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Παραθέτομεν κατωτέρω το πλήρες κείμενον τού ύποβληθέντος εις την 
Διοίκησιν τής Τραπέζης, σχεδίου του Διοικ. Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου 
μας έπΐ τών επιβαλλόμενων τροποποιήσεων καί συμπληρώσεων τοΰ ίσχύ- 
οντος σήμερον «’Οργανισμού της Υπηρεσίας» τής Τραπέζης.

Την εισηγητικήν έκθεσιν τοΰ σχεδίου έδημοσιεύσαμεν εις τό προ
ηγούμενου ψύλλον μας.

Κύριε Διοικητά,
Έν συνεχείςι προς τό ΰπ’ άριθ. 

Πρωτ. 193 τής 12.8.1969 υπόμνη
μά μας, διά τού οποίου έξεθέσαμεν 
τά άπασχολοΰντα τό προσωπικόν 
τής Τραπέζης θέματα, μεταξύ τών 
οποίων περιελαμβάνετο και τό τής 
συμπληρώσεως καί τροποποιήσεως 
τοΰ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕ-

ποίας άπό κοινού διεπιστώθη ή α
νάγκη τής, χωρίς καθυστερήσεις, 
άντιμετωπίσεως καί τοΰ θέματος 
τούτου, καί μάς έζητήσατε νά δια- 
μορφώσωμεν καί σάς ΰποβάλωμεν 
τάς σχετικός προτάσεις μας, εχο- 
μεν την τιμήν, διά τοΰ παρόντος 

νά έκθέσημεν ΰμΐν τάς άπό- 
σοβαρωτάτου 

καί νά

μας.
ΣI ΑΣ», έν όψει δέ καί τών σχετικών ψεις μας, έπί τοΰ 
μεθ’ υμών συζητήσεων, κατά τάς ό- 1 καί ζωτικού τούτου θέματος

'Οπωσδήποτε
"Αρθρον τοΰ κ. ΔΗΜ. ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ, Γεν. 
Γραμματέως τοΰ Συλλόγου Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε.

ΰιτηρξεν ή άνάπτυςες τών εργα
σιών της ’Εθνικής Τραπέζης κατά, τά τελευταία 
ετη. 'Ο άριβρ-ος τών ΰποκα,ταστημ.άτων άνηλθεν εις 

ενώ αναμένεται ή έναρςις τών εργασιών και 
ετέρων, τά όποια έχουν προγραμματιστή. Κα
τά τήν τελευταίαν τριετίαν &% άλλου τήν άνάπτυ- 
ξιν τών εργασιών ήκ.ολούΟησεν καί ή προσπάθεια 
εκσυγχρονισμού τής Εθνικής Τραπέζης.

★
Τον όγκον τής ηύςημένης εργασίας, τήν επά #- 

δρωσιν τών νέων υποκαταστημάτων καί τον εκσυγ
χρονισμόν, έκλήθη νά κάλυψη τό προσωπικόν τής 
Εθνικής Τραπέζης. Συγκινητική ύπήρςεν πρά
γματι ή άνταπόκρισίς του.

Οί υπάλληλοι τής Εθνικής Τραπέζης, άγογ- 
γυστως άνταπεκρέθησαν εις τάς εκκλήσεις τής Σι» 
οικήσεως καί προσέφεραν τάς υπηρεσίας των μέχρι 
σημείου νά μην καταστή αντιληπτή ή προκυψασα 
αύτομάτως ελλειψις προσωπικού.

Ή κατ’ άρχήν όμως ελλειψις, έγινε μέ τήν πά
ροδον του χρόνου μέγα κενόν καί ή προσπάθεια με- 
τετράπη εις άγχος διά νά καταστή σήμερον έξου= 
Θενωτική διά τό συνολον τών υπαλλήλων τής Ε
θνικής Τραπέζης.

Ή άνάγκη τής προσλήψεως νέου προσωπικού 
προβάλλει πλέον επιτακτική. Άπό όλα τά υποκα
ταστήματα του Κέντρου καί τών Επαρχιών, άπό 
όλα τά σημεία τής 'Ελλάδος άπό παντού όπου υπάρ
χει δράσις τής ’Εθνικής Τραπέζης εκπέμπονται 
σήματα σωτηρίας. «Τό προσωπικόν δεν άντέχει 
πλέον».

Τό Σιοικητικόν Συμβουλιον εκφραστής τής 
άπογνώσεως του προσωπικού επισημαίνει εγκαίρως 
εις τήν Σιοίκησιν τους κινδύνους οί όποιοι διαγρά
φονται εκ τής έζουθενώσεως τοΰ προσωπικού καί 
άξιώνει τήν πρόσληψιν νέων ΰπαλλήλων.

ΤΙ «Τραπεζιτική» εις τά φύλλα της τής *■£ 1 ) 
10)6», io)i) ro, io)s)to, 30)9)m
προβάλλει μέ χαρακτηριστικά σχόλια τάς συνθή- 
κας εργασίας τών υπαλλήλων καί τονίζει τήν άνάγ- 
κην τής έπανδρώσεως τών κενών όχι άπλώς διά νά 
άνακουφισθοΰν οί υπάλληλοι άλλά καί διά νά είναι 
δυνατή ή εςυπηρέτησις τής διαρκώς αΰςανομένης 
πελατείας.

Κατά τάς περιοδείας μου άπό 'Έβρου μέχρι 
καί τής Κρήτης διεπίστωσα τάς συνθήκας εργασίας 
τών συναδέλφων καί τήν έλλειψιν προσωπικού. Ού
τε ένα υποκατάστημα δεν ήτο πλήρως επηνδρωμε- 
νον. Άντιθέτως τά υποκαταστήματα τών άλλων 
Τραπεζών έχουν όλα σχεδόν διπλάσιαν, τών ϊδι- 
κών μας, άριθμόν ΰπαλλήλων.

Σέν χρειάζεται άσφαλώς νά τονίσω τί σημαί
νει τούτο διά τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν.

Συστυχώς οί άρμόδιοι έκώφευσαν εις τάς εκ
κλήσεις μας ή μάλλον προσεπάθησαν μέ περιωρι- 
σμένον άριθμόν προσλήψεων καί μέ τό αίτιολογι- 
κόν ότι εκ τού εκσυγχρονισμού θά προκύψη «περίσ
σεια τού προσωπικού» νά «κλείσουν» τό θέμα.

Τό θέμα όμως δέν κλείνει έτσι. Σι’ ημάς ή 
πρόσληψις νέου προσωπικού άποτελεί πρωταρχι
κής σημασίας αίτημα, τήν ίκανοποίησιν τού όποιου 
θά έπιδιώζωμεν όπωσδήποτε.

Τό αίτημά μας, αυτό, έπαναλαμβάνομεν, δέν 
άποβλέπει μόνον εις τήν βελτίωσιν τών συνθηκών 
εργασίας τών συναδέλφων. Αποβλέπει καί εις τήν 
εζυπηρέτησιν τής ’Εθνικής Τραπέζης, τά συμφέ
ροντα τής όποιας παραβλάπτονται εκ τής παρατει- 
νομένης έλλειπούς έπανδρώσεως τών ΰποκαταστη- 
μάτων της.

Εύχομαι νά μήν παραστή άνάγκη νά επανέλ- 
θωμεν έπί τού Θέματος.

# Τό πλήρες κείμενον του ύποβληθέντος υπό του Δ. Σ. Σχεδίου
ΰποβάλωμεν ώς κατωτέρω, συγκε
κριμένος απόψεις καί προτάσεις.

Θέλομεν νά πιστεύωμεν ότι καί 
υμείς, μέ τήν ευθυκρισίαν, τήν 
γνώσιν τών ζητημάτων τοΰ προσω
πικού τής Τραπέζης καί τήν προς 
αυτό στοργήν, ήτις σάς διακρίνει, 
προς δέ καί μέ ορθήν έκτίμησιν 
τών γενικωτέρων συμφερόντων τής 
Τραπέζης καί τής έν γένει ’Εθνι
κής Οικονομίας, τής οποίας τό "Ι
δρυμα ήμών αποτελεί ουσιώδη πα
ράγοντα, θά εύαρεστηθήτε νά μελε- 
τήσητε καί υίοθετήσητε τάς προ
τάσεις μας, ώς απολύτως νομίμους, 
δικαίας, βάσιμους καί ί κανοποιη
σ ί μ ου ς καί ώς συντελεστικάς διά 
τήν θεμελίωσιν καί περαιτέρω άνά- 
πτυξιν μονίμως αρμονικών καί α
ποδοτικών Συλλογικών Σχέσεων ’Ερ
γασίας εις τήν Τράπεζαν καί ότι 
θά θελήσητε νά διατάξητε τήν ένέρ- 
γειαν τών άπαιτουμένων διατυπώ
σεων διά τήν, τό συντομώτερον δυ
νατόν, ένσωιμάτωσιν τών τροποποιή
σεων καί συμπληρώσεων τούτων εις 
τόν ίσχύοντα «’Οργανισμόν τής Υ
πηρεσίας», ώς αΐ προτάσεις αΰται, 
τελικώς, διεμορφώθησαν υπό τής 
συγκληθείσης έπί τώ σκοπώ τού- 
τω, ολομέλειας τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου κατά τάς έπί άρκετάς 
ήμέρας σχετικός συζητήσεις

ϊΐροτεινόμενκι συμπληρώ
σεις κκί τροποποιήσεις τού 
«’Οργανισμού τής '1*πη- 
ρεσίας»

ΓΙρός εύχερεστέραν παρακολού- 
θησιν καί έκτίμησιν τών προτεινο- 
μένων ΰφ’ ήμών τροποποιήσεων καί 
συμπληρώσεων, έθεωρήσαμεν σκο- 
πιμον νά ακολουθήσω μ εν τήν εις 
τόν ίσχύοντα «’Οργανισμόν τής Υ
πηρεσίας» τής Τραπέζης διάταξιν 
τής ύλης, κατά θέματα καί άρθρα, 
χωρίς ή σειρά αΰτη νά σημαίνη καί 
αξιολογικήν έκτίμησιν. Διά νά δια- 
τυπώσωμεν τάς προτάσεις μας, έ- 
λάβομεν ΰπ’ όψει, άφ’ ένός τά πορί
σματα τής σχετικής μελέτης μας, 
τά διατυπωθέντα, έκ τής έφαρμο- 
γής τοΰ ’Οργανισμού, κενά, παρα
λείψεις καί έλαττώματα καί τάς 
παρατηρήσεις καί υποδείξεις τών 
συναδέλφων, μελών τοΰ Συλλόγου 
μας, καί άφ’ ετέρου, τάς διατάξεις 
τοΰ ’Οργανισμού τοΰ κατά Μάϊον 
1952 έκτυπωθέντος, εις κωδικοποι- 
ηθέν τήν 16.3.1950 κείμενον, πε
ριέχοντας καί τάς μέχρι 31.12. 
1951 γενομένας τροποποιήσεις. Ό 
τελευταίος ουτος ’Οργανισμός, προ
ϊόν μακροχρονίου έπεξεργασίας καί 
πείρας, περιεΐχεν άξιολόγους καί 
σχετικώς κατασφαλιστικάς διά τό 
προσωπικόν τής Τραπέζης διατά
ξεις — παρ’ δλον ότι καί ουτος 
εΐχεν αρκετά κενά καί παραλείψεις 
-— ώστε, είναι απορίας αξιον, πώς, 
μεταγενεστέρως, πολλαΐ έκ τών δι
ατάξεων τούτων, κατηργήθησαν καί 
άντεκατεστάθησαν δι’ άλλων όλι- 
γώτερον έπιτυχών καί δημιουργου- 
σών πολλά ζητήματα καί διαμαρ
τυρίας, έν τή έφαρμογή των. ’Επί
σης έλάβομεν ΰπ’ όψει καί τούς 
’Οργανισμούς Υπηρεσίας τοΰ προ-

Ό«. Ία. Κηρίο 
ίΐΗΙΐρίτίΒΕ 
τό HlDIHqilHDV
Σιρύΐιιν

Προ τής ΰποβολής τής παραιτή- 
σεώς του άπό τήν Διοίκησιν τής Ε
θνικής Τραπέζης ό κ. ’Αχ. Κάμινός 
έκάλεσε τό Δ. Σ. τοΰ Συλλόγου καί 
άνεκοίνωσεν εις αυτό τήν άπόφασίν 
του όπως παραιτηθή. ’Εν συνεχεία 
ηΰχαρίστησεν τό Συμβούλιον δια 
τήν μετ’ αΰτοΰ έγκάρδιον συνεργα
σίαν καί διά τήν παρασχεθεΐσαν εις 
αυτόν συνδρομήν καί συμπαράστα- 
σιν, εις τό βαρύ εργον τό όποιον 
είχε άναλάβει, άποχαιρετήσας αυ
τό έν καταφανή συγκινήσει.

’Εκ μέρους τοΰ Δ. Σ. ό κ. Πρόε
δρος έξέφρασε τήν λύπην του εις 
τόν κ. Διοικητήν, διά τήν διακοπήν 
μιας έγκαρδίου καί τόσον άποδοτι- 
κής συνεργασίας, δηλώσας εις αυ
τόν δτι θά διατηρηθή καλή άνά- 
μνησις αυτής.

σωπικοΰ πολλών μεγάλων έπιχειρή- 
σεων καί οργανισμών.

ΑΡΘΡΟΝ Ιον
Γενικά

Π α ρ. 3. Άναφέρεται εις τάς

παρά τή Διοικήσει τής Τραπέζης 
ΰπαρχούσας «Διευθύνσεις»

Προτείνομεν όπως αυξηθούν αΐ 
παρά τή Διοικήσει Διευθύνσεις εις 
δώδεκα (12), άφ’ ένός μέν διά νά 
καλυφθούν διά τοΰ οργανισμού αί

Ό β. Χρ. ’Axqg ms iioiBqiqs 
pc OeiiTepoY ΐιιΐιιιΐϊρ 

τΐι i. flioi. ΙσουλοΒΧΒΠΐυΧαν
Τήν 1 6ην τ.μ. υπέβαλε τήιν παραί- 

τησίν του άπό τήν Διοίκησιν τγ^ς Ε
θνικής Τραπέζης ό κ Άχ. Κομινός.

Τήν 18ην έπραγματοποιήθη έκτα
κτος Γενική Συνέλευσις τών Μετόχων, 
η οποία έξέλεξε Διοικητήν τής Έ-

μένου. Γνωρίζει τήν άγγλικήν, 
γαλλικήν, γλώσσας.

Τό Δ.Σ. τής ’Εθνικής Τραπέζης 
συνελθόν αμέσως μετά τήν εκλογήν 
τοΰ νέου Διοικητοΰ καί υπό τήν προ
εδρίαν αυτού άπεφάσισεν όπως ύ-

Ό νέος Διοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης κ. Χρ. Άχής
θνικής Τραπέζης τόν κ. Χρ. Άχήν.

Ό νέος Διοικητής κ. Άχής εί
ναι διπλωματούχος τής Νομικής 
Σχολής Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 
Άνωτέρων Διδακτορικών σπου
δών Οικονομικών ’Επιστημών Παν-

πό ίδίοαι αΰτοΰ ευθύνην, άναθέση είς 
τόν κ. Διονύσιον Τσουλουχόπουλον, 
καθήκοντα Ύποδιοικητοΰ τοΰ Ιδρύ
ματος καί ειδικού οικονομικού συμ
βούλου, φέρη δέ προς έπικύρωσιν 
τήν άπόφασίν του ταύτη,ν είς τήν

'Ο νέος Υποδιοικητής τής ’Εθνικής

επιστημίου Παρισίων καί είναι δι- 
δάκτωρ τών Οικονομικών ’Επι
στημών.

Υπηρέτησεν είς τό Λιμενικόν 
Σώμα μέχρι τοΰ έτους 1955 άπο- 
στρατευθεις τή αιτήσει του μέ 
τόν βαθμόν τοΰ Πλοιάρχου. Άπό 
τοΰ έτους 1955 άνέλαβε τήν Δι- 
εύθυνσιν Ασφαλιστικών Εται
ριών., ’Επίσης είναι ιδρυτής δύο 
ελληνικών Ανωνύμων Ασφαλιστι
κών Εταιριών, σύμβουλος τής 
'Ελληνικής Ένώσεως Ναυτικού 
Δικαίου, σύμβουλος τοΰ 'Ελληνι
κού Σωματείου Ασφαλιστικής ’Ε
πιστήμης, μέλος τής Διεθνούς 
Ένώσεως Ναυτικού Δικαίου καί 
διετέλεσεν υφυπουργός Οικονομι
κών άπό τοΰ έτους 1969

"Εχει έπίσης γράψει συγράμ
ματα: ‘Ο Πολεμικός κίνδυνος είς 
τήν θαλασσίαν άσφάλισιν. Θα
λάσσια άσφάλισις. Πλείστας με- 
λέτας καί έργασίας έμποροναυτι- 
κοΰ καί άσφαλιστικοΰ περιεχο-

Τραπέζης κ. Διον. Τσουλουχόπουλος

προσεχή Τακτικήν Γενικήν Συνέλευ- 
σιν τών Μετόχων.

'Ο νέος Ύποδιοικηής καί Ειδικός 
Σύμβουλος, έγεννήθη τό 1908 είς 
τήν Πάτρα. Άπεφοίτησε τοΰ τοπι
κού Γυμνασίου1 τό 1924 μέ τόν βα
θμόν άριστα καί έλαβε τό βραβείο1 
«Παπαγεωργακοπούλειον».

Τό ’ίδιον έτος (1924) διωρίσθη 
στην Τράπεζα ’Εθνικής Οικονομίας 
καί έν συνεχείςι τό 1925 διωρίσθη 
στήν Τράπεζα Αθηνών.

Άπό τό 1931 έως τό 1940 ύπηη 
ρέτησεν είς επαρχιακά καταστήμα
τα, έν συνεχείςι δέ μέχρι τοΰ 1958 
είς άναλόγους υπευθύνους θέσεις τής 
Τραπέζης. To 1958 έτοποθετήθη 
πρώτος υποδιευθυντής τοΰ κεντρικού 
κατ) ματος καί τό 1965 προαχθεΐς 
κατ’ έκλογήν είς τόν βαθμόν τοΰ δι- 
ευθυντοΰ, έτοποθετήθη είς τήν θέσιν 
τοΰ διευθυντοΰ τοΰ κεντρικού κατα
στήματος, είς τήν όποιαν καί παρέ- 
μεινε μέχρι τέλους τοΰ 1970, οπότε 
καί άπεχώρησε καταληφθείς υπό τοΰ 
όρίου ηλικίας.

ήδη διά πράξεων τής Διοικήσεως 
δημιουργηθεϊσαι τρεις (Διευθύνσεις, 
Περιουσίας Τραπέζης, Δικαστικού, 
καί Όργανώσεως), άφ’ έτέρου δέ 
όπως δημιουργηθοΰν δύο (2) 
νέαι, ουσιώδεις καί ά- 
π αρ α' ί τ η τ ο ι, διά τήν καλήν 
κατανομήν καί διεξαγωγήν τής ΰ- 
πηρεσίας τής Τραπέζης καί διευ
κόλυνα ιν τοΰ έργου τής Διοικήσε- 
ως. Διευθύνσεις, ήτοι
1) Δ) σ ι ς Καταθέσεων δυ- 
νμαένης νά άνταποκριθή είς τό έκ- 
δηλον ενδιαφέρον τής Τραπέζης διά 
τήν άνάπτυξιν τών καταθέσεων καί
2) Δ)νσις , Ναυτιλιακής Πίστεως, 
λόγψ τής τεράστιας άναπτύξεως 
τής χρηματοδοτήσεως καί τοΰ ένδι- 
αφέροντος τής Τραπέζης διά τήν 
’Εμπορικήν Ναυτιλίαν.

Είς τό τελευταΐον έδάφιον τής 
αυτής παραγράφου (3) νά προστε- 
θή είς τόν προηγούμενον 1952 ’Ορ
γανισμόν ΰπάρχουσα διάταξις συμ- 
φώνως προς τήν όποιαν «Ειδικοί 
Κανονισμοί έκδιδάμενοι ΰπό τής 
Διοικήσεως, θέλουσι καθορίση λε
πτομερώς α) τήν αρμοδιότητα έκά- 
στης Διευθύνσεως καί τών παρ’ έ- 
κάστη Διευθύνσει Τμημάτων καί Υ
πηρεσιών β) τάς σχέσεις τών Δ) 
σεων μεταξύ των γ) τόν τρόπον δι
εξαγωγής τής έσωτερικής Υπηρε
σίας τών διαφόρων καταστημάτων
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

-----------------------------------

Η γνώμη μας |

Έπί μιάς μεταθέσεως
Ή «άπαλλαγή τίνος τών καθη

κόντων του», ήξέραμεν ότι έχει τήν 
έννοιαν ποιάς τίνος μομφής κατ’ 
αΰτοΰ καί συνέπειαν ουσιαστικήν. 
Ή μετάθεσις όμως ένός Προϊστα
μένου Υπηρεσίας, έστω τοΰ Κεν
τρικού Καταστήματος, ώς προϊστα
μένου ΰπηρεσίας, έστω είς τό Κα
τάστημα Μητροπόλεως, δέν νομίζο- 
μεν ότι είναι μείωσις τοΰ μετατι- 
θεμένου, πολλή) μάλλον, έάν είς τό 
Κατάστημα είς τό όποιον μετατίθε
ται, άνατεθή είς αυτόν υπηρεσία 
σπουδαιοτέρας παραγωγκιής σημα
σίας, τής ΰπρηεσίαο ής προίστατο 
είς τό Κεντρικόν. Ώς έκ τούτου, 
δέν νσμίζομεν ότι ή φραστική δια- 
τύπωσις τής σχετικής έγκυκλίου 
μεταθέσεως, έν οΐς καί ή τοΰ συνα
δέλφου κ. Άθαν. Τρικουράκη είναι 
ή άκριβολογοΰσα. Δοθέντος μάλι
στα ότι, ό έκλεκτός κατά πάντα 
συνάδελφος κ. Τρικουράκης συνεχί
ζει φιλοτίμως τάς ΰπερανθρώπους 
προσπάθειας του, άνταποκρινόμετ 
νος πλήρως είς τόν τεράστιον όγ
κον τής έργασίας τής ΰπηρεσίας, 
άφοΰ δέν κατέστη είσέτι δυνατή ή 
άντικατάστασίς του, διά νά άναχω- 
ρήση διά τήν νέαν του θέσιν.

Ή ποδιά
Θά έπρεπε νομίζομεν ν’ άπασχο- 

λήση τούς άρμοδίους υπηρεσιακούς 
παράγοντας καί ό έκσυγχρονισμός 
τής ΰπηρεσιακής περίβολής τοΰ 6ή- 
λεος προσωπικού τής Τραπέζης μας.

Είναι καιρός άσφαλώς, ή ένθυ- 
μίζουσα άρσακειάδας πανάρχαιη 
«ποδιά», ν’ άντικατασταθή μέ κά
ποια, σοβαρά πάντοτε, 
σύγχρονο ένδυμα, διότι, καί τό χρώ
μα καί τό σχήμα —ώς προς τό ρά
ψιμο τής σημερινής ποδιάς, τής 
συναδέλφου, δέν εναρμονίζονται 
πλέον μέ τήν... ηλεκτρονικήν γρα
φομηχανήν της.

Επιβάλλεται λοιποιν νά έξετοί- 
σθή τό συντομώτερον τό θέμα αυτό, 
καί μάλιστα, άν τούτο κρίνεται 
σικόπιμον, διά προκηρύξεως σχψ 
τικοΟ διαγωνισμού, διά νά παρα- 
σχεθή δυνατότης έπιλογής τής κα
ταλληλοτέρας άπό πάσης άπόψεως, 
ΰπηρεσιακής αυτής στολής.

Αί ηροαγωγαΐ
Άναδημοσιεύομεν άπό τήν έφη- 

μερίδα «’Ελεύθερος Κόσμος» τό 
κατωτέρω σχόλιον, ανευ ίδικών μας 
σχολίων:

Είναι αυτονόητος ή θεμελιώδης 
σημασία τής έπικρατήσεως αΰ- 
στηρώς άντικειμενικών κριτηρίων 
κατά τάς κρίσεις καί προαγωγάς 
τών δημοσίων ΰπαλλήλων. Τό θέ 
μα είναι άπό τά πλέον λεπτά καί 
κρίσιμα είς τήν όλην συγ κράτη-



Τό κόψιμο τής «βασιλόπιττας εις τά διάφορα υποκαταστήματα

Οί υπάλληλοι τού Υποκαταστήματος τής όδοΰ Δημ. Γούναρη Πατρών, 
έκοψαν την βασιλόπιττά των εις τά γραφεία του Υποκαταστήματος. 
Εις την εϋχητήριον προσφώνησιν τού Διευθυντοΰ κ. Μ. Παπαματθαίου 
άπήντησεν ό σύμβουλος τοΰ Συλλόγου μας κ. Γ. Κουσαδιανός, ό όποιος 
διεβίβασεν εις τό προσωπικόν τού Ύπ)τος τάς εύχάς τοΰ Δ. Συμβουλίου

Εις τό Υποκατάστημα Όμονοίας τής Τραπέζης μας, έτελέσθη την έπο- 
μένην τής Πρωτοχρονιάς αγιασμός καί έκόπη ή βασιλόπιττα. Ό Διευ
θυντής τοΰ Υποκαταστήματος κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου ηΰχαρίστησε 
τό προσωπικόν διά την έργατικότητά και ηΰχήθη υπέρ τής προόδου τής 

Τραπέζης καί τής οικογενειακής ευτυχίας των υπαλλήλων.

Φωτογραφία άπό την έορταστικήν συγκέντρωσιν τοΰ έν Τριπόλει Υπο
καταστήματος τής Ε.Τ.Ε. έπ’ εύκαιρίφ των έορτών των Χριστουγέννων 
καί τοΰ Νέου "Ετους. "Ολοι οί συνάδελφοι μέ άνανεωμένον τό ενδιαφέ
ρον πρός τήν Τράπεζαν μας έχαιρέτισαν τό Νέον "Ετος μέ έλπίδας και 
εύχάς διά την συνεχή καί άπρόσκοπτον πρόοδον τής ’Εθνικής Τραπέ- 

ζης τής Ελλάδος καί τοΰ προσωπικού της.

Ή Διεύθυνσις καί οί ύπάλληλοι τοΰ Υποκαταστήματος Μυρίνης Λή
μνου, έώρτασαν μετά των οικογενειών των, έπ’ εΰκαιρίςι τοΰ Νέου 

’Έτους καί Εκοψαν τήν βασιλόπιττά των.

ΕΡΓΟΒΟΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ! ΑΙΑ ΤΗΗ ΗΟΙΚΗΗ ΒΗΒΗΗΗ

Διά τής παραγράφου 3 τοΰ 
άρθρου 60 τοΰ Αναγκαστικού νό
μου 1846)1951 «περί Κοινωνι
κών ’Ασφαλίσεων», οί έργοδόται, 
είς περίπτωσιν έργατικού Ατυχή
ματος πλήττοντος τούς μισθωτούς 
των, Απαλλάσσονται τών έκ τοΰ 
κωδικοποιημένου νόμου 551 )51 ό- 
ριζομένων ΰποχρεώσεών των. Έκ 
τής τοιαύτης όμως απαλλαγής

σιν και λειτουργίαν τής κρατικής 
μηχανής. Οΰτε άνοδον τής ποιοτι
κής στάθμης τής Διοικήσεως, οΰ- 
τε ζήλον καί ηύξημένην άπόδοσιν 
ήμποροΰμεν νά άναμένωμεν, δταν 
δέν προωθούνται οί Αποδεδειγμέ
νους άξιώτερσι, δταν υπεισέρχον
ται είς τάς κρίσεις τών υπηρεσια
κών συμβουλίων παράγοντες ξένοι 
πρός τήν υπηρεσιακήν ικανότητα 
καί άπόδοσιν ή δταν υπάρχουν 
βάσιμοι δυσαρέσκειαι καί παρά
πονα. Τά λέγομεν αυτά, διότι μάς 
Εκαμαν έντύπωσιν καί μάς έγέν- 
νησαν άπορίας πρόσφατοι προα
γωγοί είς ώρισμένας υπηρεσίας, 
κατά τάς όποιας άνετράπη ή σει
ρά άρχαιότητος είς βαθμόν που 
δέν είχε παρατηρηθή ποτέ άλλο
τε. ’Επί παραδείγματι, παραμέ
νουν είς τόν ’ίδιον βαθμόν υπάλ
ληλοι μέ πολύ μικρόν αΰξοντα Α
ριθμόν είς τήν έπετηρίδα καί 
προάγεται π.χ. ό τριακοσιοστός! 
Είναι δυνατόν τόσοι υπάλληλοι 
μέχρις αύτόν νά είναι Ακατάλλη
λοι πρός προαγωγήν; Πιθανόν, 
βεβαίως, είς ώρισμένας περιπτώ
σεις νά ΰπάρχη ή δυνατότης άπο- 
καταστάσεως μιάς Αδικίας. ’Αλ
λά καλόν είναι νά μή φθάνουν Εως 
έκεΐ τά πράγματα. Διότι ή ζημία 
Εχει ήδη συντελεσθή καί ή έμπι- 
στοσύνη πρός τήν Αμεροληψίαν 
τών προϊσταμένων Εχει ΰπονο- 
μευθή.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον δργανον τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.
•

Δ)νσεις συμφώνως τψ Νόμψ:
Υπεύθυνος "Υλης: 

ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ j 
Χατζή γιάννη Μέξη 4 

ΑΘΗΝΑ I
•

*

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306

δέν Αποκλείεται Αξίωσις έναντι 
τού Εργοδότου περί χρηματικής 
ίκανοποιήσεως δΓ ήθικήν βλάβην 
τοΰ παθόντος μισθωτού ή τών δι
καιούχων αΰτοΰ. Διότι ή χρημα
τική ίκανοποίησις δΓ ήθικήν βλά
βην Εχει νομικήν μορφήν διάφο
ρον τής Αποζημιώσεως.

Ούτως εκρινεν διά τής ΰπ’ Α
ριθμόν 1436)1970 άποφάσεώς 
του τό Έφετεΐον ’Αθηνών. Καί 
ιδού τό σκεπτικόν τής άποφά- 
σεως:

«Έκ τοΰ άρθρου 16 τοΰ διά τοΰ 
βασιλικού διατάγματος τής 24 ’Ιου
νίου 1920 κωδικοικοιηθέντος νόμου 
551)1915 ϊιροκύβϊΐει, δτι οί Μαθόν- 
νες έξ άτνχήματιος τοΰ άρθρου 1 
τοΰ ίδιου νόμου έριγάται ή ύπάιλλη|λοι, 
καί ιοί συγενείς αύτοΰ Βχουισι τό έ- 
λεκτικόν δικαίωμα νά άοκήισωσιν1 είτε 
τήν έκ τοΰ ώς άνω νόμου, είτε 
έκ τοΰ κοινοΰ απτικού δικαίου πρασήι- 
κουσαν αύτοϊς άξίωσιν πρός άποζηί- 
μίωσιν μόνον είς τήν ΛειρίπτωβΊν, 
καθ’ ήν τό ατύχημα προήιλθεν έκ δό
λιας προαιρέσεως τοΰ (Εργοδότου ή 
τών ύπ’ αύτοΰ προστιθέντων προσώ
πων, δηλονότι ιέν γνώσει αύτοΰ καί έκ 
προιΜσεως ,αύτών, είτε ώς έκ τής 
παραλείψεως αυτών, «πως τηρήσωσι 
τάς διατάξεις τών ίσχυόντων νόμων, 
διαταγμάτων ή κανοΎίοιμών περί 
τών όρων ιάοίφιαιλείας τών Εργατών.
ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ ΤΟ 

I. Κ. Α.
Άλίλ’ ή τοιαύτηι πραβτασία τών

έργαζομένων άντικατεστάιίη διά τής 
&ιί) τοΰ άναγκαστιποΰ νόμου 1846) 
1951 «περί Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων» 
είσαχθείσης ευρύτερος καί πέραν τών 
εργατικών ατυχημάτων έπεκτεινομέ- 
νης άσφαλίσ-εως καί έναντι τής είς 
τούς ιέιργοδότας έπιβολλομένης υπό 
τοΰ περί ιοΐδ πρόκειται άναγκαστικοϋ 
νόμου, μείιζονος δε τής τών εργαζο
μένων εισφοράς πρός πληρωμήν τών 
έκ τοΰ νόμου τούτου παροχών.

ΆψΓ ενός μέν διότι διά τής παι- 
ραγράιφου 3 τοΰ άρθρου 60 αύτοΰ οιί 
έργοδόται άπηλλάγησαν τής έκ τών 
διατάξεων τοΰ είρημένου βασιλικού 
διατάγματος οριζόμενης ύποιχρεώσειος 
πρός καταβολήν Αποζημιώσεως καί 
εξόδων νοσηλείας καί παιδείας έάν 
ό παθών περιλαμβάνεται μεταξύ τών 
άσφαλιστέων κατά τόν προμνησΰέντα 
άνογκαστικόν νόμον προσώπων καί 
δικαιούται οΰτος ή έν περιωτώσει 
Θανάτου του τά κατά τό άςθρον 2ι8 
πρόσωπα τών παροχών τού νόμου 
τούτου. Άφ’ έ«έρου ιδέ διότι διά τής 
Αντιστοίχου πρός τό ειίρημένον α,ρ- 
θρον 16 διατάξεως τοΰ άρθρου 34 
παρ. 2 τοΰ Ιδιου νόμου 1846 περίΐορί- 
σθη ή κατά τό κοινόν Αστικόν δίκαιον 
ευθύνη τού Εργοδότου μόνον είς τήν 
*ρΐί(πτω|σιν κίαθ’ ήν τό Ατύχημα 
προήλθεν ιέκ δόλου τοΰ Εργοδότου 
ή τού ύπ’ αύτοΰ πραστιΰέντος. Ό 
δόλος όμως πρέπει ν’ ιάποσίκσπή είς 
τήν τοΰ νόμου καί τών κανονισμών 
περί Ασφαλείας τών εργατών παρά- 
βασιν, είς ήν οΐτοι υπέπεσαν, αποβλέ- 
ποντες είς τήν έπίτευξιν μείζονος κέρ
δους, δΓ Αποφυγής τών διά τήν τή-

ρησιν τών μέτρων Ασφαλείας δαπα
νών καί διά μεγαλύτερος Αποδόσεως 
τών εργατών, Αποδεχόμενοι Εστω 
οΐονΐδήποτε έπελευσόμενον Αποτέλε
σμα ως τόν τραυματισμόν ή τόν -θάνα
τον τοΰ παθόντος.

ΖΗΜΊΑ ΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Έξ ετέρου, έκ τών Αρθρων 298, 
299, 932 καί 933 Α.Κ. σαφώς προκύ
πτει, ότι ή δι’ ηθικήν βλάβην ή ψυ
χικήν όδύνην αξίωσις περί χρηματι
κής Ίκανοποιήσεως, όφειλομένης μό
νον είς τάς ρητώς έν τφ νάμω δρι- 
ζαμένας περιπτώσεις ενεκεν ζημίας 
μή περιουσιακής, ώς πραξενουμένης 
είς ΐεννομα τού προσώπου άιγαθά μή 
δυνάμενα νά άποτιμηθώσι καί ή ή επι
δίκασες ανατίθεται είς τήν εύλογον 
κρίσιν τού δικαστηρίου τής ουσίας, 
έχουσα δέ γενεσιουργόν αιτίαν Αδι
κοπραξίαν, υπό τήν έν τώ άρθρω 
914 Α.Κ. έννοιαν τής υπαιτίου ζη
μιογόνου πράξεως, είτε περιέσεται 
αυτή ®ις τάς διατάξεις τοΰ περί τού
της πραγματευόμενου 39ο,υ κεφιαλαί- 
ου τοΰ ’Αστικού Κωδικός, είτε είς 
έτερας τοι-αύτας, διάφορον ®χ:ει νομι
κήν μορφήν άπό τής Αποζημιώσεως, 
τής οφείλομενης κατ’ έννοιαν καί φύ- 
σιν πρός ταύτην. Δέν Αποκλείεται δέ 
ή ασκησις τής περί χρηματικής ίκα- 
νοποιήσεως δΓ ήθικήν βλάβην Αξιώ- 
σεως κατά τόϋ έξ «μελείας εύθυνομέ- 
νου Εργοδότου διά τό έπελθόν Ερ
γατικόν Ατύχημα. Διότι ή διάταξις 
τής παραγράφου 3 τοΰ Αρθρου 60 
τού αναγκαστικού νόμου 1846)51 
θεσπίζει Απαλλαγήν τοΰ εργοδότου 
άπό τής βαρυνούσης τοΰτΌν έκ τών 
διατάξεων τοΰ νόμου 551) 1915 ευθύ
νης πρός Απσζημίωσιν διά τήν περι
ουσιακήν ζημίαν, ουχί δέ καί διά τήν 
χρηματικήν ίκανοποίησιν δΓ ήθικήν 
βλάβην περί ής ουδέν διόλαΙβεν ο α
ναγκαστικός νόμος 1846)151. Διότι 
ή Αποκατάστασις τής περιουσιακής 
ζημίας δέν έξομοιοΰται πρός τήν χρη
ματικήν ίκανοποίησιν. —

Εν προκειμένω, 6 ένάγων έξέθηκε 
διά τής Αγωγής του, |§τι ύπέιστη Εργα
τικόν Ατύχημα έν τη Εργασία έξ Α
μελείας τοΰ έναγομένου Εργοδότου 
καί ήτήσατο τά έν τή Αγωγή- ποσά. 
Ή Αγωγή αντη όρθώις άπερρΐφθη ώς 
πρός τά υπό -στοιχεΐον Α, καί Αριθ.
1—10 κονδύλια έκ δραχμών 14.080 
δι’ έξοδα νοσηλείας καί Αναρρώσεως, 
Αφοΰ ή Αγωγή δέν ιέίπερείΐδεται ε:ίς 
δόλον τοΰ Εργοδότου, Απασκοποΰν- 
τα -είς τήν έπέλευσιν τοΰ Ιέπελθόντος 
τραυματισμοΰ τοΰ Ενάγοντας, άλλ’ 
είς Απλήν Αμέλειαν -αύτοΰ, δ ένάγων 
συμπεπληρωμένον @χων τό 19ΐον έ
τος τής ήλικίας του καί Εργαζόμενος 
είς έπιχείρησιν κατασκευής χάρτινων 
κυτίων του έναγομένου έν Πιειραεϊ 
ήτοι Εντός Ασφαλιστικής περιοχής, 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ)
Διά τούς ϋπαλλήλους Τραπεζών

Μέ τοΰ 2Ευνετα.6ρίβμ.οΰ β»ς Θέτομ-sv
εές την ΤΐιάΟεαίν βας

ίϊΡΟΑΟΓΙΑ
τών καλλίτερων Ελβετικών έργοβτασέων καί τκ 
πάγκο βμ-ίως γνωατά

ΖΕΑΙΤΗ — MOVADO —- MODIA

ΚΟΧΜΗΜΑ ΤΑ

Άρίοτης τέχνης είς μ,εγάλην ποικιλίαν σχεδίων. 
EKIITiiSIS 1 :»ο)ο 

At’ άγορικς τοΐς μ,ετρητοΐς

ΧΩΤ. ΘΚΟΛβΡΑΚΟΠΟΤΛΟΪ & ΧΙΑ
Άριατείδοο 9 — Ά6ηναι — Τηλ. Μ1 7.

Συγγραφικά έργα συναδέλφων

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΝ 
ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΛΙΩΝΟΙ

Συμβολή εις τήν συγκριτικήν οικονομικήν

Ύπό τόν ανωτέρω τίτλο έκυκλο- 
φύρησεν είς περιωριαμένον Αριθμόν 
ανατύπων (ών σημαντικός αριθμός 
άπεστάλη είς κορυφαίους: Επιστήμο
νας και είς Οικονομικός σχιολάς δια
φόρων Πανεπιστημίων) καί ύπό λιτήν 
έκτύπωσιν βιβλίον τοή παρά τή 
Δ)νσει Βιομηχανικής IIίστέως συν
αδέλφου κ. Γεωργίου Κ. Γιαγκάκη.

Πρόκειται περί Επιστημονικής Ερ
γασίας, είς ήν κατά λεξικογραφικήν 
σειράν αναλύεται έν συντομία ή Επι
στημονική προσφορά τών κυριωτέρων 
ν-εωτέρων οικονομολόγων 30 περίπου 
χωρών, Ενώ συγχρόνως παιραιτίθεν- 
ται τά κύρια συγγράμματα ενός έκα
στου έξ -αύτών. Ή σχετική βιβλιο
γραφία, καλύπτει τάς εξ κυρίως διατ 
δεδαμένας παγκσσμίως ευρωπαϊκάς 
γλώσσας (Αγγλικήν, γαλλικήν, ισπα
νικήν, γερμανικήν, ιταλικήν" πορτο
γαλικήν), πράγμα οπερ βοηθεΐ τόν 
Ερευνητήν νά προεκτεί-νη τήν μελέτην 
του.

Άξιοσημείωτον είναι τό γεγονός, 
οτι τό σύγγραμμα τοΰτσ, τοΰ συν
αδέλφου, δπερ ώς έπληροΐφίοιριήθημεν 
άπήτησε συνεχή Εργασίαν 5 Ετών 
περίπου, εγένετο μέ τήν πρόθυμον" 
συνεργασίαν πολλών ξένων Επιστημό
νων καί Πανεπιστημιακών Ίδρυμά- 
ιων τοΰ Έίξωτερικοΰ.

Εξ άλλου τό εργον, πέρα τής πρω
τοτυπίας του, συμβάλλει ουσιωδώς 
είς τήν μύησιν είς τήν οίκο νομικήν 
σκέψιν τοΰ αίώνος μας, ώς αυτή- διε- 
μορφώθη Ανά τόν κόσμον καί βίς τήν 
διαμόρ-φωσιν συγκριτικού οικονομικού 
πνεύματος.

Δείγμα τής πρωτοτυπίας καί τής 
συβμολής του βιβλίου βίς τήν μελέ
την τών Comparative Iconomics, 
αποτελεί καί τό έκδηλωθέν ήδη Εν
διαφέρον, ώς πληροφορούμεθα, γνω
στότατου εκδοτικού οίκου πρός με,τά- 
φρασιν καί κυκλοφορία τούτου Εν τή 
άλλαδαπή.

Ή «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» μέ υπερη
φάνειαν Αναγγέλει τήν Ε,δοσιν τοΰ 
πονήματος τού Εκλεκτού έν λόγιο συν
αδέλφου καί Αντί άλλης κριτικής, 
παραθέτει σχετικήν Επιστολήν τοΰ τ. 
Διοικητοΰ τής Τραπέζης μας κ. Άχ. 
Κομνηνοΰ ώς καί έν μεταφράσει ευ
χαριστηρίους καί συγχαρητηρίους έ- 
πιστολάς διαφόρων εγνωσμένης Αξί8ς 
καί παγκοσμίου «ρίήμης Επιστημόνων, 
έκφιράζουσα αμα ιείς αυτόν καί τά 
ίδικά της συναΐδελφικά συγχαρητήρια.

ΠΑΡΑΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑΝ 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ Ε ΠI ΣΤΟΛΩΝ

τιοστείλητε τό Λεξι,όν σας τών Οι
κονομολόγων τοΰ 20οΰ Αίώνος, είς 
τό όποιον μοϊ έπεφυλάξοττε μίαν ΰ- 
περβολικώς ώραίαν Θέσιν. Είμαι ττά- 
οα πολύ συγκεκινημένος δΓ αυτό καί 
σάς ευχαριστώ λίαν έγκαρδίως.

Τό τελευταΐον εργον μου «Ή διε
θνής οικονομική ισορροπία» έξεδόθη, 
λίαν προσφάτως καί θά ζητήσω άπό 
τόν Εκδότην (DUNOD) δπως σάς Α- 
ποστείλη έν άντίτυττον τούτου.

Θελήσατε, Κύριε, νά δεχθητε τήν 
έ'κφρασιν τνώ καλλιτέρων μου αίσθη- 
μόττων.

ROGER DEHEM
(Καθηγητής είς τό Π)μιον LAVAL)

Τό κάφιμο 
τηρ pooilininog 
cio τήν Χίον

Είς Εξοχικόν ικέντραν έττραγμα- 
τοιτοιήθη συνεστίασις τοΰ -προσωπι
κού τοΰ υποκαταστήματος τής Τρα
πέζης μας, κατά τήν οποίαν έκόπη 
καί ή «Βασιλόπιττα».

Εις τήν έκδήλωσιν τών συναδέλ
φων παρέστησαν -καί αΐ άρχαί τής 
πόλεως. Τήν «Βασιλόπιττα» έκοψε 
ό Νομάρχης Χίου καί τό χρυσοΰν νό
μισμα, προσφορά τοΰ Διευθυιντοΰ 
τοΰ υποκαταστήματος κ. Μιλτ. Βυ- 
ζανιάρη, ευρέθη -είς τό τίειμάχιίσν 
τοΰ Στρατιωτικού Διοιικητοΰ κ. 
Κ-αρρΑ.

Κοινωνικά

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Πάντας τούς καθ’ οίονδήποτε τρό

πον συμμετασχόντας είς τό βαρύτα- 
τον πένθος μας Επί τφ θανάτιρ τής 
λατρευτής μας συζύγου, μητρός καί 
μάμμης

ΚΛΙΤΗΣ A. ΚΑΥΚΑ 
εύχαριστοΰμειν θερμώς.

‘Ο σύζυγος: Άγγελος. Τά τέκνα: 
Σόλων Καυκάς, Γιαννΐκος καί Ελέ
νη Καυκά, Μιχάλης καί Σούζη Γιαν- 
νουλάκου, Μιλτιάδης καί Λένα Κο
σμά. Οΐ έγγονοι.

Επί τή λήψει τοΰ άποσπαλέντος 
Αντιτύπου τής Εργασίας σας «Τό 
Λεξικόν τών Οικονομολόγων τοΰ 
20οΰ αίώνος» σπεύδω νά σάς έκφρά- 
σω όμοΰ μετά τών εύχαριστιών μου 
καί τά συγχαρητήριά μου διά τήν Α
ξιέπαινου Εκδοτικήν σας προσπά
θειαν, τιμώσαν τό Σώμα τών υπαλ
λήλων τής Τραπέζης μας.

Ύ μέτερος 
ΑΧ. ΚΟΜΙΝΟΣ 

*
Πανεπιστήμιον SHEFFIELD (’Αγ

γλίας)
Τμήμα Οίκονομικ-ής Ιστορίας 
’Αγαπητέ κ. Γιαγκάκη,

Είναι πολύ εΰγενές έκ μέρους σας 
νά μοί άποστείλητε έν Αντίτυπου τοΰ 
Λεξικοΰ σας τών Οικονομολόγων.
Αισθάνομαι λίαν τετιμημένος ικαϊ θά 
φυλάσσω ώς θησαυρόν τό Αντίτυπου,

Είλικρινώς ΰμέτερος 
Καθηγητής S. POLLARD 

*
Ινστιτοΰτον τής Γαλλίας 

Ό Καγγελάριος
Έν Παρισίοις τή 19.11.1970 

51, RUE DE VARENNES 
Ο κ. I Ακωβος Ρυέφφ ευχαριστεί 

τόν κ. Γεώργιον Κ. Γιαγκάκην δια 
τήν ευγενή Αποστολήν τοΰ συγγράμ
ματος του οΰτινος έλαβε γνώσιν μετ’
Ενδιαφέροντος.

Τοΰ Εκφράζει τά καλλίτερα αίσθή- 
ματά του.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΡΥΕΦΦ 
Οικονομολόγος — Νσμισματολόγος

*
Πανεπιστήμιον LAVAL 
Σχολή Κοινωνικών 'Επιστημών 
Π ανεπιστημ ιούπολις 
Κεμπέκ 10 (Καναδά)

6 Δεκεμβρίου 1970
Κύριε,

Έσχετε τήν καλωσύνην νά μοϊ ά-

Δρ ΝΙΚΟΣ Π. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΔΏΡΕΑΙ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

Είς μνήμην τής άποβιωσάσης μηΓ 
τρός των οί Γιανίκος και Έλένα 
Καυκά δρχ. 500.

Α
Είς -μνήμην Καίτη-ς Καυκά, μη

τρός τοΰ Συναδέλφου Σόλωνος Καυ- 
κά:

—Οί Συνέδελψοι τής Ύποδιευθύν- 
σεως Βιοτεχνικών Χορηγήσεων τής 
Διευθύνσεως Βιομηχανικής Πίστεως: 
Δρχ. 500.

-—Οί Συνάδελφοι τής Ύποδιευθύν- 
σεως Όργανώσεως Καπαστημόσων: 
Δρχ. 450.

Εις μνήμην Γκιώνη Παπαγεωρ- 
γίου ή Διεύθυνσις καί τό προσωπι
κόν τής Έπιθεωρήσεως Ε.Τ Ε δρχ. 
2.500.

*
Ύπό τών κ.κ. Μ. Δημσπούλου, Έ- 

λευθ. Άποστολίδου, Λ. ιΚαλογερο- 
πούλου, Άρμ. Λύγγρη, Ρ. Λύγγρη, 
Αλ. Φράγκου, Ξ. Άναδιώτου, I. 

Γουρζή, Έλ, Μαυτζάκου, Έ. Συμε- 
ωνίδου, Κ. Παπανάγνου, Μ. Παχνά, 
Χριστ. Γιαννακοπούλου, είς μνήμην 
τοΰ άποβιώσαντος Συντ)χου ΕΤΕ 
Βασιλείου Παπαστεργίου: Δρχ. 500.

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Χειρ. ’Οδοντίατρος

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 2 — ΑΘΗΝΑ I 
ΤΗΛ. 634.637 

ΤΗΛ. ΟΙΚ. 453.551 
ΩΡΑΙ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

9—1 ΚΑΘΗΜ.
6—8 ΤΡΙΤΗ — ΠΕΜΠΤΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
Επιμελητής ’Ορθοπεδικής Κλινικής Πανεπιστημίου ’Αθηνών 

είς Νοσ. ’Ατυχημάτων «’Απόστ. Παύλος» (πρώην ΚΑΤ) Κηφισίας 
τ. Επιμελητής τοΰ Πανεπιστημιακοΰ Νοσοκομείου τοΰ Λονδίνου 
ST. GEORGE’S καί Ανώτερος (πρώτος) ’Επιμελητής τής Βασιλι
κής Μεταπτυχιακής ’Ιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ 

Λονδίνου, Νοσοκομεΐον HAMMERSMITH.

Δέχεται Ίωάννου Γενναδίου 16 (όπισθεν Νοσ. «Ευαγγελισμός») 
τηλ. 738.100 καθημερινώς 6.30'—8 μ.μ. πλήν Σαββάτου 

ή κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, 
τούς ήσφαλισμένους όλων τών Τραπεζών.



ΑΙ ΕΠΙΒΑΑΑΟΜΕΝΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΠ ΣΗΜΕΡΟΝ “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,,
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΑ ) 
τής Τραπέζης. Νά καθορισθή, έν τή 
διατάξει ταύτη, δτι κατά την έ- 
πεξεργασίαν καί διατύπωσιν των 
Ειδικών τούτων Κανονισμών, και 
τάς τυχόν τροποποιήσεις καί συμ
πληρώσεις των, θά λαμβάνεται ΰπ’ 
δψει καί ή γνώμη τών συνδικαλι
στικών έκπροσώπων τού προσωπι
κού τής Τραπέζης.

Παράγραφος 4: Ή παρά
γραφος αΰτη είναι απαραίτητον νά 
τροποποιηθή καί συμπληρωθή ώστε 
νά καθορισθή δτι ή τοποθέτησις 
τών προϊσταμένων τών Διευθύνσεων, 
τών τμημάτων καί τών Υπηρεσιών, 
τών Διευθυντών, Υποδιευθυντών 
καί Εντεταλμένων Υποκαταστη
μάτων, ώς καί ή άνάκλησις τών 
τοποθετήσεων τούτων γίνεται διά 
πράξεως τού Διοικητοΰ, «μ ε τ ά 
σύμφωνον γνώμην άρμο- 
δ ί ο u Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου ά π ο τ ε - 
λουμένου έ κ τού Δ) 
τού τής Δ ι ε υ θ ύ ν σ έ
ως Προσωπικού, τού 
Γενικού Έπιθεωρη- 
τοΰ καί τών Δ) τ ώ ν 
Εργασιών ’Εσωτερι
κού ή Εργασιών Ε
ξωτερικού, κατά π ε- 
ρίπτωσιν, τή συμμε
τοχή, μετά ψήφου, εκ
προσώπου τού Σύλ
λογο υ».

Διά τάς τοιαύτας τοποθετήσεις 
καί άνακλήσεις λαμβάνεται ΰπ’ δ
ψει καί ό υπηρεσιακός φάκελλος 
τού υπαλλήλου.

ΑΡΘΡΟΝ 2ον
ΙΙΐΛίλήύϋ: ϋροσωπιζού

Μέχρι τής παραγράφου 8 νά πα- 
ραμείνη, ώς έχει.

Παράγραφος 9. Νά δια- 
τηρηθή ή άρχή τής προσλήψεως τού 
προσωπικού, κατά τάς παραγρά
φους 1 καί 2 τού άρθρου 2, κατό
πιν εγγράφου καί προφορικής δοκι
μασίας, κατά τά έν τή παραγρά
φει 9η. Νά εξαιρεθούν όμως τού 
τρόπου τής τοιαύτης προσλήψεως 
οί μηχανικοί καί οί κλητήρες.

’Επίσης νά προστεθή εις τό τέ
λος τής παραγράφου 9 νέον έδά- 
φιον άναφερόμενον εις τάς προσλή
ψεις εις την Υπηρεσίαν τής Τρα
πέζης τών τέκνων τών υπαλλήλων 
αυτής, έχον οϋτω: «Προκειμένου
διά τά τέκνα τών υπαλλήλων τής 
Τραπέζης, ή πρόσληψις εις την Υ
πηρεσίαν αυτής γίνεται διά πρά
ξεως τής Διοικήσεως, ανευ διαγω
νισμού, έφ’ δσον έχουν τά διά τού 
παρόντος οριζόμενα προσόντα.

Ό αριθμός τών κα
τά την παράγραφον 
2 υπαλλήλων ν’ α ΰ- 
ξ η θ ή εις 50 καί τ ο ΰ- 
τ ο διά νά ίκανοποιηθή ή ανάγκη 
τής συνεχούς ποιοτικής βελτιώσεως 
τού προσωπικού τής Τραπέζης. Νά 
προσδιορισθή δμως σαφώς δτι 
«πτυχιοϋχοι» Άνωτάτων Σχολών, 
κατά την έννοιαν τής διατάξεως 
ταύτης, νοούνται οί πτυχιοϋχοι τών 
Άνωτάτων Σχολών Οικονομικών ’Ε
πιστημών καί Νομικής (Α,.Σ.Ο.Ε. 
Ε., Πάντειος, Άνωτάτη Βιομηχανι
κή, Νομική Σχολή). Οί υπάλληλοι 
ούτοι προσλαμβάνονται κατόπιν εγ
γράφου καί προφορικής δοκιμασίας 
ενώπιον έπιτροπής όριζομένης ύπό 
τού Διοικητοΰ. Οί έπιτυγχάνοντες 
εις τον διαγωνισμόν τούτον καί 
προσλαμβανόμενοι ύπό τής Τραπέ
ζης, λαμβάνουν έν τή ίεραρχίςι τον 
Βον βαθμόν (Υπολογιστής Β').

Νά προστεθή διάταξις όρίζουσα 
δτι «εις περίπτωσιν παραιτήσεως 
τού υπαλλήλου τής Τραπέζης, ή Δι- 
οίκησις αυτής δύναται νά προσλαμ- 
βάνη εις άντικατάστασίν του, τέ- 
κνον του, έχον τά σχετικά προσόν
τα.

ΑΡΘΡΟΝ 3ον
’ Οργανεζαέ θέσεες

Ή, διά τής διατάξεως τού άρ
θρου 3 τού ίσχύοντος ’Οργανισμού, 
καθιέρωσις περιοριστι
κών ώρίσμένου ά ρ ι - 
θ μ ο 0 οργανικών θέ
σεων, έδημιούργησεν άδικαιο- 
λόγητον καί άσφυκτικόν φραγμόν 
διά τήν έξέλιξιν τού προσωπικού, 
φραγμόν δστις συσσωρεύει συνε
χώς μεγαλυτέραν πικρίαν, εις τάς 
ψυχάς τών ένδιαφερομένων.

‘Υπό τό κράτος τού πρότερον ί
σχύοντος καί κωδικοποιηθέντος τήν 
16.3.1950 «’Οργανισμού τής Υπη
ρεσίας» τής Τραπέζης, ώς εΐχεν οΰ- 
τος διαμορφωθή μετά τάς έπενε- 
χθείσας έκτοτε καί μέχρι 31.12. 
1951 τροποποιήσεις καί έδημοσι- 
εύθη τον Μάϊον 1952, τ ο ι ο ΰ- 
τος περιορισμός δεν 
ΰ π ή ρ χ ε ν. Άντιθέτως, διά τής 
διατάξεως τής παραγράφου 3 τού 
άρθρου 3 τού ρηθέντος κωδικοποι- 
ημένου κειμένου, έν δψει καί τής 
βεβαίας, έκτοτε προοπτικής περαι
τέρω άναπτύξεως τών έργασιών καί 
υπηρεσιών τής Τραπέζης, κατά τρό
πον ώστε έάν ώρίζοντο ώρισμέναι 
περιοριστικώς οργανικοί θέσεις, νά 
μή δύναται ό όρισθησόμενος περι- 
οριστικώς αριθμός νά καλύψη τάς

ΰπηρεσιακάς άνάγκας καί νά πλαι- 
σιώση τάς νέας υπηρεσίας καί υ
ποκαταστήματα, καθώρίζετο δτι: 
«ό αριθμός τών θέσεων Τμηματαρ- 
χών, (Διευθυντών Τμημάτων), καί 
προϊσταμένων υπηρεσιών τών παρά 
τή Διοικήσει Διευθύνσεων καί τών 
παρά τοϊς καταστήμασι Διευθυν
τών, προϊσταμένων Λογιστηρίου 
καί Προϊσταμένων Υπηρεσιών άν- 
τιστοιχεΐ εις τον α
ριθμόν τών υφιστα
μένων έκάστοτε τμη
μάτων, Υπηρεσιών 
καί καταστημάτων. 
"Ο αριθμός τών θέσεων Υποδιευ
θυντών καταστημάτων καθορίζεται 
έκάστοτε, άναλόγως τών 
υπηρεσιακών ά ν α γ - 
κ ώ ν, διά πράξεως τής Διοική- 
σεως, μετ’ έγκρισιν τού Γενικού 
Συμβουλίου».

Ύπό τό κράτος τής ισχύος ’Ορ
γανισμών ίσχυσάντων μέχρι τό έ
τος 1953, χωρίς τον καθορισμόν 
οργανικών θέσεων ή Τράπεζα έμε- 
γαλούργησεν, διότι, παραλλήλως 
προς τήν άνάπτυξιν τών έργασιών 
καί τών υπηρεσιών της, έξησφαλί- 
ζετο ή δυνατότης αντιστοίχων προ
αγωγών καί τοποθετήσεων τών ικα
νών καί ποιοτικώς καλυτέρων, συγ- 
κεντρούντων δέ τάς σχετικάς προϋ
ποθέσεις) υπαλλήλων, ώστε νά 
πλατσιώνωνται, αμέσως καί άνευ 
καθυστερήσεως, αί δημιουργούμε- 
ναι ύπηρεσίαι, δ ι υπαλλήλων αν
τιστοίχων βαθμών.

Οϋτω καί αί ΰπηρεσίαι έλει- 
τούργουν άποδοτικώς καί πρωτο
βουλία δημιουργική άνεπτύσσετο 
ΰπό τών προαγομένων, οϊτινες, έ
πι βραβευόμενοι διά τάς προσπά
θειας καί τήν έπίδοσίν των, ψυχι- 
κώς δέ ικανοποιημένοι, απέδιδαν ε
ξαιρετικόν έργον.

Διά τής γενομένης, κατά τό έ
τος 1966, τροποποιήσεως τού ’Ορ
γανισμού καί τής καθιερώσεως πε
ρί ωρισμένου αριθμού οργανικών θέ
σεων, «ή ευνοϊκή διά τήν Τράπεζαν 
κατάστασις αϋτη μετεβλήθη άρδην. 
’Επί ολόκληρον δεκαετίαν, ικανοί 
καί αποδοτικοί ύπάλληλοι παραμέ
νουν βαθμολογικώς στάσιμοι, με 
τήν πικρίαν εις τήν ψυχήν δτι ένώ 
ή Τράπεζα αναπτύσσεται καί προ
οδεύει, ούτοι ματαίως άναμένουν 
τήν έπιβαλλομένην ηθικήν ίκανο- 
ποίησιν τής προαγωγής των, άνα
λόγως τών προσόντων των καί τών 
ύπηρεσιακών αναγκών. Τήν πικρί
αν δέ ταύτην δέν δύναται νά έξου- 
δετερώση ή συνοδεύουσα τήν πολυ
ετή ύπηρεσίαν τών έν λόγω ύπαλ- 
λήλων ΰλική άμοιβή, διά σχετικής 
ποσοστικής προσαυξήσεως τού βα
σικού μισθού.

Διά τούς λόγους τούτους έπι- 
βάλλεται νά κ α τ α ρ - 
γ η θ ή ό περιοριστι
κέ» ς ώρισμένος ά ρ ι- 
θ μ ό ς οργανικών θέσε- 
ω ν καί νά διαγραφή ή σχετική 
διάταξις τού άρθρου 3 τού ίσχύ
οντος Οργανισμού, καί τούτο διά 
νά έξασφαλισθή ή ομαλή έξέλιξις 
τού άξιου προσωπικού, προς τό 
συμφέρον καί τής ΰπηρεσίας.

Ή ΰπό τήν ανωτέρω μορφήν, ΰ- 
ποχρεωτ ι κή καί απρόσκοπτος, ά
νευ περιορισμού οργανικών θέσεων, 
έξέλιξι ς τού ικανού προσωπικού 
πρέπει νά έξικνείται μέχρι 
καί τού βαθμού τού 
Τ μηματάρχου Α'.

Ή Τράπεζα δέν έχει νά ζημιω- 
8ή έκ τού μέτρου τούτου. Τήν μι- 
κράν οικονομικήν έπιβάρυνσιν ήν θά 
ύποστή έκ τής ένδεχομένης αντι
στοίχου αύξήσεως τών βασικών μι
σθών τών προαγομένων ύπαλλήλων 
της, θά άντισταθμίση ή ψυχική ί- 
κανοποίησις τών ένδιαφερομένων 
καί ά, μετ’ ένθουσιασμού, πολλα
πλασιασμός τών προσπαεθιών των 
διά, τήν έπιτυχίαν τού έργου τού 
Ιδρύματος Άναμφισβητήτως δέ δέν 
βοηθεΐ τό έργον τούτο ή ϋπαρξις 
σήμερον 1.400 περίπου Λογιστών 
Α', απογοητευμένων καί πικραμέ
νων διότι δέν διανοίγεται δ Γ αυ
τούς ο υ δ ε μ ία προο
πτική έξελίξεως, έφ’ 
δσον παραμένουν 
στάσιμοι έπι ολό
κληρον δεκαετίαν καί 
ο ασφυκτικός φρα
γμός τού ωρισμένου 
αριθμοί τών οργανι
κών θέσεων, έ ξ ακο
λουθεί νά ύφίσταται.

Δέν είναι δυνατόν, μέ τοιαύτην 
ψυχολογίαν, τό μεγαλύτερον καί ί- 
κανστερον τμήμα τού έργατικού δυ
ναμικού τής Τραπέζης, ν’ άποδί- 
δη ίκανοποιητικώς.

Θά προβληθή, ίσως, ό ισχυρι
σμός δτι δέν είναι ορθόν νά ψθά- 
σουν δλοι οί ύπάλληλοι τον βαθμόν 
τού Τ μηματάρχου Α', ικανοί καί 
μή. ’Αλλά ό ισχυρισμός οϋτος δέν 
θά ήτο βάσιμος. Καί τούτο διότι 
α) διά τών προτεινομένων τροπο
ποιήσεων εις τό περί προαγωγών 
άρθρον, ή προαγωγή καθίσταται 
βραδύτερα πρός τά άνω β) Κατά 
τήν διαδρομήν τού χρόνου δλοι οί 
ύπάλληλοι δέν θά καταστή δυνατόν 
νά φθάσουν εις τον περί οΰ πρό
κειται βαθμόν, λόγψ παραιτήσεων, 
ορίου λικίας, θανάτου κ.λ.π. καί

γ) προ βλέπεται ή κατ’ έκλογήν 
προαγωγή τού 15% τών ύπαλλή
λων έκ τού βαθμού τού Λογιστοΰ 
Α' καί άνω ώστε ύφίσταται πλή
ρης δυνατότης διά τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζης οί ικανοί καί διακε
κριμένοι ύπάλληλοι νά προωθηθούν 
ένωρίτερον τών άλλων συναδέλφων 
των.

Συνεπώς ούδέν έμπόδιον ύφίστα- 
ται διά τήν αποδοχήν τού αιτήμα
τος μας τούτου.

’Από τού βαθμού 
τού Συμπράττοντας 
Ύ π ο δ) τού καί άνω, ά- 
ποδεχόμεθα τήν διατήρησιν τής άρ
χή ς τού ωρισμένου άριθμοΰ οργα
νικών θέσεων, καί τούτο διά νά μή 
θιγή ύφισταμένη κατάστασις.

Προτείνομεν δμως τήν α ϋ- 
ξησιν τών θέσεων 
τούτων, διότι, ώς γνωστόν 
ύμΐν, άπό τού καθορισμού έν τώ ί- 
σχύοντι όργανισμψ τού ωρισμένου 
άριθμοΰ τών όργ'ανικών θέσεων 
τών ρηθέντων βαθμών, ό ά ρ ι- 
θμός τών ύπηρεσία- 
κών μονάδων τής 
Τραπέζης η ΰ ξ ή θ η σή
μα ν τ ι κ ώ ς, ώστε δίκαιον καί 
έπιβεβλημένον είναι ν’ αυξηθούν καί 
αί άντίστοιχοι όργανικαί θέσεις καί 
τήν κάλυψιν τών νέων ύπηρεσιακών 
άναγκών. Έιώ τό έτος 1966, ημε
ρομηνίαν τροποποιήσεως τού ίσχύ
οντος Οργανισμού ύπηρεσίας αί 
μονάδες τής Τραπέζης άνήρχοντο 
εις 193 καταστήματα καί ύποκα- 
ταστήματα, αί όργανικαί θέσεις 
άπό συμπράττοντος Ύποδ) τού καί 
άνω άνήρχοντο εις 94, (Δ)ταί 16, 
Ύποδ) ταί 28, Συμπράττοντες 50, 
καί αΰται μή συμπεπληρωμέναι). 
"Ητοι αί έν λόγψ όργανικαί θέσεις 
άπετέλουν τό 48,7% τών ύφισταμέ- 
νων μονάδων. Σήμερον α ί ύ - 
π ά ρ χ ο

άνέρχονται εις 2 6 0, 
μέ βεβαίαν προοπτικήν εντός τών 
άμέσων προσεχών μηνών περαιτέ
ρω αύξήσεως των καί συνεπώς, κ α
τά τήν αυτήν αναλο
γίαν καί έν συναρ
τήσει πρός τάς έκά
στοτε ΰπηρεσιακάς 
μονάδας τής Τραπέ
ζης θά πρέπει ν’ αυ
ξηθούν καί νά αυ
ξάνω ν τ α ι καί α ί ορ
γανικοί θέσεις τών 
άνωτέρω βαθμών α'ί- 
τινες σήμερον άποτελοΰν μόνον τό 
36% τών ύφισταμένων μονάδων. 
Αί θέσεις αϋται συμπράττοντος ύ
ποδ) τού, Ύποδ)τού καί Δ)τού, θά 
πρέπει νά καθορισθή δτι συμπλη- 
ροΰνται ύποχρεωτικώς έκ τών ύπη- 
ρετούντων ύπαλλήλων τής Τραπέ
ζης, οϊτινες φέρουν τον αμέσως κα
τώτερον βαθμόν καί έχουν τά πρός 
προαγωγήν προσόντα. Συνεπώς αί 
έν λόγψ όργανικαί θέσεις έπιβάλ- 
λεται ν’ αυξηθούν ώς έξής: 
α) Λογιστικός Κλάδος 
Δ)ταί 20 
Ύπ)ταί 40
Συμπράττοιντες Ύποδ) ταί 80.
β) Ταμειακός κλάδος
Ύποδ) ταί 1
Συμπρ. Ύποδ)ταί 6
γ) Κλάδος μηχανικών
’Αρχιμηχανικός 1
Σύνολον 14 8

ΑΡΘΡΟΝ Gov
’ Επεδόμ-ατα πολυετούς υ

πηρεσίας

Παράγραφος 1: Νά 
τροποποιηθή ώς έξής:

Εις τό προσωπικόν καταβάλλε
ται έπίδομα πολυετούς ύπηρεσίας

u σ α ι μ 0 ν ά δ ε ς έπι τού μισθού συνιστάμενον
1 0% άπό τής συμπληρώσεως 1 θετούς ύπηρεσίας

15% » » » 1 δετούς »
20% » » » 2θετούς »
25% » » » 25ετοΰς »
30% » » » 3θετούς »
35% » » » 3 δετούς »

ΑΡΘΡΟΝ 7ον
ΕΙροσαύςησες μ.εσΟού
Π α ρ. 1 έ δ. 2 (προσαύξη- 
σις μισθού)

‘Η δΓ αύτής προβλεποιμένη προ- 
σαύξησις νά καθορισθή ώς έξής:

Πρώτη προσαύξησις έκ 15% με
τά διετίαν

Δευτέρα προσαύξησις έκ 15% με
τά δευτέραν διετίαν

Έν συνεχεία άνά έκάστην έπο- 
μένην τριετίαν προσαύξησις έκ 
15%.

Αί άνά τριετίαν προσαυξήσεις 
δέν δύνανται συνολικώς νά ύπερ- 
βοΰν τάς τέσσαρας. Παρ 5 έδ 2 
(άρθρον 7) (ποια νοείται πραγμα
τική ύπηρεσία). Νά καθορισθή δτι 
«ό χρόνος τής έν τψ στρατψ ύπο- 
χρεωτικής ύπηρεσίας τού ύπαλλή- 
λου, ώς κληρωτού ή έφέδρου (δπερ 
άλλωστε είναι σύμφωνον καί πρός 
τήν ύφισταμένην περί στρατευομέ- 
νων μισθωτών νομοθεσίαν), καί ή 
ύπηρεσία αυτού εις τάς οργανώσεις 
καί οργανισμούς τού προσωπικού 
(«Σύλλογος, Ταμεΐον Υγείας, Προ
μηθευτικός καί Οικοδομικός Συνε
ταιρισμός), λογίζεται ώς χρόνος 
πραγματικής ύπηρεσίας, διά τήν

προαγωγήν καί προσαύξησιν τού 
μισθού. Νά αύξηθή ό χρόνος καθ’ 
όν άπουσίασεν τής ύπηρεσίας ό υ
πάλληλος διά λόγους ασθενεί ας 6- 
στις θεωρείται ώς χρόνος πραγμα
τικής ύπηρεσίας, άναλόγως τών έ- 
τών ύπηρεσίας τού ύπαλλήλου πα- 
οά τή Τραπέζη.

ΑΡΘΡΟΝ 8ον
"Έξοδα, π α ρ α σ τά ο ε οι ς , ειδι- 

ζά έπιρ-έαΟεα ζαΐ άπο'ίζ,- 
[ΐ.ί<οΐ7ί: έζτος έδρας
Προτείνομεν δπως προστεθή δι- 

άταξις, έν τελευταίςί ύπ’ άριθ. 6 
παραγράφω διά τής οποίας νά πα- 
ρέχωνται μηνιαίως «έπιδόματα θέ- 
σεως» ώς έξής:

α) εις τούς Δ) τάς Τραπέζης τό 
50% τού βασικού μηνιαίου μισθού 
των.

β) Εις τούς Ύποδ)τάς Τραπέ
ζης τό 40% τού βασικού μισθού τού 
βαθμού των.

γ) Είς τούς Συμπρ. Ύποδ)τάς 
Τραπέζης τό 30% τού βασικού μι
σθού τού βαθμού των.

δ) Είς τούς Δ) τάς Κ)των καί 
ύποκαταστη μάτων, έφ’ δσον δέν 
λαμβάνουν έπίδομα ώς άνω, τό

50% τού βασικού μισθού των.
ε) Είς τούς Ύποδ) τάς Κ)των 

40%'
στ) Είς τούς προϊσταμένους λο

γιστηρίων Κ)των καί Ύπ)των τό 
30% τού βασικού μισθού των.

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

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

’Επίσης καταβάλλεται έπίδομα 
είς τούς υπαλλήλους τούς κατέχον
τας τόν βαθμόν τού Λογιστοΰ Α , 
ύποτμηματάρχου, τμηματάρχου Β’ 
καί τμηματάρχου Α' έφ’ δσον, δέν 
κατέχουν θέσιν έπιδοτουμένων ώς 
άνωτέρω, καθοριζόμενον είς ποσο- 
στόν 15% έπι τού βασικού μισθού, 
μετά σύμφωνον γνώμην ύπηρεσια- 
κοΰ συμβουλίου άποτελουμένου άπό 
τόν Δ)τήν προσωπικού. Γεν. Επι
θεωρητήν καί Γεν. Λογιστηρίου, τή 
συμμετοχή μετά ψήφου εκπροσώπου 
τού Συλλόγου.

Είς τούς πτυχιούχους Άνωτά- 
των Σχολών καταβάλλεται έ π ι - 
στημονικόν έπίδομα 
20% έπι τού βασικού μισθού. Ως 
πτυχιοϋχοι Άνωτάτων Σχολών νο
ούνται οί άνωτέρω κατά τό άρθρον 
2 οριζόμενοι. Νά προστεθή διάτα- 
ξις διά τής οποίας νά χορηγήται 
έπίδομα διαχειριστικών λαθών, εις 
πάγιον ποσόν μηνιαίως, τό αυτό 
είς άπαντα ς τούς διαχειριστάς χρη
μάτων καί τίτλων, τούς ύπηρετοΰν- 
τας είς ολόκληρον τήν χώραν, δι 
άποφάσεως τού Διοικητοΰ μετά 
σύμφωνον γνώμην τού Υπηρεσια
κού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 9ου
* Λτιηι,ιζΰ; φάζελλος 

«αλλήλων
'Έ

αρ © ρ ο ν 9 ο ν (Ατο
μικός φάκελλος Υ
παλλήλων) Π α ρ. 2. Εις 
τό τέλος τής παραγράφου ταύτης

νά προστεθή: «περί τής συντασσο- 
μένης οϋτω έκθέσεως ποιότητος τού 
ύπαλλήλου καί τού πλήρους καί ά- 
κριβοΰς περιεχομένου αυτής ό προ
ϊστάμενος ή Δ) τής ό συντάσσων 
τήν έκθεσιν ποιότητος ύποχρεοΰται 
νά ένημερώση έγκαίρως τόν ένδια- 
φερόμενον ύπάλληλον.

ΑΡΘΡΟΝ ΙΟον
Προαγωγαί

Παρ. 1 Δεδομένης τής άνάγ- 
κης τής καθιερώσεως διαδικασίας 
προαγωγής καί προωθήσεως τών ύ
παλλήλων έν τή ίεραρχίψ, βάσει 
άντικειμενικών κριτηρίων καί κατ’ 
άντικειμενικήν καί άδιάβλητον κρί- 
σιν, έπιβάλλεται δπως καθορισθή 
έν τψ όργανισμώ άτι αί προαγωγσΐ 
μέχρι τού βαθμού τού τμηματάρχου 
Α’ καί Μηχανικού Α' ένεργοΰνται 
δίς τού έτους, κατά ’Ιανουάριον 
και ’Ιούλιον, ύπό τού Διοικητοΰ, 
μετά ήτιολογημένην γνωμοδότησιν 
υπηρεσιακού Συμβουλίου, είς δ με
τέχει μετά ψήφου καί έξουσιοδοτη- 
μένος έκπρόσωπος τής συνδικαλι
στικής όργανώσεως τού προσωπι
κού, άποτελουμένου έκ τού Δ) τού 
προσωπικού, ώς Προέδρου, τού Γε
νικού Έπιθεωρητοΰ, ώς άντιπροέ- 
δρου, τών ύποδ) τών προσωπικού, 
τεσσάρων άνωτέρων ύπαλλήλων τής 
Τραπέζης, όριζομένων ύπό τού Δι- 
οικητοΰ καί τού Προέδρου τού Συλ
λόγου τών ύπεχλλήλων τής Τραπέ
ζης ή τού νομίμου άναπληρωτοΰ αυ
τού ή τού ύπό τού Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Συλλόγου είδικώς και 
έγγράφως όριζομένου.

Αί προαγωγαί άπό τού βαθμού 
τού συμπράττοντος Ύποδιευθυντοΰ 
καί Έπι μηχανικού καί άνω διενερ- 
γοΰνται ύπό τού Διοικητικού Συμ
βουλίου, δΓ ήτιολογημένης άποφά- 
σεώς του.

Παρ. 2. Αί προαγωγαί έ- 
νεργοΰνται μετά συμπλήρωσιν του
λάχιστον τών κατωτέρω καθοριζο- 
μένων έτών πραγματικής ύπηρεσι- 
ας έν τώ προηγουμένω βαθμώ·

Μετά διετίαν είς τόν βαθμόν τού 
» τριετίαν 
» τριετίαν 
» τετραετίαν 
» τετραετίαν 
» τετραετίαν 
» πενταετίαν

»
»
»
»
»
»

Δοκίμου
Ύπολογιστοΰ Α' 
Ύπολογιστοΰ Β' 
Λογιστοΰ Β' 
Λογιστοΰ Α' 
Ύποτμηματάρχου 
Τμηματάρχου Β'

Αί προαγωγαί είς συμπράττον- μένου διά τήν κατ’ άρχαιότητα προ-
τας Ύποδ)τάς καί Δ)τάς, διενερ- 
γοϋνται μετά συμπλήρωσιν τετραε
τίας τουλάχιστον είς τούς βαθμούς 
Τμηματάρχου Α', συμπράττοντος 
ύποδ)τού καί Ύποδ)τού.

‘Ημερομηνία διά τήν συμπλήρω- 
σιν τού άπαιτουμένου χρόνου πρός 
προαγωγήν ή προσαύξησιν λογίζε
ται, έφ’ δσον μέν συμπίπτει έντός 
τού πρώτου τριμήνου άπό τής 
προσλήψεως ή προαγωγής, ή 1η τού 
μηνός τού έξαμήνου έφ’ δσον δέ εί
ναι πλέον τού τριμήνου ή 1η τού 
μηνός τού έπομένου έξαμήνου.

‘Η Διοίκησις τής Τραπέζης δύ- 
ναται νά προβαίνη δΓ άποφάσεώς 
της είς προαγωγάς ύπαλλήλων 
«κατ’ έκλογήν» άπό τού βαθμού τού 
Λογιστοΰ Α' καί άνω, έφ’ δσον έ- 
χουσι συμπληρώσει τό ήμισυ τού 
άπαιτουμένου χρόνου παραμονής έν 
τψ κατωτέρω βαθμώ, τού άπαιτου-

Ή ανταλλαγή ευκων Διοικήσεως καί Προοωαικοά Διά τά νέον έτος

Τήν 30ήν Δεκεμβρίου π.έ. έπραγματοποιήθη είς τάς αίθούσας τού Κεντρικού Καταστήματος ή καθιε
ρωμένη έτησίαι συγέντ,ρωσις διά τήν άνταλλαγήν εύχών τής Διοικήσεως μετά τού Προσωπικού. Είς 
τήν συγκέντρωσιν προσήλθον καί άντιπροσωπεΐαι τών Περιφερειακών Υποκαταστημάτων. Διά μίαν 
άκόμη φοράν οί συνάδελφοι συνεώρτασαν καί άντήλλαξαν εύχάς διά τό νέον έτος. Είς τήν φωτογρα
φίαν ό τ. Διοικητής κ. Άχ. Κάμινός μετά τού Προέδρου καί τού Γεν. Γραμματέως τού Συλλόγου κ.κ. 
Μελχ. Τσουδεροΰ καί Δημ. Παπαϊωάννου καί τού Ύποδιευθυντοΰ Προσωπικού κ. Γ. Πίτσικα συνομιλούν 
μέ τούς συναδέλφους, οί όποιοι είναι διασκορπισμένοι είς τάς αίθούσας τού Κεντρ. Καταστήματος.

αγωγήν. Ή σχετική άπόφασις περί 
προαγωγής κατ’ έκλογήν δέον νά 
είναι ήτιολογημένη.

‘Ο άριθμός τών οϋτω κατ’ έκλο
γήν ύπό τής Διοικήσεως προαγομέ
νων δέν δύναται νά ύπερβή τό 25% 
τών ύπαλλήλων τών έχόντων σειράν 
πρός προαγωγήν.

ΑΡΘΡΟΝ 11ον
Χτ<Χ'σ6μ.ότγ)ς

Νά διατυπωθή κατά τοιοΰτον 
τρόπον ή διάταξις αϋτη ώστε να 
έξασφαλίζηται άντικειμενική καί ά- 
νεπηρέαστος κρίσις προκειμένου να 
κριθή ύπάλληλος ώς στάσιμος. Ή 
άπόφασις περί στασιμότητας τού 
ύπαλλήλου, δέον νά ή ήτιολογημένη 
έκδίδηται μετά σύμφωνον γνώμην 
τού υπηρεσιακού συμβουλίου, είς δ 
άπαραιτήτως πρέπει νά συμμετέχη 
μετά ψήφου ό πρόεδρος τού Διοι
κητικού Συμβουλίου τού Συλλόγου ή 
ό νόμιμος άναπληρωτής του ή ό 
ύπό τού Διοικητικού Συμβουλίου 
τού Συλλόγου είδικώς καί έγγράφως 
οριζόμενος.

ΑΡΘΡΟΝ 12ον
Μ-ετοετάξεες

Νά καταργηθή ή διάταξις τής 
παραγράφου 2.

ΑΡΘΡΟΝ 13ον
ΖΙροοχρι^ογί) μ,εβθών

Παραμένει ώς έχει.

ΑΡΘΡΟΝ 14ον
Μεταθέσεις

Παράγραφος 3. Νά άν- 
τικατασταθή ώς έξής:

«‘Ο μετατιθέμενος ύπάλληλος δι
καιούται οδοιπορικών έξόδων. Είς 
τούς μετατιθεμένους διά πράξεως 
τού Διοικητοΰ καταβάλλεται τό έ- 
νοίκιον είς τήν είς ήν μετετέθη πο- 
λιν άναλόγως τού βαθμού του, τών 
οικογενειακών του άναγκών καί τών 
ιδιαιτέρων τοπικών συνθηκών. Έπί
δομα ένοικίου δύναται νά καταβλη- 
6ή διά πράξεως τού Διοικητοΰ καί 
είς τούς νεοπροσλαμβανσμένους ύ- 
παλλήλους, έφ’ δσον ό τόπος μονί
μου κατοκιίας των είναι διάφορος 
τού τόπου τοποθετήσεώς των.

Τά ΑΡΘΡΑ: 1 5ον, 16ον, 1 8ον,
19ον, 20όν, 2Ιον, 22ον, 23ον, 25ον 
καί 28ον παραμένουν ώς έχουν.

ΑΡΘΡΟΝ 17ον
Καβήζοντα έν γενει ύπαλ

λήλων
Παράγραφος 6. Νά προ- 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΑ.)



Εις οικογενειακήν άτμόσφαιραν
έωρτάσδη ή κοπή της «πίττας» 
εις τήν λέσχην τοϋ Συλλόγου μας
Εις άτμόσφαιραν καθαρώς οικογενειακήν καί μέ άθρόαν συμμετοχήν 

συναδέλφων έωρτάσβη έφέτος τήν 12ην τρέχ. ή κοπή τής «Βασιλόπιτ- 
τας» εις τήν λέσχην του Συλλόγου μας. Αί Εκδηλώσεις μεταξύ των 
συναδέλφων ήσαν τόσον έγκάρδιοι, ώστε Εδωσαν άφορμήν νά δημιουρ- 
γηθή έορταστικόν πράγματι κλίμα καί Ετσι έπηκολούθησαν χορός καί 
τραγούδια μέχρι των πρωινών ωρών. Τήν πίττα, άπουσιάζοντος τοΰ κ. 
Διοικητοΰ, Εκοψεν ό Υποδιοικητής κ. Καμπέρος.

Έκ τών πέντε χρυσών αναμνηστικών, έπί τών οποίων εις τήν μίαν 
δψιν είχε κυκλικώς χαραχθή ό τίτλος τού Συλλόγου, εις δέ τήν άλλην αί 
λέξεις «Βασιλόπιτα — 1971» Ετυχον, εν εις τον Γεν. Επιθεωρητήν κ. 
I. Ρήγαν καί Ετερον εις τον συνάδελφον κ. Βιρβιδάκη. Οί τυχηροί τών 
υπολοίπων άναμνηστικών δεν ένεφανίσθησαν καί συνεπώς παραμένουν 
άγνωστοι.

Εις τήν έορτήν παρευρέθησαν ή κ. Καμπέρου, σύζυγος τοΰ Ύπο- 
διοικητοΰ, ό κ. καί ή κ. Παπαρρηγοπούλου, ή κ. Παπαϊωάννου σύζυγος 
τού Γ. Γ. τοΰ Συλλόγου, οί σύμβουλοι κ.κ. Χριστοδούλου, Χατζούλης, 
Ζομπανάκης καί έκ τών Διευθυντών τής Τραπέζης, οί κ.κ. Νυδριώτης, 
Κοκολογιάννης, Τσιμερλής, Παρασκευόπουλος, Παπαχρήστου, Σοφιανό- 
πουλος. Οί Ύποδιευθυνταί κ.κ. Όθωναΐος, τ. Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου, 
Βιρβιδάκης, Άνέστης, Πιτσίκας, Στεργίου, Φατούρας, Μακρής, Πρόε
δρος τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. κ.ά. 'Ομοίως παρέστη ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
Συνταξιούχων κ. Κ. Μελισσαρόπουλος καί ή Γραμματεύς τοΰ κ. Διοικη- 
τοΰ κ. Έλ. Χριστοφή.

uPOegiow Εναντι άλλων Εργαζομένων,

Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
τρωσιν, είπε:

Κ,ε 'ΤΛοδιοικητά 
Κοι Σύμβουλοι 
Κοι Δι'ευθυνταί 
Κ-ε Πρόεδρε τής 'Ομοσπονδίας 'μιας 
Συνάιδ-ελ-φιαι 
Κυρίες καί Κύριοι 

Ή Αποψινή συγκέντρωσίς ιμαις ειίς τον 
ίδιον πάντοτε αυτόν χώρον, Έχει από

κ. Τσουδερός, όμιλών εις τήν συγκέν-

-δελφων. Φροντίζει -όμως πάντοτε νά 
μή παραβλαφθοΰν γενικώτερα συμφέ
ροντα, οπότε είναι Ενδεχόμενον νά 
®ριοκλη|θοΰν διενέξεις μεταξύ τών συν
αδέλφων καί νά δηιμι/ουργηθοΰν ιμοι- 
ραίως ιμεταξύ -αυτών, αισθήματα ψυι- 
χρότηιτος.

Άλλα πέρα dbt’ αυτά, ό Σύλλογός

μας παρέχει τήν βεβαιότητα ότι θά 
ίδωμεν, -ούχί ποιλύ Αργά, έμπρακτους 
έκδηλώσεις αυτής.

Μίαν επίσης από τάς βαΡικάς Επι
διώξεις τοϋ Συλλόγου μας αποτελεί 
ή τροποιποίηισις καί ό Εκσυγχρονισμός 
τοΰ οργανισμοί υπηρεσίας τής Τ'ρμ- 
πέζης. ί

Ή δε Επιδίωξις αυτή δεν άποιβλέ- 
πει μόνον εις τήν βελτίωσιν τηις δέ
σεως τών συναδέλφων, άλλ,ά παραιλ- 
λήλως, —καί πρέπει νά μή ύπάριχη- 
περί αυτού αμφιβολία καί είς τήν Εξ- 
υπηιρέτησιν καί περιφ-ρσύρησιν τών 
συμφερόντων τής Τραπέζης.

Ή Άιοίκησις Έχει αρκετά παρα
δείγματα τών δυσμενών Επιπτώσεων 
έπί τοΰ Ενδιαφέροντος καί ζήλου τών 
συναδέλφων, λόγω τής βραδείας βα
θμολογικής Εξ.ελίξεως καί ειίς πολλάς 
περιπτώσεις, -βαθμολογικής καθηλώ- 
σεως αυτών, συνεπείρ. τοΰ Αναχρονι
στικού ήιδηι ίσχύοντ-ος οργανισμού.

Ό Σύλλογός μας Εγει ύποβάλλει- 
είς τήν Διοίκησιν σχέδιον τροποποι- 
ήσεως τοΰ οργανισμ-ού ύπηρεσίας κιαί 
καθ’ ας εχ-ομεν Ενδείξεις είναι δυ
νατόν Εντός τοϋ άνα'τείλαντος έτους 
νά τύχη τής σχετικής Επεξεργασίας 
καί έγκρίσεως.

Διά τών προτεινομένων τρσπαιήι- 
σεων, προβλέπεται νά καταστή συν- 
τομω-τέρα καί νά -διανοιγή ευρυ-τ-έρα,

«Ή συνεργασία μεθ’ δλων υμών υπήρξε γενικώς Εξαιρετικά καρποφόρος καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ 
1970. Χάρις είς τήν συνεργασίαν* αυτήν ή Εθνική Τράπεζα έσημείωσε τεράστια άλματα, είς δλους 
τούς τομείς τής δραστηριότητός της». Ό Υποδιοικητής τής Τραπέζης μας κ. Παν. Καμπέρος, άντι- 

καθιστών τον άπουσιάζοντα Διοικητήν, Εκοψε τήν «βασιλόπιττα» τοΰ Συλλόγου μας.

μακροϋ καθιερωθή διά τον εορτασμόν 
τοΰ Εθίμου τής κοπής της «Β-ασι- 
λ,όπιττας» άλλ’ όχι μέ τον τυπικό καί 
άχρωμον χαρακτήρα που προσέδώιθη 
είς τό εθυμον, άιπό τ-οΰς διαφόρους 
οργανισμούς καί ιδρύματα', μέ τό νά 
τό Εορτάζουν κάθε χρόνον καί είς 
άλλον, χώρον, ή είς α'ίθούσας θεά
τρων καί κινηματογράκρων.

Ή κοπή τής «Β-ασνλόιπιτίτας» τοΰ 
Συλλόγου μας, Εορτάζεται ανέκαθεν 
στον περιωρισμένο αυτό χώρο —καί 
γι’ αυτό ας μας συγχωρήσουν οί Εκ
λεκτοί προσκεκλημένοι ,μας—■ διότι 
δ χώρος 'αυτός, είναι τό- Εντευκτήριο 
τοΰ Συλλόγου μας. Είναι, —-αν μπο
ρούμε νά χρησιμοποιήσουμε τη λέξηι 
— τό συνάδελφο - οικογενειακό μας 
σπίτι,

Έδώ λοιπόν στο σπίτι μας, που 
αποκτήσαμε μέ χρήματα, πού χρόνια 
πολλά ύ σύλλογός μας συνεκέντρωνε 
δραχμή - δραχμή άιπό τους συναδέλ
φους,— καί γι’ αύτό αΎ καί μικρό καί 
άβολο, Εμείς τό αγαπούμε καί τόι ^αι
ρόμαστε,—· συναντώμεθα ιμέ τήν ευ
καιρία τοϋ έιορτασμοΰ τοΰ εθίμου τής 
«Βασιλόπιττας» ανταλλάσσουμε τις 
ευχές μας, Εγκάρδιες καί ειλικρινείς 
κιαί νοιώθουμε τή χαρά τής Εορτής 
αυτής, σάν νά -είμαστε μιά πραγμα
τική οικογένεια.

Είναι Αλήθεια, δτι οί ύπάλληλοι 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, καί αί πα- 
λαιότεροι καί οί νεώτεροι, αλλά καί 
οί σημερινοί, Εχουμε γ-αλ-ουιχηθήι μέ 
τό πνεύμα: τής συνιαδελφοσύνης.

’Έχ-ουμε ανεπτυγμένο- είς τό- Smai- 
κρον τό αίσθημα τής αλληλεγγύης 
καί δεν διστάζουμε πάντοτε, για τό 
γενικώτερον συναδιελφιικόν συμφέρον 
νά θυσιάσωμεν τό άτομικ-όν.

Κιαί είναι συλλογική μας ή, αρ
χή αυτή.

Διά τό προσωπικόν τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, 'δ Σύλλογός του, είναι τό 
όργανον διά τοϋ όποιου Επιλύει τά 
ανακύπτοντα έκάστ-οτε θέματά του.

Τήν βοήθειαν τοϋ Συλλόγ-ου θά 
έπικαλεσθή δ συνάδελφος διά τήν 
τακτοπιοΐίηισιν εκκιρίεμοϋντος θέματός 
του, ή ίδιά τήν ίκανοποίηισιΥ κά
ποιας Επιδιώξεώ-ς του, διά τήν θερα
πείαν κάποιας ανησυχίας του. 'Ό1 
δέ Σύλλογός μας καταβάλλει, κάθε 
δυνατή προσπάθεια, διά τήν ίκανο- 
ποίησιν τών Επιδιώξεων τών συναρ

μας Ιδιά τους συνάδελφους, είναι κάτι 
πολύ περισστόερο, άιπό Ενα απλό- καί 
σκέτο Επαγγελματικό σωματείο.

Είναι τό όργανό, διά τοΰ όποιου 
τά προσωπικόν τής ’Εθνικής Τ!ρ-απέ- 
ζης πραγματοποιεί τις ποικίλες κοι
νωνικές του προσφορές, καί έκίδηλ-ώ-- 
νει τή συμπαράσταση καί συμμετοχή 
του σε κάθε ’Εθνική προσπάθεια.

Είναι ακόμη, ό φαρευς καί δ Εκ
φραστής τών αισθημάτων τών μελών 
του προς τό "Ιδρυμα, γιά τό όποιον 
ή αγάπη των είναι απέραντη καί ή 
άφοισίωΙσίς των καθολική. Για τήν 
-διατήρηση καί ανύψωση τοΰ μεγα
λείου τοΰ Ιδρύματος, τά πάντα, υπο
χωρούν .Τά πάντα υποτάσσονται.

Ήμεϊς τό προσωπικόν του, άπό- τοϋ 
κλητήρας μέχρι τοϋ Διευθυντοΰ, εΐ- 
μεθα πάντοτε Ετοιμοι νά έργιασθώμεν 
καί νά άγωνισθώ,μεν διά την δ-ιατή- 
ρησιν τοϋ κοινωφελούς χαρακτήρας 
του. Διά τήν Εκπλήρωση τοΰ ’Εθνι
κοί! προορισμού του. Διότι θέλ,ομεν 
νά παραμείνη Τράπεζα Εθνική. "Ι
δρυμα ’Εθνικόν.

Ό Σύλλογός μα,ς Αγαπητοί μας 
προσκεκλημένοι, πρόκειται Εντός τοΰ 
νέου Ετους νά Εορτάση τά πενήντα 
του χρόνια άπό τήν ίδρυσή του, καί 

,τότε θά δοθή ή ευκαιρίαι ν’ άναφιερ- 
θώμεν είς τήν έν γένει δράση- του, 
ειίς όλους τούς τομείς. Καί είναι 
πλούσια ή δρασις του, πέραν τοϋ συν]- 
δικαλιστικ-οΰ τοιμέως.

ίΚαιί είς τόν κοινωνικόν καί είς τον 
Εθνικόν τομέα, ή δρασις του κιρ-ίνε- 
ται άξ,ιόλσγοις.

Πιαρακάλοΰμεν, σήμερον, νά μάς 
Επιτροπή σύντομος μόνον άίπολογι- 
σμός 'αξιοσημείωτων τοΰ 197Ο1.

Κατά τό άπελθόν ετο-ς δ Σύλλογός 
μας■ Επε'δίωίξε καί Επέτυχε οχι μόνον 
νά διάτηιρήση, αλλά καί νά ιδιευρύ- 
νη τήν συνεργασίαν του μετά τής 
Διοικήσεως τοΰ Ιδρύματος. Μέ τήν 
έπιδ-ειχίθεϊσαν άμφιπλεύρω-ς κατανόή 
ησιν, Επετεύχθη ή υπογραφή- νέας 
συλλογικής συμβ-άσεαις, βελτιώσεως 
τών Αποδοχών τοΰ Προσωπικού.

Είναι «Αληθές ότι τό -οίκονομικόν 
αποτέλεσμα 6-ιέψευσε τάς προσδοκίας 
τοϋ Προσωπικού, Αψιού1 δεν έκάλυψε 
τάς ιάνάγκας του.

Ή -άναγνώρισις όμως έκ μέρους 
τής Διοικήσεως, Ενώπιον τής συν- 
ελεύσεως τών μετόχων, δτι τηρουμέ- 
νων τών αναλογιών, αί Αποδοχ-αί μας

ή όδός τής ύπηρεισιοικής έξελίξεως 
τών συναδέλφων.

Τό «ιάσφιαλι-στικό». Τό θέμα αύτό, 
ζωής καί θανάτου γιά μάς, πέρασε 
κατά τό 1970 αλλεπάλληλες Επικίν
δυνες φάσεις. Γι’ -αυτό σ Εκνευρισμός 
τών συναδέλφων Εφθα-σ'ε είς τό μή 
περαιτέρω. Πολλοί εσ-πευσαν νά πα
ραιτηθούν, γιά νά είσπράξουν τήν 
αϋτασφάλειάν των, π-αρά τις συστά
σεις καί τις παρακλήσεις σέ πολλές 
περιπτώσεις, τοΰ Συλλόγου! νά παρα- 
,μείνουν.

"Οσοι είχαν μάλιστα θυγατέρες,, 
οΰτ-ε νά μάς ακούσουν ήθελαν. Ή 
άπάντησίς τους ήταν στερεότυπη.

Μοΰ εξασφαλίζεις τήν προίκα τής 
κόρης μου;

Είότυχώς, δ νΰν 'Τπουργός Κοι
νωνικών 'Τπηρεσιών, ό οποίος μάς 
«κάμε τήν τιμήν νά δεχθήι καί νά μάς 
άκούιση, έφ-άνη γνώστης πλήρω-ς, τοΰ 
θέματος, καί μέ πλήρη συναίσθηισιν 
τοϋ μεγέθους τών κινδύνων πού Εν
υπάρχουν -εις τό ολον θέμα.

Ή Εκ μέρους του δέ Ενηιιιέρωσις τής 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 'όην ΣΕΛ.)

ΦΩΤΗΣ Β. ΗΛΙ0Π0ΥΛ0Σ
Μαιευτήρ - Χειρουργός 

Γ υναικολόγος

Ειδικός είς τήν Θερα-ιτείαν 
Στειρότητος

Είδικευθεΐς έ-πί 6ετ ί αν είς 
Σκανδιναβίαν -καί Μ. Βρεταννίαν

Τ. Έτπμελητής τοΰ Νοσ. ST.
ANDREW’S τοΰ Λονδίνου 

Τ. HONORARY REGISTRAR τοΰ 
Τμήματος

ΤΕ1ΡΟΤΗΤΟΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ 
& ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Τοΰ UNIVERSITY COLLEGE 
HOSP. MEDICAL SCHOOL τοΰ 

Λονδίνου
Ίατρεΐον: Σόλωνος 46 
Κολωνάκι (Τ.Τ. 135)

Τηλ. 633.875
Δέχεται : Δευτέρα — Τετάρτη 

Παρασκευή 5-8 
Τηλ. Οικίας: 763.215

Η ΕΡΓΟΛΟΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΝ ΑΙΑ ΤΗΝ ΗΒΙΚΗΝ ΒΛΑΒΗΝΠΡΟΣ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 2ας ΣΕΛ.)
ήτο έκ τών άσφίαλιστέων ,είς τό I. 
Κ.Α. προσώπων, ιδέν ιάρκεϊ δέ ή- άσα,- 
φής ,καί αόριστος μνείαι τής μή) ά- 
,σφαλίσεως -α-ύτοϋ είς τό Ι.Κ.Α, άιλ- 
λά τό Τάμεΐον Τυπογράφων καί Γρα
φικών Τεχνών προς θεμελείωσιν δια
φόρου βάσεως τής ά,γωγής. Κοιτά τά 
λοιπά είναι νόμο* βάσιμος καί Εξετα
στέα ή άιγωγή, ως Ε-ρειδ-ομένηι Επί 
ιών προδιαληφθεισών διατάξεων καί 
έπί πλέον Επί τών 8-ρθρ. 648-—653 
καί 904 Άστ. Κώδ. καί 8 νομοθ. δια
τάγματος 4020 έν -συνδυασμώ προς 
τάς διατάξεις τής ύπ’ άριθ. 3-3182) 
1993 )©4 άποφ-άσεως τοΰ υιπουργοΰ 
’Εργασίας καί τής ύπ’ άριθ. 116220 
κοινής άποφάσεως τών υπουργών Οί- 
κονομικών καί ’Εργασίας. Έίπομένως 
δέον ο-πω-ς άπορριφθή, ως -άβάσιμος 6 
πρώτος λόγος τής έφέσεως τοΰ Ενά
γοντας».

ΠΟΤΕ ΤΠ ΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ
ΟΧιΙ ΣΤΜιΒΑΣΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
ΕΞΗΡΤΗΜΕίΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Είς τήν Εννοιαν τής έξηρτημένης 
Εργασίας περιλαμιβάνεται ή ύποιχρ-έω- 
σις τοϋ μισθωτού1 νά συμμοιρφσΰ'ται 
προς τάς Εντολάς καί τάς οδηγίας 
τοΰ Εργοδότου του, καθ’ -οίσον άφορα 
είς ΰό είδος, τό ποσόν καί τόν τόπον 
τής Εργασίας. Δέν δύναται, ύπό τήν 
έννοιαν αυτήν, νά θεωρηθή ώς μί
σθωσις έξηρτημένης Εργασίας, Εκ μέ
ρους ανωνύμου Εταιρίας, τής ένημε- 
ρ-ώσεως τών λογιστικών βιβλίων της, 
άντί -αμοιβής, είς λογιστήν παρέχον- 
τα τάς ύπηρεσίας του κατ’ άρέσκει- 
αν, ύπό ιδίαν κρίσιν καί ευθύνην, είς 
ώρας κιαθοριζομένας ύπ’ αύτίοΰ τοΰ 
ίδιου (1 Εως 2 ήμερησίως) Εκτός παν
τός ωραρίου Εργασίας.

Αυτά έδέχθη ή ύπ’ αριθμόν 237)

1970 -άιπόφασις τοΰ Β' πολιτικού τιμή
ματος τοΰ Άρ-είου Πάγου, έκδοθεϊσα 
έπί -αίτήισεως τοϋ λ-ογιστοΰ περί άναι- 
σέσεως τής άποφάσεως τοΰ1 Προηο1- 
δικείου Αθηνών. Ό άναιρεσείων ήτο 
καί ένάγων. ’ΕΙζήτει άπό τήν Εταιρί
αν νά τοΰ καταβάλη μισθούς υπερημε
ρίας κ.λ.π. Τό άνώτατον δι,καστήριον 
άπέρριψε τήν αϊτησιν άναιρέσεως, έ- 
πικυρώσαν τήν πρ-οσίβληθεΐσαν άπιόι- 
φ-ασιν τοΰ ώς έφετείου δικάσ-αντος 
Πρωτοδικείου. Ειίς τήν ιάΐπ,οιρριπτιΐ- 
κήν άπόφ-ασιν διαλαμβάνονται χρή
σιμοι διευκρινίσεις τής έννοιας τής 
μισθώσεως έξηρτημένης Εργασίας, 
προίσδιοριζομένης θετικ-ώς —-διά τής 
ύπογραιμ-ίσε-ω-ς τών ισυγκροτούντων αυ
τήν στοιχείων—- καί άρνητικώς —διά 
τοΰ αποκλεισμού χαρακτηριστικής πε- 
ριπτώσ-εως Εκ τοΰ καλυπτ-ομένου ύπ’ 
Εκείνης πεδίου.

Ειίς τό σκεπτικόν τής άποφάσεως 
τοΰ Άρ-είου Πάγου άναφέριονται τά 
&1ήις:

«Κατά τήν σαφή- Εννοιαν τών συν- 
δείδυασμένων άρθρων 648, 65-2 καί 
656 τοΰ ’Αστικού ΙΚώΙδιΙκος, σύμβα- 
σις μισθώισ-εως. έξηρτημένης; Εργαρ 
σίας ύφΐστ-αται, ιοταν ο Εκμισθωτής, 
ύποχρεοΰτοα νά συμμορφ-οΰται πρό-ς 
τάς οδηγίας καί τάς Εντολάς τοΰί κυ
ρίου ή τοΰ νομίμου αντιπροσώπου, ως 
προς τό -είδος, τόν τρόπον, το ποσόν 
τής Εργασίας ώς ,καί τόν τόπον τής 
παροχής ταύτης. Ειίς τόν έκιμισθώισ-αν- 
τα ιδέ τάς έ-αυτοϋ ύπηρεσίας όΐφίείλονί- 
ται -αί κεκανονυσμέναι άποΐδοχαί όπό’- 
τε ,δ μισθωτής άρνεΐται αύθαιρέ-τως 
ν’ άποδειχθή ταύτας».

Έπί τή βάσει τής άνωτ-έρωι ερμη
νείας τών κειμένων διατάξεων τό 
άνώτατον δικαστήριον άνατέίμνει 
τήν δεχθεΐσ-αν υπό τήν κρίσιν του 
δευτεροβάθμιον άπόφ-ασιν τοϋ Πρω
τοδικείου' :

Ή προσβαλλομένη άπόφασις έδέ
χθη κατ’ ανέλεγκτον περί τών πρα
γμάτων κρίσιν καί διά σαφιοϋς καί 
πλήρους καί ά'νευ άντυφάσεώς τίνος 
αιτιολογίας, καθιιστώσης Εφικτόν τόν 
υπό τοΰ Άρ-είου Πάγου Ελεγχον, οτ-ι 
ή Εναγόμενη ανώνυμος Εταιρία άνέ- 
θηκεν -είς τόν άναιρ-εσείοντα τήν ένη- 
μ-έρωσιν καί τήιρησιν τών λογιστικών 
της βιβλίων, διά τής καταιχωρίσεως 
είς ταΰτια τών Εγγράφων τών σχ-ειζο- 
αένων μέ τάς συναλλαγάς της, άντί 
αμοιβής 2.000 δραχμών μηνιαίω-ς, χω
ρίς 6μως καί νά ύπόκειτιαιι ιο-ΰτ-ος είς 
τάς ιειίιδικωτέρας εντολάς καί οδηγίας 
τών έκπροσωπούντων αύτήν κατά τήν 
έκτέλεσιν τής έν λόγω Εργασίας του, 
ήν παρείχε κατ’ άρέσπε-υον καί ύπό 
τήν ιδίαν αυτού κρίσιν καί ευθύνην, 
πρ-οσερχόμενος είς τά γραφεία τοϋ 
εργοστασίου τής Εναγόμενης εταιρί
ας όχι καθ’ έκάστην, ιάιλλά είς ήμέ- 
ρας καί ώρας Ελευθέρως ύπ’ αύτοΰ 
καθοριζιο-μένας, διαθέτων προς τούτο 
1—% ώρας καθ’ έκάστην προσέλευισίν 
τσυ καί συνολικώς κατά μήνα οχι 
περισσοτέρας τών 501 ωρών.

Κατ’ ακολουθίαν ή προσίβάλομένη 
άπόφασις έθεώρησεν, δτι ή συναφθεϊ- 
σ-α -σύμβασις δέν έχει τόν χαρακτήρα 
τής μισθώσεως Εργασίας καί μάλι
στα έξηρτημένης καί —κατά μεταρι- 
ρύθμισιν τής πρωτοδίκου1 άποφάσε- 
ως— άπέρρκψε τήν άγωγήν, Ιδιά τής 
όποιας έζητοΰντο μισθοί ύπερημε- 
ρίας κ.λ,π. ώς μή βάσιμον.

Τοιουτοτρόπως τό Πρωτσδικεϊον 
όρθώς τάς ανωτέρω διατάξεις ήρ-μήπ 
νευσε καί Εφήρμοσε, ουδέ Εκ πλαγίου 
παρεβίασεν αύτάς. Οί 6έ περί τοϋ αν
τιθέτου λόγοι άναιρέσεως, ώς προς 
τάς έν αύτοιΐς αιτιάσεις, ώς άΐβάσιμο-ι 
είναι άπο,ρριπτέοι.

Η Jivleaie ιΐι ίίευτεραραΒμίων 
lioiHiiiBi lumiiiiii Ιιιιιτιρίβι

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΗΣΑΗΟΦΑΣΕΠΣΙΟΪ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΑ ΤΟΥΣ ΘΥΡΩΡΟΥΣ
Νέα παλινίδρόμησις έσημειώθη εις 

τήν ύιτόθιεσιν τής ρυβμίσεως τΰν 
σχέσεων μεταΐξύ τών ιδιοκτητών 
διαμερισμάτων άιφ’ ένός καί τών 
θυρωρών πολυκατοικιών καί μεγά
ρων άψ’ έτέρου.

Καθώς άνεγ,ράφη είς τόν ήμερή- 
σιον Τύπον, ή πρόσφατος διαιτητι
κή άπόφασις, ή ύπ’ άριθ. 3)1970 
τοΰ Δευτεροβαθμίου Διοικητικού 
Διαιτητικού Δικαστηρίου ’Αθηνών, 
ήκυρώθη δι* άποφάσεως τής ‘Ολο
μέλειας τοΰ Συμβουλίου τής ’Επι
κράτειας, δημοσιευθείσης τήν 8ην 
παρελθόντος. Άκρι-βέστερον, ήκυ-ρώ- 
θη ή καταβληιθεΐσα διά σχετικής αί- 
τήσεω-ς άκυρώσεως κοινή άπό 30ής 
Μαρτίου 1970 άπόφασις τών υ
πουργών Συντονισμού καί Εργασί
ας, ή όποια εΐχεν Εγκρίνει μέ ώιριι- 
σμένα τρο-ποποιήισεις, τήν διαιτητι
κήν άπάφασιν.

Είναι ή δευτέρα φορά Εντός Ε
τους, κατά τήν όποιαν άκυροΰται 
άπό τό Άνώτατον Διοικητικόν Δι
καστή, ριον δευτεροβάθμιος διοικητι
κή άπόφασις άφορώσα είς τους ο
ρούς αμοιβής καί έ-ργασίας τών θυ
ρωρών πολυκατοικιών καί μεγάρων 
ολοκλήρου τής χώρας. Και τήν πρώ- 
την φοράν ή άχυρωτική, διαδικασία 
είχε τεθή είς κίνησιν κατόπιν αίτή- 
σεως άσκηθείση-ς ύπό τής ιδίας, ώς 
καί τήχί δευτέρ-αν φοράν, έργοδο- 
τικής όργανώσεως: Τής Έ-νώσεως 
’Ιδιοκτητών Διαμερισμάτων Πολυ
κατοικιών -καί Μεγάρω ’Αθηνών — 
Πειραιώς — Προαστίων «Ο ΕΡ-

ΣυνάδεΑφοι,
Ή «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» S6V3.6 το οργανοΝ 

που μ.άχετα.1 Sea, τά οομ.φ£ροντά μ.ας.
•IPipvse τον ενα κοντά ατον άλλον καί ουναδελ- 

φώνεε τον κλάΒον ρχας. Ή ούνταξες της «Τραπεζι
τικής» ζητεί άπο δλους νά την βοηθήσουμε εις τδ 
έργον της.

Ιάάϋε συνάδελφος ας γίνη και ανταποκριτής της.
’Έτσι δά είναι δυνατόν και τά γενικά δέματα 

του κλάδου μας, αλλά και τά ειδικά δέματα τών 
τοπικών και επαρχιακών Υποκαταστημάτων νά κα- 
ταχωροΰνται εις τά ατήλας της.

Γράφετε λοιπόν, γιά ό,τι συμβαίνει είς τήν 
Υπηρεσίαν σας. Ενημερώνετε τήν σύνταξιν γιά 
όλα.

Ό γάμος ένός συνάδελφου κάποιο άλλο ευχά
ριστο γεγονός είναι κι’ αΥτό μιά είδησις που δα 
χαροποιήση δλους. ΜΙ στήλη «Κοινωνικά» δα κα- 
ταχωρή εΥχαρίστως ό,τι περιέρχεται είς αΥτήν.

ΜΗ2.». Η εν Λογφ tvωσις είχε τό
τε προβάλει ώς κύριο λόγο άκυρώ
σεως, δτι αν καί αποτελεί μείζονος 
σημασίας καί έξόχως άντιπροσω- 
πευτικήν Εργοδοτικήν όργάνωσιν — 
δεδομένου Οτι τά 95% τών πολυκα
τοικιών τής χώρας εΰρίσκονται είς 
τήν περιοχήν Πρωτευούσης — δέν 
εΐχεν, έν τούτσις, γίνει δεκτή οΰτε 
άρχικώς, μεταξύ τών έν διενέξει ορ
γανώσεων, οΰτε έν συνεχείς* ώς διά- 
δικος Ενώπιον τών διαιτητικών δι
καστηρίων. Τό Συμβούλιον τής ’Ε
πικράτειας είχε δεχθή, διά τής ά
πό 29 ’Απριλίου 1969 άποφάσεως 
του, δτι έφ’ ’όσον, πράγματι, έκ 
τών στοιχείων τοΰ σχετικού φακέλ- 
λου προέκυπτεν, δτι ή πρασφυγοΰσα 
"Ενωσις ήρίθμει ώς μέλη 313 ίδιο- 
κτήτας διαμερισμάτων πολυκατοι
κιών, έπρεπεν έξ άρχής νά εΐχεν έ- 
ρευνηθή άν, κατ’ ορθήν Εφαρμογήν 
τών κειμένων διατάξεων, παρά τόν 
τοπικόν χαρακτήρα της, άπετέλει 
γεικωτέραν κατ’ ουσίαν όργάνωσιν, 
πανελληνίου άπηχήσεως. Τούτο μή 
γενόμενον, έκρίθη δτι δέν εΐχεν έ- 
πικυιρωιθή νομίμως ΰπδ τών υπουρ
γών Συντονισμού καί ’Εργασίας, 
διά τής κοινής άπο 22 Μαρτίου 
1968 άποφάσεώς των, ή άποκλεί- 
σασα τήν παράιστασιν τής προ-σφυ- 
γούσης Ένώσεως ώς κυρίου διαδί- 
κου 'ύπ’ άριθ. 6)1968 άποφάσεως 
τοΰ Δ.Δ.Δ.Δ. ’Αθηνών.

Διάφορος ύπήρ!ξ|εν ό λόγος τής 
δευτέρας, τής προσφάτου ακυρωτι
κής άποφάσεως. Τήν φοράν αυτήν

ή -αιτούσα "Ενωσις «Ο ΕΡΜΗΣ» 
δέν εΐχεν άποκλεισθή ώς διάδικος. 
Ύπήρξεν όμως «κακή» ή σύνθεσις 
τοΰ Δευτερ-οιβ-αθμίου Δ.Δ.Δ. Εις τι 
συνίστατο ή κακή σύνθεσις; Τδ θέ
μα άναλύεται έμπεριιστατω-μένως εις 
τήν ύπ’ άριθ. 3351)1970 άπόφασιν 
τοΰ Άνωτάτου Διοικητικόν Δικα
στηρίου. Ή άνάλυσις εχει γενικώ
τερον Ενδιαφέρον, διότι διά τής έρ 
μη,νείας τών σχετικών διατάξεων υ
ποδεικνύεται πώς πρέπει νά συντί
θενται τά Δευτεροβάθμια Δ.Δ.Δ., ο
σάκις ή υπό κρίσιν διέν-εξΐς άφορά 
ε'ίς Επάγγελμα μή ικαλυπόμενον ύπό 
τών οργανώσεων, αί όπο-ΐαι μετέ
χουν τής συνιθέσεως τών Δικαστη
ρίων τούτων ώς μόνιμα ή Εναλλασ
σόμενα μέλη. Άπλοϋν φαίνεται το 
ζήτημα έκ πρώτης δψεως. Πολλαΐ έν 
τούτοις παρερμηνιεϊαΐι σημειοΰνται 
είς τήν πράξιν όδηγοΰσαι είς τήν 
εκιδοσιν νομνκώς έλαττωματικών ά. 
ποψάσεων, μέ άποτέλεσμα νά χρο
νίζουν Ενίοτε άνεπίλυτοι διενέξεις 
μεταξύ μισθωτών καί Εργοδοσίας.

ΑΙ IΣΧΥΟΥΣΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Είς τήν άπόφασιν Εκτίθενται άρ
χικώς αί ίσχύουσαι διατάξεις ώς 
προς τήν σύνΕεσιν τών Δ.Δ.Δ. ’Α
ναγράφεται σχετικώς:

Είς τό άρθρον 2 τοΰ νομοθετικού 
διατάγματος 184)1969 «περί Άνω- 
τάτου Συμβουλίου ’Εργασίας καί 
λοιπών Συμβουλίων καί ’Επιτροπών 
άρμοδιότητος υπουργείου ’Εργασί
ας», ώρίσθη δτι άπό τής δημοσιεύ- 
σεως αύτοΰ θεωρείται λήξασα ή θη
τεία πάντων τών συμβουλίων καί Ε
πιτροπών τοΰ υπουργείου ’Εργασίας 
καθώς καί τών ’Οργανισμών Κοινω
νικής Πολιτικής, άρμοδιότητος έν 
γένει τοΰ ύπουργείου ’Εργασίας ώς 
συνεκροτήθησαν δυνάμει τοΰ ά.ν. 65) 
1967. Ώρίσθη Επίσης, δτι διά κοι
νής άποφάσεως τοΰ Πρωθυπουργού 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.)

I
GALERIE «ΚΥΨΕΛΗ»
Ί. Δροσοπούλου 50 

Κεφαλληνίας 
Τηλ. 876.245 

Δ)σις Γ. Πλιάτσικα Ρ
Ή Διεύθυνσις τής GALERIE, 

σάς προσκαλεΐ στήν εκθεσιν έρ
γων Ζωγραφικής Ελλήνων καί 
Ξένων Καλλιτεχνών.

Τιμαί χαμηλαί 
καί εύκολίαι πληρωμής.



ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Ή lirttiii τίι ΐΜΐιριριίρίιιι 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΗΜΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ imw. ΐιιπιπιίι liwuwn
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.) 
στεθή δτι οί προϊστάμενοι οφείλουν 
νά Ενημερώνουν έγγράφως τους υ
φισταμένους των ττερί των τυχόν 
παραλείψεων των.

Παράγραφος 7. Νά προ
στεθή έδάφιον ώς έξης: «Πάντες οί 
ΰπάλληλοι δικαιούνται νά λαμβά- 
νωσι πλήρη γνώσιν των συντασσο- 
μένων ύπό των προϊσταμένων των 
εκθέσεων ποιότητος. Έν άρνήσει 
τοΰ προϊσταμένου του, οί ένδιαψε- 
ρόμενοι υπάλληλοι δικαιούνται ν’ 
άναφερθούν εις τόν αμέσως άνώτε- 
ρον τοΰ προϊσταμέονυ Δ)την η εις 
τόν Δ)την Προσωπικού καί νά ζη
τήσουν την έπέμβασίν των».

ΑΡΘΡΟΝ 24ον
Ttipett έργαβίαξ

Τό άρθρον τούτο ν’ άντικαταστα- 
θή ώς έξης:

«Αί ώραι έργασίας τοΰ προσω
πικού καθορίζονται έκάστοτε διά 
πράξεως τοΰ Διοικητοΰ, έντός των 
διά των νόμων καθοριζομένων ορί
ων, ένιαίως δι’ όλα τά υποκατα
στήματα τής Τραπέζης, έκτος έάν 
είδικαί τοπικοί συνθήκαι έπιβάλ- 
λουν διάφορον καθορισμόν».

ΑΡΘΡΟΝ 26ον

Αύαες ύπαιλλν)λ6κ^ς οχέ-
σε. ως

/
Παράγραφος 2. Νά κα- 

θορισθή δτι ή σύμβασις έργασίας 
των υπαλλήλων τής Τραπέζης είναι 
άορίστου χρόνου, άλλ’ δτι δέν δύνα- 
ται νά καταγγελθή ΰπό τής Τραπέ
ζης — έφ’ δσον οί υπάλληλοι έκ- 
τελούν μετά συνέπειας καί άποδό- 
σεως την υπηρεσίαν των καί δέν υ
ποπίπτουν εις παραπτώματα έπι- 
σύροντα την ποινήν τής οριστικής 
άπολύσεως, εί μη διά τινα των έν 
τψ παρόντι όργανισμψ καθοριζομέ- 
νων περιοριστικώς λόγων — πρό 
τής συμπληρώσεως των κάτωθι ό- 
ριζομένων όρίων ήλικίας:

α) τοΰ 62ου Ετους διά τούς Δι- 
ευθυντάς, Ύποδιευθυντάς, Συμπράτ
τοντας Ύποδ)τάς, Τμηματάρχας 
καί Ύποτμηματάρχας.

β) τοΰ 61ου Ετους διά τό λοιπόν 
προσωπικόν τοΰ Λογιστικού, Τα- 
μειακοΰ καί Βοηθητικού - Τεχνικοΰ 
κλάδου.

γ) τοΰ 50οΰ Ετους διό τό θήλυ 
προσωπικόν.

δ) τοΰ 58ου Ετους διά τό προ
σωπικόν τοΰ υπηρετικού κλάδου.

Ή καταγγελία τής συμβάσεως 
έργασίας των υπαλλήλων έκ μέρους 
τής Τραπέζης, μετά την συμπλή- 
ρωσιν των ώς άνω όριζομένων ορί
ων ήλικίας, γίνεται κατά τά ΰπό 
τής Εργατικής νομοθεσίας οριζό
μενα.

Ή μετά τοΰ προσωπικού τής 
Τραπέζης σύμβασις έργασίας λύε
ται :

1. Διά τοΰ θανάτου τοΰ ύπαλλή- 
λου.

2. Διά καταγγελίας τής συμβά- 
σεως έργασίας, κατά τά ανωτέρω, 
ήτις δύναται νά γίνη:

α) λόγψ αυθαιρέτου ή αδικαιολο
γήτου άπουσίας πέραν τοΰ τριμή
νου.

β) λόγψ καταδίκης κατά τό ΰπό 
τοΰ άρθρου 5 Ν. 2112)1920, ώς 
οΰτος έτροποποιήθη, οριζόμενα, ώς 
ώς καί λόγψ τής κατά τό άρθρον 
28 τοΰ παρόντος οργανισμού έπι- 
βληθησομένης ποινής οριστικής 
παόσεως. Νά διασφαλισθή εις τόν 
ΰπό άπόλυσιν υπάλληλον ή παροχή 
δυατότητος νά λάβη γνώσιν Εγκαί
ρως των λόγων τής άπολύσεως του, 
νάδύναται νά τούς άντικρούση καί 
νά έμφανίζηται Ενώπιον τοΰ Συμ
βουλίου απολύσεων κατά την συζή- 
τησιν τής ύποθέσεώς του.

Ή περί οριστικής άπολύσεως τοΰ 
υπαλλήλου, δι’ Ενα έκ των ώς άνω 
περιοριστικώς όριζομένων λόγων, 
άπόψασις, δέον νά είναι, ήτιολογη- 
μένη, μετά σύμψώνον γνώμην τοΰ 
Συμβουλίου ’Απολύσεων, άποτελου- 
μένου έκ τοΰ Δ)τοΰ τοΰ Δικαστι- 
κοΰ τής Τραπέζςη, ώς προέδρου, 
τοΰ Δ)τοΰ προσωπικού, τοΰ Γεν. 
Έπιθεωρητοΰ, ένός Δ)τοΰ ή Ύποδ) 
τοΰ Τραπέζης καί τού προέδρου τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλ
λόγου Υπαλλήλων τής Τραπέζης ή 
τοΰ νομίμου άναπληρωτοΰ του ή 
ΰπό τοΰ Δ. Σ. τοΰ Συλλόγου 6Γ ά- 
ποφάσεώς του έγγράφως όριζομέ- 
νου.

Παράγραφος 4. Νά κα- 
ταργηθή.

Ή διατύπωσις τής διατάξεως 
ταύτης άπηχεΐ παλαιοτέραν άποψιν 
τής νομολογίας τοΰ Εργατικού Δι
καίου, έπΐ τής έννοιας τής διατά- 
ξεως τοΰ άρθρου 5 παρ. 3 τοΰ Ν. 
2112)1920 «περί βραχείας διάρ
κειας άσθενείας», ή βραχείας διάρ
κειας δεδικαιολογημένης αποχής έκ 
τής έργασίας, τής οποίας τά όρια 
ορίζει ή διάταξις αϋτη. Κατά τήν 
παλαιοτέραν ταύτην νομολογίαν ή 
ύπέρβασι ς ΰπό τοΰ μ ισθωτοΰ τών 
όρίων τούτων, έδημιούργη τεκμήρι- 
ον περί λΰσεως τής συμβάσεως έρ
γασίας του, μνομερώς καί έκουσίως 
άπό μέρους του. Ή άποψις όμως

αυτή τής νομολογίας άνετράπη με- 
ταγενεστέρως, παγίως δέ καί στα- 
θερώς ΰπό των Δικαστηρίων τής 
ουσίας καί τοΰ Άρείου Πάγου κρί- 
νεται δτι ή ύπέρβασις τών όρίων 
τούτων οΰτε λόγον άπολύσεως τοΰ 
μισθωτοΰ δημιουργεί, ούτε λύσιν 
άπό μέρους του τής συμβάσεως έρ
γασίας του σημαίνει. Εις τά Δι
καστήρια Εναπόκειται ες τοιαύτας 
περιπτώσεις νά κρίνουν, συγκεκρι- 
μένως, καί βάσει τών άρχών τής 
καλής πίστεως, άν ή τοιαύτη ύπέρ- 
βασις τών όρίων Εκφράζει βούλη- 
σιν τοΰ μισθωτού καί συνεπάγεται 
άπό μέρους του λύσιν τής συμβά
σεως έργασίας του.

Συνεπώς έξ ούδεμιάς άπόψεως δι
καιολογείται ή διατήρησις έν ίσχύϊ 
τής διατάξεως τής παρ. 4 τοΰ άρ
θρου 26.

ΑΡΘΡΟΝ 27ον

ΙΙίΐθ*ρχ»ι« «αρ«ητώμ.ατα

Νά προστεθή περίπτωσις είδικοΰ 
πειθαρχικού παραπτώματος (ια) 
ώς Εξής:

ια) «ή άποδεδειγμένως ούχϊ άν- 
τικειμενική κρίσις ύπαλλήλου κατά 
τήν σύνταξιν έκθέσεως ποιότητος 
συνιστά ιδιαιτέρως έπιβαρυντικήν 
περίπτωσιν».

ΑΡΘΡΟΝ 29ον

ΙΙε(θαρ/,ική <Ιιζ'/.ι«ι<ϊο βίχ 
zcts άρίλοδιότΐήτες — list-
Οαρχεκα 6οόλ6» και
οόνΘεσες αυτών.

Έκ τής πρώτης παραγράφου εις 
τό σημεΐον καθ’ δ αί ποιναί έπι- 
πλήξεως, προστίμου καί προσωρι
νής παύσεως μέχρι τριών μηνών δύ- 
ναται νά έπιβληθώσιν άπ’ ευθείας 
ΰπό τοΰ Διοικητοΰ «μετά ή ά- 
ν ε υ κλήσεως εις άπολογίαν» νά 
διαγραφοΰν αί δύο λέξεις «ή ά- 
νευ», καθ’ δσον, δέον νά διατηρηθή 
καί εις τήν περίπτωσιν ταύτην, ή 
γενική άρχή τοΰ ΰπαλληλικοΰ πει
θαρχικού δικαίου, δτι ά π α- 
σαι αί ποιναί Επιβάλ
λονται μετά κλήσιν εις άπο
λογίαν τοΰ Ενδιαφερομένου.

Εις τήν περίπτωσιν Β' ή όποια 
άφορά τάς άρμοδιότητας καί τήν 
σύνθεσιν τοΰ Πρωτοβαθμίου Πειθαρ
χικού Συμβουλίου, νά καθορισθή 
δτι τοΰ Συμβουλίου 
τούτου μετέχει, κατά 
περίπτωσιν μετά ψή
φο υ ώς οργανικόν μέλος. Εκπρό
σωπος τοΰ «Συλλόγου Υπαλλήλων» 
τής Τραπέζης, υποδεικνυόμενος ΰπό 
τοΰ Συμβουλίου τοΰ έν λόγψ Συλλό
γου, μετά τοΰ άναπληρωτοΰ του ή 
ό ΰπό τοΰ κρινομένου ύπαλλήλου ο
ριζόμενος. Πάντως καί ό τελευταίος 
οΰτος δέον νά όρίζηται μέσψ τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλ
λόγου καί κατόπιν σχετικής έγκρί- 
σεώς τοΰ.

Οί υπό τοΰ Συμβουλίου τοΰ Συλ
λόγου οριζόμενοι Εκπρόσωποί του 
(τακτικός καί άναπληρωματικός), 
εις τό Πρωτοβάθμιον Συμβοΰλιον ά- 
πολύσεων, δέον άπαραιτήτως νά εί
ναι άνώτεροι κατά βα
θμόν τού κρινομένου.

Εις τήν περίπτωσιν 
Γ' ή όποια άφορά τάς άρμοδιότη
τας καί τήν σύνθεσιν τοΰ Δευτερο
βαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου 
νά καθορισθή δτι τό Συμβοΰλιον 
τούτο συγκροτείται έκ τοΰ Διοικη- 
τοΰ ώς Προέδρου, τριών Δ)τών ή 
Ύποδ) τών έκ τών ΰπηρετούντων έν 
Άθήναις καί τοΰ Προέδρου τοΰ 
«Συλλόγου Υπαλλή
λων τής Τραπέζης» ή 
τοΰ νομίμου άναπληρωτοΰ του ή 
τοΰ ΰπό τοΰ Δ. Σ. τοΰ Συλλόγου, 
δι’ άποφάσεώς του έγγράφως ορι
ζόμενου.

Α. 'Αρμοδεότιης Ανώτε
ρου ’AvsfcQetopTjTizoo Πεε- 
θαρχεκοΰ Χυμβουλεου

Νά μετέχη εις αυτό μετά ψήφου 
Εκπρόσωπος τοΰ Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟΝ 30ον

ζΑεχδεκααέα. («εεΟαρχε κ η ς
Χεκαεοδοβεας)

Νά όρισθή σαφώς δτι α) ό ΰπό 
πειθαρχικήν δίωξιν τελών υπάλλη
λος, δικαιοΰται νά λάβη Εγκαίρως 
γνώσιν πλήρως τών στοιχείων τής 
εις βάρος του κατηγορίας καί ολο
κλήρου τοΰ άφορώντος αυτόν φα- 
κέλλου, β) τό άσκοΰν τήν πειθαρχι
κήν δικαιοδοσίαν οργανον ΰποχρε- 
οΰται, πρό πάσης Επιβολής ποινής, 
νά καλέση τόν κρινόμενον εις άπο
λογίαν, καί ό κρινόμενος δικαιού
ται πάντοτε έφ’ δσον τό ήθελε ζη
τήσει, νά έμφανισθή Ενώπιον τοΰ 
άσκοΰντος τήν πειθαρχικήν δικαιο
δοσίαν οργάνου, καί ν’ άναπτύξη 
τήν ύπεράσπισίν του.

Επίσης νά καθορισθή ρητώς, α- 
πασαι αί έπιβάλλουσαι πειθαρχι
κήν ποινήν άποφάσεις τών αρμοδί
ων οργάνων, δέον νά είναι

έπαρκώς καί σαφώς ή- 
τιολογημέναι καί δτι δέ
ον άπαραιτήτως ή έπιβαλλομένη 
πειθαρχική ποινή νά είναι άνάλο- 
γος, κατά τήν κρίσιν άγαθοΰ άν- 
δρός, προς τό μέγεθος καί τήν βα
ρύτητα τοΰ πειθαρχικού παραπτώ
ματος δι’ δ έπεβλήθη.

ΑΡΘΡΟΝ 31ον

Αίτήσεις άν*Οεωρή®εως

Νά όρισθή δτι αί άποφάσεις δΓ 
ών Επιβάλλονται ποιναί, ΰπό μέν 
τοΰ Διοικητοΰ ΰπόκεινται εις άνα- 
θεώρησιν ΰπό τοΰ άνωτάτου πειθαρ
χικού Συμβουλίου, αί δέ ΰπό τών 
Πειθαρχικών Συμβουλίων, Πρωτοβα
θμίου, καί Δευτεροβαθμίου, εις τό 
άμέσως άνώτερον.

ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΗ 
ΑΡΘΡΟΝ 36ον

IV
ΙΙ'Λητϊβίχ πολεμεοτών

1. Έν τή άρχαιότητι τοΰ κατε- 
χομένου βαθμού, προστίθεται Δ ι- 
ετής Υπηρεσία ή έφ’ δ
σον ή έν αύτψ άρχαιότης είναι έ- 
λάσσων τής διετίας εις τόν εις δν 
προαχθήσονται βαθμόν εΰθύς μέ τήν 
Εφαρμογήν τοΰ παρόντος Κανονι
σμού, εις τούς έκ τοΰ, κατά τήν δη- 
μοσίευσίν του, ύπηρετοΰντος Προ
σωπικού.

α) Πολεμιστάς Ν. Δ, 751)49) 
1836)52 γενικώς.

2. Προστίθεται τριετής ύπηρε- 
σία κατά τήν αυτήν ώς άνω Εννοι
αν τής παραγράφου 1 τοΰ παρόν
τος άρθρου.

α) Εις τοΰς Εχοντας τήν ιδιότη
τα τοΰ Άγωνιστοΰ τής Εθνικής 
’Αντιστάσεως κατά τήν Εννοιαν και 
τάς προϋποθέσεις τοΰ Ν.Δ. 179) 
1969.

Αί κατά τά άνω προσθήκαι είναι 
άνεξάρτητοι άλλήλων. Εφαρμοζόμε
νοι κεχωρισμένως, άλληλοδιαδόχως 
καί άνευ συμψηφισμού εις τούς ά- 
νήκοντας εις άμφοτέρας τάς περι
πτώσεις. ’Ακολουθούν δέ τόν υπάλ
ληλον καθ’ δλην αύτοΰ τήν έν τή 
Τραπέζη έξέλιξιν.

ΑΡΘΡΟΝ 37αν
Μετά,βατικαί διατάξεις

Νά προστεθή νέον σχετικόν άρ
θρον ΰπ’ άριθ. 37 περιέχον νέαν με
ταβατικήν διάταξιν εις ήν νά όρί- 
ζηται δτι:

«Μετά τήν Εγκρισιν τοΰ ’Οργανι
σμού ΰπό τοΰ Γεν. Συμβουλίου τής 
Τραπέζης, τό προσωπικόν Εντάσσε
ται εις τόν ’Οργανισμόν κατά τάς 
διατάξεις αύτοΰ, καί λαμβάνει τούς 
βαθμούς καί τάς προσαυξήσεις του 
ας δικαιούται έν τψ βαθμψ καί ώς 
αΰται καθορίζονται διά τοΰ παρόν
τος ’Οργανισμού. Αί οικονομικοί 
δμως συνέπειαι δέν δύναται ν’ άνα- 
τρέξουν πρό τής 1.1.1971.

Διά τήν Ενταξιν τοΰ προσωπικού 
άποφαίνεται ή Επιτροπή προεδρευ- 
ομένη ΰπό τοΰ Ύποδιοικητοΰ τής 
Τραπέζης καί άποτελουμένη έκ τοΰ 
Δ) τοΰ Προσωπικού, τοΰ Γεν. Έπι
θεωρητοΰ, τοΰ Δ)τοΰ Εργασιών Ε
σωτερικού καί τοΰ Δ)τοΰ τοΰ Γενι
κού Λογιστηρίου, όριζομένη ύπό 
τοΰ Διοικητοΰ μετά τών άναπληρω- 
τών των καί τοΰ Προέδρου τοΰ Συλ
λόγου τών Υπαλλήλων τής Τρπαέ- 
ζης μετά τοΰ Άναπληρωτοΰ του».

Έν τέλει τοΰ ’Οργανισμού νά 
περιληφθή διάταξις ώς άρθρον 38 
όρίζουσα δτι «διά τήν τροποποίη- 
σιν καί συμπλήρωσιν τοΰ παρόντος 
Όργανισμοΰ είναι άπαραίτητος καί 
δέον νά ζητήται καί λαμβάνηται ύπ’ 
δψει καί ή γνώμη τοΰ προσωπικού, 
διά τών νομίμως Εξουσιοδοτημένων 
Εκπροσώπων του, όριζομένων ύπό 
τοΰ Δ. Σ. τοΰ Συλλόγου τών Υ
παλλήλων τής Τραπέζης».

V

ζης καί τής αλματώδους άναπτύξε- 
ως τών Υπηρεσιών της, προς δέ 
καί τών συγχρόνων άντιλήψεων πε
ρί τών έπιβαλλομένων σχέσεων, κα- 
τανοήσεως καί συνεργασίας μεταξύ 
Διοικήσεως καί προσωπικού, έπ’ ά- 
γαθψ καί προς τό συμφέρον άμψο- 
τέρων τών μερών καί τής έν γένει 
Εθνικής ήμών Οικονομίας, νά έπι- 
σημάνωμεν τά σημεία, ώς προς τά 
όποια ό έν ίσχύϊ «’Οργανισμός Υ
πηρεσίας» τής Τραπέζης χρήζει 
τροποπο ιήσεως.

Κατά τήν διατύπωσιν τών προ- 
τάσεών μας τούτων, ήθελήσαμεν νά 
εϊ'μεθα έντός τής ύφισταμένης σή
μερον, έν τή Τραπέζη, πραγματικό
τητας καί αί άπόψεις μας στηρί
ζονται εις ρεαλιστικάς καί άπολύ- 
τως μετριοπαθείς Εκτιμήσεις, μέ 
βάσιν τό δυνάμενον νά έφαρμοσθή, 
χωρίς άδικαιολογήτους Αναστατώ
σεις καί δυσκολίας. Πιστεύομεν εί- 
λικρινώς δτι αί προτάσεις μας αΰ- 
ται, εις όλα αυτών τά σημεία, εί
ναι ίκανοποιήσιμοι καί δτι ή άπό 
μέρους ύμών άποδοχή των, θά στε- 
ρεώση καί θ’ άναπτύξη Ετι περισ
σότερον τάς ύψισταμένας έν τή 
Τραπέζη Συλλογικάς σχέσεις Εργα
σίας, διά τής ψυχικής καί ήθικής ί- 
κανοποιήσεως τών "Υπαλλήλων, οί 
οποίοι, ώς κατ’ έπανάληψιν μάς έ- 
δόθη ή ευκαιρία νά τονίσωμεν, ά- 
ποτελοΰν τό πολυτιμώτερον καί ά- 
ποδοτικώτερον κεφάλαιον τοΰ ‘Ι
δρύματος, ώς καί ΰμεϊς προσωπι- 
κώς. Επίσης κατ’ έπανάληψιν Εχετε 
διακηρύξει.

Εϊ'μεθα βέβαιοι δτι, καί ύμείς 
προσωπικώς, τοΰ όποιου τάς ειλι
κρινείς καί στοργικάς διαθέσεις Ε
ναντι τών ύπαλλήλων γνωρίζομεν 
καλώς καί πολλάκις μάς έδόθη ή 
ευκαιρία νά έκτιμήσωμεν έν τή πρά- 
ξει, αλλά καί τό Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον τής Τραπέζης, άναγνωρί- 
ζοντες τήν κεφαλαιώδη σημασίαν έ
νός, προσηρμοσμένου εις τάς ιδιαι
τέρας συνθήκας τοΰ "Ιδρύματος, 
«’Οργανισμού Υπηρεσίας», καί 
κρίνοντες τάς προτάσεις μας ώς 
βάσιμους, δικαίας, λογικάς καί 
πραγματοποιήσιμους, θά εΰαρεστη- 
θήτε νά διατάξητε τά δέοντα ώστε 
αί προτάσεις αυται ν’ άποτελέσουν 
τήν βάσιν τής γενησομένης τροπο- 
ποιήσεως, συμπληρώσεως καί άνα- 
μορφώσεως τοΰ Όργανισμοΰ τού
του.

Μετά τοΰ παρόντος ΰποβάλλομεν 
καί σχετικήν εισηγητικήν Εκθεσιν 
τοΰ ήμετέρου Διοικτηικοΰ Συμβου
λίου έπΐ τής ανάγκης τής τροπο- 
παιήσεως ώς αυτή άνωτέρω Εκτίθε
ται, καί εϊ'μεθα εις τήν διάθεσιν ύ
μών καί τών αρμοδίων παραγόντων 
τής Τραπέζης, διά- τήν διεξαγωγήν 
σχετικών συζητήσεων, ή Εναρξις καί 
τό πέρας τών όποιων έλπίζομεν νά 
μήν βραδύνη, έν δψει καί τής ση
μασίας καί τοΰ Επείγοντος τοΰ θέ
ματος.

Μέ τήν ββεαιότητα ταύτην καί 
μέ τάς θερμάς έκ τών προτέρων ευ
χαριστίας μας

ΔΙ ΑΤΕΛΟΥΜΕΝ 
Μετά πάσης τιμής

Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
"Ο Πρόεδρος

Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
Ό Γεν. Γραμματεύς 

Δ. ΠΑΠΑΊ ΩΑΝΝΟΥ

| ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
Ζ Χειρουργός ’Οδοντίατρος
( Κάνιγγος 7

!2ος όροφος 
Τηλ. 630.277

| Δέχεται τούς "Υπαλλήλους τής

i Τραπέζης μέ τό ίσχΰον τιμολό- 
γιον ΤΥΠΕΤ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡίΟΝ
Κύριε Διοικητά,

Προσεπαθήσαμεν, κατόπιν πολλών 
καί βασανιστικών συζητήσεων, έν 
δψει καί τής μέχρι σήμερον Εφαρ
μογής του, τής συνεχώς έπεκτεινο- 
μένης δραστηριότητας τής Τραπέ-

ΔΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΣΟΝΤΟΥ - ΠΟΥΛΑΚΗ {
Μαυρομματαίων 6 (2ος δροφος) ! 
Τηλ. 885.624 - ΑΘΗΝΑΙ (147) | 
Δέχεται 7-9 π.:μ. καί 5-7 μ.μ. I

ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ· ΙΟΟΛΙΚΙΙΧ ΤΡΑΠΕΖΗΧ

Όοίις <*>ερείανοΰ /S καί Κατοαντώννι 
(ΙΙάροδος Αεωφ. ’Αλεξάνδρας άριθ. 15S)

Τηλεφωνικήν κέντρον μ-έσιρ τοΰ όποιου επικοινω
νείτε μ,έ. όλους τοΰς όρόφους καί τάς ΰπηρεσίας:

643.SS1, 641.024, 6-41.0»$$ 
641.026, 648.016 
ΥΟΙΙΑΑΪ (Τ. 701)

ΩΡΑΙ ΕΠΙ£Κε·ΡΕΩΥ:
(καθ’ εκάατην) 11—1 καί S—9 ϊ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 4ης ΣΕΛ.)
καί τοΰ υπουργού Έργασίας έκδιδο- 
μένης έντός μηνός άπό τής δημο- 
σιεύσεως τοΰ νομοθετικού τούτου 
διατάγματος άνασυγκροτοΰνται τά 
λειτουργοΰντα συμβούλια καί Επί
τροποί καί τέλος, δτι διά τής αυ
τής άποφάσεώς δύναται νά Επέρχε
ται εις τήν σύνθεσιν αύτών μεταβο
λή, ώς προς τήν ιδιότητα τών μετε- 
χόντων προσώπων, ένηρμονισμένη 
προς τάς διατάξεις καί τό πνεΰμα 
τοΰ ώς άνω αναγκαστικού νόμου. 
Δυνάμει τών διατάξεων τούτων έξε- 
δόθη ή ΰπ’ άριθ. 76891)4992 άπό 
14 Αΰγοΰστου 1969 άπόψασις τοΰ 
Πρωθυπουργού καί τοΰ υπουργού 
Έργασίας «περί συνθέσεως καί συγ- 
κροτήσεως Συμβουλίων καί Επιτρο
πών άρμοδιότητας υπουργείου Έρ
γασίας». ΔΓ αυτής διετηρήθη μέ 
μερικάς τροποποιήσεις ή σύνθεσις 
τών Διοικητικών Διαιτητικών Δικα
στηρίων ή προβλεπομένη υπό τής 
ΰπ’ άριθ. 89177)7181 άπό 6 ’Ο
κτωβρίου 1964 άποφάσεώς τοΰ ϋ- 
πουργού Έργασίας «περί άνασυν- 
θέσεως τοΰ τρόπου συγκροτήσεως 
κλπ. τών Πρωτοβαθμίω νκαί Δευτε
ροβαθμίων Διαιτητικών Δικαστη- 

I ρίων».

ΜΟΝΙΜΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ

Διά τής τελευταίας αυτής άπο- 
φάσεως ώρίσθη, δτι τά Δευτεροβά
θμια Διαιτητικά Δικαστήρια συντί
θενται πλήν άλλων καί έξ ένός μονί
μου έργοδοτικοΰ μέλους Εκπροσώ
που τών βιομηχάνων καί έξ ένός έ- 
ναλλασσομένου άναλόγως τοΰ Επαγ
γέλματος, τό όποιον άφορά ή άιενε- 
ξις έργοδοτικοΰ μέλους, Εκπροσώπου 
τών Εμπόρων, βιοτεχνών - έπαγγελ- 
ματιών, Εργοληπτών Δημ. ’Έργων 
καί άνωνύμων Εταιριών. Επίσης, έξ 
ένός τακτικού έργατικοΰ μέλους καί 
έξ ένός έναλλασσομένου Εργατικού 
μέλους, όριζομέονυ κατά περίπτω- 
σιν προσκλήσει τοΰ Προέδρου τοΰ 
Δικαστηρίου ΰπό τής έν διενέξει 
Τριτοβαθμίου ή Δευτεροβαθμίου Ερ
γατικής Όργανώσεως ύπό τής οι
κείας ‘Ομοσπονδίας καί έν Ελλείψει 
αύτής ΰπό τοΰ Έργατικοΰ Κέντρου 
τής έδρας τοΰ Δικαστηρίου. Έν συ
νεχεία, διά τής αυτής άποφάσεώς 
ώρίσθη δτι, εις άς περιπτώσεις ή 
διένεξις άφορά πλείονα τοΰ ένός Ε
παγγέλματα μη καλυπτόμενα ύπό 
Έργοδοτικών ’Οργανώσεων τών βιο- 
μηχάνων. Εμπόρων, βιοτεχνών, έπαγ- 
γελματιών. Εργοληπτών Δημ. ’Έρ
γων καί άνωνύμων Εταιριών, αί έν 
διενέξει Έργοδοτικαί ’Οργανώσεις 
ή έργοδόται υποδεικνύουν διά δηλώ- 
σεώς των πρός τόν Πρόεδρον τοΰ 
Πρωτοβαθμίου ή Δευτεροβαθμίου τοΰ 
έκδικάζοντος τήν διένεξιν Δικαστη
ρίου τόν έκ τών έργοδοτικών μελών 
τούτου Εκπρόσωπό ντων εις τό συγ- 
κεκριμένον θέμα καί έν διαψωνίςι των 
όρίζει τούτον ό Πρόεδρος τοΰ Δι
καστηρίου. Τέλος διά τής αυτής ά- 
τοφάσεως ώρίσθησαν τά τής ΰπο- 
δείξεως ΰπό τών οικείων ’Οργανώ
σεων καί διορισμοΰ ΰπό τοΰ ΰπουρ- 
γοΰ Έργασίας τών ώς άνω έκ τής 
τάξεως τών μισθωτών καί Εργοδο
τών τακτικών καί αναπληρωματικών 
μελών τών ρηθέντων διαιτητικών 
Οργάνων. Δι άδέ ής μνησθείσης ΰπ’ 
άριθ. 76891)4992 άπό 14 Αύγου
στου 1969 άποφάσεώς τοΰ Πρωθυ
πουργού καί τοΰ υπουργού Εργα
σίας έτροποποιήθη ή ώς άνω ΰπ’ 
άριθ. 89177)7181 άπό 6 ’Οκτωβρί
ου 1964 άπόψασις τοΰ ΰπουργοΰ 
Έργασίας διά τής προσθήκης καί 
τών Αυτοκινητιστών εις τάς ώς άνω 
κατηγορίας Εργοδοτών.

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Κατά τήν ορθήν Εννοιαν τών ώς 
άνω διατάξεων, άσάκις ή διένεξις 
άφορά εις Επάγγελμα μή καλυπτό- 
μενον ΰπό έργοδοτικών οργανώσεων 
τών βιομηχάνων. Εμπόρων, έπαγγελ- 
ματιών, βιοτεχνών, αυτοκινητιστών. 
Εργοληπτών Δημοσίων ’Έργων καί 
άνωνύμων Εταιριών, αί έν διενέξει 
έργοδοτικαί οργανώσεις ή οί έργο- 
δόται ΰπσδεικνύουν διά δηλώσεώς 
των πρός τόν Πρόεδρον τοΰ έκδι
κάζοντος τήν διένεξιν Δικαστηρίου 
τό έναλλασσόμενον έργοδοτικόν μέ
λος, τό όποιον θά Εκπροσώπηση αυ
τούς εις τό συγκεκριμένον θέμα. Έν 
διαφωνία των όρίζει τοΰτο ό Πρόε
δρος τοΰ Δικαστηρίου. Τό μέλος 
τοΰτο δέν είναι άπαραίτητον νά Ε
πιλογή μεταξύ τών όρισθέντων ήδη 
ώς έναλλασσομένων έργοδοτικών με
λών, Εκπροσώπων τών Εμπόρων, βιο- 
τεχνών καί λοιπών κατονομαζομένων 
ώς άω έργοδοτώ, διόντι τοιοΰτος πε
ριορισμός δέν τίθεται ΰπό τών άνω
τέρω διατάξεων. ‘Η έν αύταΐς φρά- 
σις, οτι οί έργοδόται ΰπσδεικνύουν 
τόν έκ τών έργοδοτικών μελών τοΰ 
δικαστηρίου Εκπρόσωπόν των Εχει 
προφανώς τήν Εννοιαν, δτι οί έργο- 
δόται ΰπσδεικνύουν τόν Εκπρόσωπόν 
των, δστις θά μετάσχη τοΰ δικαστη
ρίου ώς έργοδοτικόν μέλος αύτοΰ.

‘Λ Ερμηνεία αϋτη, συνάδουσα καί

πρός τόν ύπό τών ώς άνω διατάξεων 
έπιδιωκόμενον σκοπόν τής κατά τό 
δυνατόν πληρεστέρας έκπροσωπήσε- 
ως εις τήν σύνθεσιν τών διαιτητικών 
οργάνων τών έν διενέξει μισθωτών 
καί Εργοδοτών, ένισχύεται καί έκ 
τοΰ δτι άνάλογος περιορισμός δέν 
τίθεται προκειμένου περί τοΰ δευτέ
ρου έναλλασσομένου έργατικοΰ μέ
λους τών δευτεροβαθμίων διαιτητι
κών οργάνων. Τοΰτο όρίζεται ΰπό 
τών οικείων οργανώσεων, κατά τά 
είδικώτερον διά τών ώς άνω υπουρ
γικών αποφάσεων οριζόμενα. Εις με
ρικάς δέ περιπτώσεις καί ΰπό τοΰ 
ίδιου τοΰ έν διενέξει Εργατικού σω
ματείου.

Η ΚΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ

Έν προκειμένψ, ώς προκύπτει έκ 
τής διά τής προσβαλολμένης ΰπουρ- 
γικής άποφάσεώς έγκριθείσης ΰπ’ 
άριθ. 3)1970 άποφάσεώς τοΰ Δευ
τεροβαθμίου Διοικητικού Διαιτητι
κού Δικαστηρίου ’Αθηνών καί τών 
άπό 14 ’Ιανουάριου 1970 πρακτι
κών αύτοΰ, ό Πρόεδρος τοΰ διαιτη
τικού τούτου οργάνου, προκειμένης 
έκδικάσεως ής περί ής ή άπόψασις 
αϋτη διενέξεως περί τών δρων άμοι- 
βής καί έργασίας τών θυρωρών πο
λυκατοικιών καί μεγάρων άπάσης 
τής χώρας, ήτοι διενέξεως άψορώ- 
σης εις Επάγγελμα μή καλιπττόμε- 
νον ΰπό τών έν τή μνησθείση ΰπ’ 
άριθ. 76891)1969 άποφάσει τοΰ 
Πρωθυπουργού καί τοΰ ΰπουργοΰ 
’Εργασίας μνημονευσμένων έργοδστι- 
κών οργανώσεων, ώρισεν ώς έναλ- 
Χασσόμενον έργοδοτικόν μέλος αύ
τοΰ τόν διά τής τελευταίας ταύτης 
άποφάσεώς όρισθέντα ώς Εκπρόσω
πον τών Επαγγελμάτων Α.Κ., μέ τήν 
αιτιολογίαν, δτι αί έν διενέξει έρ- 
γοδοτικαί οργανώσεις δέν υπέδει
ξαν άπό κοινοΰ τό έναλλασσόμενον 
έργοδοτικόν μέλος καί συνεπώς τοΰ
το Εδει νά όρισθή ΰπό τοΰ Προέδρου 
έκ τών έν τή μνησθείση άποφάσει 
περιοριστικώς άναψερομένων ώς έ
ναλλασσομένων έργοδοτικών μελών 
τοΰ ρηθέντος διαιτητικού οργάνου. 
Εκπροσώπων τών Εμπόρων, βιοτε
χνιών, έπαγγελματιών, αύτοκινητι- 
στών, άνωνύμων Εταιριών καί Εργο
ληπτών Δημοσίων ’Έργων.

"Η αιτιολογία δμως αϋτη, έξ ής 
προκύπτει, δτι ό Πρόεδρος τοΰ ρη
θέντος οργάνου, κατά τόν ΰπ’ αύ
τοΰ όριθμόν τοΰ ώς άνω μέλους, με
τά τήν διαπιστωθεΐσαν διαφωνίαν 
τών έν διενέξει έργοδοτικών άργα- 
νώσεων, έθεωρήσαμεν Εαυτόν 8ε- 
σμευόμενον δπως έπιλέξη τό μέλος 
τοΰτο έκ τών διά τής μνησθείσης ά- 
ποφάσεως όρισθέντων Εκπροσώπων 
τών Εργοδοτών, Ενώ εύχέρειαν ά- 
πλώς καί οΰχί ΰποχρέωσιν είχε πρός 
τοΰτο, κατά τά έν τή ήγουμένη σκέ- 
ψει έκτεθέντα, παρίσταται μή νό
μιμος καί κατ’ άκολουθίαν ή προσ- 
βαλλσμένη ύπουργική άπόψασις, εις 
ήν ένεσωματώθη καί ή μνησθεΐσα ά- 
πόφασις τοΰ δευτεροβαθμίου διαιτη
τικού οργάνου, είναι άκυρωτέα λό
γψ κακής συνθέσεως τοΰ διαιτητι
κού τούτου οργάνου, κατά τά βασί- 
μως προβαλλόμενα διά τοΰ πρώτου 
λόγου τής ΰπό κρίσιν αίτήσεως....

ΑΡΗΣ ΑΙΑΚΟΣ
Νευρολόγος — Ψυχίατρος j

Diploma in phychological j 
(D.P.M.) Royal College of j 
physicians and surgeons | 

LONDON j
Δέχεται τά μέλη τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. | 
‘Ιππσκράτους καί Ναυαρίνσυ 8 I 

5 — 8 μ.μ.
Τηλ. 820-972
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DR. ΑΡΓΥΡ ΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ 

Νευρολόγος — Ψυχίατρος 

Ίατρεΐον —
’ Η λεκιτραεγκεφαλαγραφ ι κόν

’Εργαστήρι αν 
Βασ. Σοφίας 102α 

Τηλ. 774.532

Καθημερινώς, πλήν Σαββάτου, 
17.30'—19.30'



ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ Β9ΙΙΑ0ΠΙΤΤΑΣ,, ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ 
ΕΟΡΤΑΣΟΗ ΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΝ
[ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 4ης ΣΕΛ.)
Έθινκής Κυβέρνησε ως, χυπηρξε τόΓ 
<τσν έμπερτστα,τω μένη, ώστε δεν ήτο 
δυνατόν Μαρά νά 'έξουδετερώση: ολας 
τάς περί το «άσφαιλιστικόν» Εως τό
τε, μβλετωιμένας άτυχεΐς, λύσεις, 

’Ήδη ύστερα «άιπό τίς πρόσφατες 
παθυσηχ αστικές δηλώσεις τού άξιω-

βούλους καί Διευίθϋντάς τήις Τ'ραπέ- 
ζης μας, εύχόιμεθα Επίσης, Εξ ονόμα
τος τού Προσωπικού* 1, εύόΐδ-ωσιν των 
προσπαθειών σας διά την άνάπτυξιν 
τών εργασιών τοϋ ’ Ιδρύματος καί ά- 
ναγνώρισιν τών καταβαλλοίμένων κό
πων σας διά τον εκσυγχρονισμόν αυ
τού.

νο, νά δη τακτοποιημένα, ιρλα τά έκ- 
κρείμούντα συλλογικά 'δέματα, ώισ'τε 
τον ερχόμενο' χρόνΙον νά έορτάσωμεν 
τή «Βασιλόπιττα» πιο κεφάτοι, πιο 
γελαστοί.

Κάδε χρόνο, εϊδισταιι νά μάς μοι- 
ράξη τή «Βιάσιλόπιττα» δ κ. Διοικηπ 
τής μας. Κατ’ άτυχή σύμπτωσιν, έΐ-

«Ύπό την ιδιότητά μου, εύχομαι εις τον Σύλλογόν μας, νά εύτυχίση μέσα στον καινούργιο χρόνο, νά 
δη τακτοποιημένα ολα τά έκκρεμοΰντα συλλογικά Θέματα, ώστε τον ερχόμενο χρόνο νά έορτάσωμεν την 
«βασιλόπιττα» πιο κεφάτοι, πιο γελαστοί». Ό Πρόεδρος τού Συλλόγου κ. Μελχ. Τσουδερός δεν παρέ- 

λειψε νά άπευθύνη τάς εΰχάς του Καί εις τον Σύλλογον, κατά τό κόψιμον τής «βασιλόπιττας».

τίμου Προέρ&ου τής Κυβερνήίσεως, 
δικαιολογούμενα αν ελπίζωμεν, οτι 
όψέποτε εις τό δέμα τούτο καταλή
γει ή ’Εθνική Κυβέρνησης εις λύσιν, 
αυτή θά απέχη πολύ, άπιό τοϋ νά εί
ναι οδυνηρά, διά τους ήισφαλισμένους 
καί τους συνταξιούχους,

”Ας ελπίσωμεν λοιπόν οτι τό άνμ- 
τείλαν 1971, θά είναι δι’ ολουις μας 
καί ’διά τά θέματα πού μάς 'απασχο
λούν, εύτυιχέστεριον τοΰ άπελίΐόντος 
1970.

Τελειώνοντες, έκίφράζομεν έξ ονό
ματος τοϋ Προσωπικού τής Εθνικής 
Τραπέζης, εις τους 'εκλεκτούς προσ
κεκλημένους μας θερμάς ευχαριστίας 
πού ϋπββ'λή'θηισαν είς τ'όν κόπον νά 
τιμήσουν την αποψινήν εορτήν μας 
καί τούς ευχόμαστε κάθε ατομικήν 
καί οικογενειακήν ευτυχίαν.

Είς 'Τιμάς κ. 'Τποδιοικητά καί εις 
τούς 'Εκλεκτούς Επιτελείς σας, Συμ

Προσωπικώς ιείς 'Τιμάς κ. ’Τποδιοι- 
κητά καί σέ καθ’ Ενα χωριστά είς 
τούς επιτελείς σας, εύχόιμεθια ιόλοψύ- 
χως 'οικογενειακήν υγείαν, ευτυχίαν 
καί χαράν τό 1971.

Τέλος, υπό την ιδιότητά μου, εύ
χομαι είς τον Σύλλογόν μας, νά 
εύτυχήση μέσα στον καινούργιο χρόί-

φέτοις (απουσιάζει είς τό' Εξωτερικό. 
Παρακαλοϋμεν τον %. 'ΤποΙδνοικηιτήν 
πού τον άναπληροϊ ®ίς ολην την ΐ- 
κτασνν τών καθηκόντων του. ν’ άνα- 
λάβη την έκτέλεσιν καί ιαιύτοϋ τοΰ 
καθήκοντος.

Σας ευχαριστώ 
Καλή Χρονιά

Ή ομιλία του κ. Ύποδιοικητου
’Απάντων ό Υποδιοικητής κ.

Καμπέρος είπεν τά έξης!
«Αισθάνομαι ιδιαιτέραν χαράν, 

διότι, εκπρόσωπων τήιν Διοίκησιν 
τής Εθνικής Τραπέζης, προσέρχο
μαι είς την σημερινήν Εορτήν καί αύ- 
ρίσκομαι μεταξύ ύμών, τών συνερ- 
γατών μας καί τής ηγεσίας των, είς 
την οικογενειακήν ταύτην συγκέντρω- 
σιν

ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 
ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΣΟΠΙΚΟΥ
Διά τής κατωτέρω πράξεως 

τοΰ κ. Διοικητοΰ συνεστήθη Τμή
μα Γενικών Οικονομικών Ζητημά
των τοΰ Προσωπικού:
Έχοντες ΰπ’ όψει τό άρθρον 1 

παραγρ. 3 καί 4 τοΰ Όργανισμοΰ 
τής Υπηρεσίας τής Τραπέζης, ώς 
καί τό ΰπ’ άριθ. 36)24.1 1.70 Πρα
κτικόν τοΰ Συμβουλίου Εργασιών 
’Εξωτερικών,

I. Συνιστώμεν παρά τή ώς άνω 
Διευθύνσει νέον Τμήμα ΰπό τον τί
τλον «Τμήμα Γενικών Οικονομικών 
Ζητημάτων Προσωπικού», άρμοδιό- 
της τοΰ οποίου ορίζεται ή έπο- 
πτεία, παρακολούθησις καί κατεύ- 
θυνσις τοΰ δλου έργου τών κάτωθι 
συνιστωμένων καί είς τούτο εντασ-

σομένων Υπηρεσιών:
α) Υπηρεσίας Γενικών Οικονομι

κών Ζητημάτων Προσωπικού ’Εσω
τερικού καί

β) Υπηρεσίας Γενικών Οικονομι
κών Ζητημάτων Προσωπικού Εξω
τερικού.

11. Τοποθετοΰμεν τον κ. Άρι- 
στείδην Σ. Καραμεσίνην, Τμημα- 
τάρχην Β' τάξεως, ήδη Προϊστάμε
νον τής Υπηρεσίας Οικονομικών 
Ζητημάτων Προσωπικού, ώς Προϊ
στάμενον τοΰ ώς άνω συνιστωμένου 
νέου Τμήματος, είς δν χορηγοΰμεν 
δικαίωμα πρώτης υπογραφής.

Προϊσταμένους τών προειρημένων 
Υπηρεσιών θέλομεν τοποθετήσει δι’ 
έτέρας Πράξεως ήμών.

Έκυκλοφόρηοε λεύκωμα 
διά τον I. Δροοόπουλον

Πολυτελέστατο λεύκωμα 130 σε
λίδων μεγάλου σχήματος, σέ έκ,τύ- 
πωσι δφφσετ, μέ περισσότερες άπό

Εκδρομή του Ομίλου 
Φιλάθλων Θεσσαλονίκης

Έπ’ εΰκαιρίςι τών εορτών τών 
Χριστουγέννων ό "Ομιλος Φιλά
θλων Εθνικής Τραπέζης Θεσσαλο
νίκης έπραγ ματοπο ί ησεν Εκδρομήν 
είς συνοριακόν φυλάκιον Εξοχής - 
Δράμας, την 13ην τρέχοντος, πρός 
έπΐσκεψιν τών φρουρών, είς τούς ο
ποίους καί διένειμαν δώρα.

Τούς αντιπροσώπους τοΰ 'Ομί
λου ηΰχαρίστησεν έκ μέρους τών 
στρατιωτικών αρχών ό Διοικητής 
τής Μονάδος.

Έκ μέρους τοΰ 'Ομίλου ώμίλη- 
σεν 6 Γεν. Γραμματεύς αυτού κ. 
Δη,μητριός Χατζηνικολάου ό όποιος 
έξήρεν την αποστολήν τών ’Ακριτών 
μας.

εκατό φωτογραφίες, έγχρωμες καί α
σπρόμαυρες, έκυκλοφόρησε εά Οικο
δομικός Συνεταιρισμός τών έν Φιλο
θέη Υπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης, 
μέ τήν ευκαιρία τής συμπληρώσεως 
100 Ετών άπό τήν γέννησι τοΰ αει
μνήστου διοικητοΰ καί ίδρυτού τής 
Φιλοθέης Ίωάννου Δροσοπούλου.

Τό λεύκωμα —που περιέχει ένα 
πρωτότυπο φωτογραφικό πανόραμα 
τής ζωής τού Δροσοπούλου, δσο· καί 
τοΰ καταπράσινου προαστίου— προ
λογίζει ό πρόεδρος τού Συνεταιρι
σμού κ. Άνδρέας Ζ. Δημητρακόπου- 
λος.

Στο λεύκωμα περιλαμβάνονται — 
μέ στοιχεία πού έρχονται για πρώ
τη φορά στο φώς— άρθρα για τήν 
Φιλοθέη καί τήν μέχρι σήμερα έξέ- 
λιξί της, τά έργα τού Συνεταιρισμού 
άπό τής ίδρύσεώς του, τήν έκπολιτι
ά τική καί καλλιτεχνική κίνησι τοΰ 
προαστίου, τήν δράσι τού Δροσο
πούλου κ.ά.

Ώς σάς είναι γνωστόν, τό διαρ- 
ρεΰσαν έτος άπετέλεσεν έτος προ- 
ωθήσεως πολλών ζητημάτων τού 
Προσωπικού. ' I κανοποιήθησαν οικο
νομικά αιτήματα καί έτέθησαν τά 
θεμέλια τής μελέτης διά τήν άνασύν- 
ταξιν τοΰ ’Οργανισμού τής Τραπέ
ζης μέ κριτήρια άποβλέποντα είς 
τήν έξασφάλισιν καλλίτερων δρων έ- 
ξελίξεως τών υπαλλήλων.

Ή συνεργασία μεθ’ υμών υπήρξε 
γενικώς Εξαιρετικά κορποφόρος καθ’ 
όλην τήν διάρκειαν τοΰ 1970. Χάρις 
είς τήν συνεργασίαν αυτήν, ή ’Εθνι
κή Τράπεζα έσημείωσε τεράστια άλ
ματα είς όλους τούς τομείς τής δρα
στηριότητας μας.

Ή ’Εθνική Τράπεζα τής Έλλά- 
ρος, έχει άποδυθή ώς γνωρίζετε, είς 
αγώνα Εκσυγχρονισμού, τού οποίου 
οί πρώτοι καρποί, ήρχισαν ήδη νά 
είναι Εμφανείς. Ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης ευχαριστεί βαθύτατα τούς 
υπαλλήλους της, διότι όλοψύχως 
συμπαρίστανται είς τήν ανανεωτικήν 
ταύτην προσπάθειαν, Εργαζόμενοι 
έντατικώς και δεν παραγνωρίζει δτι 
είς τούς μόχθους των κυρίως οφείλον
ται τά έπιτευχθέντα μέχρι τοΰδε ι
κανοποιητικά αποτελέσματα είς ό
λους τούς τομείς. Άνευ της συμπα-

Νέα αϊτησις 
διά το επίδομα 
στεγάοεως

Διά τήν έγκρισιν Επιδόματος 
στεγάσεως απαιτείται ή υποβολή 
νέας αίτήσεως.

Οί ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι α
σχέτως αν έχουν ή δχι υποβάλει αΐ- 
τησιν, οφείλουν νά υποβάλουν νέαν.

Τιμητικός
διορισμός

'Ο ΰποδ)ντής τοΰ Δικαστικού τής 
Τραπέζης μας κ. Κωνοτ. ιΚουτσοΰ- 
κος διωρίσθη σύμβουλος τοΰ Δικηγο
ρικού Συλλόγου ’Αθηνών.

Ή «Τραπεζιτική» εύχεται είς τον 
Εκλεκτόν συνάδελφον καλήν Επιτυχί
αν είς τά καθήκοντα πού τού άνετέ- 
θησαν.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑ! ΤΟΥ ΣΪΑΑΟΓΟΪ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡ0Σ0ΠΙΚ0Υ

Τήν 15ην τ.μ. έγένοντο άρχαιρε- 
σίαι τοΰ Συλλόγου Βοηθητικού 
Προσωπικού τής Τραπέζςη μας καί 
έπανεξελέγη τό υπό τον κ. Κων. 
Τρίμην ψηφοδέλτιον.

ραστάισεως ταύτης καί τής αποδο
χής τής προσπάθειας Εκσυγχρονι
σμού έκ μέρους τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης, ό Εκσυγχρονισμός θά ή- 
το αδύνατος.

' Ηεϊσοδος τοΰ Νέου "Ετους ευ
ρίσκει τό "Ιδρυμά μας ανανεωμένου 
καί μέ μεγαλυτεραν ακτινοβολίαν είς 
τον Ελληνικόν καί τον διεθνή τραπε
ζικόν χώρον. Ή συμβολή τοΰ πρώ
του πιστωτικού Ιδρύματος τής Χώ
ρας, τής Τραπέζης μας, είς τήν ά- 
νάπτυξιν τής οικονομίας μας είναι 
σημαντική, καί έχει αποφασιστικήν 
έπίδρασιν είς τήν βελτίωσιν τής οι
κονομικής ζωής τοΰ τόπου. ’Επέτυ
χε δέ ή ’Εθνική Τράπεζα τούτο χά
ρις είς τον ζήλον καί τήν άφσσίωσιν 
τού Προσωπικού της, τό όποιον δεν 
έφείσθη κόπων διά νά φέρη είς πέ
ρας τήν αποστολήν του.

Βεβαίως, ή προσπάθεια δεν έτερ- 
ματίσθη διότι είς τήν προσπάθειαν 
βελτιώσεως δεν ύπαρχει καί δεν 
πρέπει νά ύπάρχη ανάπαυλα ή τέρ
μα. Εΰρισκόμεθα Ενώπιον μιας έξορ- 
μήσεως πρός κατάκτησιν νέων θέσε
ων είς τό Εσωτερικόν καί είς τήν αλ
λοδαπήν μέ σκοπόν τήν προσφοράν 
υπηρεσιών διά τήν καλλιτέραν καί 
ταχυτέρσν έξυπηρέτησιν τής πελατεί
ας τής Τραπέζης μας, συμβάλλοντας 
ούτω, άποφασιστικώς, είς τό, είς 
τον οικονομικόν τομέα, άναδημιουργι 
κόν εργον της ’Εθνικής Κυβερνήσε- 
ως.

Κολακευόμεθα νά πιστεύωιμεν δτι 
ή συμβολή μας είς τήν πραγματοποί- 
ησιν τοΰ έν Εφαρμογή ευρισκομένου 
πενταετούς προγράμματος είναι ά
ξια σηιμειώσεως.

Τούτο αποτελεί εν σημαντικόν Ε
πίτευγμα, πού θά έπιτρέψη είς Ο
λους μας νά διέλθ'ωμειν καλλιτέρας 
ή μέρας καί διά τό όποιον αίσθανό- 
μεθα υπερήφανοι,
’Αγαπητοί φίλοι,

Ή ειλικρινής συνεργασία Διοική- 
σεως καί προσωπικού τής Τραπέζης 
μας συνετέλεσεν είς τήν Επιτυχή αν
τί μετώπισιν όλων τών προβλημάτων 
πού άπησχόλησαν τό " Ιδρυμά μας 
κατά τό παρελθόν έτος. Άπεδείχθη 
ούτως περιτράνως πόσα πράγματα 
είναι δυνατόν νά Επιτευχθούν δταν 
ύπάρχη αμοιβαία κατανόησις τών 
δύο αυτών παραγόντων. Εύχομαι ό
πως ή ειλικρινής αυτή συνεργασία 
συνεχισθή καί κατά τό άρξάμενον έ
τος, πρός τό καλόν τού 'Ιδρύματος 
μας, πρός τό κοιλόν όλων μας.

Πρός τήν ηγεσίαν τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα
πέζης καί μέσφ αυτής, προς δλους 
τούς Εργαζομένους είς αυτήν, εύχο
μαι υγείαν καί ευτυχίαν διά τό 1971 
τό οποίον είθε νά άποτελέση έτος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου έπεσκέφθη άλληλοδ ιαδόχως τούς νεο- 
εκλεγέντας κ.κ. Διοικητήν καί Υποδιοικητήν καί συνεχάρη αυτούς 
διά τήν Εκλογήν των.

Προσέτι παρέσχε είς αυτούς τήν διαβεβαίωση; δτι ό Σύλλο
γος θέλει τοϊς συμπαρασταθή καί συνδράμει διά τήν Επιτυχίαν 
των είς τό έργον τό όποιον έκλήθησαν νά έπ ιτελέσουν.

Άμφότεροι, παρέσχον είς τό Δ.Σ, τήν ευκαιρίαν νά θέση είς 
αυτούς έν συντομίφ, ώς πλέον Επείγοντα, τά κάτωθι απασχολούντο 
τό Προσωπικόν γενικά θέματα:

1. "Εγκρισις τού όποβληθέντος σχεδίου τροποποιήσεως τοΰ 
’Οργανισμού Υπηρεσίας.

2. Πρόσληψις τοΰ αναγκαίου αριθμού υπαλλήλων πρός έπάν- 
δρωσιν τών Καταστημάτων καί,

3. Λειτουργία τής ’Επιτροπής χρονιζόντων είς συχνάς συνε-
δριάσες, διά τήν λήψιν αποφάσεων Επί θεμάτων άφαρώντων όμάδας 
συναδέλφων. , < \ , , ,

Οί κ.κ. Διοικητής καί Υποδιοικητής, ύπεσχέθησαν δτι θα έπι- 
ληφθώσιν όλων τών θεμάτων τού προσωπικού, μετ’ ιδιαιτέρου Ενδια
φέροντος καί πρός τούτο έξεδήλωσαν τήν Επιθυμίαν δπως έχωσι 
μετά τοΰ Δ.Σ. συχνάς έπαφάς.

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Έλπίζομεν δτι ή συνεργασία καί τών νέων μελών τής Διοι- 
κήσεως τής Τραπέζης μετά τοΰ Συλλόγου, θά είναι αρμονική κι, 

αποδοτική έπ ώφελείφ τοΰ Ιδρύματος καί ήμών τών μοχθούν. 
έν αύτώ.

Έν Άθήναις τή 22qt ’Ιανουάριου 1971 

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟ\ΑΙ 
ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διά πράξεων τού κ. Διοικητοΰ 
έπραγ ματοπο ιήθησαν οι ακόλου
θοι τοποθετήσεις καί μεταβολαΐ 
είς τά διάφορα Υποκαταστήμα
τα:

'Ο κ. ’Αναστάσιος Τσιμερλής — 
Διευθυντής, Προϊστάμενος τής Δι- 
ευθύνσεως Γενικού Λογιστηρίου, ώς 
Προϊστάμενος καί τής Διευθύνσεως 
Περιουσίας Τραπέζης.

'Ο κ. ’Αδαμάντιος ’Οθωναΐος — 
Συμπράττων 'Υποδιευθυντής, 'Υποδι
ευθυντής τοΰ Υποκαταστήματος Πλ.

χαράς καί ευημερίας δΓ δλους μας». 1 Μητροπόλεως, είς τήν Διεύθυνσιν Πε-

Οριλίι τοϊ lpicipoi τοϋ Συλλόγου 
οϊβ τήν Γ. Σονέλευσιν των ριτόιων

Είς τήν έκτακτον Συνέλευσιν τών 
Μετόχων, ή όποια έπραγ ματοπο ιή- 
Θη τήν 18ην τ.μ., μεταξύ τών άλ^ 
λων ομιλητών, ώμίλησε καί 6 πρόε
δρος τοΰ Συλλόγου κ. Τσουδερός, 
είπών τά έξής:
Κε Υπουργέ, Κε Πρόεδρε τής Συν- 

ελεύσεως, Κυρίαι καί Κοι Μέτο
χοι,
Σάς είναι γνωστόν δτι τό προσω

πικόν τής Εθνικής Τραπέζης είναι 
αυτή αυτή ή Τράπεζα.

Τήν αρχήν αυτήν, τήν παράδοσιν 
αυτήν ήκολούθησε καί ακολουθεί 
πάντοτε.

Επιθυμώ ή'δη, ώς Εκπρόσωπος 
τοΰ προσωπικού, νά δηλώσω Ενώ
πιον τής Συνελεύσεώς σας δτι, τό 
προσωπικόν θά συνέχιση τήν συμ- 
παράστασίν ταυ πρός τον νέον Δι
οικητήν τοΰ 'Ιδρύματος καί θά έρ-

Αύξάνονται 
οί μισθοί 
τών συναδέλφων 
τής Κύπρου

ΥΠΕΓΡΑΦΗ «ΝΕΑ 
ΣΥΛΛΟΓΙ ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ

Μεταξύ τής Διοικήσεως τής Ε
θνικής Τραπέζης καί τής Ε.Τ.Υ.Κ. 
ΰπεγράφη νέα συλλογική σύμβασις 
διά τής οποίας αυξάνονται οί μι
σθοί τών Κυπρίων συναδέλφων.

Τό πλήρες κείμενον τής υπόγρα
φε ίσης συλλογικής συμβάσεως τής 
Τραπέζης μετά τών Κυπρίων συνα
δέλφων θά δημοσιευθή είς τό προ
σεχές ψύλλον τής «Τραπεζιτικής».

γασθή μέ δλας του τάς δυνάμεις 
διά τήν Επιτυχίαν του είς τό βαρύ 
έργον τό όποιον καλείται ν’ άναλά- 
6η έπ’ άγαθώ τού 'Ιδρύματος καί 
έπ’ ώφελεία τοΰ προσωπικού. Σάς 
ευχαριστώ.

ριουσίας Τραπέζης, ώς Υποδιευθυν
τής.

Ό κ. Παν. Σταματόπουλος, Διευ
θυντής Καταστήματος Βάθης, είς 
Διεύθυνσιν Περιουσίας Τραπέζης ώς 
Υποδιευθυντής.

Ό κ. Παναγιώτης Βαλαριστός — 
Λογιστής Α' τάξεως, Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου πα
ρά τφ Ύποκαταστήματι οδού Άγγε- 
λοπούλου - Πατησίων 110, είς τό 
Υποκατάστημα Ζωγράφου, ώς Διευ
θυντής.

Ό κ Δημήτριος Μανοΰσος — Υ
ποδιευθυντής τής Διευθύνσεως Κα
ταστημάτων καί ’Εργασιών Εσωτε
ρικού, είς τό Υποκατάστημα Πειραι
ώς Α', ώς Διευθυντής, αντί τοΰ

κ. Δημητρίου Κοντογιαννοπούλου
— Ύποδιευθυντοΰ, μετατιθεμένου 
είς τό Υποκατάστημα οδού Σταδίου 
38, ώς Διευθυντοΰ, αντί τού

κ. Παναγιώτου Παρασκευοπούλου,
— Διευθυντοΰ, μετατιθεμένου είς ιό 
Κεντρικόν κατάστηιμα, ώς Διευθυν- 
τοΰ.

Ό κ. ’Ιωάννης Λαγός — Υπολο
γιστής Α' τάξεως, παρά τφ Ύποκα- 
ταστήματι Μεσσήνης, ώνομάσθη 
’Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου παρά τφ αύτφ Ύπακα- 
ταστήμοοτι.

Διενεμήδησαν τά δώρα 
είς τέκνα συναδέλφων

Ειδικοί λόγοι δεν έπέτρεψαν τήν 
δισργάνωσιν έορτής διά τήν διανο
μήν των δώρων τοΰ Συλλόγου είς 
τά τέκνα τών συναδέλφων.

Ούτω ή διανομή τών δώρων έγέ- 
νετο κατά τάς ή μέρ ας τών Ε ορτών 
είς τήν Λέσχην τού Συλλόγου διά 
σημειωμάτων τά όποια προσεκόμι- 
ζον οΐ δικαιούχοι συνάδελφοι.

Σημειοΰμεν δτι παρετηρήθη καί 
πάλιν καθυστέρηισις των συναδέλ
φων είς τήν ΰπσβλοήν τής δηλώσε- 
ως διά τά δικαιούμενα δώρου τέ
κνα των καί ή τοιαύτη καθυστέρη- 
σις έδημιούργησεν ώς ήτο Επόμενον, 
ανωμαλίαν, δοθέντος δτι είναι αδύ
νατος ή αγορά τών δώρων δταν 5έν 
είναι γνωστός ό αριθμός τών δι
καιούχων.

ΠΑΡΑΚΑΗΣΙΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΤΎΧΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
Έξ αφορμής τής είς άλλην στήλην, δημοσιεύσεως τής αγγελίας 

έκδόσεως συγγραφικού έργου παρά συναδέλφου, ήθέλαμεν νά παρακα- 
λέσωμεν τούς πτυχιούχους άνωτάτων σχολών συναδέλφους, δπως ασχο
ληθούν μέ μελετάς καί πραγματείας έπί διαφόρων θεμάτων σχέσιν έχόν- 
των μέ Τραπέζας καί μέ τήν οικονομίαν έν γένει καί αποστέλλουν αΰ- 
τάς πρός δημοσίευσιν είς τήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ».

Έπίσης όσοι Επιθυμούν, θά ήτο δυνατόν νά πραγματοποιούν δια
λέξεις μέ τήν βοήθειαν, ώς πρός τήν όργάνωσιν αυτών, τοΰ Συλλόγου, 
τοΰ οποίου καί τό έντευκτήριον θά Ετίθετο είς τήν διάθεσίν των. Τούτο, 
πέραν τής προσωπικής ώφελείας καί προβολής τοΰ συγγραφέως ή όμι- 
λητοΰ συναδέλφου, θά άπέβαινε καί έπ’ ώφελείςι τοΰ συνόλου τών 
συναδέλφων.

’Αλλά, καί τούτο σοβαρόν, θά ένισχύετο ή Ο.Τ.Ο.Ε. εις τάς κατα- 
βαλλομένας προσπάθειας της, νά έπιτύχη διάκρισιν τών 
πτυχιούχων συναδέλφων, διά βαθμολογικής προωθήσεως 
καί άλλων ευεργετημάτων υπέρ αυτών.


