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ΣΑΒ'ΒΑΐΤΟιΝ, 30 ΜΑΓΟΥ 1970!

ME awnnPOMIKHH ΙΣΧΥΝ ΑΠΟ Ι"Σ ΙΠΗΟΥΠΡΙΟΥ Ι970
ΥΠΕΓΡΑΦ1 Η ΝΕΑ ΣΥΑΑΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
'Ως είναι ήδη γνωστόν, την 25ην τ.,μ., νπεγράφηι μεταξύ 

τής Διοικήσεως τής Τραπέζης και των εκπροσώπων τοΰ Προσω
πικού, ή νέα συλλογική σύμβασης έργασίας, ιμέ αναδρομικήν ίσχύν
απτό 1ης ’ 1 ανσυαρίον 1970.

Το πλήρες κείμενον τής 
βάσεως, έχει οϋτω:

«Έν ’Αθήνα,ις σήιμ,ερον την 25ην 
τοΰ μηνός Μάΐου τοΰ έτους 1970 η
μέραν Δευτέραν και ώραν 7ην μ.μ. 
εν τψ έν Άθήναις καί έττΐ τής οδοΰ 
Αιόλου άριθ. 86 Καταστήματι τής 
Διοικήσεως τής Εθνικής Τραττέζης 
τής Ελλάδος μεταξύ άφ’ ένός τής

ΰπογραψείσης νέας συλλογικής συμ-

έν Άθήναις έδρευούσης ’Ανωνύμου 
Τραπεζικής Εταιρίας ύπό την επω
νυμίαν «’Εθνική Τράπεζα τής Ελ
λάδος Α.Ε.» εκπροσωπούμενης νσμί- 
υως ύπό τοΰ Διοικητού αυτής κ. ’Α
χίλλειος Καμίνου δυνάμει τής ΰττ’ ά
ριθ. 694)20.5.1970' άποψάσεως τοΰ

I ΝΑ ΥΠΑΡΞΗ I
| ΣΥΝΕΧΕΙΑ |

—'ϊύγένετυ φως.
Κατόπιν μαζρών ζα,ί επιπόνων δεα,πρχγμ. σιτεύ

σεων, μετά, τήν άποφ-αισιν τοΰ ΙΙρωτοδαθμεου At- I 
«ιεζν,τεζ<»ΰ .Δε-ζετν,τιζ<ιΰ Δ’.ζΐβτη^ίιιυ ΆΒ^νων, ΰπε- 
γράφ»] τήν *■£ΐίζ,ν τ.μ. ή νέα συλλογιζή αύμδασες 
έργοεοεαες δια το ΙΙροσωπεζόν της Ί’ρ-Λττέ'ίης μ,α-ς. 
Ούδεμ,εα,ν ώφέλεια,ν θά προσφερν} ή λεπτομερής 
άνοεφορά εις τά δεα,δραρ.ατισΰέντ'ζ άπό της ζα,ταγ- 
γελίν.ς τής προηγούμενης συλλογεζής συμ,βάσεως 
έργασία.ς, με/pt τής υπογραφής τής νέας.

Έζ των άναζοενώσεων τοΰ Α.3£. τοΰ Συλλό
γου άλλά ζ-ζί έζ των δημοοιευμάτων εές την «Τρα- 
πεζετεζήν», όσον λαζωνεζά καί αν ήσαν ταΰτα, έζ 
λόγων σζοπεμότητος ζ-ζ'ε μόνον, εεναε γνωστά τά | 
στάδια άπό τά όποια δεήλθεν ό άγων, δεά νά φθά- ι 

! σωμεν εές τό σημερενόν ά,ποτελεσμαι.
Jkiv θά άνοεφερθωμεν συνεπώς εές αυτά. Τό 

γεγονός ότε, εζα,νοποεήθη εές τό μεγεστον δυνατόν 
I σήμερον, τό αίτημα, τής δελτεώσεως των άποδοχών 

τοΰ ΒΙροσωπεζοΰ. έστω ζαε μέ ζαθυστερησεν, ή 
I όποια έφερε τελευταεαν σχεδόν τήν Έθνεζήν Τρά

πεζαν εές τήν άναγνώρεσεν αυτήν, εεναε έζεενο τό 
οποίον προέχει ζαε πρέπει νά έςαρθή.

’Έτε περισσότερον φρονοΰμεν, ότε, πρέπει νά 
έξαρθή ή παράλληλος επιτυχία τήν όποιαν εσημεε- 
ωσεν τό Αιοιζ. Συμδούλεον τοΰ Συλλόγου μας ζα
τά τάς διαπραγματεύσεις δεά τήν υπογραφήν τής 
νέας συλλογεζής συμδάσεως εργασίας. ΤΙ άρνησες 
του ζαε νά συζητήβη έστω, τήν πρότασεν περί προσ
θέτου άσφαλεστεζής εισφοράς τοΰ Προσωπεζοΰ, 
ΰπέρ των Ταμείων Συντάξεων, εξουδετέρωσε πά
σαν τοιαύτην πρόθεσεν εξ οέασδήποτε πλευράς ζαε 
αν προήρχετο. Διπλή συνεπώς ή έπετυχεα. Κ,αί εί
ναι ίσως δύσζολον νά δεαζρενωμεν ποια έζ τών δύο 
είναι ή πλέον σημαντεζή.

★
Μέ τήν υπογραφήν τής νέας συλλογεζής συμ

δάσεως πού άπετέλεσε τήν άναγνώρεσεν ένός δι- 
ζαίου αιτήματος μας, έπήλθεν ζαε μία έτε περαι
τέρω προσέγγισες τής Δεοεζήσεως τής Τραπέζης 
μέ τήν Διοίζησιν τοΰ Συλλόγου ζαε τό σύνολον τοΰ 
ΙΙροσωπεζοΰ ζαε πεστεύομεν ότε αυτή θά συντέλεση 
εές τήν έπέλυσεν ζαε τών ύπολοεπων θεμάτων τοΰ 
ΙΙροσωπεζοΰ που παραμένουν μέχρι σήμερον έζ« 
ζρεμή.

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙΕΙΣΤΛΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠ0Α)ΝΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

’Έχοντες ύπ’ οψιν τό άρθρο ν 1, 
παράγραφος 4 τοΰ ’Οργανισμού Υ
πηρεσίας τής Τραπέζης, ώς και 
τήν άπο 16.5.1970 εϊσήγησιν τού 
άσκοϋντος τήν έποπτείαν τής Διευ- 
θύνσεως Προσωπικού καί τοΰ Διευ- 
θυντοΰ τής Διευθύνσεως Καταστη
μάτων και Εργασιών ’Εσωτερικού, 

ΤοποΒ'ετοΰμεν τούς: 
κ. Κωνσταντίνον Σκιάν, Ύποτμη- 

ματάρχην, Έντεταλμένον καί Προ
ϊστάμενον Λογιστηρίου τού Ύποκ) 
ματος Πλ. Κάνιγγος, εις τό Υπο
κατάστημα Νέος Ιωνίας ώς Υπο
διευθυντήν, αντί τού

κ. Νικολάου Ξουραψά, Ύποτμη- 
ματάρχου, μετατιβεμένου εις το Υ
ποκατάστημα Κεντρικής Λαχανα
γοράς ’Αθηνών, ώς Διευθυντοΰ, αν
τί τοΰ

κ. Κων) νου Γατσοπούλου, Τμημα- 
τάρχου Α' τάξεως, μετατϊθεμένου 
εις τό Υποκατάστημα Αιγάλεω', 
ώς Διευθυντοΰ, Αντί τού

κ. Δημητρίου Λνγκιάρη, Συμ- 
πράττοντος Ύποδιευθυντοΰ,ι μετα

τιθέμενου εις τό Υποκατάστημα 
Κεραμεικοϋ, ώς Διευθυντοΰ, αντί 
τού

κ. Γεωργίου Θεοδωρ ίδη,, Τμημα- 
τάρχου Α' τάξεως, μετατϊθεμένου 
εις τό Υποκατάστημα Καμινίων, 
ώς Διευθυντοΰ άντΐ τοΰ

κ. ’Αθανασίου Μαστρογ ιαννίτη, 
Τμηματάρχου Β' τάξεως, μεταττθε- 
μένου εις τό Υποκατάστημα όδοΰ 
Ίπποκράτους, ώς Διευθυντοΰ άντΐ 
τοΰ

κ. Νικολάου Νίκα, Τ μηματάρχου 
Α' τάξεως, μεταττθεμςνου εις τό 
Υποκατάστημα Πειραιώς Α', ώς 
’Εντεταλμένου, άντΐ τοΰ

κ. ’Αντωνίου Λιοσάτου, Τμημα- 
τάρχου Α' τάξεως, παρά τώ Ύπο- 
καταστήματι Μοναστηρακίου ώς 
Ύποδιευθυντοΰ,

κ. Σπυρίδωνα Λοβέιρδον, Τμημα- 
τάρχην Β ’ τάξΕως, παρά τω Ύπο- 
καταστήματι όδοΰ Ναυαρίνου, εις 
τό Υποκατάστημα όδοΰ Πανεπι
στημίου, ώς Υποδιευθυντήν.

Διοικητικού Συμβουλίου αυτής έν 
συνδυασμώ προς τήν ύπ’ άριθ. 693) 
30.4.1970 άπόψασιν αυτού καί άφ’ 
έτέρου α) τοΰ έν Άθήναις έδρεΰον- 
τος Σωματείου ύπό τήν έπωνυμίαν 
«Σύλλογος Ύπαιλλήλων Εθνικής 
Γραπέζης τής Ελλάδος» έκπροσω- 
πουμένου νοιμίμως ιύπο τών κ.κ. Μελ- 
χισεδέκ Τσου'δεροϋ, Προέδρου τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου1 αυτού καί 
Δηιμ. Παπαϊωάννου, Γενικού Γραμ

ί 970 άποψάσεως τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, γ) τοΰ έν Άθήναις έ- 
δρεύοντος Σωματείου ύπό τήν έπο> 
νυμίαν «'Σύλλογος Είσπρακτόρων Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος» νο- 
μίμως ιέκπροσωπουμένου ύπό τών κ. 
κ. Γρηγορ. Σκουλάκη, Προέδρου τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου αύτοΰ καί 
Γεωργίου Ξένου, Γενικού Γραμματέ- 
ως αύτοΰ δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 
274) 19.5.1 970 άποψάσεως τοΰ Δι

κά! εκ τρίτου τής έν Άθήναις έδρευ
ούσης «'Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλ
ληλικών ’Οργανώσεων Ελλάδος» νο^ 
μίμως εκπροσωπούμενης ύπό τών κ. 
κ. Παναγ. Παπαρροδοπούλου καί 
Μελχισεδέκ Τσουδεροΰ, Προέδρου 
καί Γ ενικού Γ ραμματέως αΰτής άν- 
τιστοίχως, νομίμως έΐξουσιοδοτουμέ- 
νων διά τής ΰπ’ άριθ. 20) 16.4.70 
άποψάσεως τοΰ Εκτελεστικού Συμ
βουλίου αυτής, ών άπασώ-ν τών προ-

Οί έκπρόσωποι τοΰ Προσωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης κατά τήν υπογραφήν τής νέας συλλογικής συμ- 
βάσεως. Δίπλα εις τον πρόεδρον τοΰ Συλλόγου κ. Τσουδερόν, ό πρόεδρος τής ΟΤΟΈ κ. Παπαρροδόπουλος

ματέως αύτοΰ, δυνάμει τής ΰπ’ ά
ριθ. 15)22.5.1 970 άποψάσεως τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου, β) τοΰ έν 
Άθήναις έδρεύοντος Σωματείου ύπό 
τήν έπωνυμίαν «Σύλλογος Υπαλλή
λων Τραπέζης Αθηνών» νομίμως εκ
προσωπούμενου ύπό τών κ.κ. Γεωρ
γίου Ρ οδοπούλου ’Εφόρου τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου αύτοΰ καί Κων) 
νου Π ιερρουτσάκου Γενικού Γ ραμμα
τέως αύτοΰ, δυνάμει τής άπό 19.5.

οικητικοΰ Συμβουλίου καί δ) τοΰ έν 
Άθήναις έδρεύοντος Σωματείου ύπό 
τήν έπωνυμίαν «Σύλλογος Βοηθητι
κού Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος» νομίμως εκπροσωπού
μενου υπό τών κ.κ. Κων)νου Τ,ρίμη, 
Προέδρου τού Διοικητικού Συμβου
λίου αύτοΰ καί ’Ελευθερίου Βιζυηνοΰ 
Γενικού -Γραμματέως αύτοΰ δυνάμει 
τής ύπ’ άριθ. 20) 1 8.5.1 970 άποφά- 
σεως τού Διοικητικού Συμβουλίου

ειρημένων άποφάσεων τών Διοικητι
κών Συμβουλίων τής τε Τραπέζης 
καί τών ρηιθέντων Συλλόγων, ώς καί 
τού ’Εκτελεστικού Συμβουλίου τής 
ώς άνω 'Ομοσπονδίας επισυνάπτον
ται τή παρούση έπικεκυρωμένα Αν
τίγραφα, συνομολσγοΰνται καί συνα- 
ποδέχονται τά ακόλουθα:

Καταγγελθείσης τήν 30.1.1969 ύ
πό τής 'Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλ
ληλικών ’Οργανώσεων Ελλάδος τής

Ή ομιλία του κ. Μ. Τσουδεροΰ εις τήν Συνίλευσιν 
τον Μετόχων τής Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος

Τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην 
28ην τρ.ιμ. συνήλθεν ή Έτησία 
Γενική Συνέλευσι ς τών Μετόχων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Έκ μέρους τοΰ Προσωπικού ό 
πρόεδρος τού Συλλόγου κ. Μελ- 
χισεδέκ Τσουδερός έξεφώνησε τον 
κατωτέρω λόγον:

Κύριε Διοικητά,

Κύριοι Μέτοχοι,

Πρό Ετους άπό τής θέσεως αυτής, 
ύπό τήν ιδιότητά μου ώς εκπρο
σώπου τοΰ Προσωπικού τού Ιδρύ
ματος, διετύπωσα πρός υμάς, τό 
δίκαιον παράπσνον τών συνάδελφων 
μου, διά τήν άπιστεύτως χαμηλήν 
αμοιβήν, τής μετά τόσου ζήλου καί 
άφοσιώσεως προσφεροιμένης, κοπιω- 
δεστάτης έργασίας των.

Πλεΐστοτ τότε έξ υμών, πού αι
σθάνομαι χαράν άναλογιζόμενος δτι 
μάς τιμούν μέ τήν φιλίαν των, εΰ- 
ρσν δικαιολογημένον τό παράποινόν 
μας, έχαρακτήρ ι σαν έσφαλμένην τήν 
άκολουθουμένην τακτικήν καί ιμάς ύ- 
πεσχέθησαν συμπαράστασιν.

’Ήδη, αισθάνομαι τήν ανάγκην 
άπό τής θέσεως αυτής πάλιν, νά 
τούς εύχαριστήσω θερμώς καί νά

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ 
ΗΡΧΙΣΕ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

Τό Συμβούλιον Προαγωγών ήρχι- 
σεν τήν κιρίσιν τών υπαλλήλων διά 
τάς προαγωγάς μέ βαλέρ 1.1.1970.

Κα'τά τάς πληροφορίας μας, ευθύς 
ώς περιατωθή ή κρίσις τής άνωτερω 
κατηγορίας υπαλλήλων θά άρχίση ή 
κρίσις διά τάς προαγωγάς μέ βα
λέρ 1.7.1970.

τούς πληροφορήσω δτι, καί μέ την 
συμπαράστασιν των, τό παράπσνον 
μας έμετριάσΒή.

Τά αίτημά μας περί βελτιώσεως 
τής άμοιβής τής έργασίας μας. Ε
παυσε νά είναι επιτακτικόν. Καί 
τούτο διότι, ί καν οποί ήθη, Εν τινι 
μέτρφ.

Καί λέγομεν εν τινι μέτρφ, διότι 
δέν ίκανοπσιήθη έν τώ μέτρφ τού 
δυνατού. Διότι κ. Μέτοχοι, αί δυνα
τότητες ΰπήρχον. Αί άναγκαΐαι προ
ϋποθέσεις Εχουν δημιουργηθη! καί 
συνηγορούν ΰπέρ μιας έπαρκεστέρας 
βελτ ιώσεως.

Κύριοι Μέτοιχοι,

Ύπό τήν θερμουργόν πνοήν καί 
καθοδήγησιν τού κατά πάντα άξι
ου Διοικητοΰ μας, τό προσωπικόν 
τού Ιδρύματος, άπό τοΰ κλητήρας 
μέχρι τού Διευθυντοΰ Εχει άποδυθή 
ιδίως άπό διετίας, εις μίαν, ΰπερ- 
άνθριωπον προσπάθειαν.

Τά έναργέσ τατα άποτελέσιματα 
τής προσπάθειας αυτής, δέν θά ε’ί- 
μεθα δίκαιοι καί αντικειμενικοί, έάν 
δέν έπιδοκιμάζομεν καί δέν έπικρο- 
τούσαμεν σήμερον.

Όσημέραι, ό έργασιακός όγκος 
εις τό 'Ίδρυμά μας, ύψούται. Οί 
συνάδελφοι καλούνται νά έπιστρα- 
τεύσουν δλας των τάς δυνάμεις, διά 
τήν άνττμετώπισίν του.

ΔΓ αστό, δέν είναι άνάλογος ή 
υλική ένδυνάμωσις αυτών. ΔΓ αύτό, 
δέν είναι ανάλογος ή παροχή τών 
μέσων διά τήν έπιβαλλομένην βιο- 
λσγιικώς άνανέωσιν τών άναλισκο- 
μένων δυνάμεων των.

Καί Ερχεται ώς φυσική συνέπειοί: 
Ή άπογοήτευσις, ή λιποψυχία, ή 
φυγή.

’Εσημειώθη, κ. Μέτοχοι, κατά τό
παρελθόν Ετος καί μέχρι πρό τί

νος, κύμα παραιτήσεων συναδέλ
φων.

Χωρίς νά μπορέσωμεν ούτε νά 
τούς άποτρέψωμεν, ούτε νά τούς ά- 
δικήσωμεν.

Δέν πιστεύουν δλοι εις τό άει- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3η,ν ΣΕΛ.)

ύπ’ άριθ. 27)1966 άποψάσεως τού 
Δευτεροβαθμίου Διοικητικού Δικα
στηρίου Αθηνών, ήτις έρρύθμιζε τάς 
άποδοχάς τού Προσωπικού τών έν 
Έλ,λάδι Τραπεζών, ήγέρθη συλλογι
κή διαφορά έργασίας μεταξύ τής, έκ 
τρίτου συμβαλλόμενης 'Ομοσπονδίας 
καί τών έν Έλλάδι Τραπεζών, έν αΐς 
καί ή ώδε συμίβαλλομένη ’Εθνική 
Τράπεζα τής 'Ελλάδος, πρός ρύθμι- 
σιν τών αποδοχών τού Προσωπικού 
αυτών, ήτις διαφορά λόγφ μή συμ
φωνίας τών μερών παρεπέμφθη άρ- 
μοδίως κατά τον νόμον ύπό τοΰ Υ
πουργού Έργασίας πρός έπίλυσιν 
ένώπιον τού Πρωτοβαθμίου Διοικη
τικού Διαιτητικού Δικαστηρίου Α
θηνών καί συνεζητήαή κατά τήν δι
κάσιμον αύτοΰ τής 19 Σεπτεμβρίου 
1969, έκδοθείσης τής ύπ’ άριθ. 11) 
1970 άποψάσεως του1, ήτις διέλαβε 
τά έν αυτή έπί τού άντικειμένου τής 
συλλογικής διενέξεως.

Κατά τής άποψάσεως ταύτης ή- 
σκήθησαν εφέσεις ιένώπιον τού Δευ
τεροβαθμίου Διοικητικού Διαιτητικού 
Δικαστηρίου Αθηνών, τό μέν ύπό 
τής 'Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλι
κών Όογανώσεων Ελλάδος, τά δε 
ύπό τών Τραπεζών Ελλάδος, Έμπό
ι ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

0 νέοι; ΥοοΙιοικιιιίΐ!;
lie

Ύπό τής Γενικής Σ υνελεύσεως 
τών Μετόχων τής Εθνικής Τρα- 
πέζης έξελέγη καί άνέλαβε καθή
κοντα ύ'πσδιοίικηαοΰ τής ’Εθνικής 
Τραπέζης ό κ. Παναγιώτης Καμπέ
ρας. Ό κ. Καμπέρος έγεννήθη εις

Ό νέος ΰποιδιοικητής τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής 'Έλάιδος κ. ιΠαναγιώ- 

της Καμπέρος.

Πάτρας τό 1913 καί είναι πτυχιού* 
χος τής Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Έδιωρίσθη. κα
τόπιν διαγωνισμού εις τήν Τράπεζαν 
τής Ελλάδος τό Ετος 1936. ’Αητό 
τοΰ έτους 1 951 είχε ταπαθετηθή εις 
τήν Γραμματείαν τής Νομισματικής 
’Επιτροπής, άπό δέ τού Ιανουάριου 
1969 άσκεΐ τά καθήκοντα τού Γενι
κού Γραμματέως αύτής.

"Η γνώμη μας
I

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΚΕΝΑ
Ή άνάπτυξις των Εργασιών τής Εθνικής Τραπέζης, έπακόλουθον 

τής όποιας -είναι καί ή λειτουργία νέων ύποκατοιστημάτων, ό άριθμός 
τών οποίων ύπερβαίνει τά 250, Εχει καταστήσει σημαντικά αισθητήν 
την Ελλειψιν προσωπικού εις δλας τάς υπηρεσίας καί τά υποκαταστή
ματα τής Τραπέζης. Ή μέχρι ς έξουθενώσεως προσπάθεια τήν όποιαν 
καταβάλλει τό προσωπικόν τής Τραπέζης διά νά άνταποκριθή εις τάς 
απαιτήσεις τής υπηρεσίας δέν άρκεΐ νά καλύψη τά υφιστάμενα κενά, τά 
όποια δέν θά καλυφθούν επίσης μέ τήν πρόσληψιν τών 200 νέων συνα
δέλφων, όταν αΰτη πραγματοπο ιηθή, μετά τον προκηρυχθέντα ήδη- δια
γωνισμόν.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης, ή όποια επιδεικνύει ιδιαιτέραν ευαι
σθησίαν εις τό θέμα τής όργανώσεως τών υπηρεσιών, θά πρέπει νά 
καλύψη έν τφ συνόλφ τά ύψιστάμενα κενά,

Ή όργάνωσις καί έπέκτασις των εργασιών δέν έπιτυγχάνονται μέ 
έλλειπές προσωπικόν, εργαζόμενον ύπό συνθήκας, οΐαι αί υφιστάμενοι 
σήμερον εις την ’Εθνικήν Τράπεζαν.

Η Ο.Τ.Ο.Ε.
Θά ήτο παράλειψης έάν δέν έξή- 

ρετο τό γεγονός τής συμβολής τής 
'Ομοσπονδίας μας εις την επιτυχή 
λύσιν τού μισθολογικοΰ θέματος Ο
λων τών Τραπεζών.

Είδικώτερον, καθ’ δσον άφο-ρά 
τήν ήμετέραν Τράπεζαν, δέον νά ύ- 
προγραμμισθή ή Αποτελεσματική 
παρέμβασις τού Προέδρου αύτής κ.

Π απα ρ ρ οδ οπούλ ου εις τόν όποιον 
καί έκψράζαμεν τάς ευχαριστίας 
μας.

Ό τρώσας καί ίάσεταί
'Ο υπουργός Κοινωνικών Υπηρε

σιών κ. Λ, Πάτρας, εις δηλώσεις 
του σχετικάς μέ τόν εις τόν ήμερή, 
σι ον τύπον τής 23ης ’Απριλίου δη-
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| Η γνώμη μας !
!—ΞΞ. . . . . . . . . . J
μασιευθέντα Κοινωνικόν Προϋπολο
γισμόν, λέγει μεταξύ άλλων καί τόι 
έξης: «Έξ άλλου 144 ασφαλιστι
κοί οργανισμοί εμφανίζουν πλεόνα
σμα 1.587 έ,κατ. δρχ. ένώ 24 έμ- 
φανίζουν έλλειμμα 444 έκατ. δρχ. 
Το έλλειμμα τούτο θά καλυψθή, έκ 
των άποθεματικών κεφαλαίων των 
οργανισμών, εξαιρέσει των Ταμείων 
Ασφαλίσεως Προσωπικού Τραπε
ζών, εις τά όποια θά καλυφθή, ώς 
μέχριΐ τούδε, υπό τών αντιστοίχων 
Τραπεζών, ικαιτ’ Α ν ο ρ θ ό δ ο- 
ξ ο ν, άλλα καταστάσαν άναγκαίαν 
έκ τού παρελθόντος καί παρ’ εμού 
κληροναμημίείσαν τακτικήν».

Αλλά διατί παρά τού κ. υπουρ
γού1 χαρακτηρίζεται ώς ανορθόδο
ξος ή τακτική, τής καλύψεως τών 
ελλειμμάτων τών Ταμείων Συντά
ξεων παρά τών υπαιτίων 
διά την έλλειμματτκότητα αυτών 
Τραπεζών; Δέν είναι μήπως άρθόδο- 
ξος χριστιανική ή ρήσις, «ό τρώ- 
σας καί ίάσεται»;

Ή έκτακτος 
Γενική Ζυνέλευσις

Διά τρίτην, κατά σειράν, φοράν 
δεν συνε,κέντρωσε την νόμιμον α
παρτίαν, ή συγκληθεϊσα κατόπιν αί- 
τήσεως ΰπερεπταικοσίων συναδέλ
φων, έκτακτος Γεν. Συνέλευσις, μα
ταιωθεί σα τελικώς.

Καί γεννάται εύλόγως το έρώτη- 
μα:: Ο'ί συνάδελφοι σΐτινες υπέγρα
φαν τήν αϊτηισιν τής συγκλήσεως, 
πόθεν όρμώμενοι καί ποιαν σκοπι- 
μότητα ΰπηρετούντες προσέφερον 
τόσον εύκολα τήν υπογραφήν1 των; 
Ημείς οί Τραπεζικοί, είδικώτερον, 

γνωριζομιεν «αλλίτερον παντός άλ
λου, ότι διά τής υπογραφής ένας 
έγγραφου, αναλαμβάνεται κάποια 
υποχρέωσις έκ μέρους τού ύπογράι. 
φοντος, ή δέ μή έκπλήρωσις τής ΰ- 
ποχρεώσεως αυτής, έχει, κατά πε- 
ριπτωσιν, Ανάλογους συνέπειας.

Έν προκεΐ'μένψ, βέβαια, συνέ- 
πειαι δεν υπάρχουν, διότι καί ή ά- 
νάληψις ΰποχρεώσεως έκ μέρους τών 
συναδέλφων ούδέν άλλο συνεπήγετο 
είμή τήν θυσίαν τής μεσημβρινής 
των άναπαύσεως. ’Αλλά το «πάθη
μα» ας γίνη τουλάχιστον «μάθημα».

Παρεξηγήσεις
Έξ αφορμής τής εις άλλην στή

λην δημοσευομενης επιστολής συνα
δέλφου συνδικαλιστόν, παρεξηγηθέν- 
τος διότι έσχολιάσθη μεταξύ τών 
άλλων ομιλητών τής συνελεύσεως, 
κατά τρόπον εύθυμον, εις τήν «ΤΡΑ 
ΠΕΖΙΤΙΚΗΝ» κρίνομεν σκόπιμον, 
νά τονισθοΰν τά έξής:

Οί αναμιγνυόμενοι εις τά κοινά 
μοίιραίως θέτουν εαυτούς υπό τήν 
κρίσιν τών άλλων. ‘Η έμφάνισίς 
των δημοσία παρέχει το δικαίωμα 
εις τους άλλους νά τούς σχολιά
σουν, νά τούς κριτικάρουν, νά τούς 
έλέγχουν, νά τούς σατυρίζουν, νά 
τούς χλευάζουν καί νά τούς υβρί
ζουν, ενίοτε.

Ή σάτυρα καί ή γελοιογραφία 
μάλιστα, είναι απολύτως συνδεδε- 
μένη μέ τούς ανθρώπους αυτούς.

"Ετσι έχομεν Από τήν πολιτικήν, 
τήν «κόττα», το «παπατζής», τά 
«Σονέτα» τά «'Ολλανδικά Αστεία», 
τό «Γαργάλατα» καί τόσα άλλα.

"Ας τό έχουν ΰπ’ δψιν των λοι
πόν οί συνάδελφοι διά νά μή έκνευ- 
ρίζωνται Αδίκως.

Κοινωνικά

ΔίΙΡΕΑΙ

Παρά τού Προσωπικού Κατ)τος 
Ε.Τ,Ε. άδοΰ Πειραιώς είς μνήμην 
τής φονευδείσης είς αΰτοκινητιστικον 
δυστύχημα συναδέλφου "Αννης θυγ. 
Παρ. Καρατζά δρχ. 1.050 ύπέρ τού 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Είς τούς αγαπητούς μου συναδέλ
φους έκιφράζω θερμός ευχαριστίας 
διά τήν εΰγενή συμπαράστασίν των 
είς τό βαρύ πένθος έπί τψ θανάτψ 
τού προσφιλούς μου πατρός θανόν- 
τος τήν 10.4.70.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κεντρικόν Karr)μα 

Ύπηρ. Συν)τος

ΠΕΝΘΗ

Άπεβίωσεν είς Καλαμάταν ό 
συνταξιούχος τής ΕΤΕ Γεώργιος 
Ταβαυλάρης, Ούτος διετέλεσε Αντι
πρόσωπος τοΰ Συλλόγου είς τό 
Υποκατάστημα Καλαμάτας έπί σει
ράν ετών.

Τό Δ.Σ. τού Συλλόγου κατέθεσεν 
στέφανον είς την σορόν του.

Ή «Τραπεζιτική» έδημοσίευ- 
σεν είς τό ψύλλον της τής 16)3) 
1970 έπιστολήν συνταξιούχων 
τής Ε.Τ.Ε., αί όποιοι έκαυτηρί- 
αζαν τούς έξερχαμένους έκ τής 
Εθνικής Τραπέζης καί Αναλαμ
βάνοντας διευθυντικήν εργασίαν 
είς έτέρας Τραπέζας.

Σήμερον 'δημοσιεύομεν επιστο
λήν έπί τού αύιτοΰ θέματος «Λει
τουργών τής Ε.Τ.Ε.», οί όποιοι 
υποστηρίζουν τήν εντελώς αντί
θετον άποψιν.

Ευχαρίστως θά δημοσιεύσωμεν 
τάς Απόψεις καί παντός ετέρου 
έπί τού αυτού θέματος.

Κύριε Διευθνντά,

Ή παρούσα Αποτελεί άπάντησιν 
είς τον κ. Επιστολογράφον συντα
ξιούχον (Τραπεζιτική 16.3.70) άλ
λα καί εκφράζει ταπεινάς καί γενι- 
κάς άπόψεις πλήν έποικιοδομητικάς 
κατά την ήμετέραν γνώμην, μή συν
ιστώσας υπαινιγμόν καθ’ ώρισμέ- 
νων λειτουργών τής Τραπέζης, εξ
αιρέσει βεβαίως εκείνων, τυχόν, οτ- 
τινες έν προκειμένψ θά αΰτομολο- 
γηθοΰν.

Ή προσφορά ύπηρεσιών είς τον 
ανταγωνισμόν κακόν καί όλεθριον, 
Αλλ ή ούτως άνάπτυξις καί τοπο- 
Θέτησις τού θεμελιώδους τούτου θέ
ματος προδίδει τουλάχιστον ελλει- 
ψιν δεοντολογικής^ έρεύνης Ιέν τη 
σχετική ένασ'χολήσει τού ’.Επιστο
λογράφου σας.

Ή χρησιμαποίησις παρά τού Αν
ταγωνισμού στελεχών τής Τραπέζης 
μας είναι Απολύτως βέβαιον δτι .α
ποτελεί θρίαμβον δΓ αυτόν, λαμ- 
βάνουσα χώραν κατόπιν αυστηρός 
έπιλογής, μή Αποβλεπούσης μόνον 
είς τήν σκοπιμότητα άλλ’ είς την 
διαπίστωσιν, κατά κυρίαρχον κίνη- 
τρον, ήθους, ευφυΐας καί ίκανότη- 
τος.

Θά είναι τουλάχιστον έπιπόλαι- 
ον νά Αποτολμήση είς τον ισχυρι
σμόν δτι ό ανταγωνισμός ριά τήν 
πρόσληψιν Διευθυντών ή Υποδιευ
θυντών, τουτέστινρ ιαχειριστών τών 
κεφαλαίων του,έιν'δια φέρεται μόνον 
διά τάς έν τή κοινωνία γνωριμίας 
τών υποψηφίων, τυφλώττων κατά τά 
λοιπά.

Ό ανταγωνισμός, είτε τό θέλο- 
μεν είτε όχι, Απεφάσισεν ήδη νά έρ- 
γασ!3ή ιμέ γενναιότητα.

Τράπεζα έχουσα πράγματι ώς Αρ- 
νά τιμςι καί διατηρή τά στελέχη 
της καί κυρίως έν προκειμένψ τά 
μοχθούντα έν τή ενασκήσει τών κα
θηκόντων των, ώς Διευθυντών ή Υ
ποδιευθυντών Καταστημάτων καί 
Υποκαταστημάτων, είς τάς γραμ- 
μάς δηλαδή αύτάς των επιτυχιών 
άλλα καί τών Ατυχιών, τών ευστο
χιών άλλα καί τών Αστοχημάτων, 
ιών ελπίδων άλλα ικαί τών απογοη
τεύσεων, τής ήσσονος, τέλος, ψυχι
κής ευφορίας καί τής μείζονος κα- 
ταθλίψεως, έχει καί ίεράν ΰπσχρέω- 
σιν νά τοποθετή είς τάς έπιτελικάς 
Θέσεις ικανούς, ευφυείς, ήιθικούς καί 
καλοπροαιρέτους Υπαλλήλους, δυ- 
ναμένουςν ά κατανοήσουν, έστω καί 
αν δέν έτυχε νά άπαμακρυνθούν πο
τέ τών θέσεων αυτών τής ΰψ’ ένός 
έκάστου άτομικώς διευθυνΟμένης ψυ
χικής καταστάσεως, τους Συναδέλ
φους των τών άμέσων εύθυνών καί 
τοΰ ψ3όροποιοΰ άγχους, περί ών έν 
άρχή τής τελευτούσης παραγράφου.

Διατί λοιπόν τά άποχωρσΰντα 
καλά στελέχη προ τής συιμπληρώ1- 
σεως τού ορίου ηλικίας κατά κα
νόνα, αποδέχονται τήν προσφοράν 
καί άνάληψιν 'καθηκόντων μελών Δι- 
ευθύνσεως παρά τώ Άνταγωνισμώ· 
Ας έρευνήσωμεν δεόντως τήν ΰπό- 

θεσιν. Ή μεταχείρισίς των παρά 
τή Τραπέζη μας, ένδείχαμένως δέν 
9ά ήτο ή ένδεδειγμένη, "Οχι βεβαί
ως εύ'θέως παρά τών Μελών τής Δι- 
οικήσεως άλλ’ άνανττρρήτως παρά 
τών άρμοίδίων καθ’ ύλην Διευθύν
σεων. Πολλάκις είς τά μέλη τών 
Διευθύνσεων τών Καταστημάτων καί 
Υποκαταστημάτων τής Τραπέζης 
μας καί καθ’ δσον άφορά είς τάς 
σχέσεις αύτών1 μετά τών εντεταλμέ
νων οργάνων τής Διοικήσεως, δη- 
μιουργεΐται ασφαλώς τό αντίπαλον 
δέος, δεσπόζον τελικώς τής πικρί
ας, τής άποκαρτερήσεως καί τού 
άγχους.

Τά Μέλη τών Διευθύνσεων τών

Καταστημάτων καί 'Υποκαταστημά
των τής Τραπέζης μας άντιμετω- 
πίζοντα μετ’ έναγωνίου άναμονής 
τάς πάσης φύ'σεως ύποιθέσ-εις, αι
σθάνονται τάς καρίδίας των περι- 
σφιγγαμένας έτι περισσότερον, ένε- 
κεν έλλείψεως: τής έπιβαλλομέν'ης 
κατανοήσεως, τής άρμοζούσης συμ
περιφοράς, τού καταλλήλου χειρι
σμού καί ένεκειν τέλος τής κυριαρ
χικής προβολής τού καταπιστικού' 
υπερεγώ έκ μέρους ένίων έπιτελι- 
κών ή βοηθών αυτών, άιμαυρούντων 
τάς πηγάς έξ ών αντλούν τήν ίσχύν 
των.

Δέν θά ήτο νομίζομεν δυσχερές 
νά έξετασΒή έάν τυχόν στελέχη, ι
κανά, ευφυή ικαί έντιμα εΰρέθησαν 
είς τό περιθώριον αίτίρ ατυχίας ή 
σφάλματος καί ή έτράπησαν προς 
τον ανταγωνισμόν ή παρέμειναν έν 
άπογοητεύσει τελοΰντα, ένώ ετερα 
ανεξαρτήτως έν προκειμένψ ΰπηρε- 
σιακής έπαρκείας, ούδέν έπαΐ3·ον καί 
ούδέ καθ’ έκατοστόν τοΰ μέτρου έ- 
Θεώρησαν ή έθεωρήθη δτι πρέπει νά 
μετακινηθούν έκ τής καθέδρας των. 
«Καί τύχης δεΐσθαι λαμπράς». Ναι 
άλλ’ αύτό συμφέρει τούς τυχερούς 
ένώ ζημιοΐ τήν Τράπεζαν.

Πλέον τών ανωτέρω είναι άναγ- 
καϊον νά τονισθή δτι δέν θά άπαι- 
τήθή ένδελεχής έρευνα διά νά δια- 
πιστή δτι ϋφίστανται καί άγραφοι 
κατηγορίαι τραπεζικών μονάδων, 
τών μέν διακρινοίμένωιν διά τήν πο
λυτέλειαν ή αν θέλετε επάρκειαν 
προσωπικού, τών δέ διά τήν στε
νότητα καί πτωχείαν μέ συνέπειαν 
τήν άπαράδεκταν δημιουργίαν πλου^ 
σίων ούτως είπεΐν καί πενήτων συγ
γενών πρώτου βα®μοΰ, ΰπό τήν αυ
τήν στέγην διαβιούντων. Ό άμφι- 
βάλλων νά προίδεασθή έπισκιεπτόμε
νός τά Καταστήματα καί ’Υποκα
ταστήματα κατά τήν ώραν τής κετ 
κανονισμένης άποχωρήσεως. ”Αν 
προστεθή, κατά τήν ήμετέραν γνώ
μην, ή ανομοιομορφία επιδομάτων, 
συνθέσεως καί τακτικής καί ή δυσ
χέρεια χορηγήσεως κανονικών1 α
δειών, έν συνδυασμψ πάντοτε προς 
τήν άπαιτητικήν πελατείαν, παρου
σιάζεται ή ε'ίκών έναργώς.

Λυπηρόν τό γεγονός δτι ελάχι
στα έκ τών στελεχών τών Κατ)τω'ν 
ή Ύπακ)των, άπηλλαγμένα τού 
συμβιβαστικού καί υπολογιστικού 
έγώ, ύψωσαν τό ανάστημά των, διά 
νά 1 υποδείξουν τάς ιένδεδειγμένας 
διά τήν ορθόδοξον προώθησιν τών 
εργασιών τής Τραπέζης λύσεις, εί
τε αυται άφορώσιν, είς τήν ένίσχυ- 
σιν διά προσωπικού τής μονάδας 
των, είτε είς τήν άξίωσιν δι’ άρίμό- 
ζουσαν συμπεριφοράν ένίων τών ΰ- 
ψηίλότερον ίσταμένων, είτε είς τήν 
άμείλικτον άντεπίθεσιν κατά άγε- 
νών καί άνοήτων, πλήν έ,λκόντων 
συιμπτωματικώς, λόγψ θέσεως, πλα- 
σματικάς δυνάμεις.

Πώς δμως θά λαμβάνωσι γνώσιν 
τά Μέλη τής Διοικήσεως τής Τρο:- 
πέζης διά νά έπιλαμβάνωνται πρό
σω π ι κ ώ ς τών υποθέσεων καί νά 
κρίνωσιν άκριβοδικαίως, παραμερί- 
ζοντα προσωρινώς, έν όψει άν3'ρω- 
πίνων σχέσεων καί καλώς νοουμέ
νων συμφερόντων τού ’Ιδρύματος, 
πάν έτερον θέμα; Διότι ιόιμολοιγου- 
μένως πιστεύοιμεν είς τήν έντιμον 
σικέψιν καί ψυχικήν δύναμιν τών Με
λών τής Διοικήσεως διά τήν άνεύ- 
ρεσιν τής Αλήθειας, τήν απο
νομήν τής δικαιοσύνης καί 
τήν χρήσιν τού φραγγελίου ιέπ’ άγα- 
6ω ’Οργανισμού καί ’Οργάνων. 'Ι
ερόν δμως χρέος καί αυτών είναι 
νά έν'ΐάρρύνουν τούς φύσει διατα
κτικούς, ΐνα μή αί θερμαί ψωναί 
τών βοώντων σβεννύονται προ τών 
προθάλαμων των καί Ανεξαρτήτως 
τής δημιουργουμέης λόγψ συγχρω
τισμού εύνοιας προς τούς άνθρώ- 
πους τοΰ άμεσου περιβάλλοντός 
των, νά ακούωσι μέ έπιφύλαξιν τάς 
είσι,γήσεις αύτώ.ν -καί νά άμφισβη- 
τώσι κατ’ άρχήν τήν αντικειμενι
κότητα καί σπουδαιότατα τών επι
χειρημάτων των, έως δτου άκαύσω- 
σι με’ εϋμενείας καί εύπροσηγορίας 
καί τά έτερον μέρος καί συναγάγουν 
συμπεράσματα ευφυούς, ίέντίιμου, ά- 
μερολήπτου καί Αδεσμεύτου κριτοΰ. 
Κατά θεμελιώδη μάλιστα άρχήν οί 
άδικοΰντες καί τά φαύλα πράττον- 
τες φοβούνται τήν διά τεκμηρίων 
άνάπτυξιν τής συζητήσεως, τήν δη-

χοσιστητα τούτης καί τήν κριτικήν 
τού άκροατηρίου, διόι μόνον ή σκο- 
τί-α δράσις προστατεύει καί διατη
ρεί αυτούς έδραίως.

Τά Μέλη τών Διευθύνσεων τών 
Κατ)των καί Ύποκ)των έδιδάχθη- 
σαν καί θεωρούν καθήκον νά επα
ναλαμβάνουν έκάστοτε δτι «Ό πε
λάτης έχει πάντοτε δίκαιον», σπως 
καί ένιοι έπιτελικοΐ ή βοηθοί έπιτε- 
λικών τής Τραπέζης αΰτοειδιδάχθη- 
σαν δτι είς τάς μετά τών Ύποκ)των 
σχέσεις των αυτοί «έχουν πάντοτε 
δίκαιον». Καί τό πρώτον καί τό 
δεύτερον -Αποτελούν τήν χειριστήν 
πλάνην, τό μέν διότι ό πελάτης δέν 
έχει πάντοτε δίκαιον καθ’ δσον το 
μεγαλύτερον ποσοστόν τών κατά 
τήν συναλλαγήν δυστροπούντων, 
στερείται εύγενείας ψυχής, τό δέ 
διότι οΰδείς είναι Αλάθητος καί πο
λύ, περισσότερον πρακειμένου περί 
υπαλλήλων διακονούντων τψ ·αύτψ 
Ίδρύματι καί κατ’ ούδέν διαφερόν- 
των, λαμβανοιμένης πάντοτε ΰπ’ δ
ψιν τής κλιμακώσεως ευφυΐας καί 
πείρας, δηλαδή προσόντων ατινα 
δέν άνθοΰ'σι μόνον είς ώ,ρισμένας 
αίθουσας.

Τινές βεβαίως, έλάχιστοι ευτυ
χώς, έκ τών Διευθυντών ή ‘Υποδιευ
θυντών Καταστημάτων καί ’Υποκα
ταστημάτων ή καί τών λοιπών λει
τουργών εν γένει, άγαπώσι τήν1 ή- 
συχίαν των, δέν εκτίθενται ουδέ είς 
σκιάν κινδύνου, δέν διενοχλούσι τήν 
μακαριότητα τών άνιόντω, όσων βε
βαίως περί άλλα τυρβαζόντων έθε
σαν τούτην ώς γνώμονα τοΰ βίου 
των Καί παίζουν άριστα τον ρόλον 
τού μικροπωλητοΰ, τού επαγγέλμα
τος τού όποιου άρχήεν, αίτίψ 6α- 
θσκάνου μοίρας, έστερήθησαν.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ

Σεμινάρια
Τήν 26ην Μαρτίου, άρχισε, πα

ρουσία τού κ. Διοικητοΰ, τό Α' Σε- 
μινά,οιον έπί θεμάτων καταναλωτι
κής πίστεως. Μ,ετέσχον 20 όιευθυν- 
ταί καί ΰποδιευθυνταΐ πέντε μεγά
λων καταστημάτων τής περιοχής 
πρωτευούσης, είς τούς οποίους έ- 
δίδαξαν οί κ.κ. Κ. Γούστης, Σύμ
βουλος Διοικήσεως, I. Περαντώνης, 
Στ. Παναγιώτου καί Π. Μαυροειδά- 
κος.

Έπ,ραγμιατοποιήιθη είς Λευκωσίαν 
τό 12ον Παγκύπρισν Συνεδρίαν τής 
Ένώσεως Τραπεζικών ’Υπαλλήλων 
Κύπρου είς τό όποιον παρευρέθησαν 
1 19 αντιπρόσωποι οί όποιοι εκπρο
σωπούν πέραν τών 1.200 τραπεζι
κών υπαλλήλων.

Είς τό συνέδριον παρ'έσπη.σαν ό 
Υπουργός Εργασίας δστις καί 
προσεφώνηισε τούς 'συνέδρους, ό ‘Υ
πουργός Οικονομικών, ό Γενικός Δι
ευθυντής τού Υπουργείου Εργασίας 
καί ό ’Ανώτερος Λειτουργός Βιομη
χανικών Σχέσεων τού αυτού Υπουρ
γείου, έκπρόσωποι Τραπεζών, εκπρό
σωποι συνδικαλιστικών ’Οργανώσε
ων, ό Γενικός Διευθυντής τοΰ1 Συμ
βουλευτικού Συνδέσμου ’Εργοδοτών 
ό Γραμματεύς τού ’Εργοδοτικοΰ Συν
δέσμου Τραπεζών, έκπρόσωποι τής 
‘Ομοσπονδίας Τ ραπεζοϋπαλληλικών 
’Οργανώσεων Ελλάδος κ.ά.

Κατόπιν διεξόδικής καί ύπευθύνου 
έποιικσδομητικής συζητήσεως τών συ
νέδρων τό συνέδριον ένέκ,ρινεν όμο- 
φώνως τήν εκθ'εσιν τού Διοικητικού 
Συμβουλίου' ώς προς τό διοικητικόν 
καί οικονομικόν μέρος, έλαβεν δέ τάς 
έπ ισυναπτοιμένας άπο φάσε ις.

Τό συνέδριον άπεφάσισεν επίσης 
δπως άποστεί,λη ψηφίσματα προς 
τον Πρόεδρον τής Δημοκρατίας, τον 
Υπουργόν ’Εργασίας, τον Υπουρ
γόν Οικονομικών καί τήν ‘Ομοσπονδί
αν Τραπεζοϋπαλληλικών ’Οργανώσε
ων Ελλάδος (επισυνάπτονται τά ψη
φίσματα τούτα).

Γενομένων άρχαιρεσιών 6Γ άνά- 
δεί'ξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
διά τήν έπομένην διετίαν έξελέγησαν 
οί ακόλουθοι:

1) Χρ. ’Ιωσήφ, 2) Γ. Μιχαηλί- 
δης, 3) Ν. ΤρπιΡφτίιδης, 4) Α. Τέγ- 
γερης, 5) I. Πάσιος, 6) Μ. Κυριά
κου, 7) Γ. Τοψής, 8) Ν. Συμεωνί- 
δης, 9) Ε. Παπαμιχαήλ, 10) Α. ’Α
θηνοδώρου, 11) Κ. Παγδατής, 12) 
Ν. Χαραλάμπους καί 3) Ρ. Άντω- 
νιάδης.

Τό νεοεκλεγέν άνωτέρω, Διοικητι
κόν Συιμβ'Ο'ύ,λιον συνελθόν αύθη,μερόν 
είς τήν πρώτην αυτού συνεδρίαν κα- 
τήρτισεν είς σώμα ώς Ακολούθως 
τήν ενικήν Γραμματείαν τής ΕΤΥΚ:

Γ. Μιχαηλίδης Γενικός Γραμ,μα- 
τεύς, Χρ. Ιωσήφ Βοηθός Γενικός

Δημοσιεύομεν κατωτέρω τό 
πλήρες κείμενον τής άποφάσεως 
τοΰ Πρωτοβαθμίου Διοικητικού 
Διαιτητικού Δικαστηρίου ’Αθηνών 
προς πλήρη ιένημέρωσιν τών συν- 
αδέλφιων. Ώς γνωστόν μετά τήν 
έκδοσιν τής άποφάσεως αυτής ά- 
νελήφιθη πρωτοβουλία διά τήν ύ- 
πογραφήν νέων έπί μέρους συλ
λογικών συμβάσεων. ’Αποτέλε
σμα τής πρωτοβουλίας αυτής αί 
'ύπογραφεΐσαι είς δλας σχεδόν 
τάς Τραπέζας νέαι συλλογικά! 
συμβάσεις εργασίας.

Άριθ. Άποφάσεως 11)1970

Τό κατά νόμον 3239)1955 Πρω
τοβάθμιον Διοικητικόν Διαιτητικόν 
Δικαστήριον Αθηνών, συγκείμενον έκ 
τών: Άθάν. Πούλου Προέδρου Πρω
τοδικών, ώς Προέδρου Χαρ. Σφον- 
δύλη υπαλλήλου τού ‘Υπουργείου 
Εργασίας έπί βαθμψ 5ψ, Γεωργ. 
Αγγέλου εκπροσώπου' τών έργοδο- 

τών, Άναστ. Σ ιταρίιδη εκπροσώπου 
τών έργαζομένων ώς μελών Συνε- 
δριάσαν δηιμοσίςι έν τψ Πρωτοδιικείψ 
Αθηνών τήν 19.9.1969 ή μ έραν Πα
ρασκευήν καί ώραν 1 1 ην παρουσία 
τού έπί 'βαθμψ 7ψ υπαλλήλου τοΰ 
Υπουργείου 'Εργασίας Βασ. Κα- 
παρτζιάνη: ώς Πραμματέως ΐνα άπο- 
φανθή έπί τής άναφυείση,ς μεταξύ 
τής ‘Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλι
κών ’Οργανώσεων Ελλάδος, dpi έ
νός καί άψ’ έτέρου τών: 1) Τραπέ
ζη,ς τής Ελλάδος Α.Ε., 2) ’Αγρο
τικής Τραπέηζς τής ‘Ελλάδος, 3) 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος Α. 
Ε., 4) Εθνικής Κτηματικής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος, 5) ’Εμπορικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος Α.Ε., 6) Μ
αγικής καί Λαϊκής Τραπέζης τής 
‘Ελλάδος Α.Ε., 7) Γενικής Τραητέζης 
τής Ελλάδος Α.Ε., 8) Τραπέζης Α- 
ΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΈΣ, 9) Τραπέζης 
Πειραιώς Α.Ε., 10) Τραπέζης ’Ατ
τικής Α.Ε., 11) Τραπέζης ’Επαγ
γελματικής Πίστεως Α.Ε., 12) ‘Ελ
ληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Ά- 
ναπτύξεως, παιρασάντω-ν διά τών Αν
τιπροσώπων των, τών έν τοίς πρα- 
«τικοΐς διαλαμβάνεται, διενέξεως ά- 
ψορώσης είς τήν βελτίωσιν τών ο
ρών αμοιβής καί εργασίας τοΰ προ- 
σωπικού τών Τραπεζών προιχειμένης 
συζητήσεως καί διαπιστωθέντος ύπό 
τού Προέδρου τού νομίμου τής συγ- 
κροτήσεως τού Δικαστηρίου τούτου. 
Άκοΰσαν τών άναγνωσθέντων, ώς έν 
τοΐς πρακτικοΐς έγγράφων καί δια1- 
πιστωθέντος τοΰ τύποις βάσιμου τής 
παραπομπής τής ύπό κρίσιν διενέ-

Γραμ,ματεύς, Α. Τέγγερης Γ ενικός 
Ταμίας- Γ. Τοφής καί Μ. Κυριάκού 
μέλη Γ ενικής Γ ραμματείας.

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΙ 
Π'ΡΟΓΡΑΜΜΑΤIιΚAI ΑΡΧΑΙ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ.Ι ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

1. Οί σύνεδροι εκφράζουν τήν Ι
κανοποίησή» των διά τήν έπιτελεσθεΐ- 
σαν έργασίαν ύπό τού απερχομένου 
Διοικητικού Συμβουλίου καί σμοφώ- 
νως έγκρίνουν τήν εχθεσιν δράσεως 
ώς προς το διοικητικόν καί οικονο
μικόν μέρος.

2. Έκτιμώντες τήν ανάγκην δια- 
τηρήσεως καί διαψυλάξεως τής ένό- 
τητος τής Όργανώσεώς των οί σύ
νεδροι δηλώνουν δτι θά καταβάλουν 
κάθε προσπάθειαν διά τήν έπίτευξιν 
τού σκοπού αύτού.

3. Οί σύνεδροι εκφράζουν τήν Α
νησυχίαν των διά τήν νέαν θεωρίαν 
τών Τραπεζών δσον Αφορά τον βα
θμόν έκπροσωπήσεως. Δηλώνουν δτι 
δέν δέχονται κανένα περιορισμόν είς 
τό άναψαίρετον δικαίωμα τής Όρ- 
γανώσεως νά 'έκπροσωπή δλους τους 
υπαλλήλους έφ’ δσον αυτοί είναι μέ
λη της καί εξουσιοδοτεί τό νέον Δι
οικητικόν Συμβούλιον δπως ξεκαθα
ρίση, διά παντός το θέμα αύτό.

4. Ή δτακη,ρυχθεΐσα άρχή τής 
Όργανώσεώς δτι δλαι αί θέσεις είς 
τά Τραπεζικά ιδρύματα πρέπει νά 
καταλαμβάνωνται Από τό υφιστάμε
νον προσωπικόν, έφ’ δσον τούτο κα
τέχει τά κατάλληλα προσόντα πρέ
πει νά διαφυλαχιθή καί έψαρμοσθή 
μέ κάθε τρόπον.

5. Ή εύνοια καί ό πα,ραγοντισμός 
είς τά Τραπεζικά ιδρύματα πρέπει 
νά έκλειψη τελείως καί αί προαιγω- 
γαί νά γίνωνται μέ βάσιν τήν αξίαν 
τού κάθε υπαλλήλου.

6. Οί σύνεδροι έκψράζουν τήν α
νάγκην στενής συνεργασίας τής 
ΕΤΥΚ μέ δλας τάς συνδικαλιστικός 
οργανώσεις τής Κύπρου καί τού ε
ξωτερικού διά τήν δημιουργίαν ι
σχυρού συνδικαλιστικού μετώπου 
προς προώθησιν τών συμφερόντων 
τών έργαζομένων τού τόπου.

7. Οι σύνεδροι ‘εκφράζουν τήν Α
νησυχίαν των διά τήν συνεχή άνοδον 
τιμών καί τής έμμέσου φορολογίας

ξεως καί λαβόν τών ύπό τών ενδια
φερομένων ικαπατεθέντων σχετικών 
σημειωμάτων.

ΙΔΟΝ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΣΚιΕΦΘΕΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ

1) ’Επειδή τής ύπό κρίσιν μεταξύ 
τών ώς άνω. ενδιαφερομένων Αρχών 
υφιστάμενης διενέξεως δέν έπετεύχθη 
ή συμφώνως τή παραγράφψ 2 τού 
άρθρου 9 τού Ν. 3239)1955 «περί 
τρόπου ρυθμίσεως τών συλλογικών 
διαφορών εργασίας κλπ.» τή μεσο
λαβήσει τού άριμοδίου υπαλλήλου 
τού Υπουργείου ’Εργασίας διά τού 
καταρτισμού συλλογικής συμιβάσε- 
ως έργασίας, έπίλυσις τούτης καί 
ούτω νομίμως καί έμπροθέσμως αυ
τή είσάγεται ενώπιον τοΰ Δικαστη
ρίου τούτου, συμφώνως προς τάς 
διατάξεις τής παρ. 2 τού άρθρου 9 
τού Ν. 3239)55.

2) ’Επειδή, έκ τής έν γένει συζη- 
τήσεως καί τών προσαχθέντων έγ
γραφων καί τών Αναπτυχθέντων ύπό 
τών νέδιαφερομένων, τ ό Δ ι κ α- 
σ τ ή ρ ο ν κ α τ ά π λ ε ι Ο
ψη φ ί α ν κρίνει δτι, ύπο 
τάς παρούσας οικονομικός συνθήκας, 
δέν είναι δυνατή ή ΐκανοποίησις Α
πάντων τών αιτημάτων τών περί ών 
ή διένεξις μισθωτών.

Λαμβάνον ύπ’ δψιν καί στάθμιζαν 
τάς κοινωνικός καί οικονομικός ά- 
νάγκας, ας εξυπηρετούν αί ύπό κρί
σιν έπιχει.ρήσεις τήν τεχνικήν καί οι
κονομικήν αύτών Αντοχήν, το ύψος 
τών χορηγούμενων αμοιβών έν σχέ- 
σει προς τό κόστος ζωής, τούς ο
ρούς καί συνθήκας καί τό είδος τής 
προσφερομένης έργασίας καί τό γέ
νι κώτερο,ν συμφέρον τής Εθνικής Οι
κονομίας, τήν έπιτευχθεΐσαν αΰξησιν 
τού ’Εθνικού Εισοδήματος, ώς καί 
τήν, έκ τών ισολογισμών καί απολο
γισμών τών περί ών πρόκειται Τρα
πεζών, προκύπτουσαν διεύιρυνσιν 
τών Τ ραπεζι,κών συναλλαγών καί 
κερδών, έξ ών δηιμιουργοΰνται περι
θώρια έπιτρέπσντα τήν Αναπροσαρ
μογήν τών Αποδοχών προσωπικού 
περί ου ή διένεξις, έπ’ ώφελεία κυ
ρίως τών άμειβομένων διά χαμηλω- 
τερων μισθών καί πρός τον σκοπόν 
τή,ς ιέπιτεύξεως προοδευτικής ομοιο
μορφίας καθ’ δσον άιφορά τό ήδη υ
φιστάμενον 'διάφορον επίπεδον μι
σθολογίου τών έν διενέξει Τραπεζών, 
τό ιδ'ΐκαστή,ριον άίγεται κατά πλειο- 
ψηψ'ίαν είς τήν κρίσιν δπως γίνωσιν 
Αποδεκτά τά έν τψ διατακτικώ τής 
παροΰσης διαλαμβανόμενα. ’Επειδή 
(ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3η ΣΕΛ.)

διά τών οποίων πλήττεται κυρίως ή 
Αγοραστική δύναμις τών εισοδημά
των τών μισθοσυντήρητων. Ζητούν 
ώς έκ τούτου δπως γίνουν τά κα
τάλληλα, διαβήματα προς τάς άρμο- 
όίας άρχάς διά τήν σταθεροποίησιν 
τών τιμών καί τήν μείωσίν τής φο
ρολογίας.

8. Οί σύνεδροι είναι τής γνώμης 
δτι έχουν ήδη, ωριμάσει αί συνθήκαι 
διά τήν εφαρμογήν καί είς Κύπρον 
τής πενθημέρου έργασίμου εβδομά
δας είς τό τραπεζικόν επάγγελμα. 
Ζητείται ώς έκ τούτου δπως άρχίση 
ή κατάλληλος προεργασία καί έρευ
να διά τήν σταδιακήν έφαριμογήν 
τού θεσμού αυτού.

9. Ο! Σύνεδροι πιστεύουν δτι επέ
στη πλέον ή στιγμή ή Όργάνωσίς 
μας νά ζητήση καί αί Τράπεζα ι νά 
εξετάσουν σοβαρώς τό θέμα τής πα
ροχής πρός τούς υπαλλήλους μετο
χών και άλλων ώψελημάτων άπό τά 
τεράστια κέρδη των.

10. Net ζητηθή άπό τάς Τράπε
ζας δπως δημιουργήσουν καταλλή
λους συνθήκας έργοδοτήσεως διά τής 
προσλήψεως επαρκούς προσωπικού 
ούτως ώστε οί υπάλληλοι νά μή έρ- 
γάζωνται μέ τήν σημερινήν συνεχή 
καί βλαβερόν ύπερέντασιν.

11. Νά τονισθή είς-τάς ένδιαψε- 
ρομένας Τραπέζας δτι θά έπιδιωχθή 
δυναμικώς ή έπίλυσις δλων τών έκ- 
κρεμούντων προβλημάτων ιδίως τών 
σοβαρών θεμάτων τού Ταμείου Συν
τάξεως, τής ’Οργανικής Δια,ρθρώσε- 
ως καί τής παροχής δανείων πρός 
τό προσωπικόν. Νά τονισίθή έπίση,ς 
άπό τώρα δτι μέ τήν λήξιν τής συμ- 
βάσεως θά έπιδιωχθή πόση θυσίρ ή 
πλήρης έξομοίωσις τών όρων καί 
συνθηκών έργοδοτήσεως δλων τών 
τραπεζικών υπαλλήλων, συμπεριλαμ- 
βανομένης τής παροχής τοΰ 13ου μι
σθού είς τούς υπαλλήλους τής Κεν
τρικής Τραπέζη,ς καί τής Τραπέζης 
’Avarπτύξεως.

12. Οί σύνεδροι καλούν δλους 
τούς τραπεζικούς υπαλλήλους δπως 
πειθαρχούν είς τάς έντο,λάς τής Ό.ρ- 
γανώσεώς των καί δπως συνεργάζων- 
ται μέ τά διάφορα όργανα τής συν
τεχνίας διά τήν πιστήν έφαρμογήν 
τοΰ' ωραρίου καί τήν κανονικήν πα- 
ραχώρησιν τών ετησίων άδειων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Τοΰ Νέου Οικοδομικού Συνεταιρισμού ‘Υπαλλήλων 

τής Εθνικής Τραπέζης

Παρακαλοΰνται πάντες οί κ.κ. Συνέταιροι τοΰ Νέου Οικο
δομικοί) Συνεταιρισμού Υπαλλήλων τής Εθνικής Τροϋπέζης, οϊ- 
τινες τυχόν έχσυσι μετοικήσει, δπως τό ταχύτερον γνωρίσωσι 
τήν νέαν κατοικίαν των είς τον Συνεταιρισμόν πρός διευικόλυνσίν 
του είς τήν Αποστολήν Ανακοινώσεων κ.λ.π.

Εϋχαριστοΰντες, διατελοΰμεν 
ΜεΙΘ’ ύπολήψεως 

Ό Ποόεδοος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜιΠ0ΓΔΑΝΟΣ

Τό 12ον Παγκόπριον Συνέδριον 
τής Ε.Τ.Υ.Κ. έπραγραΐοποιήθη

TO NEON ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜ)ΛΙΟΝείς τήν Λευκωσίαν ΑΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ



ΤΟ ΥΠΟΒΑΗΘΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Διά την {σποριάν καί μόνον δη- 

ΐμοσιεύσμεν κατωτέρω το ϋττοβλη- 
θέν ύπό τού Συλλόγου υπόμνημα 
είς τον Ύπουογόν Εργασίας 
κατά τή,ν τελευταίαν φάσιν των 
διαπραγματεύσεων Ιδιά την ρύδίμι- 
σιν τοΰ μισθαλογικού θέματος.

«Κύριε Υπουργέ,

Άναφιερόιμενοι είς την ϋφισ'ταμένην 
διένεξιν μεταξύ τής Διοικήισεως τής 
Εθνικής Τραιπέζηις καί τής όργανώ- 
σεώς μας, όσον άφορά τή,ν αϋξησιν 
των αποδοχών τοΰ Προσωπικού τής 
Τραπέζης καί έν συνεχεία των προ- 
φορικώς άναπτυχθε ι σών απόψεων 
μας προς ύιμάς, έχομιεν την τιμήν 
νά γνωρίσωμεν ΰμΐν τά εξής:

Α) Τό Προσωπικόν τής Εθνικής 
Τραπέζης άπο· τό έτος 1966 οΰδε- 
μιάς ετυχεν αύξήσεως τών αποδο
χών τον.

Ή κατοογγελθεΐσα υπό τής ομο
σπονδίας των Τραπεζικών υπαλλή
λων τον ’Ιανουάριον τού 1969 έξε- 
δικάσθη είς τό Πρωτοβάθμιον Δ.Δ. 
Δ., τό όποιον διά τής ύπ’ άριδ. 1 1)
1 970 άποφάσεώς του χορηγεί αΰξη- 
σιν μόνον 5% έπί μισθού ή τμήματος 
άποδοιχών είς τό· Προσωπικόν των 
τριών Τραπεζών, Εθνικής, Ελλάδος 
καί ’Αγροτικής, από 1.1.1970.

Β) Ή σΰξηισις αυτή λίαν ανεπαρ
κής, δεν ίκανοποίησεν τούς υπαλλή
λους των τριών μεγάλων Τραπεζών.
" Ενεκα τού λόγου τούτου οί Σύλλο
γοι των υπαλλήλων τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος καί τής ’Αγροτικής 
Τραπέζης, έπεδίωιξαν καί έπέτυιχον 
τήν υπογραφήν μετά τών Διοικήσε
ων των καθ’ έκαστον 'Ιδρυμάτων εί- 
δικάς Συλλογικός συμβάσεις διά 
τών όποιων αυξάνεται ή επιβάρυν- 
σις τής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος κα
τά 8,50%. Τό ποσόν τής αύξήσεως 
κατενεμήθη είς τούς διαφόρους βα
θμούς κατ’ αναλογίαν αυξανόμενων 
τών αποδοχών άπό 20% είς τούς κα
τωτέρους βαθμούς μέχρι 50% είς τον 
άνώτατον —τον Διευθυντήν— (έπί 
βασικού μισθού).

Γ) Ή προσπάθειά μας δπω;ς εξο
μοιωθούν πλήρως all άποδοχαί τού 
Προσωπικού τής Ε.Τ.ιΕ. προς τούς 
τής ραπέζης 'Ελλάδος, διεπιστώσσ- 
μεν ότι είναι άνέφικτος λόγιρ τού 
μεγάλου ύψους τής δαπάνης (205. 
000.000 έτησίως). Κατόπιν αυτών 
εΐσηγήθημεν είς τον Διοικητήν τής 
Τραπέζης μας τήν έξοιμοίωισιν τών 
βασικών μισθών μας τουλάχιστον 
μετά τών τής Τραπέζης τής 'Ελλά
δος.

Μετά πολλάς συσκέψεις καί σχέ
δια ή Διοίκησις τής Τραπέζης προέ- 
τεινεν μέσφ υμών αύξηισιν τής έπι- 
βαρύνσεως τής Τραπέζης κατά 7, 
75%. Κατά τήν πρώτην συνάντησίν 
μας μετά τού κ. Διοικητού, παρόν
των τών ύπαγραιφομένων καί τού 
Προέδρου τών Τραπεζικών υπαλλή
λων Κύπρου κ. Μιχαηλίδη, ό κ. Δι
οικητής τής Τραπέζης μάς έδηλωσεν 
δτι, «θά σάς δώσω δ,τι καί ή Τρά
πεζα τής 'Ελλάδος». Βάσει αυτής 
τής ύποσχέσεως ζητώ μεν νά επιβα

ρυνθούν τά έξοδα τής Τραπέζης κα
τά ποσοστόν 8,95% όσον καί τό ύ
ψος τής έπιβαρύνσεως τής Τραπέ
ζης τής 'Ελλάδος. Τήν κλιμάκωσιν 
τών ποσοστών έχομεν προτείνει με- 
γαλυτέραν είς τούς μικρούς βαθμούς 
καί μ ι κρατέραν είς τούς ανώτερους.

Α) Ή χοιρήγησις τής αίτουιμένης 
αύξήσεως είναι δυνατή, ελάχιστη δε 
συμμετοχή είς τήν αύξηισιν τής πα- 
ραγωγικότημος τοΰ Προσωπικού τής 
Τραπέζης μέ τό καταπληκτικόν ώπο- 
τέλεσμα χρήισεως 1969. Έπισυνά- 
πτομενπίνακα μέ επίσημα στοιχεία 
τής τελευταίας διετίας περί τής αΰ- 
ξήσεως τών άκαθαιρ ιστών ώφελειών 
τής Τροπέζης καί τήν συμμετοχήν 
τού Προσωπικού είς αύτάς έν συγ- 
κρίσει προς άλλας Τράπεζας τής 
οώτής περιόδου.

Τό Γενικόν Συμιβιούλιον τής Τρα
πέζης κατά τήν συνεδρίασιν αΰτοΰ, 
τής 30ής π.μ. ένέκρινεν πρότασιν 
τού κ. Διοικητού καί αυξάνει τό μέν 
μέρισμα διά τήν χρήσιν 1969 άπό 
314 είς 360 δρχ. κατά παλαιόν με
τοχήν αυτού (15% περίπου) τήν δέ 
είς χρεόγραφα περιουσίαν τών μετό
χων κατά 25%, (δίδει άνά 4 μέτο
χός μίαν ΔΩΡΕΑΝ). Είναι συνεπώς 
απολύτως εφικτή ή αΰξησις τής πα
ραγωγικότητας καί τής συμβολής 
του είς τήν αΰξησιν τών εισοδημά
των τών ικ.κ. μετόχων.
Κύριε Υπουργέ,

Διά τήν άναληιφιθεΐσαν άπό υμάς 
μεσολάβησίν σας, σάς εϊμεθα εύ-

γνώμονες. Έπιθυιμώμεν είλικρινώς νά 
έπέλθή συνεννόησις μέ τήν Διοίκη- 
σίν μας. Έπιθυμάμεν ν’ αυξηθούν cdi 
άποδαχ-αι τού Προσωπικού1 είς σχε
τικόν ικανοποιητικόν επίπεδον καί 
διά τό συμφέρον αυτής ταύτης τής 
Τραπέζης. Πιστεύομεν απολύτως δτι 
ή πλέον παραγωγική τοποθέτησις εί
ναι έκείνη ή όποια διατίθεται διά 
τούς εργαζομένους μιάς έπιχειρήσε
ως. Ένδιαφερόμεθά διά τό Ίδρυμα 
καί τό συναλλασσόιμενον μέ αΰτό 
κοινόν οσον καί ή Διοίκησις τής Τρα 
πεζής. Πιστεύομεν ακόμη δτι, καί 
την Τράπεζαν έξυπηρετοΰμεν δταν 
έπιμένωμεν είς Ικανοποιητικήν αΰξη- 
σιν διότι ιδέν σάς διαφεύγει τής προ
σοχής δτι μεγάλος αριθμός νέων ύ- 
παιλλήλων παραιτεΤται τής υπηρεσί
ας λόγφ τών χαμηλών άποδοιχών, ά- 
ναζητοΰντες εργασίαν είς άλλους 
οργανισμούς.

Συνημμένος ύποβάλιλομεν ΰμΤν τά 
σχέδιον νέου μισθολογίου βάσει τού 
όποιου προβλέπεται έπιβάρυνσις 
τής Τραπέζης κατά 8,95% μόνον.

Θέλομεν νά πιστεύωμεν κ. ‘Υπουρ
γέ, δτι θ’ άσχήσητε δλην σας την έ- ρέσχον τήν βοήθειαν των είς τον κ. 
πιρροήν δπως γίνη, τούτο αποδεκτόν Στέλιον Παπαδοπούλαν κατά τήν

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΚΡΙΣΕΟΣ ΔΕΛΤΙΩΝ Π0Ι0ΤΗ10Σ

Διά πράξεως τού κ. Διοικητού, 
καθοιρίζετα ιώς ακολούθως ή σύνθε- 
σις τής Αναθεωρητικής Έπιτρα- 
κής κρίσεως τών δελτίων ποιότη- 
τος προσωπικού διά τό 1970 : Πρό
εδρος ό κ. Ν. Άνέστης, Υποδιευ
θυντής Προσωπικού, μέ νάοπληρω- 
τήν τον ικ. Β. Καρόπουλον, Διευ
θυντήν Εργασιών ’Εξωτερικού. Μέ
λη οί κ.κ. Β. Ποπτακωνσταντόπου- 
λος, 'Υποδιευθυντής Διευθύνσεως 
Έπιθεωρήσεως, Εΰάγγ. Καύιμπα- 
ρης, Υποδιευθυντής Διευθύνσεως 
’Εργασιών ’Εξωτερικού, Γ. Πίτσι
κα ς. Υποδιευθυντής Προσωπικού. 
Θ. Θωμόπουλσς, Υποδιευθυντής 
Διευθύνσεως Βιομηχανικής Πίστε- 
ως. Εισηγητής ό κ. Κ. Βουγιούικας, 
προϊστάμενος Τμήματος Προσωπι
κού.

0 κ. Στ. Παπαδόπουλος 
καλλιτεχνικός σύμβουλος

ΔΓ άποφάσεώς τού κ. Διοικητού1 
ώνοιμάσθη καλλιτεχνικός σύμβουλος 
τού Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων 
τής Τραπέζης ό κ. Στέλιος Παπα
δόπουλος, ιστορικός τής Τέχνης.

Έπ’ ευκαιρία τό Τμήμα Δημο
σίων Σχέσεων έξέφρασε τάς ευχα
ριστίας του προς όλους όσους πα-

παρά τής Δισικήσεως τής Τραπέζης 
μας.

Μετά πλείστης τιμής 
Είλικρινώς ύμέτερ-οι 

‘Ο Πρόεδρος 
_Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ 
Ό Γ εν. Γραμιματεύς 

Δ. ΠΑΠΑ· I ΏΑίΝΝΟΥ

διάρκειαν τής προεργασίας διά τήν 
έκδοσιν τού Λευκώματος τής Νεο
ελληνικής Χειροτεχνίας καί υπο
βάλλει τνή παράκλησιν ίίπως καί 
είς τό μέλλον παρέχεται είς αυτόν 
καί είς τούς Επιστημονικούς καί 
τεχνικούς συνεργάτας του άνάλογος 
συνδρομή καί βοήθεια.

Τό κείμενον της άττοψάσεως τού Δ.Δ.Δ. Αθηνών
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 2ας ΣΕΛ.)
διά τό Προσωπικόν τινών, τών έν 
διατάξει Τραπεζών έγένετο μισθολο- 
γική ριύθίμισις, ήτοι, διά τό προσωπι
κόν τής Ίονικής - Λαϊκής ύφίσταται 
ίσχύουσα ή ύπ’ άριθ. 60)1969 άπό- 
ψασις τοΰ ΔΔΔΔ ’Αθηνών, διά τό 
τούτον τής Τραπέζης τής ΑΜΕΡΙ- 
ΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ, ισχύει ή άπό 17.4.
1968 ύπογραφεΐσα και ίσχύουσα 
συλλογική σύιμ-βασις εργασίας, διά 
τό προσωπικόν τής Γενικής Τραπέ
ζης ' Ελλάδος, είς δ αυτή, προέβη αυ
τό βούλ ως είς άναρρύθΙμισιν τών βα
σικών μισθών του, τό Δικαστήριον 
άγεται όμσφώνως είς τήν κρίσιν δ
πως τούτο έξαιρεθή τής, διά τής 
παρούσης γενομένης ρυθμίσεως, ώς 
Επίσης καί τά προσωπικόν τής 'Ελ
ληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Ά- 
ναπτύξεως (ΕΤΒΑ) δεδομένου δτι 
ύπό τού άρθρου 5 τής παρ. 4 τοΰ 
Ν.Δ. 4366)64 καθορίζεται ειδική 
διαδικασία καθορισμού τών αποδο
χών τούτου.

3) ’Επειδή ή ισχύς τής παρού
σης δέον νά άρχίση άπό τής 22.7.
1969 σνμιφώνως προς τάς διατάξεις 
τού άρθρου 7 τού Ν. Δ)τος 3755) 
1957

Διά τ α ύ τ α 
Έπιλύον τήν μεταξύ τής 'Ομο

σπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Όρ-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.) 
6άλές τοΰ ‘Ιδρύματος.

Δεν πιστεύουν όλοι είς τάς υψη
λά ς παραδόσεις του.

Άλλ’ είναι καί αληθές, ότι δεν 
τούς ένεθάρρυναν τά στατιστικά 
δεδομένα.

Σάς παρακαλώ νά μοΰ έπιτρέψη- 
τε νά σάς κουράσω λίγο μέ άρι- 
Βμούς διά νά κάνωμεν σύγκρισιν 
τής Τραπέζης μας, μέ τάς λεγό
μενός μικράς Έμπορικάς Τραπέ- 
ζας, ώς προς τάς χορηγουμένας ά- 
μοιβάς προς τούς υπαλλήλους των 
έν συγκρίσει μέ τάς πραγματοποι- 
ουμένας ώφελείας των.

Δέν θά ανατρέξω είς προηγουμέ- 
νας χρήσεις. Στεκόμεθα είς τήν χρή
σιν 1968.

‘Η ήμετέρα Τράπεζα, μέ άκαθαρί- 
στους ώφελείας 1.741.200.000 δι
έθεσε διά τούς 6.950 υπαλλήλους 
της, δΓ άμοιβάς των καί εισφοράς 
είς ’ώσφαλ. ’Οργανισμούς 759.300. 
000 ήτοι άναλογία επί τοΐς εκα
τόν (%) 43,6.

Ή I ON I Κ Η - ΛΑ-ΙΚΗ, μέ ώφε
λείας 1 97.000.000 καί υπαλλήλους 
1.500 διέθεσε δι’ άμοιβάς καί εισ
φοράς 1 37.600.000 ποσοστόν 69% 
ήτοι πλέον τής ίδικής μας, 25,4%.

Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩιΣ, μέ 
ώφελείας 121.800.000 καί ύπαλλ. 
913 διέθεσε δΓ άμοιβάς καί εισφο
ράς 79.500.000 ποσοστόν 65,2%, 
ήτοι πλέον τής ίδικής μας 21,6%.

Ή ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, μέ ώφε
λείας 62.000.000 καί υπαλλήλους 
306 διέθεσε δΓ άμοιβάς καί εισφο
ράς 33.200.00 ποσοστόν 53,5%, ή
τοι πλέον τής ίδικής μας, 9,9%.

Ή ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, μέ ώ
φελείας 13.400.000 καί ύπαλλ. 86 
διέθεσε δι’ άμοιβάς καί εισφοράς 
8.600.000 ποσοστόν 64% ήτοι πλέ
ον τής ίδικής μας 20,4%.

Παραλείπω νά κάνω σύγκρισιν

μέ τάς τραπέζας ΕΛΛΑΔΟΣ καί Α- 
ΓΡΟΤΙΚΗΝ, αϊτινες άπέρρευσαν 
άπό τήν Τράπεζαν μας, διότι σάς 
είναι γνωστόν άνέικαθεν τό αίτημά 
μας, περί ίσης μεταχειρίσεώς μας, 
καί γνωστός 6 πόθος μας, περί έξ- 
ομοιώσεως τών άποδοχών μας, μέ 
τάς ά’ποδοιχάς τού προσωπικού των.

’Αλλά, κατά ποιαν λογικήν έν
νοιαν κ. Μέτοχοι, κατά ποιαν αρχήν 
ηθικήν, ή Τράπεζα μας, κατέχουσα 
τήν πρώτην Βέσιν μεταξύ τών είς 
τήν χώραν μας καί πολλών τού εξω
τερικού Τραπεζών, καί διαδραματί- 
ζουσα έν παντί καί πάντοτε πρωτο- 
πορειακόν ρόλον, τ ό προσω
πικόν αυτής, τό όποιον έμό- 
χθη,σε καί μοχθή καθημερινώς, διά 
τήν διατήρησιν τής πρωτοπόρείας 
της, πρέπει νά είναι ό ούραγός είς 
απολαυάς τών ΰπαλλήλων καί αυ
τών τών είς νηπιώδη κατάστασιν 
ευρισκομένων Τραπεζών.

"Ηδη ή ΑΡΧΗ έγινε.
Ό εκλεκτός σας άξιάτιμος κ. 

Διοικητής μας, συγκατετέθη είς 
βελτίωσιν τών άποδοχών μας. ‘Υ
πήρξε, όμολογσυμένως φειδωλός. 
Καί ή βελτίωσις δέν θεωρείται ανά
λογος μέ τούς πλουσίους καρπούς 
τών έπιτυχών άοκνων προσπαθειών 
μας.

Ημείς, ενώπιον τής συνελεύσεώς 
σας, αΐσθανάμεθα χρέος νά τον συγ- 
χαρώμεν διά τάς πολλαπλός φρον
τίδας του διά τό " I ρρυμα νά τον εύ- 
χαριστήσωμεν θερμώς διά τήν έπι- 
δειχθείσαν παρ’ αΰτοΰ κατανόησιν 
είς ώρισμένα έκ τών ζητημάτων μας 
καί νά τον παρακαλέσωμεν όπως, 
μέ τήν συγκατάθεσίν σας, προχω- 
ρήση μέ τήν γενναιότητα πού τόν 
διακρίνει, είς τήν άντιμετώπισιν, 
όλων τών ζητημάτων πού μάς απα
σχολούν.

Σάς ευχαριστώ

γ-ανώσεων άφ’ έ,νός καί άφ’ έτέρου 
τών: 1) Τραπέζης τής ‘Ελλάδος Α. 
Ε., 2) Άγροτιικής Τραπέζης τής
'Ελλάδος, 3) ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος Α.Ε., 4) ’Εθνικής Κτημα
τικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, 5) 
Εμπορικής Τραπέζης τής Ελλάδος 

Α.Ε., 6) Ίονικής καί Λαϊκής Τραπέ
ζης τής 'Ελλάδος Α.Ε., 7) Γενικής 
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος Α.Ε., 8)
Τραπέζης ΑΜΕ,Ρ i ΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ, 9) 
Τραπέζης Πειραιώς Α.Ε., 10) Τρα
πέζης ’Αττικής Α.Ε., 11) Τραπέζης 
’Επαγγελματικής Πίστεως Α.Ε., 12) 
Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής 
Αναπτύξεως, ϋφισταμένην διένεξιν, 

’Αποφ'αίνεται ώς ακολούθως:
1. Οιΐ κατά τήν έναρξιν ισχύος 

τής παρούσης ίσχύοντες ’Οργανικοί 
ή βασικοί μηνιαίοι μισθοί διά τό 
προσωπικόν τών κατωτέρω1 άναψερο- 
μένων Τραπεζών αυξάνονται ώς ακο
λούθως :

A. 1) Τράπεζα 'Ε λ λ ά- 
δ ο ς, 2) ’Αγροτική Τρά
πεζα Έ λ λ ά δ ο ς, 3) Έ θ ν ι- 
κή Τράπεζα Ελλάδος, 
4) ’Εθνική Κτηματική 
Τ ρ ά π ε ζ α Ελλάδος, άπό 
22.7. j 969 μέχρι 31.12.1969 μέχρι 
ποσού δρχ. 6.500 ή ίσοπόσου τμή
ματος μισθού κατά ποσοστόν 3%. 

Από 1.1.1970 καί εφεξής 
α) έπί βασικού ή οργανικού μι

σθού ή τμήματος αυτού μέχρι δρχ. 
3.500 κατά ποσοστόν 5%,

β) έπί 'βασικού ή οργανικού μι
σθού ή τμήματος αυτού άπό 3.501 
δρχ. μέχρι 6.500' δρχ. κατά ποσο
στών 3%.

Β. 1) ’Εμπορική Τρά
πεζα τής Έ λ λ ά δ ο ς, 2) 
Τράπεζα Πειραιώς, 3) 
Τράπεζα ’Αττικής, 4) 
Τ ρ ά^π ε ζ α ’Επάγγελμά- 
τ 1 κ ή ς Πίστεως.

Από 22.7.69 ιμέχρι 31.12.69 μέ
χρι ποσού δρχ. 8.00Ό ή ίσοπόσου 
τμημοτος μισθού κατά ποσοστόν 3%. 

Από 1.1.1970 καί εφεξής 
α) μέχρι ποσού δρχ. 4.000 ή ί- 

σοπόσου τμήματος μισθού κατά πο- 
σοστόν 1 0%,

β) άπό τοΰ ποσού τών δρχ. 4.001

μέχρι ποσού δρχ. 8.000 ή ίσοπόσου 
τμήματος μισθού κατά ποσοστόν 7% 
και

γ) άπό τού ποσού τών δρχ. 8.001 
καί άνω ή ίσοπόσου τμήματος μι
σθού κοπά ποσοστόν 5%.

2. Ή ισχύς τής παρούσης ύπό 
τάς ανωτέρω διακρίσεις άρχεται ά
πό 22.7.69.

3. Τής παρούσης ρυθμίσεως εξαι
ρείται τό προσωπικόν των Τραπε
ζών:

α) Ίονικής καί Λαϊκής, β) ΑΜΕ- 
ΡIΚΑΝ ΕΞΠΡΈΣ, γ) Γενικής Τρα
πέζης 'Ελλάδος καί δ) 'Ελληνικής 
Τραπέζης Βιομηχανικής ’Αναπτύξεως 
(ΕΤΒΑ) διά τούς έν τφ σκεπτικφ 
τής παρούσης άναφερομένους λό
γους.

’Εκρίθη, άπεφαίσθη καί έγένετο.
’Εν Άθήναις τή 27.2.1970 

'Ο Πρόεδρος 
ΑΘ. ΠΟΥΛΟΣ

'Ο ΓραμμοΕτεύς 
Β. ΚΑΠΑΡΤΖIΑΝΗΣ 

’Ακριβές άντίγραφσν 
‘Ο Γραμματεύς 

Β. ΚΑΠΑΡΤΖΙΑΝΗΣ 
(Τηλ. 533-113)

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον όργανον τού Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής 'Ελλάδος.

Δ) νσεις συμφώνως τώ Νόμφ : 
Υπεύθυνος "Υλης:

ΜΈΛΧΙΣΕΔΕΚ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ 
Χατζηγιάννη Μέξη 4 

ΑΘΗΝΑI

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306

ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΣ 
Παιδικοί έξοχαϊ 1970

Α' Κατασκηνωτίίκή Περίοδος Θηλέων 

ΣΤΕΛΕΧΗ

Ανακοινούται ότι, τά θήλεα τέκνα τών μελών μας, τά έπι- 
θυμοΰντα νά μετάσχωσι ώς στελέχη τών έν Διονύσω Παιδικών 
Εξοχών, δέον Οπως προσέλθωσι τή 3ην Ιουνίου έ.ε. ημέραν Τε

τάρτην καί ώραν 6ην μ.μ. είς τά έπί τής οδού Σοφακλέους 2 
Γραφεία μας.

Βασι και προϋποθέσει ς διά τήν συμμετοχήν των -είναι:

α) Νά έχωσι συμπληρώσει τό 16ον έτος τής ήλικίας των καί
β) Νά έχωσι μετάσχει είς Κατασκηνώσεις τού ΤΥΠΕΤ ή 

τών Όρηγών.
Επ ευκαιρία γνωστοποιοΰμεν, οτι κατά τήν πρώτην κατεχ- 

σκηνωτικήν περίοδον τοΰ τρέχοντος έτους, θά φιλοξενηθώσιν εις 
τάς Παιδικός Έξοχός μας, τά θήλεα τέκνα τών μελών μας.

Έκ τοΰ Ταμείου Υγείας Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέζης

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΝ

Έλάβαμεν καί δημοσιεύαμεν κατωτέρω έν φωτστυπίςι, επι

στολήν τού συνάδελφου κ. Ν. Κ. Πατητά, συμμορφούμενοι μέ τήν 

ένταλήν του και τήν γραμιματιΐκήν έννοιαν τής λέψεως «αύτούσιον»,
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ΣΕΛΙΣ 4η «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» ΣΑΒΒΑΤΩΝ, 30 Μαΐου 1970

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
ρική-ς, ’Αττικής καί Πειραιώς, αϊτι- 
νες εφέσεις συ-νεζητήβησαν ενώπιον 
τον βίρηιμένου Δικαστηρίου κατά την 
δικάσιμον αώτου τής 2 Μαΐου 1970 
καί έψ’ ών έκ-κρεμεΐ ή έκδοσις άπο- 
φάσεωις. Είς τό σηιμεΐον τούτο εΰρι- 
σκομένης τής έν λό-γψ συλλογικής 
διενέξεως ικαί έκκρεμούσης τής σχε
τικής ενώπιον τού Διαιτητικού Δικα
στηρίου1 διαδικασίας προς οριστικήν 
6έ έπίλυσιν τής διαφοράς τούτης, 
καθ’ δ ίμερος αύτη άφορά εις τή-ν Έ-

ΒαθΙμός Βασ. Μισθός

θνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος καί 
τό Προσωπικόν της, οί άνω συμβαλ
λόμενοι καταρτίζουν την παρούσαν 
συλλογικήν σύμβασιν εργασίας, συν- 
ο-μολογούντες και Αποδεχόμενοι α- 
μοιβαίως τά ακόλουθα:

ι. ’Από 1ης ‘Ιανουάριου 1970 
αυξάνονται οι βασικοί μισθοί εκ Α
στού βαθμού τών καθ’ έκαστον Κλά
δων τού Προσωπικού τής ’Εθνικής 
Τραπέζης καί ορίζονται ώς ακολού
θως:

Βαθμός Βασ. Μισθός

Δόκιμος καί Είσπράκτωρ Γ' καί
Δόκιμος Ταμιακός 2.600 Τεχνίτης Γ'

Υπολογιστής Β' καί Είσπράκτωρ Β' καί
Ύποταμίας Β' 3.000 Τεχνίτης Β"

Υπολογιστής Α' καί Είσπράκτωρ Α' καί
Ύποταμίας Α' 3.500 Τεχνίτης Α'

Λογ ιστής Β' καί
Ταμίας Β' 4.150 Εργοδηγός

Λογιστής Α' καί
Ταμίας Α’ 5.200 Κλητηρ Γ

Ύποτμηιματάρχης καί
Ύποτμ)ριχης Ταμείω-ν 5.600 Κλητήρ Β ’

Τη-μστάρχης Β' καί
Τμ)ρχηις Β' Ταμείων 6.050 Κλητήρ Α'

Τμηματάρχης Α' καί
Τμ)ρχης Α' Ταμείων 6.900

Συμπράττων Ύποδ)ντήις &
Συμπράττων Ύπ. Ταμ. 7.800

Υποδιευθυντής 9.100
Διευθυντής 1 ί .000

2.600

2.900

3.425

4.150

2.600

2.750

2.900

.ζ.. ΖΛμα ir,j ιων
Δοκίμου, Ύπολογιστοΰ Β', Ύπολο- 
γιιστον Α' και Λαγι-στού Β' τού Λο
γιστικού Κλάδου, Δοκίμου τού Τα
μιακού Κλάδου, Ύποταμίου Β', Ύ-

Βαθμός 

Δόκιμος καί
καί Δόκιμος Ταμιακός 15,4% 

Υπολογιστής Β' καί
Ύποταμίας Β' 13,0%

Συνομολογεΐται οτι ιέν περιπτώσει 
προαγωγής έκ τίνος τών άνωτέρω 
βαθμών εις τον αμέσως επόμενον ό 
προαγόμενος θά λαμβάνη τάς έν τφ 
χρόνφ τής προαγωγής τυχόν μείζο- 
νας άποδοχάς του, έν τφ> προηγου- 
μένφ βα-θμψ-, ή δέ διαφορά μεταξύ 
τών μειιζόνων τούτων αποδοχών καί 
τού μισθού τού νέου βαθμού θά συμ
ψηφίζεται είς τήν κατά τον 'Οργανι
σμόν τής Υπηρεσίας χορηγητέαν 
πρώτων έν τζ» νέφ βαθμφ προ-σαύξη- 
σι-ν.

Τά ώς άνω ποσοστά προσαυξή- 
σεων χορηγούνται ύπό τόν αμέσως 
ανωτέρω δρον περί συμψηφισμού 
τούτων, Από 1 ’Ιανουάριου 1970,
καίι είς τούς κατά την 31.12.1969 
κατέχοντας τινα τών εν λόγφ βα
θμών, ϊνα μη ούτοι ύπολείπωνται ,μι- 
σθολογικώς τών άπό 1.1.1970 προσ-

Βαθμός

Ύποτμηματάρχης καί
Ύποτμηματάρχης Ταμείων 

Τμηματάρχης Β' καί
Τμηματάρχης Ταμείων Β'

Τμηματάρχης Α' καί
Τμηματάρχης Ταμείων Α' 

Συμπράττων Υποδιευθυντής καί 
Συμπράτ. Ύπσδ)ντής Ταμείων 

Υποδιευθυντής 
Διευθυντής 
’Εργοδηγός
Συνομολογεΐται οτι τά άνωτέρω 

ποσοστά αύξήσεως ύπάγονται είς 
τήν κατά τό άρθρ. 13 τού Όργ)σμσΰ 
τής Υπηρεσίας πραβλεποιμένην προ-

ποτ-αμί-ου Α' καί Ταμ ίου Β' χορη
γείται άπό 1ης Ιανουάριου 1970 
πέραν τον βασικού μισθού τού βα
θμού π-οσο-στόν προσανξήσεως ώς 
κάτωθι:

Βαθμός

Υπολογιστής Α' καί
Ύποταμία Α' 10%

Λογιστής Β’ καί
Ταμίας Β' 5,5%

ληφθησομ-ένων ή προαχθησομένων είς 
ιούς βαθμούς τούτους.

3. Έπί σκοπφ ενιαίας ρυθμίσεως 
τού κατά βαθμόν ύψους αποδοχών 
και ϊνα αί άποδοχαί τών ήδη κατά 
την 31 ην Δεκεμβρίου 1969 κατεχόν- 
των τούς κατωτέρω βαθμούς μή ύ- 
πολείπωνται ή μή υπερτερούν τών 
κατά τά άνω άπό 1ης ’Ιανουάριου 
1970 όρι-ζομένω-ν κατά βαθμούς α
ποδοχών, ών ύπό τάς αΰτάς προϋ
ποθέσεις θά δικαιούνται οί άπό τής 
χρονολογίας τούτης καί εφεξής κα- 
ταλαμβάνοντες τούς βαθμούς τού
τους, αυξάνονται ή κατά περίπτωσιν 
μειοΰντατ άπό 1.1.70 τά παρά τών 
κατεχόντων τήν 31.12.69 τούς αντι
στοίχους βαθμούς λαμβανόμενα πο
σοστά προσαυξήσεων, λόγφ ευδόκι
μου παραμονής έν τφ· βαθμφ, κατά 
τά ακόλουθα ποσοστά:
Αΰξησις ποσοστ. Μείωσις ποσοστ. 

■ -Προσαυξήσεως Προσανξήσεως

2,64%

1,99%

3,74%

4,87%
4,95%

5,00%
3,58%

σαρμογήν μισθών διά τήν περίπτωσιν 
προαγωγής, καθ’ ήν ό προαγόμενος 
λαμβάνει εις τον προ τής προαγωγής 
βαθμόν συνολικόν ποσόν λόγφ μι-

Άνακοίνοσις τού Συλλόγου 
Βοηθητικού Προσωπικού

σθοΰ καί προσαυξήσεως άνώτερον 
τού μισθού τού βαθμού είς δν προ- 
άγεται.

4. Αΐ ύπό τής Τραπέζης βάσει 
τού ’Οργανισμού τής ’Υπηρεσίας ή 
δυνάμει αποφάσεων τής Διοικησεως 
χορηγούμενα! σΐασδήποτε φύσεως 
καί ονομασίας παροχαί π-λήν εκείνων 
είς ας άναφέρεται ή ρύθμισις τής 
παρούσης Συλλογικής, Συμβάσεως 
δέν θίγονται και δεν αποτελούν παν- 
τάπασιν άντικείμενον ή περιεχόμενον 
αύτής.

5. Είς τόν βαθμόν Είσπράκτορος 
Α' τάξεως χορηγείται έπί πλέον τών 
ύπό τού άρθρου1 7 παρ. 2 τού Όρ-

ται καί άπό παντός δικαιώματος έκ 
τής ΰπ’ άριθ. 11)1970 άποφάσεως 
τού Πρωτοβαθμίου Διοικητικού Διαι
τητικού1 Δικαστηρίου ’Αθηνών καί δή 
άπό τών παρεχόμενων 6Γ αυτής αυ
ξήσεων.

Ή δέ έκ τρίτου συμβαλλόμενη 
’ Ομ οσπονδ ί α Τ ραπεζοϋπαλλη λ ικών 
’Οργανώσεων Ελλάδος εγκρίνει τάς 
άνωτέοω συμφωνίας καί ρυθμίσεις 
και οτι κατ’ Ακολουθίαν θεωρεί άνευ 
Αντικε-ιμένου ώς πρός τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν τής "Ελλάδος καί τό Προ
σωπικόν της τήν έν άρχή έκτεθεΐσαν 
καί ύπ’ αύτής έγερθεΐσαν συλλογι
κήν διαφοράν εργασίας καί καταρ-

"Η Διοίκησις τού Συλλόγου Βο
ηθητικού Προσωπικού έκσινοποίησε 
πρός τά μέλη της τήν κατωτέρω ά- 
νακσίνωσιν:
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τήν 20ήν Μαΐου έπερατώθησαν 
αί προαγωγαί μας ’Ιανουάριου 
1970 καί συνεχίζεται μέ γοργόν 
ρυθμόν ή προεργασία διά τάς προ- 
αγωγάς τού ’Ιουλίου τρέχ. έτους.

Ό ταχύς ρυθμός, άλλα καί ή, δο- 
θεϊσα πρ .τεραιότης είς τόν κλάδο-ν 
μας κατά τάς προαγωγάς, μάς υ
ποχρεώνει νά εύχαριστήσωμεν καί 
διά τής παρούσης μας τήν άρμο- 
δίαν Υπηρεσίαν.

Τό αίτημά μας όπως τό χορη
γούμενοι παρά τής Τραπέζης ύφα
σμα διά τάς υπηρεσιακός μας στά
λάς βεΧτιωθή ποιοτικώς, αύξηιθήι δέ 
τό χορηγούμενον ποσόν διά τήν ρα
φήν τών στολών, τήν αγοράν υποδη
μάτων καί υποκαμίσων, έπελύθη I- 
κανΌποιητικώς.

Ή μή χορήγησις θερινής ύπη-ρ-ε- 
σιακής στολής είς τούς καταλαμβα
νόμενους ύπό τού ορίου ηλικίας 
συναδέλφους μας τήν 31)12)70, 
κατόπιν πολλών διαβημάτων μας, έ- 
τακτοποιήθη, πεισθέντων των αρ
μοδίων ότι ή Τράπεζα, έξ αύτής τής 

αψυχολόγητου άποφάσεως της..., δέν 
θά εΐχε κέρδη.

Ό Διοικητής τής Ε.Τ.Ε. κ. Άχ. Κομινός ΰπέγραψεν ώς έκπρόσωπος 
τής Τραπέζης τήν νέαν συλλογικήν σύμβασιν έργασίας

γανισμοΰ Υπηρεσίας τής Τραπέζης 
προβλεπομένων έξ προσαυξηισεων 
καί έβδομη; τοιαύτη έκ 10% μετά 
πενταετή} εύδόκιμον υπηρεσίαν απο 
τής χορηγήσεως τής τελευταίας (έ
κτης) τοιαύτης.

6. Ή παρούσα Συλλογική Σύμβα- 
σις ’Εργασίας θέλει ίσχύσει μέχρι 
τής 3 1 Δεκεμβρίου 1 972.

7. Κατόπιν τών άνωτέρω ρητώς 
συνομολογεΐται μεταξύ τών συ-μβαλ- 
λσμένων, ότι διά τής παρούσης Συλ
λογικής Συμβάσεως έπιλύεται ως 
πρός τό Προσωπικόν τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος ή έν αρχή 
τή,ς παρούσης έκτεθεΐαα συλλογική 
διαφορά έργασίας, καταργουμένης 
καί ματαιθυμένης τής έκκρεμούσης 
διαδικασίας τής διατησίας, οί δέ α
νωτέρω συμβαλλόμενοι Σύλλογοι τού 
Προσωπικού τής Εθνικής Τραπέζης 
τής "Ελλάδος δηλοϋν, ότι παραιτοΰν-

γουμενην και ματαιουμενην κατα την 
άνωτέρω έκτασιν τήν ένώπιον τών 
Διαιτητικών Δικαστηρίων διαδικασί
αν έπιλύσεως τής διαφοράς ταύτης, 
άνευ δέ έννόμων αποτελεσμάτων την 
πρωτοβάθμιον ύπ’ άριθ. 11)1970 
διαιτητικήν άπόφασινζ καθ’ δ μέρος 
αυτή άφορά είς τά υποκείμενα τής 
παρούσης συλλογικής συμβάσεως 
έργασίας.

Ή παρούσα Συλλογική Σΰμβασις 
’Εργασίας έγένετο εις έπτά πρωτό
τυπα, ΐπτσγραφέντα. άπαντα ΰπό τών 
ώδε συμβαλλόμενων, έξ ών εν κατα- 
τεθησεται εις τήν σρμοδίαν "Υπηρε
σίαν τού ‘Υπουργείου Εργασίας 
συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού 
Ν. 3239)1955, ώς έτροποποιήθη 
μεταγενεστέρωις, πρός έκδοσιν τής 
περί δημοσιεύσεως άποφάσεως τού 
κ. ‘Υπουργού ’Εργασίας, άνα έν δέ 
έλαβεν έκαστος τών συμβαλλόμενων.

Κατά τήν ομιλίαν του είς τήν 
Γεν. Συνέλευσιν των Μετόχων τής 
’Εθνικής Τραπέζης ό Διοικητής κ. 
Κομινός, άναφερόιμενος είς τό προ
σωπικόν, εΐπεν τά έξης :

«Έν όψει τής έν πλήρει άνελίξει 
ευρισκόμενης προσπάθειας εκσυγ
χρονισμού τής Τ ραπέζης, έκ τής ο
ποίας αναμένεται έκτος τών άλλων, 
ουσιαστική μεταβολή είς τάς μέχρι 
τοΰδε κρατούσας σχέσεις τών συν
τελεστών τής παραγωγής, ή πολι
τική προσλήψεων νέου προσωπικού 
ήτο καί κατά τό υπόλογον έτος α- 
κρως συντηρητική.

Τό σύνολον τών κατά τήν διάρ
κειαν τού έτους προσληφίδέντων α
νέρχεται είς 172. Έκ τούτων 37 α
νήκουν είς τόν λογιστικόν καί τα
μιακόν κλάδον, 27 είς τό έπιστημο- 
νι,κόν προσωπικόν, 75 είναι κλητή
ρες καί 33 καθαρίστριαι. Έκ πα
ραλλήλου κατά τήν διάρκειαν τού έ
τους άπεχώρησαν έν συνόλφ 306 υ
πάλληλοι, έκ τών όποιων 240 τού 
Λογιστικού καί ταμιακού κλάδου, 
17 τού έπιστημονικοΰ προσωπικού, 
21 κλητήρες καί 28 καθαρίστριαι. 
Συνεπεία τών μεταβολών αύτών ή 
συνολική δύναμις τού1 Προσωπικού 
άνήρχετο κατά τήν 31ην Δεκεμβρί
ου 1969 είς 6.719 έναντι 6.853 κα
τά τό τέλος τού 1968, σημειωθεί- 
σης, ούτως, έντός τού έτους μειώ- 
σεως έξ 134 υπαλλήλων. Δέον νά 
άναφερθή έν τούτοις ότι ή μείωσις 
τού λογιστικού καί ταμιακού προ
σωπικού είναι άνωτέρα τής συνολι
κής τοιαύτης, άνερχομένη, είς 203 
υπαλλήλους.

‘Η Διοίκησις τής Τραπέζης στα- 
θμίσασα τήν νέαν αύτήν μείωσιν 
τού Προσωπικού, ήτις ήδη διηυρύν- 
θη κατά έτερα 26 άτομα έκ τών ά- 
ποχωρησάντων άπό 1ης Ιανουάριου 
1970, ώς καί τήν άμεσον έπιτακτι- 
κότητα τών ειίς έμψυχον υλικόν ά- 
ναγκών πολλών ΰπη,ρεσιακών μονά
δων, πρσεκήρυξε γενικόν διαγωνι
σμόν κατά τόν μήνα Νοέμβριον 
1969, έκ τών έπιτυχόντων δέ κατά 
τούτον, προσέλαβε 213 νέους υ
παλλήλους είς τάς άρχάς τού τρέ
χοντος έτους.

Κατά τήν ένδιάμεσον αύτήν πε
ρίοδον τής μεταβάσεως άπό τάς πα 

. λαιάς μεθάδους διεκπεραιώσεως τών 
συναλλαγών είς τάς συγχρόνους ά- 
πλουστευμένσς τοιαύτας, τό Προσω
πικόν κατέβαλε μεγάλην προσπά
θειαν διά τήν πραγματοποίησιν τών 
άντικειμενικών σκοπών τού "Ιδρύμα
τος κατά τό 1969. ‘Η Διοίκησις τής

Τραπέζης αισθάνεται ύποχρεωμένη 
νά τονιση καί άπό τής θεσεως ταύ- 
της,ότι χάρις είς τήν έργατικότητα, 
τήν άφοσίωσιν, τήν έμπειρίαν καί 
τάς "ικανότητας τον Προσωπικού έ- 
7ΐετεύχ-ησαν τά ικανοποιητικά άπο- 
τελέσματα τού ύπό κρίσιν1 έτους, 
πιστεύει δέ ότι καί ή Γενική, Συνέ- 
λευσις θά δελήση νά έκφραση εις σ
παν τό Προσωπικόν τήν εύγνωμοσύ- 
νην της διά τούς μόχθους τούς ο
ποίους κατέβαλε διά τήν πρόοδον 
τού ‘Ιδρύματος καί τό κοινόν συμ
φέρον μετόχων και έργοιζομένων, άλ
λα καί διά τήν έξυπηιρέτησιν τής 
μεγάλης καί διαρκώς αύξανομένης 
πελατείας μας.

’Από τής πλευράς της ή Διοίκη- 
σις, έν τφ πλαισίφ πάντοτε τών υ
φισταμένων καί δημιουργουμένων δυ
νατοτήτων, έπιδιώκει τήν σταθερόν 
βελτίωσιν τών συνθηκών έργασίας 
τών υπαλλήλων, τήν προώθησιν’ τής 
τακτικής επικοινωνίας μετ’ αύτών 
καί τήν βαθμιαίαν έπίλυσιν τών δι
καίων αιτημάτων των. Είναι χαρα
κτηριστικόν ότι αί προαγωγαί δι- 
ενεργοΰνται ήδη κανονικώς έντός 
τών προβλεπομένων ύπό τού ’Οργα
νισμού προθεσμιών. "Υπό τό αύτό, 
έξ άλλου, πνεύμα συνεχίοθη καί κα
τά τό 1969 ή παροχή ειδικών έπι- 
δομάτων στεγάσεως καί καυσίμων 
είς τούς ύπηρετοΰντας είς έπαρχια- 
κά Καταστήματα. ’Επίσης ένισχύθη- 
σαν τά συλλογικά όργανα καί οί 
οργανισμοί άσφαλίσ-εως τού Προσω
πικού διά την’ λειτουργίαν τού ε
στιατορίου τής Λέσχης τών υπαλ
λήλων, τήν διοργάνωσιν τών παιδι
κών κατασκηνώσεων, τήν ένίσχυσιν 
βαρέως νοσούντων κλπ.

Διά τήν διευκόλυνσιν, έξ άλλου, 
τής ’άντιμετωπίσεως έικτάκτων α
ναγκών έχορηγήΐΐήσαν ατομικά δά
νεια συνολικού ύψους 21,3 έκατ. 
δραχμών είς 1.314 υπαλλήλους. Έκ 
παραλλήλου συνεχίοθη ή πολιτική 
στεγάσεως τού Προσωπικού διά τής 
χορηγήσεως κατά τό 1969 στεγα
στικών δανείων συνολικού ύψους 20 
έίκατ. δραχμών είς 97 υπαλλήλους.»

Κατά τήν δευτερολογίαν του, έξ 
άλλου, καί είς άπάντησιν τών λε- 
χθέντων ύπό τού Προέδρου τού 
Συλλόγου κ. Τσουδεροϋ, ό κ. Διοι
κητής ύττεσχέθη ότι ή Διοίκησις τής 
Τραπέζη,ς -θά ίξετάση καί θά αντι
μετώπιση μέ κατανόησιν τά θέματα 
τού Προσωπικού. (Τά σημείον αυ
τά τής δευτερολογίας τού κ. Διοι- 
κητού θά δηιμοσιεύσωμεν είς τό προ
σεχές ψύλλον τής «Τραπεζιτικής»),

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

.-γ··;, 1:„ ,.,ϋν

Ή ύπερεντατική έργασία τών 
συναδέλφων μας, ιδίως τών Περι
φερειακών καί Επαρχιακών Κατα
στημάτων, συντόμως τακτοποιείται. 
Μετά τάς προσλήψεις ή Διοίκησις 
θά προβή είς τάς προ πολλού ύπο- 
σχέ-έίσας μετατάξεις τών άξιων 
πρός τούτο συναδέλφων.

Τέλος, εύχαρίστως σάς γνωρίζο- 
μεν ότι τό άπό τάς άρχάς τού έ
τους 1969 αίτημα τής "Ομοσπονδί
ας μας περί αύξήσεως τών άποδσ- 
χών τών Τραπεζικών υπαλλήλων ευ
ρίσκει πλέον τήν λύσιν του. Τήν 
25ην τρέχοντος ικαί ώραν 7 μ.μ. ι£ά 
υπογραφή ή νέα Συλλογική Σύμβα- 
σις έργασίας μεταξύ Διοιχήσεως 
καί Συλλόγου μας.

"Ως γνωστόν, ή έκτακτος Γενι
κή Συνέλευσις τού Συλλόγου μας 
τής 18)5)70 ένέκρινε τήν υπογρα
φήν τής έν λόγω Συμβάσεως Ερ
γασίας, διά τής όποιας έξσμοιού- 
μεθά, ώς πρός τούς βασικούς μι
σθούς, ,μέ τούς συναδέλφους -μας 
τής Τραπέζης τής "Ελλάδος.
Μέ συνάδελφικούς χαιρετισμούς 

Διά τό Διοικ. Συμβούλιον 
Ό Πρόεδρος 
Κ. ΤΡΙΜΗΣ 

‘Ο Γεν. Γραμματεύς 
Ε. ΒΙΖΥΗΝΟΣ

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ A0HNQN 
ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΕΪΡΟΝ ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ

Τό ’Εργατοϋπαλληίλικόν Κέντρον 
’Αθηνών έκοινοποίησε πρός τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον τού Συλλόγου 
μας, τό κατωτέρω απόσπασμα πρα
κτικού τής συνεδριάίσεως αύτοΰ τής 
6ης Μαΐου, κατά τήν οποίαν ό Γεν. 
Γραμματεύς τού Συλλόγου και ’Αν
τιπρόεδρος τού £,Κ·Α. κ. Δημ. Πα- 
παϊωάννου άνέπτυξεν τό θέμα τού 
έκκρεμούντος είσέτι τότε θέματος 
τού μισθολογίου καί έζήτησεν τήν

’Ονομασία έπιθεωρητοϋ 
Δόκιμοι όργανοταί

Ώνομάσθη, διά πράξεως τού κ. 
Διοτκητοϋ, έπιιθεωρητής ό δόκιμος 
έπιθεωρητής κ. Δημ. Ρήγανης Τμη
ματάρχης Β".

Έξ άλλου, ώναμάσθησαν δόικτίμοι 
όργανωταί, οί κ,κ. Κ. Ζούζουλας, 
‘Υποτμηματάρχης, Έμμ. Τριαντα- 
φυλλίδης Τμηματάρχης Β’ καί Δ. 
Τσολομήτης Ύποτμηματάρχης.

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΓΝΩΣΙΝ 
ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΟΥΝ

‘Ο1 Πρόεδρος τής "Ομοσπονδίας 
Τραπεζοϋπαλληλ ικών ’Οργανώσεων 
Ελλάδος κ. -Παναγιώτης Παπαρρο- 
δόπουλος, προέβη εις τάς Ακολού
θους δηλώσεις, μετά τήν δη-μοσίευ- 
σιν εις τήν Εφημερίδα: τής Κυβερ- 
νήσεως τών συλλογικών συμβάσεων 
έργασίας τών ιέργαζ-οιμένων είς τάς 
Τράπεζας "Ελλάδος, Αγροτική-,ν Κτη 
ματικήν, -ΕΤΒΑ καί Αμέρικαν Εξ- 
πρ-ές.

«Αί άπαλαυαί τών Τραπεζικών "Υ
παλλήλων, χωρίς νά εΐναι υψηλοί, ή- 
σαν καθηλωμέναι- είς τά αύτά έπίπε- 
δα άπό τών Αρχών τού 1966, ένώ 
κατά τό διάστημα τούτο εΐχον χο- 
ρηγη-θή αΰξήσεις είς άλας τάς έρ- 
γαζομένας τάξεις.

Κατά το αύτό διάστημα ή προσ- 
φεραμένη ιΰπσ τών Τ ραπεζικών υπαλ
λήλων έργασίας είχε σημαντικώς αυ- 
ξηήιθή καί ή παρεχομένη άμο-ιιβή κα
θίστατο οΰτω έτι μικρότερα.

‘Η "Ομοσπονδία; Τραπεζοϋπαλλη
λικών ’Οργανώσεων "Ελλάδος, προ-έ- 
6-η ούτ-ω τόν Ιανουάριον 1969 είς 
καταγγελίαν τής συλλογικής συμβά
σεως, ή οποία ϊσ-χυεν Από του έτους 
1966.

-Μετά πάροδον ένός έτους έξ-εδό- 
θη ή άπόιφ-ασις τού Πρωτοβαθμίου 
Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου 
τό όποιον άνεγνώριζε τήν ανάγκην Α
ναπροσαρμογής τού μισθολογίου τών 
Τραπεζικών ύπαλλήλων. ‘Η παρα- 
σχεθεΐσα -όμως αΰξησις δέν Αντεπ'ε- 
κρίνετο είς τά σημερινά δεδομένα 
καί ο-ϋτω επεδιώίχθη ή ιύπογραφή έπί 
μέρους -συλλογικών συμβάσεων εις έ- 
κάστην Τράπεζαν.

Μετά τό -έπιτευχθέν Αποτέλεσμα, 
αισθάνομαι ύποχρ-εωμένος -νά εύιχα- 
ρ'ΐ-στή-σω τήν Κυβέρνησιν διά τήν ά- 
ναγνώρισιν ύπ’ αυτής τής έργασίας 
καί τής Ανάγκης ρυθμίσεως τής α
μοιβής τών Τραπεζικών ΰπαλ-λήλ-ων,

ώς καί έκείνας έκ τών Διοικήσεων 
τών Τραπεζών αί όποΐαι άπεδέχθη- 
σαν τό αίτημα τής αναπροσαρμογής 
τού μισθολογίου τών έργαζομένωιν 
εις αΰτάς, καί προέβησαν είς τήν ρύ- 
θμισιν τού θέματος.

Πιστεύω δτι -καί αί Διοικήσεις καί 
τών έλαχίστων λοιπών Τραπεζών δέν 
θά -βραδύνουν νά αποδεχθούν τό αί
τημα τής Αναπροσαρμογής τού μι- 
σθόλογίου τού προσωπικού των, 
συιμβάλλουσαι ουτω είς τόν τερμα
τισμόν τής ιέκκρεμότη-τος, ή οποία 
οΰδένα ώιφελεΐ.

’Επιθυμώ- έπ’ εΰικαιρίψ νά τονίσω 
δτι οί Τραπεζικοί υπάλληλοι έχουν 
πλήρη έπίγνωσιν τού ρόλου τόν ο
ποίον διαδραματίζουν είς τή-ν άνά- 
πτυξιν τής -σίκονοιμίας τής χώρας 
καί δτι καταβ-άλλιουν πρός τούτο καί 
ώς άτομα καί ώς όμάς εργαζομένων 
τό μάξιμουμ τών δυνατοτήτων των».

συμπαράστασιν τού Ε.Κ.Α.
«’Απόσπασμα πρακτικού συνε- 

δριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου 
Έργατονπαλληλικοΰ Κέντρου Άθηι- 
νών (τής 6ης) 5) 1970).

ΔΗΜ. ΠΑΠΑ· IΏΑΝΝΟΥ (Αντι
πρόεδρος) : ’Ενημερώνει τήν Διοί- 
κη-σιν έπί τής διενέξεως τών "Υπαλ
λήλων ’Εί3νικής Τραπέζης μέ τήν 
έπιχείρησιν. Άποδεικνύει μέ Αδιά
σειστα έπιχει,ρήματα -ότι τό μισθο- 
λόγιον τών ύπαλλήλων κάθε άλλο 
παρά δύναται νά θεωρηθή Ικανοποι
ητικόν. ‘Η όργάνωσίς μας, λέγει, 
κατέψυγεν είς τό Διαιτητικόν καί 
επειδή τό θέμα άνάγεται περισσό
τερον είς τάς έκδηλωθησομένας θέ
σεις - άπόψεις τών είς αύτό μετε- 
χόντω-ν -έκπρο-σώπων τού κράτους, αί 
ποΐαι κάθε άλλο παρά έμ-φανίζον- 
ται ώς ένθαρρυντικαί, ίπρσγραμμ-α- 
τίσαμε καί άναγγείλαμε 3ώρους 
στάσεις έργασίας. Άνεστάλη-σαν 
κατόπιν προσωπικής παρεμιβάσεως 
τού κ. Υπουργού Εργασίας, ό ό
ποιος έξειδήλωσε τήν πρόθεσιν νά 
μάς βοηιθήση. "Αν δέν ιυπάρξη, έν 
τούτοις, -είς τήν διένεξιν ρύθμισις, 
ικανοποιούσα τούς ΰπαλλήλους, εϊ- 
μεθα διατεθειμένοι, κατά τόν ήδη υ
πάρχοντα προγραμματισμόν, νά ά- 
πο-δυΘώμεν είς άπεργιακούς Αγώ
νας. Διά τήν τοιαύτην περίπτωσιν, 
ζητώ τήν ήθιικήιν θετικήν συμπαρά- 
στα-σι-ν τού ΕΚΑ.

—Ή Διοίκησις όμοφώνως δια- 
βεβαιο-ϊ τόν -συνάδ. Αντιπρόεδρον, 
ότι τό ΕΚΑ θά εύρεθ-ή μέ τον παλ
μόν καί τό κύρος του είς τό πλευράν 
τού Συλλόγου Ύπαλλήλων Εθνικής 
Τραπέζης».

Τοποθετήσεις
ΔΓ άποφάσεως τού κ. Διοικητού 

έτοποθετήθησαν: ‘Ο κ. Ν. Χ-ατζό- 
-κος, Τμηματάρχης Β’, ώς διευθυν
τής Ύποκ)ματος Ιλισού, ό κ, Παν. 
Μπακόπουλος, Λογιστής ΑΖ, ώς δι
ευθυντής τού Καταστήματος - ίθύ- 
ρίρος Καλλιφρ-ονίά, και ό κ. Β. Στα- 
θόπουλος Τμηματάρχης Β', ώς προ
ϊστάμενος Τμήματος Μελέτης Βιο
μηχανικών Ειδών Διατροφής τής 
Διευθύνσεως Βιομηχανικής Πίστεως.


