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ΟΥΛΕΜΙΑ HAPAIAIII ΠΛΕΟΝ
’1(*πο/ρε<Λ>τίκν) κ-χτέστγ) πλέον κατ’ έτος ή «».- 

ράταβτς του όρίου ηλικίας εις ηλείονκ του ένός *- 
τομ,α. Καί πας ούδ£τερος παρατηρητής θα £σχη· 
ρ.άτιζε την γνώμην δττ ή E.T.E. υστερεί εις ικα
νόν προσωπικόν, δυνάμ,ενον να Ώεαδεχθη τους κα» 
ταλαμ-βανομ-ένους υπό του ορίου ήλικιας. Λεν εί
ναι βέβαια φαινόμ,ενον των τελευταίων ετών τό γε
γονός καί πολύ περισσότερον δεν είναι δυνατόν να 
γίνη λόγος εΐδικώς δια τάς τελευταίας παρατά
σεις. ©ά ήτο άλλωστε άδικον να 5ιαμ.αρτυρηθα>- 
μ.εν δι’ αύτάς καί να άγνοήσα>μ.εν τό παρελθόν έν 
όνόμ,ατι του όποιου ελαβον χώραν. Λιότι, δυστυ
χώς, άπό πολλών ετών ή παράτασις του όρίου ήλι- 
κίας δεν άνταποκρίνεται εις τον σκοπόν διά τον 
όποιον καθιερωθεί. Τό μ-έτρον της παρατάσεως ά- 
πεσκόπει ώς γνωστόν, εϊς την διατήρησιν ενός η 
δύο προσώπων τα όποια ^το τώ όντι δυσχερές να 
άντικατασταθούν κατά τον χρόνον της καταλήψεώς 
των υπό τού όρίου ήλικίας. Λβέ την πάροδον τών 
χρόνων «έγινε ρουσφέτι» διά τούς ήμ-ετέρους διά 
νά κατάληξη ερ,πόδιον εις την σταδιοδρομ-ίαν τών 
ν£ων δυνάμ,εων αί όποϊαι συνωθοΰνται εϊς τάς ίδιας 
0£σεις καί δεν ευρίσκουν διέξοδον.

’Επαναλαμ.6άνομ.εν καί πάλιν ότι θ£μ-α μας δεν 
είναι αί τελευταίαι παρατάσεις. .Αύταί ί,το επόμε
νον νά γίνουν διότι έτσι «συνηθίζεται» νά γίνεται 
έδώ καί πολλά χρόνια.

Τό κακό όμως πρέπει νά σταματηση- Λεν 
επιτρέπεται νά εϊμεβα εις όλα δέσμιοι τού παρελ
θόντος καί νά δεχώμεθα μοιρολατρικά τάς επιπτώ
σεις του εϊς την σημερινήν κοινωνίαν. Είναι και
ρός νά κόψουμε τις κακές συνήθειες καί νά κρατή- 
σωμε μόνον 6,τι χρήσιμον. Είναι καιρός νά άνοι
ξη ό δρόμος εις τάς νέας δυνάμεις, πού έχουν καί 
τά τυπικά άλλά καί τά ουσιαστικά προσόντα νά δια
δεχθούν τάς παλαιάς. Εϊς την ’Εθνικήν Τράπε- 
ζαν ύπηρετούν σήμερον υπάλληλοι ικανοί νά δια
δεχθούν οίονδήποτε έξερχόμενον καί μέ τον «θε
σμόν» τής παρατάσεως καθηλώνονται εϊς τάς ιδίας 
θέσεις επί σειράν ετών, μέ συνέπειαν νά μαραίνε
ται ό ζήλος των. Καί έρωτώμεν: Είναι λοιπόν 
προτιμοτέρα διά την Εθνικήν Τράπεζαν ή ίκα- 
νοποίησις «φίλων» καί «ήμετέρων» άπό την προώ- 
θησιν τών νέων, ικανών καί δραστήριων δυνάμεων 
αί όποϊαι κρατούνται εϊς βάρος τής ιδίας τής προ
όδου τής Τραπέζης εϊς εφεδρείαν; Είναι προτι
μάτε ρον νά αχρηστεύεται τό παρόν καί τό μέλλον 
καί νά διατηρήται εϊς τό προσκήνιον τό παρελθόν;

Έδιστάσαμεν τέρ όντι πολύ διά νά φέρωμεν 
τό θέμα εις την δημοσιότητα, ϋεόόμεθα τούς δι
δασκάλους μας έν τή ύπηρεσί^, τούς συναδέλφους 
οι όποιοι προ ήμών, μέ τον ίδιον ενθουσιασμόν 
συνετέλεσαν εϊς την πρόοδον τού Ιδρύματος, τό 
όποιον σήμερον ύπηρετούμεν, εκτιμώμεν την άν- 
θρωπίνην άδυναμίαν όλων νά μήν θέλουν νά άπο- 
μακρυνθούν τής υπηρεσίας έφ’ όσον αισθάνονται 
τάς δυνάμεις των ίκανάς άκόμη νά προσφέρουν εις 
την ’Εθνικήν Τράπεζαν. Τούς ζητούμε όμως νά 
σκεφθούν καί εμάς τούς νέους καί νά ένθυμηθούν 
μ έ πόσην άγωνίαν άνέμενον καί αυτοί τούς παλαι- 
οτέρους νά έξέλθουν διά νά ϊδουν τούς εαυτούς των 
Αιευθυντάς. Ανθρώπινη ή άδυναμία καί τών δύο. 
Τό μέλλον όμως ανήκει εϊς τάς νέας δυνάμεις αί 
όποϊαι σήμερα είναι ώπλισμέναι μέ όλα τά εφό
δια διά τήν διαδοχήν τών παλαιών.

”Ας σταματήση λοιπόν έδώ τό κακό. "Όχι 
πλέον παράτασις όρίου ηλικίας διά τήν παράτασιν, 
άλλά μόνον διά τήν απόλυτον άνάγκην. Εις τήν 
ΰ&ιοίκησιν καί τούς παλαιούς συναδέλφους άνήκει 
ή τιμή τής άρνήσεως τού κακού παρελθόντος. Ε
νός παρελθόντος πού πρέπει όπωσδήποτε νά έκ
λειψη.

ΑΗΑΟΥΜΕΛΙ ΟΤΙ, Ο ΪΥΛινΟΓΟΪ ©Α 
ΛΥΤΠ ΑΧΟΙΙ ΕΙ33 ΤΟ ΜΕΑΑΟΑ, ΑΙ’ Ο- 
ASMW Τ!ίΥ ΧΟΑΙIAI2iA ΔΙΕΧίίΑ ΕΙΧ II V- 
ΪΑΑ ΠΑΡΑΤΑΪΙΑ.

Διά τήν άποκατάστασιν τάς ζημίας 
είς τό Ταμεΐον Συντάξεών μας 
αγωνίζεται τό Διοικ. Συμβούλιον

Οί έκπρόσωποι τών συνεργαζομένων ’Οργανώσεων είς το ασφαλιστικόν 
Θέμα έπεσχέφθησαν καί συνέχαρησαν τον νέον 'Υπουργόν Κοινωνικών 
'Υπηρεσιών κ. ’Αντώνιον Μπερνάρην. Είς τήν φωτογραφίαν διακρίνον- 
ται ό ’Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου μας κ. 

Άλ. Ρωσσέτης καί ό Γενικός Γραμματευς κ. Νικ. Πίσκοπος.

Ό ανασχηματισμός τής Κυ- 
Βερνήσεως εθεσε τέρμα είς τά 
σχέδια τών «σοφών μελετητών» 
διά τήν Κοινωνικήν Άσφάλισιν. 
Τό ασφαλιστικόν Θέμα αντιμετω
πίζεται πλέον μέ εντελώς διάφο
ρον γραμμήν.

Ό νέος υπουργός Κοινωνικών 
Υπηρεσιών κ. Άντ. Μπερνάρης 
άπεκήρυξε τήν «ένοποίησι» καί 
καθιερώνει τήν συζήτησιν μέ τους 
ενδιαφερομένους καί τήν άντιμε
τώπια ιν τών προβλημάτων έκδ
οτου άσφαλιστικοΰ φορέως ιδιαι
τέρως.

Τό θέμα συνεπώς δέν έληξε 
ούτε έν τώ συνόλω του οΰτε π ο-
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Ύπό τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοΰ Προμηθευτικού καί 
Πιστωτικού Συνεταιρισμού τών 
'Υπαλλήλων ’Εθνικής καί Κτη
ματικής Τραπέζης έξεδόθη ή 
κατωτέρω άνακοίνωσις:

«Ευχαρίστως άνακοινοΰιμεν είς τούς 
•χ.κ. Συνεταίρους, ότι ή Σεβαστή Δι- 
οίκηιοις τής Εθνικής Τραπέζης, 'άν
τ αποκριθεΐσα είς σχετικόν αίτημα τοΰ 
Συνεταιρισμού, ένέκρινεν όπως τό ΰ- 
ή'ο; τής μέσφ τοΰ Πρατηρίου 'Τφα
σμάτων χυρηγουμένης .πιστώσεως, ιά- 
ν έρχεται τοΰ λοιπού είς 4 μισθούς ή 
συντάξεις, με χρόνον εξόφλησε ως 22 
μηνιαίας δόσεις.

' Τπενθυμίζομεν ότι μέχρι τοΰδ'ε τό 
ΰψος τής πιστώσεως ταυτής άινήρχε- 
το είς 3 μισθούς ή συντάξεις μέ χρό
νον έξοφλήσεως 18 μηνιαίας δόσεις.

Ή Διοίκησις τοΰ Συνεταιρισμοΰ 
άγγέλλουσα τήν βαρυσήιμαντον διά 
ταίις συνεταίρους καί τον Συνεταιρι
σμόν -άπόφασιν ταντην, αισθάνεται 
τήν ΰποχρέωσιν όπως έκφράση πρός 
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης τάς θερ
μός της ευχαριστίας, διά τήν ιάΐδιά- 
λειπτον στοργήν καί προστασίαν της 
προς τον Προμηθευτικόν μας Συνε
ταιρισμόν».

λΰ περισσότερου διά τό Ταμείου 
Συντάξεων μας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοΰ Συλλόγου μας άποφασισμέ-

νον νά Θέση τέρμα όπωσδήποτε 
είς τήν νψισταμένην σήμερον κα- 
τάστασιν είς τό Ταμεΐον Συντά
ξεων μας, συγκεντρώνει δλα τά 
στοιχεία καί προβαίνει είς τάς 
-απαραιτήτους μελέτας.

Μόλις περατωθή ή εργασία 
αυτή τοΰ Διοικητικού Συμβουλί
ου ή όποια καί αποτελεί τό πρώ
τον μέρος τής προσπάθειας διά 
τήν ομαλήν λειτουργίαν τοΰ- Τα
μείου Συντάξεων θά έπακολοΰ- 
θήσουν συνεννοήσεις μετά τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης καί 
θά ύποβληθή υπόμνημα είς τό 
‘Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρε
σιών, τό όποιαν καί θά άποτελέ- 
ση τήν βάσιν τών συζητήσεων 
διά τό μέλλον τοΰ Ταμείου μας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ε
πιδιώκει πάντοτε τήν άποκατά- 
στασιν τής προισγενομένης είς 
τό Ταμεΐον μας ζημίας καί ΑΠΟ
ΚΡΟΥΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΙΝ 
ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙ
ΣΤΙΚΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑΝ ΤΩΝ Η- 
ΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΑ
ΜΕΙΟΥ.

Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΑΙΤΗΜΑΤΟΝ

Άνακοίνωαιο τοΰ Δ.Σ.
Τήν 14ην Σεπτεμβρίου ό πρό

εδρος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τοΰ 
Συλλόγου μας κ. Άθ. Γιαννακό- 
πουλος έπεσκέφθη τον Διοικητήν 
τής Τραπέζης κ. Χρ. Άχήν καί 
συνεζήτησε τά έκκρεμή θέματα 
τοΰ Προσωπικού. Ό κ. Διοικη
τής έξεδήλωσε ζωηρόν ενδιαφέ
ρον καί ΰπεσχέθη τήν ί κανοπο ί- 
ησιν οικονομικών αιτημάτων.

Σχετικώς ύπό τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου έξεδόθη ή κατωτέρω ά- 
νακοίνωσις:

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σήμερον τήν πρωίαν ό Πρόεδρος 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ 
Συλλόγου μας, συνηντήθη μετά τοΰ 
Διοικητοΰ κ. Χρ. Άχή καί έπανέλα- 
6ε τήν άνάγκην τής ί κανοπο ιήσεως 
τών έκκρεμούντων αιτημάτων τοΰ 
Προσωπικοΰ.

Ό κ. Διοικητής έξεδήλωσε ζωη
ρόν ένδιαφέρον καί ΰπεσχέθη δτι, 
μόλις έπιστρέψη έκ τοΰ είς ’Αμερι
κήν ταξιδιού του θά προβή είς τήν 
εξαγγελίαν έπιλύσεως αιτημάτων 
οικονομικής φύσεως.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον αι
σθάνεται ϋποχρεωμένον νά εϋχαρι- 
στήση τον κ. Διοικητήν διά τό έν
διαφέρον του καί έκψράζει τήν ευ
χήν, όπως τούτο έπεκταθή είς τήν 
ίκανοποίησιν καί τών λοιπών έκ
κρεμούντων θεμάτων.

ΗάσιρύλιιιΐϋταννεοπροσλιρρινΒΐιένΗν
II ίπνευ οιιΐιΐίί*! q ιιιριίιι

rije Aioibodebb τϊβ Τραπέ^ΠΒ
’Από τήν «Τραπεζιτικήν» τοΰ παρελθόντος Νοεμβρίου άνα- 

δημοσιεύομεν γνωμάτευα ιν, ειδικού περί τά εργατικά καί ασφα
λιστικά θέματα δικηγόρου, πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοΰ Συλλόγου.

Πρός
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοΰ «Συλλόγου Υπαλλήλων 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος», 

Αιόλου 86
Ενταύθα 

Περίληψις: «Άπάντησις έπΐ 
ΰποβληθέντος έρωτήματος έν σχέ- 
σει πρός τήν άσφάλισιν είς Τα
μεΐον Συντάξεων Προσωπικού τής 
Τραπέζης».

’Αξιότιμοι Κύριοι,
ΔΓ έγγράφου υμών έτέθησαν ύπ’ 

όψει μου τά έξης:
Είς τήν «Εθνικήν Τράπεζαν» υ

πάρχει άπό τοΰ έτους 1867 ασφα
λιστικόν Ταμεΐον υπό τον τίτλον 
«ΤΑΜΕΪΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ» 
είς τό όποιον ήσαν ήσφαλισμένοι 
οί, κατά τον χρόνον τής συγχωνεύ- 
σεως είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν 
τής «Τραπέζης ’Αθηνών», ΰπηρετοΰν- 
τες υπάλληλοι αυτής. Είς τήν συγ- 
χωνευθεΐσαν μετά τής ’Εθνικής κα
τά τό έτος 1953 «Τράπεζαν ’Αθη
νών» ύπήρχεν έπίσης ασφαλιστικόν 
Γαμεϊον είς τό όποιον ήσαν ήσφα- 
λισμένοι οί είς αύτήν έργαζόμενοι. 
Άπό τής τοιαύτης συγχωνεύσεως 
τών δύο Τραπεζών μέχρι σήμερον, 
έξακολουθοΰν υφιστά
μενα καί τά δύο ώς α
ν ω ασφαλιστικά Ταμεία.

Τό έτος 1957 ή Τράπεζα έπανέ- 
κτησεν τον παλαιόν τίτλον της «Ε
ΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ
ΔΟΣ» διαγραφεισών έκ τοΰ τίτλου 
της τών λέξεων «Καί Αθηνών».

Έν όψει τών δεδομένων τούτων 
μοί έθέσατε τά έξης έρωτήματα:

α) Οί προσλαμβανόμενοι νέοι υ
πάλληλοι τής Εθνικής Τραπέζης,

είς ποια Ταμεία δέον ν’ άσφαλι- 
σθοΰν;

β) Δύναται ή έργοδότις Τράπε
ζα ν’ άσφαλ ίζη ΰποχρεωτι- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

"Οχι ρέ
το σταγονόμετρο

Μέ γενναιότητα πρέπει 
νά άντιμετωπισθή τό θέμα 
τής προσλήψεως νέου προ
σωπικού. Αί άνάγκαι είς 
δλα τά υποκαταστήματα 
Κέντρου καί Επαρχιών εί
ναι τόσον μεγάλαι, ώστε 
ό μικρός αριθμός τών νεο- 
προσλαμβανομένων νά κα- 
ταλήγη «σταγών έν τφ ώ- 
κεανφ».

Άπό τών στηλών τής 
«Τραπεζιτικής» έχει πλει- 
στάκις τονισθή ή ανάγκη 
τής άμεσου προσλήψεως 
νέου προσωπικού. ’Όχι ό
μως μέ τό σταγονόμετρο.

Άς προκηρυχθή άμέσως 
ό νέος διαγωνισμός διά 
τήν πρόσληψιν τοΰ άπαι- 
τουμένου διά τάς άνάγκας 
τής Τραπέζης Προσωπικού 
καί έν τφ μεταξύ ας μήν 
άποροίψη ή Διοίκησις τό 
αίτημα: ΝΑ ΠΡΟΣΛΗ- 
ΦΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙ- 
ΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕ
ΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ
ΣΜΟΥ.

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΛΑΟΟΣ
Δέν έθριαμβολόγησε τό Διοικη

τικόν Συμβούλιον μέ τήν άνακοίνω- 
σίν του, έπΐ τής ΰποσχεσεως τοΰ 
χ. Διοικητοΰ είς τον Πρόεδρον τοΰ 
Συλλόγου μας, διά τήν ί κανοπο ίη- 
σιν οικονομικών αιτημάτων τοΰ Προ
σωπικού. Ή άνακοίνωσις ώς μόνον 
σκοπόν εΐχεν τήν ένημέρωσιν τών 
μελών τοΰ Συλλόγου έπΐ τής πορεί
ας τών θεμάτων του καί ιδίως τών 
αιτημάτων τά όποια δΡ υπομνήμα
τος του υπέβαλε τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον είς τήν Διοίκησιν της 
Τραπέζης, μόλις άνέλαβε τά καθή- 
κοντά του. Ύποχρέωσις τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου ΰπήρξεν, έξ άλ
λου, νά έξάρη τό ένδιαφέρον τό ό
ποιον έπέδειξεν ό κ. Διοικητής καί 
ή δημοσία έκφρασις τής ίκανοποιή- 
σεως ήτο έπιβεβλημένη. "Οσοι καί 
δι’ αυτόν τον λόγον έπεχείρησαν νά 
ασκήσουν άντιπολίτευσιν, απλώς 
προσέθεσαν ένα άκόμη λάθος είς τά 
τόσα πού έχουν διαπράξει τον τε- 
λευταΐον καιρόν.

Μεταθέσεις 
καί προσλήψεις

Η ΠΡΟΣΛΗΨΙΣ νέων υπαλ
λήλων παρέχει τήν δυνατότητα ΐκα
νοπο ιήσεως τοΰ αιτήματος τής με- 
τσβέσεως πολλών συναδέλφων. Ή 
άρμοδία υπηρεσία Θά πρέπει νά με- 
λετήση τό Θέμα τής μεταθέσεως 
τών συναδέλφων, έν συναρτήσει μέ 
τήν τοποθέτησιν τών νεοπροσλαμ- 
δανο μενών. Οΰτω δέν θά πρόκυψη 
δημιουργία κενών καί θά έξυπηρε- 
τηθοΰν οί συνάδελφοι οί όποιοι έ
χουν άνάγκην μεταθέσεως. Δέν ζη- 
τοΰμεν δυσμενή μεταχείρησιν τών 
νεοπροσλαμβανομένων, είναι δίκαι
ον όμως νά προτάσσωνται τά αίτή< 
ματα τών παλαιοτέρων καί εΐμεθα



Τβ nftqpsg κείμενον ιοί ΝομοΒειικοϋ Δικτάγματοε 
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ΕΜΕΙΣ: ΦίΛΑΘΑΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 

ΟΚΤίίΒΡΙΟΥ 1971
ΚΥΡΙΑΚΗ 3.10. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ — ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΟΥ

’Αναχώρηση στ!ς 7.30' π.μ. για Λεβαδειά, —στάση 30'—, Άμφί- 
κλεια. Παραμονή στην γραφική κωμόπολη για περιπάτους και μέσημ- 

3ινό φαγητό. Νωρίς τό απόγευμα, επίσκεψη στό ενδιαφέρον γυναικείο 
μοναστήρι καί υστέρα άπό σύντομη παραμονή, αναχώρηση για τήν Περ- 
δικόδρυση, οπού καί τό βυζαντινά έκκλησάκι τοΰ ‘Αγίου ’ Iωάννου, κτι
σμένο σέ μαγευτική τοποθεσία, μέσα σέ πλούσιο δάσος ελάτων. ’Επι
στροφή στήν Άμφίκλεια καί συνέχεια για Αειβαδειά —στάση 30'·— 
’Αθήνα. "Εξοδα δρχ. 50—65.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10.10. ΧΑΛΚΙΔΑ — ΣΤΕΝΗ

’Αναχώρηση στις 8.00 π.μ. για Χαλκίδα —στάση 30'— Στενή. 
Παραμονή όλη τήν ή μέρα στήν υπέροχη, έλατόφυτη τοποθεσία γιά περι
πάτους καί μεσημβρινό· φαγητό. Στις 5.00 μ.μ. αναχώρηση γιά τήν 
Χαλκίδα. Παραμονή μέχρι τις 7.30' καί έπιστροφή στήν ’Αθήνα. 
Έξοδα δρχ. 50—65.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 9)10.10. ΑΔΡ I ΤΣΑΙ ΝΑ

’Αναχώρηση στις 3.00 μ.μ. γιά Κόρινθο —στάση 10'— Τρίπολη 
-στάση 20'— Μεγαλόπολη, Άδρίτσαινα. Τακτοποίηση σέ ώραιότατα 

δωμάτια τοΰ ΞΕΝΙΑ, φαγητό, διανυκτέρευσις. Κυριακή: ’Επίσκεψη στήν 
Δημοτική Βιβλιοθήκη με τις χιλιάδες ελληνικών καί εΰρωπα'κών τόμων, 
σπανίων εκδόσεων άπό των πρώτων χρόνων τής Ελληνικής Έπαναστά- 
σεως. Μετάβαση έν συνεχεία στον ναό τού Έπικουρίου ’Απόλλωνος που 
βρίσκεται σέ μαγευτική τοποθεσία. ’Επιστροφή οπό ΞΕΝΙΑ γιά μεσημ
βρινό φαγητό καί νωρίς τό απόγευμα αναχώρηση γιά Καρύταινα, δπου 
βρίσκεται τό κάστρο τοΰ ΙΚολοκοτρώνη. Σύντομη παραμονή καί έπι
στροφή στήν ’Αθήνα μέ ενδιάμεσες στάσεις. "Εξοδα δρχ. 260— 
280, πούλμαν, διανυκτέρευσις, πρωινό καί δύο γεύματα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.10. ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

’Αναχώρηση στις 7.30' π.μ. γιά Κόρινθο —στάση 20'·— ^Ξυλό- 
καστρο. Παραμονή μέχρι τις 1 1 π.μ. καί έν συνεχεία γιά Τρίκαλα. Πα
ραμονή στήν έλατόφυτη τοποθεσία γιά περιπάτους, έπίσκεφη στό μονα
στήρι τού ‘Αγ. Βλάση, καί μεσημβρινό φαγητό. Στις 6 μ.μ. αναχώρη
ση γιά ’Αθήνα μέ ένδιάμεση στάση 30' στήν Κόρινθο. Έ ξ ο δ α 
δρχ. 50—65.

ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ 16)17.10. ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
’Αναχώρηση στις 3.15' μ.μ. γιά Καμμένα Βούρλα. Τακτοποίηση 

σέ ώραιότατα δωμάτια τοΰ Ξενοδοχείου ΓΑΛΗΝΗ, φαγητό, διανυκτέρευ- 
σις. "Ολη ή Κυριακή έλεύθερη γιά περιπάτους καί μεσημβρινό φαγητό 
στις ωραίες παραλιακές ταβέρνες. Στις 6.30' μ.μ. αναχώρηση γιά 
’Αθήνα. "Εξοδα δρχ. 140—160, πούλμαν, διανυκτέρευσις καί 
πρωινό.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.10. ΒΟΙΩΤΙιΚΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

’Αναχώρηση στις 7.30' π.μ. γιά Θήβα — Όρχομενό, μέ ένδ ιάμε
ση στάση 30' στήν Λεβαδειά. ’Επίσκεψη τού αρχαιολογικού χώρου καί 
τής βυζαντινής μονής Σκριποΰ, καθώς καί του ενυδρείου πέστροφας. Έπι
στροφή στήν Λεβαδειά γιά μεσημβρινό φαγητό καί στις 6 μ.μ. αναχώ
ρηση γιά ’Αθήνα μέ ένδιάμεση στάση 30' στις Ερυθρές. ”Ε ξ ο δ α 
δρχ. 55—70.

ΤΕΤΑΡΤΗ — ΠΕΜΠΤΗ 27)28.10. ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
Ώς ακριβώς ή έκδρομή τής 16—1 7ης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.10

Σ I ΚΥΩΝ ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ — ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΓΚΟΥΡΑ
’Αναχώρηση στις 7.30' π.μ. γιά Κόρινθο —στάση 20'·— Σικυώ- 

να - Λίμνη Στυμφαλίας. Στάση μισής ώρας στό ήρεμο τοπίο τής λί
μνης καί συνέχεια γιά Καστανιά - Γκούρα. Παραμονή στό ωραίο ορεινό 
χωριό γιά μεσημβρινό φαγητό, καί νωρίς τό απόγευμα αναχώρηση γιά 
Καστανιά. Παραμονή μιας ώρας στό τουριστικό περίπτερο καί έπιστρο
φή1 στήν ’Αθήνα μέ ένδιάμεση στάση 30' στήν Κόρινθο. Έ ξ ο δ α 
δρχ. 55—70.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δίδα Μαρία Θεο- 
δωρακοπούλου, τηλ. 310.411 έσωτ. 624.

Ε. Φ. Ε. Τ.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον οργανον τοΰ Συλλόγου 
των Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.

Δ) νσεις συμφώνως τψ Νόμψ : 
Υπεύθυνος:

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Μαραθωνομάχων 3

Κοινωνικά
ΕΥΧΑΙ

Εις τούς νυμφευθέντας Ίωόψνην 
Χοϊδάν καί Άριάναν Γιαννικάκη εύ
χομαι κάθε ευτυχίαν.

ΑΛ. ΡΩΣΣΕΤΗΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Τήν Διοίκησιν, τον Σύλλογον καί 
τούς συναδέλφους του τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, διά τήν ολόψυχα θερμήν 
συμπαράστασιν καί συμμετοχήν 
των εις τό βαρύτατον πένθος μας

ΚΕΦΑΛΑ! QN ΙΔ'.
Τελικαί δεα,τάξεις 

Έξαερέαείς έ.φα,ρμ.ογης 
τοΰ παρόντος 

"Αρθρον 43.

Αί διατάξεις τοΰ παρόντος 5έν 
εφαρμόζονται έπί έπαγγελματικών 
σωματείων ή ένώσεων έργασιακών 
καί έργο δοτικών α) ναυτικών καί 
β) δημοσιογράφων.

"Αρθρον 44.
Κοίτα, ργούμ.ε vote διατάξεις

’Από τής ένάρξεως ισχύος τοΰ 
παρόντος καταργοΰνται:

α) Αί διά τον Β.Δ. 667)1968 
«περί κωδικοποιήσεως τής κειμένης

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 
ΥΠ’ API©. 891

Περί οικονομικής ΰποβοηθήσεως ερ
γασιακών σωματείων καί ένώσεων. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τού Ήμετέρου Υπουρ
γικού Συμβουλίου, άπεφασίσαμεν 
καί διατάσσομεν:

"Αρθρον 1.
"Ιδρυτές, σκοπός 

καί διοικητές όργανιτμ,οΰ

1. Συνιστάται νομικόν Ίτρόσοοττον 
ιδιωτικοί) δικαίου υττό τήν έττωνυμί-

Η γνώμη m
βέβαιοι δτι ή ϋπόδειξίς μας θά λη- 
φθή σοβαρώς ΰπ’ όψιν.

Αί προαγωγαΐ
ΑΝΕΞΗΓΗΤΟΣ παραμένει ή τα

κτική τών αρμοδίων υπηρεσιών εις 
τον ρυθμόν που άκολουθοΰν έπί τοΰ 
θέματος των προαγωγών.

Έπισημαίνομεν τήν κωλυσιεργί
αν καί άναμένομεν τήν έπίσπευσιν 
διά νά κοπάση ό σάλος τον όποιον 
αδικαιολόγητα προκαλεΐ ή καθυστέ- 
ρησις τών προαγωγών.

Σύλλογος καί 
δημόσιες σχέσεις

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ Συμβούλιον 
τοΰ Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης έκπροσωπεϊ 
τήν πλειοψηφίαν του προσωπικού 
τής Τραπέζης μας. Τούτο βεβαίως 
πρέπει νά είναι γνωστόν εις δλας 
τάς υπηρεσίας τής Τραπέζης καί 
πολύ περισσότερον εις τήν υπηρε
σίαν Δημοσίων Σχέσεων, ή οποία 
καί οφείλει νά γνωρίζη έπιπροσθέ- 
τως οτι οί έκπρόσωποι τοΰ προσω
πικού παρίστανται εις ολας τάς δη 
μοσίας έκδηλώσεις τοΰ Ιδρύματος. 
Δέν δικαιολογούνται συνεπώς πα
ραλείψεις καί άμέλειαι αί όποιαι 
είναι έπόμενον νά προκαλέσουν ά- 
νεπιθυμήτους αντιδράσεις.

Οί άριστεύοντες 
μαθηταί

ΟΣΟΝ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ καί αν εί
ναι ή βράβευα ις τών τέκνων τών συ
ναδέλφων, τά όποια λαμβάνουν «ά
ριστα», είναι νομίζομεν απαραίτη
τον νά διπλασιασθή τουλάχιστον, 
τό χρηματικόν ποσόν τοΰ βραβεί
ου. Ή ϋπόδειξίς μας δέν είναι αί
τημα. Είναι ύπόμνησις προς τούς 
αρμοδίους οί όποιοι πιστευομεν δτι 
θά σπεύσουν εις τήν άναπροσαρμο- 
γήν τοΰ ποσού διά νά διατηρήσουν 
τό εθιμον τής βραβεύσεως είς τά έ- 
πίπεδα έκεΐνα πού θά συγκινοΰν 
τούς μικρούς αριστεύοντας φίλους 
μας καί ας μή σπεύσουν οί μονί- 
μως διαμαρτυρόμενοι νά μάς απο
δώσουν τήν κατηγορίαν δτι μετα- 
τρέπομεν είς συναλλαγήν τον θε
σμόν τοΰ βραβείου.

Προσημείωσις 
αντί υποθήκης

ΕΠΕΣΤΗ νομίζομεν ή στιγμή νά 
μελετηθή σοβαρώς καί νά δοθή ί- 
κανοποίησις είς τό αίτημά μας νά 
έγγράφεται προσημείωσις άντι υ
ποθήκης είς τά ακίνητα τών συνα
δέλφων οί όποιοι λαμβάνουν στεγα
στικόν δάνειον. Οί υπάλληλοι τής 
Τραπέζης δικαιούνται μιας κάποι
ας ιδιαιτέρας μεταχειρίσεως είς 
παρόμοια θέματα.Άλλωστε καί είς 
τούς υπαλλήλους όλων τών επιχει
ρήσεων, όταν προμηθεύωνται προϊ
όντα τής έταιρίας των, παρέχεται 
ιδιαιτέρα έκπτωσις.

περί έπαγγελματικών σωματείων 
νομοθεσίας» κωδικοποιηθεΐσαι δια
τάξεις καί

6) Αί διατάξεις τού Ν.Δ. 185) 
1969 «περί τροποπο ιήσεως καί 
συμπληρώσεως τής νομοθεσίας πε
ρί έπαγγελματικών σωματείων».

"Αρθρον 45.
’Έναρςες ισχύος

Αί διατάξεις τού παρνότος ισχύ
ουν άπό τής πρώτης τοΰ μεθεπο
μένου τής δημοσιεύσεώς του είς τήν 
’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως μηνός, 
πλήν τών άρθρων 7 καί 12, ών ή 
ισχύς άρχεται άπό 1ης Ιανουάρι
ου 1972.

Έν Αθήνα ις τή 27 Μαΐου 1971

αν «’Οργανισμός Διαχειρίσεως Ει
δικών Πόρων Εργασιακών Σωμα- 
τεύων» (ΟΔΕΠΕΣ), εχον ώς σκο
πόν τήν οικονομικήν ΰποβοήθησιν 
πάντων τών έν τή χώρψ νομίμως 
λειτουργούντων έργασιακών σωμα
τείων καί ένώσεων προς έξασφάλι- 
σιν τής έλευθέρας άσκήσεως τοΰ 
συνδικαλιστικού δικαιώματος.

2. ‘Ο ΟΔΕΠΕΣ διοικεΐται υπό 
7μελοΰς Διοικούσης ’Επιτροπής ά- 
παρτιζομένης έκ:

α) Τοΰ Προέδρου, τοιούτου δέ 
μή ύπάρχοντος έκ τοΰ Γεν. Γραμ- 
ματέως, τής μάλλον άντιπροσωπευ- 
τικής έν τή χώρα δευτεροβαθμίου 
ένώσεως έργασικών σωματείων, ώς 
Προέδρου, άναπληρουμένου υπό τοΰ 
νομίμου άναπληρωτοΰ του.

β) Έξ εκπροσώπων τών μισθω
τών, έκλεγομένων έπί διετεΐ θητείςκ, 
μετά τών άντι στοίχων άναπληρωτών 
των, ΰπό συνελεύσεως τών Προέ
δρων ή τοιούτων μή υπαρχόντων, 
τών Γενικών Γραμματέαν άπασών 
τών έν τή χώρψ νομίμως λειτουρ- 
γουσών ένώσεων έργασιακών σωμα
τείων.

"Αρθρον 2.
Πόροι τοΰ ’ Οργανισμού 

και έλεγχος

1. Πόροι τοΰ ’Οργανισμού είναι: 
α) Ποσοστόν 25ο)ο έτησίως έκ

τών έξ εισφορών έσόδων τής ’Εργα
τικής Εστίας, δυνάμενον νά αυξά
νεται, διά Β. Δ)τος έκδιδομένου 
έπί τή προτάσει τοΰ Υπουργού 
’Εργασίας, μέχρι 30ο)ο.

β) Αί πρόσοδοι έκ τής περιου
σίας τούτου, καί

γ) Πάσα δωρεά ή κληροδοσία.
2. Ό έλεγχος τής διαχειρίσεως 

τοΰ ’Οργανισμού διενεργεΐται καθ’ 
έκαστον έτος παρά τοΰ Σώματος 
τών ορκωτών λογιστών, τής έκθέ- 
σεως τούτων ΰποβαλλομένης έν άν- 
τιγράφψ πρός τε τό Ύπουργεΐον 
’Εργασίας καί τήν ’Εργατικήν Ε
στίαν.

"Αρθρον 3.
Αικα,ιοΰχοι

οΐκονομ,ικης ΰποβοηθήσεως

1. Δικαιούχοι οικονομικής ένισχύ- 
σεως παρά τοΰ Όργανισμοΰ είναι 
άπαντα τά έν τή χώρψ νομίμως λει- 
τουργοΰντα έργασ ιακά σωματεία 
καί ένώσεις τούτων ΰπό τάς άκο- 
λούθους προϋποθέσεις:

α) Κέκτηνται νόμιμον διοίκησιν, 
β) Προβλέπουν είδικώς τά κατα

στατικά μεταξύ τών πόρων τοΰ σω
ματείου ή τής ένώσεως τήν παρά 
τοΰ ’Οργανισμού οικονομικήν ΰπο- 
βοήθησιν.

γ) "Εχουν υποβάλει είς τήν έπο- 
πτεύουσαν ά;ρχήν τά ΰπό τοΰ άρ
θρου 10 τοΰ Ν.Δ. 890)71 «περί έ
παγγελματικών σωματείων καί έ
νώσεων» προβλεπόμενα στοιχεία.

δ) "Εχουν έγκεκριμνον προϋπο
λογισμόν κατά τάς διατάξεις τοΰ 
νόμου καί τοΰ καταστατικού

2. Ή οικονομική ύποβοήθησις 
διακόπτεται αυτοδικαίως είς περί- 
πτωσιν κατά νόμον άναστολής τής 
λειτουργίας τοΰ σωματείου ή τής 
ένώσεως.

3. Ή οικονομική ύποβοήθησις ά- 
ναστέλλεται έν περιπτώσει έκπτώ- 
σεως, παραιτήσεως, ή λήξεως τής 
θητείας τής διοικήσεως τοΰ σωμα
τείου ή τής ένώσεως, έπαναχορη- 
γουμένη άναδρομικώς άπό τής έ- 
κλογής ή διορισμού νέας διοική- 
σεως.

"Αρθρον 4.
ΙΙοσόν οίκονομ-εκής 

ΰποβονιόήσεως

1. Τό ύψος τής οικονομικής ΰπο
βοηθήσεως έκαστου έργασ ιακοΰ σω
ματείου ή ένώσεως καθορίζεται 5Γ 
άποφάσεως τής Διοικούσης Επι
τροπής τού ’Οργανισμού έπί έτη,σί- 
ας βάσεως κατά τά άκόλουθα άντι- 
κειμενικά κριτήρια:

α) Ή οικονομική ύποβοήθησις υ
πολογίζεται έπί τή βάσει τοΰ άρι- 
θμοΰ τών μελών ότι να έψήφισαν κα

τά τάς τελευταίας άρχαιρεσίας προ- 
κειμένου1 περί σωματείων, προ κει
μένου δέ περί ένώσεων έπί τή βά
σει τού άριθμοΰ τών μελών, άτι να 
έψήφισαν κατά τάς τελευταίας έ- 
κλογάς δι’ άνάδειξιν άντι προσώ
πων είς τήν ένωσιν, έφ’ δσον οί 
έκλεγέντες άντιπρόσωποι έψήφισαν 
κατά τάς τελευαίας άρχαιρεσίας 
ής ένώσεως.

β) Ή οικονομική ύποβοήθησις υ
πολογίζεται ίση πρός τό 1)3 τοΰ η
μερομισθίου τοΰ άνειδικεύτου έργά- 
του, δι’ έκαστον κατά τά άνωτέρω 
μέλος, μή δυναμένη νά ΰπερβή προ- 
κειμένου περί δευτεροβαθμίου ένώ
σεως τό πολλαπλάσιον τοΰ ποσο
στού τούτου έπί 160.000 μέλη, κατ’ 
άνώτατον δριον.

γ) Έν οΰδεμιςι περιπτώσει τό 
σύνολον τών οικονομικών υποβοη
θήσεων δύναται νά είναι άνώτερον 
τοΰ ίσοπόσου τής παρά τής Εργα
τικής Εστίας τακτικής έτησίας έ- 
πιβορηγήσεως τού ’Οργανισμού.

2. Έν περιπτώσει άνεπαρκείας 
τού ποσοΰ τής έπιχορηγήσεως διά 
τήν κάλυψιν τής κατά τήν περίπτω- 
σιν β' τής προηγουμένης παραγρά
φου άναλογούσης είς έκαστον σω- 
ματεΐον ή ένωσιν οικονομικής ΰπο
βοηθήσεως, αυτή μειοΰται συμμέ- 
τρως κατά μέλος δΓ άπαντα τά 
σωματεία καί ένώσεις.

3. Τό τυχόν άπομένον μετά τήν 
κατά τά άνωτέρω κατανομήν περίσ
σευμα διατίθεται δΓ άποφάσεως 
τής διοικούσης έπιτροπής τού ’Ορ
γανισμού είς συμπλήρωσιν τής οι
κονομικής ΰποβοηθήσεως ώς άκο- 
λούθως:

α) Είς σωματεία ή ένώσεις μέ
χρι ς 100 ψηφισάντων μελών κατά 
τήν περίπτωσιν α' τής παραγρ. 1 
ποσοστόν 100ο)ο έπί τής χορηγη- 
θείσης οικονομικής ΰποβοηθήσεως.

β) Είς σωματεία ή ένώσεις 101 
—500 ψηφισάντων κατά τά άνωτέ
ρω μελών, ποσοστόν 75ο)ο έπί τής 
χορηγηθείσης οικονομικής ύποδοη- 
θήσεως καί

γ) Είς σωματεία ή ένώσεις 501 
—1000 ψηφισάντων κατά τά άνω
τέρω μελών ποσοστόν 50ο)ο έπί 
τής χορηγηθείσης οικονομικής ΰπο
βοηθήσεως.

4. Σωματεΐον ή ένωσις μέ Αρι
θμόν ψηφισάντων κατά τ’ άνωτέρω 
μελών:

α) Μέχρι ς 100 δέν δύναται νά 
τύχη έν συνόλίρ οικονομικής ύποβο
ή θήσεως μεγαλυτέρας τής ής δικαι
ούται τό άριθμοΰν 101 ψηφίσαντα 
μέλη, σωματεΐον ή ένωσις.

β) Άπό 101 έως 500 δέν δύνα- 
ται νά τύχη έν συνόλψ οικονομικής 
ΰποβοηθήσεως μεγαλυτέρας τής ής 
δικαιούται τό άριθμοΰν 501 ψηφί
σαντα μέλη σωματεΐον ή ένωσις.

γ) Άπό 501 έως 1000 δέν 6ΰ- 
ναται νά τύχη έν συνόλψ οικονομι
κής ΰποβοηθήσεως μεγαλυτέρας τής 
ής δικαιούται τό άριθμοΰν 1001 
ψηφίσαντα μέλη σωματεΐον ή ένω- 
σις.

5. Έν άνεπαρκείψ τοΰ περισσεύ
ματος νά καλύψη πλήρως τήν πρόσ
θετον οικονομικήν ΰποβοήθησιν αυ
τή μειοΰται συμμέτρως κατά μέλος, 
δΓ άπαντα τά σωματεία καί ένώ- 
σεις.

"Αρθρον 5.
Ι*ύ6μ.εσες θεμ,άτων 

δοά, Β. Α)των

1. Διά Β. Δ)τος, έκδιδομένου έπί 
τή προτάσει τοΰ Υπουργού Ερ
γασίας έντός προθεσμίας πέντε μη
νών άπό τής δημοσιεύσεώς τοΰ πα
ρόντος ρυθμίζονται:

α) Τά τής συνελεύσεως καί έκλο-

Ή χοδωρία ■υπαλλήλων τής Εμ
πορικής Τραπέζης τής Ελλάδος, κα- 
τέκτηισε τήν 2αν θέσιν είς τον Διε
θνή (παγκόσμιον) Πολυφωνικον Δια
γωνισμόν Αύγουστου 1971, AREIZZO 
’Ιταλίας, τον έγκυρώτερον διαγωνι
σμόν Χορωδιών τής Ευρώπης, καί έ
λαβε μέγα βραβείον.

ΧΡΥΣΑ Α. ΛΘΑΝΑΣΙΔΑΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ — 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Θυγάτηρ τοΰ συναδέλφου κ. 
Άντ. Άθανασιάδη, Δ)ντος Συμ
βούλου τής Τραπέζης Υποθη
κών, τ. Διευθυντοΰ τής Εθνι
κής Τραπέζης.
Δέχεται έν τώ Ίατρείψ της 

Άριστοτέλους 137 
καί Μέρμηγκα 2 

τΩραι έπισκέψεων
9.30' π.μ. — 1 μ.μ. 
καί 5.30' — 8 μ.μ.

ΤΗΛ. 830-072

κής τών μελών τής διοικούσης έπι
τροπής τοΰ Όργανισμοΰ.

β) Τά τής όργανώσεως καί τής 
λειτουργίας τοΰ Όργανισμοΰ.

γ) Τά τών προϋποθέσεων καί τής 
διαδικασίας υποβολής καί έγκρί- 
σεως τών αιτήσεων οικονομικής ΰ
ποβοηθήσεως καί τά τοΰ τρόπου καί 
χρόνου καταβολής τούτων είς τούς 
δικαιούχους.

δ) Πάν θέμα άναγόμενον είς τήν 
έκπλήρωσιν τών σκοπών τοΰ οργα
νισμού καί τών σχέσεων τούτου με
τά τής Εργατικής Εστίας.

2. ΔΓ όμοιων Β. Δ)των, μετά 
πρότασιν τής διοικούσης έπιτροπής 
τοΰ όργανισμοΰ δύνανται νά τρο
ποποιούνται, συμπληροΰνται ή κα- 
ταργοΰνται αί διατάξεις τοΰ ΰπό 
τής προηγουμένης παραγράφου προ- 
βλεπομένου Β. Δ)τος.

"Α,ρθρον 6.
’Επέλυσες δεκφορών

Πάσα διαφορά έγειρομένη μετα
ξύ τών δικαιούχων άπολήψεως τής 
κατά τό παρόν οικονομικής ύποβο- 
ηθήσεως καί τοΰ όργανισμοΰ έκδι- 
κάζεται υπό τοΰ μονομελούς Πρω
τοδικείου τής έδρας τοΰ έγείρο ντο ς 
τήν διαφοράν σωματείου ή ένώσε
ως, τηρουμένης τής έν άρθρο ις 691 
καί έπόμενα, τοΰ Κωδικός Πολιτι
κής Δικονομίας διαδικασίας, περί 
έργατικών διαφορών, εξαιρέσει τής 
τοιαύτης τοΰ συμβιβασμού ένώπιον 
έπιτροπής.

"Αρθρον 7.
Λϊετοεδοετεκα,ε δεχτάξεες

1. Μέχρι ς ένάρξεως τής λειτουρ
γίας τοΰ όργανισμοΰ έξακολουθοΰν 
αί κείμενοι περί χρηματοδοτήσεως 
τών εργασιακών σωματείων καί ε
νώσεων διατάξεις, τοΰ Υπουργού 
Εργασίας δυναμένου νά έγκρίνη 
άποφάσεις τοΰ Δ.Σ. τής Εργατι
κής Εστίας, δΓ ών έπιχορηγοΰν- 
ται πέραν τών ΰπό τών άρθρων 1 Ο
Ι 5 τοΰ Ν. Δ)τος 186)69 προβλε- 
πομένων οικονομικών ένισχύσεων, αί 
πόσης φύσεως δαπάνα ι μισθοδοσί
ας τοΰ προσωπικού τών εργασια
κών σωματείων καί ένώσεων ώς καί 
τά λοιπά έξοδα λειτουργίας τού
των.

2. Άπό τής 1ης τοΰ μεθεπομέ
νου τής ένάρξεως τής λειτουργίας 
τοΰ όργανισμοΰ μηνός καταργοΰν- 
ται αί διατάξεις τών άρθρων 10 
έως και 15 τοΰ Ν.Δ. 186)69, παύ
ουν δέ ίσχύουσαι συλλογικά! συμ
βάσεις εργασίας ή άποφάσεις δι
αιτησίας, άφορώσαι είς εϊσπραξιν 
καί καταβολήν συνδικαλιστικής 
εισφοράς πρός εργασιακά σωματεία 
ή ενώσεις.

Μέχρι προσαρμογής τών κατα
στατικών τών εργασιακών σωματεί
ων ή ένώσεων πρός τό περιεχόμε- 
νον τής περιπτώσεως β' τής πα
ραγράφου 1 τοΰ άρθρου 3 τοΰ πα
ρόντος, διά τήν παρά τοΰ οργανι
σμού οικονομικήν ΰποβοήθησιν τού
των άρκεΐ άπόφασις τής διοικήσε- 
ως αυτών περί υποβολής σχετικής 
αίτήσεως είς τον οργανισμόν.

Ή κατά τά άνωτέρω προσαρμογή 
τών καταστατικών δέον νά έχη συν- 
τελεσθή τό βραδύτερον μέχρι 30ής 
’Ιουνίου 1972.

"Αρθρον 8.
"Εναρξις έβχύος

Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται 
άπό τής δημοσιεύσεώς του είς τήν 
Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 27 Μαΐου 1971

Σ,η,μειωτέ'ΐν οτι, είς τό διάστημα 
τών 20 «τών, άίπό τής ίδρυσε ως τοΰ 
έν λόγω δι αγωνιστικού FESTIVAL, 
ή άνωτέρω χορωδία, είναι ή πρώτη 
,άπά ελληνικής πλευράς, ή οποία έλα
βε βραβεΐον, είς τον κλασσικόν κύ
κλον εκτελέσεων υποχρεωτικών έρ
γων τοΰ Διαγωνισμού.

Παραθέτομεν τήν βαθμολογίαν τών 
τριών πρώτων ανδρικών χορωδιών, ή- 
τις είναι λίαν χαρακτηριστική τής με
γάλης ελληνικής επιτυχίας:

1η Δυτ. Γεριιανία (CORO DA CA
MERA HAL'RElN 0'BE,RTSHAU- 
SEIN) βαθμοί 245.

2α 'Ελλάς (Χορωδία 'Τπαλλήλων 
Έΐμπο,ρικής Τραπέζης) βαθμοί 240;

3η 'Ισπανία (GRUPO CORALE, 
OC1 ΠΌΤΕ DANOK - ΒΑΤ POR- 
TUGALETE) βαθμοί 202.

Μετά τήν βράβευσίν της, ως άνω1, 
ή Χορωδία 'Τπαλλήλων ’Εμπορικής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος, περιώδευσε 
τάς πόλεις Μονάχον, Στουττγάρδην, 
Φραγκιφούρτην, Κολωνίαν καί Ντύσ- 
σελντορφ Δυτ. Γερμανίας, είς τάς ό
ποιας ιέπραγματοποίησεν ισαρίθμους 
συναυλίας, πρός ψυχαγωγίαν τών εκεί 
διαβιοΰντων Ελλήνων έργα τών, τάς 
οποίας παρηκολοιύθησαν καί πολλοί 
Γερμανοί προσκεκλημένοι.

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

Υπεύθυνος "Υλης:
ΔΗΜ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 

Άθηνάς 4 — "Αγ. Ανάργυροι

•

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306

τής αιφνίδιας και άπροσδόκητα 
προώρου άπωλείας τοΰ άγαπημένου 
μας

ΓΙΩΡΓΟΥ 
θερμώς εϋχαριστοΟμεν.
Ή σύζυγος: Άθηνά Γκριτζά, 01 

γονείς. Τά άδέλφια.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΟΝ

ΔΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΣΟΝΤΟΥ - ΠΟΥΛΑΚΗ
1. Μεταξά 134 — Καλλιθέα 

Τηλ. 953.420
Δέχεται 7-9 π.μ. καί 5-7 μ.μ. I

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΓΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΘΕΣΙΝ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ 
Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΙ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ)ΣΜ0Σ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

Ενδιαφέρουσα άνακοΐνωσις

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ TESLA
έντβών ’ ΙΙλεκτρονικχέ, ,1*περαυτόμ-α.τοι, 

τελευταίου τύπου

ΑικτέΟεντζι 5t«. τοΰ Χυνεταεριαμοΰ είς λίαν 
ουμ-φέρουσκν τς^ήν, καί ΰπό ευνοϊκούς όρους.

Έκ τοΰ 2Βυνετχιρεσμ.οΰ



ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΛΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Είναι κοινώς παραδεκτόν δτι ό δρος Διοίκησις περιλαμβάνει άπαν
τα τά εις οίονδήποτε οργανισμόν, έπιφορτισμένα μέ ευθύνην καί δι
καιοδοσίαν άτομα διά την κατεύθυνσιν έτέρων έκτελούντων την έργασίαν.

Κατά την άντίληψιν ταύτην ή Διοίκησις περιλαμβάνει τό Διοι
κητικόν Συμβούλιο', τον Πρόεδρον, τούς Τμηματάρχας, τούς Προϊστα
μένους καί Εργοδηγούς καθώς καί άπαντας τούς υπευθύνους διά την 
έργασίαν άλλων.

«Άνησυχίαι εις την ’Αγροτικήν Τράπεζαν»

0 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΜ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΤΗΣ Λ.Τ.Ε. 
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΛΥΝΟΝ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗΣ 
ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΠΡ000Η0Η ΣΧΕΛΙΟΝ ΟΡΓΙΣΜΟΥ 
ΕΡΗΜΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Τό βασικόν εργον τής Διοικήσεως 

συνίσταται εις:
1. Τον όραιματιοιμόν τών Ιπιθυμη^ 

των Αποτελεσμάτων, την διάγνωσιν 
Αναγκών καί, αγορών, την πρόγνωσιν 
σημαντικών οικονομικών τάσεων καί 
τόν προσδιορισμόν μειζόνων προβλη- 
μάτων.

2. Τον καθορισμόν αντικειμενικών 
σκοπών, πολιτικής, κριτηρίων καί 
προτύπων 5ιΔ τήν μέτρησιν Αιτοδο- 
τικόττ|τος, τήν κατάρτισιν σχεδίων, 
προγραμμάτων, προϋπολογισμών καί 
τών συναφών διοικητικών ελέγχων.

3. Τήν Επίτευξιν Αποτελεσμάτων 
διά τών ανθρώπων, τήν δημιουργίαν 
καί τήν διατήρησιν υγιούς Έπιχει- 
ρήσεως έπηνδρωμένης, κατευθυνομέ- 
νης καί δραστηριοποιούμενης καταλ
λήλως.

4. Τήν Επιδίωξιν βελτιώσεων, τήν 
Εκτίμησιν τών άποτελεσμάτων, τήν 
λήψιν αποφάσεων καί επανορθωτικών 
μέτρων.

5. Τήν παροχήν βοήθειας εις τους 
υφισταμένους διά τήν έξέ,λιξίν των, 
τήν κατανόησιν τών ανθρώπων, τήν 
έμφύσηισιν εμπιστοσύνης, τήν ύποκί- 
νησίν 6ι’ ομαδικήν έργασίαν, τήν δια;- 
τή,ρησιν σεβασμού, πειθαρχίας καί ύ- 
ψήλοϋ ήθικοΰ.

Άναλυτικώς :
Τό πρώτον Εργον τής Διοικήσεως 

είναι ή ένόρασις τών επιθυμητών ά
ποτελεσμάτων, ή διάγνωσις τών α
ναγκών τής πελατείας καί τών λαν- 
θανουσών αγορών, ή εκτίμησες τής 
παρούσης θέσεως τής Έπιχειρήσεως, 
ό προσδιορισμός καί ή πρόγνωσις ση
μαντικών περιοχών καί τάσεων καθώς 
καί συναφών προς ταύτας προβλη
μάτων.

Πρόγνωσις σημαίνει πρόιβλεψιν Α
ναμενομένων πράξεων καί σημαντι
κών τάσεων, έπεξήγησιν τών Ενδεί- 
ξεων περί τών μελλοντικών αποτελε
σμάτων διά τό πρόσεχες έτος ή τά 
προσεχή τρία, πέντε ή δέκα ετη συμ- 
φώνως πρός τήν άποδοτικότητα τοΰ 
παρελθόντος καί τάς προβλεπομένας 
μεταβολάς, τον καθορισμόν τών πλέ
ον αποτελεσματικών χώρων εντός τών 
όποιων πρέπει νά ληίφθοΰν αποφάσεις 
στρατηγικής σημασίας.

Τό δεύτερον εργον τής Διοικήσεως 
είναι δ καθορισμός Αντικειμενικών 
σκοπών, πολιτικής, "προγραμμάτων, 
προϋπολογισμών καί οίωνδήποπε άλ
λων ελέγχων αναγκαίων ίδιά τήν 
διαχείρισιν τών υποθέσεων τής Έ- 
πιχειςήσεως πλέον άποτελεσματικώς.

Πρός έπίτευξιν τούτων ό Πρόε
δρος ή δ Γενικός Διευθυντής οφείλει 
νά συντονίση καί νά κατευθύνη τάς 
ικανότητας τού Προσωπικού1 του, νά 
έπωιφεληθή τών πλεονεκτημάτων τής 
ομαδικής σκέψεως, τής συμβουλευτι
κής Διοικήσεως καί άλλων συγχρόνων 
διοικητικών τεχνικών.

’Αντικειμενικοί σκοποί είναι οί στό
χοι ή έπίτευξις τών οποίων σκοπεί- 
ται τά επιθυμητά τελικά Αποτελέσμα
τα. Έκαστος ’Οργανισμός δέον «πως 
περιοδικώς έπανεξετάζη καί διευκρι- 
νίζη τούς αντικειμενικούς σκοπούς 
του, ϊνα βεβαιούται δτι ή τυχόν πρα- 
γμάτωσις αυτών θά ικανοποίηση 8- 
λους τούς αρμοδίους.

Τό τρίτον εργον τής Διοικήσεως 
είναι νά Επιτυχή άποτελέσμιατα 6ι’ 
ανθρώπων. Τούτο απαιτεί εντελώς 
διαφορετικάς ικανότητας Από Εκείνος 
αί δποϊαι απαιτούνται διά τήν έπίτευ- 
ξιν άποτελεσμάτων διά τών ίδιων μας 
προσπαθειών.

Τΐνές τών Ικανοτήτων τούτων εί
ναι π.χ. ή τού σχεδιασμού, ή τή,ς κα
τανομής τής εργασίας άποτελεσματι
κώς, ή τής παροχής οδηγιών, ή τής 
βελτιώσεως μεθόδων, ή τής διατη- 
ρήσεως καλών άνθρωπίνων σχέσεων, 
η τής άναθέσεως ευθυνών καί τής ά- 
σκήσεως έλέγχου, ή τής διευθύνσε- 
ως συσκέψεων, ή τής χρησιμοποιή- 
σεως τής δυνάμεως τής ομαδικής σκέ1- 
ιΐιεως κατά τον πλέον επιτυχή τρόπον 
είς τήν Επίλυσιν προβλημάτων τρε- 
χούσης φύσεως.

Τό τέταρτον εργον τής Διοικήσε- 
ως είναι ή συνεχής Αναζήτησις βελ
τιώσεων. Τούτο άπαιτεϊ ένημέρωσιν, 
επιθυμίαν διά βελτιώσεις καί ικανό
τητα Εκτιμήσεως τής άποδοτικότητος 
έν σχέσει πρός καθιερωμένα κριτήρια 
καί πρότυπα. ’Επίσης Απαιτείται ή 
διάγνωσις καί ή ύποκίνησις τής α
νάγκης διά μεταβολάς καί ή πρα- 
γματοποΐησις Επανορθωτικών ενερ
γειών δποτε ένδείκνυται ως Επίσης 
καί ή ίκανότης άπομονώσεως έκάστης 
εργασίας διά τήν οποίαν είς Προ
ϊστάμενος είναι υπεύθυνος καί ι&παν- 
τήσεως ερωτημάτων ώς τά ακόλουθα :

—· Ποιος δ σκοπός τής Εργασίας 
τούτης καί διατί είναι αναγκαία;

—■ Πού, πότε καί ποιος θά έπρεπε 
νά έκτελέση ταύτην;

— Πώς θά έπρεπε νά έκτελήται;
Αί βελτιώσεις προϋποθέτουν μετα

βολάς. Αί μεταβολαί είναι συνήθως 
οδυνηροί αλλά δεν υπάρχει βελτ,ίω- 
σις είμή μόνον διά τών μεταβολών.

Τ'ό πέμπτον εργον τής Διοικήσεως 
είναι ή ιέξέλιξις τών υφισταμένων ε

κείνων οΐτινες άναφέρονται άιπ’ ευ
θείας είς τον Προϊστάμενον ή έπι- 
βλέποντα. Πρός τούτο άπαιτεϊται μία 
άλλη σειρά ειδικών ικανοτήτων όπως 
α). τής έξασφαλίσεως τής ΰψίστης 
παραγωγικότητας διά τής έλαχίστης 
προσπάθειας, β) τής έκτιμήσεως τής 
άποδοτικότητος ένος έκαστου, γ) τής 
καθοδηγήσεως καί παροχής συμβου
λών κατά τάς έκάστοτε άνάγκας καί 
δ) τής ιάποτελεσματικής παρακολου- 
θήσεως τοΰ Προσωπικού μέχρις έόα- 
τεύιξεως τών Επιθυμητών βελτιώσεων 
καί τής ίκανοποιήσεως τών ανθρώ
πων έκ τής έργασίας.

’Έρευνα μεταξύ πολλών επιχειρή
σεων δεικνύει δτι τινά έκ τών άνα- 
κυπτόντων πλέον σοβαρών διοικητι
κών προβλημάτων συχνάκις οφείλον
ται είς περιωρισμένον αριθμόν βασι
κών αιτίων ώς τά Ακόλουθα:

— Έλλειψις σαφών αντικειμενι
κών στόχων καί σαφούς πολιτικής.

—· Έλλειψις Επαρκούς διοικητικού 
έλέγχου.

— ’Έλλειψις κριτηρίων διά τήν 
μέτρησιν τών -άποτελεσμάτων.

Μεταξύ τών Προϊσταμένων πα-ρα- 
τηρεϊται ή τάσις νά άπαισχολώνται 
τόσον πολύ με τήν καθημερινήν δρα- 
στηριότητά των ώστε νά μην ?χουν 
τον χρόνον νά ερευνήσουν καί ανα
λύσουν τούς βασικούς λόγους τών σο
βαρών προβλημάτων των. Τό Διοικη
τικόν Συμβούλιον επίσης δεν Ανα
γνωρίζει τήν ευθύνην του άναφορι- 
κώς πρός τήν καθιέρωσιν τών αναγ
καίων αντικειμενικών σκοπών, πολι
τικής, δεικτών ελέγχου καί βασικών 
κριτηρίων στοιχείων αναγκαίων ίδιά 
τήν έκτίμησιν τής άποδοτικότητος 
τοΰ διοικητικού Προσωπικού.

Ή μελλοντική ευημερία μιας έπι
χειρήσεως έξαρτάται έκ τών θέσεων 
καί τών αποφάσεων τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου καθώς καί τής άποτελε- 
σματικότητος μετά τής δποίας αί α
ποφάσεις αυτού ερμηνεύονται καί έκ- 
τελοΰνται υπό τοΰ διοικητικού Προ
σωπικού.

ΑΙ ΛΕΙΤΌΤΡΓΙΑΙ 
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

"Ινα καταστή εύκολώτερον κατα
ληπτόν τό ολον θέμα τής συγχρόνου 
Διοικήσεως, διεχωρίσθη είς τάς κά
τωθι πέντε κυρίας λειτουργίας:
I. Σχεδιασμός
II. ’Οργάνωσις καί στελέχωσες
III. Κιατεύθυνσις καί ηγεσία
IV. Συντονισμός
V. ’Έλεγχος

Αί λειτουργΐαι αΰται προφανώς συ
σχετίζονται μεταξύ των. Είναι αδύ
νατον νά άσχ,-οληθή τις μέ μίαν έξ 
αυτών χωρίς νά άναφερθή είς τάς έ- 
τέρας, Πρός χάριν τής παρούσης 
μελέτης -αί διοικητικοί δραστηριότη
τες κατατάσσονται είς τήν λειτουρ
γίαν είς ήν πλέον έμφανώς ανήκουν.

Αί λειτουργΐαι αύται τής διοικήσε- 
ω; έχουν ιάποδοθή υπό τινων συγ
γραφέων ώς σχεδιασμός, όργάνωσις, 
δλοκλήρωσις καί μέτρησις. ’Έτεροι 
συγγραφεΐες απέδωσαν ταύτας ώς έ-

Είς τήν εγκύκλιον άναφ-έρεται με
ταξύ άλλων δτι διά τών Νομοθετη- 
μάτων επιτυγχάνεται ή έξα-σφάλισις 
ομαλής καί υγιούς λειτουργίας τών 
οργανώσεων καί διασφαλίζεται ή ε
λευθερία ίδρύσεως επαγγελματικών 
σωματείων, ανευ προηγουμένηις .1- 
δείας τής ’ρχής, ή έλευθερία έγ
γραφης ή μή είς επαγγελματικόν 
σωματεΐον, ή μή άναγνώρισις προνο
μίου τίνος είς ούΐδέν επαγγελματικόν 
σωματεΐον, ή έλευθερία λειτουργίας, 
ίδρύσεως ένώσεως τούτων δυαχειρί- 
σ-εως τής περιουσίας των, έγγραφης 
των είς διεθνείς συνδικαλι-στικάς ορ
γανώσεις, ή ανεξαρτησία τών επαγ
γελματικών σωματείων έναντι πολι
τικών κομμάτων, ή άπαγόρευσις εκ
τροπής έκ τών σκοπών των καί διε- 
νεργείας εμπορικών πράξεων ή δια- 
σφάλισις τοΰ γνησίου χαρακτήρος αυ
τών ώς έργασιακών — διά τής συμ
μετοχής είς ταύτα μόνον εργαζομέ
νων, ή κατο>χύρωσις ελευθέρων καί 
δημοκρατικών εκλογών πρός άνάδει- 
ξιν διοικήσεων, ίδιά τής παρουσίας 
είς ταύτας τακτικού δικαστού καί ή 
κατοχύρωσις τής απεργίας ώς μέσου 
διεκδ'.κήισεως συλλογικού χαρακτήρος 
συμφερόντων τών εργαζομένων.

Ειίδικώς ώς πρός τήν 'εφαρμογήν 
τών διατάξεων περί απεργίας καί αν
ταπεργίας διά τής έγκυκλίου παρέ
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ξής: σχεδιασμός, όργάνωσις, κατεύ- 
θυνσις καί έλεγχος. Είς αριθμός έ
τέρων άπόψεων στενώς συναΙφών 
πρός τάς άνωτέρω έχουν δημοσιευθή 
κατά καιρούς είς διάφορα βιβλία ή 
αρθρα.

ΑΙ ΚΤΡΙΑΙ ΛΕΙΤΌΤΡΓΙΑΙ 
ΤΗΣ ΔΙΟΚΗΣΕΩΣ

Αί άναγόμεναι είς έκάστην τών 
πέντε κυρίων λειτουργιών επί μέρους 
δραστηριότητες περιλαμβάνουν πλη- 
θύν παραγόντων ώς οί άκόλουθοι:
I. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

1. Οίκον, τάσεις
2. ’Αντικειμενικοί σκοποί
3. Πολιτική
4. Π ραγ ράμμ ατ α
5. Προϋπολογισμός
6. Κατανομή έργασίας
7. Χρονοδιαγράμματα
8. Άνάπτυξις καί έπέκτασις
9. ’Έλεγχος καί άπολογιστ. στοιχεία 

10. Βελτιώσεις

II. ΟΡΓΑΝΩΣΑΣ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΤΕ

1. ’ Οΐργανογράμματα
2. Λειτουργικά διαγράμματα
3. Περιγραιφαί θέσεων
4. Πρότυπα άποδό-σεως
5. Άιξιολόγησις έργασίας
6. ’Αναγκαία προσόντα
7. Πρόγραμμα άμοιβών
8. Στελέχωσις καί προσλήψεις
9. Σχέσεις

10. Χρησιμοποίησις Προσωπικού

III. ΚΛΤΕΤΘΤΝΧΙΣ & ΗΓΕΣΙΑ

1. Παςαχώρησις δικαιοδοσίας
2. Ερμηνεία αποφάσεων
3. Κατανάησις
4. ’Αποδοχή ευθύνης
5. Έκπαίδευσις καί κίνητρα
6. Πειθαρχία
7. 'Ομαδική δράσις 
8 Ηθικόν
9. Παραγωγικοτης 

10. ' Ικανοποίηοις έκ τής εργασίας
IV. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

Επικοινωνία πρός τά ανω, κάτω 
καί επί τού αυτού επιπέδου

2. ΈΚωποίησις όλων τών δραστηριο
τήτων.

3 ’Εντός τή^ Έπιχειρήσεως
4. ’Εντός τών Τμημάτων αυτής
5. Μεταξύ τών Τμημάτων
0. Μεταξύ άνωτάτης Διοικήσεως 

καί τού Κλάδου
8. Μετά τών έπαγγελμ. ’Οργανώ

σεων
9. Μετά τνΰ κοινών, περιβάλλοντος 

10. "Απασαι αί λοιπαί σχέσεις
V ΕΛΕΓΧΟΣ: ΔΕΙΚΤΑΙ, ΠΡΌ- 

ΤΤΠΑ
1. Κριτήρια διά τήν μέτρησιν τών 

άποτελεσμάτων
2. Προβολή άποτελεσμάτων
3. Ιίαθιέρωσις σημείων έλέγχου
4. Χρονοπρογράμματα
5. Σειρά σπουδαιότητος
6. ΈΙκτίμησις άποδοτικότητος
7. Έπανορθωτικαί ένέργειαι
8. Άπλούστευσις έργασίας
9. Άπολογιστ. έλεγχοι καί άναφο- 

ραί
10. ’Εγκρίσεις Διοικητ. Συμβουλίου

χονται αί ακόλουθοι όδηγίαι:
Ή απεργία τών μισθωτών καί ή 

Ανταπεργία τών έργοδοτών, αναγνω
ρίζεται ώς δικαίωμα τούτων.

Λαμβανομένου ύπ’ οψιν δτι ή κή- 
ουξις άπεργίας, ίάποτελούσα τό έσχα
τον μέσον τών μισθωτών διά τήν έ- 
πίλυσιν διαφοράς έχούσης συλλογικόν 
χαρακτήρα (ομαδικόν), πρός βελτί- 
ωσιν τών ορών έργασίας, έχει άμε
σον άντανάκλασιν είς τήν κοινωνικήν 
καί οικονομικήν ζωήν, δέον νά πριΠ 
γματοποιήται κατά τρό.τον υπεύθυ
νον καί μετριάζοντα κατά τό /δυνατόν 
τάς δυσμενείς έπιδράσεις. Οθτω, ή 
Απεργία δύναται νά κηρυχθή ύπό τάς 
Ακολούθους προϋποθέσεις:

1) Νά άποβλέπη είς έπίλυσιν δια
φοράς πρός βελτίωσιν υφισταμένων 
ορών έργασίας τών μισθωτών καί νά 
αφορά είς συγκεκριμένος επιδιώξεις, 
γνωστοποιηθείσας έγγράφως εις τό 
έτερον μέρος. (’Εάν έπιιδιώκη καί 
άλλους σκοπούς, είναι παράνομος).

2) Νά εχη παρέλθει άπρακτος εύ
λογος χρόνος, εντός τοΰ οποίου κατά 
τήν καλήν πίστιν λαμβαναμένων ύπ’ 
οψιν καί τών ειδικών συνθηκών, 8δει 
νά Αναμένεται ή διά διαπραγματεύ
σεων έπίλυσις τής διαφοράς.

3) Νά Αποφασίση περί ταύτης (διά 
μυστικής ψηφοφορίας) ή συνέλευσις 
τών μελών τοΰ έργασιακού σωματεΐ-

Ύπό τού Συλλόγου τών Υ
παλλήλων τής ’Αγροτικής Τρα- 
πέζης έξεδόθη ή κατωτέρω όνα- 
κοίνωσις:

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Διά τής No 11)18.9.71 άνακοι- 

νώσεως σάς καταστήσαμεν κοινω- 
νούς τών ανησυχιών μας δσον αφο
ρά τήνέπίλυσιν τών άπό μακροΟ έκ- 
κρεμούντων δικαίων αιτημάτων μας, 
ώς ταΰτα σημειοΰνται είς τήν No 
5)20.3.71 άνακοίνωσιν τοΰ Συλλό
γου.

Τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου, κατά τήν 
πραγματοποιηθέϊσαν τελευταίαν συ 
νεδρίασιν αϋτοΰ, ήσχολήθη μέ τήν 
μελέτην τών θεμάτων τούτων, τά ό
ποια καί δύνανται νά διακριθοΰν είς 
δύο κατηγορίας, ήτοι:

α) Είς θέματα άπτόμενα ’Οργα
νικών Διατάξεων καί

β) Είς θέματα μή άπτόμενα ’Ορ
γανικών Διατάξεων.

Κατ’ αρχήν διευκρινίζεται δτι αί 
απόψεις τής Διοικήσεως τής Τρα- 
πέζης καί τής Διοικήσεως τοΰ Συλ
λόγου είναι διάφοροι είς δ,τι αφο
ρά τον τρόπον έπιλύσεως τών άπτο 
μένων οργανικών διατάξεων αιτημά
των μας, τά όποια συνδυάζονται 
καί αΰθις μέ την ψήφισιν νέου ’Ορ
γανισμού, ένώ ό Σύλλογος, έχων 
πρό όφβαλμών τήν έμπειρίαν τοΰ τε 
απώτερου καί τοΰ προσφάτου πα
ρελθόντος, εμμένει είς τήν άποψιν 
δτι ή έπίλυσις τών περί ών ό λό
γος αιτημάτων πρέπει νά πραγμα- 
τοποιηθή διά τροποποιήσεων καί 
συμπληρώσεων τοΰ ίσχύοντος ’Ορ
γανισμού.

Ή θέσις έκάστου αιτήματος, ώς 
προκύπτει έκ τών έπανειλημμένων 
έπαφών μετά τής Διο(κήσεως τής 
Τραπέζης έχει ώς ακολούθως:

1. Τακτοποίησις Γραμματέων - 
Γραφέων: Συνδυάζεται μέ τόν νέον 
’Οργανισμόν.

2. Α.Ν. 430)68 άρθρον 3: Είναι 
γεγονός δτι έλήφθη σχετική άπό- 
φασις τοΰ Δ.Σ. τής Τραπέζης περί 
μεταφοράς τοΰ πλεονάζοντας χρό
νου είς τούς έπομένους βαθμούς, 
πλήν ή έφσ,ρμογή τής άποφσσεως 
ταύτης συνεδυάσθη μέ τήν εφαρ
μογήν τής 942)71 άποφάσεως τής 
ΕΣΟΠ περί προωθήσεως τών Πτυ- ] 
χιούχων Συναδέλφων. Διά τοΰ συν
δυασμού τούτου, ή ικανοποίηοις τοΰ 
αιτήματος βραδύνει άδικαιολογή- 
τως έπί μεγίστη ζημίςι τών Συνα
δέλφων.

3. "Ιση μεταχείρισις Πτυχιού- 
χων: Ό Σύλλογος έζήτησε τήν ΐ- 
σην μεταχείρισιν όστάντων τών έν 
τή Τραπέζη ύπηρετούντων πτυχιού- 
χων Συναδέλφων. Διά τής έκδόσεως 
τής No 942)71 άποφάσεως τής Ε. 
Σ.Ο.Π. καί έν συνεχεία τής No 18) 
71 όμοίοοσς τοΰ Πρωτ. Δ.Δ.Δ. ’Αθη
νών ικανοποιείται μερικώς τό αίτη
μα, δχι, δμως, έν τή έννοίςι τής ί
σης μεταχειρίσεως είς ήν καί έμμέ- 
νει ό Σύλλογος.

’Ήδη τό θέμα έκκρεμεΐ παρά τφ 
Δ.Δ.Δ.Δ. ’Αθηνών.

ου ή ένώσεως ή τροκειμένου περί 
δευτεροβαθμίου ένώσεως (Συν)δίας) 
τό διοικητικόν συμβούλιον ταύτης, είς 
πάσαν δέ περίπτωσιν διά πλειονοψη
φίας τοΰ ήμίσεος πλέον ενός τών ιδι- 
καιουμένων ψήφου μελών.

Ή Απόφασις αΰτη ισχύει μόνον 
δι’ εξήκοντα ήμέρας.

’Ανάλογος Απόφασις Απαιτεϊται καί 
διά τήν κήρυξιν Ανταπεργίας ύπό έρ- 
γοδοτικοϋ σωματείου ή ένώσεως.

’Ανταπεργία δύναται νά κηρυχθή 
καί ύπό μεμονωμένων εργοδοτών, έψ’ 
δσον Αποβλέπει εις Απόκρουσιν Απερ
γίας κηρυχθείσης κατ’ αυτών μόνον.

4. 'Εφαρμογή Ν.Δ. 179)69 περί 
’Αγωνιστών ’Εθνικής ’Αντιστάσεως: 
Καίτοι τό αίτημα τούτο άναψέρεται 
είς έφαρμογήν Νόμου τής Πολιτείας 
έν τούτοις ή ολοκληρωτική ίκανο- 
ποίησίς του καθυστερεί. Πάντως συ
νεχίζεται ή έξέτασις τών άπομενου- 
σών, σχετικώς ολίγων, περιπτώσεων 
τών ένδιαφερομένων Συναδέλφων.

5. ’Αναπροσαρμογή τών έκτος έ
δρας άποζη μ ιώσεων: 'Ελήφθησαν 
σχετικά! άποφάσεις τοΰ Δ.Σ. τής 
Τραπέζης τόσον διά τήν άναπρο- 
σαρμογήν τής έκτος έδρας άποζημι- 
ώσεως τών υπαλλήλων, δσον καί τής 
χιλιομετρικής άποζημιώσεως τών 
5Γ ίδιων μέσων μετακινουμένων.

Αί αποφάσεις δμως αυται δέν έ- 
φηρμόσθησαν εΐσέτι.

6. Προϋπηρεσία: Συνδυάζεται μέ 
τόν ’Οργανισμόν.

7. Εφαρμογή βαθμολογίου Τρα
πέζης Ελλάδος. Συνδυάζεται μέ 
τόν ’Οργανισμόν.

8. Προσαρμογή εισφοράς Τραπέ
ζης υπέρ Λογαριασμού Βοηθημά
των Μελών Ταμείου Υγείας (’Επι- 
κούρησις): Άπό τοΰ παρελθόντος
Μαρτίου έλήφθη σχετική άπόψασις 
τοΰ Δ.Σ. τής Τραπέζης, ικανοποι
ούσα τό αίτημα, πλήν μέχρι τοΰδε 
δέν έφηρμόσθη.

9. Προσαρμογή έπιδομάτων Γά- 
μου καί Τέκνων: Συνδυάζεται μέ 
τόν 'Οργανισμόν.

10. Έξομοίωσις μισθολογίου Γε
ωπόνων: Τό αίτημα έκκρεμεΐ είσέτι.

11. Αϋξησις ’Οργανικών θέσεων
Τμηματαρχών: Προσφάτως έλήφθη
απόφασις τοΰ Λ.Σ. τής Τραπέζης 
περί αύξήσεως τών θέσεων τών Τ μη- 
ματαρχών Τεχνικής Υπηρεσίας κα
τά 35, αναμένεται δέ ή όλοκλήρω- 
σις τής σχετικής διαδικασίας διά 
τήν έφαρμογήν της.

Άντιθέτως διά τούς κλάδους τών 
Τραπεζικών καί ’Εποπτικών οΰδέν 
έγένετο, καίτοι αί θέσεις τούτων 
περιωρίσθησαν άπο τοΰ ’Ιανουάρι
ου τοΰ 1968 κατά 75 καί 13 άντι- 
στοίχως.

12. ’Επίδομα Ταμιακών Υπαλ
λήλων: Μετά τήν No 11)18.9.71 ό- 
νακοίνωσίν μας, έλήφθη απόφασις 
τής Διοικήσεως δΓ ής ικανοποιείται 
τό αίτημα, αναμένεται δέ ή έκδοσις 
τής σχετικής Διαταγής.

13. Έκπροσώπησις Συλλόγου 
είς Υπηρεσιακά Συμβούλια: Τό αί
τημά μας περί συμμετοχής εκπρο
σώπου τοΰ Συλλόγου εις τε τά Πρω 
τοβάθμια καί Δευτεροβάθμια Υπη
ρεσιακόν καί Πειθαρχικόν Συμβού
λιον μετά δικαιώματος ψήφου άρχή- 
θεν δέν έγένετο άποδεκτόν ύπό τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης.

Τό διαρρεΰσαν χρονικόν διάστη
μα, καθ’ δ ό Σύλλογος μετέχει, ά- 
νευ ψήφου, είς τά Πρωτοβάθμια 
Συμβολια,ύ έπεβεβαίωσεν απολύ
τως τήν άποψίν μας περί τής ά- 
ναγκαιότητος ίκανοποιήσεως τοΰ 
αίτήματός μας.

14. Ώράριον ’Εργασίας Περιφε
ρειακών Υπηρεσιών: Αίτημα τοΰ 
Συλλόγου ήτο καί παραμένει ή κα- 
τάργησις τής απογευματινής έργα
σίας τών Περιφερειακών Υπηρεσιών 
μέ παροχήν εΰχερείας εις τούς 
Προϊσταμένους δπως, άναλόγως 
πρός τάς έκάστοτε άνάγκας τής υ
πηρεσίας, καθιερώνουν απογευματι
νήν έργασίαν.

Κατά τό δίμηνον ’Ιουλίου - Αύ
γουστου 1971 τής πειραματικώς 
κατά τινα τρόπον, έφαρμογής τοΰ 
μέτρου, άπεδείχθη δτι, ή ίκανοποί- 
ησις τοΰ αιτήματος μας, είναι ευ
χερής καί είς οΰδέν παρακωλύει 
τήν άπρόσκοπτον διεξαγωγήν τών 
έργασιών τής Τραπέζης.

15. ’Αναπροσαρμογή έπιδόματος 
παιδικής μερίμνης: Έλήφθη σχετι
κή απόφασις τοΰ Δ.Σ. τής Τραπέ
ζης, ήτις, δμως, δέν έφηρμόσθη εί
σέτι.
Συνάδελφοι,

Ώς προκύπτει έκ τών λεπτομε
ρώς προεκτεθέντων, τά άπτόμενα 
οργανικών διατάξεων θέματα, έξα- 
κολουθοΰν συνδυαζόμενα μέ τήν ψή- 
φισιν ’Οργανισμού.

Κατά τήν συνάντησιν - συνεργα
σίαν μετά τής Διοικήσεως τήν 19.
3.71 μάς παρεσχέθη ή διαβεβαίω- 
σις ότι, έάν έντός μηνός δέν έψηφί- 
ζετο ό ’Οργανισμός ή δέν παρεί- 
χοντο πρός ήμάς σαφή στοιχεία πε
ρί ταχείας καί, οπωσδήποτε έντός 
διμήνου, ψηφίσεώς του, θά έκινεΐτο 
ή διαδικασία τής, διά τροποποιή- 
σεως τοΰ ίσχύοντος ’Οργανισμού, 
έπιλύσεως τών θεμάτων μας. Έάν, 
συνεπώς, έτηροΰντο τά άνωτέρω, σή 
μερον θά εΐχον έπιλυθή τά έν λόγψ 
αιτήματα, τά όποια άπεδέχθησαν 
τόσον ή παρούσα, δσον καί αί προ
ηγούμενοι Διοικήσεις τής Τραπέ-

Έξ άλλου τά αιτήματα ταΰτα εί
ναι καί τά σοβαρότερα, κλυδωνί- 
ζουν δέ έπί σειράν έτών τό "Ιδρυ
μα καί κρατούν δλους μας έν διαρ
κή άβεβαιότητι, άγωνίςι καί ανα
στατώσει.

Είς δ,τι αφορά τά μή άπτόμενα 
οργανικών διατάξεων αίτήμοπα, ά- 
ναγνωρίζομεν ότι, τόσον ό κ. Διοι
κητής δσον καί ό κ. Υποδιοικητής 
τής Τραπέζης, έξεδήλωσαν άμέρ ι
στόν τό ένδιαφέρον των καί έκίνη- 
σαν διά τά περισσότερα τούτων τήν 
σχετικήν διαδικασίαν έπιλύσεώς 
των. Έν τούτοις αί έν λόγψ απο
φάσεις δέν ύλοποιήθησαν είσέτι.

Έπί τή εΰκαιρίφ καί άναφερόμε- 
νοι είς τήν έπιχειρηθεΐσαν παρέμβα
σιν τοΰ κ. Διευθυντοΰ Διοικητικού, 
γενομένην διά τοΰ ,κοινοποιηθέντος 
πρός υμάς διά τής No 12)28.9.71 
άνακοινώσεώς μας έγγραφου1 του, 
δηλοΰμεν άπεριφράστως δτι, άκο- 
λουθοΰντες ιτιστώς τάς έπαγγελίας 
τής Εθνικής Κυβερνήσεως συνοψιζο 
μένας έν προκειμένφ καί είς τό προ
σφάτως έκδοθέν ΰπ’ άριθ. 890)27—
28.5.71 Νομοθετικόν Διάταγμα, ά- 
σκοΰμεν νομίμως τό κοινωνικόν λει
τούργημα τό όποιον μάς άνεθέσατε 
καί παρεκβάσεις οίωνδήποτε αναρ
μοδίων δέν θά έπιτρέψωμεν.

Κατά τήν διαδρομήν τοΰ χρόνου 
άνεψύη καί έτερον θέμα, τό τής κα
ταβολής είς τούς Συναδέλφους τών 
πσομηθειών έξ έλευθέρων άσφαλί- 
σεων ζ

Είμεθα ύποχρεωμένοι καί αΰθις 
νά ΰπογραμμίσωμεν τό ένδιαφέρον 
καί τάς προσπάθειας τής Διοική- 
σεως διά τήν άντιμετώπισιν τών ά- 
ναφυεισών έπί τοΰ θέματος τούτου 
δυσχερειών.

Έν πόση περιπτώσει, τό θέμα 
τούτο, όπερ έκκρεμεΐ, ώς μή ώφει- 
λεν, άπό τριμήνου περίπου, εύρίσκε 
ται έν τφ τελειοΰσθαι καί έλπίζεται 
βασίμως ή έντός τών αμέσως προ
σεχών ήμερών οριστική άντιμετώπι- 
σίς του.

Έν κατακλεΐδι καί μετά τήν λε
πτομερή ένημέρωσιν υμών, ύπογραμ 
μίζομεν καί αΰθις δτι:

α) Διά τά μή άπτόμενα οργανι
κών διατάξεων αιτήματα, άπαιτεϊται 
διά τήν οριστικήν έπίλυσιν των ή έ- 
ψαρμογή τών ληφθεισών άποφάσεων, 
άλλως, ταΰτα παραμένουν έν έκκρε- 
μότητι.

β) Διά τά άπτόμενα οργανικών 
διατάξεων θέματα, πρέπει, καθ’ ή
μάς, νά τεθή τέρμα είς τόν συνδυα
σμόν τής έπιλύσεώς των μέ τήν ψή- 
φισιν νέου ’Οργανισμού καί νά κι- 
νηθή πάραυτα ή κατά νόμον διαδι
κασία τής τροποπο ιήσεως τοΰ ίσχύ
οντος, ήτις καί θά πρέπει νά όλο- 
κληρωθή. έντός τοΰ βραχύτατου δυ
νατού χρόνου.

Μόνον οϋτω θά καταστή δυνατή 
ή διασκέδασις καί κατασίγασις τών 
δεδικαιολογη μένων ανησυχιών τών 
Συναδέλφων μας καί θά δυνηθοΰν 
οΰτοι άπερισπάστως νά άφοσιωθοΰν 
είς τά καθήκοντα των.

Είς τήν άποψιν ταύτην έμμένο- 
μεν διότι έπείσθημεν δτι, ή ένασχό- 
λησις μέ τήν ψήφισιν νέου Όργανι- 
άμοΰ, διαιωνιζομένη έπί 15ετίαν πε 
ρίπου, οΰδέν μέχρι σήμερον ήδυνή- 
θη νά φέρη θετικόν αποτέλεσμα, 
πλήν τής συσσωρεύσεως αλλεπαλ
λήλων σχεδίων, τά όποια, τό Εν κα
τόπιν τοΰ άλλου, έρρίφθησαν δια- 
δοχικώς είς τόν κάλαθον τών αχρή
στων.

Βεβαίως καί σήμερον δηλοΰται 
πρός ήμάς δτι καταρτίζεται νέος 
’Οργανισμός.

Ημείς, καίτοι έκπροσωποΰντες 
τό έτερον σκέλος τών ένδιαφερομέ
νων, οΰδόλως έλάβομεν γνώσιν τό
σον τής άκολουθουμένης διαδικα
σίας, δσον καί τού περιεχομένου 
τοΰ φερομένου ώς καταρτιζομένου 
’Οργανισμού.

Τούτων ούτως έχόντων, αίσθανό- 
μεθα τήν ανάγκην νά δηλώσωμεν 
καί αΰθις δτι, ή προώθησις ’Οργα
νισμού, έρήμην τών εκπροσώπων 
τών έργαζομένων, διά τοΰ όποιου 
δέν θά ικανοποιούνται τά υίοθετη- 
θέντα δίκαια αιτήματα ή θά θίγων- 
ται κεκτημένα δικαιώματα αύτών, 
θά μάς εύρη έκ διαμέτρου άντιθε- 
τους καί θά μάς ύποχρεώση νά ά- 
ποδυθώμεν, δι’ όλων τών νομίμων 
μέσων, είς αγώνας πρός δικαίωσίν 
μας.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Τό νέο έργο τοΰ συν. ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΙΑΤΣΟΥ 
Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡίΑΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΑΛΗΝΩΝ
Μέ τήν ευκαιρία τών 150 χρόνων άπό τής Ελληνικής Έπα- 

ναστάσεως, ό συνάδελφος κ. Δημήτρης Λιάτσος κυκλοφόρησε τήν 
Έτορική μελέτη «Ό Καποδίστριας καί τά δικαιώματα τών Ελ
λήνων».

Στό νέο του έργο ό έν λόγψ μελετητής, γνωστός κι’ άπα 
άλλες έργασίες του, άνατέμνει τήν πολιτεία τοΰ πρώτου κυβερ
νήτου άπό τήν σκοπιά τής παραβιάσεως τών δικαιωμάτων πού 
είχαν τότε οί άγωνισταί καί έν γένει οί "Ελληνες.

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

ΠΟΤΕ ΛΠΕΡΓΟΥΝ 01 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
• Ή εφαρμογή τών Ν. Διαταγμάτων 795 και 890

Υπό τοΰ Γενικού Γραμματέως τοΰ Υπουργείου Έργασίας κ. 1 
Κάρτερ έκοινοποιήθη πρός τήν Γενικήν Συνομοσπονδίαν Εργατών Ελ
λάδος, τάς κλαδικάς 'Ομοσπονδίας καί τά Εργατικά Κέντρα, έγκύκλιος 
διά τής οποίας παρέχονται πληροφορίαι καί όδηγίαι ώς πρός τήν 
έφαρμογήν τών προσφάτων Νομοθετικών Διαταγμάτων 795)1971 καί 
809)1971, τών σχετικών μέ τήν ΐδρυσιν, λειτουργίαν καί τάς υποχρεώ
σεις τών έργασιακών έπαγγελματικών οργανώσεων.
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'ϊΐ Atocvtvj<κς τής 'Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών ’Οργανώσεων 'Ελλάδος άπεφάσισεν όπως ή 
Τάζις των Τραπεζικών Επαλλήλων τεθή ύπο τήν προστασίαν τού Όσιου Ανδρονίκου καί τής συζύγου 
του Όσιας Αθανασίας. Εις το γεγονδς άπεφασίσ Ον) 6πως προσδοβή πάσα έπιστ,ρ,όττ,ς. Εις τήν σχετικήν 
τελετήν εις τον ΛΤ^τροπολιτικον Λίαόν, τήν $>ην ’ Οκτωβρίου θά χοροστατήσω ό Μακαριώτατος Αρχιε
πίσκοπος Αθηνών.

Χχετικώς ύπδ τής 'Ομοσπονδίας εςεδόθη ή κατωτέρω άνακοίνωσις:

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ύπεί κοντές εις έπιταγήν καλύ- 

πτουσαν έσωτερικήν αναγκαιότητα 
καθ’ ήν αδύνατος ή παραδοχή τής 
άπόψεως δτι ό οικονομικός καί τε
χνικός άνθρωπος είναι δυνατόν πο
τέ νά καλύψη δλην τήν έπιφάνειαν 
τής ζωής του, αν ευ των συμβόλων 
έκείνων τα όποια εκφράζουν βασι
κός έννοιας τής ζωής καί τού πνεύ 
ματος τού ανθρώπου καί συμμορ- 
φούμενοι προς τήν ανάγκην τής 
διατηρήσεως του μεταφυσικού χώ
ρου τού πνεύματος, άπεψασίσαμεν 
δπως ή τάξις μας τεθή υπό τήν 
προστασίαν των Όσιων ’Ανδρονί
κου καί ’Αθανασίας, οί όποιοι κα
τά κόσμον ήσκουν τό επάγγελμα 
τού άργυροπράτου, τό όποιον προ
σομοιάζει προς τό παρ’ ήμών σή
μερον άσκούμενον.

Διά τήν άνάδειξιν ώς προστα
τών τής τάξεως των Τραπεζικών, 
ιών Όσιων ’Ανδρονίκου καί ’Αθα
νασίας, ό βίος των όποιων εΐναι 
πλημμυρισμένος διά τού φωτός έ- 
νός άνεκφράστου ηθικού μεγαλείου, 
θά τελεσθή τήν 9ην ’Οκτωβρίου, η
μέραν Σάββατον (8—10 π.μ.) εις 
τόν Μητροπολιτικόν Ναόν Θεία 
Λειτουργία καθ’ ήν θά χοροστατή- 
ση ό Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκο
πος ’Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος 
κ.κ. Ιερώνυμος, καί θά παραστώ- 
σιν εκπρόσωποι τής Πολιτείας καί 
αί Διοικήσεις τών Τραπεζών.

'Η άθρόα προσέλευσις τών συνα
δέλφων εις τήν έορτήν, καθ’ ήν ώ
ραν θά παρασχεθή ή σχετική εγκρι- 
σις υπό τών Σεβαστών Διοικήσε
ων, θά άποτελέση έμπρακτον έκδή- 
λωσιν τού βαθύτατου θρησκευτικού 
αισθήματος τής τάξεώς μας, καί,

εις πείσμα τής σημερινής υλιστι
κής έποχής, θά άποδείξη δτι κατα
στατικόν της βίωμα έχει τήν ανάγ
κην τής έπικοινωνίας μέ τό Θειον».

Έξ άλλου, εις τάς Διοική
σεις τών Τραπεζών οπτεστάλη τό 
κατωτέρω έγγραφον:

«’Αξιότιμε Κε Διοικητά,
Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά θέσω- 

μεν ΰπ’ δψει υμών δτι ή καθ’ ή μάς 
"Ομοσπονδία, καλύπτουσα υφιστά
μενον άδικαιολογήτως κενόν μή ϋ- 
πάρξεως "Αγίου Προστάτου τής 
τάξεώς της, άπεφάσισεν δπως τεθή

Π«ρ*κ«λοήντ*ί οί 
συνάδελφοι οί όποιοι 
έχουν νά υποβάλουν 
προτάσεις διά την τρο- 
ποποίησιν τού Όργα.· 
νισρ,οΰ Ή·πηρεσίν.ς τής 
Τραπεζης όπως υπο
βάλλουν τκύτας έγ- 
Υράφως, εντός μ-ηνός 
άπό σήμερον εις τήν 
Γροεμμκτείκν τού Χυλ 
λόγου.

ύπό τήν προστασίαν τού ‘Οσίου 
’Ανδρονίκου, τό κατά κόσμον επάγ
γελμα τού οποίου ήτο τό τού άρ- 
γυπροπράτου, άνάλογον διά τήν ε
ποχήν του (τέλη 6ου μ.Χ. αίώνος) 
μέ τό ΰφ’ ήμών άσκούμενον σήμε
ρον.

"Ο βίος τού άνωτέρω Όσιου, με-

Τοποθετήσεις και μεταβολαι 
εις διάφορα υποκαταστήματα
Δ να πράξεως τοϋ κ. Λιοικητοϋ1 έ- 

τοποθετήιθησαν δ κ. ’Ιωάννης Γεοορ- 
γιώδης, Συμπράττων 'Τπο&)ντή;ς, τε
λών είς τήν διάθεσιν τής Διευθΰν- 
σε-ως Προσωπικοί, είς το Κεντρικόν 
Κατάστημα, ώς 'Υποδιευθυντής.

Ό κ. ’Αντώνιος Μαυρόστομος, Λο
γιστής Α' τάξεως, Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου τοϋ Ύποκ)τος Κάλυμνου 
είς τό αυτό 'Υποκήμα ώς Διευθυντής 
άντί τοϋ κ. Δημητρίου Σουλαϊδοπο ή
λου, Τμημαπάρχου Β' τάξεως, μετα
τιθέμενου είς τό Ύποκίμα Άμαιλιά- 
δος, ώς Διευθυντοΰ, αντί τοϋ κ. Πα- 
ναγιώτου Κοντογεωργα, Τμήματά ρ- 
χου Β' τάξεως, μετατιθέμενου είς τό 
‘Τποκ)μα Πατρών, ώς 'Τιτοιδιευθυν- 
τοΰ.

Ό κ. "Ελευθέριος Μυλωνάκης, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, παρά τφ 
'Υποκαταστήματι Πλ. Μητροπάλε- 
ως, είς τό Κατάστημα ό6οΰ Σταδί
ου 38, ώς Προϊστάμενος τής Υπη
ρεσίας Έξαγωγικών ’Εργασιών, αντί 
τόΰ %. Δημοσθένους Καρυωτάκη, Λο- 
γιστοΰ Α’ τάξεως, τιθέμενου είς τήν 
Διάθεσιν τής Διευθΰνσεως Προσωπι
κού, προκειμένου νά χρησιμοποτηθή: 
παρά τφ 'Τποκαταστήματι μας Φραγκ 
φοΰρτης.

Ό κ. ’Ιωάννης Καραλέκιας, 'Υπο
λογιστής Α' τάξεως, παρά τφ ‘Τίπο- 
καταστήματι Χαλανδρίου, είς τό Ύ- 
ποκατάσέημα Γαλατσίου, ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου.

Ό κ. Λεωνίδας Σοφιανός, 'Υπολο
γιστής Α' τάξεως, παρά τφ Ύποκα- 
ταστήματι Νιγρίτης, είς τό αυτό ‘Υ
ποκατάστημα, ώς Εντεταλμένος καί 
Π ροϊστάμενος Λογιστηρίου.

Ό κ. Βασίλειος Ψαρράς, Λογιστής 
Β' τάξεως, παρά τή Διευθΰνσει Προ
σωπικού (Διάθεσις προς τοποθέτη- 
σιν) είς τό ‘Υποκατάστημα Κορυδαλ
λοί, ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊστά
μενος Λογιστηρίου, αντί τοϋ κ. Ξέ
νου Άνδρουλή, Λογιστοϋ Λ' τάξεως, 
άπαλλασσομένου τών καθηκόντων του, 
τή αιτήσει του, καί μετατιθεμενου είς 
τό Ναυτιλιακόν ‘Υποκατάστημα, ώς 
Λογιστοϋ.

Ό κ. Χρηστός Ντίνιας, Λογίοτής 
Α' τάξεως, ’Εντεταλμένος καί Προ
ϊστάμενος Λογιστηρίου 'Υποκαταστή
ματος Νίκαιας, είς τό 'Υποκατάστη
μα Ταύρον, ώς Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Ό κ. Σωτήριος Σαλαμούρης, Λο
γιστής Α' τάξεως, ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου παρά 
τφ 'Τποκαταστήματι Ταύρου, είς τό 
ύπδ ϊδρυσιν Υποκατάστημα Γαλα
τσίου, ώς Διευθυντής.

Ό κ. Χρηστός Μπρές, Τμηματάρ- 
χης Α' τάξεως, ’Οργανωτής παρά 
τη Διευθύνσει Όργανώσεως, ώς ’Εν
τεταλμένος τού 'Υποκαταστήματος 
Πλ. Μητροπόλεως,

Ό1 κ. ΤΑγις Στυλιανόιπουλος, Λο
γιστής Β', υπάλληλος Ύπ,οκ) τος 
Φραγκ,φοΰρτης, ώς Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου παρά τώ αϋτφ 'Τ'ποκα- 
στήματι.

Δι’ έτέρας άποφάσεως τοϋ κ. Διοι- 
κητοϋ ένεκρίθη ή απόσπασις τοϋ κ. 
Δημητρίου Ροΰση, ' Υποτμηιματάρ χ ου, 
παρά τή Διευθΰνσει ’Εργασιών Ε
ξωτερικού, είς τόν ’Οργανισμόν Ά- 
πασχολήσεως ’Εργατικοί Δυναμικού.

'Ωσαύτως ώνομάσθησαν ’Εντεταλ
μένοι τοϋ Κεντρικού Καταστήματος:
Ό κ. ’ Ιωάννης Μπαλτας, Τμηματάρ- 
χη,ς Α' τάξεως, Προϊστάμενος τής 
Υπηρεσίας Χρεογράφων.

Ό κ, Ευστάθιος Μϊχος, Τμημα- 
τάρχης Ταμείων Α' τάξεως, Προϊ
στάμενος τής Υπηρεσίας Ταμείων 
Χρηματικοί1.

Ώνομάσθησαν έξ άλλου, Προϊστά
μενοι υπηρεσιών:

Ό κ. Γεώργιος Πέππας, Λογιστής 
Α' τάξεως, είς τήν Υπηρεσίαν Χρεο
γράφων.

Ό κ. Φώτιος Μεράκος, Τμηματάρ- 
χης Ταμείων Β' τάξεως, είς τήν Υ
πηρεσίαν Λοιγστηρίου Ταμείων Χρη
ματικοί, αντί τοϋ κ. Δημητρίου Νί
κο λοποΰλου, Τμηματάρχου Ταμείων 
Α' τάξεως, μετατιθεμένου είς τήν 
Υπηρεσίαν Ταμείων Χρηματικού, ώς 
Προϊστάμενος.

τά τής επίσης Όσιας συζύγου του 
’Αθανασίας, θέλει γνφσθή ευρύτατα 
καί θά προβάλλη ώς φωτεινόν μετέ
ωρον διά τήν σημερινήν υλιστικήν 
εποχήν, ώστε νά άντλώμεν, μέ τά 
βλέμματα τής ψυχής μας έστραμμέ
να προς Αυτούς, δύναμιν καί πί- 
στιν έν τή έκτελέσει τού έργου, μας.

Εις ένδειξιν τού βαθυτάτου θρη
σκευτικού αισθήματος τής τάξεώς 
μας καί έν τφ άναδημιοιυργικφ 
πνεύματι τής ’Εθνικής Κυβερνήσε- 
ως, άπεφασίσθη δπως προσδώσω- 
μεν πάσαν έπισημότητα είς τό γε
γονός, διά πρώτην δέ φοράν θά γί- 
νη έν τή χώρφ μας άνάδειξις Π po
or όπου "Αγίου εργαζόμενης τάξεως 
ύπό τάς ευλογίας τής Εκκλησίας 
καί μέ τήν συμπαράστασιν τού επι
σήμου Κράτους.

‘Ήδη, ένεκρίθη υπό τής ‘Ιεράς 
Συνόδου ή συνταχθεΐσα έν τφ Άγίφ 
"Ορει ’Ακολουθία τών Όσιων ’Αν
δρονίκου καί ’Αθανασίας, εις τήν 
σχετικήν δέ τελετήν είς τόν ‘Ιερόν 
Ναόν Μητροπόλεως τήν 9ην ’Οκτω
βρίου έ.ε. καί ώραν 8—10 π.μ. θέ
λει χοροστατήση ό Μακαριώτατος 
’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί Πάσης 
Ελλάδος κ.κ. ‘ Ιερώνυμος, θά κλη
θούν δέ νά παραστώσιν ό Πρόεδρος, 
οί ’Αντιπρόεδροι καί τά μέλη τής 
Κυβερνήσεως, ώς καί λοιπά έξέχον- 
τα μέλη τής Κοινωνίας.

Ύποβάλλομεν θερμήν παράκλη- 
σιν, δπως έγκρίνητε καί δοθούν ό- 
δηγίαι ϊνα διακοπή ή εργασία τήν 
9ην ’Οκτωβρίου έ.έ. καί 1.30' ώ
ραν (9 μέχρι 10.30' π.μ.), τόσον 
έν ’Αθήναις όσον καί είς τά Κατα
στήματα ’Επαρχιών, όπου θά γί
νουν ταυτοχρόνως άνάλογοι τελεταί, 
ϊνα καταστή δυνατή ή προσέλευσις 
τών υπαλλήλων τής Τραπέζης, δοθή 
δέ συνάμα ευρύς κοινωνικός τόνος 
εις τήν έκδήλωσίν μας, έξασφαλι- 
σθή δ’ οΰτω πλήρης ή επιτυχία ταύ- 
της. Έκ τής μικρός διακοπής θ’

ΠΟΙΟΣ 
ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ 
ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΝ 
ΤΩΝ ΑΤΟΝΙΣΤΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΟΣ;

άποφευχθή πάσα ταλαιπωρία τοϋ 
κοινού, διά τής έγκαιρου άνακοινώ- 
οεως αυτής διά τού Τύπου, Ραδιο
φωνίας κλπ.

Εΰχαριστοΰμεν Υμάς έκ τών προ 
τέρωνκ. Διοικητά, διά τήν συμπα- 
ράστασίν σας εις προσπάθειαν μας 
θρησκευτικής καί πνευματικής έξυ- 
ψώσεως τής τάξεώς μας, θά μάς ή
το δέ πολύτιμος πάσα τυχόν έπί τού 
θέματος ιδιαιτέρα σκέψις ή άποψις 
Υμών.

Θεωροϋμεν αυτονόητον καί θά ά
ποτελέση ιδιαιτέραν τιμήν δι’ ήμάς 
ή προσέλευσις ‘Υμών μετά τών λοι
πών μελών τής Διοικήσεως είς τήν 
έν τφ ‘ I ερφ Ναφ Μητροπόλεως ρη- 
θεΐσαν τελετήν τήν 9ην ’Οκτωβρίου 
έ.έ.».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΛΛΛΝΛΟΝ 
ΕΟΚΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

’Εν ’Αθήναις τή 25.9.197]

Άνακοίνωσις
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τδ Διοικητικόν Συμβούλιον πρόκειται νά προβή καί εφέτος 
είς τήν διανομήν δώρων είς τά τέκνα τών μελών τοϋ Συλλόγου, 
έπ’ ευκαιρία τών Εορτών τών Χριστουγέννων καί Νέου ’Έτους.

Τής διανομής ταύτης δικαιούνται τά τέκνα ηλικίας άπό ένός 
μέχρι δώδεκα έτών, ή'τοι τά γεννηθέντα άπό 1.1.1959 μέχρι καί 
τής 31.12.1970.

Παρακαλοΰμεν δθεν άπαντας τούς ένδιαψερομένους, τούς 
έχοντας τέκνα τής άνω κατηγορίας, δπως συμπληρώσουν καί 
ύπογράψουν τήν κατωτέρω δήλωσιν, τήν όποιαν θά άποκόψουν 
καί έν συνεχεία θά άποστείλουν τό ΤΑΧΥΤΕΡΟΝ είς τά γραφεία 
τού Συλλόγου μας (Αιόλου 86) καί μέχρι τής 20.10.1971 τό 
άργότερον.

Πέραν τής ημερομηνίας ταύτης, οΰδεμία 
δήλωσις θά γίνη δεκτή.

Δώρα κατ’ έξαίρεσιν θά διανεμηθούν καί είς τά τέκνα τών 
καθαριστριών καί τών μονίμων έργατών.

Οί παραλήπται τής παρούσης οί όποιοι γνωρίζουν συναδέλ
φους ευρισκομένους έν άδείφ ή άσθενούντας καί οί όποιοι τυγ
χάνουν γονείς τέκνων έμπιπτόντων είς κατηγορίας τών δικαιου- 
μένων δώρων, παρακαλοϋνται δπως κρατήσουν άνόιλογον αριθμόν 
δηλώσεων καί ένδιαφερθοΰν διά τήν έγκαιρον είδοποίησιν τών 
άπουσιαζόντων συναδέλφων. ν

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

γ:χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ?

Η 4ΣΦΛΛΙΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΟΠΡΟΣΛΔΜΒΛΝΟ ΜΕΝΩΝ 
ΑΝΕΥ ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΣ Ή ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
(ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)

κ ώ ς τούς νεοπροσλαμβανομένους 
υπαλλήλους της είς τδ Ταμεϊον κα
τά τό δοκοΰν αυτής. Καί έάν ήΤρά- 
πεζα προβή είς τοιαύτην ένέργειαν 
εΐναι νόμιμος αυτή;

Έπί τών ερωτημάτων τούτων έ
χω τήν τιμήν νά σάς γνωρίσω τά
εξής:

α) Κατά τό άρθρον 6 τού «Κα
νονισμού τοϋ Ταμείου Συντάξεων 
τού προσωπικού τής Τραπέζης 
(πρώην) Εθνικής», ώς οΰτος ισχύει 
σήμερον, κωδικοποιημένος, μετά τάς 
έπελθούσας τροποποιήσεις τών δια
τάξεων αύτοΰ ύπό τής ύπ’ άριθ. 
75758 )Σ. 543) 12.9.67 άποφάσεως 
τοϋ Υπουργού ’Εργασίας (Φ.Ε.Κ. 
τ. Β' 571)18.9.1967), παρά τώ έν 
λόγφ Ταμείφ ασφαλίζον
ται ϋποχρεωτικώς οί 
Διοιχηταί, Ύποδιοικηταί τής ’Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
καί πάντες οί άνήκον- 
τες είς το υπαλληλι
κόν (κύριον καί βοη
θητικόν) καί υπηρετι
κόν προσωπικόν αυ
τής άπό τής ημέρας 
τού διορισμού των». 
Κατά τό άρθρον 10 τού Καταστα
τικού τοϋ Ταμείου «Συντάξεων τοϋ 
Προσωπικού Τραπέζης ’Αθηνών», ώς 
τούτο ισχύει σήμερον κωδικοποιηθέν 
μετά τάς γενομένας τροποποιήσεις 
καί συμπληρώσεις αύτοΰ, «’Ασφα
λίζονται ϋποχρεωτικώς παρά τφ 
Ταμείφ οί Διοικηταί, ύποδιοικηταί 
τής Τραπέζης καί πάντες 
οί άνήκοντες είς τό 
υπαλληλικόν (κύριον 
καί βοηθητικόν) καί 
υπηρετικόν προσωπι
κόν αυτής άπό τής η
μέρας τού διορισμού 
τ ω ν».

Έκ τοϋ συνδυασμού τών διατά

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΤΡΑΣΜΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Είς τό Κεντρικόν Κατάστημα τής Τραπέζης μας έωρτάσθη ή ήμέρα 
τής πολεμικής άρετής τών Ελλήνων. Πανηγυρικόν έξεφώνησεν ό συν. 

Νικόλαος Μπουρόπουλος, ύποδιευθυντής Έπιθεωρήσεως.

ξεων τούτων καί μέ βάσιν τό δι
καίωμα τοϋ μισθωτού δπως έπιλέξη 
οϋτος έλευθέρως τδ είς δ θά ΰπαχθή 
ασφαλιστικόν Ταμεϊοον, έφ’ δσον υ
πάρχουν έν τώ κλάδφ πλείονα τού 
ένός ασφαλιστικά Ταμεία κυρίας 
άσφαλίσεως έν συσχετισμώ καί 
πρός τόν σκοπόν δΓ όν διετηρήθη 
τό «Ταμεϊον Συντάξεων Προσωπνκοΰ 
τής Τραπέζης ’Αθηνών» καί δέν συ- 
νεχωνεύθη μέ τό αντίστοιχον Ταμεΐ- 
ον τού προσωπικού τής Τραπέζης 
(πρώην) Εθνικής, προκύπτουν τά
έξης!

α) Οί ύπηρετοΰντες κατά τόν 
χρόνον τής συγχωνεύσεως τών Τρα
πεζών (1953), είς τήν «Τράπεζαν 
’Αθηνών τυγχάνουν ΰπο- 
χρεωτικώς ή σφαλι
σμένοι είς τό Ταμεϊον Συν- 
τάθεων τοϋ προσωπικού τής Τρα
πέζης ταύτης. Οΰτοι, απομακρυνό
μενοι ή άποχωροΰντες τής υπηρε
σίας τής, είς ήν έργάζονται νϋν 
«Εθνικής Τραπέζης» καί έχοντες 
τάς πρός τούτο προϋποθέσεις, συμ- 
φώνως τώ καταστατικώ τού Ταμεί
ου των, θά συνταξιοδοτηθοΰν έκ τού 
«Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού 
Τραπέζης ’Αθηνών». Αυτός είναι, 
άλλως τε, και ό λόγος τής διατη- 
ρήσεως τού Ταμείου καί τής μή 
συγχωνεύσεώς του μέ τό άντίστοι- 
χον Ταμεϊον τής Τραπέζης (πρώην) 
Εθνικής.

β) Οί ύπηρετοΰντες, κατά τόν 
χρόνον τής συγχωνεύσεως τών Τρα
πεζών είς τήν «Εθνική Τράπεζαν» 
τυγχάνουν ϋποχρεωτικώς ήσφαλι- 
σμένοι είς τό αντίστοιχον Ταμεϊον 
Συντάξεων τού προσωπικού τής 
Τραπέζης ταύτης και έξ αύτοΰ, και 
υπό τάς έν αύτφ προϋποθέσεις, θά 
συνταξιοδοτηθοΰν.

γ) Οί νεοπροσλαμβανόμενοι είς 
τήν Τράπεζαν υπάλληλοι, μετά τήν 
συγχώνευσιν τών Τραπεζών καθί
στανται υπάλληλοι τής «Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος καί ούδεμί- 
αν δύνανται νά θεωρηθή δτι έχουν 
σχέσιν πρός τήν πρώην «Τράπεζαν 
’Αθηνών», ήτις συγχωνευθεϊσα δέν 
ΰφίσταται πλέον.

δ) Οί νεοπροσλαμβανόμενοι ούτοι 
υπάλληλοι, κανονικώς εΐναι ΰπο- 
χρεωτικώς άσφαλιστέοι είς τό «Τα- 
μεΐον Συντάξεων Προσωπικού Τρα
πέζης, (πρώην) Εθνικής» καί ούχΐ 
είς τό «Ταμεϊον Συντάξεων Προσω

πικού «Τραπέζης ’Αθηνών».
Ούχ’ ήττον, έφ’ δσον ΰφίσταται 

έν λειτουργίςκ και τό «Ταμεϊον Συν
τάξεων Προσωπικού Τραπέζης ’Α
θηνών» καί ό νεοπροσλαμβανόμενος 
υπάλληλος, ήθελεν έπιλέξει, κατά 
τήν έλευθέραν κρίσιν του, τήν εγ
γραφήν του είς τόν υφιστάμενον 
«Σύλλογον Υπαλλήλων Τραπέζης 
’Αθηνών» ή είς άλλο επαγγελματι
κόν σωματεΐον, τοϋ προσωπικού τής 
«Τραπέζης ’Αθηνών», θά έχη ό υ
πάλληλος οϋτος τό δικαίωμα νά 
προτίμηση καί έπιλέξη, διά λόγους 
οί όποιοι έκτιμώνται έλευθέρως ύπ’ 
αύτοΰ, τήν υπαγωγήν του είς τήν 
άσφάλισιν τού «Ταμείου Συντάξεων 
Προσωπικού Τραπέζης ’Αθηνών». 
Έφ’ δσον όμως κατά τήν έλευθέραν 
κρίσιν του, ό υπάλληλος ούτος έπι
λέξη μετά τήν πρόσληψίν του, τήν 
εγγραφήν του είς τόν «Σύλλογον 
Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης» 
καί τήν υπαγωγήν του είς τδ αντί
στοιχον Ταμεϊον Συντάξεως, ή ε
πιλογή του αυτή, ά πο- 
τ ε λ ο ύ σ α, ύπό τά υφι
στάμενα σήμερον νο
μικά δεδομένα, δικαί
ωμά του, είναι νόμι
μος καί υποχρεωτική 
διά τδ Ταμεϊον.

Έν οΰδεμιφ περιπτώσει, κατά 
τήν γνώμη μου, εΐναι δυνατή, ούτε 
νόμφ επιτρεπτή ή έγγραφή τών νεο- 
προσλαμβανομένων υπαλλήλων, τή 
αιτήσει, τή υποδείξει ή τή επιβολή 
τής Τραπέζης είς «Τ α μ ε ϊ ο ν 
Συντάξεως» τής έπιλο- 
γής τής Τραπέζης, ά- 
ν ε υ συναινέσεως ή έ γ
κρι σ ε ω ς τών αμέσως 
ενδιαφερομένων.

Τοιοΰτον δικαίωμα, έξ οίασδήπο- 
τε πλευράς καί ύπό οίανδήποτε δι
καιολογίαν, δέν ΰφίσταται ούτε εΐ
ναι δυνατόν ν’ άναγνωρισθή διά τήν 
Τράπεζαν, πάσα δέ σχετική ένέρ- 
γειά της, δέν θά εΐναι νόμιμος και 
δέν είναι δυνατόν νά παραγάγη έν- 
νομα αποτελέσματα, οΰτε νά υπο
χρέωση τό Ταμεϊον ή τον ήσφαλι- 
σμένον.

Τά αυτά ισχύουν, κατά τήν γνώ
μην μου, καί ώς πρός τήν άσφάλι- 
σιν τού προσωπικού τής Τραπέζης 
είς τούς ασφαλιστικούς οργανι
σμούς τής υγείας καί άλληλοβοη- 
θείας.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 
ΥΠΕΒΑΗ8Η ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ

ΔΓ υπομνημάτων του πρός 
κ. Διοικητήν ό Σύλλογος τών Είσ- 
πρακτόρων τής Εθνικής Τραπέζης 
ζητεί τήν ίκανοποίησιν τών κατω
τέρω αιτημάτων τών μελών του:

1) Μετάταξιν είς τό κύριον προ
σωπικόν τών είσπρακτάρων οί ό
ποιοι παρέχουν έργασίαν ταμίου 
μετά ή άνευ προσόντων άνευ δια
γωνισμού.

2) Διαρρύθμισιν τών προσαυξή- 
σεων, δπως έγένετο καί κατά τό 
παρελθόν ή προσθήκην έτέρου βα

τόν θμοΰ μετά τόν βαθμόν τού Είσπρά- 
κτορος Α'.

3) Άποκατάστασιν διά προω- 
θήσεως τών συναδέλφων, οί όποιοι, 
μετετάγησαν κατά τό παρελθόν ά
πό τόν βαθμόν τοϋ κλητήρας είς τόν 
βαθμόν τού είσπράκτδρος καί ύπέ- 
στησαν μισθολογικήν στασιμότητα.

4) Μισθολογικήν άποκατάστα- 
σιν τών Εργοδηγών.

"Ετερα δευτερευούσης σημασίας 
θέματα, έξ άλλου, έτέθησαν ύπ’ δ- 
ψιν τής Διοικήσεως ύπό τού Συλ
λόγου Είσπρακτάρων.


