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WE0N ΕΤΟΙ,ΝΕΕΙ ΕΛΠΙΔΕΣ;
’Αγαπητοί Συνάδελφοι, ί

Το Διοικητικόν Συμβούλων τοϋ Συλλόγου σάς εύχεται $ 
έπ’ ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων καί τοΰ Νέου ϊ 
Έτους ευτυχίαν καί χαράν. j

Δεν ύστέρησεν εις αγωνίαν, αναταραχήν καί εκνευρισμούς J 
τό 1970. ’Τπήρξεν δμως τό έτος κατά τό όποιον τά δύο με- ϊ 
γάλα θέματα που μάς έκληρονόμησεν τό 1969, ’Ασφάλιση- $ 
κόν καί Μισθολογικόν καί τά όποια υπήρξαν ή αφορμή τής J 
αγωνίας καί τοϋ εκνευρισμού, εύραν μίαν λύσιν.

Ή αγωνία μας διά την τύχην τών ’Ασφαλιστικών μας 
Ταμείων άπεκορυφώθη μέ τάς αλλεπαλλήλους προσπάθειας 
τής επιβολής συστημάτων ξένων προς τήν Ελληνικήν πρα
γματικότητα.

Μέ συγκρατημένην αισιοδοξίαν δυνάμεθα σήμερον νά 
άτενίσωμεν τό νέον έτος, μετά τήν κυβερνητικήν εξαγγελίαν 
δτι τό ’Ασφαλιστικόν θά έξετασθή μέ «προσοχήν καί περί- *_ 
σκεψιν» καί ή όποια πιστέύομεν δτι αποτελεί άναγνώρισιν τοΰ * 
δικαίου μας. *-

Έν ταυτώ παραμένομεν άγρυπνοι φρουροί τής αύτοτε- *■ 
λείας τών Ταμείων μας έτοιμοι νά άγωνισθώμεν εις πάσαν 
αντίθετον περίπτωσιν.

Ή μακρά διαδικασία εις τήν όποιαν ΰπεχρεώθημεν μέ
χρι τής υπογραφής τής νέας συλλογικής συμβάσεως ’Εργα
σίας προεκάλεσε μεγίστην αναταραχήν καί εκνευρισμόν εις 
ολόκληρον τό προσωπικόν.

Ή υπογραφή δμως τής νέας συλλογικής συμβάσεως ’Ερ
γασίας άπετέλεσεν σταθμόν εις τό μισθολογικόν μας θέμα τό 
όποιον μετά πολλά έτη εύρε μίαν λύσιν.

Αίσιοδοξοΰμεν επίσης δτι κατά τό νέον έτος θά τρο
ποπο ιηθή ό ’Οργανισμός υπηρεσίας καί πλεΐστα ζητήματα θά 
εϋρουν τήν λύσιν των. ’Ήδη μελετάται υπό τής Διοικήσεως 
τό σχέδιον τοΰ ’Οργανισμού, τό όποιον υπέβαλε τό Διοικη
τικόν Συμβούλων.

"Ας παραμείνωμεν ήνωμένοι διά νά έπιτύχωμεν τήν ίκα- 
νοποίησιν τών θεμάτων μας καί νά δυνηθώμεν νά άντιμετωπί- 
σωμεν πάσαν αντιξοότητα.

Εύχόμεθα καί πάλιν δπως τό νέον έτος φέρει εις δλους 
υμάς καί εις τάς οικογένειας σας ευτυχίαν καί χαράν.
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Εισηγητική έκθεσις τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου
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'Ως άνεγράφη εις τό πρ-οηγού- 
μενον ψύλλον τής «Τραπεζιτι- 
κής», τό Διοικητικόν Συμβούλι- 
ον τοΰ Συλλόγου, υπέβαλε ιτρός 
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης 
σχέδιον τροποποιήσεως τοΰ ’Ορ
γανισμού Υπηρεσίας. Τό σχέ
διον τοΰ Διοικητικού Συμβουλί
ου συνωδεύετο ΰπό εισηγητικής 
έκθέσεως, τό πλήρες κείμενον 
τής οποίας παρ-αθέτομεν κατω
τέρω:

Ή ανάγκη τής τροποποιήσεως, 
συμπληρώσεως καί αναπροσαρμο
γής τοΰ οργανισμού υπηρεσίας, άπό 
αρκετού χρόνου προέβαλε επιτακτι
κή, ώς προυπόθεσις αρμονικής συν
εργασίας Διοικήσεως καί προσωπι
κού.

Τήν ανάγκην αυτήν, ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης, κατά τάς μεταξύ μας 
συζητήσεις καί μετά μελέτην τού 
θέματος, άνεγνώρισε καί έζήτησε 
άπό ήμάς, ώς εκπροσώπους τοΰ προ 
σωπικοΰ τής Τραπέζης, καί ώς ά- 
πηχοΰντας τάς απόψεις καί δικαίας 
διεκδικήσεις του, νά τής ΰποβάλω- 
μεν σχετικάς συγκεκριμένος προτά
σεις. Άνταποκρινόμενοι εις τήν ύ- 
ποχρέωσίν μας ταύτην, έναντι τών 
συναδέλφων μας τούς όποιους έκ- 
προσωποΰμεν, καί έναντι τής Διοι- 
κήσεως, ύποβάλλομεν δΓ Ιδιαιτέρου 
εγγράφου τάς προτάσεις μας, κοιτά 
θέματα καί άρθρα τοΰ οργανισμού.

Ε’ίμεθα βέβαιοι, δτι δεν διαφεύ
γει τής προσοχής ούδενός, δτι διά 
τήν θεμελίωσιν μονίμως αρμονικών 
καί αποδοτικών Συλλογικών Σχέσε
ων ’Εργασίας εις τάς μεγάλας οι
κονομικός μονάδας, έπιχειρήσεις καί 
οργανισμούς, αποφασιστικόν ρόλον
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Τραπεζοϋπαλληλικών Όργ-ανώο'ε- 
ων ' Ελλάδος, ύπέβαλε προς τόν 
Υπουργόν Έργ-αστ-ας, ύπάμνηιμα 
έπί τού σχεδίου Νομοθετικού Δια
τάγματος «Περί Σωματείων καί 
Ενώσεων».

Τό πλήρες κείμενον τοΰ ΰπτο·· 
μνήματος τής Ο.Τ.Ο.Ε., έχει ώς 
έξης:

’Λρ-ιθ. πςωτ. 2119) 1148 
Έν Άθήναις τή| 30ή Ν) βρύου 19701 
Άξ-ιότψ-ον Κύριον 
'TitO-UQiyov Έρ-γασιίας

’Ενταύθα
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

’Esd Τού Σχριδίιου Νομοθετικού Δ)το;
«Περί Σωματείων καί Ενώσεων»
Έίχοιμεν τήν τιμήν, κατόπιν τής γε- 

νοιμένης παιρ’ ήιμών μελέτης. τών έν- 
διαφ-ερουισ-ών τά επαγγελματικά σωμα
τεία διατάξεων τοΰ ανωτέρω- Σ’χεθί- 
cu, νά έπισημάνωμεν έκείνας έξ αυ
τών διά τάς -οποίας- -επιβάλλεται καθ’ 
ήμας, διάφορος -ρύθμισις καί νά άνα- 
φέ-ρωμεν τούς λό-γιους 8-ι’ -ούς, επιβάλ
λεται αυτηι.

α) ’Άριθριον 120 reap. 2.
Ή -διάταξ,ις τής irea-p. 2 τοΰ -άρθρου 

120, κατ’ άιμφ-ότιε,ρα τά σκέλη -αυτής 
—'Τίπουργική. άδεια Ιδι’ δ-ρ-γ-άνωσιν διε- 
θν-οΰς συνεδρίου εντός τής Έίπιικρα- 
τε-ύαις τό μ-έν, -εγκρ-ισις συνε,λεύσ-εως 
διά συμμετοχήν ε-ίς διεθνή] -συνέδρια 
έν τή -άλλοδιακή; τό δέ— θεσπίζει άν- 
τ-ενδεικνυομέναις προϋποθέσεις καί δια
τυπώσεις προς -οίσκιησιν τοΰ δ-ιά τής 
πια-ρ. 1 τοΰ αΰ-τ-οΰ άρθρου παρεχ,ομέ- 
νου δικαιώματος συμμετοχής εις διε
θνείς έπαγγελματικάς δ-ριγανώσίεις, 
καθιεριου-μένου καί διά τοΰ άρθρ-ου 5 
τής &τ’ -άριθ. 8 Διεθν-οϋς Συμβάσεως 
κυ-ρ-ωθείσης ΰπό τής Έλλάιδος.

Δεν συμβιβάζεται π-ρός τήν -οΰσια- 
στικοποίη-σιν τοΰ δι-καιώμα-τος τούτου 
ή εκ Κυβερνητικής -αίδε-ία-ς έξάρτηισις 
τής πραγματοπ-ο-ιήσεω-ς ώριισμένης εν 
Έλλάΐδι -ένερ-γείας τής διεθνούς όρ- 
γανώσεως, άναφιειρομένηις εις τούς κυ
ρίους -σκοπούς τής δργ-ανώσεωις. Έπί 
πλέον ανακύπτει τό έ-ρώτημα τί γε- 
νήισ-εναι -αν, ώς είναι ενδεχόμενον, κα- 
ταστή ή Ελλάς, έδρα τής διεθνούς 
όργ-ανώ-σ-εως. Τυχόν άνωμαιλία ή, -έκ
τροπη, μή πιθανοί άλλωστε, κατά τήν 
σύ-γικλησιν καί πριαγμ-ατοπο-ίησιν τοΰ 
διεθνούς συνεδρίου, αντιμετωπίζονται 
έπ-αρκώς διά τής κείμενης Νομοθε
σίας.

Ή δ-ιά τήν συμμετοχήν ,®ίς διεθνή 
συνέδρια έν τή αλλοδαπή ανάγκη δ-

πάρξεως ειδικής έκάστοτε άπίο-φάσεως 
τής συνελεύσεως εισάγει μίαν διατύ- 
πωσιν ιδυσχερ-αίνου-σαν τό εργ-ον τοΰ 
σωματείου ή τής ένώ-σεως σωματείων 
ώς μέλους τής διεθνούς οργανώ-σεως 
είς τήν -έν προκειμένψ έκδήλωισίν του 
καί δυναμενην ιε-ϊς τινας περιίπτώσεις 
νά -έπιφέρη τήν ματαίωσίν του. Ή

αρχική άπόφασις τής συνελεύσεως, ή 
έγκρίν-ουσα τήν συμμετοχήν εις τινα 
δ-νεθνή όργ-άνωσιν ένόχ-ει καί τήν υπο
χρεωτικήν διά τήν διοίκησιν εντολήν 
τής συμμετοχής είς τά -διεθνή συνέ
δρια, οντα μίαν τών βασικών εκδηλώ
σεων πάσης διεθνούς δρ-γανώσεως. 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗιΝ 4ην Σ-ΕΛ.)
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0 Γετ. Γριρριτιΐκ τοϋ ΣυΑλόναι 
ϋιειίιτωιεν εΐίειριι ιριιωιικιϋ

e ΕΙΣ ΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Ό Γενικός Γραμματεύς τσΰ Συλ

λόγου κ. Δηιμ. Παπαϊωάνο-u- έπρα- 
γ,ματοπαίησεν περιοδείαν -είς τά ε
παρχιακά ΰπο-καταστήμιατια τώ-ν πε
ριοχών Θεσσαλονίκης, Δ. Μακεδα
νίας, Χαλκιδικής, Βόλου. Ειίς τήν 
Θεσ-σ-αλο-νύκη-ν έπεακ-έφ-Θη- τά κατα
στήματα ΊΕιρ-μοΰ, Λ. Σοφού, Μετα- 
ξα. Είς τάς λοι,πάς περιοιχάς έπε- 
σκέφ-θη τά καταστήματα ’Αλεξάν
δρειάς, Γιαννιτσών, Σκόδρας, Ε
δέσσης, Ά,ριβέας, Φλωρίνη-ς, Κα
στοριάς "Αργους Όο-εστι-κοΰ, Κο
ζάνης, Πτολεμαΐδος, Ν. Μο-υδ-αν-ιώ-ν, 
Πολύγυρου, Άρνέας, Κιλκίς, Βό
λου, 'Αλμυρού Στυλίδ-ος καί Λαμίας.

Ο κ. Γενικός είς συγκεντρώσεις 
τών συναδέλφων τώ-ν ώπακαταστη^ 
μάτων προέβ-η είς ένηιμερωιτικάς ο
μιλίας, τόσον διά τό άισφαλιστι-κόν 
καί Ιμισθολογικόν δσο-ν -καί διά τό 
θέ,μα τού κανονισμού ’-Εργασίας.

Καί κατά τήν περιοδείαν του αυ
τήν ό κ. Γενικός διεπί-στ-ω-σεν δτι ή 
εργασία είς τά έπαρχιακά κατα
στήματα είναι άγχώ-δής καί τήν κοϋ- 
θιστά το-ιοώτην -κυρίως ή ελλειψις 
πρ-οσωπιΐκοΰ. Ο-ί -συνάδελφοι τών ε
παρχιών -καταβάλλουν ύπειρ-ανθρώ- 
πους προσπάθειας -διά νά άνταπσ- 
ικ,ρΐ'θο-ΰ-ν είς: τάς ηϋξημένας υποχρε
ώσεις των, -και ένώ έρ-γάζσνται ύ- 
περ-ω,ριακώς δέν λαμβάναυιν έξ ό- 
λοκλήρο-υ τήν άμοιβην τής ΰπερ-ωιρί- 
ας των. Δέν καθίσταται έπίσης έ- 
φιικτή ή χο-ρήγησις τώ-ν έιτηΐσίων α
δειών λόγω τών πολλών κενών τά ό
ποια ΰ-φί-στανται.

Τό θέμα τών συνθηκών εργασίας 
τών συναδέλφων τών ’Επαρχιών, με
τά τάς τελευταίας διαπιστώσεις 
τοΰ Γεν. Γραμ-μστέως θά τεθή) έκ 
νέου ύπό τού Δ ι ο-κ. Συΐμ-βο-υλί-οιυ είς 
τήν Διοίκησιν καί θά έπιδιωιχθή, ή 
κάλυψις τών ΰφι-σταμένω-ν κενών.

διαδραματίζει, ή υπαρξις καλώς με
λετημένου καί προσηρ μοσμένου είς 
τάς ιδιαιτέρας συνθή-κας τής έπιχει
ρ ήσεως ή τού οργανισμού, Κατα
στατικού Χάρτου, ρυθμίζοντας, κιαπά 
τρόπον, κατά τό δυνατόν πλήρη, 
σαφή καί συγκεκριμένου, τάς έν αι> 
τοΐς διαμορφουμένας σχέσεις έργα- 
σίας, ώστε διά τής πιστής εφαρμο
γής τών δι-απάξεών του, -νά πραγμα
τοποιείται ή αποδοτική λειτουργία 
τής έπιχειρήσεως, νά διαρθρώνωνται 
όρθολογιστικώς αί ύπηρεσίαι της, 
νά πραγματοποιείται ή στενή συν
εργασία Διοικήσεως καί προσωπι
κού, νά καθορίζηται σαφώς ή θέσις

παραλλήλως καί προς τά άλλα τυ
πικά προσόντα αυτών, θά δικαιούν
ται νά προωθούνται μέχρι τών άνω- 
τάτων βαθμιδών τής βαθμολογικής 
κλίμακας άνευ ανάγκης, νά κατα
φεύγουν είς πλάγια καί θίγοντα τήν 
αξιοπρέπειαν των, μέσα, διά νά τό 
επιτύχουν.

I I
Τόν άπαραίτητον καταστατικόν 

τούτον χάρτην, ό όποιος ρυθμίζει, 
είς τάς μεγάλας επιχειρηματικός 
μονάδας, τά ουσιώδη διά τήν απο
δοτικήν λειτουργίαν των θέματα 
ταΰτα αποτελεί ό «Όργοα/ισμός τής 
Υπηρεσίας» τού προσωπικού των, ή

τών εργαζομένων, αί υποχρεώσεις 
καί ύπηρεσιακαί αρμοδιότητες των, 
καί νά τηρήται ή αναγκαία καί α
παραίτητος, έντός τών πλαισίων 
τής έπιχειρήσεως ή τού όργανισμοΰ, 
ιεραρχία, πειθαρχία καί τάξις.

Παραλλήλως δμως, διά τού αύ- 
τοΰ Καταστατικού Χάρτου, πρέπει 
νά παρέχωνται π-ρός τούς έν τή επι
χειρήσει εργαζομένους, ικανοποιητι
κά! έξασφαλίσεις, άναφερόμεναι είς 
τήν κατοχύρωσιν αυτών έν τή έργα- 
σίςι των, είς τήν κανονικήν καί ά- 
πρόσκοπτον, βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, μισθολογικήν καί βαθμο
λογικήν προαγωγήν καί προώθησίν 
των έν τή ίεραρχίςι, είς τήν προστα
σίαν τής προσωπικότητας καί τής 
αξιοπρέπειας των καί είς συγκεκρι
μένος εγγυήσεις δτη έφ’ δσον έπι- 
δείξουν οδτοι άφοσίωσιν, έπίδο-σιν 
καί άπόδοσιν έν τή έργασίφ των,

Η ΚΛΘΥΙΪΕΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΓΟΥΑ’

Ώς είναι γνωστόν τό Διοικητι
κόν Συμβούλιο-ν τού Συλλόγου μας 
ζητεί τήν κατάργησιν τών οργανι
κών θέσεων διά νά κα-ταστή δυνατή 
ή προώθησ ι ς τών υπαλλήλων άπό 
τοΰ βαθμού τοΰ Λογιστού Α'. Τού
το άλλωστε προβλέπει καί τό σχέ
διον τροποποιήσεως τού ’Οργανι
σμού Υπηρεσίας, τό όποιον έχει ή
δη ϋποβληθή είς τήν Διοίκησιν.

Ώς προσωρινήν διευθέτησιν τού 
ζητήματος τό Διοικητικόν Συμβού
λιου άπεδέχθη πρότασιν τής Διοι- 
κήσεως όπως αυξηθούν αί θέσεις 
τών ύπστμηματαρχών κατά 1 00. Ά- 
πεδέχθη έπίσης ώς προσωρινήν λύ
σιν τήν μείωσιν τού ποσοστού τών 
κατ’ έκλογήν προαγωγών άπό 25% 
είς 20%. Καί διά νά μή ύπαρξη 
καθυστέρησις είς τάς προαγωγάς, 
τό Δ. Σ. ύπέβαλεν είς τό ύπουργεΐ-

ον ’Εργασίας (Τμήμα Συμβάσεως) 
’Εργασίας καί Κανονισμών) τό κα
τωτέρω έγγραφον:

Κύριε Υπουργέ,
"Εχο-μεν τήν τιμήν νά γωρίσω- 

μεν ύμίν τά κάτωθι, έν σχέσει μέ 
τήν αίτηθεΐσαν παρά τής ’Εθνι
κής Τραπέζης τής 'Ελλάδος τρο- 
ποποίησιν τοΰ «’Οργανισμού Υ
πηρεσίας» αυτής.

Καθ’ δσο-ν αφορά τήν αϋξησιν 
τών όργανικών θέσεων άττό τόν 
βαθμόν τού ύποτμηματάρχου καί 
άνω κλπ., ό ήμέτερος Σύλλογος 
έχει διατυπώσει άποψιν δπως, 
καταργηθούν αί οργανικοί θέσεις 
αΰται, καθ’ δτι αποτελούν έμπό- 
διον διά τήν ομαλήν έξέλιξιν τοΰ 
Προσωπικού, μέ συνέπειαν τήν 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4η,ν ΣιΕΑ.)

κατ’ άλλην έκφρασιν «ίΚανονισμός 
Έργασίαο».

Αί μεγάιλιαι έπιιχειρηιμοίτιικαιΐ .μονά
δες καί οργανισμοί, έκτιμώσαι τήν 
σημασίαν τής διά τοιούτου κατα
στατικού χάρτου ρυθμίσεως τών ά- 
φο-ρώντων τό προσωπικόν των θεμά
των καί τήν σημασίαν τής ψυχολο
γικής καί οργανικής συνδέσεως τών 
εργαζομένων προς τήν έπιχείρησιν, 
κατενόη-σαν πολύ ένωρίς, τήν ανάγ
κην δπως, διά τοΰ «’Οργανισμού 
τής Υπηρεσίας» αντιμετωπίσουν καί 
ρυθμίσουν, έν συνεργασίςι μέ τούς 
συνδικαλιστικούς έκπρσσώπους τοΰ 
προσωπικού, καί άλλα ουσιώδη θέ

ματα. Βασικόν λοιπόν έκ τών θεμά
των τούτων είναι, ή συμμετοχή έκ- 
προσώπων τών συνδικαλιστικών όρ- 
γανώσεων τοΰ προσωπικού, ε ί ς 
δ λ α τά συλλογικά όρ
γανα τής Έπιχειρή
σεως, είς τά όποια σ υ- 
ζητοΰνται καί ά π ο φα
σίζονται θέματα, αμέ
σως ή έμμέσως ένδια- 
φέμοντα τούς έν τή έ- 
π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι Εργαζο
μένους, ώστε διά τής τοιαύτης 
συμμετοχής νά έξευ-ρίσκωνται έκά
στοτε, αί καλύτερα ι λύσεις, διά συ μ 
φωνίας καί αμοιβαίων υποχωρήσεων 
καί νά άποφεύγηται ή διατάραξις 
τών έπι βαλλόμενων αρμονικών Συλ
λογικών Σχέσεων ’Εργασίας, έπ’ ά- 
γαθώ- άμφοτέρων τών μερών — έπι
χειρήσεως καί προσωπικού — καί 
τής έν γένει έθνικής οικονομίας, τής 
οποίας τό πολυ-τι μώτερον κεφάλαιον 
καί τήν κυριωτέραν παραγωγικήν 
δύναμιν αποτελούν οί εργαζόμενοι 
τής χώρας.

Ill
Τέλος, διά τών αυτών «’Οργανι

σμών τής Υπηρεσίας», έν όψει καί 
τής ανάγκης συνεχούς βελτιώσεως 
τής ποιότητας καί τής άποδόσεως 
τού έργατοϋπαλληλικοΰ τής Έπιχει- 
ρήσεως, καί τής δικαίας διεκδικήσε- 
ως τοϋ δικαιώματος τών παρ’ αυτή 
έργςχζομένων, νά τούς έξασφαλίζη- 
ται ή δυνατότης νά προωθούνται ά- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ηιν ΣΕΛ.)

Εύμενής είσήγησις 

διά τά θέματα 

τών Πτυχιούχων
Πληροφορούμεθα οτι τό ύπονργεΐ- 

αν ‘Εργασίας διά τοΰ ύπ’ άριθ. 
3358)66 έγράφου του- προς Ε.Σ. 
Ο.Π. είσηγεΐται τήν ί κανοπο ίησιν 
τών ΰποβληθέντων υπό τής Ο.Τ. 
Ο.Ε. αιτημάτων, τών Πτυχιούχων 
Τραπεζιτικών υπαλλήλων.

Τό Διοικητικόν Συμροόλιον 
τοϋ Ομίλου Φιλάθλων 
Ε.Τ.Ε. Θεσσαλονίκη;!

Τό νέον ΔιοιικηηΊΐκ-όν Συμ-βούλ ιον 
τοΰ ‘Ομίλου Φιλάθλων ’Εθνικής Τρα
πέζης τής '-Ελλάδος (Θεσσαλονίκη) 
κ-ατη-ρτί-σθη ε-ίς σώμα ώς έξής:

Πρόεδρος: Ζαχαρίας Κώνστ-ας, 
’Αντιπρόεδρος: Χρηστός Παπταίχα-ρα- 
λάμπους, Γ εν. Γ ραμιμ-ατεύς! Δηιμή- 
τριος Χατζήνικολ|άου, -Είδ. Γραμ-μα- 
τεύς: Φωτεινή: Πκιέτσιου, Τ-α|μ-ίας· 
Σπυρίδων Π-απασπυρόπο-υλος, "Εφο
ρος Εκδρομών: Γεώργιος Δόσης, Έ
φορος ’Αθλητισμού: Δηιμήιτριος Έυ- 
μ-σνουηλίίδης, Έφ-ο-ρο-ς ίΚαλλιτεχνι-κοΰ 
καί Ψυχαγωγικού Τιμήμ-ατο-ς: ’Ιωάν
νης Καραμΐχ-ο-ς. Σύμβουλοι: ’Ανα
στασία Πάσχσυ, ’Αγγελική Γεωργιά- 
δου, Πολυ-ξένη- ΜαυρίΙδο-υ.

Παίρνε καί ζήτα
’Από τής άναλήψεως τής Διοικήσεως τού Συλλόγου άπό τό 

παρόν Δ. Σ. έτέθη- είς τήν Διοίκησιν τό αίτημα τής καταργή- 
σεως τών όργανικών θέσεων. Είς τό έκπονηθέν καί ύποβληθέν είς 
τήν Διοίκησιν σχέδιον τροποποιήσεως τού «’Οργανισμού Υπη
ρεσίας», μεταξύ τών άλλων, τό αίτημα τούτο, ήτιολογημένον, 
προβάλλει ώς βασικόν.

Προ έτους ή στήλη αυτή, άκριβώς τήν 16.12.1969, είχε προ
τείνει όπως μέχρι τής γενικωτέρας τροποποιήσεως τού οργανι
σμού, αυξηθούν αί θέσεις τΰν ύποτμη.ματαρχών, ώς μόνου τρόπου 
νά ικανοποιηθούν οί έναγωνίως άναμέναντες την προαγωγήν των 
Λσγισταί Α'.

Ή Διοίκησις ένέδω-σε τελικώς καί προ μηνών ύπέβαλε σχε
τικήν αΐτησιν εις τό ΰπουργεΐον Εργασίας μέ τήν όποιαν ζητά 
τήν αϋξησιν τών θέσεων τών Ύποτμηματαρχών κατά εκατόν.

'Η... «έργοδοτική αρχή» δμως, βλέπετε, επέβαλλε νά γίνη 
καί είς τό αίτημα τούτο κάποια φαλκίδευσις. ’Έτσι, παράλληλα 
μέ τήν αϋξησιν τών- όργανικών θέσεων, ζητείται διά τής αίτήσεως 
ή μείωσις κατά 5% τοΰ ποσοστού τών κατ’ αρχαιότητα προαγο- 
μένων. ’Ήτοι άπό 25% είς 20%.

'Ο Σύλλογος τών Υπαλλήλων τής Έθνικής Τραπέζης άντέ- 
δρασε μέ εϋλογα επιχειρήματα είς τήν φαλκίδευσιν άλλ’ εύρεθεΐς 
προ άκάμπτου έπιμονής καί προ τού κινδύνου απώλειας τού δλου 
αιτήματος, άπεφάσισε νά δεχθή ώς απολύτως προσωρινήν τήν λύ
σιν αυτήν, έφα-ρμόζων μέ τήν σειράν του καί άπό τής πλευράς 
του καί ο-υτος, τήν συνδικαλιστικήν άρχήν, «παίρνε καί ζήτα».

Άτυχώς, ό Σύλλογος τών έκ τής ’Αθηνών συναδέλφων, αντι
δρά μέχρι σημείου ματαιώσεως τής προσπάθειας αυτής, τό δέ 
ΰπουργεΐον, ώς έκ τούτου, δέν παρέσχεν είσέτι τήν σχετικήν έγ- 
κρισιν



Κοινωνικά

ΔΩΡΕΑΙ

Ύπτέρ των σικ'οτττών ταυ ΤΥΟΕΓΓ 
και €ΐς μινήιμην του ΈττιθεωρητοΟ της

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΝ 
ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΟΝ ΑΔΕΙΑΝ

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΑΣ 
ΜΕΤ' ΑΠΟΔΟΧΑΝ

Ο Ένεκρίθη υπό της 54ης Συνόδου της Διεθνούς Αιασκέψεως Εργασίας
Ή 54η Σύνοδος τής Διεθνούς

Τραπέζης μας Γκιώνη 'Πατπαγεωιριγί- 
ου κατέθεσαν:

ΟΙ Συνάδελφοι της σειράς του (Ν. 
751) Διοικήσεως, Κεντρικών καί Πε- 
ρ,ψερειακών Καταστηιμάτων δρχ. 1.
500.

Γεώργιος Ψαρουδάκης, Διευθυντής 
Καταστήματος Λ. Καλοκαιρινού, 
Ηράκλειον Κρήτης, Δρχ. 300.

Ή «. Έλλη: Ρήιγια δρχ. 500.
Τράπεζα ’Επαγγελματικής ιΠίστε- 

ως δρχ. 1.500'.
Ό ψίλρς τοιυ ό Γιάννηις δΡΙΧ· 1.000'.
Γεώργιος Ποτηρόπολος δρχ. 300.
Παν. Γεωργιάδης δρχ. 3001.
Γεώργιος Πιτισίκας δρχ, 300.
Συνάδελφοι Καταστήιμιατος ΜηΓτρο- 

πόλεως δρχ. 2.925.
Εις μνήμην τών τέίκνων της Ντί- 

νου καί Μίνας Παπαγιαννάκηι όπί τή 
συμπληρώσει τετραετίας άπό τού θα
νάτου των ή κ. Μ,άντα Παπαγιοίννά- 
κ,η δρχ. 1.000'.

Εις μνήμην Νικ. Πολύχρονη ό κ. 
και ή κ. Δημ. Α. Σταμοπούλαυ δρχ. 
500.

ΠΕΝΘΗ

Άπεβίωσεν ό Κων. Σπ. Γιαννα- 
κόπο-υλος, παλαιόν συνιδιικιαλ ιστ ιικόν 
στέλεχος μέ ιδιαιτέραν δράσιν κατα 
την περίοδον τής συγχωνεύσεως τής 
Τραπέζης Αθηνών εις την ’Εθνικήν 
Τράπεζαν (1951 —1953). Λό'γφ α
κριβώς τής δράσεώς του αύτής ό 
Γιαννάκόπουιλος άπελύ'θήι τό 1 953 
καί ήσκησε έκτοτε το διικηγορικόν 
επάγγελμα.

’Υπό τον ανωτέρω τίτλον έκυκλο- 
φόρησε βιβλίον, του έπί τών Δη
μοσίων Σχέσεων Συμβούλου τής 
Τραπέζης μας κ. Σπ. Α. Ζομπανά- 
κη. Ή «Τραπεζιτική» περιορίζεται 
εις τό νά έκφραση τα συγχαρητή
ριά της προς τον κ. Ζαμπανάκην 
διά την εύγενή άφιέρωσιν του πο
νήματος του εις την μνήμην τού Γε
ωργίου Σταύρου καί νά τον διαβε
βαίωση στι διά τό1 προσωπικόν τής 
’Εθνικής Τραπέζης, ή έκδήλωσίς 
του αυτή, υπήρξε συγκινητική. 
Προσέτι, ή συντακτική επιτροπή 
τής Τραπεζιτικής» εκρινε σκόπιμον 
νά αναδημοσίευση τό άναψερόμενον 
εις τό προσωπικόν, μέρος, έκ τού 
Β' κεφαλαίου τού βιβλίου.

ΥΠΑΛΛΗΛΟ I

Κατά τούς άσχολουμόνους μέ τά 
θέματα καί τά προβλήματα τής Δι- 
οικήσεως τών επιχειρήσεων (BUSI- 
NES ADMINISTRATION), ό υπάλ
ληλος είναι πάντοτε πρέσβυς καλής 
θελήσεως ( AMBASSADOR OF 
GOOD WILL) καί αΐ εύνοϊκαί κρί
σεις του επιδρούν έπί τής φήμης, 
τού γοήτρου καί τού κύρους τής έ- 
πιχειρήσεως.

Διά τον λόγον τούτον ό ρόλος 
καί ή συμβολή τών υπαλλήλων τής 
Τροστέζης εις την προσπάθειαν Ε
φαρμογής ενός προγράμματος Δη
μοσίων Σχέσεων είναι ουσιώδεις.'Ο 
υπάλληλος είναι εκείνος ό όποιος 
έρχεται εις άμεσον επαφήν μετά τών 
πελατών, εκπροσωπεί την Τράπεζαν 
είς τάς σχέσεις της μετά τού κοινού, 
γενικώς δέ είναι ό φορεύς τής ατμό
σφαιρας τού περιβάλλοντος τό ό
ποιον έπικρατεΐ εντός τής Τραπέ
ζης·

ίΚατά τον ειδικόν έπί τών Δημο
σίων Σχέσεων εις τάς Τροστέζας 
ROBERT LINDQIST, ό υπάλληλος 
αποτελεί την καρδίαν ενός προγράμ
ματος Δημοσίων Σχέσεων. "Ανευ 
τής συμπαραστάσεως τού υπαλλή
λου δέν δύνανται νά έπιτευχθοΰν 
Δημόσιοι Σχέσεις. "Αλλωστε, μία 
έκ τών βασικών αρχών τών Δημο
σίων Σχέσεων είναι ότι αύται άρ- 
χίζουν οΤκοι (PUBLIC RELATIONS 
BEGIN AT HOME). “Οθεν ό φο
ρεΰς τών Δημοσίων Σχέσεων προσ
παθεί 6Γ όλων τών μέσων νά παρο- 
τρύνη, νά ένθουσιάση τό προσωπι
κόν ϊνα τούτο άποβή καλός φορεύς 
Δημοσίων Σχέσεων.

Ούτως οΐ έπί τών Δημοσίων Σχέ-

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαϊον οργανον τού Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.

Δ)νσεις συμφώνως τή) Νόμω:
'Υπεύθυνος "Υλης: 

ΜιΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ 
Χατζηγιάννη Μέξη 4 

ΑΘΗΝΑΙ
•

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ρήγα Παλαμήδη 5----Άθήναι
Τηλ. 319.306

Δυασκέψεως Εργασίας ένέκρινε 
τήν σύμβασιν περί Ετησίων άιδει- 
ών μετ’ άιίοίδοχιών διά τής οποίας 
παρέχεται είς τούς εργαζομένους 
ελάιχιστόν οριον τριών εβδομάδων, 
αδιεια άναπαύσεως μετά πλήρων 
άιπολαυών κατ’ έτος.

Ή προηγούμενη διεθνής Σύμβασις 
έπί τοϋ θέματος, το 19Θ6, προνοεί 
δΓ άδειαν εξ. ημερών κατ’ έτος.

Ή Σύμβασις έγκριθεΐσα είς δύο 
συναπτός ετήσιας Συνόδους, τής 
Διασκέψεως Εργασίας, λαμβάνει τε
λικήν Ισχύν.

Μεταξύ τών κυρ κότερων προνοιών 
τής Σύμβάσεωις είναι αί εξής:

β Αί δημόσιοι αργίαν, είτε αΰται 
συμπίπτουν είτε όχι μέ τάς ετήσιας 
άδειας δέν θά αποτελούν μέρος τής 
άδειας ταύτης, τό αυτό @έ θά ίσχύη 
καί διά περιόδους άνικανόάητος δΓ 
εργασίαν λόγ:(ρ ασθένειας ή ίδυστυχή- 
ματος.

9 Ή άδεια δύναται νά παρέχεται 
σταδιακώς άλλ’ έν πάσηι περιπτώσει 
πρέπει νά παρέχεται δύο εβδομάδων 
συνεχής άδεια κατ’ Ετος.

® Ό χρόνος παροχής τής άδειας 
θά καθορίζεται έκ συμφώνου μετά 
τών δύο πλευρών.

• Δέν είναι 'δυνατόν όπως αιί πρό
νοιαν τής Συμιβάσεως καταργώνται 
δΓ απευθείας συφωνίας μεταξύ τών 
δύο πλευρών.

σεων προτρέπουν τούς υπαλλήλους 
νά δεικνύουν κατά τάς έπαφάς των 
μετά τών πελατών προθυμίαν, ευγέ
νειαν, γενικώς ή στάσις των νά είναι 
τοιαύτη, ώστε νά επιδρά εΰμενώς 
έπί τής δημιουργίας τής καλής «ει
κόνας» τής Τραπέζης ώς επίσης καί 
έπί τού γοήτρου καί τής καλής φή
μης αύτής. ^

’Αλλά διά νά συμβάλη ό υπάλ
ληλος εις την άνάπτυξιν καλών σχέ
σεων, δέον όπως ΰπάρχη καί το κα
τάλληλον κλίμα είς τον χώρον είς 
τον όποιον ούτος εργάζεται.

Δέν πρέπει δέ μόνον ό υπάλλη
λος νά έμφορήται άπό τάς άρχάς 
καί το πνεύμα τών Δημοσίων Σχέ
σεων, άλλα καί οί προϊστάμενοι αυ
τού, γενικώς όλοι έκείνοι οί όποιοι 
ανήκουν είς την ομάδα Διοικήσεως 
(MANAGEMENT TEAM) και είναι 
υπεύθυνοι διά τον καθορισμόν τής 
πολιτικής καί τών τρόπων ενεργει
ών τής Τροπτέζης.

Δέν δύναται νά κερδηθή ή άφο- 
σίωσις, ή συμπαράστασις, ή ευνοϊ
κή διάθεσις τών υπαλλήλων έναντι 
τής Τραπέζης, έάν ή Διοίκησις αυ
τής δέν έφαρμόση τάς άρχάς τών 
λεγομένων Ανθρωπίνων Σχέσεων 
(HUMAN RELATIONS).

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης οφεί
λει νά έπιδεικνύη έναντι τών υπαλ
λήλων την άνάλογον συμπεριφοράν, 
ή όποια νά έκφράζη τήν πίστιν της 
προς τήν έννοιαν τού σεβασμού τής 
ανθρώπινης προσωπικότητος.Άφ1 ε
τέρου, τά ανώτερα στελέχη καί οί 
προϊστάμενοι τών διαφόρων τμημά
των τής Τραπέζης οφείλουν νά έναρ- 
μονίζουν τάς πράξεις και Ενεργεί ας 
αυτών προς τά ιδεώδη καί τάς άρ
χάς τού ανθρωπισμού.

Εΐδικώτερον, ή όμάς Διοικήσεως 
τής Τραπέζης οφείλει νά μελετά τήν 
στάσιν καί τήν συμπεριφοράν τών 
υπαλλήλων αύτής ώς καί τά έλατή- 
ρια και τά κίνητρα τά όποια επη
ρεάζουν ταύτην.

’Οφείλει έπίσης νά προβληματί
ζεται έπί τών ψυχικών αναγκών τών 
εργαζομένων έν τή Τραπέζη και νά 
μεριμνά όπως ικανοποιούνται αύται. 
Αί αξιώσεις καί αί έπιθυμίαι, αί 
Ελπίδες και οί φόβοι, ή αξιοπρέπεια 
καί τό γόητρον τών έργαζομένων, 
δέον όπως λαμβάνωνται σοβαρός 
ΰπ’ οψ:ν ΰπό τών στελεχών τής Τρακ 
πέζη,ς.

Αλλά τά στελέχη τής Τραπέζης 
δέον όπως ασχολούνται και μέ τήν 
έπίδρασιν την όποιαν έχει έπί τού 
Εργαζομένου ή όμάς εργασίας Εντός 
τής όποιας ούτος κινείται καί τής 
οποίας αποτελεί ιμέλας. Προς τού- 
τοις, ή Διοίκησις καί τά στελέχη 
τής Τραπέζης οφείλουν νά δημιουρ
γούν τάς καταλλήλους προϋποθέσεις 
ούτως ώστε ή έπίδρασις τής ομά
δας έπί τού έργαζομένου νά είναι 
εύνοϊκή διά τούς στόχους αύτής και 
φυσικά και διά τούς σκοπούς τών 
Δημοσίων Σχέσεων.

’Οφείλουν έπίσης νά ασχολούνται 
μέ τό θέμα τής έκπαιδεύσεως καί 
έξειδικεύσεως τού προσωπικού. Σή
μερον τό προσωπικόν τών Τραπεζών 
έχει ανάγκην ειδικών γνώσεων διά 
νά έχη προσλαμβανούσας παραστά
σεις τών διαφόρων θεμάτων τά ό
ποια αντιμετωπίζει καί νά δύναται 
νά προσφέρη καλύτερον τάς υπηρε
σίας του προς τό κοινόν, τό συναλ- 
λασσόμενον μετά τής Τραπέζης. 
"Αλλωστε ή τραπεζική έργασία πα
ρουσιάζει σήμερον εύρύτητα, άναφέ-

Τό κατωτέρω1 είναι τό πλήρες κεί
μενον τής νέας Συμβάσεως ήτις Α
ναθεωρεί καί Αντικαθιστά τήν Σ'ύμ- 
βασιν τού 1936.

ΑΡΘΡΟΝ 1

Αί πρόνοιαι τής Συμβάσφοις ταύ
της, έκτος έάν αλλέως ’ευρίσκονται 
είς εφαρμογήν Ιδιά συλλογικών συμ
φωνιών, αποφάσεων διαιτησίας, δι
καστικών αποφάσεων ή διά θεσμικού 
μηχανισμού καθορισμού ημερομισθίων 
ή καθ’ οίονιδήπ'οτε τρόίπον συνάδον- 
τα προς τά έν τή χώρρι κρατούντα, 
τίθενται έν ίσχύϊ ίδιά τής νομοθεσίας 
τού κράτους ή σχετικών κανονισμών.

ΑΡ ΘΡΟΝ 2

1. Ή Σύμβασις αύτη άφορα ό
λους τούς εργαζομένους έκτος τών 
ναυτιλλομένων.

2. Καθ’ όσον τούτο είναι ιάναγ- 
καϊον, μέτρα δύνανται νά λαμβά 
νωνται ύπό τής άρμοβίας αρχής ή 
διά τού καταλλήλου μηχανισμού είς 
τήν οίκείαν χώραν, κατόπιν συνεν- 
νοήσεως μετά τών ένδιαιφερομένων 
οργανώσεων εργοδοτών καί εργα
τών, οσάκις υφίστανται τοιαύται, έ
πί τώ σκοπώ έξαιρέσεως έκ τής ε
φαρμογής τής παρούβης Συμιβάσεως 
περιωρισμένων κατηγοριών έργοδο- 
τουμένων αί όποΐαι ως έκ τής φύ-

ρεται δέ είς Θέματα σημαντικά, σχέ- 
σιν έχοντα μέ τήν έν γένει οικονο
μίαν τόϋ τόπου ένθα ή Τράπεζα α
σκεί τήν δραστηριότητά της.

Μόνον μέ την δημιουργίαν τών 
ώς άνω προϋποθέσεων ό υπάλληλος 
θά άποβή καλός ψορεύς Δημοσίων 
Σχέσεων καί θά συνεργασθή μετά 
τής Διοικήσεως διά τήν προβολήν 
τής Τραπέζης καί τήν δημιουργίαν 
τού κλίματος αμοιβαίας κατανοήσε- 
ως καί καλής θελήσεως (GOOD 
WILL) μεταξύ αυτής καί τοϋ κοι
νού.

Τήν ΰπαρξιν τής συνεργασας με
ταξύ προσωπικού καί Διοικήσεως ώς 
έπίσης καί την πλήρη συμπαράστα- 
σιν τού προσωπικού είς τό έργον 
αύτής οί έπί τών Δημοσίων Σχέσεων 
μιάς Τραπέζης θεωρούν ώς «CON
DITIO SINE QUA NON» διά τήν έ- 
φαρμογήν τών Δημοσίων Σχέσεων 
έν τή Τραπέζη.

Ούτοι πιστεύουν ότι ή «είκών» 
τήν όποιαν θά σχηματίση τό κοινόν 
περί τής Τραπέζης είναι ή συνιστα- 
μένη όλων τών στοιχείων τά οποία 
αποτελούν ταύτην, άπό τού Προέ
δρου τού Διοικητικού' Συμβουλίου 
μέχρι καί τού κοπωτάτου ιεραρχιικιώς 
•ύπαίλλήλου αύτής.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Κύριε Πρόεδρε,

Εκ τής μακράς νοσηλείας μου
είς τό «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», Ε
ξέρχομαι απολύτως πεπεισμένος 
οτι τούτο αποτελεί τό πατρικόν 
σπίτι κάθε συναδέλφου, στο όποιον 
πνέει ατμόσφαιρα, όχι συνήθους 
Νοσηλευτικού 'Ιδρύματος, άλλα μη
τρικής στοργής, οικογενειακής θαλ
πωρής καί αγάπης.

Σύσσωμον τό προσωπικόν τού 'Ι
δρύματος, ’Επιστημονικόν - Διοικη
τικόν - ’Αδελφών κλπ. στενά συν- 
δεδεμένον ωσάν μία ψυχή μέ τον ί
διον ζήλον, είς ένα σκοπόν, είς μί
αν προσπάθειαν καί κατεύθυνσιν 
κατατείνει στο νά πραΰνη καί ά- 
παλύνη τον πόνον καί τήν αγωνί
αν τού ασθενούς, καί νά τον απο
δώ ση στην οικογένεια του, υγιή.

'Η άρτια σύνθεσις καί ή αξιέ
παινος όργάνωσις τού Εκλεκτού Εμ
ψύχου υλικού τού 'Ιδρύματος, δέν 
αφήνει περιθώρια, διά κατ’ ίδιαν Ε
παίνους καί συγχαρητήρια.

Μετά τιμής
ΚΩΝ. ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΟΥ

GALERIE «ΚΥΨΕΛΗ»
’ I. Δροισοπούλου 50 

Κεφαλληνίας 
Τηλ. 876.245 

Δ)σις Γ. Πλιάτσικα

Η Διεύθυνσις τής GALERIE, 
σάς προσκαλεΐ στην έκθεσιν έρ
γων Ζωγραφικής Ελλήνων καί 
Ξένων Καλλιτεχνών.

Τιμαί χαμηλαί 
καί εΰκολίαι πληρωμής.

σεώς των θά έδημιούργουν ειδικά 
προβλήματα σημαντικής φύοεως αχε- 
τιζόμενα με τήν έφιαρμογήν ή θά ή
γειραν νομικά ή συνταγματικά θέ
ματα.

3.Έίκιαστον μέλος τό οποίον %υ- 
ροϊ τήν Σόιμβασιν θά υποβάληι όμού 
μετά τής πρώτης έκθέσεως έπί τής 
έιφίαρμογή.ς τής Συμιβάσεως βάσει 
τού άρθρου 22 τού Καταστατικού 
Χάρτου τής Διεθνούς Όργανώσεως 
Εργασίας, κατάλογον τών κατηγο
ριών αί όποΐαι Εξαιρούνται βυμφώ- 
νως τής παραγράιφου 2 τού παρόν
τος άρθρου, μέ αίτιολόγηισιν τής τοι- 
αύτης έξαιρέσεως καί θά άναφέρη 
είς τάς έπομένας εκθέσεις τήν νο
μικήν θέσιν ή τά θέσμια έν σχέσει 
μέ τάς ©ξαιρουμένας κατηγορίας, καί 
τον βαθμόν μέχρι τού 'όποιου δίδεται 
ισχύς ή υπάρχει πρόθεσις νά δοιθή ι
σχύς είς τάς προνοίας τής Συμβάσε- 
ως ιόσον άφορα τάς κατηγορίας ταύ- 
τας.

ΑΡΘΡΟΝ 3

1. Έκαστον πρόισωπον διά τό όποι
ον ή Σύμβασις αϋτη εχει έιφαρμογήν 
δικαιούται είς έτηισ'ίαν άδειαν μετ’ 
άποδοχών μιάς καθορισμένης Ελάχι
στου χρονικής 'διαρκείας.

2. Ή άδεια έν ούδεμιςί περιπτώσει 
είναι μικρότερα τών τριών εργασί
μων εβδομάδων διά περίοδον υπηρε
σίας ένός Ετους.

3. Έκαστον μέλος τό -οποίον κυ- 
ροϊ τήν Σύμβασιν δύναται διά μετα- 
γενεστέρας δηλώσεως νά γνωστοποίη
ση είς τον Γενικόν Διευθυντήν τού 
Διεθνούς Γραφείου ’Εργασίας οτι 
καθορίζεται άδεια μικρότερος διάρ
κειας.

ΑΡΘΡΟΝ 4

1. Πρόσωπον τού οποίου ή διάρ
κεια υπηρεσίας καθ’ οίονδήποτε Ετος 
είναι μικροτέρα τής άπαιτουμένης 
διά τήν πλήρη άδειαν τήν καθοριζο- 
μένην είς τό π’ρσηγούμενον "Αρθρον, 
θά δικαιούται ίδιά τό έν λόγω Έτος 
είς άδειαν μετ’ αποδοχών άνάλογον 
προς τήν διάρκειαν τής υπηρεσίας κα
τά τό έν λόγω έτος.

2. «Έτος» έν τή έννοια τής παρα
γράφου 1 τού παρόντος ’Άρθρου ση
μαίνει τό ημερολογιακόν Ετος ή 
οίανδήποτε άλλην περίοδον ϊσής 
διαρκείας τήν οποίαν ήθελεν ορίσει 
ή αρμόδια αρχή ή άλλος αρμόδιος 
μηχανισμός είς τήν χώραν.

ΑΡΘΡΟΝ 5

1. ’Απαιτείται έλάχιστον χρονικόν 
οριον υπηρεσίας διά νά δικαιούται υ- 
πάληλάς τις είς άδειαν μετ’ αποδο
χών.

2. Τό χρονικόν τούτο οριον θά κα
θορίζεται είτε υπό τής αρμόδιας αρ
χής είτε ίδιά τοϋ καταλλήλου μηχανι
σμού τής οικείας χώρας ιάλλά δέν θά 
ΰπςρβαίντι τούς εξ μήνας.

3. Ό τρόπος καθ’ ον υπολογίζε
ται ή περίοδος υπηρεσίας διά σκο
πούς 'άδειας καθορίζεται είτε ύπό τής 
αρμόδιας αρχής είτε ίδιά τού καταλ
λήλου μηχανισμού είς εκάστην χώ
ραν.

4. 'Τπό1 όρους τούς όποιους θά ά- 
πΌ-φασίση ή άριμοδία άοχή, ή ό κατ
άλληλος μηχανισμός τής οικείας χώ
ρας, άπουσία έκ τής εργασίας διά λό
γους έκτος τής θελήσεως τού έργο- 
δοτουμένου, ήτοι άσθένεια, σωματική 
βλάβη ή μητρότηις, θά θεωρήται ώς 
περίοδος υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟΝ 6

1. Δημόσιοι καί συνήθεις άργίαι, 
είτε συμπίπτουσαι μέ τήν έτηισίαν ά
δειαν είτε οχι, δέν θά υπολογίζωνται 
ως μέρος τού κατωτάτου ορίου Ετή
σιας άδειας μετ’ άποδο'χών τού καθο
ριζόμενου είς τό αρθρον 3, παράγρα
φος 3 τής Συμβάσεως ταύιτης.

2. ’Τπό όρους τούς οποίους θά ά- 
ποφασίσουν ή άριμοδία αρχή ή ό άρ- 
μόΙδιος μηχανισμός έκάστης χώρας, 
περίοδος άνικανότητος δι’ εργασίαν 
συνεπείμ ιάσθιενείας ή σωματικής 
βλάβης δέν θά θεωρήφαι ώς μέρος 
τού κατωτάτου ορίου ετήσιας άδειας 
τοϋ καθοριζομένου δυνάμει τού άρ
θρου 3, Παράγραφος 3] τής Συμ
βάσεως τούτης.

ΑΡΘΡΟΝ 7

1. Οίονδήποτε πρόισωπον τό όποι
ον λαμβάνει τήν άδειαν ήτις προ1- 
νοεΐται είς τήν παρούσαν Σύμβασιν, 
θά λαμβάνη διά τό σύνολον τής πε
ριόδου τής άδειας ταΰτηις τούλάιχι- 
στον τήν κανονικήν αμοιβήν ή τάν 
μέσον όρον αμοιβής (περιλαμβανόμε
νου τοϋ είς μετρητά ισαξίου οίιουίδή- 
ποτε μέρους τής έν λάγφ -άμοιβής ή- 
τις είναι πληρωτέα είς είδος καί δέν 
αποτελεί μόνιμον διφέλημα συνεχιζό- 
μιενον, είτε τό ένδιαφιερόμενον ποσ- 
σωπον εύρίσκεται επ’ άδείμ ή μή) 
ήτις υπολογίζεται καθ’ ον τρόπον ή
θελαν αποφασίσει αί άρμόΙδιαι άρχαί 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

Ή gfappefi τών Δημοοίΐιΐν Imm είε m Ιροηέίοε

Ή Ένωσις φιλάθλων έτίμησε 
τον Χρήστο Παπανικολάου

Ή 'Ένωσις Φιλάθλων ’Εθνικής 
Τραπέζης, έτίμησε τόν ςήαγκόΐσίμιυν 
ρέκορντμαν Χρήστον Παπανικολάου, 
σέ ειδική τελετή, μέ απονομήν ιάγαλ- 
ματιΐδίου καί άναμνηστικοΰ διπλώμα
τος, γιά τόν άθλ,ον τών 5. μ. 49 ατό 
άλμα έπί κοντφ:.

Στην σεμνή, τελετή παριευρέιθησαν ό

6 Χρηστός Παπανικολάου εχάριζε 
στήν πατρίδιαι μας τό παγκόίσίμιο ρε
κόρ τού άλματος έπί κοντώ.. ΟΙ Προσ
δοκίες χιλιάδων φιλάθλων Έγιναν πραι- 
γιματικότης. Ή λάιμψις τής δάδας άπό 
τό φώς τής ’Ολυμπίας κατηύγαισε τό 
Στάδιο Καραϊσ'κάκιη, τήν μοναδική Ε
κείνη ιστιγμή,, πού ό μεγάλος μας ιά-

'Ο Χρηστός Παπανικολάου μέ φανερή ΐκανοποίησιν καμαρώνει τό άγαλ- 
ματίδιον πού τοϋ προσέφερεν ό Πρόεδρος τής Ε.Φ.Ε.Τ. συνάδελφος 

’Εμμανουήλ Λίτινας.
οικονομικός σύμβουλος κ,. Εΰθ. Χρι
στοδούλου, ό διευθυντής πιαρά τι;» δι- 
κητή κ. Αυγ. Νυδριώτης, καθώς καί 
διευθυνταί τμημάτων καί άλλα: ανώ
τερα στελέχη τής Τραιπέιζης.

Τούς παρίσίταμένους πριοσειφώνησε δ 
πρόεδρος τής Ε.Φ.Ε.Τ. κ. ’Εμμ. Λί
τινας, είπών, ιμεταξύ άλλων, υά έξης: 
«’Αγαπητοί φίλοι,

Βιαθυιτάτη είναι ή συιγκίνησίς μου 
διότι εχα). τήν τιμήν, άντιπροισίωπεύιων 
τήν Ένωσιν Φιλάθλων τής Εθνικής 
Τραπέζης, νά χαιρετήσω τόν μεγαλύ- 
τερον Έλληνα -άθληφήν, τόν Χρήστο 
Παπανικολάου, γέννημα καί θρέμα 
τής γης αύτήις, άπό τήν όποιαν έΐξε- 
πήιδησε τό ολυμπιακόν φώς, 'άσβεστη 
φλόγα τών ειρηνικών ιδανικών χιού 
άνθρώιπίου.

Ή άθλητική 'Ελλάς ιέρρίγηισε τό 
απόγευμα τής 24ης ’ Οκτωβρίου', όταν

θλητής ύψιπίετούσε καί έσάρωνιε το 
παγκόισμιο ρεκόρ (5 μ. 49).

Έχομε κοντά μιας σήμερα τόν με
γάλο θριαμβευτή,, τόν συνεχιστή, τών 
προγονικών αθλητικών παραΐδόισεών 
μας. Στο πρόΙσωπόΙ του όχι μόνον ή 
άθλημική Ελλάς, ,άλλά ολόκληρη ή 
πατρίδα μας βλέπει τόν ενσάρκωσή, 
τών μεγάλων δνείρων της. Ή μικρή- 
'Ελλάς προεβλήθη, διά μίαν ,άκόμη 
φοράν διεθνώς, χάιρις είις Τον Χοή- 
στον ΠαπιανικΙολάιου...

... Σ'τά δύσκολα βήματά του, θερ
μά τού' 'συμπαρεστάθησαν οί ,άθ'λη,τι- 
κές άοχές μας μέ έπί κεφαλής τόν 
γενικό γραμματέα ’Αθλητισμού κ. Κ. 
’ Ασλανίδηι.

’Αγαπητέ ΧρήισΤΟ1, εύιχόιμεθα ολό
ψυχα, όπως τό 1972 στεφθής όλ,υμ- 
πιονίκης σίτο 'Μόναιχιο, διότι «απέδει
ξες ό'τι είσαι μεγάλος αθλητής καί 
πραγμιατικά σοϋ άξΐζει».

ΕΝΠΙΙΣ ΦΙΑΑΒΑΠΝ E6HIKHI ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1970

ΣΑΒ ΒΑΤΟΝ — ΚΥΡΙΑΚΗ 19—20.12.1970 
ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ (ΞΕΝΟΔ. ΓΑΛΗΝΗ)

Σάδδατον 19.12.1970; Άναχώρησις 3 μ.μ. διά Καμ. Βούρλα. Τα- 
κτοποίησις είς τό πολυτελές Ξενοδοχεΐον «ΓΑΛΗΝΗ», συνεστίασις.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20.12.1970: ’Ελεύθεροι δλην τήν ημέραν διά περιπά
τους καί φαγητόν. Άναχώρησις 7 μ.μ. δΓ ’Αθήνας. ’Έξοδα δρχ. 130 
— 150 (πούλμαν, διανυκτέρευσις, πρωινόν).

ΚΥΡΙΑΚΗ 20.12.1970
ΛΕΒΑΔΕΙΑ — ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ — ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ

Άναχώρησις 8 π.μ. διά Λεβάδειαν (στάσις 20') — Δίστομον — 
"Ασπρα Σπίτια, τόν ώραιότατον μοντέρνσν συνοικισμόν. Έπίσκεψις 
τού μοναδικού Εργοστασίου ’Αλουμινίου. Μεσημβρινόν φαιγητόν είς τά 
"Ασπρα: Σπίτια. Νωρίς τό απόγευμα άναχώρησις διά έπίσκεψιν τής 
Μονής τού Όσου Λουκά μέ τά περίφηφα ψηφιδωτά και έν συνεχεία δΓ 
’Αθήνας μέ Ενδιάμεσον στάσιν. "Εξοδα δρχ. 50 ■— 70.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27.12.1970 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΝ — ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΊΑΣ

Άναχώρησις 8 π.μ. διά Κόρινθον (στάσις 20'), Ξυλόκαστρον — 
Τρίκαλα Κορινθίας. Παραμονή είς τήν δαυμασίαν περιοχήν (ύψ. 1.000 
μ.) μέ προαιρετικόν περίπατον είς τό μοναστήρι τού "Αη: Βλάσση (πο
ρεία: 20') πού εύρίσκεται είς περιοχήν ικατάφυτοιν άπό έλατα, κατόπιν 
είς άτ Τρίκαλα διά φαγητόν. Άναχώρησις 4 μ.μ. διά Ξυλόκαστρον — 
Κιάτον — Κόρινθον (στάσις 20 ) — ’Αθήνας. "Εξοδα δρχ. 45 — 60.

ΧΡ1ΣΤΟΥΓΕΝΝIΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ — ΚΥΡΙΑΚΗ 24—27.12.1970
Πέμπτη 24.12.1970; Άναχώρησις 2.30' μ.μ. διά Κόρινθον — 

"Αργος (στάσις 20 ) Τρίπολιν. Τακτοποίησις είς τό Ξενοδοχεΐον «ΑΡ- 
ΤΕΜΙΣ». Διανυκτέρευσις.

Παρασκευή 25.12.1970: Μετά τό πρωινόν άναχώρησις διά Βυτί- 
ναν. Παραμονή είς τήν μαγευτικήν τοποθεσίαν διά περιπάτους είς τήν 
έλατόφυτον περιοχήν καί μεσημβρινόν φγαητόν. Τό απόγευμα Επιστρο
φή είς Τρίπολιν. Διανυκτέρευσις.

Σάββατόν 26.12.1970: Μετά τό πρωινόν άναχώρησις διά Μεγα- 
λόπολιν — Μεσσήνην — Πύλον. Έπίσκεψις τού Κάστρου καί έν συνε- 
χεα μετάβασις είς τήν Μεθώνην δΓ έπίσκεψιν Κάστρου. ’Επιστροφή είς 
τήνΠύλον διά μεσημβρινόν φαγητόν. Προαιρετικός γύρος τού κόλπου 
μέ βενζινόπλοιιον (ατομικά έξοδα) καί Ενωρίς τό απόγευμα άναχώρησις 
διά Καλαμάταν (στάσις) — Τρίπολιν. Διανυκτέρευσις.

Κυριακή 2712.1970: Μετά τό πρωινόν άναχώρησις διά Σπάρτην 
—- Μυστράν. Έπίσκεψις τής Βυζαντινής νέκρας πολιτείας μέ τάς άξιο
λόγους νεκρός πολιτείας μέ τάς άξίολόγους Εκκλησίας της (13 α,ί.) 
καί τά Επιβλητικά παλάτια τών Παλαιολόγων. ’Επιστροφή είς τήν 
Σπάρτην διά μεσημβρινόν φαγητόν. Άναχώρησις 3 μ.μ. δΓ ’Αθήνας μέ 
Ενδιαμέσους στάσεις. "Εξοδα δρχ. 435 — 500 (πούλμαν — 3 διανυ- 
κτερεύσεις καί πρωινά).
Δηλώσεις συμμετοχής εις Δίδα Μαρία Θεοδωρακοπούλου (τηλ. 6-24).



Τοηοθετήόεΐζ και μεταβολαί 
κατά τον μήνα Νοέμβριον

Διά πράξεων τον κ. Διοικη- 
τοϋ έπρ αγ μ άτοπο ι ήθ η σαν αί α
κόλουθοι τοποθετήσεις καί μετα
βολαί εις τάς θέσεις διευθυντών 
καταστημάτων καί προϊσταμέ
νων:

'Ο χ. Νικόλαος IIεσματιζόγλου-'Τ - 
ποτμηματάρχης, παρά τφ Τποκια-ται- 
στήιματι Μυτιλήνης, ώς ’Εντεταλμέ
νος »αί Π ρ-ο-ϊσιτά-μενος Λογιστηρίου 
καρά τφ 'Τποκαπ-αστήμ ατι Κεραμει- 
Μοΰ, αντί τιο-ϋ χ. ’Αθανασίου- MivrZr 
QU - ' Τπατμημαιτάρχου, μετατιθέμε
νου εις το 'Τποκατ άΐστ-αμη όιδοϋ Ίπ- 
ποκράτους, ώς ’Εντεταλμένου καί 
Προϊσταμένου Λογιστηρίου, αντί τού- 
κ- Δημη,τρίου Μακρτγιάννη τ 'Τπο- 
τμημα-τάρ-χου, μετ-αΙΤι-θεμένου εις το 
Κατάστημα όδοΰ Σ'ταΰίιοη) 38, ώς Λα- 
γίστοϋ.

Ό %. Θεοφάνης Σ-ακελλαριάδης - 
' Τποτμηματ άρχης, ’Εντεταλμένος ικιαί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου παρά τφ 
'Τποκατ-αιστήματι "Αρπης, -άπαλ-λ-αϊ- 
σόμένος των καθηκόντων του μετα
τίθεται εις το Κατάστημα όδοΰ Σ!τα- 
δίου 38, ώς Λογιστής.

Ό χ. Παναγιώτης Ά-ρώνης - 'Τπο- 
λογιστής Β' τάξειος, παρά τφ 'Τ- 
ποκ-αταισιτήματι Κυθήρων, ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου παρά τώ -αΰ-τώ 'Τποκιατα'στήμαιτι.

Ό1 χ. Ευάγγελος Παπακ-ωνστιαντί'- 
νου - Λογιστής Α' τάξεως, παρά τω 
'Τπιοκαταστήιμιατι Βόλου, ώς Προϊ
στάμενος τοΰ Πρακτορείου Νέας ’Ι
ωνίας Βόλου.

Ό κ. Χρηστός Σίκιεμπελής - Λογι
στής Β' τάξεως, παρά τφ, 'Tbeoxat 
ταστήματι Έλευσΐνο-ς, ώνομάσθή Έν 
τεταλμένας καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου παρά; τφ αΰτφ 'Τίποκ-ατ-αστή- 
μαιτι.

Ό κ. Γεώργιος Σίαιράντης - ΤΙμηιμ,α- 
τσάχηις Β' τάξεως, παρά τφ Κατα 
στήματι όδ-οϋ Σΰαδίου 38, ώνομάσθη 
Προϊστάμενος τής παρ’ -αΰτψ 'Τπη-' 
Οπαίας Συναλλάγματος.

Ό χ. ’Ιωάννης Τσουράπως - Λογι
στής Α' τάξεως, παρά τφ; 'Τποκα- 
ταστήμαπι όδοΰ Ε,ΰρ-ιπίδου, ειίς το 'Τ- 
ποκαπάστημ-α ’Ιλισού, ώς ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστηρί
ου, -αντί τοΰ κ. Ίωάννου Δημητρ-ιά- 
6ου - Λογιστοϋ Λ' τάξεως, Απαλλασ
σόμενου των καθηκόντων του καί τι
θέμενου -εις την Διάθεση- τής Λιευ1- 
θύνσεως Προσωπικού.

Ό κ. ’ Ιωάννης Νικο-λαΤίδης - Τ!μ?|;- 
ματάρχ-ου Β' τάξεως, παρά τήί Δ.ι,ευ- 
θΰνσει' Εργασιών ’Εξωτερικού, ώνο- 
μά-σθη Προϊστάμενος τής παρ’ 'αυτή 
'Τπηιριεσίας «Πληρωτέων ’ Επιταγών 
έφ’ ημών εις Συνάλλαγμα;».

Ό κ. Μιχαήλ Πουλιανδς - Λογι
στής Β' τάξεως, Εντεταλμένοι; καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου παρά τφ 
' Τποκιαταστήματι Ν-έουι Κόσμου, εις 
τό 'Τποκ-ατάστημα Κ-ουχακίου, ώς 
’Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου, ανακαλούμενης τής διά 
τής ΰπ’ άριθ. 514) 70- Πράξεως1 ημών 
τοποθετήσεώς του εις τό ' Τποκατ ά- 
στημα Νέου Φαλήρου, ώς ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου.

Ό Στυλιανός -Νικίο-λ-αικ-όπουλος - 
Λογιστής Α' τάξεως, Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου τού 
'Υποκαταστήματος Μεσσήνης, εις τό 
’Τπσκιατάστημα Πόλου, ώς Διευθυν
τής, ιάνακιαλουμένης έν ιμέρει τής διά 
τής ΰπ’ άριθ. 644) 9.10.1970 Πρά
ξεων ημών τοποθετήσεώς τοΰ π. Ευ
αγγέλου Κιαραγιάννη - 'Τποτμηματάρ- 
χου, Διευθυντοΰ τοΰ ' Τπίοκαταιστήμα- 
τος Αΐτωλικ-οΰ, μετατιθεμένου εις τό 
’ Τποκατάστημα Πλατείας Μητροπό- 
λεως, τή αιτήσει του-, ώς Λογιστοϋ.

Ό κ. ’ Ιωάννης Π-ρόίφης - Σΰ-μ- 
πράττων 'Τποίδιευθυντής, ’Εντεταλμέ
νος παρά τφ Κιεντρ,ικώ Καΐταστήιμα- 
τι, -εις τό 'ϊποκατάστη|μ-α- Ζέιας, -ώς 
Λ.ιε υθυντής.

Ό κ. Σ'τάμου Χ;ατζη|κίωνσταντής - 
Συμπράττων ' Τποιδιευθυντής, Διευ
θυντής τοΰ 'Τποϊκ,ατ-αστήμαιτος Ζέας, 
εις τό 'Τποκατάστημα; όδοΰ Καλα- 
μιώτ-ου, ώς Διευθυντής, αντί τ;οΰ κ. 
Π-αναγιώτου Χρονοποόλου - 'Τ'ποδ-ιευι- 
θυντοΰ Τ'ραπέζης, μετατιθεμένου εις 
τό Κεντρικόν Κατάστημα;, ώς 'Τπο- 
διευθυντοΰ.

Ό χ. ’Αναστάσιος Μάμαλης-Τμη 
μ-ατάρχη,ς Αλ, 'Τίποιδιευθυντής τής 
ζϊιευθΰνσεως Περιουσίας Τ'ραπέζης

έ'Τπο'διιιεόίθυνσίς ΈΙπεήδΰβΙε-ων), εις 
τό 'Τπο-ακτάστημα όίδιοΰ Εΰριπίδιου, 
ώς Διευθυντής, αντί τϋΰί χ. Π,ανα- 
γιωτου Κατσώνη- - Συμπρόττοντος 'Τ- 
ποδιευθυντοΰ, μετατιθεμένου είς τό 
'Τποκατάστημα Πλ, Μητροπόλιεως, 
ώς ' Τπαδιευθυντοΰ.

Ό X. Στυλιανός Άλιεξ-ανδρής-Σΰιι- 
πράττων ' Υποδιευθυντής, 'Τποδιευ- 
θυντής τής Διευθύνσίεως Περιουσίας 
Τραπεζης, -εις τό 'Τπιοχαιτάστη-ΐΜ 
ΓΙλ. Μητροπόλεως, ώς 'ΤποΙδιευθϋν- 
τής.
/θ' %. Παντελής Β-αΙκιας - ΤΙμημ,α- 

τάρχης Α', Διευθυντής τοΰ 'Τπιοκ-α- 
ταστήματος Άιγ-γελοποΰιλου, εις τό 
I ποικαταστημα οιδ-ου Πολυκλείτου, 

ώς Διευθυντής, -αντί τοΰ χ. Παν'α- 
γιωτου Σταματοπουλου - Συμπίοάτι- 
υο-ντος^ 'Τπαδιευθυντοΰ, μιεταΐτιθεμέ- 
νου ε-ίς τό 'Τποκατάστημα Βάθής, 
®ς Διευθυντοΰ, -άντί τοΰ κ. Σάββα 
Ρήγα - 'Τποδιευ'θυντ-οΰ Τ'ραπέζης, με
τατιθέμενου ειίς τό ' Τποκατάστημα 
Πλ. Συντάγματος, ώς Διευθυντοΰ;.

Ό κ. Άνδριέας Θερμός - 'Τποτμη- 
ματάρ-χης, Προϊστάμενος τής παρά 
τή Διιευθόνσει Καταστημάτων καί 
Εργασιών Έάωιτερικοϋ 'Ττηρεσίας 
Ειγκρισίεων ΈΙμπορικών Χορηιγήισεων 
Γ , εις το υπό ’δρυσιν 'Τποκατιάστη- 
μ;α Πλατείας Βικτωρίας, ώς Διευ
θυντής.

Ό %. Νιόλκ-αιος Τσιρίβας - Τμη- 
ματαρχης Α' τάξεως, ’Εντεταλμένος 
παρά τώ Τποκατ,αστήματι Πλατεία; 
Μητροπόλεως -εις τήν Διεόθυνσιν Πε
ριουσίας Τριαπέιζης, ώς Προϊστάμενος 
Τιμήματος, Καταστημάτων καί Κτη
μάτων Τ'ραπέζης.

Απηλλάγη τώ-ν καθηκόντων του 
ως Προϊσταμένου τής παρά τφ Κ-εν- 
τρικφ Καταστήμα,τι 'Τπηριεσίας Κι- 
νή-σεως Κεφαλαίων ό %. ’Αθανάσιος 
Τρικουράκης - Τμηματάρχης Β' τά- 
ξεω; καί μετετέθη εις τό ’Τποκατά- 
στημα Πλ. Μητροπόλεω-ς.

Ό κ. ’Απόστολος Άργυρόπουλος - 
Λογιστής Α' τάξεως παρά τήι Διιευ-- 
θόνσει Βιομηχανικής Πίιστεωις, εις 
τό 'Τποκατάστημ-α Δάφνης, ώς ’Εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου, αντί τοΰ κ. Ήλθα Τσαιπα- 
τσάρη - Λογιστοϋ- Α' τάξεως, απαλ
λασσόμενου των καθηκόντων του καί 
μετατιθεμένου εις τό Κεντρικόν Κα
τάστημα.

Ό κ. Δηιμή,τρ-ιος Σ-ειβαστάς - Λογι
στής Α.' τάξεως παρά τφ 'Τπο'κα.τα-
στήμ-ατι όδοΰ Μοναστηιρίου - Θΐεσσα,- 
λονίκής, εις τό Πριακτορεΐον Άίρναί- 
ας, ώς Προϊστάμενος αΰτίοΰ, ιάντί τοΰ 
κ. Δηιμηιτρ-ίου Τσαμαρδίνου - Ααγι
στού Λ' τάξεως, απαλλασσόμενου- τών 
καθηκόντων του τή -αιτήσει του καί 
μ-ετ-ατιθεμένου ε-ίς τό ’Τποκατάστημα 
όδοΰ Μιονασηρίου- - Θεσσαλονίκης, ώς 
Λοιγυστοϋ.

Ο- κ. Άνδρέ-ας Μπαλιάκ-ας - Λογι

στής Β' τάξεως παρά τφ- ’Τποκατα- 
στήματι Καστο-ρ-ίας, εις τό αυτό 'Τ
ποκατάστημα ώς ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Ό1 κ. Κωνσταντίνος Π ίκουλας - 
Λογιστής Α' τάξεως, παρά τφ 'Τπο- 
καταστήμ-ατι όδ-οΰ Π-ατησίων,. εις τό 
υπό ίίδρυσιν 'Ταοκατώστημα Πλατεί
ας Βικτωρίας, ώ-ς ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Ό1 χ. Γεώργιος Αειβιεντόπου-λος 'Τ- 
ποιδιευθυντής, ' Τπο&ιευθυ-ντής παρά 
τή Διε-υθΰνσει Κατ-αθέ-σεων, -ειίς τό 
Κατάστημα όΐδιοϋ Σίτ-αΙδίου 3-8, ιός 'Τ- 
ποιδιευθυντής.

Ό κ. ’Ιωάννης Ζια-χάρης - Τίμημα- 
τάρ-χης Α' τάξεως, παρά τφ 'Τποκ-ν 
ταστήματι Πλ. Μητροπόλεως, εις τό 
Κατάστημα όδοΰ Σταδίου 38, ιός 
Προϊστάμενος τής παρ’ -αΰτφ· 'Τπ-ησ 
ρ-εσίας Καταθέσεων Ιδιωτών, ’Όψεως 
Καί επί προθεσιμίμ.

Άπηιλλάγη τών κα|θηκόντων του ώς 
Δοκίμου Έπιθεωρητόΰ ό κ. ’Αλέξιος 
Κιαρ-ράς - ' Τπίοτμηματ-άρχης, παιρ-ά τή 
Λιευθυνσει ΈΙπιθίεωρήσεωις καί μετε,- 
τέθη εις τήν ,Διε-ύθυνσιν Καταθέσεων.

Ό κ. ’Ελευθέριος Β-ουλγιαράκης - 
'Τποδ-ιευθυντής, 'Τποιδιευίθυ-ντής πα
ρά τή 'Τποδι-ευθ-ύνσει Γενικών Ζητη
μάτων τής Διευθόνοεως Καταστημά
των καί Εργασιών Έόωτε-ρικοΰ, εις 
τήν Δ-ιεΰθυνσιν Καταθέσεων, ώ-ς Διευ- 
θΰνιον αυτής.

'Ο %. Εΰστάθ-ιος Στ-αθώρης - Λο
γιστής Β' τάξεως, παρά τώ 'Τπ,ο- 
καταΐστήματι Μυρίνη-ς Λήμνου, ώνο
μάσθη ’Εντεταλμένος καί Προϊστάμε
νος Λιογιστηρίου- τ-οΰ αΰτοϋ 'Τποκ-α- 
ταστήματος.

'Ο χ. Στ-αΰ-ρος Γραφ-άκο-ς - Λογι
στής Β' τάξεως, παρά τώ- 'TkoKJa- 
τ-α-στήματι Γυθιείου, ώνομάσθη- ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου τοΰ αΰτοϋ 'Τποκατ-αιστήματος.

Ό κ. Δημήτριο-ς Γριηγορόπουλο-ς - 
Λογιστής Α' τάξεως, παρά τώ 'Τποι- 
καταστήματι Νεαπόλεως, ώνομάσθη 
Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου τοΰ -αΰτοϋ 'Υποκαταστήμα
τος.

'Ο κ-, Ευάγγελος Καραγιάν-νηςί-'Τ- 
ποτμημιατάρχης, παρά τφ 'Τποκατα- 
στήματι Πλ. Μητριοπόλεως καί ιέν ά- 
ποσπάσει τελών εις τό Κεντρικόν Κα
τάστημα, εις τό 'Τ'ποκατ-άστημα Κο- 
ρ-ωπίου -ώς προσωρινός Διευθυντής, αν
τί τοΰ κ. -Εΰ-στρ. Β-οστ-άνη-’ Τποκατα- 
στηματάιρχ-ου- -δστις άπηλ-λάιγη; τών κα,- 
θηκόντων του- καί έτέθηι ε-ίς τήν Διά- 
θεσιν τή-ς -Διευθΰνσεως Προσωπικοΰ.

Άίπηλλάγηι τών καθηκόντων του ό 
%. Αλέξανδρος Καραπάνος - 'Τίμημ-α- 
τά-ρ-χης Β ' τάξεως. Προϊστάμενος τή-ς 
παρά τφ Κεντρικώ Κατίαστήματι 'Τ1- 
πηρεσίας Χορηγήσεων προς Βίοιμη-χά- 
νους καί έτέ-θη- εις τήν Δ-ιάθεσιν τής 
Διευθΰνσεω-ς Προισωπικιοϋ-, πρ-ός τοπσ- 
θέτηισιν.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΟΣ 
ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΟΝ ΑΔΕΙΟΝ ΜΕΤ’ ΑΠΟΔΟΧΗΝ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 2ας ΣΕΑ.)
ή ό άριμόδιος μηχανισμός εις τήν οί
κε ία ν χώραν.

2. Τά δ-φ-ειλόμενα ποσά -δυνάμει 
τής παραγράφου 1 τοΰ ’Άρθρου τού
του θά πληρ-ώνωνται εις τό ένδιαφε- 
ρόμε-ν-ον πρ-ό-σωπον προκαταβο-λικώις 
έκ-τός εάν άλλως προνοεϊτ-αι διά συμ
φωνίας ήτις Εχει εφαρμογήν δι’ αυ
τόν καί τον εργοδότην.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΕ 
Χειρουργός ’Οδοντίατρος

Κάνιγγος 7 
2ος δροφος 

Τηλ. 630.277 
i Δέχεται τους Υπαλλήλους τής 
1 Τραπέζης με τό ίσχΰον τιμολό- 

γιον ΤΥΠ-ΕΤ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΟΝ

ΔΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΣΟΝΤΟΥ - ΠΟΥΔΑΚΗ J
Μαυρομματαίων 6 (2ος δροφος) J 
Τηλ. 885.624 - ΑΘΗΝΑ! (147) j 
Δέχεται 7-9 π.μ. καί 5-7 μ.-μ. |
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ΑΡΘΡΌιΝ 8

1·5 Ή τμηματική λήψις τής -άδεί- 
α9 αποδοχών δΰναται νά εξουσιοδο
τείται είτε υπο τής άρμο-δίας -άρ-χ-ής 
είτε δια τοϋ- άρμ,οδίου μη-χανισμοΰ 
ε-ίς έκάστην χύραν.

2. Εκτος εάν αλλέως προνοεΐται 
εις συμφωνίαν μεταξύ τοΰ έργ-σδό- 
του κ-αι^ τοΰ- έν-δ-ιαφερο-μένου υπαλλή
λου, καί ΰ-πό τον όρον οτι ή περίο
δος τής υπηρεσίας τοΰ -ενδιαφερομέ
νου προσώπου επιτρέπει εις τό εν
διαφερόμενον πρ-ό-σωπον τοιαΰτην ά
δειαν, -μ-έροςς ταΰ-της θά άποτελή-ται 
από δύο τουλάχιστον συνεχείς εργα
σίμους εβδομάδας.

ΑΡΘΡΌιΝ 9

1; Τ’0 συνεχές μέρος τής έτησίας 
“δείας τό -άναΙφίερ-όμενον ε-ίς τό ’Άρ- 
θρο-ν 8, Παρ-άγ-ραφ-ος 2, τής Συμβά- 
σεω-ς ^ τ-αύτης θ χορηγήται καί θά 
λαμβάνη-τε οΰχί ιάργότερον έν-ό-ς έ
τους και τό υπόλοιπον τή-ς ετήσιας 
α-δειας μετ’ αποδοχών οΰχί άργότε- 
ρον τών δεκαοκτώ μηνών άπό τοϋ τέ
λους τοΰ ετου-ς εις τό όποιον ενάγε
ται ή άδεια.

2· Ο-ιονδηποτε μέρος τής έτησίας 
άδειας τό όποιον υπερβαίνει εν καθο- 
ριξόμ-ενον κατοιτατον ό'ρι-ον δΰναται 
να -αναβληθή-, με τνή συγκατάθεση- 
τοΰ ένδιαφερ-ομένου ΰπαλλήλου, πέ
ραν τής περιόδου ήτις καθορίζεται 
ε-ίς τήν Παράγραφον 1 τοΰ ’Άρθρου 
τοΰ-του καί μέιχρις ενός νέου- καθορι- 
ζομένου χρον-ικοΰ ορίου.

3. Τό έλάχιστον ο-ριον καί τό δ- 
ριον τό άναφερόμενον εις τήν παρά
γραφον 2 τοϋ ’Άρθρου τοΰτου θά 
καθορίζωντ-αι ΰπό τής άρμοδίας αρ
χής κατόπιν συνεννοήσεως μετά τών 
ένδιαφ-εραμένων οργανώσεων εργοδο
τών κ-αί έρ-γοίδοτουιμιένων ή ίδιά συλ
λογικής -δ ια π ρ α γμ ο. τ εΰσε ο> ς ή κατ’ 
άλλον τρόπον συνάδ-οντα πρ-ός τους 
θεσμούς τής χώρας ώς θά ήτο κα
τάλληλος -βάσει τών συνθηκών τής 
χώρας.

ΑΡΘΡ-ΟΝ 10

1. Ό1 χρόνος κατά τον -όποιον λαμ- 
βάνεται ή άδεια, εκτός -εάν καθορί
ζεται -διά Διατάγματος, Σΰλλαγικής 
Συμβ-άσεω-ς, άποφ-άσεως διαιτησίας 
ή άλλου μέσου συνάδ-οντος πρ-ός τά 
θέσμια τής χώρας, θά καθορίζεται 
ΰπό τοϋ εργοδότου κατόπιν συνεννοή- 
σεω-ς μετά τοΰ έργο-δοτουμένου ή τοΰ 
αντιπροσώπου; του.

2. Εις τον κ-αθορισιμόν τοΰ χρόΚ-ου 
κατά τον -όποιον θά ληφ-θή; ή άδεια, 
θά λη-φθοΰν ΰπ’ άψιν αί άνάγκαι τής 
εργασίας καί αί διαθέσιμοι εΰκαιρίαι 
τοΰ έργοδοτουμένου δι’ -άν-άπαυσιν.

ΑΡΘΡΙΟΝ 11

Έργοδοτοΰμενον πρόσωπον τό ό
ποιον Εχει -συμπληρώσει έλάχιστον ο- 
ριον υπηρεσίας άνταποκρινόμενον εις 
τό καθοριζόμενου βάσει τοϋ ’Άρθρου 
5, Παράγραφος 1, τής Συμβάσεω-ς 
ταύτης, θά λαμβάνη επί τφ τ-ερματι- 
σμφ τής υπηρεσίας, άδειαν μετ’ απο
δοχών -αναλογώς προς τό μήκος τής 
υπηρεσίας -διά τήν όποιαν δεν -Εχει 
λάβει τοιαΰτην άδειαν ή άντ’ αυτής 
χρηματικήν άπαζημίωσ-ιν ή Ισάξιον 
πίστωσιν άδειας.

δβχ-θή τάς υποχρεώσεις τής Σΰιμβ-ά- 
σεως κε;χωρισμένως: 
α) Διά τους άπασχολουμένους εις 
δραστηριότητας άλλας άπό τον γεωρ
γικόν τομέα.
β) Διά τους άπασχολουμένους εις τήν 
γεωργίαν.

2. Έκαστον μέλος θά κ-αθορίζή εις 
τό Εγγραφον κυρώσεις κατά πόσον 
δέχεται τάς υποχρεώσεις τής Συμβά- 
σεως όσον άφο-ρδί μόνον τήν μίαν 
τών δΰο κατηγοριών ήτοι τήν ΰποπα- 
ράγραφο-ν (α) τή-ς Παραγράφου 1 
τοϋ παρόντος άρθρου ή τήν ΰποπαρά- 
γραίφον (-β) τής Παραγράφου 1 
τοΰ παρόντος άρθρου ή -άμφοτέρας.

2. Έκαστον μέλος τό όποιον κατά 
τήν κύρωσιν άποδέχεται τάς ΰπο- 
χρεώαεις τής Συμβάσεω-ς ταΰ-της ιιό- 
νον οσον άφορμ τήν μίαν -εκ τώ-ν δΰο 
κατηγοριών ήτοι τήν ΰποπαράγρα- 
φ-ον (α) τής ΙΙαραγράφ-ου 1 τοϋ πα
ρόντος άρθρου ή τήν ΰποπαράγ-ρα-φον 
(β) τής Παραγράφου 1 τοΰ παρόν
τος άρθρου ή -άμφοτέρας.

3. "Εκαστον μέλος τό όποιον κατά 
τήν κ-ΰρ-ωσιν -άποίδέίχεται τά-ς ΰποι- 
χρεώσεις τής Συιμβάσ-εω-ς ταΰτης μό
νον όσον αφορά τή,ν μίαν ;έκ τών δΰο 
κατηγοριών, ήτοι τήν ΰποπαράγρ-α- 
φον (α) τής Παραγράφου 1 τοΰ 
παρόντος ’Άρθρου, -δΰναται αργότε
ρου νά γνωστοποιήση εις τον Γενι
κόν Διευθυντήν τοϋ Διεθνούς Γρα
φείου ’Εργασίας ;οτι αποδέχεται τάς 
ΰποιχρ-εώσεις τής Συμβάσ-εως οσον ά- 
φ-ορμ δλ,α τά πρόσωπα εις τά όποια 
Εχει εφαρμογήν ή Σΰμβ-ασις.

ΑΡΘΡΟιΝ 16

Ή Σΰμΐβασις αυτή αναθεωρεί τήν 
Σΰιμιβασιν Άδειων Μετ’ Αποδοχών 
τοΰ 1936 καί τήν Σΰμβασιν Αδειών 
Μετ’ Αποδοχών (Γεωργίας) τοΰ 
1-9-52 ΰπό τους ακολούθους -ορου-ς: 
α) Αποδοχή τών υποχρεώσεων τής 
Σΰμβάσεως ταΰ-της οσον άφ-ορά έρ- 
γοδοτοΰιμ-ενα- πρόσωπα -ε-ίς τομείς 
δραστηριότητος έκτος τής γεωργίας 
ΰπό Μέλους τό όποιον συμμετέχει 
τής ΣυμΙβ-άσεως Αδειών Μετ’ Α
ποδοχών τοΰ 193-6 αυτομάτως 6ξυπα
κούει -είς τήν άποκήρυξιν τής έν λό- 
γφ Συμβάσεω-ς.

β) ’Αποδοχή τών υποχρεώσεων 
τής Συμβάσεω-ς ταΰτης -έν σχίσει μέ 
έργοδοτοΰμενα πρόσωπα είς τήν γε
ωργίαν ΰπό Μέλους τό όποιον συμ
μετέχει τής Σ’υμβ-άσεως 19Ι50 περί 
’Αδειών Μετ’ Άπο-δοχών (Γεωργίας) 
αυτομάτως έξυπακοΰει τήν άμεσον 
άποχήρυξιν τής εν λόγω Συμβάσ-εως. 
γ) Ή έφ-αρμογή τής Σΰμβ-άσεως 
ταΰτης δεν αποκλείει τήν περαιτέρω' 
έπιχΰρωσιν τής Συμβάσεως τοΰ 
195-2 περί ’Αδειών Μετ’ ’Αποδοχών 
(Γεωργίας).

ΑΡΘΡΟ-Ν 12

Συμφωνίοι δι’ -έγκατάλει-ψιν τοϋ 
δικαιώματος ελάχιστου ό-ρίου ετή
σιας άδειας μετ’ αποδοχών ώς καθο
ρίζεται είς τό "Αρθρου 3, Παράγρα
φος 3 τής Σ'υιμβάσεως ταΰτης ή έγ- 
κιατ'άλ-ει·φις τής άδειας άντί άμο-ιίβής 
ή άλλως, θά είναι άκυρος ή- θά -α
παγορεύεται -άναλόγως τών έπικρα- 
τοΰντων θεσμών είς τήν χώραν.

ΛΡΘΡΟ.Ν 13

Αί άρμόδιαι άρχαί ή ό αρμόδιος 
μηχανισμός δΰνανται νά προβαίνουν 
είς ευδικάς διατάξεις διά τάς περι
πτώσεις οπού τό έργοδοτοΰμενον πρό
σωπον, κατά τήν διάρκειαν τή-ς ά
δειας του, απασχολείται έπί πληρω
μή -είς δραστηριότητας -συγκρουιμέ- 
νας με τον σκοπόν τής άδειας.

ΑΡΘΡΟιΝ 1-4

Θά ληφθοΰν άποτελ-ε-σματικά μέ
τρα διά καταλλήλου- έπιθεωρήσεως ή 
άλλως, άνα-λό'γως τοΰ τρόπου καθ’ 
ον έφ-αρμόιζονται αί διατάξεις τής 
Συμβ-άσεω-ς, προς έξασφ-άλισιν τής 
κανονικής -έφ-αριμογής καί λειτουρ
γίας τών κανόνων ή προνοιών τών 
άφ-ορω-σών είς τήν άδειαν μετ’ άπο- 
δοχών.

ΑΡΘΡΟΝ 15

1.Έκαστον μέλος δΰναται νά άπο-

ΑΡΘΡΟιΝ 17

Ή επίσημος έπικΰρωσις τής 
Σΰμβάσεως θά γνωστοποιήιτ-αι είς 
τον Γενικόν Διευθυντήν τοΰ Διεθνούς 
Γραφείου ’Εργασίας προς καταχωρη- 
σιν.

ΑΡΘΡΟ-Ν 18

1. Ή Σΰμβ-α-σις -αΰτη είναι δεσμευ
τική μόνον διά τά -μέλη -εκείνα τοΰ 
Διεθνούς Γραφείου ’Εργασίας τά ό
ποια Εχουν καταθέσει προς καταχώ
ριση- τάς κυρώσεις τής Συμβάσ-εως 
είς τον Γενικόν Διευθυντήν.

2. Θά τεθή- είς εφαρμογήν δώδε
κα -μήνας μετά τήν ημερομηνίαν καθ’ 
ήν ή χύρωσις ΰπό -δύο μελών Εχει 
καταχωρηθή ΰ-πό τοΰ Γενικού Διευ- 
θυντοΰ.

3. Εφεξής, ή Σΰμβασις θά τίθε
ται -έν ίσχύϊ δι’ οίονδήποτε μέλος δώ
δεκα μήνας μετά τήν ή-μερομηνίαν 
καθ’ ήν θά γίνεται ή καταχώρισίς 
της.

ΑΡΘΡΟΝ 19

1. Μέλος τό όποιον Εχ-ει επικυρώ
σει τήν Σΰμβασιν ταΰτην δΰναται νά 
τήν άποκηρΰξη μετά τήν παρέλευσιν 
δέκα ετών άπό τής ημερομηνίας καθ’ 
ήν ή Σΰμβασις τό πρώτον έτέθη έν 
Ισχΰ-ϊ, διά πράξεως γνωστοποιούμε
νης -εις τον Γενικόν Διευθυντήν τοϋ 
Διείθνοΰς Γραφείου Εργασίας διά κα- 
ταχώρησιν. Ή τοιαΰτη άποκήρυξις 
δέ θά τίθεται έν ίσχΰϊ παρά Εν Ετος 
μετά τήν ήμερομηνίαν καθ’ ήν κατ-ε- 
χωιρήθή. .

2. "Εκαστον μέλος τό όποιον Εχει -ε
πικυρώσει τήν Σΰμβ-ασιν τούτην καί 
τό όποιον δεν έξασκεΐ, έντός Ετους 
μετά τήν έκπνοήν τών -δέκα ετών 
τών άναφ-εραμένων ©’ις τήν προηγου- 
μένην παράγραφον, τό δικαίωμα τής 
άποικηρΰξεως ώς προνο-είται -είς τό 
παρόν ’Άρθρου, θά θεωρήται δεσμευ
μένου διά περίοδον ετέρων -δέκα -ε
τών καί, δΰναται νά άποκηρΰξη τήν 
Σΰμβασιν ταΰτην -είς τό τέλος έκ-ά- 
στης περιόδου δέκα έτών ΰπό τούς 
όρους τους προνοουμένους είς τό 
’Άρθρου τοΰτο.

ΑΡΘΡΟΝ 20

1. Ό Γενικός Διευθυντής τοΰ Δι
εθνούς Γραφείου ’Εργασίας θά γνω- 
στοποιή: είς ιολα τά μέλη τής Διε
θνούς Όργανώσεω-ς ’Εργασίας δλας 
τάς καταχωιρήσεις κυρώσεων καί ά-

ποκηρΰξ,ευν τών γνω-στοποιουμένων 
είς αΰτόν ΰπό τών Μελών τής ,Οργα- 
νώσεως.

2."Οταν ό Γενικός Διευθυντής 
γνωστοποίηση είς τά Μέλη τής Όρ- 
γανώσεως τήν καταχώρησιν τή-ς δευ- 
τέρ-ας κυρώσεως ήτις θά γνωστοποη-μ 
θή, θά έπισΰρη τήν προσοχήν τών 
Μ-ελών τής ’ Οργανώ-σεως -είς τήν ή- 
μερομηνίαν καθ’ ήν ή Σΰμβασις θά 
τεθή -είς έφιαρμογήν.

ΑΡΘΡΟΝ 21

Ό Γενικός ιΔ-ευθυντής τοΰ Διε
θνούς Γραφ-είου ΈΙργ-ασίας θά γνω
στοποίηση είς τον Γ-ενιχ-όν Γραμμα
τέα τών Ηνωμένων ’Εθνών διά νά 
καταχωρήση συμφώνως προς τό ’Άρ
θρου 102 τοϋ Χάρτου; τών Ήνωιμέ- 
νων ’Εθνών πλήρ-εις λεπτοιμερείας ό
λων τών κυρώσεων καί πράξεων άπο- 
κηρΰξ-εως αί όποια ι πατεχω-ρήθησαν 
ΰπ’ αΰτοΰ βάσει τών προνοιών τών 
προηγουμένων "Αρθρων.

ΑΡΘΡΟΝ 22

Ειίς χρόνον καθ’ ον ήθελε κρίνει 
άναγκ-αΐον τ-ό Διοικητικόν Συμβού
λιου τοΰ Διεθνούς Γραφείου ’Εργα
σίας, τοΰτο -δΰναται νά παρουσάζη 
είς τήν Γενικήν Σΰνέλευσνι Εκθ-εσιν 
περί τής λειτουργίας ταΰτης καί θά 
έξετάζη κατά πόσον -είναι Επιθυμη
τή ή έγγραφή: -είς τή,ν ήμερησίαν 
διάταξιν τής Συν-ελεΰσ-εως τοΰ- θέμα
τος τής άναθεωρή-σεως της ώς συν
όλου ή μέρους.

ΑΡΘΡΟΝ 23

1. ,Είάν ή- Συνέλευσις υιοθέτηση 
νέ-αν Σΰμβασιν άναθεωιροΰσαν τήν 
Σΰμβασιν ταΰτην, ώς σΰνο-λον ή μέ
ρος, τότε, έκτος εάν ή νέα Σΰμβ-α- 
σις -άλλέ-ως προνο-εΐ:
α) ή έπικΰρωσις τής νέας -αναθεω
ρητικής συμβάσεω-ς ΰπό ενός μέλους 
αυτομάτως θά συνεπάγεται άφι’ έ αυ 
τής άμεσον άποκήρυξιν τή-ς Συμβά- 
σεως ταΰτη-ς, παρά τάς πρόνοιας τοϋ 
άρθρου 19 ανωτέρω-, έάν καί όταν ή 
νέα αναθεωρητική Σΰιμ-βασις θά Ε- 
XU τεθή -είς έ-φ-αρ-μογήν.
β) άπό τής ημερομηνίας καθ’ ήν ή 
νέα αναθεωρητική Σΰμβασις θά τε
θή έν ίσχΰ-ϊ ή παρούσα Σΰμβασις θά 
παύση νά προσφέρ-εται πρ-ός έπικύ- 
ρωσιν ΰπό τών Μελών.

2. Ή Σύμβ-α-σις αΰτη θά παραιμέ- 
νη όπωσδήποτε έν ίσχΰϊ άπό τήν πα
ρούσαν της μορφήν καί περιεχόμενον 
διά τά μέλη έκείν-α τά όποια τήν 
Εχουν Επικυρώσει άλλά δεν Εχουν έ- 
πικυρώσ-ει τήν αναθεωρητικήν Σ'ύμ- 
βασιν.

ΑΡΘΡΟΝ 24

Τό Αγγλικόν καί Γαλλικόν κείμε
να τής παρούσης Συμβάσε-ως είναι 
έξ ίσου Εγκυρα.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΕΡΙ 
ΑΔΕΙΑΣ, ΜΕΤ’’ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

ΔΙΑ ΤΟΤΣ Ν-ΑΤΤΙΛΛΟΜΕΙΝΟΤ'Σ

Ή Γενική, Συνέλευσις τής 
Διεθνούς Όργανσώ-εως ’Εργασίας

Λαβοΰσα ΰπ’ οψιν 'ότι το- δικαίωμα 
ετησίων άδειων μετ’ αποδοχών διά 
τούς ναυ-τιλλομένους δημιουργεί εί- 
δικά προβλήματα καί χρήζ-ει -ειδικών 
διασφαλίσεων καί -ότι δεν θά ήτο 
δυνατόν ώς -έκ τούτου νά γίνη χει
ρισμός τοΰ θέματος έντός τοΰ πλαι
σίου μιας γενικής Συμυβάσεως Ά
δειων μετ’ Άπο-δοχών.

Λαβοΰσα ΰπ’ οψιν άφ’ ετέρ-ου οτι 
αί -βελτιώσεις είς τά επίπεδα άν-αφο- 
ρικϋ; με τάς άδειας μετ’ άποδ-ιχών 
δι’ ιέ ς γάτας άλλων άπασχολήσεφν 
πρέπει νά ώταναχλαται καί είς τά 
επίπεδα διά τους ναυτιλλομένους.

Ααμβάνουσα περαιτέρω ΰπ’ οψιν 
οτι αί -βελτιώσεις είς τά επίπεδα άνα- 
φορικώις με τάς άδειας μετ’ αποδο
χών δι’ έργάτας άλλων -απασχολήσε
ων πρέπει νά αντανακλάται καί είς 
τά επίπεδα διά τούς ναυτιλλομένους.

Ααμβάνουσα περαιτέρω ΰπ’ οψ-ιν 
οτι ή Γενική Συνέλευσις ένέκρινε 
νέα-ν Σΰμβασιν έν -σχέσει μέ τάς έ
τησίας άδειας μετ’ -αποδοχών (άνα- 
θεώρησι) 1970, ήτις άποσκοπεΐ είς 
τήν βελτίωσιν τών γενικών έπιπέ- 
δονν -είς τάς άδειας μετ’ αποδοχών 
ε-ίς άλλας οίκονο-μικάς -δραστηριότη
τας.

Α’ιτ-εϊται παρά τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ Διεθνούς Γραφείου 
’Εργασίας α) όπως καλέση τήν Κοι
νήν Ναυτιλιακήν ’ΕΙπ’ιτροπήν νά έ- 
ξετάση είς μίαν σΰσκεψιν ιόσ-ον τό δυ
νατόν ενωρίς τους όρους τής Σΰμβά
σεως (Ναυτιλλομένων) περί Άδει
ων μετ’ Αποδοχών (Άνηαθεώρη- 
σις) 1949 ΰπό τό φως τών -σχετικών 
συμπερασμάτων τής 54ης συνόδου 
τοΰ Διεθνούς Γραφείου ’Εργασίας.
β) Ν-ά γνωστοποιήση, τό παρόν ψή;- 
φισμα είς τήν 55ην (Ναυτιλιακήν) 
σύνοδον τοΰ Διεθνούς Γραφείου ’Ερ
γασίας πρός πληροφορίαν του.



ΣΕΑΙΣ 4η «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

ΑΓεγγράφ°υ της προς τά ύπουργεΤον Εργασίας ή Ο.Τ.Ο.Ε. ζητεί

ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ!»! 
ΕΚ ΙΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΠΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

1

1C του 
ί τριοι'ιιι ιοί

Ή Διοίκησις τής Ο.Τ.Ο.Ε. υ
πέβαλε προς τον Υπουργόν Ερ
γασίας το κατωτέρω υπόμνημα, 
διά την «απαλλαγήν των Επι
κουρικών Ταμείων Άσφαλίσεως 
έκ των απαιτήσεων τής ’Εργα
τικής Κατοικίας»:

Εξοχότατε,
_ Έν συνεχείς προφορικού μας αι

τήματος κατά την ενώπιον υμών πα- 
ρουσίασιν τής 4.11.70, εχομεν την 
τιμήν ν’ άναφέρωμεν ϋμΐν, τά κά
τωθι :

Διά τού Ν.Δ. 2963)54, άρθρον 
7, έπεβλήθη υπέρ τού τότε ίδρυθέν- 
τος ’Οργανισμού ’Εργατικής Κατοι
κίας και εις βάρος των Ταμείων ’Ε
πικουρικής Άσφαλίσεως εισφορά ί- 
σουμένη προς τό 1)6 του συνόλου 
τών προς αυτά εισφορών εργοδοτών 
και μισθωτών - ήσφαλισμενών.

Κριθείσης έκτοτε τής ανωτέρω 
διατάξεως ώς έπικινδύνου διά τά 
Ταμεία, διότι έφαλκίδευσε σοβαρώς 
τους πόρους των και καθ'ίστα ταΰτα 
οικονομικώς ανίκανα εις την έκπλή- 
ρωσιν τών προς τους ήσφαλισμένους 
υποχρεώσεων των, μετά τριετίαν διά 
τοΰ Ν.Δ. 3755)57, άρθρον 13, πα- 
ράγρ. 3, ή έν λόγφ διάταξις κατηρ- 
γήθη, ώρισθέντος διά τού ίδιου νό
μου δσον άφορά εις τάς ήδη δη μ ί
ο υργηθεί σας υποχρεώσεις τών Τα
μείων προς τον ’Οργανισμόν, δτι ό 
υπουργός ’Εργασίας έχει τό δικαίω
μα νά άπαλλάσση τής έν λόγφ εισ
φοράς και δι’ δν χρόνον έπεβλήθη 
αυτή τά Ταμεία εκείνα, τών όποιων 
η οικονομική κατάστασις δεν έπέτρε- 
πε την καταβολήν των.

Τέλος, ή διεκδίκησις τής ώς άνω 
όφειλής ήχθη υπό τού ’Οργανισμού 
ενώπιον τών Δικαστηρίων, έκκρε-

μοόσης άπό μακρού τής έκδόσεως 
σχετικής άποφάσεως, άτε λόγφ τού 
άβεβαίου τής έκβάσεως, μηδέποτε 
άχθείσης ύπό τοΰ ’Οργανισμού προς 
συζήτησιν, αναμενόμενης διοικητικής 
ρυθμίσεως τής διαφοράς δι’ άνακλή- 
σεως τής πράξεως.

Ααμβανομένου ϋπ’ δψιν δτι, έν τή 
οϋσίφ, έκ τών υποχρεών Ταμείων ώς 
έκ τών συνημμένων έμφαίνεται, τό 
μέν Μετοχικόν Ταμεΐον Υπαλλήλων 
Τραπέζης τής Ελλάδος (οφειλή δρ. 
7,2 έκατ. πλέον τόκων καί τελών), 
μόλις άνταποκρίνεται είς τάς προς 
τούς ήσφαλ ισμένους του υποχρεώ
σει, τά δέ: Ταμεΐον Αΰτασφαλείας 
Προσωπικού πρώην ’Εθνικής (οφειλή 
δρχ. 5 έκατ. πλέον τόκων καί τε
λών), καί Ταμεΐον Συντάξεων (κλά
δος Προνοίας) ’Αγροτικής Τραπέζης 
(οφειλή δρχ. 5,4 έκατ. πλέον τό
κων καί τελών) τυγχάνουν σαφώς 
ελλειμματικά καί δτι ή μακρά έκ- 
κρεμότης τής ύποθέσεως ταότης έ
χει επισσωρεόσει μεγάλα ποσά τό
κων καί έτέρων επιβαρύνσεων, έτι 
δέ τυχόν έπιβολή προς τά Ταμεία 
τής καταβολής τών ανωτέρω οφει
λών θά έχη ώς βέβαιον άποτέλεσμα 
την παντελή άδυναμίαν τών Ταμεί
ων τούτων είς τήν έκτέλεσιν τών ΰ 
ποχρεώσεών των προς τους οίκεους 
συνταξιούχους, οϊτινες οΰδέν ουδέ
ποτε όφελος εΐχον έκ τού ’Οργανι
σμού ’Εργατικής Κατοικίας, μή ά- 
πολαμβανόντων τής ύπό τού ’Οργα
νισμού παρεχομένης στέγης.

Παρακαλούμεν Υμάς
δπως, ποιούμενος κατά κρίσιν δι
καίου άνδρός, χρήσιν τοΰ ούτινος 
Σάς παρέχεται δικαιώματος έκ τοΰ 
Ν.Δ. 3755)1957, άρθρον 13, παρ. 
3, άπαλλάξητε τά ανωτέρω άναφε-

Η ΙΙΟΛΛΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΣ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΙΣ ΠΛΕΙΟΝΑΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

'Ερμηνεία διατάξεων τοΰ Α.Ν. 1846)1951

Τήν πολλαπλήν άσφάλισιν έχει 
ώς αντικείμενο ν πρόσφατος άπόφα- 
σις τοΰ Α' Τμήματος τοΰ Συμβου
λίου τής Επικρατεί ας, έρμηνεύου- 
σα σχετικός διατάξεις τοΰ Α.Ν. 
1846) 1951 «περί Κοινωνικών ’Α
σφαλίσεων».

Είς τήν άπόφασιν άναφέρεται έν 
πρώτοις, δτι ή θεσπισθ'εΐσα άπα- 
γόρευσις τής άσφαλίσεως είς τό 
Ι.Κ.Α. τοΰ μισθωτού, ό όποιος εί
ναι παραλλήλως ήσφαλισμένος, διά 
τον αυτόν χρόνον καί διά τον αυ
τόν κλάδο ν άσφαλίσεως, είς άλλον 
φορέα κυρίας άσφαλίσεως, δεν εί
ναι απόλυτος. Είδικώτερον, δεν ι
σχύει, όταν δεν πρόκειται περί μι
ας καί τής αυτής άπασχολήσεως 
είς ώρισμένην έξηρτημένην εργασί
αν, άλλ’ ό μισθωτός, έστω καί κα
τά τήν αυτήν περίοδον, προσφέ
ρει, πολλαπλός άπασχολσύ μένος, 
διαφόρους υπηρεσίας είς δύο ή πε
ρισσοτέρους έργοδότας. Δύνατα,ι 
τότε οΰτος ν’ άσφαλισθή είς τό I. 
Κ.Α. διά τήν μίαν άπασχόλησιν, είς

λίσεως δι’ άλλην διάφορον άπασχό- 
λησιν, δικαιούμενος εις τήν περί- 
πτωσιν αυτήν, κατά τήν έξοδον τοΰ 
ασφαλιστικού κινδύνου, νά λάβη ά- 
θροιστικώς άπό έκαστον άσφαλι- 
στικόν φορέα τήν άντίστοιχον ά- 
σφαλιστικήν παροχήν.

Το άνώτατον διοικητικόν δικα
στήριο ν έφήρμοσε τά άνωτέρω ■ είς 
την περίπτωσιν αίτήσεως άκυρώσε- 
ως, διά τής όποιας εΐχεν άχθη ύπό 
τήν κρίσιν του άπόφασις αρμόδιας 
επιτροπής τοΰ Ι.Κ.Α., δεχθεϊσα δτι 
ό αϊτών, ό όποιος κατά τήν χρονι
κήν περίοδον άπό τοΰ... 1945 μέ
χρι τοΰ... 1965, εΐχε παράσχει έ- 
ξηρτημένην εργασίαν, παραλλήλως 
ώς τεχνίτης μηχανών είς τό Γενικόν 
Έπιτελεΐον Ναυτικού καί ώς οδη
γός αυτοκινήτου είς τον Δήμον ’Α
θηναίων, ένέπιπτεν είς τήν ανωτέ
ρω άπαγόρευσιν. Τοιουτοτρόπως ό
μως — έκρινε τό Συμβούλιον τής 
Επικράτειας — ή προσβαλλομένη 
άπόφασις παρεβίασε τάς μνησθεί- 
σας διατάξεις καί δι’ αυτόν τον 
λόγον, βασίμως προβαλλόμ ενο ν,

ρόμενα Ταμεία τών προς τον ’Ορ
γανισμόν Εργατικής Κατοικίας, 
δημιουργηθεισών, ώς έν άρχή άνα- 
φέρεται, ΰποχρεώσεών των.

Μετά πλείστης τιμής 
Ό Πρόεδρος

Π. ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Ό Γεν. Γραμμοαεύς 

ΜΕΛΧ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
Η Ο.Τ.Ο.Ε. άπηυθύνθη καί προς 

τάς Διοικήσεις τών Τραπεζών, αι ό- 
ποΐαι, ώς πληροψορούμεθ'α, προέβη- 
σαν ήδη είς διαβήματα προς τό υ
πουργείου ’Εργασίας.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣιΕΛ.)
προσκόπτως είς τήν Ιεραρχίαν, έφ’ 
δσον ώς προαναφέρεται συγκεντροΰν 
τας προς τούτο άντικειμενικάς προ
ϋποθέσεις καί βελτιώνουν συνεχώς 
τάς γνώσεις καί τά τυπικά καί ου
σιαστικά των προσόντα (DROIT A 
LA PROMMOTI ON), προβλέπον- 
ται είδικαί παροχαί καί διευκολύν
σεις, προς τούς έπιθυμοΰντας, έκ 
τού προσωπικού, καί επιτυγχάνον
τας, δι’ ατομικών προσπαθειών των, 
νά βελτιώσουν τάς γνώσεις καί τά 
προσόντα των — τυπικά καί ουσια
στικά — (δπως π.χ. επιδόματα 
πτυχίων άνωτάτων σχολών, είδικεύ- 
σεως ξένων γλωσσών, όργάνωσις εν
τός τών πλαισίων τής έπιχειρήσεως

σχολών καί, γενικών καί ειδικών κύ
κλων μαθημάτων, χορήγησις εκπαι
δευτικών αδειών, μετά πληρών απο
δοχών, αδειών ώρισμένων ώρών έ- 
βδομαδιαίως διά τήν παρακολούθη- 
σιν, έκτος τών επιχειρήσεων, μαθη
μάτων είς διαφόρους σχολάς, έκμά- 
θησιν ξένων γλωσσών κλπ’).

IV
Δι’ άπαντας τούς άνωτέρω λό

γους ό «’Οργανισμός τής Υπηρε
σίας», δι’ αυτήν ταύτην τήν ϋπαρ- 
ξιν, άνάπτυξιν καί αποδοτικήν λει
τουργίαν τής έπιχειρήσεως, αποκτά 
τεράστιον σημασίαν. Ή έπεξεργα- 
σία τών διατάξεων τοΰ οργανισμού 
τούτου καί ή έκάστοτε έπιβαλλομέ- 
νη, μέ βάσιν τάς ίδιαζούσας είς έ-

Τό υπόμνημα της Ο. Τ. Ο. Ε. 
έπι τοΰ σχεδίου Νομ. Διατάγματος 

περί ενώσεων και σωματείων

άλλον δέ οργανισμόν κυρίας άσφα- ' πρέπει ν’ άκυρωθή.

0 ΧΡΟΝΟΙ Ε ΜΕΡΙΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΙ Η ΑΝΑΑΜΟΣ ΧΡΕΟΣΙΣ Ε ΟΚΑΙΟΙΧΟΚ

Πληροφορούμεθα δτι τό νέον Δι
οικητικόν Συμβούλιον τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων τοΰ Προσωπικού τής ’Ε
θνικής Τραπέζης έπανεξετάζει τό 
θέμα τής προσμετρήσεως υπηρεσίας 
παρ’ άλλφ έργοδότη καί τής άνα
λόγου χρεώσεως τών δικαιούχων.

Σχετικός μέ τό άνωτέρω θέμα 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον έχει υ
ποβάλλει προς τό Ταμεΐον Συντά
ξεων τό κατωτέρω έγγραφον:

«Προς τό
Ταμεΐον Συντάξεων Προσωπικού 
τής ’Εθνικής Τραπέζης 
Πανεπιστημίου 46
Ενταύθα 

Κύριε Πρόεδρε,
’Αφορμήν λαβόντες έκ παραπό

νων υπαλλήλων τής Τραπέζης — 
μελών τοΰ Συλλόγου μας — δι’ υ
περβολικήν κατά τήν άντίληψίν των 
χρέωσιν ύπό τοΰ καθ’ υμάς Ταμεί
ου, λόγφ προσμετρήσεως υπηρεσί
ας παρ’ άλλφ έργοδότη ή υπηρε
σίας Στρατού κλπ. έχομεν τήν τι
μήν νά παραικαλέσωμεν δπως έπα- 
νεξετάσητε τό θέμα. Δέν είναι δί
καιον αιτήσεις έκκρεμοΰσαι έπί 
σειράν έτώ-ν παρ’ ΰμΤν, χωρίς νά δί

δεται άπάντησις, νά ίκανοποιοΰν- 
ται τώρα αλλά νά ΰ πολογ ίζωνται 
αι εισφοραί έπί τών άποδοχών των 
κατά τήν ήμερομηνίαν έγκρίσεως 
τής αίτήσεως παρ’ υμών. Νομίζο- 
μεν ότι δίκαιον θά ή το νά ύπολο- 
γισθοΰν έπί τών κατά τήν ημερομη
νίαν υποβολής τών αιτήσεων των ί- 
σχυουσών άποδοχών έκάστου ένδια- 
φερομένου, έφ’ δσον βεβαίως τά δι- 
καιολογητικά των ή σαν πλήρη.

Άντιλαμβάνεσθε δτι λόγφ υπέρ
ογκων ποσών τά όποια πρέπει νά 
καταβάλουν οί ένδιαφερόμενοι, ΰπο- 
λογιζομένης καί τής είς τά ’Επι
κουρικόν οφειλής των έκ τής αυτής 
αίτίαις, καί ολοκλήρου μηνάς μισθός 
έάν διατεθή διά τάς όφειλάς αϋ- 
τάς, είς πολλάς περιπτώσεις δέν 
θά έπήρκει.

Παρακαλούμεν δπως έπανεξετά- 
σητε τό έν λόγφ ζήτημα καί θά σάς 
εϊμεθα εΰγνώμονες έάν εϊχωμεν μί
αν άπάντησίν σας μέ τάς έπί τοΰ 
προκειμένου άπόψεις σας.

Μετά τιμής 
Ό Πρόεδρος 

Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ 
Ό Γεν. Γραμματευς 

Δ. ΠΑΠΑ· I ΩΑΝΝΟΥ»

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΙΕΛ.)
β) ” Αρθρον 107 Μαρ, 2.
Ό περιορίσιμος ΐοϋ άρνσίμοΰ τών 

μελών τής δϋοιπήισιεως ιεΐναιι όπωσδή- 
ηοτε ατον,ίκιτστέος.

Τα εργατικά σωμαΐτεϊα έχουν νά 
επιτελ,έσουν τον είς τήν παρ. 1 τοΰ 
άρθρου 113 άναιφιερόμενον κιύριον σκο
πόν των τής προστασίας καί προαγω
γής τών γενικών επαγγελματικών 
συμφερόντων τών μελών των, ΌΐΒτινος 
η επιτελεσις δε’ ώρΊσμενα σωματεία α
παιτεί τήν συνεχή ποικιιλότροιπον προσ- 
πάθιειαν πολλών έκ τών μελών τής 
διοικηοεως. ΓΙλέιον τούτου, έχουν νά 
επιτελέσουν και τούς άλλους σκο
πούς, περί ών ή είπαμένη παρ. 2 του 
αΰτοϋ άρθρου, είς τούς όποιους, εις 
τινα σωματεία, προσδίδεται !έκτασις ά- 
παιτοϋσα τήν είδικωτέριαν ιάπαισχόλη- 
σιν ίκανοΰ αριθμού άλλων μελών τής 
διοιικήσεως.

Δέν είναι οΰτω δυνατόν νά καθορι · 
σθή κατά ένιαΐον τρόπον ό επαρκής 
διά τήν έιπιτέλεσιν τοΰ συνοιλικοΰ έρ
γου τής διοικηισεως κΐριθιμδς τών με- 
λών της. Έίξ άλλου δέν θά είναι δυ
νατή, ‘δι’ ώρισιμένα πολυμελή σωμαι- 
τεΐα, ή είς τήν διοίκησιν αυτών πολΓ 
λαπλώς ένδιεικνυοιμένη άντιπροσώπευ- 
σις όλων τών κιατηγοριών τών είς το 
αυτό επάγγελμα άνηικόντων, όταν αυ- 
ται είναι πολλαί.

Είδικώτερον ίδιά τάς1 ενώσεις επαγ
γελματικών σωματείων κιαιθιεροΰται 
καταιστατικώς ή βίς τήν Ιδιοίκηισιν 1ν- 
τιπροσώπευσις παντός μετέχοντος τής 
ίνώσεως (ιόμοσπίονδίας) σωματε.ί!ου, 
ή τις δ έν θά1 κ αθίστατα ι πλέον δυνα
τή διά τάς ομοσπονδίας έκείνας είς 
τάς οποίας ό αριθμός τών μετειχόντων 
είς αιιτάς σωματιείων θά είναι μείζων 
τοΰ νοιμοθετικώς όριζαμένου έπιτρε- 
πτοΰ αριθμού1. Ουτωι θά μιατίαιοΰται 
δ δημοκρατικός αυτός τρόπος διοικήι- 
σεως τής όμασπονδίας.

γ) ’Άρθρον 131 παρ. 1 καί 2.
Έν άντιθέΐσει πριός τήν υιφισταμέ- 

νην νομιοθεσίαν, δέν κιαθιερσϋτιαι, έ
λα σσον ποσοστόν άιπαρτίας (ή Ιένδε- 
χομένως ούιδέν τοΊοΰτον ποσοιστόν) είς 
έπαμένας συνελεύσεις διά τήν περί- 
πτωσιν ματαιώσεως λήψεως άπσφά- 
σεως είς προηγηθείσας συνελεύσεις 
λόγφ έλλείψεως άπαρτύας. Δέν δια- 
φιαίνεται «ιποιχρών λόγος όπως άπι
στή τών μέχρι τούδιε καθιερωμένων, 

δ) ’Άρθρον 132 παρ. 3.
Ή μέχρι τοΰδε έφιαρμογή τής κα

τά τήν κειμένην νομοθεσίαν, υποχρε
ωτικής παρουσίας δικαστοΰ είς τάς 
αρχαιρεσίας δέν προσέκρουοιεν είς τι. 
Τουναντίον, κατά κοινήν άμολογίαν, 
αΰτη υπήρξεν επιτυχής καί ή πα
ρουσία δικαστοΰ έπιθυμητήμ Ώΐς έκ 
τούτου, επιβάλλεται νά διατηρηιθή 
ή ύποχρέωσις παρουσίας τοΰ δικαστοΰ 
καί νά μή μεταβληθή αϋτηι είς δι- 
ι-ητικήν, ήτις μεταβολή είναι αγνωι- 
στον ποϋ Ιδύναταιι νά φιέρη,.

Έάν τυχόν είς τινας περιπτώσεις 
κρίνιεται ή παρ-ουσία δικαστοΰ περιτ
τή,, δέν θά πρέπει νά άχθώμεν διά 
ταβοιλήν έπιτυχόντος θερμοΰ. 
τάς όλίγιας αΰτάς περιπτώσεις είς με- 

ε) ’Άρθριον 133 παρ, 1.
Επιβάλλεται διά τήν εύχερεστέραν 

εισπραξ,ιν συνδρομών καί δικαιωμάτων 
’γγραιφιής δπως παρασχραή,, κατά τι- 
να τρόπον, οίον διά καιταριτυζομένης 
συλλογικής συμιβάσεως ιέριγ-ασίας ή διά 
διαιτητικής ιάποφώσεως, ή εΰχέρεια 
τής είισπράξε,ως αυτών διά παριακρα- 
τήσεώς των -έκ τής μισθοδοσίας τών 
εργαζομένων υπό τοΰ εργοδότου ύπο- 
χρε-ουμένου νά καταιβάλτι τά παρα- 
κρατούμενα ποσά είς τό σωματεϊον. 

στ) ’Άρθρον 134 παρ. 1 καί 3. 
’Ορθόν είναι, χάρον σαφήνειας, δ

πως είς τό πρώτον έδάφιον τής παρ.
1, ένθα ό λόγος περί επαγγελματικών 
σωματείων προφανώς έργοδοτικών, 
συμπληιρωθήι ή σχετική φράσις οθτω: 
«επί τών έπαγγελματικών έ ρ γ ο δ ό
τι κ ώ ν σωματείων».

Ή παρ. 3 επιτάσσει δπως αναγρά
φεται είς τά έγγραφα τοΰ σωματείου 
ο αριθμός τών μελών αΰτοΰ. Δέν θά 
είναι -δυνατόν νά Αναγράφεται δ Α
κριβής αριθμός τών μελών, έάν ληι-

Φ'θή ύπ’ δψιν δτι οΰτος διαρκώς με 
ταβαλλιεται λόγω τών λαμβ-ανου-σών 
χώρ-αν εγγραφών νέων καί διαγρα.- 
φών παλαιών μελών. Οΰτε είναι δυ
νατόν νά ιέλέγχτρ είς έκάστην Απο
στολήν εγγράφου- ή -διοίκησις τήν εις 
μέλη δύναμιν τοΰ σωματείου-, ΐν-α μή 
έμφ-ανίζεται -άναγρά-φιουισα -άνακρίβι-,ι- 
αν. Έπί πλέον, Ινώ θά έχη τό ο -,- 
ματεΐον έντυπα μδ τυπωμένηιν τήν έ- 
πωνυμιαν καί τήν διεύθυνσιν τής έ
δρας αύτοΰ, θά πρ-έπει νά προστίθε
ται χειρογράφ-ως ό έκάστοτε αριθμός 
τών μελών. Ένδιείκνυται συνεπώς ό
πως άοζεσΟή τις είς τήν -άν-αγ-ρ-α-φήν 
γενικώτερον τής τάξεω-ς (κατηγο-ρί- 
ας) είς ήν θά άνή,κη, τό σωματιείον, 
έν σχέσει μέ τόν Αριθμόν τών μελών 
αυτ-οΰ δν θά έχη είς ώρ-ισμένον χρό
νον (π.χ. τήν 3-1 Διεκεμβρίου- παρελ
θόντος έτου-ς) ή Απλώς είς τήν Ανα
γραφήν τ-οΰ Αριθμού τών μελών αυ- 
τοϋ ον θά έχηι π.χ. τήν 31 Δεκεμ
βρίου τοΰ παρελθόντος έτους καί ο- 
οπις Αριθμός θά ίσχύη δ-ι’ -ολόκληρον 
τό επόμενον έτος.

ξ) Εργατικά κέντρ-α.
Ή διάταξις τής παρ. 2 τοΰ άρθρ-ου- 

124 ορίζει δτι δύναταί τις νά είναι 
μέλος ενός μόνον επαγγελματικού σω
ματείου.

Έξ ετέρου ή- δ-ιάτ-οξις της παρ. 3 
τοΰ άρθρου 119 ορίζει δτι αί -δι-ατ-ά- 
ξεις τοΰ κεφαλαοίυ Ζ (έν οίς καί ή 
τ-οΰ ώς άνω άρθρου 12-4) εφαρμόζε
ται καί έπί τών ενώσεων Αναλό-γω-ς

(όμοια καί ή γενική διάταξις τοΰ άρ
θρου 30).

Θά ήδύνατο νά προ-β-ληθή, δτι, έ- 
φαρμ-οζόμενης -αναλόγως τής ώς άνω 
διατάξεως τής^ παρ. 2 τοΰ άρθρου 
124 επι τών ενώσεων, δέν -δνναται 
νά είναι τό αυτό σωματεϊον μέλος εί 
μή μιας μόνον ένώσεως, δπως -δ αύ- 
τός μισθωτός Ιδέν δύν-α-ται νά είναι 
μέλος -εί μή μόνον ενός σωματείου-, 

Έπι τή- βάσει τής Απόιψειως τού
της, ύποστηρ-ικτέας καί κατά τό υφι
στάμενον νομοθετικόν καθεστώς, δέν 
δνναται έν σ-ωματεϊον νά -είναι συγ
χρόνως μέλος -ομοσπονδίας σωματείων 
καί τ-οΰ εργατικού κέντρου, όντας καί 
αυτού ένώσεως. Τ'οΰτο- δέν -έσχ-οπ-εΐ- 
το οΰτε καί σκοπεϊτ-αι.

Ένδείκνυτα-ι, κατά τήν γνώμην μας, 
ώρισμένη διασαφήνισις.

Μετά πάσης τι,μή-ς 
Ό Πρ-όιειδρ-ος

Π. Π Α Π ΑΡΡΟΔΟιΠ ΟίΤΑΟΕ 
Ό Γεν. Γρ-αμματευς 

ΜΈ,Λ,Χ. ΓΣΟΤΛΚΙ’ΟΣ

Ύττάμ-νηιμα έξ άλλου -έ-ττί τοΰ αΰ- 
τοΰ -σχεδίου τοΰ «Θβσμι-κοιΟ» Ν.Δ, υ
πέβαλε -κιαί τό ’Εργατικόν Κέντρον 
Αθηνών, τό όττο-ΐον -ύπτοδειικινύει τάς 

άναγκαίαις τρο-ποπιοι.ήισιεις ώΐσΤιε ά 
«θεσμικός» ουτο-ς νόμος νά -έπτιφ-έρη 
έξυγίιανσιν είς τό συνδιικαλι-στιικόν κί
νημα τή-ς χώραις καί νά ιμήν ττιριοκα,- 
λέση -ά-ναταραχήν.

ΔΙΑΤΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΑΙ 
ΠΡΟ ΑΓΩΓΑΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α*
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΙΕΛ.)

άττογοήτευσιν αύτοΰ καί τήν εν
τεύθεν κάμψιν τού ενδιαφέροντος 
καί τής άφοσιώσεώς των ττρός 
τήν Τράπεζαν.

’Επί τού θέματος αυτού έχο
μεν υποβάλλει καί σχετικάς προ
τάσεις είς τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης καί εύρισκόμεθα έν α
ναμονή τών απόψεων αυτής.

’Επειδή το θέμα τούτο απαι
τεί μακράς συζητήσεις καί δια
πραγματεύσεις, ό Σύλλογός μας 
δέν θά εΐχεν άντίρρησιν διά τήν 
αίτουμένην παρά τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τροποποίησιν τοΰ ’Ορ
γανισμού τής Υπηρεσίας έπί τού 
άνωτέρω σημείου μόνον ώς 
προσωρινήν διευθέτησιν τοΰ ζη
τήματος, καί μέχρις αποδοχής έκ 

-μέρους τής Τ-ρσπέζης τοΰ αΐτήι- 
ματός μας.

Μετά πλείστης τιμής 
"Ο Πρόεδρος 

Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ 
Ο Γεν. Γραμματεύς 

Δ. ΠΑΠΑ· I-ΩΑΝΝΟΥ
Δυστυχώς μέχρι σήμερον δέν έ- 

πετεύχθη ή έγκρισις τής τροποποι- 
ήσεως τοΰ -Κανονισμού τήν όποιαν 
έζήτησεν ή Διοίκησις τής Τραπέ
ζης, διότι ό Σύλλογος τών έκ τής

’Αθηνών συναδέλφων, κωλυσιεργιών, 
προβάλλει αντιρρήσεις έπί τών προ 
τάσεων τής Διοικήσεως, χωρίς παν 
ραλλήλως νά προβαίνη- είς έ τέραν 
έποικοδομητικήν πρότασίν.

Οΰτω τό θέμα τών προαγωγών 
τών Λογιστών Α' δέν προωθείται, 
δεδομένου δτι ή Διοίκησις αναμέ
νει άπό τό ύπουργεΤον Εργασίας 
τήν έγκρισιν τών τροποποιήσεων 
τάς όποιας υπέβαλε.

Η Διοίκησις τοΰ Συλλόγου μας 
καταβάλλει προσπάθειας καί έλπι
ζε ι δτι τελικώς τό ΰπουργεΐον ’Ερ
γασίας 8ά συνταχθή μέ τήν απο- 
ψιν τής συντριπτικής πλειοψηφίας 
τών υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος.

ΤΑ^ΝΕΑΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΤΟΥ “ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΒΡΟΝ,,
Κατόπιν τών μεταβολών αί ό- 

ποΐαι έγέναντο υπό το-ΰ -Ο.Τ.-ΕΙ. τά 
νέα τηλέφ-ωιν'α τσΰ «Υγείας Μέλαι
θρίαν» είναι τά άκόλο-υίθα:

Διεύθυνσις : 660.764.
Λσιποοί υπηιρε-σίαι: 642.8016, 

642.3251, 642.1024, 642.1025, 
642.10-26.

Dim ϋικοιοΰντιι ίιιζιριίκ*8 
ρόιει των Ιιιτίξίωι τιϊ Ν. 2112

Οι προ-σφέροντες πνευματικήν 
έργα-σίαν, άνεξαρτήτως τοΰ τρόπου 
αμοιβής των, θεωροΰνται βάσει τής 
κείμενης έργατικής νομοθεσίας ώς 
ιδιωτικοί υπάλληλοι, έμπίπτοντες 
είς τάς διατάξεις τοΰ νόμου 2112 
«περί άποζημιώσεως άπολυο-μένων 
μισθωτών. Μέ τό βασικόν αυτό κρι
τήριου, διευκρινίζει σχετικώς τό ύ- 
πουργεΐο-ν ’Εργασίας, τά δικαστή
ρια έκδίδουν έπί έκάστης προσφυ
γής σχετικάς αποφάσεις διά τήν 
προσμέτρησιν τής άποζημιώσεως.

Περαιτέρω- τονίζεται δτι οί κλη
τήρες, οί φύλακες καί ο-ί νυκτοφύ
λακες έχουν χαρακτη-ρισθή διά δι

καστικών αποφάσεων ώς έργατοτε- 
χνΐται καί ούχί ώς υπάλληλοι. Καί 
κατά συνέπειαν δέν υπάγονται είς 
τάς διατάξεις τοΰ Ν. 2112. Τέλος, 
άναφέρεται είς άπάντησίν σχετικού 
έρωτήματος, δτι διά τάς ώς ανω 
κατηγορίας μισθωτών δέν είναι δυ
νατή ή θέσπισις διατάξεως περί 
καταβολής τής ήμισείας άποζημιώ
σεως τοΰ Ν. 2112 είς τους άπολυο- 
μένο-υς τοΰ κλάδου, διότι τοιαύτη 
άπόφασις άντίκεται είς τήν άρχήν 
τής ίσότητος τών έργαζομένων καί 
δημιουργεί προνόμια υπέρ (ορισμέ
νης κατηγορίας έργατοτεχνιτών.

κάστην έπιχείρησιν συνθή-κας, καί 
την έξέλιξιν καί άνάπτυξιν της, τρο- 
ποποίησις, συμπλήρωσις καί ανα
προσαρμογή του, ιδίως τά τελευ
ταία έτη, υπό τήν έπίδρασιν καί τής 
διαρκώς συνειδητοποιούμενης καί ε
πιβαλλόμενης άντιλήψεως, δτι ή έ- 
πιχείρησις άποτελεΐ τήν σπουδαιοτέ- 
ραν κοινωνικήν μονάδα, εϋρίσκεται 
συνεχώς είς τό κέντρον τής μελέτης 
τών -ενδιαφερόντων, τάς Διοικήσεις 
τών έπιχειρήσεων, αί όποΐαι άναζη- 
τοΰν τάς καλυτέρας μορφάς καί τά 
καταλιλη-λιότερα πλαίσια ρυθμίάιεωΐς 
τών έν αΰταΐς δια-μορφου-μένων σχέ
σεων εργασίας. Προς τούτο είναι α
παραίτητον δπως, κατά τήν άρχι- 
κην επεξεργασίαν καί διαμόρφωσιν 
«’Οργανισμού Υπηρεσίας» καί κατά 
την, έκάστοτε, έπιβαλλο-μένην τρο- 
ποποίησιν, συμπλή-ρωσιν καί ανα
προσαρμογήν του, προς, τάς διαμορ- 
φουμένας κατά καιρούς έν τή επι
χειρήσει συνθήκας, λόγφ τής άνα- 
πτύξεως καί τής έξελίξεώς της συμ- 
μετέχη καί συνεργάζηται ένεργώς, 
διά τών νομίμων συνδικαλιστικών 
του έπροσώπων, καί τό προσωπικόν 
τής έπιχειρήσεως.

V
Αν διά πάσας τάς μεγάλας οι

κονομικός μονάδας καί επιχειρήσεις, 
ή ΰπαρξις «’Οργανισμού τής Υπη
ρεσίας» τού προσωπικού των, συγ- 
κεντρού-ντος τάς άνωτέρω έκτεθείσας 
προϋποθέσεις καί ρυθμίζοντος τά 
ώς άνω θέματα, ενέχει διά τούς ρη- 
θέντας λόγους, ζωτικήν σημασίαν, 
διά τήν καλήν λειτουργίαν καί άπό- 
δοσίν των, διά τήν «’Εθνικήν Τρά
πεζαν τής Ελλάδος», μέ τήν όποί- 
ocv τό προσωπικόν της έχει συνδέ
σει τό μέλλον, τήν σταδιοδρομίαν 
καί τήν επαγγελματικήν του έξέλι- 
ξιν, άναμφισβητήτως ή σημασία αυ
τή είναι μεγαλύτερα καί προφανής, 
έν δψει καί τού άποφασιστικού ρό
λου τόν όποιον τό " Ιδρυμα ημών, 
διεδραμάτι-σεν, έν τή ιστορική πο
ρεία τής νεωτέρας ’Ελλάδος καί ε
ξακολουθεί νά διαδραματίζη είς τήν 
Εθνικήν μας Οικονομίαν.

Διά τούτο καί ή «’Εθνική Τράπε
ζα τής ’Ελλάδος», ένω-ρίτερον παν
τός άλλου παρεμφερούς οργανισμού, 
κατενόη-σεν τήν άνάγκην ενός ικανο
ποιητικού «’Οργανισμού τής "Υπη
ρεσίας» του προσωπικού της, περιέ
χοντας, κατά τό μεγαλύτερον μέρος 
των τάς ώς άνω εξασφαλίσεις καί 
έγγυωμένου τήν ά τγ μό
σκο π τ ον, μέχρι τοΰ 6 α- 
θμοΰ τοΰ Τ μηματάρ- 
χου Α , έξέλιξιν τών υ
παλλήλων της.

Βεβαίως καί ό Όργοτνισμός οΟ- 
τος, ΰποστάς κατά καιρούς, διαφό
ρους συμπληρώσεις καί τροποποιή
σεις, παρουσίαζεν άρκετάς ελλείψεις 
καί εΐχεν άνάγκην νέας έπεξεργασί- 
ας καί άναπροσαρμογής.

VI
Αί ελλείψεις αδται, κατέστησαν 

εμφανέστεραι, ιδίως μετά τήν αλό
γιστον συγχώνευσιν. Τά δημιουργη- 
θέντα έκ ταύτης καί άφορώντα τό 
προσωπικόν τών συγχωνευθεισών 
Τραπεζών ζητήματα, δέν κατέστη 
δυνατόν ν’ άντιμετωπισθοΰν καί ε
πιλυθούν κατα τρόπον μόνιμον και 
οριστικόν. Είς τόν οργανισμόν προ- 
σετέθησαν ώρισμέναι «μεταβατικαι 
διατάξεις», αί όποΐαι ήσαν βεβαίως 
άπαραίτητοι διά τήν έπείγουσαν άν- 
τι μετώπισιν δη μιουργηθέντων άπρο- 
βλέπτως έκ τής συγχωνεύσεως θε
μάτων, πλήν δμως δέν ήτσ εΰκολον 
νά ενσωματωθούν όργανικώς είς τό 
δλον κείμενον καί τήν διάρθρωσιν 
τού Οργανισμού. Συγχρόνως έπη- 
νέχθησαν ώρισμέναι τροποποιήσεις 

μεταξύ τών όποιων καί ό καθο
ρισμός ώρισμένων οργανικών θέσε- 
“y — cci όποΐαι, σύν τφ χρόνφ δχι 
μόνον άπεδείχθησαν άνεπιτυχεΐς, 
άλλα καί, έν δψει τής άλματωδώς, 
ιδία κατά τά τελευταία έτη, καί 
συνεχιζόμενης μέχρι σήμερον άδια- 
πτώτως, άναπτύξεως καί έπεκτάσε- 
ως τών έργασιών τής Τραπέζης και 
τής δημιουργίας νέων υπηρεσιών 
και^ υποκαταστημάτων, έν συνδυα- 
σμφ και προς τόν άναπτυχθέντα έν 
τφ μεταξύ σχετικόν ανταγωνισμόν, 
ύέ ώρισμένας μεγάλας Τ ραπέζας 
τής χώρας, άπέδειξεν δτι ό «’Οργα
νισμός τής ’Υπηρεσίας», δπως εΐχε 
δυαμορφωθή, μετά τήν συγχώνευσιν 
τών Τραπεζών, δέν έδιδεν I κανοπο ι- 
ητικάς λύσεις είς τά θέματα τοΰ 
προσωπικού και δέν άπετέλει τό α
παραίτητον πλαίσιον, εντός τού ο
ποίου θά ή το δυνατόν ν’ άναπτυ- 
χθοΰν και θεμελιωθούν αρμόνικα! 
σχέσεις εργασίας, δέν έδηιμιούργει 
εις τό προσωπικόν τήν απαραίτητον 
ψυχικήν ηρεμίαν και τάς δυνατότη
τας άπροσκόπτου έξελίξεώς, οϋτε 
παρείχε τάς εγγυήσεις αϊτινες πρέ
πει νά τό συνοδεύουν εν τή εργα
σία του.

Διά τούτο, έκ πολλών πλευρών 
διετυποΰντο καί διατυποΰνται έντο
να παράπονα καί πικρίαι έκ τής ά- 
δυαμίας άπροσκόπτου καί κανονι
κής υπηρεσιακής σταδιοδρομίας τοΰ 
προσωπικού, τά όποια έλπίζεται νά 
αμβλυνθούν, διά τών προτεινορένων 
τροποποιήσεων τού οργανισμού1 υ
πηρεσίας.

ΤΟ ΔΙΟ ΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ


