπαλληλ ι κών ’Οργανώσεων 
'Ελλάδος.

2) Τό ΰπ’ άριθ. 9041)685)16. 
2.72 Ήμέτερον Εγγραφον, καί τάς 
σχετικάς άναφοράς «περί ορισμού 
Εκπροσώπων», τών έν κοινοποιήσει 
άνσφερομένων Τραπεζών.

Άποφασίζομεν 
Συγκροτοΰμεν τριμερή Επιτρο

πήν Συνεργασίας, πρός τόν σκοπόν 
τής λήψεως τών άναγκαίων μέτρων 
πρός έπίτευξιν έξομοιώσεως τών 
ορών άμοιβής κα έργασίας τών πα
ρά ταΐς Έμπορικαΐς Τραπέζαις έ,ρ 
γαζομένων, άποτελουμένην έκ τών 
κάτωθι:

1. — Άβερκίου Καραλή, Γεν. Δ) 
ντοΰ Γεν. Δ)νσεως Έργασίας Υ
πουργείου ’Εθνικής Οικονομίας, ώς 
Προέδρου, καί μελών.

2. — Παναγιώτου Πανοπούλου, 
Ύποδ)ντοΰ Δικαστικού, ώς Εκπρο
σώπου τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος Α.Ε.

3. — Ίωάννου Παπαδάτου, Δ) 
ντοΰ Δικαστικού, ώς εκπροσώπου 
τής ’Εμπορικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος Α.Ε.

4. — Περικλέους Κομνηνοΰ, Δ) 
ντοΰ, ώς Εκπροσώπου τής Τραπέ
ζης Εμπορικής Πίστεως.

5. — Γεωργίου Λίζου, Δ) ντοΰ 
Λογ) χοΰ, ώς εκπροσώπου τής Γε
νικής Τραπέζης τής Ελλάδος Α.Ε.

6. — Γεωργίου Τσι τσοποΰλου, 
Δικηγόρου, ώς Εκπροσώπου τής Ί
ον ικής καί Λαϊκής Τραπέζης Α.Ε.

7. — Διονυσίου Παπακυριακσπού- 
λου. Δικηγόρου, ώς εκπροσώπου 
τής Τραπέζης ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞ
ΠΡΕΣ, καί

8. — Π. Παπαρροδοπούλου, ώς

μοσιευθείσης κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 
44501) 1325 τής 30.4.70 άποφό> 
σεως τοΰ κ. Υπουργού Έργασίας 
(ΦΕΚ ύπ’ άριθ. 302, τεύχος δεύ
τερον, τής 4.5.70).

Είς περίπτωσιν μή άποδοχής τής 
παρούσης μετά τήν λήψιν ταύτης 
καί έντός εΰλόγως συντόμου προθε 
σμίας, _ πάντως οΰχι ,μεγαλυτέρας 
τής μιας έβδομάδας, δηλοΰμεν δτι 
θέλομεν προσφύγει είς τό Ύπονρ- 
γεΐον Εθνικής Οικονομίας — Γε
νικήν Διεύθυνσιν Έργασίας, διά 
τά περαιτέρω νόμιμα.

Αρμόδιος Δικαστικός Κλητήρ Ε
πιδοτώ νομίμως τήν παρούσαν 
πρός τήν εις ήν αυτή απευθύνεται 
’Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος Α. 
Ε., καθώς επίσης καί πρός τό Ύ- 
πουργεϊον Εθνικής Οικονομίας — 
Γενικήν Διεύθυνσιν Έργασίας καί 
την 'Ομοσπονδίαν Τραπεζοϋπαλλη
λικών ’Οργανώσεων 'Ελλάδος, άντι- 
γράφων ταύτην ολόκληρον είς τά 
σχετικά άποδεικτικά του έπιδό- 
σεως.

Έν Άθήναις τή 26η Μα’ίου 1972 
Διά τούς Συλλόγους 

Υπαλλήλων Έθν. Τραπ. Ελλάδος 
'Ο Πρόεδρος

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
'Ο Γ. Γραμματεϋς 

Ν. ΠΙ ΣΚΟΠΟΣ
Τών Ύπαλ. τής Τραπέζης ’Αθηνών 

'Ο Πρόεδρος 
Σ. ΓΚΙ ΤΑΚΟΣ 

Ο Γ. Γραμματεϋς 
Κ. ΠI ΕΡ ΡΟΥΤΣΑΚΟΣ 

Τών Είσπρακτ. Εθνικής Τραπέζης 
Ό Πρόεδρος 

ΓΡ. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ 
Ό Γ. Γραμματεϋς 

Γ. ΞΕΝΟΣ
Βοηθητικού Προσωπικού 

Εθνικής Τραπέζης 
Ό Πρόεδρος

ΑΝΔΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ 
Ό Γ. Γραμματεϋς 

Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΪΝΕΖΗΙΗΒΗ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ 
ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΝ Α.Α.

Είς τό Πρωτοβάθμιον Διαιτητι
κόν Δικαστήριον έξεδικάσθη τήν 
23.5.72 ή προσφυγή τών τεσσάρων 
Συλλόγων τοΰ Προσωπικού τής Τρα 
πέζης μας διά τό Επίδομα βαθμού 
άπό τού Λογιστοΰ Α' καί τοΰ Ταμί- 
ου Α' καί άνω ώς καί διά τό Επίδο
μα πολυετίας Εκ 5% άμα τή συμπλη
ρώσει πενταετίας. Έν συνεχείφ υ
πεβλήθη υπόμνημα τών Συλλόγων 
καί άναμένεται ή Εκδοσις τής σχε
τικής άποφάσεως.

Εκπροσώπου τής 'Ομοσπονδίας Τρα 
πεζοϋπαλλη ι κώ ν ’Οργανώσεων Ελ
λάδος.

Ό Υφυπουργός 
Γ. Π. ΚΑΡΤΕΡ 

’Ακριβές άντίγραφον 
Ό Τμηματάρχης

Τά Διοικητικά Συμβούλια 
τών τεσσάρων Συλλόγιων Προ 
σωτηκοΰ της Τραπέζης μας ά- 
πηύθυναν έν συνεχείς( πρός τό 
Έκτελεστ ικόν ΣυμΙβόύλιον τής 
Ο.Τ.Ο.Ε. τό άκόλουθον έγ
γραφον :

Πρός
’Εκτελεστικόν Συμβούλιον Όμ)νδίας 
Τραπεζοϋπαλληλικών ’Οργανώσεων 

Ελλάδος
’Ενταύθα

Κύριοι Συνάδελφοι,
"Εχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσω- 

μεν ότι οί είς τό Εκτελεστικόν Συμ
βούλιον τής 'Ομοσπονδίας μετέχον
τες Εκπρόσωποι τών ήμετέρων Συλ 
λόγων θά άπέχουν τών συνεδριάσε
ων κλπ. τοΰ Εκτελεστικού Συμβου
λίου, πρός διασφάλισιν συμφερόν
των μελών μας. Κατόπιν τούτου εΐ
ναι αυτονόητον ότι ή 'Ομοσπονδία 
παύει νά εχη οίανδήποτε πρός οίον
δήποτε καί έπί οίουδήποτε θέματος 
έκπροσωπευτικήν ή άντιπροσωπευτι- 
κήν άρμοδιότητα καθ’ όσον άφορά 
είς τούς Συλλόγους μας.

Διατελοΰμεν μετά τιμής 
Διά τούς Συλλόγους 

Υπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης 
'Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Υπαλλήλων τής Τραπέζης ’Αθηνών 

'Ο Πρόεδρος 
Σ. ΓΚΙΤΑΚΟΣ

Είσπρακτόρων Εθνικής Τραπέζης 
Ό Πρόεδρος 

ΓΡ. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ
Βοηθητικού Προσωπικού 

Εθνικής Τραπέζης 
'Ο Πρόεδρος

ΑΝΔΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
ποφάσεως τσΰ Εκτελεστικού Συμ
βουλίου, προσέφυγεν είς τήν τριμε

σει Βιομηχανικών Χορηγήσεων eu; 
τήν αΰτήν Διτύθυνοιν ώς Προϊστάμε-

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ 
ΕΙΣ ΑΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Άναμένομεν
As* «ράξεως ΰπογραφομ-ενης ύηο μ,όνου τοΰ κ- 

Ατοεζτητοΰ ό Λ.' ύποΠτευΟυντζ,: του ύ ποκ * τ * βτ'ήμ,*- 
τος Μητροττόλεως ύ«οδτεοβοντης ζ. Ιίτον. Κ*τβε- 
άμπας ετοιτοθετήθν) Προ'6οτάμ.ενος τοΰ Τμ.ήμ.*τος 
ϊί.*Θοβτερήοεων Λ.' είς την Αεεύθυνβεν Bsop-V)/*- 
ντζών Χορηγήσεων. Φρονοΰμ,εν οτε μ.6* έςήγηστς 
τοΰ φζτνορ-ένοο της τοιζΰτης τοποϋετήσετος είν*6 
έ«εβεβληρ.ενη ζ*ί την άν*ρ.ένομ.εν.

ΕΖΗΤΗΘΗ Η ΑΠΟΚΑΤΑΙΤΑΣΙΙ 
ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ

ΣύΒΒογο· καί ΟΤΟΕ


