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Παρέμβασις τοϋ υφυπουργού 
’Απασχολήσεως κ. Κάρτερ διά τά

εκκρεμή αιτήματα μαςΗ ΘΕΣΙΣ ΜΑΣ
Τοϋ Προέδρου τοϋ Συλλόγου Ύτταλλή- 

” λων ΕΤΕ κ. ΑΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ή εϊβοδος της χώρας, μας εις την χορείαν 
των οίζονομνζώς ανεπτυγμένων χωρών της Εύρώ- 
πης, αποτελεί σήμερον ένα γεγονός τό οποίον επι- 
βεβαιοΰταί ζαί άπό επίσημα χείλη ζαί από ανεπί
σημους διαπιστώσεις. Λεν σημαίνει φυσιζα τούτο 
πώς φβάσαμε αύτές τις χώρες, είσήλθαμεν Απλώς 
εις την οδόν τής έζδιομηχανίσεως ζαί τής οίζονο- 
μιζής άναπτύξεως. ’Απομένουν να γίνουν άρζετά 
εϊσέτι, τα όποια Απαιτούν ζαί χρόνον ζαί προσπά
θειαν.

ΊΙ νέα πάντως εποχή είναι πραγματιζότης. 
ϊίαϊ ή πραγματιζότης αυτή μας υποχρεώνει— Από 
την σζοπια του πολίτου,' του εργαζομένου ζαί του 
λειτουργού του σοβαρο>τέρου οΐζονομιζοΰ όργα- 
νισμοΰ τής χώρας μας— να ίδωμεν την Οέσιν μας 
ζαί τας σχέσεις με τον εργοδότην μας, όπό τό πρί
σμα τών νέων συνόηζών, μέ σοβαρότητα ζαί εύ- 
θύνην.

Ή σχέσις ζεφαλαίου ζαί εργασίας —εργοδό
του ζαί εργαζομένων— έπαυσε πλέον να έχη την 
μορφήν μιας στενόζαρδης διαμάχης ζαί τείνει σέ 
μια μορφή συνεργασίας ζαί ζοινής προσπαβείας. 
ΊΙ ευημερία άμφοτέρων αποτελεί ζοινόν στόχον 
προς Αμοιβαίον όφελος. Λεν δυνάμεθα άζόμη να 
όμιλώμεν δι’ ώρισμένας προιτοποριαζας σχέσεις, 
που τείνουν να ζαΘιερωΟοΰν εις τα πλέον Ανεπτυ
γμένα ζράτη όπως ή συμμετοχή τών εργαζομένων 
εις τό .ΊΙετοχιζόν ζεφάλαιον ή είς τα ζέρδη τής 
έπιχειρήσεως. ’ .Αντιζειμενιζα όμως, εις την ση
μερινήν πραγματικότητα τής ελληνιζής οίζονομί- 
ας, επιταζτιζα προβάλλει τό ζαόήζον τής Αρμονι
κής συνεργασίας έργοδοτών ζαί εργαζομένων, όχι 
εις ρητοριζα σχήματα πανηγυριζών λόγων, Αλλά 
εις ζαόιέρωσιν πολιτικής σαφούς ζαί Αμέσως εφαρ
μόσιμου.

Λεν είναι πλέον νοητή οΰτε συμφερουσα δια 
τον έργοδότην ή ζλασσιζή μέθοδος έργατιζών δι- 
εζδιζήσεων διΑ ζραυγαλέας πολεμιζής, δι’ Απει
λής Απεργιών ή δι’ εζζλήσεων προς την γενναιο
δωρίαν του. Τα προβλήματα τών εργαζομένων, 
είναι προβλήματα ζαί τής Λιοιζήσεως ζαί ύπ’ αύ- 
τό τό πνεύμα πρέπει να συζητουνται ζαί να επιλύ
ω νται. Λεν Αποτελεί, ούτε επιτρέπεται να εζλη» 
φθή ώς Αδυναμία, ή έπιδίωζις άντιμετωπίσεώς 
των μέ τον τρόπον αυτόν. Αποτελεί άνάγζην ζο3- 
τιζήν. Προς τό συμφέρον άμφοτέρων. Λεν Αποτε
λεί φαεινήν ιδέαν μας ούτε ρηςιζέλευθον καινο
τομίαν μας. Είναι τό βήμα τό σωστό, πού εφαρ
μόζεται στις χώρες καί στις επιχειρήσεις πού φι
λοδοξεί καί ή χώρα μας καί οί επιχειρήσεις μας 
να φβάσουν.

Τό Λιοικ. ϋυμβούλιον τού Χυλλόγου μας, 
συναισθανόμενον τήν ευθύνην τιυ καί τήν σοβαρό
τητα τής Αποστολής του Απευθύνεται προς τήν Λι- 
οίκησιν καί Αναμένει όπως αύτη επίδειξη όχι 
άπλώς κατανόησιν τών Αναγκών καί τών προβλη
μάτων τών εργαζομένων, Αλλα ότι τήν επιτακτι
κήν Ανάγκην μιας νέας Αντιμετωπίσεως τών σχέσε- 
ών μας, τήν κατενόησεν πρώτη αύτή καί ότι δεν 
θα μας ύποχρεώση να προσφύγωμεν εις τας πα- 
λαιας μεθόδους διεκδικήσεως τών αιτημάτων τών 
εργαζομένων.

Τό προσωπικόν Αντιμετωπίζει προβλήματα, 
τών όποιων ή λύσις είναι επιτακτική καί επείγου
σα. Ή Λιοίζησις τελεί εν γνώσει τούτων. Λι’ ύπο- 
1 «.νημάτων μας έξ άλλου, έχομεν θέσει ύπ’ όψιν της 
τα πλέον σημαντικά.

Προβλήματα εργαζομένων, ώς έτονίσαμεν, 
δεν Αποτελούν προβλήματα τής μιας πλευράς, Αλ
λα προβλήματα τής Τραπέζης. Καί ώς τοιαύτα, 
Αξιούμεν να Αντιμετωπισθώσιν. "Οχι μέ διαμάχες, 
μέ Ανακοινώσεις, μέ διαμαρτυρίας, όχι μέ αιτή
σεις Ακροάσεων. Άλλα μέ τήν μελέτην τών προ
βλημάτων Από κοινού, Από τήν Λιοίκησιν καί τήν 
ηγεσίαν τών 35υλλόγων τού προσωπικού. Αυτό 
επιτάσσει τό συμφέρον τού προσωπικού καί τό 
συμφέρον τού εργοδότου. ’Άρνησις ή ύπεζφυ- 
γή δέν θα Απετέλει καλήν ύπηρεσίαν προς τό ίδρυ
μα. Αί εύθύναι είναι βαρείαι εκατέρωθεν ζαί δέν 
επιτρέπουν άλλην Αντιμετώπισιν. Κοινόν τό συμ
φέρον, κοινή ή προσπάθεια, κοινά τα προβλήματα.

"Ας μή μένωμεν πίσω. Είς τήν εποχήν μας, 
οί ρυθμοί είναι ταχύτατοι ζαί τυχόν εσφαλμένη 
τακτική ή παρέλζυσις θα έσήμαινεν Ανεπανόρθιο- 
τον Απώλειαν χρόνου, εύζαιριών καί κυρίως πλε
ονεκτημάτων δια τήν εύρυθμον λειτουργίαν τού 
ιδρύματος.

ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕ
ΡΩΝ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Προσωπικού, τά όποΐα δι1 υπομνημάτων του έχει υποβά
λει είς τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης, τό Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον τοΰ Συλλόγου μας συνεχίζεται.

Μετά τήν άρνησιν τής Διοικήσεως νά έπιλύση τά βα
σικότερα έκ τών αιτημάτων μας, τό Διοικητικόν Συμβού- 
λιον τοΰ Συλλόγου έκυκλοφόρησε τήν ύπ’ άριθ. 1 1 άνα- 
κοίνωσίν του, ή όποια καί προεκάλεσε παρέβασιν τοΰ Υ
φυπουργού Άπασχολήσεως κ. Κάρτερ. Ό κ. Υφυπουργός 
έδέχβη κατόπιν προσκλήσεώς του τό προεδρείου τοΰ Σ υλ- 
λόγου καί ένημερώθη έπι τών αιτημάτων μας καί τής στά
σεως τήν όποιαν έτήρησε καί τηρεί τό Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον διά τήν έπίλυσίν των. Ό κ. Κάρτερ εδωσεν έντο- 
λήν συγκλήσεως τής Επιτροπής τριμερούς συνεργασίας

προς έξεύρεσιν Χύσεως. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ΰπέ- 
βαλεν εις τον κ. Υφυπουργόν υπόμνημα προς πλήρη ένη- 
μέρωσιν.

Ή διαδικασία διά τήν σύγκλησιν τής ’Επιτροπής τρι
μερούς συνεργασίας ήρχισεν ήιδη διά τής ΰποδείξεως τών 
εκπροσώπων οί οποίοι θά μετάσχουν έκ μέρους τής ’Εθνι
κής Τραπέζης, τοΰ Υφυπουργείου Άπασχολήσεως καί τοΰ 
Συλλόγου μας, τον όποιον καί θά έκπροσωπήση. ό Πρόεδρος 
κ. Άθοινάσιος Γναννακόπουλος. Ή σύγκλησις τής Επιτρο
πής αναμένεται δτι θά πραγματοποιηθή εντός τών προσε
χών ήμερων.

Παραθέτομεν κατωτέρω τάς ύπ’ άριθ. 1 ] καί 12 ανα
κοινώσεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τού Συλλόγου μας.

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ώς υπεύθυνοι διαχειρισταί τών 

έκκρεμούντων θεμάτων μας έπεδιώ- 
ξαμεν άπό τής άναλήψεως τών κα
θηκόντων μας, νά ένημερώσωμεν τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης έπ’ αυτών 
καί νά έπιτύχωμεν τήν έπίλυσίν των.

Έξηντλήσαμεν δλα τά περιθώρια 
τών διαπραγματεύσεων καί τής κα
λής θελήσεως μέ τήν έλπίδα, δτι ή 
Διοίκησις τής Τραπέζης θά κατε- 
νόει τήν δεινήν οικονομικήν θ’έσιν 
τοΰ προσωπικού της καί τήν ανάγ
κην ΐκανοποιήσεως τών αιτημάτων 
του.

Τά αιτήματα, τήν ίκανοποίησιν 
τών οποίων έζητήσαμεν δι’ ύπομνη
μάτων άπό τήν Διοίκησιν, είναι ή'δη 
γνωστά σέ σάς. Ή άπόφασις τής 
Διοικήσεως έπ’ αυτών ύπήρξεν όμο-

λογουμένως απροσδόκητος καί πα
ρά τήν οργήν τών μελών τοΰ Συλ
λόγου μας καί τοΰ συνόλου τών 
έργαζομένων είς τήν Εθνικήν Τρά
πεζαν το Διοικητικόν Συμβούλιον 
τού Συλλόγου μας άπέφυγεν καί νά 
σάς άνακοινώση ακόμη τήν άπόφα- 
σίν της.

Έπεδίωξε μέ τό αυτό πνεύμα κα
λής θελήσεως καί συνεργασίας νά 
πείση τήν Διοίκησιν, ότι ή ίκανο
πο ίησις τών αιτημάτων του προσω
πικού είναι έκ τών πραγμάτων έπι- 
βεβλημένη καί ότι, ή άρνησίς της 
έγκυμονεΐ κινδύνους. Καί ή προσ- 
πάθειά μας όμως αύτή άπέτυχεν. 
Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΕΝ ΗΘΕΛΗΣΕ 
ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΗ. Οΰτω κατά τήν 
χθεσινήν συνάντησίν μας ό κ. Διοι
κητής μάς έδήλωσεν ότι, προς τό

παρόν δέν είναι έφικτή ή ίκανο- 
ποίησις τών βασικωτέρων έκ τών 
αιτημάτων μας.
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

’Από τής πλευράς μας έπράξαμεν 
παν τό δυνατόν διά νά διατηρηθή 
ή συνεργασία Διοικήσεως καί Προ
σωπικού. Μέ λύπη όμως διαπιστώ- 
νομεν ότι, δέν έπι θυμέ! τό ίδιον καί 
ή Διοίκησις καί προκαλεΐ οΰτω διά- 
στασιν είς τάς σχέσεις προσωπικού 
καί Διοικήσεως.

Δέν όφείλομεν ήμεΐς νά προσδιο- 
ρίσωμεν τάς συνέπειας τής διαστά- 
σεως.

Περιοριζόμεθα, νά έκφράσωμεν 
τήν οργήν τοΰ προσωπικού τής ’Ε
θνικής Τραπέζης καί νά δηλώσωμεν 
ότι, ούδεμίαν ευθύνην θά φέρωμεν 
διά τάς ένεργείας είς τάς όποιας

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
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ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ — 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ & ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Τοϋ έν Άθήναις εδρεύοντος ά,νε γνω
ρισμένου έταγγεΛματι,κοϋ Σωμα
τείου, vab τήν έπωνμαναιν «ΣΤΑ- 
ΛΟΓΟΣ ΤΠΑΛΑΗΛΩΝ ΕΘΝΙ
ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ: ΕΑΛΑ- 
ΔΟΣ», νοιμύμως έκπροΛωϊίουμέγου.

Πριός
Τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλά

δος Α.Ε., ναμίμως είκπροσωπουμέ- 
νην.

1. Έίτευδή διά τοΰ άπδ 26)27.2. 
1953 ιΒΑ (Φ. 39A), ©κδαθέντο; κατ’ 
όφαρμογήν τοϋ άρθρου 101 τού ν. 
2292)53 «περί συγχώνευαεως Άνω-

νύμανν Τραπεζιτικάη' Εταιριών» (Φ. 
31 Α') αί εν Άθήναις έΐδρεύουσαι 
Άνώνυιμοτ Έλληνικαί Τραπεζιτικαί 
Έταιρίαι υπό τήν έπωνυιμίαν «Εθνι
κή Τράπεζα τής Έίλλάδος Α,Ε.» καί 
«Τράπεζα ’Αθηνών Α. Ε!» συνεχω- 
νεύθησαν συσταθιείσης νέας ανωνύ
μου Τραπεζιτικής εταιρίας υπό τήν 
επωνυμίαν «’Εθνική Τράπεζα τής 
Ελλάδος καί ’Αθηνών» Α.Ε. ιμέ έ
δραν τάς ’Αθήνας καί σκοπόν τήν 
διενέργειαν τών εργασιών τών <τυγ- 
χωνευοιμένων ως ανω Τραπεζώ 
συγχωνευοιμένων Τραπεζών. Τό πρα- 
σωπικιόν τών δύο αυγχωνενομένων 
Τραπεζών. Τό προσωπικόν τών δύο 
συγχωνευαμένων ως άνω· Τραπεζών 
άπετέλεσεν ύποχρεωτικώς τό προσω
πικόν τής ίδιά συγχωνεύσεως συνιστώ-

Η ΜΙΣ TOY AEYIEP0BA8MUY 
ΗΙΗΙΟΙΗΠΗΠΚΟΥ ΑΙΚίΠΗΡΙΟΪ

ΈδημοσιεύΘη εις τήν ’Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως, ή σύνθεσις τών 
συγκροτηθέντων Διοικητικών Διαι
τητικών Δικαστηρίων ΆΒΙηινών.

Τό Δευτεροβάθμιον Διοικητικόν 
Δικαστήριον ’Αθηνών συνεκροτήθη 
έκ τών κάτωθι:

Μιχαήλ Χατζηκοκολάκη, έφέτου, 
ώς προέδρου, Δημητρίου Δρουγγε-

λί5η, άνωτέρου ΰπαλλήλου τού ύ- 
πουργείου Εθνικής Οικονομίας, 
Φρίξου Δασκαλάκη Προέδρου τής 
Γ.Σ.Ε.Ε. ώς έκπροσκπου τών μι
σθωτών, Κλεοβούλου Μπέμπη, έκπρο 
σώπου τών βιομηχάνων καί άνά έ- 
νός έναλλασσομένου μέλους, έκπρο- 
σωποΰντος τούς έργοδότας καί έρ- 
γαζομένους.

μένης Τραπέζης (ιάρθρον 11 ν. 2292) 
53). "Απαντα δέ τά ζητήιμαιτα' τής ύ- 
πηιρεσιακής -έν γένει κατασιάσεως τοϋ 
προσωπικού έν αναφ-ορά προς τήν νέ- 
αν ώς άνω Τράπεζαν έ-ρρυθιμίσθησαν 
ύπό τών διατάξεων τοϋ ν. 2510)53 
(φ. 267 Α').Περί τής κοινωνικής ά- 
σφαλίσ'εως τοϋ προσωπικού τής νέας 
διά τής ώς άνω συγχωνεύσεως συστιαε 
θείσης Τραπέζης, τόσον τοϋ προερ
χόμενου έκ τών σνγχωνευθεισών Τρα
πεζών (’Εθνικής καί Αθηνών), οσον 
καί τοΰ τό πρώτον προσλαμβανόμενου 
μετά τήν συγχώνευσιν ΰπό τής νέος 
Τραπέζης, οΰδεμία έγένετσ ποτέ νο
μοθετική ρύθμισις. Έίξακολουθοϋν οϋ- 
τω ύιφιστάμενα τό ,μέν Τα,μείον Συν
τάξεων τοϋ Προσωπικού τής (πρώην) 
'Εθνικής Τραπέζης, τό δέ Τ'αιμεϊον 
Συντάξεων τού προσωπικού τής 
(πρώην) Τραπέζης Άθησ'ών, έκάτε- 
ριον τών οποίων διέπεταιι ύπό τών ’ιδί
ων αυτού κατοστατικοών διατάξεων 
καί καλύπτει τό είς δ άφιορούν αί δια
τάξεις αΰται προσωπικόν. (Σ.Ε1. 211) 
1970 ΕΙΔΚΑ ΙΒ' σελ. 299).

2. Επειδή κατά τό άρθρον 5 παρ. 
1 τοΰ ιάν. ν. 1846)51 «περί Κοινωνι
κών Ασφαλίσεων» ώς τούτο ήρμηνεύ- 
θη διά τοϋ άρθρου 33 παρ. 2 τοΰ ν.,δ. 
2698)53 πάντα τά υφιστάμενα; μέχρι 
τής δηιμοισιεύσεως τοϋ νόμου τούτου 
οίασίδήποτε μορφής ταμεία κυρίας ά- 
σφαλίσεως άσφαλίζοντα είτε αποκλει
στικούς είτε έν μέρει πρόσωνπα έκ 
τών έν α^θρω 2 τοΰ άύτοΰ νόμου ά- 
ναιφεροιμένων, έξακολουθοϋν λειτουρ-
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΑ.)

ύποχρεούμεθα νά προβώμεν διά τήν 
ίκανοποίησιν τών αιτημάτων μας.

Ή συνεργασία δέν απέδωσε τά 
προσδο χωμένα άποτελέσματα. Τά 
περιθώρια αναμονής έξηντλήθησαν. 
Τό όριον άντοχής τοϋ προσωπικού 
τής Εθνικής Τραπέζης έξηνεμίσθη. 
Μιά νέα πραγματικότης έπιβάλλει 
τήν διεκδίκησιν τών ΔΙΚΑΙΩΝ ΑΙ
ΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ διά τών μέσων τά 
όποια ή Πολιτεία μάς παρέχει. Δι
καιούμεθα ίσης μεταχειρίσεως μετά 
τών συναδέλφων τών έτέρων μεγά
λων Τραπεζών καί πρέπει νά τήν 
κατακτήσωμεν.
Συνάδελφοι,

Εν πλήρει συνειδήσει τών ευθυ
νών μας σάς καλοΰμεν είς έπαγρύ- 
πνησιν. Είς τον δίκαιον αγώνα μας 
είναι βέβαιον ότι, θά έχωμεν συμ- 
παραστάτας όλους τούς έργαζομέ- 
νους.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Οί ύπάλληλσι τής Εθνικής Τρα 

πέζης έπεδίωξαν πάντοτε μετά πεί 
σματος τήν έπίλυσίν τών θεμάτω1 
των διά τής συνεργασίας μετά τώ' 
έκάστοτε Διοικήσεων. Ούδέποτι 
άπό τής πλευράς μας έπεδείχθη άρ 
νησις συνεργασίας καί έμμονή εί< 
άπαραδέκτους αξιώσεις. 'Οσάκις ύ 
πεχρεώθημεν είς αγώνα, ή εϋθύντ 
δέν ήτο ίδική μας.

Τό ίδιον συμβαίνει καί σήμερον
Ή Διοίκησις ήρνήθη νά ικανο

ί ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.]

Η γνώμη μας
ι

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Η άνέγερσις καί λειτουργία ΰπό 

τής Τραπέζης βρεφονηπιακού στα
θμού διά τά τέκνα τών συναδέλφων 
είναι αίτημα τό όποιον πρέπει νά 
μελετηθή ανευ ύπολογισμοΰ τής δα
πάνης ή όποια θά προκύψη.

Υπάρχουν αιτήματα ή ίκανοποίη 
σις τών οποίων δέν είναι επιτρε
πτόν νά έξαρτάται έκ τοΰ ΰψους 
τής δαπάνης των, αλλά έκ τού σκο
πού τόν όποιον ΰπηρετοΰν.

Ό βρεφονηπιακός σταθμός διά 
τά τέκνα τών συναδέλφων είναι αί
τημα τό όποιον ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης έπιβάλλεται νά υιοθέτη
ση. ‘Η ΐδρυσις καί λειτουργία τοΰ 
βρεφονηπιακού σταθμού 6ά προσ- 
φέρη μεγίστην έξυπηρέτησιν είς τό 
προσωπικόν καί ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης μέ ύπερηφάνειαν θά έν- 
τοιχίση την πινακίδα τής άνεγέρ- 
σεώς του.



Κοινωνικά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ή σύζυγος του συναδέλφου κ. Δ. 
Μπόγδανου τοΰ Ύποκ)τσς Κέρκυ
ρας έτεκεν θήλυ. Τους εύχόμεθα νά 
τούς ζήση.
Δημήτρης & Δήμητρα Καραθανάση

ΓΑΜΟΙ

Έν μέσφ συναδέλφων, άνωτάτων 
στελεχών τού ’Οργανισμού Άπα- 
σχολήσεως Έργοπ-ικού Δυναμικού 
καί εκλεκτού κόσμου, έτελέσθησαν 
την 16.10.1971 οί γόμοι τού κ. 
Δη μητριού Ρούση Ύποτμηματάρχου 
άπεσπασμένου εις τόν Ο.Α.Ε.Δ. ώς 
ειδικού έπιστημονικοΰ συνεργάτου 
τής Διοικήσεως αυτού, μετά τής Λυ
δίας Σταυρουλάκηι Λογιστοΰ Β' 
Προϊσταμένης Κοπαθέσεων τού Υ
ποκαταστήματος Καλλιθέας είς τον 
Ιερόν Ναόν τής "Αγίας Φωτεινής 
Νέας Σμύρνης. Τους στέφανους άν- 
τήλλαξεν ή Κα Ναυάρχου Α. Ρούση.

ΔΩΡΕΑ1
Είς μνήμην Γεωργίου Άλκ. Γκρι- 

τζά, Υπαλλήλου Ε.Τ.Ε. οΐ Υπάλ
ληλοι τής ‘Υπηρεσίας Διουρητικών 
Μηχοονών τού Κέντρου Μηχανογρα
φίας άπέστειλαν άπ’ ευθείας δραχ. 
500 φις τό «Σπίτι τής Στοργής» 
Γλυφάδας.

★
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

Παρά τής Διευθύνσεως Όργανώ- 
σεως καί των συναδέλφων τής Όρ- 
γανώσεως Ύποκ)των είς μνήμην τοΰ 
άποβιώσαντος Ίωάννου Καττάκη, 
πατρός τοΰ συναδέλφου κ. Άντ. 
Καπτάκη δρχ. 1.200.

Παρά τοΰ Κου και τής Κας Μ.Θ. 
εις μνήμην τοΰ άποβιώσαντος Ίω. 
Καττάκη δρχ. 300.

Παρά τού κ. Γεωργ. Π ιτσίκα είς 
μνήμην τού άποβιώσοτντος φίλου του 
Στ. Τσαβίδη δρχ. 300.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩ. ΘΩΜΑ

«Συμβολή είς την μελέτην τών Ε
ταιριών Έπε δύσεων Χαρτοφυλακί
ου και ’Αμοιβαίων Κεφαλαίων» 

ΆΘήναι 1971

10 συγγραφείς «ισχολείται κατ’ 
άιρχή,ν ιμέ την ©ξέτασιν τών συνθη
κών τής διεθνούς χρηματαγοράς αΐί- 
ηνες έδηιμιούργησαν τό’ κλίμα εν
τός τοΰ όποίου ή'οχισε νά ευδόκιμη 
δ θεσμός τών Έίτα-ριών Χρηιμοτο'δσ- 
τήσεως.

Ακολούθως αναλύει τάς βασικάς 
άρχάς, αίτινες διέπουν την λειτουρ
γίαν τοΰ έν λόγω θεσίμοΰ, τάς προϋ
ποθέσεις διά την ιάνάπτυξιν τούτου, 
καί τους ιάντικειμενικούς σΚοιπούς οί 
δποΐοι ■έπιδιώκοντιαΊ διά τής έφαρ- 
μογή,ς του.

Παρατίθενται έν συνιειχ,είςι ή ιστο
ρική έξέλιΐις τών έν λόγω 'Εταιρι
ών είς τάς χώρας τής Δυτ. Ευρώπης 
καί τάς ΗΠ,Π Α, ώς καί .exit διάφο
ροι μορφαί τούτων, ώς δίθμορφώθη- 
σαν καί λειτουργούν σήμερον.

Τέλος, έξετάζονται τά κυιριώτερα 
σημεία τοΰ Νόιμου 60S) 1970, περί 
τών Εταιριών τούτων, έν οψει τήις 
μελετωμενης είσαγωγήις των είς την 
Χώραν ιμας.

Πρόκειται περί εργασίας ήτις Ιμ- 
φανΰξει ενδιαφέρον διά τούς ασχο
λούμενους τόσον μέ τήν θεωρητικήν, 
όσον καί τήν πρακτικήν πλευράν τών 
οικονομικών προβλημάτων τής Χώ
ρας.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Ύπό D. KARSLON

Μετάφρασις I. ΠΑΣΣΑ - ΕΥΘ. ΠΑΛΛΗ τοΰ Κέντρου Μηχανογραφίας

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαίον οργανον τοΰ Συλλόγου 
τών ’Υπαλλήλων της Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.

Δ)νσεις συμψώνως τφ Νόμφ: 
Υπεύθυνος:

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Μαραθωνομάχων 3

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

Υπεύθυνος "Υλης:
ΔΗΜ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 

Άθηνάς 4 — Άγ. ’Ανάργυροι

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —ΆΘήναι 
Τηλ. 319.306

ΙΩΑΝΝΑ ΦΛΩΡΟΥ
Καθηγήτρια Γαλλικών 

Γίαραδίδει μαθήματα κατ’ οίκον 
τάς άπογευματινάς ώρας. 
Τηλ. 542.879 — 534.581

Ό αρχηγός συλλαμβάνει είς 
τήν σκέψιν του τά αράγμα
τα διά τά όποΐα1 Αγωνίζεται, 
ώς πράγματα τά οποία Ε
χουν ήδη έάιτευχθή.

ΓΚΑΙΤΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ή τύχη μιας έπιχειρήσεως, μιάς 
βιομηχανίας, μιάς κοινότητος, ή ε
νός έθνους καθορίζεται άπό τήν 
σκέψιν και τον σχεδιασμόν τών άν- 
θρώπων, οΐ οποίοι κυβερνούν αύτάς. 
Ή καλή διοίκησις άρχίζει μέ άπό- 
ψεις, έρευναν καί σχεδιασμόν.

Όριομοι τοΰ βχεδιαβμοΰ

Ό σχεδιασμός γεφυρώνει τό κε
νόν μεταξύ τού σημείου όπου εύρι- 
σκόμεθα τώρα καί τοΰ σημείου ό
που βέλομεν νά εύρεθώμεν. Σχεδια- 
σμός σημαίνει ένόρασιν τών έπιθυ- 
μητών μας άντικιεμενικών σκοπών, 
πρόδλεψιν προβλημάτων καί έξεύρε- 
σιν λύσεων.

Σχεδιασμός είναι ή πρακτική σκέ 
ψις, ή φαντασία καί ό τρόπος προ- 
κειμένου νά άπομονώσωμεν, καθορί- 
σωμεν και προγραμματίσωμεν τάς 
άπαιτουμένας ένεργείας καί έπιτεύ- 
ξεις πρός πραγμάτωσιν τών στόχων 
μας. Εΐναιι ό σχηματισμός καί ή 
διάνοιξις τής οδού τήν όποιαν έλ- 
πίζομεν νά άκολουθήσωμεν.

Σχεδιασμός είναι έν σχέδιον χρή 
σεως τοΰ χρόνου, τών πόρων καί τής 
προσπάθειας μας πρός έπίτευξιν έ- 
κείνου τό όποιον φιλοδοξοΰμεν νά 
έπιτύχωμεν. Ή θέλησις αποτελεί τό 
κίνητρον τού σχεδιασμοΰ μας. Ό 
σχεδιασμός προβάλλει τήν σκέψιν 
μας πρός: έκεΐνα τά όποιον θέλο- 
μέν νά πράξωμεν, τόν χρόνον καί 
τόν τρόπον κατά τόν όποιον έλπί- 
ζομεν νά πραγματοποιηθή καθώς 
και τά πρόσωπα τά όποΐα θά πρα
γματοποιήσουν τούτο.

‘Ο σχεδιασμός είναι ή άρχή τής 
πραγματίικότητος. «Αΐ σκέψεις είναι 
πράγματα τά όποια έπάνω είς τά 
άέρινα πτερά των μάς επαναφέρουν 
ταχύτερα άπό οίονδήποτε άλλο μέ
σον δ,τι εις δεδομένην στιγμήν έ- 
δημιοΰργησε τό μυαλό μας». Είς 
τήν ζωήν πράττομεν συνήθως δ,τι 
πρωτίστως έπράξαμεν είς τήν φαν
τασίαν μας, δοκιμάζομεν δ,τι πρω
τίστως έδοκιμάσαμεν μέ τήν φαντα
σίαν μας, λαμβάνομεν έκ τής ζωής 
ο,τι κατά πρώτον έψαντάσθημεν. 
Δηλαδή δ,τι θέλομεν καί δ,τι σχε- 
διάζομεν.

Σήμερον πραγματοποιούνται τά 
τυχόν σχέδια τής χθες. Ή αυριανή 
πραγματικότης τείνει νά είναι ή 
πραγμάτωσις ^ών σχεδίων τής σή
μερον.

Σχεδιασμός υημαίνει έρευναν, 
πρόγνωσιν, προβολήν τών γεγονότων 
είς τό μέλλον καί προσπάθειαν νά 
διαπεράσωμεν τόν άόρατον πέπλον 
τής αΰριον. Ή έλλειψις σχεδιασμοΰ 
ομοιάζει πρός τσξείδιον έπί άκυ- 
βερνήτου πλοίου, τό όποιον γίνεται 
έρμαιαν τών ανέμων ή τοίξείδιον έν 
ομίχλη άνευ χάρτου και πυξίδος.

Τέαα(χρες 6pot τοΰ ρεαιλί- 
στίκοΰ αχε5ίασμ.οΰ

Ό ρεαλιστικός σχεδιασμός βα
σίζεται έττί τής άκριβοΰς άναλύσε- 
ως τών κάτωθι:

1. ‘Απάντων τών πόρων μας — 
δτι έχομεν.

2. Τής παρελθούσης δράσεώς μας
— πού εϊμεθα.

3. Τής παροσύης θέσεώς μας — 
πού εύρισκόμεθα τώρα.

4. Τών μελλοντικών στόχων μας
— πού βαδίζομεν.

‘Οπλισμένοι μέ τήν άνάλυσιν τών 
άνωτέρω παραγόντ,ων εϊμεθα έτοι
μοι νά έπισημάνωμεν τά κυριώτερα 
προβλήματα, νά έξεύρωμεν πειρα- 
ματιχάς λύσεις καί κατ’ άκολουθί- 
αν νά καταστρώσωμεν σχέδιον δρα 
στρηιότητος διά τό προβλεπτόν μελ 
λον τή βοηθείςι τών είς τήν διάθ'ε- 
σίν μας στοιχείων. Πρέπει να μην 
έπιτρέπωμεν είς τάς συναισθηματι- 
κάς προτιμήσεις αί όποΐαι τείνουν 
νά κυριαρχήσουν έπί τών σκέψεών 
μας νά μάς οδηγούν είς άπατηλάς 
φαντασιώσεις, αί όποΐαι δέν έχουν 
οΰδεμίαν πρακτικήν πιθανότητα πρα 
γματώσεως.

Ή λειτουργία, τοΰ οχεδιοε- 
ομ,οΰ διοιζήαεως

Ή λειτουργία τού σχεδιασμοΰ δι- 
οικήσεως είναι γενική καί ειδική, 
μακροπρόθεσμος καί βραχυπρόθε
σμος. Περιλαμβάνει δέ τήν διαμόρ- 
φυσιν, τόν καθορισμόν καί άνάπτυ- 
ξιν:

Στόχων Χρονοπρογραμμάτων 
Πολιτικής Προτύπων 
Σχεδίων Μεθόδων 
Προγραμμάτων Διαδικασιών 
Προϋπολογισμού Όργανώσεως 

κριτηρίων διά τήν μέτρησιν καί έκ- 
τιμησιν τής άποδοτικότητος καί 
τών άπαιτουμένων ελέγχων διά τήν 
έξασφάλισιν τής συνεπούς καί συνε- I

χοΰς έπιτεύξεως τών Επιθυμητών ά- 
ποτελεσμάτων.

Ό σχεδιασμός διοικήσεως περι- 
λαμπάνει τήν άναγνώρισιν καί έπί- 
λυσιν ρποβλημάτωΙν, τήν έξερεύνη- 
σι.ν καί τόν καθορισμόν τών καλυ
τέρων, εύκολωτέρων καί συντομωτέ- 
ρων τρόπων καί μέσων πρός έπίτευ- 
ξιν προκαθορισθέντων στόχων, τα- 
ξινόμησιν καί χρονοπρογραμματι- 
σμόν άπασών τών ύπό τού όργοινι- 
σμοΰ έκτελεστέρων σημαντικών δρα 
στηριοτήτων, διατήρησιν άποτελε- 
σματικοΰ συντονισμού καί καθορι
σμόν τών άναγκαίων διοικητικών έ- 
λέγχων.

"Ετεραι περιοχαί τής διοικήσεως 
αίτινες χρήζουν προσεκτικού σχε- 
διασμοϋ καί διαθέσεως έπαρκοΰς 
χρόνου έκ μέρους τών άνωτάτων όρ- 
γάνων τής διοικήσεως περιλαμβά
νουν γενικά άντικείμενα ώς:

Ρευστότητα, Άνάπτυξιν, Στελέ- 
χωσιν, ’Αγοράς, Δημοσίας σχέσεις,
Άνάπτυξιν στελεχών, "Ερευναν,
Βελτίωσιν προϊόντων, Συνοπτικός 
αναφοράς.

Είς όσον εύρυτέρας άρμοδιότητας 
έπεκτείνεται ή διοίκησις, τόσον πε
ρισσότερον αυξάνει καί ή συμμετο
χή αυτής είς πούς κάτωθι τομείς:

Τόν μακροπρόθεσμον σχεδιασμόν 
καί τήν άκολουθητέαν στροσηγικήν, 
τούς σημαντικούς δείκτας, τάς τά
σεις καί τά πρότυπα, τόν καθορι
σμόν γενικών στόχων, πολιτικής καί 
προγραμμάτων, τήν οργανωτικήν 
δομήν, τό οικονομικόν πρόγραμμα 
καί άλλους βασικούς άναγκαίους έ- 
λέγχους 'καθοριστικούς τής διαχει- 
ρίσεως τών υποθέσεων τής έπιχει
ρήσεως.

Χζοιτοί τοΰ δίοεχητικοΰ 
οχεδίαομ,οΰ

Τινές τών πλέον σημαντικών λό
γων τοΰ διοικτηικοΰ σχεδιασμοΰ εί
ναι:

1. Άποσαφήνισις τών τελικών έ- 
πιθυμητών αποτελεσμάτων. Κριτή
ρια διά τήν μέτρησιν τού έκτελου- 
μένου έργου και γενικής μορφής 
σχέδια και χρονοπρογράμματα ού
τως ώστε έκαστον διοικητικόν δργα- 
νον νά έχη σαφή γνώσιν τών προσ- 
δοκωμένων έκ μέρους τής έπιχειρή
σεως έν τφ συνόλφ, όσον καί έκ μέ
ρους τού τμήματος αύτοΰ.

2. Καθορισμός καί έρμηνεία τών 
όσων έκαστη μονάς τού όργανισμοΰ 
οφείλει νά πράξη (τί, διατί καί πό
τε), ούτως ώστε νά έπιτυγχάνηται 
έναρμόνισις άπασών τών λειτουργι
ών μεθ’ όλων τών συναφών δρσστηΓ 
ριοτήτων καί νά άποφεύγωνται τυ
χόν έπαναλή^εις καί κενά κατά τό 
μέτρον τού δυνατού.

3. Κατάρτισις σαφούς πολιτικής 
διά τήν καθοδήγησιν καί τόν συν- 
-ονισμόν όλου τοΰ προσωπικού, τό 
όποΐο-ν είναι έπιφορτισμένον μέ τήν 
λήψιν καθημερινών έκτελεστικών α
ποφάσεων.

4. Πρόβλεψις προβλημάτων καί 
λήψις διορθωτικών μέτρων πριν ή 
ταΰτα καταστούν κρίσιμα. Συντονι
σμός όλων τών βασικών ενεργειών 
ούτως ώστε προσωπικόν, βοηθητικά 
μέσα καί ύλικά νά εΰρίσκωνται δια
θέσιμα συμψώνως πρός τάς άνάγκας 
καί τό πρόγραμμα.

5. Καθορισμός καί διατήρησις έ- 
λαχίστων διαχειριστικών έλέγχων 
πρός έξασφάλισιν τής έπιτεύξεως 
τών έπιθυμητών αποτελεσμάτων, 
συμψώνως πρός τούς έγκριθέντας
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στόχους, πολιτικήν καί προγράμ
ματα.

Τά &£μελ6ώδ>ι emy.ita 
τοΰ αχεδτχβμοΰ

Ό καλός διοικητικός σχεδιασμός 
πρέπει:

ΐ. Νά διαβλέπη καί νά προσπα- 
θή νά προβλέπη τήν κατάστασιν 
τού περιβάλλοντος ,έντός τού όποιου 
θά κινηθή ή έπιχείρησις ήτοι τάς έ- 
περχομένας τοπικός, έθνικάς καί 
διεθνείς συνθήκας.

2. Νά προβαίνη είς διεύρυνσιν 
καί άνάλυσιν:

α) βασικών οικονομικών τάσεων, 
καταλλήλων «κινουμένων μέ
σων».

β) των σημαντικών δεικτών ε
λέγχου

γ) τών ΰποθέσεων πρός έρευναν, 
τών πιθανοτήτων

δ) τών υγιών βασικών υποθέ
σεων.

3. Νά χρονοπρογραμματίση πε
ριοδικός έκθέσεις (μηνιαίας, Tp^r 
νιαίας, έτησίας) διά

α) τήν άνάλυσιν τών πραγματο- 
ποιηθέντων άποτελεσμάτων έ
ναντι τών προβλεφθέντων 
(προϋπολογισμοί)

β) τήν άναθεώρησιν ή τήν λήψιν 
αναθεωρητικών μέτρων

γ) τήν συνεχή έπέκτασιν τών 
σχεδίων καθ’ έκάστην περίο
δον.

4. Νά προγράμματίιζη συνεδριά
σεις διοικητικού σχεδιασμοΰ ύπό 
μορφήν σαφούς ύπομινήσεως τών δι
οικητικών ευθυνών όλων τών έπιπέ- 
δων τής ιεραρχίας.

5. Νά χρησιμσποιή τήν δύναμιν 
τοΰ όμαδικώς σκέπτεσθαι. Νά προ- 
νοή διά τήν κατάλληλον συμμετοχήν 
είς Εκαστον έπίπεδαν τής διοιχήσε- 
ως άπάνωτν τών προσώπων τών έ- 
χόντων άμεσον τήν εύθύνην έπιτεύ
ξεως άποτελεσμάτων βάσει προκα- 
θωρισμένων σχεδίαιν καί στόχων.

Ό μακροπρόθεσμος σχεδιασμός 
αποτελεί δυναμικήν προσπάθειαν 
καθορισμού και προγνώσεως τής πο 
ρείας τών πλέον σημαντικών γεγο
νότων ατινα έπηρεάζαυν τήν μελλον
τικήν ευμάρειαν μιάς έπιχειρήσεως 
καί άποσκοπεΐ είς παροχήν βοήθει
ας πρός τήν άνωτάτην διοίκησ.ν, ι- 
να διαγνώση, κατευθύνη, καί συντο
νίση σημαντικός δραστηριότητας 
πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην. "Οσον 
αυξάνει ή κλΐμαξ τής διοικήσεως 
τόσον πρέπει νά μετατοπίζηται τό 
ένδιαφέρον της άπό τάς καθημερι
νός δραστηριότητας καί τά συναφή 
τεχνικά προβλήματα είς τούς γεν'- 
κωτέρους στόχους, τήν πολιτικήν 
καί τά έπιθυμητά άποτελέσματα.

Είναι επωφελές άπό καιρού είς 
καιρόν νά καθιστώμεν κοινωνούς τών 
άπόψεών μας, τών προννώσεών μας 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣίΕΛ.)

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΜΠΕΣΣΑΣ
Μαιευτήρ —

Χειρουργός Γυναικολόγος 
Διδάκτωρ Ίατιρκής Σχολής

Δέχεται ήσφαλισμένας τού Τ.Υ. 
Π.Ε.Τ. μέ τό ίσχύον τιμολόγιον

Ίατρεϊον: Μάρνη 11 
"Ωρα 6—9 μ.μ., Τηλ. 545.355

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝ)ΣΜ0Σ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

Ενδιαφέρουσα άνακοίνωσις
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^^5 έντσών Ήλεκτρονικαί, ,1*ηερχυτόμ.ζτοι. 
τελευταίου τύπου

ΑικτίΟεντσ-ί διά. τοΰ Χυνετα,ιριαμ,οΰ είς λίαν 
ουμφέρουσαν τιμήν, zsii ύ«δ εύνοϊζοΰς δρους.

Έζ τοΰ Χυνετχιρισμοΰ
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Ο ΚΑΠΟΔ1ΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Μέ τήν ευκαιρία τών 150 χρόνων άπό τής Ελληνικής Έπα- 
ναστάσεως, ό συνάδελφος κ. Δημήτρης Λιάτσος κυκλοφόρησε τήν 
;στορική μελέτη «Ό Καποδίστριας καί τά δικαιώματα τών Ελ
λήνων».

Στο νέο του Εργο ό έν λόγφ μελετητής, γνωστός κΓ άπό 
άλλες έργασίες του, άνατέμνει τήν πολιτεία τοΰ πρώτου κυβερ
νήτου άπό τήν σκοπιά τής παραβιάσεως τών δικαιωμάτων πού 
είχαν τότε οί άγωνισταΐ καί έν γένει οί "Ελληνες.

Τό βιβλίο προλογίζει ό διδάκτωρ τοΰ Δικαίου κ. Δημ. Σε- 
ρεμέτης.

...ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΣ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

— Α, τόν άντρόπιαστο, τόν Καζανόβα... ’Εξακολουθεί νά έπιιμέ- 
νη ότι βρίσκεται στην... Τράπεζα!

(Τοΰ Μάΐκη Πετρόπουλου)

ΕΗΒΣΙΙ ΦΙΛΑΘΛΟΝ E8HIKHI ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΙΕΑΑΑΑΟΙ

ΙΣΠΑΝΙΑ 1972
Αγαπητοί μας Συνάδελφοι,

Πριν άπό αρκετό καιρό σάς ύποσχεθήκαμε μιά φτηνή έκδρομή 
στήν ‘Ισπανία.

Δέν ξεχάσαμε, όπως βλέπετε, τήν ύπσσχεσή μας...
Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι σήμερα, πού μπορούμε νά σάς 

άναγγείλωμε τήν νέα μας αυτή εκδρομική έξόρμηση στήν πανέμορφη 
‘Ισπανία, καί νά σάς καλέσωμε γιά νά χαροΰμε μαζί τις αμέτρητες 
ομορφιές της.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26)4: ΑΘΗΝΑ — ΜΑΔΡΙΤΗ

’Αναχώρηση τό μεσημέρι άπό τό αεροδρόμιο τοΰ 'Ελληνικού. Άφι
ξη στήν Μαδρίτη νωρίς τό άπόγευμα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο — τα
κτοποίηση σε δίκλινα δωμάτια — διανυκτέρευση.

ΠΕΜΠΤΗ 28)4: ΜΑΔΡΙΤΗ

Πρόγευμα στό ξενοδοχείο καί έν συνεχεία άναχώρηση μέ πούλμαν 
γιά περιήγηση τής πόλέως. Στον δρόιμο μας θά θαυμάσωμε τήν πιο 
όμορφη πλατεία τής Μαδρίτης, τήν PUERTAMDEL S0L, καθώς και τήν 
πλατεία MAYOR μέ τό άγαλμα τού Φιλίππου τοΰ 3ου. Σειρά έχουν μετά 
ό ναός τοΰ Άγ. Φραγκίσκου καί οί πλατείες ALCALA καί TOLEDO, 
καθώς καί ή περίφημη γέφυρα τοΰ TOLEDO, κτισμένη τό 1732 πάνω 
άπό τόν,ποταμό MANZANARES.

Θά ξεκουραστούμε έν συνεχεία κάτω άπό τήν σκιά τών δέντρων 
τών μαγευτικών κήπων τού RETIRO, καί θά τελειώσωμε τήν πρώτη αυ
τή γνωριμία μας μέ τήν πόλη, μέ έπίσκεψη ατά άνάκτορα, όπου βρίσκε
ται ή καταπληκτική βασιλική συλλογή ταπήτων και στό ωραιότερο μου
σείο τής Ευρώπης, τό PRADO, μέ τους αμέτρητους θησαυρούς τής ζω
γραφικής. Έ5ώ έκτίθενται τα 'άριστονργήματα τών μεγαλυτέρων ζωγρά
φων όλων τών έποχών, (VELASQUEZ —I GZYA — EL GROCO ·— Μ. 
CURLICO — RUBENS κ.ά.).

’Επιστροφή τό μεσημέρι γιά φαγητό στό ξενοδοχείο καί όλο τό 
άπόγευμα ελεύθερο γιά περιπλάνηση στους όμορφους δρόμους καί στά 
...μαγαζιά τής Μαδρίτης γιά τά πρώτα ψώνια.

Τό βράδυ, προαιρετική μετάβαση σε τυπική ίσπανκιή ταβέρνα, γιά 
νά παρακολουθήσωμε ένα γνήσιο πρόγραμμα FLAMENCOS, χαρακτηρι
στικών λαϊκών ισπανικών χορών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28)4: ΜΑΔΡΙΤΗ — TOLEDO

Άναχώρηση μετά τό πρόγευμα γιά τό TOLEDO. ’Εδώ θά μείνωμε 
έως τό μεσημέρι γιά νά έπισκεφθσΰμε τόν καθεδρικό ναό, τήν συναγω
γή, καί τό σπίτι όπου πέθανε ό μεγάλος ζωγράφος μας, ό GRECO, στά 
1614.

Θά κάνυομε περίπατο στά γραφικά δρομάκια, θά σταθούμε πάνω 
στήν γέφυρα τής ALCANTARA καί, τέλος, θά έπισκεφθοΰμε τήν εκκλη
σία τοΰ Αγίου Θωμά, γιά νά θαυμάσωμε τό άριστούργημα τοΰ EL 
GRECO, «Ή ταφή τού κόμητος ORGAZ», έργον τού 1586. "Οσοι έπι- 
Θυμοΰν, έχουν μιά θαυμάσια ευκαιρία γιά ν’ άγοράσουν άπό τά όμορφα 
κομψοτεχνήματα πού κατασκευάζονται έδώ.

Έπιτροφή αργά τό μεσημέρι στό ξενοδοχείο γιά φαγητό — υπό
λοιπη ήμέρα έλεύθερη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29)4: ΜΑΔΡΙΤΗ — EL ESC0RIAL —
VALLE DE LOS CAIDOS — ΜΑΔΡΙΤΗ

Πρόγευμα καί άμέσως μετά άναχώρηση γιά τό πανέμορφο ESCO- 
RIAL πού είναι ένα οστό άτ σπουδαιότερα αξιοθέατα τής ‘Ισπανίας. 
’Εδώ θά έπισκεφθοΰμε τό ψημσιμένο μοναστήρι - ανάκτορο τού ‘Αγίου 
Λορέντζου, πού Ιδρύθηκε άπό τόν Φίλιππο τόν 2ον (1563—1584).

Έδώ θά δούμε έπίσης και τό Πάνθεον όπου βρίσκονται οί τάφοι 
τών βασιλέων, καθώς και τήν τεράστια βιβλιοθήκη.

Έν συνεχείφ μετάβαση στήν VALLE DE LOS CAIDOS, όπου βρί
σκεται τό μνηιμεΐον τών πεσόντων τοΰ έμφυλίου πολέμου.

Επιστροφή στό ξενοδοχείο τό μεσημέρι — φαγητό ·— υπόλοιπη 
ήμέρα έλεύθερη.

Τό βράδυ προαιρετική μετάβαση σέ χορευτικό κέντρο. (άτομικά 
έξοδα).

ΚΥΡΙΑΚΗ 30)4: ΜΑΔΡΙΤΗ

"Ολη ή ήμέρα είναι έλεύθερη. ζΟσοι θέλουν θά έχουν τήν ευκαιρία 
νά έπισκεφθοΰν τις απόμερες λαϊκές συνοικίες ή νά πραγματοποιήσουν 
επισκέψεις στά μουσεία πού είναι άνοικτά. Επιβάλλεται, πάντως ή 
έπίσκεψη στήν λαϊκή άγορά, στό περίφημο RASTR0, όπου υπάρχουν 
πάμπολλες πραγματικές ευκαιρίες γιά πάμφθηνες αγορές (κυρίως πα
λαιών άντικειμένων). Τό άπόγευμα παρακσλούθησις ταυρομαχιών (άτο
μικά έξοδα).

ΔΕΥΤΕΡΑ 1)5: ΜΑΔΡΙΤΗ — ΚΟΡΔΟΒΑ ΣΕΒΙΛΛΗ

Πρόγευμα καί έν συνεχεία άναχώρηση γιά Κόρλοβα μέ ενδιάμεσες 
στάσεις.

"Αφιξη στήν Κόρδοβα τό απόγευμα μέ τά φημισμένα πάτιος καί 
τό μεγαλοπρεπές ■ τέμενος τών Αράβων χάλιφών. Στήν δίωρη στάση μας



θά έπισκεφθοϋμε τούς περίφημους πύργους τής CALEHCRRA.
Αναχώρηση για τήν Σεβίλλη, τήν γενέτειρα τών διασήμων ίσπανϋν 

ζωγράφων MURILLO καί VELASQUEZ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
φαγητό, δαινυκτέρευσις.

ΤΡΙΤΗ 2)5: ΣΕΒΙΛΛΗ

Πρόγευμα καί αμέσως μετά αναχώρηση γιά περιήγηση τής πό- 
λεως. Επίσκεψη τού καθεδρικού ναού, πραγματικού μουσείου τέχνης, 
γοτθικού ρυθμού.

Μετάβαση έν συνεχεία στην περίφημη GIRALDA, αληθινά κατα
πληκτικό μνημείο αραβικής τέχνης (1184—1298) μέ τον πανύψηλο μι- 
ναρέ (03 μ.) πού αποτελεί τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τής Σεβίλλης. 
'Επίσκεψη στο ανάκτορο ALCAZAR μέ τύος περίφημους κήπους καί τήν 
πινακοθήκη μέ έργα τού MURILLO. Μεσημβρινό φαγητό στο ξενοδοχείο 
καί νωρίς τό άπόγευμα μετάβαση στην γραφική συνοικία SANTA 
CRUZ καί στο σπίτι τού Δόν Ζουάν πού τώρα έχει γίνει... γηροκομείο. 
Δέν θά παραλείψωμε να έπισκεφθοϋμε καί τήν Παναγία τής Μακαρένα, 
προστάτιδα τών ταυρομάχων.

Ή υπόλοιπη ήμέρα είναι έλεύθερη γιά ανάπαυση καί βραδυνή δια
σκέδαση, στά TABLACS όπου χορεύονται οι πιο όμορφοι τσιγγάνικοι 
χοροί.

ΤΕΤΑΡΤΗ 3)5: ΣΕΒΙΛΛΗ

Ελεύθεροι στην Σεβίλλη γιά ψώνια στά ωραιότατα μαγαζιά ή γιά... 
ανάπαυση.

ΠΕΜΠΤΗ 4)5: ΣΕΒΙΛΛΗ — ΤΟΡΡΕΜΟΛΙΝΟΣ —
MALAGA — GRANADA

’Αναχώρηση νωρίς τό πρωΐ γιά τήν MALAGA (δίωρη στάθμευση 
γιά έπίσκεψη στόν καθεδρικό ναό, ρυθμού άναγεννήσεως μέ ωραιότατη 
διακόσμηση καί στά έρείπια τού αραβικού φρουρίου τής ALCAZABA), 
καί έν συνεχεία αναχώρηση γιά τήν πανέμορφη Γρανάδα. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, φαγητό, διανυκτέρευση.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5)5: ΓΡΑΝΑΔΑ

Πρόγευμα καί αναχώρηση άπό τό ξενοδοχείο γιά τήν περιήγηση στά 
αξιοθέατα τής πόλεως. Έπίσκεψη τού Καθεδρικού Ναού (1523) καί τού 
βασιλικού παρεκκλη0·;ου, μ£ τοϋς τάφους τού Φερδινάνδου καί τής ’Ισα
βέλλας, τής αρχιεπισκοπής καί τού μουσείου. Μεσημβρινό φαγητό στο 
ξενοδοχείο καί νωρίς τό άπόγευμα μετάβαση στά ανάκτορα τής ALHA- 
BRA μέ τό άπόρθητο φρούριο, όπου ζοΰσαν οί "Αραβες βασιλείς, καθώς 
καί στά ανάκτορα τής GENERAL IFE, μέ τούς παραδεισένιους κήπους. 
Επιστροφή έν συνεχεία στο ξενοδοχείο. Ύπόλιοπη ήμέρα έλεύθερη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6)5: ΓΡΑΝΑΔΑ

"Ολη ή ήμέρα στην διάθεση τών έκδρομέων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7)5: ΓΡΑΝΑΔΑ — ΜΟΥΡΘΙΑ — ΑΛΙ ΚΑΝΤΕ — 
ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ — ΠΑΛΜΑ ΝΤΕ ΜΑΓΙΟΡΚΑ

’Αναχώρηση νωρίς τό πρωί γιά Βαλέντσια μέ ένδιάμεσες στάσεις 
στήν Μούρθια καί στο Άλικάντε. "Αφιξη στήν Βαλέντσια τό άπόγευμα. 
Δίωρη ανάπαυση καί έν συνεχείς! έπιβίβαση στό πλοίο καί αναχώρηση, 
γιά τήν Πάλμα ντέ Μαγιόρκα. Φαγητό καί ύπνος. Διανυκτέρευση έπί 
τού πλοίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 8)5: ΠΑΛΜΑ ΝΤΕ ΜΑΓΙΟΡΚΑ

"Αφιξη στην Πάλμα νωρίς τό πρωΐ. Μεταφορά καί τακτοποίηση 
στό ξενοδοχείο. Σύντομη ανάπαυση καί έν συνεχεία αναχώρηση γιά πε
ριήγηση στά αξιοθέατα. Έπίσκεψη στον καθεδρικό ναό (1230) καί στό 
μοναστήρι Βαλντεμόζα, δπου έμεναν ό Σοπέν καί ή Γεωργία Σάνδη.

Έν συνεχείς! μετάβαση στά πανέμορφα σπήλαια Ντέλ Ντράχ, πού 
κοιλύπτουν μιά έκταση δύο τετραγωνικών μιλίων περίπου γεμάτη άπό 
σταλακτΐτες. "Ενα θέαμα πού αξίζει πραγματικά νά τό δή κανείς. Επι
στροφή στό ξενοδοχείο γιά μεσημβρινό φαγητό. Υπόλοιπη ήμέρα έλεύ
θερη. Τό βράδυ προαιρετική μετάβαση σέ χορευτικό κέντρο, γιά πρα
γματικά κοσμοπολίτικο ξενύχτι.

"Ολο τό πρωινό καί τό άπόγευμα έλεύθερο στό πανέμορφο νησί. 
Νωρίς τό βράδυ αναχώρηση μέ τό πλοίο γιά τήν Βαρκελώνη. Διανυκτέ- 
ρευση στό πλοίο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10)5: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

"Αφιξη νωρίς τό πρωΐ. Μεταφορά καί τακτοποίηση στό ξενοδοχείο. 
Σύντομη ανάπαυση καί έν συνεχείς! αναχώρηση γιά τήν περιήγηση τής 
πόλεως. Θά έπισκεφθοϋμε τήν απέραντη πλατεία τής Καταλανίας, τό 
άνθοστόλιστο βουλεβάρτο, τήν Μητρόπολη, καί τον Ναό τής ‘Αγίας Οι
κογένειας, κτ,σμένον σέ νέο καταλονικό ρυθμό, αληθινό αριστούργημα 
αρχιτεκτονικής. Έν συνεχείς!, μετάβαση στούς πανέμορφους κήπους τού 
MONTUICH, καί στό περίφημο PUEBLO ESPANOL. 'Επιστροφή στό 
ξενοδοχείο γιά μεσημβρινό φαγητό. Υπόλοιπη ήμέρα έλεύθερη γιά πε
ριπάτους καί γιά ψώνια στά πάμφθηνα μαγαζιά τής Βαρκελώνης. ’Εδώ 
μπορείτε ν’ αγοράσετε μέ πολύ καλές τιμές ωραιότατες δαντέλλες καί 
μαντήλες.

ΠΕΜΠΤΗ 11)5: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ — MONTSERRAT

Μετά τό πρωινό αναχώρηση γιά τό MONTSERRAT, τό ιερό βουνό 
πού βρίσκεται 65 χλμ. έξω άπό τήν Βαρκελώνη. "Υστερα άπό θαυμάσια 
διαδρομή θά φθάσουμε στό απέραντο μοναστήρι τών Βενεδικτίνων μο
ναχών πού ιδρύθηκε τό 986 μ.Χ. Θά μείνουμε περίπου μιά ώρα γιά νά 
ξεκουραστούμε στήν υπέροχη αυτή τοποθεσία καί έν συνεχεία θά έπι- 
στρέψωμε γιά φαγητό στό ξενοδοχείο. Υπόλοιπη ήμέρα έλεύθερη καί τό 
βράδυ- προαιρετική μετάβαση. σέ ταβέρνα γιά νά παρακολουθήσωμε ένα 
πρόγραμμα άπό γνήσιους Καταλόνικους λαϊκούς χορούς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12)5: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Ήμέρα έλεύθερη στήν Βαρκελώνη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13)5: ΒΑΡΚΕΛΩΩΝΗ — ΑΘΗΝΑ

Πρόγευμα στό ξενοδοχείο καί τό μεσημέρι αναχώρηση γιά τό αε
ροδρόμιο. "Αφιξη στήν 'Αθήνα νωρίς τό άπόγευμα. ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΕΚΔΡΟΜΗΣ.

ΕΞΟΔΑ
Μέλη, δρχ. 8.500.—
Τρίτοι δρχ. 9.500.—
Είς τήν άνωτέρω τιμήν περιλαμβάνονται:
1) Τό αεροπορικό εισιτήριο ΑΘΗΝΩΝ — ΜΑΔΡΙΤΗΣ, ΒΑΡΚΕ

ΛΩΝΗΣ — ΑΘΗΝΩΝ.
2) Τό άτμοπλοϊκό εισιτήριο ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ — ΠΑΛΜΑ, ΠΑΛΜΑ 

— ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ.
3) "Ολες οΐ διανυκτερεύσεις σέ δίκλινα δωμάτια μέ ιδιαιτέρους 

χώρους υγιεινής.
4) "Ολα τά πρωινά.
5) "Ενα γεύμα ήμερησίως πλήν τών τής πρώτης καί τής τελευ- 

τίας ήμέρας τού ταξειδίον, δπου θά προσφερθή γεύμα είς τό αεροπλάνο.
6) "Ολες οί ξεναγήσεις.
7) "Ολες οί διαδρομές μέ πούλμαν.
8) Αί είσοδοι στά μυοσεϊα.
’Αλλαγή θέσεων υποχρεωτική πλήν τών τεσσάρων πρώτων (άρχη- 

γοΰ ·— συνοδηγών).

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Ή τιμή τών 8.500 ισχύει μόνον διά τά ιμέλη τής Ε.Φ.Ε.Τ.
in Δόσις 15)11 1.000 8η Δόσις 30)2 550 Διά τρίτ. 1.000 850
2α » 30)11 500 9η » 15)3 550 » » 850 850
3η » 15)12 550 10 η » 30)3 550 » » 850 850
4η » 30)12 550 Πη » 15)4 1.050 » » 850 850
5η » 15) 1 550 12η » 26)4 550 » » 850 850
6η » 30)1 550 13η » 16)4 500 » » 850
7η » 15)2 550 14η » 30)4 500 » » 850

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 2ας ΣΕΛ.)
περί τών έπερχομένων γεγονότων 
καί τών σκέψεων έφ’ ών έβασίσθη ό 
μακροπρόθεσμος σχεδιασμός τούς 
διαφόρους προϊσταμένους, οϊτινες 
είναι υπεύθυνοι διά τήν μακροχρό
νιον έπιτυχίαν τών ύπ’ αυτών άνα- 
ληφθέντων έργων.

Επωφελής έπίσης είναι ή έπιβε- 
βαίωσις τού μακροπροθέσμου σχε- 
διασμού ϋπό προσώπων ατινα δια
θέτουν πεύρείαν πείραν έπί πεδίων 
ξένων προς τό ίδι,κόν μας, προσώ
πων δυναμένων νά έκφέρουν κρί
σεις πλήρως αντικειμενικός έπί τών 
προβλημάτων μας καί νά μάς πα
ράσχουν τό όφελος τής ειλικρινούς 
έκτιμήσεώς των έπί τών προβλέψε- 
ών μας καί τών προοπτικών μας.

Ό βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός 
είναι ή πρόβλεψις συγκεκριμένων 
δραστηρ ι οτήτων (προγραμμάτων, 
διαγραμμάτων, προϋπολογισμών κ. 
λπ.) άναγκαίων διά τήν έξασφάλι- 
σιν επιθυμητών αποτελεσμάτων είς 
τό άμεσον μέλλον έν άρμονίφ πρός 
τούς άλλους μακροπροθέσμους στό
χους. Ή κατάρτισις προϋπολογι
σμού είναι μία μάλλον άπλή διαδι
κασία συνοψίσεως τών γενικών σχε
δίων εις δο-λλάρια (ή εις σίονδήπο- 
τε άλλον νόμισμα) καί εις χρονο
διαγράμματα, είς ειδικός έργασίας 
καί προγράμματα είς σαφείς ελέγ
χους τής παραγωγ ικότητος αναγ
καίους διά τήν έξασφάλισιν τών έ- 
πιθυμητών. αποτελεσμάτων.

Ή ακόλουθος περιγραφή συνοψίζει 
τά κυριώτερα έπίπεδα τού σχεδια- 
σμοϋ διοικήσεως, τά όποια θά πρέ
πει νά γίνουν αποδεκτά ΰφ’ όλων 
τών μεγάλων όργανισμών.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΆνώτατοΥ επίπεδον

Στρατηγική διοικητικού Σχεδίου- — 
Συλλογικά άποτελέσματα

— Μακροπρόθεσμοι άντικειμενικο-ί 
σκοποί καί πολιτική.

— Πού βαδίζει ό οργανισμός καί 
διατί;

— Ποιοι έπί μέρους προϋπολογι
σμοί χρειάοζνται έγκρισιν κα:ί 
ποιοι πόροι είναι αναγκαίοι.

— Ποιος έλέγχει τί; Ποιος είναι ύ- 
πεύθυνος καί διά τί;

— 'Αναμενόμενα άποτελέσματα, 
πότε καί πού.

δεύτερον επίπεδον

Τακτική σχεδίου τών άνωτέρων έκ- 
τελεστικών οργάνων. — Γενική κα- 

τεύθυνσις.
— Πώς επιτυγχάνονται τεθέντες 

στόχοι.
— Τί πόροι καί βοηθητικά μέσα 

γενικώς άπαιτοΰνται.
— Πότε έκτελούνται τά έγκριθέντα 

προγράμματα.
— Πού συντονίζονται αί βασικαί 

δραστηριότητες.
— Ποιος έποπτεύε; ποιας εργα

σίας.

Τρίτον επίπεδον

Δραστηριότητες σχεδίου έπιβλεπόν- 
των, — Έργασίαι Τμημάτων.

— Άνάθεσις έργασίας είς τό προ
σωπικόν — διάταξις χώρου έρ
γασίας.

— Τί συγκεκριμένα χρσνοπρογράμ- 
ματα είναι άναγκαΐα — πότε, 
πού, διατί.

— Τί βοηθητικά μέσα είναι αναγ
καία είς τά τμήματα — πότε, 
πού.

— Τρόπος παροχής οδηγιών είς 
τούς υπαλλήλους καί κίνητρα 
έργασίας.

— Άναφοραί έπί τής συντελουμέ- 
νης προόδου καί διορθωτικά! έ- 
νέργειαι κατά τάς έκάστοτε ά- 
νάγκας.

— Άπαιτούμεναι άναπροσαρμογαι 
πρός άποπεράτωσιν τών ανατε
θεί σών έργασιών.

Ό «χεδιοεαμός της χρήβε- 
ως του χρόνου τών άνω- 
τερων εκτελεστικών όρ» 
γάνο>ν

Ό χρόνος των άποτελεΐ συνήθώς 
τό πλέον πολύτιμον ένεργητικόν 
στοιχεΐον μιάς έπιχειρήσεως. Ό σχε 
διασμός καί ή κατά τον πλέον απο
τελεσματικόν τρόπον διάθεσις τού 
χρόνου των είναι βασικόν πρόβλημα

Δηλώσεις συμμετοχής είς τηλέφ. 310.411 έσωτ. 624.

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Άναγνωστοπούλου 32, Κολωνάκι 
Τηλ. 616.349

Παρέχεται έκπτωσις είς τούς 
υπαλλήλους τής Έθν. Τραπέζης.

διά τούς διευθυντάς τών άνωτέρων 
βαθμιδών. Ή λύσις τού προβλήυα- 
τος αυτού είναι θεμελιώδους σημα
σίας διά τήν κάλήν διο-ίκησιν.

"Εκαστος διευθυντής οφείλει νά 
άκολουθή ένα συστημαιτιικόν πρό
γραμμα, τό όποιον κρίνει αποτελε
σματικόν διά τον ίδιον. Ή «έλλε.- 
ψις χρόνου» είναι ή συχνάκις προ- 
βαλλομένη βασική δικαιολογία διά 
τήν μή κατάρτισιν ένιαίου σχεδια- 
σμού ϋπό τών διευθυντών δλων τών 
επιπέδων.

Προ ολίγων έτών ό C. Ν. GA
GER, έν ένεργείςι άκόμη άντιπρόε- 
δρος τής GENERAL FOODS COR
PORATION, προέβ-η- είς άνάλυσιν 
τών λόγων άπωλείας τού χρόνου 
τών διευθυντών. Έν περιλήψει διε- 
πίστωσε δτι είναι οί κατωτέρω:

1. Μή ίικοηζοποιητικαί ή δυσμενείς 
συνθήκαι έργασίας.

2. Παράπονα.
3. 'Ανεπαρκής στάσις έναντι τής 

έργασίας.
4. "Ελλειψις προσωπικών σχεδί

ων δΓ άνάπτυξιν.
5. "Ελλειψις σαφούς πολιτικής.
6. Ελλιπής περιγραφή έργασίας.
8. ’Ανεπιτυχής κατανομή άρμο- 

διοτήτων.
9. Ελαττωματική έποπτεία.
Ή άνάλυσις τού κ. GAGER, άπο- 

καλύπτει έπίσης διαφόρους πρακτι
κός τεχνικός μεθόδους, τάς όποιας 
έπεννόησαν πολυάσχολοι διευθυνταί 
προκειμένσυ νά βοηθηθοΰν είς τήν 
διάθεσιν τού χρόνου των. Τά βέλτι
στα προγράμματα περιλαμβάνουν:

ί. Σχεδ-ασμόν ήμερησίας άπα- 
σχολήσεως.

2. Καθιέρωσιν προτεραιοτήτων: 
καθορισμός τού ποιος πράττει τι 
καί πότε.

3. ’Αποφυγήν άσκήσεως σχολα
στικής έποπτείας διά τής έκπάιδεύ- 
σεως τών υφισταμένων.

4. Τήρησιν καταλόγου τών στό
χων, ήμερησίου ήμερολογίου, βιβλί
ου γεγονότων; έτησίου ήμερολογί
ου ώς καί πρόγραμμα έλέγχου προ
ϋπολογισμού.

5. -Κατάλληλον καί άποτελεσμα- 
τικήν χρήσιν συσκέψεων καί έιπτρο- 
πών.

6. Σχεδιασμόν τών έτησίων στό
χων άνά τρίμηνον, έπισκόπησιν τών 
αποτελεσμάτων άνά τρίμηνον καί 
τήρησιν σχεδίων διά τό έπερχόμε- 
νον δωδεκάμηνον.

Χρόνος αχεδοαισμ,οΰ

‘Οποτεδήποτε άντιμετωπίζομεν 
προβλήματα, οποτεδήποτε ύπάρχει 
ανάγκη άναπτύξεως σχεδίου δράσε- 
ως. Υπάρχουν τουλάχιστον πέντε 
στρατηγικά χρονικά σημεία διά σχε 
διασμόν.

Είς τό τέλος:
1. Έκάστης ήμέρας.
2. Έκάστης έβδομάδος.
3. Έκάστου μηνός.
4. Έκάστου τριμήνου.
5. Έκάστου έτους.

1. Είς :ό τέλος έκάστης ή-
μ,έραςι

Πρέπει νά καταρτίζεται μία ούν- 
τομος περίληψις τών άποτελεσμά- 
των -καί τών δραστηριοτήτων τής 
αΰριον κατά σειράν σπουδαιότητος. 
Τά κύρια σημεία άριθμοΰνται.

Αυτό ύπο βοηθά τό μυαλό νά έπε- 
ξεργασθή άσυνειδήτως τάς λεπτομε 
ρείας καπά τήν διάρκειαν τού ύπνον. 
Παράξενον; Προσπάθεια μιάς έβδο
μάδος πείθει περί τών άποτελεσμά- 
των.

"Ελεγχος τών αποτελεσμάτων είς 
τό τέλος έκάστης ήμέρας καί μετα
φορά. είς τό αΰριανόν σχέδιον τών 
τυχόν μή περατωθεισών έργασιών.

Παραδείγματος χάριν, δέν έχετε 
διαπιστώσει πώς δταν διαλέγετε 
προ τής κατακλίσεώς σας τά ένδύ- 
ματα τά όποια σχεδιάζετε νά φορέ
σετε τό πρωΐ, δύνασθε νά ένδυθήτε 
εύκολώτερον καί ταχύτερο-ν παρά 
είς τήν περίπτωσιν καθ’ ήν δέν έσκέ 
φθητε περί τής αυριανής ένδυμασίας 
σας καί δταν έγερθήτε διερωτάσθε 
«Μέ τί πρέπει νά ένδυθώ σήμερον;».

Τό μυαλό δρά άσυνειδήτως, δυνα- 
τότης περί τής όποιας έλάχιστα εί
ναι γνωστά. Μάθατε πώς νά χρησι- 
μοποιήτε αυτήν άποκτώντας τήν συ 
νήθειαν τού σχεδιασμού τών αυρια
νών σας έπιδιώξεων είς τό τέλος έ
κάστης ήμέρας. Γράφετε μίαν σαφή, 
ακριβή καί άπλήν περίληψιν, ή απο
κτήσατε νοερώς μίαν καθαράν εικό
να τών αυριανών σας έπιδιώξεων. 
Αυτό θά σάς βοηθήση νά ξυπνάτε 
καθημερινώς μέ ένα σχέδιον δρά- 
σεως.

2. Εις το τέλος έκάατης έ- 
βδομ,άδος:

Προ τού τέλους τής τελευταίας 
ήμέρας τής έβδομάδος, αφιερώσατε 
μερικά λεπτά πρός άνάσκόπησιν 
τών -κυριωτέρων γεγονότων τής πα- 
ρερχομένης έβδομάδος. Συγκρίνατε 
τά άποτελέσματα πρός τά τού σχε

δίου σας. Έπισημάνατε περιπτώ
σεις πρός βελτίωσιν. Σημειώσατε 
έν περιλήψει τάς έπιδιώξεις τής προ 
σεχο-ϋς έβδομάδος. Έπισημάνατε 
ένα ή περισσοτέρους στόχους πρός 
έπίτευξιν κατά τήν προσεχή έβδο- 
μάδα.

3. Et-t τό τέλος έκαστου
μηνόςϊ

Συνοψίσατε τά σημαντικώτερα 
γεγονότα τού μηνός καί καθορίσοπε 
τούς κυριωτέρους αντικειμενικούς 
στόχους, τούς οποίους θέλετε νά θέ- 
σητε είς τον έαυτόν σας πρός πρα- 
γματοποίησιν κατά τον προσεχή 
μήνα.

Έπισημάνατε ένα σημαντικόν 
πράγμα, τό όποιον είσθε άποψ-ασι- 
σμένοι νά έπιτυγχάνετε καθ’ έκά- 
στην εβδομάδα. Τέσσαρα άξιόλογα 
πράγματα πρός έπίτευξιν προ τού 
τέλους τού έρχομένου μηνός.

Τό πρώτον βήμα είναι νά άπο- 
φασίσητε τί θ έ λ ε τ ε νά έπιτύ- 
χετε.

Μήν άσχοληθήτε μέ τό «π ώ ς» 
μέχρις δτο-υ αποσαφηνίσετε τ ί θέ
λετε νά έπιτύχετε.

-ά· Εις τό τέλος έκκάστου
τρίμηνουϊ

Σχεδιάζετε ετησίους στόχους άνά 
τρίμηνον. Είς τό τέλος έκάστου τρι
μήνου διαθέσατε χρόνον νά συγκρί- 
νητε τά άποτελέσματα τού τριμήνου 
πρός τούς στόχους. ’Αποφασίσατε 
πού ένδείκνυται νά ληφθούν επανορ

θωτικά μέτρα ή νά τροποπο ιηθή τό 
σχέδιον σας.

Κατόπιν προεκτείνατε τό πρό- 
γραμά σας κατά έν τρίμηνον, ούτως 
ώστε τά σχέδιά σας νά προηγούν
ται πάντοτε τής τρεχούσης περιό
δου κατά τέσσαρα τρίμηνα.

Προσδιορίσατε κατά μήνα τά κύ
ρια σημεία άτινα θά πραγματοποιη
θούν εντός τού προσεχούς τριμήνου.

Καθορίσατε άρκετούς σημαντικούς 
δείκτας καί εικόνας τής τάσεως τη
ρούσες τά στοιχεία ταύτα διά κι
νητών μέσων τεσσάρων τετραμήνων. 
‘Εάν τηρήτε άπλά διαγράμματα, έν 
τονοι γραμμαί διά τά πραγμαπο- 
προιηθέντα μέχρι σήμερον άποτελέ
σματα καί διακεκομμέναι διά τάς 
προβλέψεις θά καταδείξουν τάς ά- 
ξι-οσημειώτους τάσεις αϊτινες πρέ
πει νά τύχου-ν ειδικής προσοχής.

ΐ» - Εές τό τέλος εκά-ο-του έ
τους:

’Αφιερώσατε ολίγα λεπτά καθη
μερινώς έπί μίαν έβδομάδα περί
που, πρός άνάσκόπησιν τών κυρίων 
γεγονότων τού παρελθόντος έτους. 
Προ-βήτε είς άνάλυσιν τών αποτυχι
ών καί έπιτυχιών σας καί ακολού
θως θέσατε τούς κυρίους στόχους 
σςα, δΓ έκαστον έκ τών προσεχών 
δώδεκα μηνών, άνά τρίμηνα.

Ένεργήτε πάντοτε έντός τών 
πλαισίων τού πενταετούς ή δεκαε
τούς γενικού προγράμματος. Είς 
τήν ζωήν συνήθως, πράττομεν δ,τι 
κατά πρώτον περνά άπό τήν φαντατ- 
σίαν μας καί τό πλεΐστον λαμβάνο- 
μεν άπό τήν ζωήν έκεΐνο είς ό άφιε- 
ρώσαμε τήν φαντασίαν μας.

ΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ! ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Παραθέτομεν κατωτέρω πίνακα τών Ταμείων Επικουρικής Άσφα- 
λίσεως, μέ τάς παροχάς έκάστου, ώς ταύτα περιέχονται είς τον Κρα
τικόν Προϋπολογισμόν τού έτους 1971.

σ)α Τίτλος ’Οργανισμού

Παροχαί 
εί ς ποσο- 
στόν % έπι 

μισθού 
διά 35

έτη

Συντάξεις γήρατος

1. Ταμεΐον Έπικουρ. Άσφαλίσεως 
Προσωπ. ’Οργανισμών Καιν. 
Άσφαλίσεως 60

2. Ταμεΐον Προν. καί Έπικ. Ά
σφαλίσεως Προσ. ’Ιπποδρομιών 
(Κλ. Συνταξ.) ..............................

3. Ταμεΐον Έπικουρ. Άσφαλίσεως 
Προσωπ. Εταιριών Λιπασμά
των (Κλ. Συντάξ.).................... 48

4. Έπικ. Ταμεΐον Εξόδου Γερόν
των καί Ανικάνων ’Εργατών 
Μετάλλου.......................................... 50—60

5. Ταμεΐον Έπικουρ. Άσφαλί
σεως Μισθωτών Βιοιμηχ. Κα
πνού .....................................................

6. Ταμεΐον Έπικ. Άσφαλ, Υπαλ
λήλων Εθνικού ‘Οργανισμού 
Καπνού.............................................. 80

7. Ταμεΐον Έπικ. Άσφαλίσ. ’Εκ
προσώπων καί Υπαλλήλων
Εργατικών Έπαγγ. ’Οργανώ
σεων (Κλ. Συντάξ.) .................

8. Ταμεΐον Έπικουρ. Άσφαλίσεως 
Προσωπ. Εταιριών Τσιμέντων 
(Κλ. Συντάξ.)................................ 80

9. Ταμεΐον Έπικουρ. Άσφαλίσεως 
Προσωπ. Α. Ε. Οίνοπο'ΐΐας ·— 

Ζυθοπο ιΐας................ ...................
10. Ταμεΐον Έπικ. Άσφαλ. Προ

σωπικού Ελληνικής Εταιρίας 
Ύδάτων.............................................

Η. Ταμεΐον Έπικ. Άσφαλ. Υπαλ
λήλων Καπνεμπορικών έπιχει- 
ρήσεων................................................ 50

12. Ταμεΐον Έπικ. Άσφαλ. Υπαλ
λήλων Εμπορικών Κα,ταστημ. 
(Κλ. Συντάξ.) ............................... 63

13. Ταμεΐον Επικουρικής Άσφαλί
σεως Χημικών.................................. _

14. Ταμεΐον Έπικ. Άσφαλίσ. Μι
σθωτών Παραγ. Έμπ. ’Οπ)κών _

15. Ταμεΐον Επικουρικής Άσφα
λίσεως Ασφαλιστών...................... - 70

Ιό. Ταμεΐον Ίϊττγιικ. "Ασφαλ. Προ
σωπικού Έλλην. Έρυθρ. Σταυ
ρού .......................................................

17. Ταμεΐον Έπικουρ. Άσφαλίσεως 
Ηλεκτροτεχνιτών........................... 40

18. Ταμεΐον Έπικ. Άσφαλίσεως 
Μισθωτών Κλωστοϋφαντουργιών 1 1,5

19. Έπικ. Ταμ. Άσφαλ. Κρεοπω
λών καί Έργατούπ. Κρέατος 80

20. Ταμεΐον Έπικουρ. Άσφαλίσεως 
Ύποδηματεργατών....................... —

(Τό

"Ανώ
τατη

Μέση Κατω-
τ<χτη

7.280 2.190 722

4.000 1.900 600

8.137 2.422 650

1.185 880 615

578 426 343

6.000 4.148 1.000

15.925 1.693 1.066

8.000 4.000 1.400

1.111 722 493

2.093 1.200 700

1.750 1.215 300

2.875 1.282 1.035

1.344 1.285 992

317 269 234

3.850 1.950 1.155

1.164 610 377

4.750 1.590 500

458 379 348

2.879 956 300

2.713 704 440

(Τό β' μέρος στό έπάμενο)

Μέ έκπτωσιν 45—60% προσφέρονται βιβλία φιλοσοφικά, 
ιστορικά, έγκυκλοπαιδικά κ.α. είς τούς υπαλλήλους τής Εθνι
κής Τραπέζης, διά τής έφ’ άπαξ κτήσεως τίτλου συμμετοχής 
αξίας 100 δραχ.

Τηλεφωνήσατε 342.732.



ίυνίοτήθη και συγκαλεΐται 
εντός τον ήμερων ή επιτροπή 
Τριμερούς Συνεργασίας

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
ποίηση τα βασικότερα έκ τών αιτη
μάτων μας.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δεν 
ήτο δυνατόν νά άρκεσθή εις μίαν 
απλήν άνακοίνωσιν διαμαρτυρίας 
διά νά δικαιολογηθή εις τά μέλη του 
Συλλόγου. Άπέφυγε την άνακοίνω- 
σιν εις την πρώτην φάσιν καί κατέ
βαλε προσπάθειαν νά πεισθή ή Διοί
κησες δτι, ή οικονομική κατάστα- 
σις των υπαλλήλων της είναι δεινή 
έν άντιθέσει προς τά υψηλά κέρδη 
τά όποια έκ τής αγχώδους έργασίας 
μας πραγματοποιεί κατ’ έτος ή Τρά 
πεζά. ·

Εΰρέθημεν δυστυχώς προ έπιμό-

Ό κ. Διοικητής
προσέφερε
εγκυκλοπαίδειαν

Ό Διοικητής τής Τραπέζης μας 
κ. Χρ. Άχής προσέφερε τήν έγκυ- 
κλοπαίδειαν «ΗΛΙΟΣ» διά τήν βι
βλιοθήκην τής Λέσχης του Συλλό
γου μας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ηΰ- 
χαρίστησε τον κ. Διοικητήν διά τήν 
προσφοράν του.

ΠΕΡΑΤΟΥΝΤΑΙ 
ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1971

Μέ τάς προαγωγάς καί τών Λο
γιστών Λ' αί όποιαι θά πραγμα
τοποιηθούν εντός τών προσεχών η
μερών περατοΰνται αί προαγωγαί 
1971 εις όλους τούς βαθμούς.

νου άρνήσεως τής Διοικήσεως.
Ύπεχρεώθημεν οίίτω, νά άποδυ- 

θώμεν εις αγώνα.
'Η ύπ’ άριθμ. II άνακοίνωσίς μας 

ύπήρξεν τό πρώτον βήμα.
ΕίλιΚρινώς δεν επιθυμώ μ εν νά 

προχωρήσωμεν εις τό δεύτερον καί 
θά εϊμεθα ευτυχείς αν έξευρεθή λύ- 
σις εις τό συμβούλιον τής τριμε
ρούς συνεργασίας, τό όποιον ήδη 
συνεκάλεσε ό ^Υφυπουργός Άπα- 
σχολήσεως κ. Γ. Κάρτερ.

'Ο κ. Υφυπουργός έδέχθη, κατό
πιν προσχλήσεώς του, τό Προεδρεΐον 
τού Συλλόγου μας καί έλαβε γνώ- 
σιν τώιν θεμάτων μας. Εις τον κ. 
Υφυπουργόν υπεβλήθη έξ όίλλου υ
πόμνημα τού Διοικητικού Συμβου
λίου τού Συλλόγου μας.

*Η διαδικασία διά τήν σύγκλησιν 
τής έπιτροπής τριμερούς συνεργα
σίας ήρχισεν ήδη καί εϊμεθα βέ
βαιοι ότι, ή συνεδρίασις θά πρα- 
γματοποιηθή έντός τών προσεχών 
ήμερόν.
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τό δίκαιόν μας είναι έκτος πάσης 
άμφισβητήσεως. Τά αίτήματά μας 
επιβάλλεται νά ικανοποιηθούν, διό
τι μόνον οίίτω θά άποκατασταθή ή 
συνεχώς διογκουμένη διάστασις Προ 
σωπικοΰ καί Διοικήσεως προς μέγι- 
στον όφελος καί τού ’Εθνικού Ιδρύ
ματος, τό οποίον ύπηρετοϋμεν. 'Η 
ϊση μεταχείρισις μετά τών συναδέλ
φων μας τών έτέρμν μεγάλων Τρα
πεζών, δεν είναι αίτημα. Είναι ΔΙ- 
ΑΙ ΟΝ, τό όποιον στερούμεθα.

Πιστεύομεν ότι, ή παρέμβασις 
τού Υφυπουργού Άπασχολήσεως κ. 
Γ. Κάρτερ θά συντέλεση τά μέγιστα 
εις τήν έξεύρεσιν τής λύσεως.

'Ημείς έπαναλαμβάνομεν ότι έπι- 
θυμώμεν τήν συνεργασίαν μετά τής 
Διοικήσεως, δεν δεχόμεθα όμως ότι, 
ή συνεργασία πρέπει νά διατηρήται 
ΠΑΝΤΟΤΕ εις βάρος τών συμφερόν
των μας.

Μέ συναδελφικοΰς χαιρετισμούς

τοποπετη,θηισαν:
'Ο κ. ’Αντώνιος Βελιλόπουλος - 

Συιμπράΐττων 'Τποδ ιευθυντής - Διευ
θυντής παρά τώ 'Τπρκαιτασ,τήιματι 
Κεραμεικου, εις τό ’Τποκατάστηιμα 
Νεαπόλε-ως, ώς Διευθυντής, αντί τοϋ 
κ. Γεωργίου Π απαϊωάννου - Τμημιαι-

τάρχου Λ’ τάιξεως, μετατιθειμένου εΙς 
τό ' Τποκατάστημα Ζέας, ώς Διευθυν- 
τοϋ, αντί τοϋ κ. Άνδρέον Οϋ·6α - 
Τμηματάρχου Α' τάξεως, με-τατιθε- 
μένου εις τό 'Τποκατάστημα1 Κε,ρα- 
ιτεικού, ώς Δ,ιευθυντοΰ.

Ό %. Ήλίας Μ.αργετίδης, - ΤΙμημα- 
τάρχης Α' τάξεως, παρά τή Διευθύν- 
αει Προοωπικοϋ (Διάθεσιν) εις τό 
Υποκατάστημα Βάθη;, ώς "Γπίοδιευ- 
θυντής, άντί τοϋ κ. Κωνσταντίνου 
Πουλάκη - Τμηματάρχου Α' τάξεως, 
μετατιθεμένου εις τό 'Τποκιατ άστημα 
&S. Πολυκλείτου, ώς 'Τίποδιιευθυντοϋ.

Ό κ, Παναγιώτης Χρονόπιουλος - 
'Τπο'δίιευθυντ ή ς, παρά τώ Κεντρικό) 
Κατοστήματι, εις τό Υποκατάστημα 
Πλατ. ΜητρΟνΤόλεως, ώς Διευθυντής, 
άντί τοϋ κ. Γερασίμου· Μπαρούνου - 
Διενθυντοϋ, άποχωροΰντας τής 'Υπη
ρεσίας, λόγω ορίου ηλικίας, τήν 31.

"Ενα δίκαιον αϊτημα φορολογικής ρυδμίσεως

Ο ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ

ΜΟΝΟΝ ΤΟΤΕ...
Εις τό άρθρον μας «ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ» τό όποιον έδη- 

μοσιεύθη εις τό ψύλλον τής «Τραπεζιτικής» τού ’Ιουνίου, άνα- 
φέραμεν μεταξύ άλλων:

«Τό παρόν Διοικητικόν Συμβούλιον είναι άποφασισμένον 
νά προχωρήση εις τήν διεκδίκησιν τών δικαίων αιτημάτων τού 
προσωπικού. Μέ πλήρη έπίγνωσιν τών δυσχερειών πού έχει νά 
αντιμετώπιση, μέ συναίσθησιν τής ευθύνης του έναντι τών με
λών τοϋ Συλλόγου τά όποια έκπροσωπεϊ άλλα καί αυτής τής 
Τραπέζης, τά συμφέροντα τής οποίας πάντοτε έπροστάτευσε 
ό Σύλλογος τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Γνωρίζει τό Διοικητικόν Συμβούλιον, προς ποιους καί μέ 
ποια μέσα πρέπει νά άντιπαλαίση. Δι’ αυτό καί τήν στιγμήν 
αυτήν, πού αρχίζει ό άγων τής διεκδικήσεως τών αιτημάτων 
τού προσωπικού, επιθυμεί νά καταστήση γνωστόν προς πά
σαν κατεύθυνσιν, δτι δεν είναι άποφασισμένον νά θυσιάση τά 
συμφέροντα τοϋ προσωπικού εις τήν οίανδήποτε σκοπιμότη
τα. "Οτι είναι άποφασισμένον νά προχωρήση, καί νά έπιτύ- 
χη τήν έπίλυσιν τών έκκρεμούντων άπό τό παρελθόν άλλα καί 
τών καθ’ έκόστην έμφανιζσμένων μικρών ή μεγάλων, έπανα
λαμβάνομεν, θεμάτων. "Οτι είναι άποφασισμένον νά καταγ- 
γείλη εις τά μέλη τού Συλλόγου τούς άντιδρώντας, τούς και- 
ροσκόπους, τούς «ασπόνδους» φίλους, τούς έχθρούς.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, θά παραμείνη άμετακίνητον 
εις τήν θέσιν του, πού είναι μία: Η I ΚΑΝ ΟΠΟΙ ΗΣIΣ ΤΩΝ 
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ’Από τήν θέσιν αυτήν αν
τλεί καί τήν δύναμιν νά όμιλήση προς όλους τήν γλώσσαν, 
όσον σκληρή καί αν είναι, τής άληθείας».

Υπήρξαν δυστυχώς ώρισμένοι σΐ όποιοι δεν άντελήφθησαν 
τήν σημασίαν τού άρθρου καί έπιμένουν εις τήν έσφαλμένην τα
κτικήν νά υποτιμούν τήν δύναμιν καί τήν θέλησίν μας.

Τούς πληροφοροϋμεν ότι αί ύπηρεσίαι των είναι ωφέλιμοι 
μόνον όταν είναι σύμφωνοι μέ τήν θέλησιν τών μελών τού Συλ
λόγου τών Υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης, τά όποια καί έκ- 
προσωποΰμεν διά τής ψήφου των.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΑΑΙ 
ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητον έ-

Οί νεοιροσλαμρανόρ&ναι shiv 
ιιίτιϊ ϋοί μίνιν το ίικοίωρο 
Tijfi άορλΐοεώο των

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
γοΰντα καί διεπόίμενα υπό τών ίσ*χυ- 
ουσών δι’ έκαστον διατάξεων, τά εις 
τά ταμΚα ταΰτα ασφαλιζόμενα πρό
σωπα (απαλλάσσονται, καθ’ οϋς κλά
δους είναι ασφαλισμένα παρ’ αύτοϊς, 
τής, παρά τώ ΙΚΑ διά τον αντίστοι
χον κλάδον άσφαλίσεως. Κατά τήν 
οαφή ..έννοιαν τής διατάξεως ταύτης 
ουντρεχούσης περιπτώσεις κυρίας ά- 
σφαλίσεως εις πλείονας ασφαλιστι
κούς φορείς, ή άσφάλυσις χιωρεϊ, κατ’ 
επιλογήν τοϋ ήσ-φαλισΙμένου, εις ένα 
μόνον Ιέκ τούτων. Ή Ιέώδο'χή αυτή έ- 
νισχύεται καί έκ τής διατάξεως τοϋ 
άρθρου 2 τοϋ άν. ν. 580) 1945 «περί 
τροποποιήσεως διατάξεων τινων άφο 
ρωσών τούς ’Οργανισμούς Κοινωνικήις 
Άσφαλίσεως» καί καθ’ 8 (εφεξής οί, 
παρά τινι Κλαδικώ Ταμείω ’Επικου
ρικής Κοινωνικής άσφαλίσεως ύπο- 
χρεωτικώς ήσφαλισ’μένοι, άπαλάσσον- 
ται πάσης υποχρεώσεως 'επικουρικής 
άσφαλίσεως καί εις έτερον ταμενον 
’Επικουρικής ιάσφιαλίσεως έώτός ε
άν 'δηλώσουν οτι αναλαμβάνουν τάς 
ύπό τών κειμένων διατάξεων ορίζο
με νας εισφοράς τοϋ τε έργοίδότου κιαίι 
τοϋ Ασφαλισμένου (Α. Π. 345)1970 
ΕίΔΚΑ Ι1Γ σελ. 389).

3. Επειδή κατόπιν τών ανωτέρω 
έκτιθεμένων υφισταμένων (δύο αυτο
τελών ασφαλιστικών Ταμείων κυρίας 
άσφαλίσεως, ήτοι τοϋ Ταμείου Συν
τάξεων προσωπικού τής (πρώην) ’Ε
θνικής Τραπέζης καί τοϋ Ταμείου Συν 
τάξεων προσωπικού τής (πρώην) Τρία1 
πέζης ’Αθηνών, συντ,ρε'χισύσης δηλο
νότι έν προίκειμένω περιπτώσεως κυ
ρίας ιάσφιαλίσεως εις κλείοντας τοϋ ε
νός ασφαλιστικούς φορείς σί νεοπροσ- 
λαμδανόίμενοι νΰν ύπό τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος μετά τήν 
πρόσλη/ψίν των, έχουν μόνοι τό από
λυτον, δημοσίας τάξεως, δικαίωμά 
των, τής επιλογής είς ποιον έκ τών 
δύο ώς ανω υφισταμένων ασφαλιστι
κών· Τ αμείων τοϋ· προσωπικού τής Τρα 
πέζης θά ιάσφαλισθοϋν καί οΐαδήποτε 
άνάμιξις τής έργοδότιδος Τραπέζης 
είς τό θέμα τούτο είνάι παράνομος 
καί άπαράδεκτος.

ΔΙΑ ΤΑΪΤΛ
Προσκαλείται ή ώς άνω ’Εθνική

Τράπεζα τής Ελλάδος όπως, διά τούς 
ώς άνω άναφειρομένους νομίμους καί 
βάσιμους λόγους, διαγράψη έκ τής 
άπό 2,2.6.1971 έγγράφου πρακηιρύξε- 
ώς της «διαγωνισμού προσλή,ψεως άρ- 
ρένιον υπαλλήλων άπβφοίτων μέσηις 
έκπαιδεύσεως» (διενεργηθησομένου 
τήν 24.7.1971, τόν ύπό στοιχεΐον VI 
αύτής, καθ’ ον «οί προσληιφ'θηισόμενΟι 
θέλουσιν ύπαχθή είς τήν άσφάλισνν 
παρά τέίς άσφιαλιστικοϊς άριγανισμοϊς 
τοϋ προσωπικού τής ΤΙραπέζης, κατά 
τήν ,κρίσιν αύτής, κάθοδον ούτος ουμ- 
φωΛ'ως τοϊς ανο) καί τώ νέμω, είναι 
παράνομος καί άπαράδεκτος, διαμαιρ- 
τυρόιμενοι δέ έντόνως κατά τής τοι- 
αύτης παρανόμου ένεργείας της, προσ
καλείται ή αΐτή ώς ανω Τράπεζα, ό
πως καί έν τώ μέλλοντι, παύση πάσαν 
τοιαύτην παράνομον καί άπαράδεκτον 
άνάμιξίν της είς τό ώς 5νο> θέμα, έ- 
πιφυλαττόμενοι παντός δικαιώιμα'τός 
μας προς 'άσκησιν παντός νομίμου έν
δικου μέσου κατά τής τοιαύτης πα
ρανόμου ένεργείας.

'Αρμόδιος Δικ. Κλητήρ έπιδότω νο- 
μίμως τήν παρούσαν προς την, προς 
ήν αύ'τη, Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελ
λάδος Α.Ε. (Αιόλου 86), προς γνώσιν 
καί διά τάς νομίμους συνέπειας.

Διά τό .Διοικητικόν Συμβούλιον 
Ό Πρόεδρο ς

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΟιΠΟΤΛΟΣ
Ό Γεν. Γ'ραμμιαΤεύς 
ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΌ'Σ

ΙΙαρακαλοϊίνται οι 
βυνάδελφοε οΕ όποϊοε 
Εχουν νά, ύηοβάλουν 
προτάσεις διά τήν τρο- 
ποποίησιν τοΰ ’Οργα» 
νισμ-οΰ Ί^πτ,ρζσίν.ς τής ; 
Τρχπεζνις όπως ϋπο- [ 
βάλλουν ταυτοις έγ· 
γράφως, εντός μ/ηνος 
άπο σήρ-ερον, εις τήν 
Γραιμ.ρ.ο«.τείο«,ν τοΰ Χυλ 
λόγου.

Άνακοίνωσίς του Συλλόγου
Υπαλλήλων της Άσφ)κης 
Εταιρείας «ΑΣΤΗΡ»

Δημοσιεύομεν κατωτέρω επι
στολήν τοΰ κ. Π. Γραικού άψο- 
ρώσαν είς τόν φόρον ίδιοκατοι- 
κήσεως τών μετατιθεμένων.

«Ή περίπτωσις Α τής παρα
γράφου 1 τοΰ άρθρου 7 τοΰ Ν.Δ. 
3323) 1 955 «περί φορολογίας ει
σοδήματος φυσικών προσώπων» δια 
λαμβάνει ότι απαλλάσσεται τού 
φόρου: «’Εκ τοΰ ακαθαρίστου τεκ
μαρτού εισοδήματος έξ ίδιοκατοι- 
κήσεως τής κυρίας κατοικίας τοΰ 
φορολογουμένου καί τής οικογένει
ας του, τό μέχρι δραχμών δέκα ο
κτώ χιλιάδων (18.000) έτησίως 
συνολικόν ποσόν διά πάντας τούς 
ένσικοΰντας».

Βασικόν χαρακτηριστικόν τής 
διατάξεως ταύτης είναι ότι απαλ
λάσσεται τού φόρου τό μέχρι 18. 
000 δρχ. τεκμαρτόν εισόδημα τής 
ίδιοκατοικήσεως οικοδομής, ή οποία 
δεν ίδιοκατοικεΐται, άλλ’ έκμισδοΰ-

Είς τό Πικαντίλλυ, δηλαδή είς 1 
τά πιο κεντρικόν σημεΐον τοΰ Λον
δίνου, άνοίγει σύντομα μία ακόμη 
ελληνική Τράπεζα. Πρόκειται διά 
τό νέον υποκατάστημα τής ’Εμπο
ρικής Τρπαέζης Εγγύς ’Ανατολής! 
πού τό κεντρικό του εΰρίσκέται είς 
τό Σίτυ.

Αυτήν τήν στιγμήν είς τό Λον
δίνο ν λειτουργεί ή Εθνική Τράπεζα 
τής Ελλάδος μέ κεντρικόν είς τά 
Σίτυ, καί ένα υποκατάστημα είς τό 
Τόττεναμ Κώρτ Ρόοοντ. "Ενα κτί- 
ριον θά άνοιξη είς τήν ελληνικήν 
συνοικίαν τοΰ Μπέϋσγουώτερ. 'Υ
πάρχει ακόμη ή Τράπεζα τής Κύ
πρου, πού κτίζει τώρα ένα τερά
στιον κτίριον είς τό κεντρικόν Λον- 
δΐνον.

Λόγψ τής γενικής διατυπώσεως 
τής διατάξεως ταύτης μή προβλε- 
πούσης ούδεμίαν έ'ξαίρεσιν ώς πρός 
τό υποκείμενον τής φορολογίας, αΰ 
τη έφαριμόζεται δι’ όλους τους φο- 
ρολογουμένους μή έξεταζομένου τού 
ΰπ’ αυτών άσκουμένου επαγγέλμα
τος καί συνεπώς καί διά τούς δη
μοσίους υπαλλήλους, τραπεζικούς 
τοιούτους καί έν γένει διά τούς 
υπαλλήλους επιχειρήσεων καί όργα 
νισμών διατηρούντων γραφεία ή ΰ- 
ποκαταστήματα είς πλείστας πό
λεις τής Ελλάδος.

’Εάν τώρα εις μισθωτός τών ώς 
άνω κατηγοριών κατώρθωσε καί α
πέκτησε ιδιόκτητον οικίαν έν τή πό 
λει έν ή υπηρετεί απολαμβάνει τής 
ώς άνω φορολογικής απαλλαγής.

"Οταν δμως 6 ’ίδιος υπάλληλος 
διά λόγους υπηρεσιακούς μετατίθε
ται είς άλλην πόλιν τής χώρας τί 
θά συμβή;

Είς τήν πόλιν είς ήν θά μετατε-

6α πρέπει να άποδοθή είς δύο λό
γους : Πρώτον διότι τό οικονομικόν 
δυναμικόν τών αποδήμων αυξάνει 
συνεχώς καί δεύτερον διότι είς τάς 
έλληνικάς Τραπέζας υπάρχει τα- 
χύτης είς τήν έξυπηρέτησιν τών πε
λατών, πράγμα πού δεν συμβαίνει 
εις τάς ’Αγγλικός. Έπειτα είς τό 
Αονδίνον, υπάρχουν περίπου διακό
σια έλληνικά ναυτιλιακά γραφεία, 
πού όλα, ανοίγουν λογαριασμούς είς 
τάς έλληνικάς Τραπέζας. Τέλος, 
καί οί "Ελληνες τουρίστες εις τήν 
Αγγλίαν προτιμούν καί αυτοί διά 
τάς συναλλαγάς των έλληνικήν Τρά 
πεζαν αφού μπορούν νά συνεννοη- 
θοΰ είς τήν γλώσσαν των.

θή θά άναγκασθή νά ένοικιάση οι
κίαν καί νά καταβάλη ένοίκιον, τήν 
δέ ιδιόκτητον οικίαν του είς τήν 
πόλιν είς ήν ΰπηρέτει, τήν κενω- 
θεΐσαν διά τής μεταθέσεώς του, θά 
ένοικιάση.

Άς δεχθώμεν οτι τό ένοίκιον τό 
όποιον καταβάλλει είς τόν ιδιοκτή
την τής οικίας τής πόλεως είς ήν 
μετετέθη θά έξουδετερούται διά τοΰ 
ένοικίου τό όποιον θά είσπράττη ά
πό τήν ιδιόκτητον οικίαν του τής 
πόλεως είς ήν πρότερον ΰπηρέτει. 
Έκ πρώτης δψεως ή τοιαύτη άλλα- 
γή κατοικίας δεν γίνεται πρόξενος 
οΰδεμιάς ζηιμίας είς τόν μετατιθέ- 
μενον ΰπάλληλο,ν.

Άλλα μία τοιαύτη προσεκτικω- 
τέρα έξέτασις τού θέματος θά από
δειξη ότι ό μετατεθείς αυτός ύπάλ 
ληλος ύφίσταται μίαν ζημίαν συνι- 
σταμένην είς τόν φόρον τόν όποιον 
θά καταβάλλη διά τό είσπραττόμε- 
ον ένοίκιον τής ιδιοκτήτου οικίας 
του, διότι ή απαλλαγή έκ τής φο
ρολογίας τοΰ έν λόγψ εισοδήματος 
ισχύει μόνον όταν ή ιδιόκτητος οι
κία ίδιοκατοικεΐται, ούχί δέ καί ό
ταν έκμισθσΰται είς τρίτον.

ΔΓ αυτό νομίζομεν ότι είς τήν 
περίπτωσιν αύτήιν θά εδει διά τρο
ποποιήσεως τής σχετικής διατάξε- 
ως τής νομοθεσίας, οί μισθωτοί 
τών κατηγοριών ας άνεφέραμεν νά 
άπολαμβάνουν τοΰ ευεργετήματος 
τής έκ τού φόρου απαλλαγής καί 
είς περίπτωσιν λόγψ υπηρεσιακής 
μεταθέσεώς των είς πόλιν διάφο
ρον έ κείνης είς ήν ΰπηρέτσυν καί 
είς τήν οποίαν κατόρθωσαν νά α
ποκτήσουν ιδιόκτητον στέγην ήναγ- 
κάσθησαν νά τήν εκμισθώσουν.

Μία πρός τήν κατεύθυνσιν αυ
τήν τροποποίησις τής κειμένης νο
μοθεσίας νομίζομεν ότι δεν θά ά- 
πετέλει χαριστικήν τινα ένέργει- 
αν, άλλ’ άπλούστατα θά έπέτρεπε 
όπως καί ό μετατιθέμενος υπάλλη
λος άπολαμβάνη τοΰ άναφερθέντος 
ευεργετήματος, τό όποιον εΰεργέρ 
τημα άπολαμβάνουν οΐ μή μετατι
θέμενοι συνάδελφοί του καί όλοι οί 
λοιποί φορολογούμενοι πολίται».

1.1972.
Ό κ, Μενέλαος Ζαχιαριάίδης - Λο

γιστή,ς Β' τάξεως, ικαιρά τώ 'Τιτακα- 
πιιίΓήματι Π λ. Ίω. Μεταξύ, είς τό 
'Τιτοκατάστημα Νέων Μουδ-ανιών, ώς 
’Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου, άντί τοϋ κ. Κωνσταντίνου 
Καλοσίδη - 'ΤίΛολογιστοϋ Α' τάξεως, 
άϊΕα?ι'ασσομένου τών καθηκόντων του 
καί ιμετατιθεψιένου, τή αιτήσει του, είς 
τό 'Τιίοκατάστημα Π λ, Μητροπόλε- 
ως, ώς Λογιστοϋ.

Ό κ. ’Εμμανουήλ ’Ατούς - Λογι
στής Β' τάΐξεως, παρά τώ 'Τποκατα- 
στήματι Καλύμνου, είς τό αύτό 'Τπο- 
κατάστημα, ώς ’Εντεταλμένο; καί 
Προϊστάιμενος Λογιστηρίου.

Ό κ. Βασίλειος Άθανασούλης - 
Λογιστής Α' τάξ,εως, ’Εντεταλμένος 
κιαί Προϊστάμενος Αογιστηρίου τοΰ 
1 Τποκαταστήματος ’Αγρίνιου, άσκών 
Λροσωρινώς χρέη Προϊσταμένου τοϋ 
Πρακτορείου ’Αμφιλοχίας, είς τό 'αύ
τό Πρακτορεΐον, ώς Προϊστάμενος.

Έν αναστατώσει τελούν καί 
οί υπάλληλοι τής Ασφαλιστι
κής Εταιρίας «ΑΣΤΗΡ». Χαρα
κτηριστική είναι ή κατωτέρω ά- 
νακοίνωσις τοΰ Διοικητικού Συμ 
βουλίου τοΰ Συλλόγου τών υ
παλλήλων της.

Συνάδελφοι,

Διατηροΰντες τήν συνοχήν καί 
τήν ένότητά μας εϊμεθα βέβαιοι, Ο
τι θά διαβοΰμε καί τήν δύσκολον 
ταύτην καμπήν τών έτσιθελιστών, 
οί όποιοι διευθύνουν τάς τύχας 
τής Έτιαρίας.

Άναλογισθήτε τήν πορείαν τών 
τελευταίων ετών, τήν έντονον άντί-

δρασιν τών ιθυνόντων καί τήν γεΰ- 
σιν τών γλυκών καρπών τών προσ
παθειών μας.

Διά μίαν είσέτι φοράν αί θλιβε
ροί Κασσάνδραι θά διαψευσθοΰν.

Ό τίμιος καί συνεχής αγώνας 
μας καί ή διαρκής προσπάθεια ά- 
νόδου τοΰ πνευματικού μας επιπέ
δου μάς έχει δώσει τά στοιχεία τού 
μέτρου τής συγκρίσεως.

Εργαζόμενοι όλοι καί δίδοντες 
τό απαν τών προσπαθειών μας διά 
τήν συνεχή ανοδικήν πορείαν τής 
Εταιρίας, συγκρίνομεν τόν ΰπα- 
μοιβόμενον μόχθον μας μέ τούς μι
σθούς τών εισηγητών, οϊτινες κα- 
θήμενοι είς μίαν καρέκλαν, απομυ
ζούν παιχυλοτάτας άντιμισβίας.

Κα άντί τούτο νά τούς όδηγή 
είς εισηγήσεις καί κρίσεις καλο- 
προαιιρέτους, γίνονται ημέραν μέ 
τήν ημέραν σκληρότεροι, ύποτι- 
μοΰντες τήν ταπεινήν νοημοσύνην 
μας.

Εϊμεθο: βέβαιοι ότι μετά τήν 
πρώτην ένημέρωσιν τών αρμοδίων 
παραγόντων, όσον άφορά τό τερά
στιον θέμα τοΰ μισθολογίου άκο- 
λουθοϋμεν τον ορθόν δρόμον άντι- 
μετωπίσεως καί αφού συμπληρώ- 
σωμεν δλον τόν κύκλον τών επαφών 
καί ένημερωσωμεν όλους τούς παρά
γοντας τού Διοικητικού Συμβουλί
ου τής Εταιρείας καί τήν Πολι
τείαν, θα χαράξωμεν τήν πορείαν, 
διά τήν έπιτυχή άντιμετώπισιν τοΰ 
θέματός μας.

Ή ψύχραιμος άντιμετώπισις τοΰ 
δικαιοτάτου αιτήματος, ή σύνεσις 
ήτις διακρίνει κάθε ένέργειαν τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου καί ή συμ 
παράστασις τών άρμσδίωνί παρα
γόντων τής Πολιτείας θά κατισχύ- 
σουν διά μίαν είσέτι φοράν τήν α
δικίαν καί τόν φεουδαρχικόν έτσι- 
θελισμόν.

Μέ συναδελφικοΰς χαιρετισμούς 
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον

Συνάδελφοι,
Ή «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ)) εεναε το βργα,νον 

ποΰ μ,άχεται Sea, τά. ουμ,φέροντά μ-ας.
Φέρνει τον ενα, κοντά βτον άλλον καί αυναΠελ- 

φώνεε τον κλάΒον μ-ας. 'Η σύνταξις τής «Τραπεζι
τικής» ζητεί άπο ολους νά τήν βοηθήσουμε εις το 
Εργον της.

Κάθε συνάβελφος άς γινη καί ανταποκριτής της.
"Ετσι θά είναι Πυνατον καί τά γενικά θέματα 

τού κλάβου μ,ας, άλλά καί τά είβικά θέμ-ατα τών 
τοπικών καί έπαρχιακών ύποκαταστημ,άτων νά κα- 
ταχωρούνται εις τάς στήλας της.

Εράφετε λοιπόν, γιά 6,τι συμ-βαίνει εις τήν 
ύπηρεσίαν σας. Ένημ.ερώνετε τήν σύνταξιν γιά 
όλα.

Ό γάμ.ος Ενός συναβέλφου κάποιο άλλο εύχά» 
ριστο γεγονός είναι κι’ αύτό μ,ιά ειΠησις πού θά 
χαροποιήση όλους. Ή στήλη «Κοινωνικά» θά κα· 
ταχωρή ευχαρίστως δ,τι περιέρχεται είς αύτήν.

ται.

ΑΙ ΕΛΛΗΝ1ΚΑΙ ΤΡΑίΙΕΖΑΙ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΝ

Ή αϋξησις τού αριθμού τών ελ
ληνικών Τραπεζών είς τό Λονδΐνοιν

? ■ iijlM Τό Ταμείο μας δεν οφείλει σε κανένα


