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ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΕΤΗ (m-m)
Ή συμπλήρωσις πεντήχοντα ετών ά- 

ποτελει άνο.'μφι,σβητήτως σημαντικόν 
-σταθμόν είς την ζωήν ένός κοινωνι
κού οργανισμού.

Οΰτω φυσιολογική σχεδόν αποβαίνει 
ή άνάγχη τής έπισχοπήσεως τών συμ
βάντων χατά τόν ή,μισυ τούτον αιώνα 
τής ύπάρξεως τοΰ Σωματείου μας πρός 
τόν σχοπόν συναγωγής συμπερασμά
των, χρησίμων διά την περαιτέρω ά- 
πρόαχοπτον έχπλήρωσιν τοΰ προορισμού 
του.

Ώς είχός, χατά τήν άναδρομήν τού
την, δεν τυγχάνει άπαραίτητος ή λε
πτομερής αναφορά είς τά πεπραγμένα 
έχάστου έτους. Ή δρθή συνολιχή έχ- 
τίμησις τούτων καθίσταται έφικτή καί 
διά μόνης τής έπισψιάνσεως:

α) Τών βασικών κατευθυντηρίων 
γραμμών, αί όποΐαι έχαράχθησαν χα
τά τήν ϊδρυσιν τοΰ Σωματείου μας,

6) Τών κυριωτέρων περιστατικών, 
διά τών οποίων άποδειχνύεται ή στα
θερά προσήλωσις τούτου προς τάς τε- 
θείσας άρχάς,

γ) Τών έπιτευχθέντων, έν σχέσει 
προς τούς τεθέντας στόχους, αποτελε
σμάτων.

Μία καί μοναδική, ως πρηχύπτει έκ 
τοΰ ύπογραφέντος τήν 2-0ήν Μαΐου 
1917 ίστορικοΰ Πρακτικού Τιιιής, δ'ά 
τοΰ οποίου άπεφασίζετο ή ίδρυσις τοΰ 
Συλλόγου _ μας, ύπήοξεν ή επιδίωξις 
τών_ιδρυτών αΰτοΰ. Ή προστασία τών 
μελών, έφ’ δσον αΰτη δεν άντετίθε- 
το είς τά συμφέροντα τοΰ 'Ιδρύμα
τος.

Δεν υπήρξε βεβαίως έκ τών πρώ
των ελληνικών συνδικαλιστικών όονα- 
νωσεων δ Σύλλογος τών 'Τπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης. Πολύ ποό 
πής_ δημιουργίας τούτου είχεν άναπτυ- 
χθή σποραδική άλλά άξ όλογος συν
δικαλιστική κίνησις μεταξύ τών Ελ
λήνων εργαζομένων έπιδιωκόντων τύν 
βελτίωσιν τών τότε κακών συνθηκών 
έογασιας καί διαβιώσεως έν γένει. 
Είς όλίγας όμως περιπτώσεις δύναται 
νά άνευο'θή οδοιμότης τοιαύτη άς ή 
επιδειχθεϊσα υπό τών άναλαβόντων 
τήν ποωτο'βο-υλίαν τής συμπήξεως τοΰ 
Σωματείου μας κατά τήν διαγραφήν 
τών ορίων τής δραστηριότητός του.

Δύο ή σαν κυρίως οί λόγοι τοΰ τε- 
θεντος έν προκειμένω αύτοπεριορι- 
σμοΰ:

α) Ή γενικωτέρα σημασία τής Ε
θνικής Τραπέξης διά τήν εθνικήν οί- 
κοναιιιαν καί ή είδικωτέρα ταύτης θέ- 
σις ιός έκδητικοΰ-, κατά τήν εποχήν έ- 
κείνην, 'Ιδρύματος.

6) Ή κατά πάντα ορθή άντίληψις 
οτι υπό χρηστήν καί νοήμονα Διοίκη- 
σι-ν τό συαφέρον τής Τραπέξης μετου- 
σιώνεται μακροπροθέσμως είς συμφέ
ρον σίτων τούτων τών έργαζομένων 
έν οΰ*ψ.

Π)-?ϊστα παοαδείναατα θά ήδύναν- 
το νά άναφερθοΰν διά νά καταστή εκ- 
δ"5"' ύ συνέπε'α ιιέ τήν οποίαν τό 
Σωματείον μας ήκολούθησ-εν άπαρεγ- 
κλίτίος τήν υπό τών 'Ιδρυτών χαρα- 
χθ-ϊσαν ορθήν κατεύθυνσιν, παρά τάς 
μεσολαβησάσας έκτοτε ποικίλας κοι
νωνικοοικονομικός εξελίξεις, αί όποΐαι 
έπέφερον πλείστας άλλαγάς είς τόν 
ρόλον καί τήν έν γένει θέσιν τής Τρα- 
πέξης.

Θά άρκεσθώιιεν όμως είς τά χαρα- 
κτηριστικώτερα έξ αυτών:

, α) Διά τήν ποικιλότροπον προστα
σίαν καί προαγωγήν τών συιιωερόν- 
των των μελών δ Σύλλογός μας έποω- 
τοστάτησεν είς τήν ϊδρυσιν, καλήν όρ- 
γάνωσ ν καί λειτουργίαν διαφόρων 
’Οργανισμών, Ταμείου Αύτασφαλείας, 
Έπικουοικοΰ, Προμηθευτικού Συνε
ταιρισμού κλπ.

_ 2) ^Απέτρεψε, μέχρι τοΰδε, τόν α
πό τοΰ 19·34 άναφανέντα κίνδυνον 
συγχωνευσεως τών ύπό τήν συνεχή έ- 
ποπτειαν του καί κατά τρόπον υποδει
γματικόν λειτουργούντων ασφαλιστι
κών του δργανισμών είς τό μή δυνη- 
θέν να έμπνευση είσέτι καθολικήν έμ- 
πιστός wryv Ιδρυμα Κοινωνικών Ά- 
0(ραλ icypfov.

3) Ένέπνευσε τήν σταθεράν έφαρ- 
μονήγ δ'καίου. κατά τό δυνατόν, τρό
που κρίσεως κατά τάς προαγωγάς καί 
την ληι-τ-Νν ?ξ-1 ·ξ·ν -οίϊ συνόλου τών 
βργαςοηένων εις τδ ^Ιδρυμα·, χαταοτή- 
σας έμβλημά του τδν σεβασμόν τής άρ- 
χής τής ίεοποχίας ή δποία, λαιιβανο- 
μένων ύπ’ 8ψ·ν τών έν Έλλάδι συν- 
Λίχοιν, αποτελεί σύν τοΐς δλλοις «αί 
τόν καλύτερον τρόπον διακυβερνήσεως 
μιας οικονομικής μονάδας,

4) ^Επέτυχε, πα-ρα τάς άντιξοότη-
τας την διατήρη-σιν επιπέδου άποδο- 
χων των μελών του μή άφιστάμενον 
ουσιωδως των λοιπών καλύτερον άαει- 
οομενων κλάδων. Έν ποοκειμένω θλι
βερά παλινδοόαησις έσημειώθη," κατά 
τήν συγχώνευσιν τών Τραπεζών Ε
θνικής καί ’Αθηνών. Διά τήν έν με
θεί άνάκττκτιν τοΰ άπολεσθέντος εδά
φους δ Σύλλονός μας κατέβαλεν ύπε- 
ρανθοωπους ποοσπαθείας καί άπεδύθη 
εις σκληρούς κατά τό παρελθόν αγώ
νας. '

5) 'Τπΰοξε πάντοτε δ κυοιώτερος 
παραγιόν σταθερότητας καί δοαστηοιο.

Υπαλληλικών ’Οργανώσεων Ελλάδος 
έπιδεικνύων πνεύμα κατανοήσεως καί 
συνεργασίας έν τή ορθή άντιλήψει 8- 
τι τά συμφέροντα τών μελών του έ- 
ξυπηρετοΰντο καλύτερον καί μονιμώ- 
τερον είς τά πλαίσια τοΰ κλαδικού 
μας όργάνου.

6) Διά τήν ύπό τοΰ Συλλόγου μας 
περιφρούρησι/ν, συμφώνως πρός τήν 
προγραμματικήν αρχήν τών ιδρυτών, 
τών συμφερόντων τής Τραπέζης καί 
τήν πρόταξιν τούτων Εναντι τών συμ
φερόντων τών ίδιων αΰτοΰ μελών, άρ
χουν νά άναφερθοΰν δύο τινά:

1) Ή διαρκής προσπάθεια, ώς αυ
τή άποτυποΰται είς τάς σελίδας τής 
Τραπεζιτικής άπό τής έκδάσεώς της 
κατά τό 1934. τών ανακοινώσεων καί 
τών προφορικών συστάσεων τών μέ

σης πλευράς τόσον τό ατενώς έννοού- 
μενον συμφέρον τής Τραπέζης δσον 
καί τήν έκ παραδόσεως αποστολήν της 
είς τήν κοινωνικοοικονομικήν ζωήν 
τής χωράς.

Καί τελικώς 6 άγων εκείνος έδικαι- 
ώθη κατά τρόπον άναμφισβήτητον, Τό 
“Ιδρυμα μετά δύο καί ήμιαυ $ιη επα
νήλθαν ύπό Διοίκησιν στερρώς έχομέ- 
νην τής έθνικής του αποστολής, έπανα- 
κτήσαν καί τόν άνά τήν ύφήλιον γνω
στόν καί καθολικής έμπιστοσύνης τυγ- 
χάνοντα τίτλον του.

Αί συνθήκαι μεταβάλλονται κατά τό 
ύπό τοΰ 'Ηρακλείτου λενθέν ότι «τά 
πάντα ρεΐ». “Ομως δ Σύλλογος τών 
'Τπαλλήλων τής Έθνικής Τραπέζης 
συνεχίζει τόν βίον του έμφυσών eic 
τούς άπαύστως πληθυνομένους ύπαλ-
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Αίψνιδίσν άναζωπύρωσιν παρουσί- κών συλλόγων, ή ανταλλαγή άπό- 

ασε τό άσψαλ στικόν πρόβλημα κα- ψεων και ή υποβολή πρός τόν Πρό- 
τά τό βιαρρεΰσαν δίμηνον. Ενώ η εδρον τής Έθνικής Κυβερνήσεως τοΰ
άρμοδία κυβερνητική έπιτροπή ή , ^ zQ^ -> \ « txy / ακολούθου υπομνήματος,λειτουργούσα τταρα τω Υπουργέιιρ
Προνοίας διά τήν σύνταξιν σχεδίου ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
Κώδικας Κοινωνικής Ασφαλείας και 
διά τήν γενικωτέραν μελέτην τοΰ υ
φισταμένου ασφαλιστικού καθεστώ
τος συνέχιζε τάς έργασίας της, φή- 
μαι έφεραν εις τό προσκήνιον άνη- 
συχσστικάς πληροφορίας περί ϊδρύ-
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ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ 
Πρώτος Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου τών "Υπαλλήλων τής Έθν. Τραπέζης

ΑΛΕ2ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΡΙΖΗΣ
Πρώτος Γεν. Γραμματεύς τού συλλόγου, μετέπειτα Διοικητής 
τής ‘Εθνικής Τραπ=ζης καί Πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος

λών τοΰ Διοικητικού του Συμβουλίου, 
έμφυσήσεως είς τά μέλη μιας άνωτέ- 
ρας άντιλήψεως τών καθηκόντων των 
έναντι τοΰ 'Ιδρύματος, αποτέλεσμα τής 
οποίας είναι ή δήμιουργηθεΐσα καθο
λική πεποίθησις τών έργαζομένων είς 
αυτό οτι έπιτελοϋν λειτούργημα ίδια- 
ζούισης έθνικοκο-ινωνικής σημασίας. Ή 
έν .προκειμένω πεποίθησις συνιστά κε- 
φάλαιον πολύτιμον διά τό "Ιδρυμα, ή 
κατάλληλος έκμετάλλευσις τοΰ οποίου 
συντελεί τά μέγιστα είς τήν άνοδον 
τής άποτελεσματικότητος τής δραστη
ριότητας τούτου.

2) Ή ύπό τήν καθοδήγησιν τοΰ 
Συλλόγου μας πραγματοποιηθεΐσα με- 
νη1».ιώδυς άντίστασις, κατά τύν πε
ρίοδον τής κατοχής, διά τής οποίας 
δ'εσώθη τό Χαρτοφυλάκων της Τηα- 
πέζης από τήν άοπακτικήν διάθεσιν 
τοΰ κατακτητοΰ. Ή διακινδύνευα!ς τΰς 
ζωής τών έργαζομένων είς τό "Ιδρυμα 
διά τήν διάσωσιν τής περιουσίας αυ
τού αποτελεί έμπρακτον άπόδειξιν 
τών αναγραφομένων ανωτέρω περί 
τής έδραιωθείστις διά τών συλλογικών 
ένεργεκΐιν πεπωθησεως σνετ'Χ'~ς 
τήν παροχήν τών υπηρεσιών έν εΐδει 
κοινωνικού λειτουργήματος.

’Αλλά καί ή κατά τήν προμνησθεΐ- 
σαν συγχώνευσιν τών Τραπεζών Ε
θνικής καί ’Αθηνών προβληθεϊσα άν- 
τίστασις τοΰ Συλλογικού μας ’Οργά
νου διεπνέετο καί καθωδηγεϊτο άπό 
μόνην τήν προσήλωσίν του είς τό "Ι
δρυμα. ’Αρκεί ή άπλή φυλλομέτρησις 
τών άνακοινώσεων καί τής άρθρογρα- 
φίας τής περιόδου έκείνης διά νά άν- 
τιλπιρθή καί δ πλέον ξένος πρός τά 
συλλογικά μας πράγματα καί τά συμ- 
βαίνοντα είς τό "Ιδρυμα δτι τό συμ
φέρον το>ν μελών του είχε τεθη, συμ
φώνως πρός τήν προ πεντηκονταετίας 
χαραχθεΐσαν ύπό τών Ίδρυτίδν γραμ
μήν είς δευτέραν μοίραν. Πολλαί σει
ρήνες συνεβούλευον, κατά τήν περίο
δον τοΰ ανιδιοτελούς άγώνος τών υ
παλλήλων, τήν Συλλογικήν Ηγε
σίαν καί τά μέλη νά περιορι- 
σθοΰν είς τήν περιφρούρησιν τών 
κεκτημένων δικαιωμάτων των καί 
νά αδιαφορήσουν διά τήν τύχην τοΰ 
Ιδρύματος καί τοΰ υψηλού προορι
σμού του. Καί ύπέσχοντο, έφ’ οσον 
θά έγίνετο δεκτή ή έν λόγφ έκτροπη, 
πυαπαράστασιν. Άκλόνητον όμως τό

λήλους τοΰ Ιδρύματος τάς αΰτάς πε
ποιθήσεις άφοσιώσεως είς αυτό καί 
τόν προορισμόν του καί ύπερασπίζων 
εντός τών πλαισίων τών έκάστοτε δυ
νατοτήτων τά καλώς έννοούμενα συμ
φέροντα τών μελών.

σεως ενιαίου, συλλήβδην, φορέως. 
Ώς ήτο φυσικόν, τό ενδιαφέρον μ ς 
ϋπήρξεν άμεσον καί δικαιολογημέ
να ι α! άνησυχίαι μας.

Πρώτη ενέργεια ύπήρξεν ή συνάν- 
τησις τών προεδρείων τών τραπεζι-

ποιήσεως τής Ομοσπονδίας Τραπεζο- ί Σωματεΐον μας ύπερήσπισεν άπό πά-

01 ΠΡΟΓΑΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ
ΤΗΣ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΑΡΥΣΕΟΣ ΑΥΓΟΥ

1917 Θ. Κανάρης
If 19 Δ. Καρ-χτζας I ι
19 9 - 22 Δ. Νομικός
19*>3 Σ. Δ οβουνιώτης
1994 - 26 Α. Παπαδημητρίου
1927 - 28 Κ. Βλάχος
1928 - 29 Μ. Μ ιυρομιχάλης
1930 Θ. Πλοϋμος
19^1 - 32 Δ. Πετυχάκης
1932 Θ. Θεμενάκης
1933 Θ. Πλοϋμος
1934 - 35 Κ. Μαλαματιανός
1936 Ν. Δρευ-ανόπουλος
1°37 I. Καπέτης
1938 - 39 Π. Λυκ ιαρ δόπουλος
1939 Α. Μαυρομμάτης
1940 Κ. Τσαλίκης
1Ρ41 - 42 Α. Δημητρακόπουλος
1942 Κ. Χαύτας
1943 Θ. Ευθυμίου
1944 Σ. Βασιλόπουλος
1°45 I. Παπαλέτσος
1946 - 48 Κ. Άποστολόπουλος
1949 Κ. Τζώτζης
1950 Μ. Δρεπανόπουλος
1951 - 53 Γ. Κώστης
1954 Μ. Δρεπανόπουλος
1954 - 55 Μ. Τζουδερός
19S6 - 57 Κ. Μελισσαρόπουλος
1958 - 66 Γ. Καραπάνος
1966 - 67 Ε. Μίχος
1967 - Α. Όθωναΐος

ΈΘοχώτατον κύριον 
Γεώργιον Παπαδοπούλαν 
Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως.
»Κύριε Πρόεδρε,

Αϊ δέκα επτά χιλιάδες τών άνά 
τήν χώραν μας έργαζομένων τραπε
ζουπαλλήλων, εκπροσωπούμενοι υ
πό τής ήμετέρας ‘Ομοσπονδίας, ε
πιθυμούν νά σάς γνωρίσουν, ότι όρ- 
θώς έκτιμώντες τό άναγεννητικόν έρ- 
γον τής ύφ’ Υμάς Έθνικής Επα
ναστατικής Κυβερνήσεως, έχουν τά
ξει εαυτούς καί υπηρετούν μετ’ ά
φοσιώσεως καί ενθουσιασμού τους 
οικονομικούς καί κοινωνικούς στό
χους αυτής, έκ τοΰ νευραλγικού καί 
καίριας σομασίας διά τήν άνάπτυ- 
ξιν τής έθνικής μας οικονομίας το- 
μέως των.

» Πλούσιοι είς άπογοητευτικάς 
εμπειρίας έκ τοΰ παρελθόντος, εϊ- 
μεθα έκ τών πραγμάτων είς θέσιν 
νά κρίνωμεν τό μέγεθος καί τήν ποι
οτικήν αλλαγήν ήτις έπήλθεν είς 
τήν έλληνικήν πραγματικότητα, κα
θώς καί τάς ευοίωνους προοπτικάς 
τοΰ μέλλοντος.

» Έξ αυτών τών θέσεων ορμισ
μένοι, καίτοι ώς τάξις έργαζομένων 
σειράν όλην έχομεν προβλημάτων 
πρός έπίλυσιν, ούδέν αίτημα έφέρο- 
μεν, μέχρι τοΰδε, είς τό φώς τής 
προβολής, πιστεύοντες ότι ό χρόνος 
όστις παρήλθεν ήτο χρόνος έθνικής 
περισυλλογής καί άνασυγκροτήσε- 
ως. “Εν μόνον μάς ήτο απαραίτη
τον· ή άπαλλαγή άπό τό άγχος τής 
καθ’ ημέραν έπιβουλής τών νομίμως 
κεκτημένων δικαιωμάτων μας, προ- 
κειμένου ή έπίδοσίς μας είς τά υ
πεύθυνα επαγγελματικά μας καθή
κοντα νά άνταποκρίνεται πρός τάς 
προσδοκίας Υμών.

» Πρόσφατον πηγήν βαθυτάτων 
ανησυχιών δΓ ή μάς αποτελεί ή μετ’ 
έπιτάσεως διαδιδομένη σειρά πλη
ροφοριών, καθ’ άς τά αρμόδια κυ
βερνητικά όργανα μελετούν τήν διά 
νόμου υπαγωγήν απάντων τών α
σφαλιστικών φορέων, συντάξεως καί 
ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως, υ
πό ένιαΐον φορέα.

» Σκοπός μας δέν είναι, άλλά ού
τε καί άρμοδιότης μας, ό σχολια
σμός τοΰ κυβερνητικού προγράμμα
τος δραστηριότητας. Έκτος αυτού,

πρέπει νά θεωρηθή δεδομένη ή α
πόλυτος έμπιστοσύνη μας τόσον έ
ναντι Υμών προσωπικώς, όσοζ καί 
τών λοιπών μελών τής ’Εθνικής Κυ
βερνήσεως, ώς πρός τήν όρθοτητα 
τών προθέσεων διά τήν έξυγίανσι» 
τοΰ δημοσίου βίου.

» Πισ,εύομεν ότι ΰφίσταται α
σφαλιστικόν πρόβλημα έν Έλλάδι. 
Πιστεύομεν, άκόμη, ότι μέγα μέ
ρος τών φορέων νοσεί. Κοινή όμως 
είναι ή άναγνώρισις, καί έλπιζομεν 
ότι τούτο τυγχάνει καί τής Ύμετέ- 
ρας άντιλήψεως, ότι οί τραπεζοϋ
παλληλικοί άσφαλιστικοί όργανι- 
σμοί όχι μόνον δέν δύνανται νά θε
ωρηθούν ώς νοαοΰντες, άλλ’ άντιθέ- 
τως, αποτελούν υποδείγματα εις τό 
είδος των λόγφ τής ποιοτικής των 
άποδόσεως, τής όρθολογισμένης δι
αχειριστικής των εύπρεπείας, έν 
συνδυασμφ πρός τό μηδαμινόν κό
στος λειτουργίας των. Λόγφ δέ 
τών κατά συντριπτικόν ποσοστόν 
ούχί ικανοποιητικών αποδοχών τών 
είς τάς Τραπέζας έργαζομένων, α
ποτελούν δΓ αυτούς άκρογωνιαίον 
λίθον παρηγοριάς καί αισθήματος 
ασφαλείας, έάν όχι, έν τή κυριολε- 
ξίψ, λόγον ύπάρξεως.

» Δέν οφείλουν τήν ϋπαρξιν καί 
τήν άπόδοσίν των ούτε είς κοινω
νικόν τι προνόμιον, ούτε είς έπιβά- 
ρυνσιν τινά τρίτων, άλλά μόνον εις 
τάς ΰψηλάς έκ τών αποδοχών μας 
εισφοράς καί τήν κατά νόμον συμ
μετοχήν τοΰ εργοδότου μας.

» Ώς είκός, αί έν τφ παρόντι έκ- 
τιθέμεναι απόψεις ουδόλως έπιθυ- 
μοΰν νά άποτελέσουν άρνησιν τού 
κυβερνητικού έργου.

» Ώς όμως έχει σήμερον ή άσφα-
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Όρθως ή στήλη αυτή είς 
τό προηγούμενου ψύλλον της 
είχεν έπισημάνει δτι ήτο 
όπιθανον νά πταίουν τά υπη
ρεσιακά όργανα διά τήν α
παράδεκτου διετή βραδύτη
τα εις την χορήγησιν τών 
προσαυξήσεων καί τήν διε
νέργειαν τών προαγωγών. 
Καί ήτο διαζευκτική ή θέσις 
μας. Ή τά υπηρεσιακά όρ
γανα είναι ανίκανα ή ή Διοί- 
κησις βρίϊδύνει έξ αιτίας τής 
οίασδή τότε σκοπιμότητας. ’Α 
πεόείχθη διά μίαν άκόμη φο
ράν οτι τά υπηρεσιακά όργα
να— τό προσωπικόν έν γένει 
τής Τραπέζης—προθύμως καί 
μετ’ άφοσιώσεως έργαζόμε- 
νον ύπό συνθήκας πλήρους 
στενότητας λόγω έλλείψεως 
προσωπικού, είναι έτοιμον 
καί ικανόν νά έκπληρώση είς; 
τό ακέραιον τό καθήκον τοίλ. 
Τό πρόσφατον γεγονός τής 

είς θεαμ ιτικά σύντομον χρο
νικόν διάστημα διεκπεραιώ- 
σεως τοΰ έργου τής χορηγή- 
σεως τών προσαυξήσεων άπό 
τοΰ ΛογιστοΟ Α' μέχρι και 
τών άνωτάτων βαθμών είς 
κάλυψιν καθυστερήσεως 
μιας όλοκλήρου διετίας, άπο- 
τελεϊ παράδειγμα χαρακτη
ριστικόν τοΰ τι είναι είς θέ
σιν νά πραγματοποιήσουν τά 
υπηρεσιακά όργανα, δίαν 
τούς δίδεται ή έντολή νά 
προχωρήσουν εις τήν έκτέ- 
λεσιν συγκεκριμένου έργου.

Καί ή έλλειφς 
Προαωηιαο»;

Ή κοινωνική πολιτική τής 
Έθν. Κυβερνήσεως όρθώς 
έξεφράσθη διά τής οριστικής 
έφαρμογής ευνοϊκού ωραρίου 
υπέρ τών συναδέλφων μητέ
ρων βρεφών. Ή «Τραπεζι
τική» είς τό προηγούμενοι?



Σελΐς 2α

TaSot/ucc ZcDv

To έπισκεπτήριον 
του «Υγείας 
Μέλ α&ρον»
’Αγαπητή Τραπεζιτική,

Διά τής παρούσης μου, καί μέσιο 
των στηλών σου, επιθυμώ νά έκφρά- 
σω τά θερμά μου συγχαρητήρια δαχ 
το έργο που επέτυχαν τά Δ. Συμβού
λια τών Ταμείων 'Χγείας τόσο τής 
’Εθνικής Τραπέζης, οσο καί τής Τρα
πέζης ’Αθηνών.

’ΑΪδιστάκτως μπορώ νά πώ, οτι ιιέ 
τήν απόκτηση κλινικής τδ προσωπικό 
τής Τραπέζης μας χαράσαει έπανα- 
στατικήν πολιτικήν εις τόν τομέα τής 
αποτελεσματικής υγειονομικής περι- 
θάλψεως καί δημιουργεί τό ιστορικό 
προηγούμενο δι’ ολους τους μεγάλους 
οργανισμούς εργαζομένων.

Με τήν πρώτη επίσκεψη με έκέρδι- 
σαν ή έπιβλητικότης τοϋ κτιρίου, ή 
κατάλληλος, τοποθεσία του, ή άπαστρά- 
πτουσα καθαριότης, ή προσήνεια καί ή 
προθυμία τών Αδελφών καθώς καί δ 
γερός εξοπλισμός του με επιστημονι
κόν καί μηχανικόν υλικόν.

"Οσον καί νά λέσ μέσα σου: «αχρεί
αστο νά ’ναι» δέν μπορείς έκ παραλ
λήλου νά μήν δμολονήσης τό αίσθη
μα ασφαλείας πού νοιώθεις άπό τήν 
ύπαρξη τοΰ φρουρού αύτού τής υγεί
ας μας.

Δεν θέλω ιιέ κανένα τρόπο νά μεμ- 
ψ μοιρήσω για τις έθδεχόμενες μικρο- 
ελλε'ψεις καί ιοκροατέλειες. Θά ήταν 
Αχάριστη καί άδικη ή κριτική πριν νά

άκριβώς φύλλον της, έσχο- 
λίαζε τήν ανάγκην άντιμε- 
τωπίσεως τών προβ τμιάτων 
τοΰ Θήλεος προσωπικού, με 
ταξΰ δέ αυτών καί τό εύνοϊ 
κώτερ >ν ώμάριον τής λεχοΰς 
μητέρας. Άτυχώς, όμως τού
το έστάθη μία ακόμη πρα
γματική αφορμή έπιδεινώ- 
σεως τής ήδη δυσχερούς κα- 
ταστάσεως έκ τής έλλείψεως 
προσωπικού. Τό έρώ ;ημα 
έπανατιθεται πλέον έπίμο 
ννν, πλέον επίκαιρον έκ τοΰ 
λόγου on αί δίωροι καί αί 
ώριοϊαι άτουσίαι άθροιζόμε- 
ναι έπιτείνουν τήν έλλειψιν 
χειρών: Ποιον πιστεύει ή 
ή Διοίκησις on είναι τό ό
ριό ν άκινδύνου άπομειώσεως 
τής αριθμητικής δυνάμεως 
τοΰ πρ ισωπικοΰ;

Μέ τί πρόκειται νά έπαν- 
δρωθούν αί ή η νεοδημιουρ- 
γούμεναι καί αί νεοδημίουρ- 
γηθησόμεναι υπηρεσιακοί 
μονάδες; *ΐναι δυνατόν, είς 
έποχήν πλήρους άνταγωνι- 
σμού τών έν Έλλάδι έργα- 
ζομένων τραπεζών διά τήν 
προσέλκυσιν πελατείας, ή- 
μεϊς νά παραβλέπωμ > ν τόν 
β,ισικώτερον τών συντελε
στών έπιτυχίας, δστις είναι 
ή έπάρκεια έμψυχου ύλ,ικοΰ;

Δίχως σχόλια

συμπληρωθή κάποιος ικανός χρόνος 
λειτουργίας. Παοά τούτα θά ήθελα 
νά έπισημάνω μιά, κατά τήν γνώμη 
μου, Αδυναμία που έχει σχέση μέ τό 
ωράριο τοϋ επισκεπτηρίου. Συγκεκρι
μένα, νομίζω, οτι τό πρωινό επισκε
πτήριο δεν προσφέρεται ούτε ταιριά
ζει σέ ένα σοβαρό νοσηλευτικό ίδρυ
μα. Είναι γνωστό οτι σέ κάθε κλι
νική. ή Νοσοκοαεϊο οί πρωινές ώρες 
είναι Αφιερωμένες στή νοσηλεία τών 
ασθενών, γεγονός πού προϋποθέτει 
πλήρη άνεση κινήσεως τοϋ επιστημο
νικού1 καί τού υγειονομικού προσωπι
κού καί φυσικά χωρίς τήν άσκοπη 
καί παρεμποδιστική παρουσία επισκε
πτών. Ποιος άπό μάς που Εζησε τήν 
ζωή τοΰ νοσοκομείου, είτε σάν άρ
ρωστος, είτε σάν επισκέπτης, δεν θυ
μάται εκείνο τό: «Περάστε έξω ένα 
λεπτό, παρακαλώ»; ’Αλλά καί πρόσ
φατα ακόμη, στο Διεθνές Χειρουργικό 
Συνέδριο, έτονίσΰη άπό στόματα έγ
κυρα καί υπεύθυνα, οτι οί πολύωρες 
Ιπι^κέψεις στούς Ασθενείς είναι Κόλ
λες φορές αίτιες λοιμώξεων καί ιδί
ως μετεγχειρητικών.

Κανένα άπό τά μεγάλα νοσηλευτι
κά Ιδρύματα δέν επιτρέπει πρωινό ε
πισκεπτήριο. Γιατί στο δικό μας ίδρυ
σα νά έχουμε σάν στόκο τις ϊδιωτι- 
κομεΐα; ’Ίσως νά είναι δυσάρεστο γιά 
κές κλινικές καί όχι τά μεγάλα νοσο- 
μερικούς συναδέλφους «καλομαθημέ
νους» έναντι τών προσφιλών τους α
σθενών ή Ασθενών έναντι τών φίλων 
καί συγγενών τους, όμως ή Ανάγκη 
νά ξεκινήση ή λειτουργία τής κλινι
κής μέ κάποιο ελάχιστο όοιο πε'θαρ- 
χίας καί αυστηρότητας θά αποβή σέ 
καλό τής ευρύθμου λειτουσγίας τοΰ 
«"Χγείας Μέλαθρον», καί μέσφ αύτού 
σέ καλό όλων μας.
Έν Άθήναις τή 1 Νομβρίου 1968 

Ευχαριστώ γιά τήν φιλοξενία 
(Ένας Συνάδελφος)
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Ή συνάδελφοι, κ. ’Αγγελική Βαρελλα, πού μέ τό πρώτο 

της κιόλας βιβλίο, τό γνωστό ιιαιόικό τάξε ιδιωτικό « Η Ελ
λάδα κι «μεΐς», έλαβε Α' Βραβείο της Γυναικείας Λογο
τεχνικής Συντροφιάς έτους 1966, έΓυχε καί δευτερας τιμητι
κής διακρίσεως γιά τό ίδιο βιβλίο, αύτή τή φορά άιιό τό Διε
θνές Συνέδριο Παιδικών Βιβλίων «Χάνς Κριστιαν Αντερσεν».

’Αληθινά μεγάλη ή τιμή τόσο γιά τά ελληνικά γράμματα, 
δσο και γιά τήν ίδια τήν συνάδελφο άλλά καί γιά τήν τρα
πέζι ϋ ταλληλική ο κογένεια, ή όποια δέν έπαψε στιγμή νά 
τροφοί οτή τήν πνευματική ζωή τής χώρας μας μέ εκλεκτούς 
δημιουργούς.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν φωτογράφον τοΰ διπλώματος 
καί μετάφρασιν του κειμένου, πού έτεδόθη ίδιοχείρως ο τήν 
τιμηθείσα συνάδελφον στις 29 Σεπτεμβρίου σέ σχετική γιορ 
τή πού ενινε στή Ζυοίχη. ’Ήδη πληροφορούμεθα 8τι τό^έν 
λόγω βραβευμένο βιβλίο έίητηθη άπό μεγάλο εκδοτικό οίκο 
τής ’Ιαπωνίας προς μετάφρασιν καί έ-δοσιν στά ιαπωνικά.

’Αναδημοσίευα μεν άπό τήν j 
έγκριτον πρωινήν εφημερίδα \ 
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» 
τής 14ης Σεπτεμβρίου, παρου- 
σίασιν επιστολής αναγνώστου 
της τραπεζικού υπαλλήλου. 
«’Αναγνώστης μας διατυπώ

νει τήν «εύγενή διαμαρτυ
ρίαν» — ώς γράφει - διά τήν 
παραμέλητιν τής τάξεως τών 
τραπ ζικών υπαλλήλων. Πα- 
ραμέ/ησιν διά τήν όποιαν, 
βεβαίως, δέν εύθύνεται ή 
σημερινή κυβέρνησις, άλλά 
καλείται νά τερματίση έν τώ 
πλαισιφ τοΰ ενδιαφέροντος 
πού επιδεικνύει δι’ ολους 
τούς εργαζομένους. Καί πρός 
άπόδειξιν τής βασιμότητος 
τοΰ παραπόνου φέρει ώς πα
ράδειγμα τήν προσωπικήν 
του περίπτωσιν. Είναι, μας 
γράφει, τελειόφοιτος Άνω- 
τάτης Σχολής, τριτοετής έ- 
τέρας τοιαύτης, κάτοχος δύο 
ξένων γλωσσών, έγγαμος καί 
πατήρ ενός τέκνου, καί μετά 
8ετή υπηρεσίαν είς τήν Τρά
πεζαν λαμβάνει καθαράς ά- 
ποδοχάς περίπου 3.300 μη
νιαίος, αί όποϊαι δέν επαρ
κούν ούτε διά τήν στοιχειώ
δη διαβίωσιν ενός μισθωτού, 
υπό τάς παρούσας οικονομι
κός συνθήκας.»

Ευχαριστήριος 
επιστολή 

πρός τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Τό όνειρο έγινε πραγματικότης. Ή 

ιστορική άπόφασις διά τήν αγοράν 
καί τήν ίδρυσιν Νοσοκομείου διά τήν 
περίθαλψιν τών μελών τοΰ ΤΧΠΕΤ 
αποτελεί σταθμόν είς τήν Ιστορίαν 
τής Εθνικής Τραπέζης.

Προ ημερών εισήχθην εκτάκτως είς 
τό νέον Απόκτηιιά μας, τό κααάρι μας 
((ΧΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ». ^ Είς τήν 
είσοδον τοΰ Νοσοκομείου μέ Ανέμενε 
μέ τό χαμόγελο ό άνοικτόκαρδος καί 
Ακούραστος Διευθυντής του, ό φίλος 
ο'λων τών συναδέλφων ’Αντώνιος Κα- 
τάκης. Μέ τήν καλωσύνην πού τόν 
διακρίνει πάντα μέ έρωτα: «διατί άρ
γησες; σέ περιμένομε».

"Ολα τά υπόλοιπα έξελΐχθησαν σέ 
δευτερόλεπτα. ’Ιατροί, νοσοκόμες ή- 
σαν δίπλα μου, ένοιωσα θαλπωρή, οι
κογενειακό περιβάλλον. Ασφάλεια, η
συχία, γαλήνη. Είχα κατά τά 2)3 γί
νει καλά, δέν είχα αγνώστους, είχα 
γνωστούς συναδέλφους Από παντού 
νά ρωτούν πως πας, νά τηλεφωνούν 
άπό τό γραφείο.

’Αξίζει επίσης κάθε έπαινος είς τό 
Έπιστηαονυκόν Προσωπικόν τόν ’Ε
πιμελητήν κ. Βασ. Τραγανήν πού αέ
ρα - νύχτα είναι δίπλα στους Ασθε
νείς, επίσης τόν 'Τφηγητήν Καρδιο
λογίας κ. ’Αγησίλαον Παπαδοπούλαν, 
τις χαμογελαστές καί Ακούραστες νο
σοκόμες.

Ή Αρτια όργάνωσις καί ή καθαρι
ότης, ή προσωπική έπίβλεψις τού Δι- 
ευθυντού κ. ’Αντωνίου Κατάκη. δί
δουν πράγματι τήν έντύπωσιν ενός 
Ευρωπαϊκού Νοσοκομείου είς Ανωτά- 
την βαθμίδα.

Εύχομαι είς τό Διοικητικόν Συμβού
λων τού ΤΤΠΈΤ καί τόν εκλεκτόν 
καί ποόθυμον συνάδελφον Πρόεδρον 
κ. Ευάγγελον Μακρήν, όπως ό Πα
νάγαθος Θεός τους χαρίση υγεία καί 
ευτυχία διά νά συνεχίσουν τήν έκ βά- 
θροιν Ανοικοδόιιησιν καί αναδημιουρ
γίαν τοΰ ΤΧΠΕΤ.

Φιλικώτατα 
Μετά τιμής 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΖΙΝΟΣ

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 
«ΧΑΝΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΕΡΣΕΝ»
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ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ό Πρόεδρος τοΰ Συνεδρίου εχει τήν ευχαρίστηση νά άττονείμη είς τήν 
κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗΝ ΒΑΡΕΛΛΑ

αυτό τό «δίπλωμα αξίας» γιά τό έργο της «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΙ ΕΜΕΙΣ» 
Τό βιβλίο αυτό διεκρίθη, άπό τά άλλα βιβλία των συμμετασχουσων 
είς τό Συνεδρίαν χωρών, σάν ένα ξεχωριστό παράδειγμα παιδικής 
έκδοσεως. ’Αποτελεί μιά εξαιρετική προσφορά στόν τομέα της σύγ
χρονης παιδικής φιλολογίας. ’Ελπίζουμε ότι θά διαβαστη απο τα 
παιδιά όλων τών χωρών καί θά βοηθήση στήν πλατύτερη διεθνή 
κατανόηση μεταξύ τών λαών, μέσω τοΰ παιδικού βιβλίου.

ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΑΠΟΚΤΗΜΑ ΤΗΣ Ε,ΐ,Ε,

Τήν 9ην Νοεμβρίου παρουσία εκπροσώπων τής Κυβερνήσεως καί 
άλλων επισήμων έγένοντο τά εγκαίνια τοΰ νέου ιδιοκτήτου υποκατα
στήματος τής Τραπέζης είς τά Χανιά. Πρόκειται διά πολυτελή κατα
σκευήν ή όποια άποτελεϊ κόσμημα διά τήν πόλιν τών Χανιών.

Λογιστής Α’ παρά τφ Κ)κφ Κ)τι 1

ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ή ’Εθνική Τράπεζα άπεφάσισεν ’ τι πρός έξεύρεσιν τής καλύτερος δυ- 
, _ , ^ , νατίκ λυσεως. Ετπδιωξις είναι αψ

όπως άξιοποιηση , την έκτεταμ η μ£ν ή οικονομική άξιοποίησις
ακίνητον κτηματικήν της περιουσίαν. : χ-ς «τταγωμένης» αυτής περιουσίας, 
Τό δλον πρόβλημα μελετάται είσέ-1 ... - " 2 - -----—'·■

ΑΝΑΚΟΙΗΩΣΙΣ

Άνακοινώ είς τούς Τραπεζιτικούς Υπαλλή

λους, Εθνικής ’Αθηνών, Κτηματικής ΕΤΒΑ 

& Ελλάδος, οτι έπί τής οδού Πεσματζόγλου 1 

.— έντός τής στοάς παλαιού Χρηματηστηρίου, 

έναντι πρατηρίου ύφασμάτων Εθνικής λει

τουργεί το Πρατήριον Τυποποιειμένων γλυ

κών Λουτρακιού «Πευκάκι» και προσιρε- 

ρη είς τιμάς Εργοστασίου τά προϊόντα του.

| άψ’ ετέρου δέ ή έκτέλεσις έπ^ί τών 
εκτάσεων αυτών έργων τά όποια το
νώνουν τήν τοπικήν οικονομίαν εις 
έκάστην περίπτωσιν (τουρισμός-κα- 
τοικίαι - ξενοδοχεία κλπ.). ’Ιδιαιτέ
ρως μελετάται ΰπό τής_Ε.Τ.Ε. ό φο- 
ρεύς έκμεταλλεύσεως τών ύπό ίδρυ
α ιν επιχειρήσεων.

Είς πρώτην φάσιν θά άξιοποιη 
θοΰν δύο μεγάλα οικόπεδα, τά ό
ποια κρίνονται ενδιαφέροντα,^ διότι 
εύρίσκονται είς περιοχάς ανεπτυ
γμένος. Πρόκειται δΓ εν οίκόπεδον 
(6 στρεμμάτων) είς τήν Κηφισίαν 
και δΓ έτερον είς τήν οδόν ΣυγγροΟ 
(Άθήναι, πρώην ΕΘΕΛ). Ή Ε.Τ.Ε. 
θά προκήρυξή δύο ανεξαρτήτους 
πανελληνίους άρχιτεκτονικούς δια
γωνισμούς διά τά δύο αυτά οι κόπε 
δα. Εκ τών πορισμάτων τών δύο 
διαγωνισμών, ή ’Εθνική Τράπεζα θά 
κατάστρωση τό τελικόν πρόγραμμα 
άξιοποιήσεως τών οικοπέδων. Οι 
διαγωνισμοί θά προκηρυχθούν συν- 
τόμως

ΕΝΩΣΕΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Εκδρομές - Περιηγήσεις 
Δεκέμβριος 1968

ΧΑΛΚΙΣ— ΣΤΕΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1.12.68. Άναχ. 8 π.μ. διά Χαλκίδα (στάσις 30') -— 

Στενή. Παραμονή σ,-ήν έλατόφυτη περιοχή μέ περιπάτους καί προαιρε
τική ορειβασία. Γεύμα. Τό άπόγευμα άναχ. διά Χαλκίδα (στάσις 1 
ώρα) — Άθήναι.
”Ε ξ ο δ α: 35—55.
’Αρχηγός: Δίς Άννα Βάσιλα.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΝ — ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 8.12.68. Άναχ. 8 π.μ. διά διώρυγα Κορίνθου (στάσις)

__ Ξυλόκαστρον — Τρίκαλα. Γεύμα καί παραμονή όλο τό άπόγευμα
μαγευτική τοποθεσία μέ περιπάτους στο δάσος τής Ζήρειας,, Μονή Άγ. 
Βλάση. Άναχ. 5 μ.μ. δΓ ’Αθήνας.
'Έ ξ ο δ α: 35—55.
’Αρχηγός: κ. Ίωάν. Καμάρης.

ΠΑΡΝΗΘΑ — ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ — ΠΑΑΑΙΟΧΩΡΙ (Πεζοπορική)
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.12.68. Άναχ. ώρα 9.00 διά Πάρνηθα — Καταφύγιον.

Ή πεζοπορική όμάς θά κατέ/χθη είς Άγ. Τριάδα _ διά την διαδρομήν 
Άγ. Τριάδα — Παλαιοχώρι. Παραμονή δλη τήν ή μέρα εις την ελ“το- 
φυτη περιοχήν. Τό άπόγευμα άναχ. άπό Καταφύγιον 4.45 και άπο Α
γία Τριάδα 5.15 δΓ ’Αθήνας.
"Εξοδα: 25—40.
’Αρχηγός: κ. Ίωάν. Καμάρης.

ΜΥΚΗΝΕΣ — ΝΑΥΠλΙΟΝ— ΤΥΡΙΝΣ -— ΠΑΛΑΜΗΔΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.12.68. Άναχ. 8 π.μ. διά διώρυγα Κορίνθου (στά- 

σις 20') — Μυκήνες. ’Επίσκεψις τού έξαιρετικού ένδιαφέροντοτς Αρ
χαιολογικού χώρου (τείχη, Πύλη Αεόντων, Τάφοι Άγαμέμνονος - Κλυ
ταιμνήστρας κλπ.). Άναχ. διά Ναύπλιον, γεύμα 3.30 μ.μ. Επίσκεψις 
Τύρινθος καί έν συνεχείς! άνοδος μέ τό πούλμαν είς Παλαμηδι. Αναχ. 
5.30 δΓ ’Αθήνας.
"Εξοδα: 45—70.
Ξεναγός: Δίς Κική Ρίκου.
’Αρχηγός: κ. ’Εμ. Αύτινας.

ΔΑΥΛΕ ΙΑ—ΜΟΝΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 12.68. Άναχ. 8 π.μ. άπό τήν ’Εθνικήν οδόν διά Λε- 

βάδεια (στάσις 30') — Χα.ρώνεια — Δαύλεια. Παραμονή στήν παρα 
τά κράσπεδα τοΰ Παρνασσού ώραίαν κωμόπολιν. Μετά το γεύμα με- 
τάβασις είς τήν ιστορικήν μονήν Ιερουσαλήμ (11ος αιών). Αναχ.
4 μ.μ. διά Χαιρωνεια — Λεβάδεια — Αθήνας.
"Ε ξ ο δ α: 35—50.
Αρχηγός: Δίς Άννα Βάσιλα.

χ ρ | ΣΤΟΥΓΕΝΝ I AT I ΚΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ — ΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ — ΑΡΧΑΙΑ ΠΕΛΛΑ 

ΕΔΕΣΣΑ — ΝΑΟΥΣΑ — ΒΕΡΟΙΑ — ΣΕΡΡΑ1 — ΚΑΒΑΛΑ
ΤΡΙΤΗ 24.12.68. Άναχ. 1.30 διά Καμένα Βούρλα — Λαμία · 

Δομοκό — Λάρισα — Τέμπη (μέ ένδιαμέσους σιάσεις) Θεσ)νικη.
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 12 68. Άναχ. 8.30 διά τήν θαυμασίαν διαδρομήν Χαλ

κιδικής, Περσία, Έπανωμή, Νέα Καλλικράτεια, Νέα Μουδαν,ά γεύ
μα. Αναχώρησις νωρίς τό άπόγευμα δι Αγιον Μήναν, Νεαν Ολυν 
θον Καλύβια, Πολύγυρον, πρωτεύουσαν τής Χαλκιδικής κτισμένης αμφι
θεατρικά πάνω ατό βουνό, μέ ωραία πευκόφυτα παρκα και 
νερά. Στάσις 30' καί συνέχεια διά Παλαιόκαστρον, Προφηιην ΗΛίαν, 
επιστροφή Παλαιόκαστρο - Γαλάτιστα (κεφαΛΟχώρι,^ κτ.σ^ενο στα ε
ρείπια τής άρχαίας Άνθεμοϋντος μέ μεσαιωνικό πύργο), ΒασιΛικα- 
Θέρμες (Σέδες) - Θεσ)νίκη. Διανυκτέρευσις.

ΠΕΜΠΤΗ 26.12.68. Άναχ. τό πρωί διά Νέα Χαλκηδόνα - Αρχ. 
Πέλλα, επίσκεψις τών ένδιαφεμουσών αρχαιοτήτων καί συνεχεία δια Ε
δεσσαν. Παραμονή 1 ώρα δια έπίσκεψιν τής γραφικής ττολεως, των 
καταρρακτών καί τοΰ υπέροχου πάρκου. Συνεχεία δια Ναουσα με έττ- 
σκέψη ένδιαμέσως τών περίφημων θολωτων μακεδονικών τάφων. Μ 
σημβρινό φαγητό. Άναχ. δια Βέροιαν (στάσις) — Θεσσαλονίκη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.12.68. Άναχ. τό πρωί διά Σέρρας, έπίσκεψις τών 
αξιοθέατων τής πόλεως, τοΰ βυζαντινού κάστρου, τοΰ Μη.ροπολιτικου 
ναού τού Άγ. Νικολάου, ό όποιος έκτισθη το } 224 (εξοχον εργον 
βυζαντινής άρχιτεκτονικής, άναστηλωμένον), του βυζαντινού ναού τ 
Άγ. Θεοδώρων μέ τήν άψιδα καί τα μωσαϊκά. Το απόγευμα περίπατος 
στήν ωραία τοποθεσία (2 χλμ.). "Αη Γιάννης με τα πολλά πλατανια 
και νερά. ’Επιστροφή είς Θεσ)κην, διανυκτέρευσις.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.12.68. Παραμονή στήν Θεσ)νίκη, έπίσκεψις τής Αρ
χαίας Αγοράς, τής Άψίδος Γαλερίου, τών βυζαντινών ναών του Αγ. 
ΓεωργίουΙτήςς Άγς Σοφίας, τής ’Αχειροποιήτου, της Παναγ,ας^των 
Χαλκέων, τών Άγ. Αποστόλων, τής Αγ._ Αικατερίνης, του ^ η P 
πολιτικού Ναού Άγ. Δημητριου, τής Μονής Βλαταδων - στο^ πτ - 
πύργιο πάνω άπό τά τείχη, άξεχαστο θέαμα προς τον °εΡΡ“ 
καί τοΰ μουσείου. Μεσημβρινόν φαγητόν στήν ωραία παραλία ης 
ρετσού καί επιστροφή στήν Θεσ)νίκη. Απόγευμα - ρα

ΚΥΡΙΑΚΗ 29.12.68. Άναχ. 8.30 π.μ. διά Κατερίνην - Λιτόχωρον- 
Πλαταμώνα - Λάρισαν - Λαμίαν -Αθήνας (μέ ενδιάμεσους στάσεις). 
"Ε ξ ο δ α: 550—-700 (Πούλμαν, διόδια, 5 διανυκτερευσεις). 
’Αρχηγός: κ. ’Εμ. Αύτινας.
Άλλαγαί θέσεων ύποχρεωτικαί - Αέσεις 29.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 5.12.68 έπί τη αμεσφ καταβολή των ε 

ξόδων.
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ (Αεροπορικώς) 

Δέκα άξέχαστες ή μέρες είς τήν μεγαλόνησον Κύπρον. Εξοδα δρχ. 
3.200. Εις τήν τιμήν περιλαμβάνονται: 1) Αεροπορικά^ εισιτηρ μ 
ταβάσεως - επιστροφής. 2) Μεταφορά είς / «πο_ αεροδρόμια. 3) -ενο 
δοχεΐον 2ας κατηγορίας εις δίκλινα δωμάτια μετά πρωινού.^ 4) Π S 
νάγησιν είς τήν πόλιν τής Λευκωσίας. 5) Δύο ήμερησιας εκδρομας μ 
πολυτελή πούλμαν μετά ξεναγού ώς καί μεσημβρινού γεύματος.

Είς τήν τιμήν δέν περιλαμβάνονται έξοδα διαβατηρίων καί ψοροι
αεροδρομίου. , _ . 0-, , λ,/

Περισσότερες πληροφορίες: κ. Εξαδακτυλος - I ηλ. ^4.ζοο.

ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΟΔΟΣ ΘΕΡΕΙΑΝΟΥ 4 & ΚΑΤΣΑΝΊΩΝΗ
(Πάροδος Λεωφόρου ’Αλεξάνδρας άριθ. 15)

Τηλ. κέντρον μέσω τοΰ όποιου έπικοινωνεΐται 
μέ δλους τούς ορόφους καί τάς υπηρεσίας: 
643.251 - 641.024 - 641.025 - 641.026 
'Ώραι επισκέψεων (καθ’ έκάστην) 9-1 καί 5-9
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Η ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΠΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
Τή 20ή (εικοστή) Μαΐου 1917 συνήλθομεν οί κάτωθι ύπογεγραμ- 

μένοι έν Αιθούση τού Καταστήματος τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελ
λάδος καί άπεφασίσαμεν τήν ϊδρυσιν σωματείου Οπό την επωνυ
μίαν : «Σύλλογος 'Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τράπεζες τής "Ελλάδος».

Συνετάχθη τό Καταστατικόν αΰτοϋ εξ άρθρων εϊκοσιν επτά (27), 
έξελέγη δέ όμοφώνως τό Διοικητικόν Συμβούλιον έκ των κ. κ. Θέμ. 
Κανάρη, ώς Προέδρου, Δη μ. Καρατζα ώς ’Αντιπροέδρου, Άλεξ. Κο- 
ριζή, ώς Γενικού Γραμματέως, Νικολ. Σταυροπούλου, ώς Ταμίου καί 
των κ. κ. Σπυρ. Παπαφράγκου, Λέων. Γεωργιάδου, Φιλ. Καρβούνη, 
Παν. Μεγαλ,δου, Άθαν. Νικολοπούλου καί Ίω. Ραυτοπούλου, ώς 
Συμβούλων.

’Εφ’ ώ συνετάχθη τό παρόν καί ΰπεγράφη 
’Εν Άθήναις τή 26η Μαΐου 1917 

(Ύπογραφαί)

Η 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΚΑΙ 0 ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

» Ό Σύλλογος τώρα των "Υπαλλήλων τής Εθνικής 
» Τραπέζης, ή ζωντανή α ϊτή Όργάνωσις, πού περικλείει 
» τόσην δυναμικότητα καί πού έχει έπιβληθή εις τήν έκτί- 
» μησιν τής κοινής γνώμης, εις ενέργειαν. Ή Διοικητική 
» της Επιτροπή είναι άπορροφημένη τώρα από ένα μόνο 
» ζήτημα: Πώς θά συμβάλουν οί "Υπάλληλοι τής Εθνικής 
» Τραπέζης εις τήν γενικήν προσπάθειαν.

» Και πράγματι ό Σύλλογος οργανώνει τάς εισφοράς 
» των μελών του. Προ τής κηρύξεως τού πολέμου εισφορά 
» εκ δραχμών 250.0)0 διά τήν άντικατάστασιν τής τορπιλ 
» λισθείσης «Έλλης». Μετά τήν κήρυξιν τοΰ πολέμου, ήδη 
» άπό τάς πρώτας ήμέρας, Γενική Συνέλευσις τών μελών 
» τοΰ Συλλόγου εντός τής Τραπέζης διά νά άποφασίση τήν 
» συμβολήν των εις τόν Πανελλήνιον Έρανον Κοινωνικής 
» Προνοίας. Με ολίγα λόγια καί πολλήν συγκίνησιν ό Πρό- 
» εδρος τής Διοικητικής Επιτροπής τοΰ Συλλόγου θέτει τό 
» ζήτημα εις μίαν ενθουσιώδη όμήγυριν. Μάλιστα, μάλιστα, 
» ολοι σύμφωνοι. Τά μέλη τοΰ Συλλόγου προσφέρουν εκ 
» τών αποδοχών των Δρχ. 1.000.000 καί άποφασίζουν νά 
» δώση ό Σύλλογος εκ τής περιουσίας του Δρχ. 500.000

» ’Αλλά χρειάζονται καί μάλλινα διά τούς στρατιώτας 
» μας. Μιά θερμή πατριωτική έκκλησις τοΰ Προέδρου τής 
» Διοικητικής Επιτροπής τοΰ Συλλόγου πρός τά μέλη αρκεί. 
» ’Οργανώνεται άμέσως έρανος μεταξύ τών ύπηρετούντων 
» βΐς τό Κεντρικόν Κατάστημα καί τά Καταστήματα ’Αθηνών 
» καί Πειραιώς, διά νά άγορασθή μαλλί. Ό έρανος εις όλίγας 
» ώρας έχει κι’ δλας τελειώσει. Συγκεντροΰται ποσόν 
» Δρχ. 76.248.

» Πρέπει νά πλεχθή τώρα τό μαλλί. Ή Διοικητική Έπι- 
» τροπή τοΰ Συλλόγου οργανώνει τήν διανομήν. Έπιστρα- 
» τεύονται συνάδελφοι άρρενες καί θήλεις. Αί συνάδελφοι 
» τής Τραπέζης αρχίζουν τό πλέξιμο. Οί άλλοι συνάδελφοι 
« παίρνουν μαλλί γιά νά πλέξουν εις τό σπίτι των, οί μητέ- 
» ρες των, οί γυναίκες των, οί αδελφές των, τά κορίτσια των.

(’Απόσπασμα άπό κύριον άρθρου τής «Τραπεζιτική;» μηνός Δεκεμ
βρίου 1940)

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ
Τό παρελθόν έτος ό Σύλλογος τών Υπαλλήλων τής 

’Εθνικής Τραπέζης τής "Ελλάδος συνεπλήρωσε πεντήκον- 
τα έτών βίον. "Ημισυς αιών είς τήν πρώτην γραμήν τών 
αγώνων του Έθνους, τής Τραπέζης καί τών μελών του.

Ή «Τραπεζιτική», επί τή προόψει τοΰ ιστορικού 
τούτου γεγονότος, είχεν αποφασίσει την έκδοσιν πολυ
σέλιδου φύλλου της διά τοΰ όποιου θά διερευνά το καί θά 
έτονίζετο η πολλαπλώς πλούσια δράσις τοΰ σωματείου 
μας μέ πλήρη άναδρομήν άπό τοΰ 1917, έτους ΐδρύσεως 
τοΰ Συλλόγου, μέχρι σήμερον, παρέχουσα ουτω τήν ευ
καιρίαν είς πάντας όπως γνωρίσουν τούς τίτλους καί 
τήν ιστορικήν βαρύτητα ενός έκ τών πρώτων επαγγελ
ματικών σωματείων τής χώρας μας μέ ύγειά καί συνεπή 
εθνικήν καί κοινωνικήν άντίληψιν τοΰ ρόλου του.

Φυσικόν, όμως, ήτο δπως ή πραγματοποίησις ενός 
τοιούτου έργου άποτελέση ύπόθεσιν καί προσπάθειαν 
όμάδος άνθρώπων καί χρόνου ίκανοΰ. Ή όμάς δέ αυτή 
δέν ή «ο δυνατόν—βασικώς—νά είναι άλ,λη άπό τό Γρα- 
φεϊον τοΰ Συλλόγου καί χρόνος της ή διάρκεια τής συλ
λογικής θητείας.

Άτυχώ.,, ή Διοίκησις τής Τραπέζης, παρά τό έκ τοΰ 
άπωτάτου παρελθόντος καθιδρυθέντ ις δικαιώματος δπως 
επανδροΰται τό Γραφιίον τοΰ Συλλόγου δι’ άποσπάσεως 
παρ’ αύτώ αριθμού μελών έκ τοΰ έκάστοτε Δ. Συμβου
λίου πρός διεκπεραίωσιν τής συλλογικής έργασίας, δέν 
έπραγματοποίησεν τάς αίτηθείσας άποσπάσεις καί τοΰ- 
το παρά τάς άπό τήν αρχήν τής θητείας τοΰ παρόντος 
Δ. Συμβουλίου γενομένας άναφορος, παραστάσεις καί 
ύπομνήσεις. ’Ακόμη καί προσφάτως υπεβλήθη είς τόν κ. 
Διοικητήν έκτεταμένον υπόμνημα υπό ήμερομηνίαν 
2 Ίου ίου 1968 μέ τήν παράκλησιν τής πραγματοποιή- 
σεως τών άποσπάσεων έστω καί διά τό έλάχιστον ένα- 
πομένον χρονικόν διάστημα τής θητείας τοΰ Συμβουλίου.

Ή σιωπή ήτο ή μή άναμενομένη άπάντησις.
’Αποτέλεσμα δλων αύτών, μεταξύ άλλων όδυνηρών 

διά τήν εύρυθμον λειτουργίαν τοΰ συλλογικοΰ οργάνου, 
ύπήρξεν καί ή άδυναμία συγκεντρώσεως τής ύλης πρός 
πραγματοποίησιν τής προγραμματισθείσης έκδόσεως. 
Φλέγ»ντα προβλήματα τής τρεχυύση; συλ/ ογικής ζωής 
άπερρόφησαν, ώς ήτο φυσικόν, τήν δραστηριότητα τών 
άπομενουσών δυνάμεων τοΰ Γραφείου.

Βεβαίως ή μή πανηγυρική έκδοσις τής «Τραπεζιτι
κής» ούτε τήν πεντηκονταετίαν, ούτε τήν βαρύτητα τοΰ 
γεγονότος, οΰτε τό κίρος τοΰ σωματείου μας μειώνει.

Έστω λοιπόν ή λιτή τούτη έμφάνισις ώς συμβολική 
ύποδήλωσις τοΰ έργου τό όποιον ήθέλαμεν νά προσφέ- 
ρωμεν καί λόγοι ξένοι πρός τήν θέχησίν μας δέν μας 
τό έπέτρεψαν.

«Η ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΙΣ TO NEON 
ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ ΜΕ ΔΡΧ. 100.000

Είς τάς 14 τοΰ παρελθόντος μηνος 
’Οκτωβρίου είς τάς αίθούσας συναλ
λαγών τοΰ Κεντρικού Καταστήματος ε- 
γένετο πανηγυρική Εναρξις των προ
εγγραφών είς το Λαχειοφόρον Δάνει
ον Οικονομικής Άναπτυξεως 1968. 
Είς τήν τελετήν τήν ’Εθν. Κυβέρνη- 
σιν έξεπροσώπηοεν δ Β' ’Αντιπρόε
δρος αυτής κ. Δ. Πατίλης.

Τον κ. ’Αντιπρόεδρον προσεφώνη-

σεν ό Διοικητής τής Τραπέζης κ. ’Αχ. 
Κάμινός, απήντησεν δέ δ κ. Πατίλης.

’Εν συνεχείς Ελαβε τόν λόγον δ 
Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας κ. Άδ. 
’Αθηναίος ο στις καί εδήλωσεν οτι δ 
Σύλλογος τών υπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης έγγρ,άορεται διά ποοδν 
δρχ. 100.000. Αΰτη ήτο κα’ι ή πρώ
τη γενομένη προεγγραφή είς τήν Τρά
πεζαν.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ A
Έν ’Αθήναις σήμερον τήν 23 

Μαΐου 1917, ημέραν Τρίτην 
καί ώραν 7 μ.μ. συν ήλθε ν έν τή 
κατοικία τοΰ κ. Κορυζή (οόος 
Πάρ'νιηδος άρι8. 40) ή προς σύν
ταξιν καί υποβολήν τοΰ Κατα
στατικού τοΰ Συλλόγου τών ΰ- 
παλλίλων τής Εθνικής Τραπέ
ζης τής ‘Ελλάδος προσωρινή ’Ε
πιτροπή παρόντων έκ τών με
λών αυτής τών κ.κ. ©εμ. Κανά
ρη, Δημ. Καρατζκ. Χικ. Σταυ- 
ροπούλου, Σπυρ. Παπαφοάγκου, 
Α. Νικολοπούλου, Φιλ. Κ: ρβού- 
νη, Λεωίν. Γεωργιάδου, Παν. 
Μεγαλίδου, ’Ιωάν. Ραυτοπού
λου καί ’Αλ. Κορυζή έτι δέ καί 
τών κ. κ. Νικολαΐδη καί Έπ. 
Βοΐσλου κληθέντων ύίπό τών 
λοιπών μελών τής ’Επιτροπής 
όπως μετέχωσι τής συνεδριάσε- 
ως καί τοΰ Γραμ,ματέως τής Ε
πιτροπής Παν Κουτσαλέξη.

'Εν άρχή άποφασίζεται όνο- 
φών'ως όπως ή διεύθυνσις τών 
συνεδριάσεων τής ’Επιτροπής 
άνατεθή είς τόν έκ τών μελών 
αύτής κ. ©εμ. Κανάρην. Μετά 
τούτο λαμβάνει τόν λόγον ό κ. 
Κανάρης καί δηλοΐ ότι ή πρός 
σύστασιν Σωματείου έπιθυμία 
τών υπαλλήλων τής Τραπέζης 
είναι όμολογουμένως όμόφωνος 
καθ’ όσον τό σχετικόν πρωτο
κολλάν έγένετο άμέσως άποοε- 
κτώμ έκ τοΰ συνόλου σχεδόν 
τών υπαλλήλων τοΰ Κεντρικού 
Καταστήματος καί Υποκατα
στήματος Πειραιώς, 

j Επίσης ό κ. Κανάρης κατα
θέτει επιστολήν τοΰ κ. Παν. Με- 

. γαλίδου δηλοΰντος ότι έπειδη 
κωλύεται νά προσέλθή δίδει έκ 
τών προτέρων τήν συναίνεσήν 
του διά π «σαν ληφθησομένην ά- 
πόφασιν.

Μεθ’ ό άρχεται ή συζήτησις 
έπί τοΰ θέματος τής διατυπωσε- 
ως τοΰ Καταστατικού καί άπο- 
φασίζεται, όπως ϊνα μή χρονί- 
ζωσιν αί συζητήσεις έπί έπου- 
σιωδών θεμάτων, τεθώσι μόνον 
πρός συζήτησιν τά κύρια σημε'α 
έφ’ ών νά ληφθώσιν έριστικαί 
άποφάσεις, νά άνατεθή _ δέ είς 
τετραμελή έπιτροπήν ή επεξερ
γασία τών λεπτομερειών τοΰ 
Καταστατικού.

Μετ’ εύρείαν συζήτησιν δια- 
τυποΰνται καί μο,ογράφονται 
έν ίδιαιτέρω φύλλω χάρτου αί 
κυριώτεραι διατάξεις έφ’ ών δέ
ον νά έδράζεται τό καταστατι
κόν ώς έπεται:

ΣΚΟΠΟΣ
Συνιστάται Σ ωματείον τών

υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος, σκοπός τοΰ 
οποίου έσται 1) ή διαχε;ρισις 
παντός θέματος αφορώντας τούς 
ύπαλλήλους τής Τραπέζης, 2) ή 
διά καταρτίσεως βιβλιοθήκης 
διαλέξεων καί παντός άλλου μέ
σου παροχή πνευματικής άναψυ- 
χής καί 3) ή δ:’ εντευκτηρίων 
στενωτέρα έπικοινωνία των με
λών.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Ή επωνυμία έσται «Σύλλο

γος τών ‘Υπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης τής Έλλάδοςη.

ΜΕΛΗ
Μέλη τοΰ Συλλόγου_ έσοι> τ*ι 

πάντες οί ύπάλληλοι της Έθ ι- 
κής Τραπέζης έπί δηλώσει της 
περί τούτου προθέσεως αύτών έ- 
χουσι δέ δικαίωμα ψήφου αυτο
προσώπως παριστάμενοι μό.οι.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Ό Σύλλογος διοικεΐται ΰπό 
έπιτροπής έννεαμελοΰς έξ _ής 
έκλέγεται είς Πρόεδρος, δύο αν
τιπρόεδροι, είς Γενικός Γ,.αμμα- 
τεύς καί είς Ταμίας.

Ή πρώτη Διοικητική ’Επιτρο
πή θέλει όρισθή ύπ’ αύτοΰ τοΰ 
Καταστατικού καί ή διάρκε α 
αύτής έσεται διετής, θέλει δέ ά- 
ποτελεσθή έκ τών προσώπτ-ν ά
τι να όμοφώνως ύπεδείχθησαιν 
δυνάμει τοΰ υπογεγραμμένου 
παρά πάντων τών ύπαλλήλων 
πρωτοκόλλου διά τήν σύνταξιν 
τού Καταστατικού καί λοιπάς έ- 
νεργείας.

Διά πάσας τάς λοιπάς λεπτο
μέρειας καί τήν σύ.ίταξιν τοΰ 
Καταστατικού έξουσιοδοτεϊται 
’Επιτροπή άποτελουμένη έκ 
τών κ.κ. Καρβούνη, Σταυροπού
λου, Παπαφράγκον καί Κορυ- 
ζην.

Μεθ’ ό ανατίθεται είς την ως 
άνω Επιτροπήν όπως έπί τή βά
σει τών ειλημμένων άποφάσεωιν 
έπεξεργασθή έν ταΐς λεπτομε- 
ρείαις τό Καταστατικόν καί ύ- 
ποβάλη τοΰτο εις προσεχή συνε
δρίαν.

Μεθ’ ό λύεται ή συνεδρίασις.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙ
ΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
©εμ. Κανάρης, Δημ. Kc-ρα- 

τζάξ, Νικ. Σταυρόπουλος, Σπ. 
Παπαφράγκου, Α. Νικολόπου- 
λος, Φιλ. Καρβούνης, Λ. Γεωρ- 
γιάδηξ, I. Ραυτόπουλος, ’Αλ. 
Κορυζής.

0 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡ0Σ0Π0ΥΛ0Σ ΟΜΙΛΕΙ, 
ΕΠΙ ΤΗ ΕΚΛΩΣΕ! ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 
ΤΗΣ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ,, ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ

(Του ’Οκτώβριον τοΰ 1934, 6 
Σύλλογο; τών " Υπαλλήλων τή; 
’Εθνικής Τραπέζης εκδίδει ίδικόν 
του δημοσιογραφικόν δργανον, τήν 
«Τραπεζιτική». Εί; τό πρώτον της 
φύλλου φιλοξενείται χαιρετισμός 
τοΰ ιστορικού Διοικητοΰ τής Τρα
πέζης Ίωάννου Δροσοπούλου. Τό 
κείμενον παρουσιάζει όλως ιδιαί
τερον ενδιαφέρον διότι άποδεικνύει 
ότι ή έξέχουσα εκείνη φυσιογνω
μία, ώς ήτο ό 'Ιωάννης Δροσόπου- 
λος, ό αδέκαστος καί εμπνευσμέ
νος ήγέτης τής Εθνικής Τραπέζης 
άντελαμβάνετο τόν Σύλλογον καί

τόν προορισμόν του εΐ5 τήν ορθήν 
εκείνην θέσιν είς τήν οποίαν καί 
σήμερον οΰτος ίσταται, πέραν δη
λαδή τοΰ συνήθους επαγγελματι
κού σωματείου, είς τήν τοιαύτην 
τοΰ ειλικρινούς καί πολιτίμου πα
ραστάτου τοΰ Ιδρύματος είς κάθε 
δυναμικήν καί εθνικήν αύτοΰ δρα
στηριότητα. ’Αλλά καί δτι αί σχέ
σεις Διοικήσεως καί Συλλόγου εύ- 
ρίσκοντο είς υψηλήν στάθμην άλ- 
ληλοκατανοήσεως. Ήτο δέ εκφρα- 
σις υπερηφάνειας διά τήν Διοίκη- 
σιν τό γεγονός δτι προήρχετο έκ 
τών σπλάχνων τοΰ προσωπικού).

» Μέ εξαιρετικήν χαράν πληροφορούμαι τήν άπόφασιν 
» τοΰ Συλλόγου περί έκδόσεως τής «Τραπεζιτικής» ώς εί δι— 
» κοΰ οργάνου διά τήν επιδίωξιν τών γενικωτέρων σκο- 
» πών του.

» Τό γεγονός, δτι ό Σύλλογος τών ‘Υπαλλήλων τής 
» ’Εθνικής Τραπέζης ήνδρώθη μέχρι τοΰ νά δημιουργή ίδιον 
» δημοσιογραφικόν δργανον διά τήν όλοκλήρωσιν τής άπο- 
» στολής του είναι βεβαίως άπό πάσης άπόψεως εύχάριστον, 
» ή δέ Διοίκησις τής Τραπέζης, έκ τών σπλάχνων τοΰ 
» προσωπικού καί αυτή προερχομένη, συμμερίζεται έξ όλο- 
» κλήρου τήν έπί τούτω ύτ ερ ηφάνειαν αύτοΰ καί χαίρει 
» τοσούτω μάλλον, δσω ό περί ού πρόκειται Σύλλογος διά 
» τής όλης μέχρι τοΰδε πολιτείας του άπέδειξεν, δτι τήν 
» αποστολήν του δέν αντιλαμβάνεται μόνον ώς αποστολήν 
» συνήθους έπαγγελματικοΰ σωματείου, άλλά καί ώς τοι- 
» αύτην ειλικρινούς καί πολυτίμου παραστάτου τοΰ Ίδρύ- 
» ματος έν τή έπιδιώξει των γενικωτέρων κοινωφελών ή 
» έθνικών σκοπών αύτοΰ.

» Εφ δσον τοιαύτην περί τής αποστολής τοΰ Συλλόγου 
» έχουσιν άντίληψιν οί έκάστοτε διοικοΰντες αύτόν, ή Δίοί- 
» κησις τής Τραπέζης είναι φυσικόν νά περιβάλλγ) μέ στορ-
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Άριθ. Προιτ. 10150 
Προς τον
Πρόεδρον τοϋ Συλλόγου των Υπαλ

λήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης Ελ
λάδος 

Αιόλου 86 
’Ενταύθα 
Κύριε Πρόεδρε,

Έχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν 
ύμΐν οτι εντός τών πλαισίων τοϋ υ
πέρ τής νεολαίας ευεργετικού έργου 
τής ’Αδελφότητος λειτουργεί Από ετών 
εις τό ειΑ τών οδών ’Ακαδημίας καί 
'Ομήρου 28, ιδιόκτητον μέγαρον τής 
Χ.Α.Ν. Εκπαιδευτικόν Τμήμα διά 
νέους καί νέας, σπουδαστής καί εργα
ζομένους. Είς τό Τμήμα τούτο τής 
’Αδελφότητος λειτουργεί άρτίως ώρ- 
γανωμένον Φροντιστηρίου Ξένων 
Γλωσσών (’Αγγλικής, Γερμανικής, 
Γαλλικής), Τμήματα Στενοδακτυλο- 
γραφίας ('Ελληνικής καί ’Αγγλικής), 
Λογιστικής, Φροντιστήριον εισαγωγι
κών εξετάσεων Άνωτέρας καί Άνω- 
τάτης Έκπαιδεύσεως, Σχολή Λογι
στών άποσκοποϋσα είς τήν κατάρτι- 
σιν Λογιστών επιχειρήσεων μέ πλήρη 
γνώσιν τών μεθόδων καί τών κανόνων 
τής λειτουργίας ενός συγχρόνου Λο
γιστηρίου, ώς καί Τμήμα Μελετών εις 
τήν Διοικητικήν τών ’Επιχειρήσεων.

Ή προσπάθεια τής Χ.Α.Ν., ήτις 
ώς γνωστόν πρώτη εϊσήγαγεν έν Έλ- 
λάδι τον θεσμόν τών Σχολών ξένων 
γλωσσών, όστις Αποδεικνύεται ευεργε
τικός διά τήν Ελληνικήν Νεότητα, 
είναι όπως, διά τής δημιουργίας πλή
ρως (οργανωμένου ’Εκπαιδευτικού Τμή 
ματος, μέ αριστον διδακτικόν προσω
πικόν, έγκατεστημένον είς άνετον καί 
πολιτισμένου περιβάλλον, μακράν δε 
πάσης έμποοικής σκέψεως, συντελέση 
είς τήν έξύψωσιν τοϋ πνευματικού ε
πιπέδου τής Ελληνικής Νεολαίας, καί 
είς τήν ταυτόχρονον μετάδοσιν είς αΰ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ Χ.Α.Ν.
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΗΡΟΥ 28
ΤΗΑ. 614.944 - 626.970

τήν κοινωνικών καί ηθικών Αξιών, α
παραιτήτων είς τήν σημερινήν ιδία 
θορυβημένην εποχήν μας.

Τό Λ. Συμβούλιον άπεφάσισεν όπως 
δεχθή μέλη (οργανωμένων Συλλόγων, 
’Ομάδων, ώς καί τά τέκνα τούτων, 
είς τάς Σχολάς τής ’Αδελφότητος, πα- 
ρέχον είς ταΰτα τήν επί πλέον τών 
χαμηλών διδάκτρων σημαντικήν έκπτω- 
σιν 20 % έπ’ αυτών, μέ τήν πεποί- 
θησιν οτι τοιουτοτρόπως θέλει συμ- 
βάλει σημαντικώς είς τήν συμπλη
ρωματικήν έκπαίδευσιν τούτων.

Θά ε’ίμεθα ευτυχείς εάν ήθέλατε 
μάς έμπιστευθή είς τον εκπαιδευτικόν 
τούτον τομέα, μέλη τού Συλλόγου τών 
’Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος ώς καί τά τέκνα τού
των, τά όποια δύνανται έπιπροσθέτοις 
νά παρακολουθούν τάς μορφωτικός, 
ψυχαγωγικός καί λοιπάς εκδηλώσεις 
τών διαφόρων Τμημάτων τής Χ.Α.Ν., 
ανευ επιβαρύνσεων, έγγραφόμενα μέ
λη αυτής.

Προς τούτοις παρακαλοΰμεν όπως 
ευαρεστούμενος κοινοποιήσητε τήν Α- 
πόφασιν ταύτην τής Χ.Α.Ν. είς τά 
μέλη τού ύμετέρου Συλλόγου καί γνω- 
ρίσητε ήμΐν έν καιρώ τάς ύφ’ υμών 
ληφθησομένας αποφάσεις διά τήν έν- 
δενομένην συνεργασίαν.

Συνημμένης διαβιβάζομεν ύμΐν κα
τάλογον διδάκτρων τών διαφόρων 
Τμημάτων τού Φροντιστηρίου τής ’Α
δελφότητος, θά είναι δέ πάντοτε etc 
Τήν διάθεσίν σας ή αρμόδια Υπηρε
σία τής Χ.Α.Ν. διά πάσαν σχετικήν 
πληροφορίαν.
Έν Άθήναις τή 14 Σεπτεμβρίου 1968 

Μετά πάσης τιμής .
Ό ’Αντιπρόεδρος 

ΘΡ. ΚΑ Π ΕΛΑΙΑΣ 
Ό Γεν. Γραμματείς 

ΑΛΕΞ. ΣΑΡΑΤΣΟΓΛΟΤΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1968 - 69

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ

(έφ’ απ ξ)

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

‘Απλά τμήματα (Πρακτικά)

Α' τάξις (3 ώρ. έβδομαδιαίως) Δρχ. 110.— Δρχ. 60.—
Β' » (3 ωρ. » ) » 110.— » 60.—
C' » (3 ώρ. » ) » 130.— » 60.—
D' » (3 ώρ. » ) » 130.— » 60.—
Εντατικά Τμήματα (’Ακαδημαϊκά)
Α’ τάξις (6 ώρ. έβδομαδιαίως) Δρχ. 180.— Δρχ. 60.—
Β » (6 ώρ. » ) » 180.— » 60.—
C' » (6 ώρ. » ) » 200.— » 60.—
D' » (6 ώρ. » ) » 200.— » 60.—
Ε' » (6 ώρ. » ) » 220.— » 60.—
L.C. » (6 ώρ. » ) » 250.— » 60.—
JUNIOR Ρ' (6 ώρ. » ) » 250.— » 60.—
SENIOR Ρ' (6 ώρ. » ) » 250.— » 60.—

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Α' τάξις (3 ώρ. » ) » 120.— » 60.—
Β' » (3 ώρ. » ) » 130.— » 60.—
€' » (3 ώρ. » ) » 140.— » 60 —

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Α' τάξις (3 ώρ. » ) » 120.— » 60.—
Β' » (3 ώρ. » ) » 130.- » 60.—
C » (3 ώρ. » ) » 140.— » 60.—

Σ Τ ΗNO ΓΡΑΦΙΑΣ

α) Ελληνικής (3 ώρ. έβδομαδιαίως) » 120.— » 60.—
β) ’Αγγλικής (3 ώρ. » ) » 120.— » 60.—

ΔΛ Κ ΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

α) Ελληνικής (3 ώρ. έβδομαδιαίως) » 120.— » 60.—
β) ’Αγγλικής (3 ώρ. » ) » 120.— » 60.—

ΑΟΓΙΣΤϊΚΩΝ

(4 % ώρ. έβδομαδ.) » 160.— » 60.—
ΣΤΕΝΟΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

(Ελληνικής) (15 ώρ. έβδομαδ.) » 370.— » 60.—

ΜΟΝΟΤΑΞΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
(24 ώρ. έβδομαδ.) » 400.— » 60.—

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 

(15 ώρ. έβδομαδ.) » 450.—
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΟΙΚΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(6 ώρ. έβδομαδ.) » 1000.— 
δΓ δλον τον κύκλον σπουδών

60.—

60.—

Η ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΙΣ 01 ΚΙΝΗΤΡΟΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(Τήν 31ην ’Οκτωβρίου έλαβε χώ-, ΥΠΟ ΙΩδΝΝΟΥ ίΙΕΡΑΝΤΩΝΗ

ραν εις τήν μεγάλην αίθουσαν συναλ-1 Ν , , ' , , , , ,,
λαγών τοϋ Κεντρικού Καταστήματος ! 10 χρησιμοποιεί και το κυκλοφορεί δια κών του, κατενοησεν ενωρίς ο ανθρω- 
τής Εθνικής Τραπέζης ό εορτασμός | τ4ν συντήρησίν, ιομ, τήν διασφάλιση- πος, οτι ό ορθός προορισμός τού α

τού μέλλοντος του καί τήν βελτίωσιν τόταμιευομένου χρήματος είναι ή Α-τής διεθνούς ημέρας άποταμιεύσεως. 
Παρουσία εκπροσώπων τής Έθν. Κυ- 
βερνήσως, τής Εκκλησίας καί αν
τιπροσωπειών έκ μαθητών διαφόρων 
Γυμνασίων τών ’Αθηνών είς τούς ό
ποιους έπεδόθησαν ιδιόχειρός ύπό τοϋ 
Διοικητοϋ τής Τραπέζης 166 Βιβλιά
ρια νεοανοιγέντων λογαριασμών Τα
μιευτηρίου μέ συμβολικά ποσά κατα
θέσεων.

Κατά τήν διάρκειαν τής εορτής 
ό κ. Ί Περαντώνης, Προϊστάμενος 
τοΰ Τμήματος Έκπαιδεύσεως Προσω
πικού, έςεφώνησε τόν ακόλουθον λό
γον:)

’Ολόκληρος 6 πολιτισμένος κόσμος, 
μέ διαφόρους έορταστικάς εκδηλώσεις, 
εορτάζει σήμερον τήν Αποταμίευσιν ώς 
αρετήν τού Ανθρώπου.

Ή εορτή αυτή δέν είναι πανηγυρι
κή έκδήλωσις ενός θρησκεύματος, κα
τά τήν όποιαν εορτάζονται θρησκευτι
κά γεγονότα, ούτε είναι εορτή ενός 
έθνους, κατά τήν όποιαν γεραίρονται 
εθνικά τρόπαια, άλλ’ είναι πανανθρώ
πινος πανηγυρισμός τής, διά μέσου 
τών αιώνων, έπιβιώ-σεως τοϋ ανθρω
πίνου γένους, ύπό τό βλέμμα τού 
Θεού.

Πανηγυρίζομεν, επομένως, σήμερον 
τήν νίκην τού ανθρώπου έναντίον 
τών στοιχείων τής φύσεως καί τήν 
Ανάτασιν τοϋ πνεύματός του προς τόν 
χώρον τοϋ πολιτισμού.

Ό ασθενής είς σωματικός δυνάμεις 
άνθρωπος, κατά τήν πρωτόγονον έμ- 
φάνισίν του επί τής γής, είς τά βάθη 
τών χιλιετηρίδων, ήτο ήναγκασμένος 
νά περιπλαναπαι συνεχώς διά νά κα- 
λύπτη τάς βιοτικός του άνάγκας. Ά- 
νεοοινδτο επί τών δένδρων, κατά τήν 
περίοδον τοϋ θέρους, διά νά συλλέξη 
καρπούς καί άπεσϋρετο κατά τόν χει
μώνα διά νά προφυλαχ-θή είς τά σπή
λαια, όπου είχεν Αποταμιεύσει ξύλα 
προς θέρμανσιν καί θηράματα καί άλ
λος τροφός διά τήν συντήρησίν του.

Παρά τόν αγώνα, όμως, τούτον 
καί τήν θεόπνευστον αυτήν προνοητι- 
κότητα προς άποταμίευσιν Αγαθών, ή 
ζωή τοΰ Ανθρώπου καί ή έπιβίωσίς 
του έξηρτώντο πάντοτε Από τήν πε- 
ριπλάνησιν καί από τήν τύχην.

Διά τούτο, κατά τήν πορείαν τής 
έξελί,ξεώς του, συνέλαβεν ό άνθρωπος 
τήν ιδέαν τής έξημεροόσεως των Αγρί
ων ζώων καί τής καλλιέργειας τών Α
γρών.

Μέ τόν τρόπον αυτόν έσταθεροποιή- 
θησαν είς μόνιμα Αγαθά, ύπό Αποτα- 
μιεύσιμον μορφήν, τα γεννήματα τών 
εξημερωμένων ζώων, καί τά γεννήμα
τα τϋς νής, τά όποια, Αποταμιευόμε
να είς τά ποώτα ταμιευτήοια, τάς Α- 
ποθήκας, έξησφάλιζον εΡ τόν ανθότο
πον τό σήιιεοον καί απύλλασσον αυ
τόν Από τήν Αγωνίαν διά τό μέλλον.

’Από τήν στιγμήν σύτύν Ανοίγον
ται οί όρίζηντες καί δ'ανοίνηνται αί 
λεωφόροι πρός τήν κοινωνικότητα κάι 
τόν πο) ιτισμόν.

Ό άνθρωπος Ανταλλάσσει πλέον τά 
Αγαθά του μέ άλλα άναθά, οργανώ
νει τήν συλλογικήν ζωήν του καί, ποός 
ταχυτέραν ίκανοποίησιν τών αναγκών

τής οικονομικής και τής πνευματικής 
θέισεώς του.

Μέ τήν Αποταμίευσιν ό άνθρωπος *- 
λύσε τά βασικώτερα προβλήματα τής 
έπιβιώσεώς του. Ή στέγη είς τήν ο
ποίαν στεγάζεται ή οικογένεια μας, ή 
προσωπική μας πνευματική καλλιέρ
γεια καί ή σπουδή τών παιδιών μας, 
ή πρόβλεψις διά τήν υγείαν μας καί 
τά γηρατειά μας, ή πρόνοια διά τήν , χθος του υλοποιείται είς αγαθά, τά ό- I

νόρθωσις τής συλλογικής οικονομίας 
του, ή όποια επιτυγχάνεται μόνον έφ’ 
όσον τό χρήμα κυκλοφορεί πρός όλους 
τούς τομείς τής ανθρώπινης δραστηρι- 
ότητος, όπως τό αίμα κυκλοφορεί συ
νεχώς πρός όλα τά μέλη τοΰ σώμα
τός του.

καί τάς Τράπεζας.
Αί Τράπεζαι αύταί, ώς καθιδρύματα 

κοινωνικά, κατέστησαν, διά τής συγ- 
κεντρώσεως, τής διασφαλίσεως καί τής 
συνεχούς κυκλοφορίας καί τής Αξιϋ- 
ποιήσεως τών Ατομικών Αποταμιεύσε
ων, οργανισμοί οί οποίοι διηυκόλυναν 
καί διηύρυναν τήν οικονομίαν μας επί 
εθνικού καί διεθνούς επιπέδου. Ή ’Ε
θνική μας Τράπεζα, είς τήν Ελλάδα, 
ύπήρξεν ή πρώτη καρδία τής οικο
νομικής ζωής τής χώρας μας, ή ό-

Ο ρυθμός τής ^συλλογικής ζωής ε- ποια συνεκέντρωσε καί Απεκέντρωσε μέ 
δίδαξεν εις τον ^άνθρωπον οτι ο μο- ορθολογικήν Αξιοποίησιν τήν οίκονο-

άπσκατάστασιν τών θυγατέρων μας, ή 
δημιουργία κεφαλαίων διά τήν έναρξιν 
καί τήν λειτουργίαν τών έπιχειρήσεών 
μας, όλα αυτά, ώς βασικά αιτήματα 
τής ζωής, έχουν ώς Απαραίτητον προ- 
ϋπόθεσιν τήν καλήν χρήσιν καί τήν 
Αποταμίευσιν τοΰ προϊόντος τής προ
σωπικής μας εργασίας.

Έκτος, όμως, τοΰ νοήματος τούτου 
τής Ατομικής Αποταμιεύσεως καί τής 
συμβολής αυτής είς τήν κάλυψιν τών 
προσωπικών καί οικογενειακών άναγ-

ποια υπηρετούν, οχι μονον το ατομι
κόν του συμφέρον, Αλλά καί τάς Α- 
νάγκας τών άλλων ανθρώπων. Τό πε
ρίσσευμα, επομένως, τοϋ χρήματός 
του έπρεπε νά τεθή είς τήν διάθεσίν 
τού εύρυτέρου κοινωνικού συνόλου διά 
νά καιταστή ωφέλιμον διά τόν ίδιον 
καί εξυπηρετικόν διά τήν κοινωνίαν.

’Ιδού διατί ό άνθρωπος εμπιστεύε
ται, Από Αρχαιότατων χρόνων, τήν φύ- 
λαξιν καί τήν κυκλοφορίαν τών Απο
ταμιευμάτων του είς τούς τραπεζίτας

Χαρακτηριστικόν στιγμιότυττον οπτό τήν εορτήν τής άποταμιεύ
σεως. Ό Διοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης κ. .'Αχ. Κομνινός παραδί- 
δει είς μαθητήν τό βιβλιάριον καταθέσεων νεοανοιγέντος λογαριασμού 
Ταμιευτηρίου.

0 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡ0Σ0Π0ΥΛ0Σ 
ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Οί σπουδασταί οί παρακολουθοϋντες δύο ή πε
ρισσότερα μαθήματα, ώς καί τά αδέλφια τά έγ
γραφόμενα συχρόνως είς τάς Σχολάς τής Χ.Α.Ν., 
λαμβάνουν έκπτωσιν 10% έπν τών διδάκτρων.

Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδας
» γήν καί νά ένισχύη πάσαν προσπάθειαν τείνουσαν πρός 
» καλλιτέραν καί άρτιωτέραν έμφάνισιν αύτοϋ καί δέν είναι 
» βεβαίως ανάγκη ν’ απαριθμήσω τήν στιγμήν ταύτην, διά 
» ποιων θετικών πράξεων έξεδηλώθη πάντοτε καί έκδη 
» λοϋται ή στοργή αυτή.

» Οΰτω, καί τήν νέαν ταύτην προοδευτικήν κί' ησιν τοϋ 
» Συλλόγου, τής έκδόσεως τής «Τραπεζιτικής», ή Διοίκησις 
» τής Τραπέζης βλέπει μετά πολλής συμπάθειας, καί θέλει 
» παρακολουθήσει μέ ιδιαίτερον δλως ενδιαφέρον μέ τήν 
» ελπίδα — ή μάλλον τήν πε οίθησιν —(ήτις άποτελει καί 
» τήν θερμοτέρχν εύχήν της), οτι μέ τάς υγιείς, σώφρονας 

του, εμφανίζει ό ίδιος είς τό προσκύ- ; » καί προοδευτικάς άρχάς, ας ή Διοίκησις τοΰ Συλλόγου 
,Μ'"' »ηΐιν,™,ηίί -τδ ««inr, Τό ! » έταξεν ώς βάσεις τής έκδόσεώς του, ταχέως τό περιοδικόν

» σας τούτο θέλει άποβή, έφ’ ένός μέν διά τής καταλλήλου 
» διαφωτίσεως καί διαπαιδαγωγήσεως τοΰ προσωπικού,
» οοβαρώτατον δργανον προαγωγής τών καλώς νοούμε· ων 

σιιιοποιεϊται ιιε συνεσιν, διά Ά νινη » συμφερόντων αυτού έν συ· δυασμώ καί πρός τά τοιαΰτα 
■■^ον μεγαλυτέρας παραγωγής $*«-,» τοΰ 'Ιδρύματος, μέθ'ών είναι άρρήκτως συνυφασμένα,

» άφ’ έτέρου δέ διά τής αντικειμενικής καί από περιωπής 
σπόρον, όχι ώς θησαυρόν Ανεκμετάλ- ® ερευνης γενικωτερων ζητημάτων ενδιαφερόντων τον ολον 
λευτον, Αλλά διά μίαν νέαν σποράν, » τραπεζικόν κλάδον καί γενικώτερον τήν δλην εθνικήν
πρός διαιώνισης τοϋ παραγομτνου, εΐ- yy οικονομίαν, πολύτιμον μορφωτικόν δργανον καί δι’εύρύ-
δους, έτσι και ο κάτοχος του χρήμα- .. , -, , ~ 1
τος,’οΰτε τδ αιαταλά ούτε τό κρύ- » τεΡον κυκλον «ναγνωστων.
βει εγωιστικά, άλλα τδ αποταμιεύει, ΙΩ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΑΟΣ

^ϊ
§

ν ον τοϋ πηλιτισιιοϋ τό χοΰιια 
γ.οήαα τούτο, ό>ς προϊόν α''θοωπίνης 
προσπάθειας καί φυσικής ΰ’ης, δέν 
σπατα55-αι Αλόγισ-α, ΑΙ 1 ά οίκονοιιεϊ 
ται, συΠένεται, φυλάσσεται καί yori· 

•αι ιιέ σύνεσιν, διά ”ά νίτ 
γαλυτέρας παραγωγής Αγ.

θών.
"Οπως ό γεωργός φυλάσσει τόν

μνκήν πίστιν τοΰ ελληνικού λαού, καί 
έβοήθησεν άποτελεσματικώς τό Έ
θνος είς όλας τάς κρίσιμους στιγμάς 
του, διότι έχάραξεν, ώς πρωτοπόρος, 
τήν ορθήν πορείαν τής οικονομικής 
μας άναπτύξεως.

Τό πνεύμα τής άποταμιεύσεως, ώς 
πρόνοια ατομική, λαμβάνει εύουτέρας 
διαστάσεις μετά τήν έγκαθίδρυσίν του 
είς τάς Τραπέζας.

Είναι φανερόν ότι μία πέτρα μόνη 
της δέν είναι δυνατόν νά άνεγείρη οι
κοδόμημα. Πολλοί, όμως, μαζί ανε
γείρουν ναούς καί οικοδομούν παλά
τια.

Αί Ατομικοί αποταμιεύσεις συνηνώ- 
9ησαν, διά τών Τραπεζών, είς δημι
ουργικήν δύναμιν οικονομίας. Τά ο
λίγα αποταμιεύματα, ένός έκαστου Α
τόμου, παραμένουν άχρηστα, έφ1’ ό
σον άποθησαυρίζονται μεμονωμένως. 
Είς τήν Τράπεζαν, όμως, καί τόν τό
κον Αποφέρουν, ώτ Ατομικόν όφελος 
τοϋ καταθέτου, Αλλά καί συν αποτε
λούν, συγχρόνως, τό ^ρπαραίτητον κ®- 
φάλαιον διά τήν παροχήν δανείων 
πρός έξνπηρέτησιν τής Αγροτικής πα
ραγωγής, πρός διακίνησιν τοϋ εμπο
ρίου, πρός λειτουργίαν τής βιοιιηχανί- 
ας καί πρός δημιουργίαν οίουβήποτιε 
ιιεγάλου κοινωνικού καί εθνικού Ερ
γου.

Τό πνεΰμα τής Αποταμιεύσεως, ώς 
έλατήριον προόδου καί πολιτισμού, ε- 
δωσεν είς τόν άνθρωπον τήν οίκονσ- 
μικήν δύναμιν διά νά δημιουργήση ο,τι 
υψηλόν κατέχομεν καί θαυμάζομεν σή
μερον.

Αί μεγάλοι αύταί δημιουργίαι δέν 
υπήρξαν άποτέλεσαα Εργου μιδς στι
γμής καί προσπάθειας ένός άτόμου. 
Αί δηαιουργίαι αύταί είναι Αποτέλε
σμα συντονισμού τοϋ μόχθου τής αν
θρωπότητας, έπί πολλάς χιλιετηρίδας.

Ή σημερινή έξέλιξις καί ή εύημε- 
ρία τοϋ Ανθρωπίνου γένους καί ή α- 
νάτασις αύτοϋ έκεϊθεν τού γήινου χώ
ρου πρός τό διάστημα καί τάς αύρα
ν ίο υς σφαίρας δφείλεται είς τήν κυ- 
βερνώσαν πρόνοιαν τοΰ Θεού, ή οποία 
ένεχάραξεν είς τό πνεύμα μας τήν τά- 
σιν τής Προνοίας διά τό μέλλον.

Ό άνθοωπος, διά αέσου τών αί(ό- 
νων Αγωνιζόιμενος, αναπτύσσεται καί 
Εξελίσσεται καί εκπολιτίζεται συνε- 
Χ'~κ, διότι καί τήν σοφίαν τ^υ διεφύ- 
λαξιε καί έκοννοποίησεν αύτήν ποός 
τούς συνανθρώπους, καί τον θησαυρόν 
τοϋ μόχθου του δέν έσπασα! ησε καί 
δέν άπέκουψτν αυτόν είς την νϋν. Αλ
λά δια τΰς Αποταμιεύσεως τόν Εθεσεν 
είς τήν δ'άθεσιν ολοκλήρου τοϋ κοι
νωνικού συνόλου.
Μαθηταί καί ιιαθήτριαι,

Σάς ύποδτνόιιεθα σήυεοον, έπισή- 
αως, καί σά- Ατεοθύνομεν μήνυμα 
στοονής καί ανάπης.

Μη λησμονείτε ότι αί έστίενι τών 
ποιον όνων μας ενοησιιιοπαιύ-Ίησαν ώς 
τπιμι ευτήοια τοΰ Ιερού πυοός.

Ένθυμηθήτε ότι ή κιβωτός, πού 
συμβολίζει τήν εκκλησίαν μας, δέν ή- 
τιο τίποτε άλλο παρά Ενα ταμιευτήριον 
ζωής διά τήν έπιβίωσιν τής ζωής είς 
τόν πλανήτην μας.

Γνωρίζετε ότι ή ’Εκκλησία μας είναι 
ή ταμιοϋχος τής χάριτος διά τήν έπι- 
βίωσίν μας είς τήν αίωνιότητα.

Είναι, επομένως, ιερά ή πράξις τής 
Αποταμιεύσεως.

Σείς, μαθηταί καί μαθήτριαι, Απο
τελείτε τήν ελπίδα τοΰ μέλλοντος.

Συνέχεια είς τήν σελίδα 7
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Συνάδελφοι,
"Οσοι άπό σάς τρώτε έξω άπό τό σπίτι σας, είτε τό μεσημέρι, είτε 

τό βράδυ, προτιμάτε τό έστιατόριον της Λέσχης μας.
Είναι συμφέρον δικό σας καί τοϋ Συλλόγου.
Καί ή ποιότης καί ή ποσό της καί οί τιμές τών προσφερομένων φα

γητών δέν έχουν κσμμϊα σχέση μέ τά συνήάη έστιατόρια.
Ή τακτική παρουσία σας είναι ό μόνος τρόπος γιά κάδε περαι

τέρω βελτίωση τών συνάηκών λειτουργίας του Καταστήματος.
Τό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου είναι έτοιμο νά άκούση κάδε 

έποικοδομητική πρόταση καί κάδε λογικό παράπονο.
Γι' αυτό έξ άλλου έτοποδέτησε καί κουτί παραπόνων άπ' όπου όμως 

δά λαμβάνωνται ύπ' όψιν μόνον τά ένυπόγραφα παράπονα καί τά προερ
χόμενα άπό έργαζομένους είς τήν Τράπεζαν καί όχι άπό τούς έστιαζο- 
μένους είς τήν Λέσχην ώς φιλοξενουμένους.

Επαναλαμβάνουμε καί πάλι, προτιμάτε τό έστιατόριό μας. Η καλή 
του άπόδοση είναι σέ άπόλυτη συνάρτηση μέ τήν συμμετοχή σας.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΚΩΛΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ 
ΠΕΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Β. Διάταγμα 667/1968 (Φ.Ε.Κ. 237 Τευχ. Α της 7-10 -68)

Έχοντες ΰπ’ οψει: 1) Την διάτα- 
ξιν τοϋ άρθρου τρίτου nap. 1 τού ν. 
δ. 4204)1961 «περί κυρώσεως τής ΰπ’ 
άριθ. 87 Διεθνούς Συμβάσεως «περί 
συνδικαλιστικών Ελευθεριών και προ
στασίας τοϋ συνδικαλιστικού δικαιώ
ματος». 2) Την διάταξιν τοϋ άρθρου 
τρίτου παρ. 1 τοϋ ν.δ. 4205)1961 
«περί κυρώσεως τής ΰπ’ άριθ. 98 Δι
εθνούς Συμβάσεως «περί εφαρμογής 
των αρχών τοϋ δικαιώματος όργανώ- 
σεως καί συλλογικής διαπραγματεύσε- 
ως». 3) Την διάταξ.ν τοϋ άρθρου 13 
τοϋ ν.δ. 4361)1964 «περί τροποποι
ήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων 
τινων τής περί επαγγελματικών σω
ματείων νομοθεσίας» καί

4) Την ΰπ’ άριθ. 473)1968 γνω- 
μοδότησιν τοϋ Συμβουλίου τής ’Επι
κράτειας, προτάσει τοϋ 'Ημετέρου Επί 
τής ’Εργασίας 'Τπουργοϋ, άπεφασίσα- 
μεν καί διατάσσομεν:

Αί διατάξεις τής κείμενης περί I- 
έπαγγελματικών σωματείων νομοθεσί
ας κωδικοποιοϋνται 
εις ίνιαΐον κείμενον, ώς εξής:

"Α ρ θ ρ ο ν 1.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

(Ν. 281)1914 άρθρα 19, 20, 23— 
Β.Δ. 15)20.5.1920 άρθρα 59, 61 παρ. 
4. 62 — Ν.Δ. 4204)1961 άρθρα 2, 
3 — Ν.Δ. 4205)1961 άρθρα 1, 2 — 
Ν.Δ. 4361)1964 άρθρον 4).

1. Τά επαγγελματικά σωματεία Α
ποκλειστικόν σκοπόν Εχουν τήν με
λέτην, την προστασίαν καί τήν προ
αγωγήν τών οικονομικών ή Επαγγελ
ματικών συμφερόντων τών μελών αΰ- 
τών, Αποτελούνται δ’ έκ μελών έξα- 
σκούντων συνήθως τδ αΰτδ ή συνα
φές επάγγελμα ανεξαρτήτως φύλου.

2. ’Απαγορεύεται νά μετέχωσιν είς 
8ν καί τδ αΰτδ Επαγγελματικόν σισ- 
ματεΐον έργοδόται καί μισθωτοί.

3. ’Απαγορεύεται είς τούς Εργοδό- 
τας ή τούς ύπ’ αΰτών προστηθέντας 
πάσης Επιχειρήσεως: α) Νά παρακω
λύουν μισθωτούς άπδ τοϋ νά συνι- 
στοΰν Επαγγελματικά σωματεία, νά 
προσχωρούν είς τοιαΰτα ή ν’ ανήκουν 
είς πολιτικά κόμματα, δι’ άπολύσεως 
ή δι’ απειλής άπολύσεως έκ τής Ερ
γασίας αΰτών ή δι’ άλλων αθεμίτων 
μέσων, 6) Νά Εξαναγκάζουν, διά 
τών αΰτών μέσων, αΰτούς είς σύστα- 
σιν Επαγγελματικών σωματείων ή είς 
προσχώρησιν είς (ορισμένα τοιαΰτα, 
γ) Νά απαιτούν οπωσδήποτε άπδ μι
σθωτούς γραπτήν δήλωσιν περί μή 
συμμετοχής ή άποχωρήσεως άπδ τοι- 
ούτων σωματείων, ϊνα μισθώσουν τήν 
Εργασίαν των, ή ϊνα εξακολουθήσουν 
διατελοϋντες μετ’ αΰτών Εν συμβά- 
σει.

4. Τά Επαγγελματικά σωματεία δεν 
δύνανται νά Εξ ασκούν Επάγγελμα ή 
Επιτήδευμα.

Δύνανται όμως: α) Νά προβαίνουν 
είς αγοράς καί νά συνάπτουν συμβά
σεις οίασδήποτε προς λειτουργίαν σχο
λείων ή εργαστηρίων μαθητευομένων, 
β) Νά Ενεργούν έπί σκοπώ μεταπω- 
λήσεως είς τά μέλη, ή έκμισθώσεως, 
ή δανεισμού - είς αΰτά, αγοράς πρώ
των υλών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώ
ων, μηχανών, ή άλλων Εργαλείων καί 
ειδών χρησίμων διά τήν έξάσκησιν 
τού Επαγγέλματος τών μελών, γ) Νά 
αγοράζουν τά προϊόντα τοϋ Επαγγέλ
ματος τών μελών αΰτών καί νά με- 
ταπωλούν αυτά, δ) Νά άποκτοΰν ά- 
κίνητα, προς έγκατάστασιν τών γρα
φείων των, αιθουσών συνεδριάσεων 
καί ομιλιών, βιβλιοθηκών, Επαγγελ
ματικών σχολείων καί Εν γένει πρός 
έπΐτευξιν τίνος τών σκοπών αΰτών, 
ε) Νά συνάπτουν κατά τάς κειμένας 
διατάξεις συλλογικάς συμβάσεις Εργα
σίας.

’Απαγορεύεται ή λήψις προμήθειας 
ή κέρδους κατά τήν Ενέργειαν τών Εν 
έδ. 2 τής παραγράφου ταύτης ΰπδ 
στοιχ. α', β', γ' άναγραφομένων
πράξεων. Επίσης απαγορεύεται είς 
επαγγελματικά σωαατεία νά διανέμουν 
εις τά μέλη αυτών κέρδη ύφ’ οίαν- 
δήποτε μορφήν, προερχόμενα Εκ πρά
ξεων αΰτών.

Τά Επαγγελματικά σωματεία δύ- 
νανται Επίσης νά καταθέτωσι βιομη
χανικά και εμπορικά σήματα διά τήν 
ατομικήν τών μελών χρήσιν, συμσκίι- 
νως προς τάς κειρένας διατάξεις. Ή 
κυριότη,ς των σημάτων άνήκει είς αυ
τά, Επιτρέπεται δέ ή ανευ κέρδους 
τίνος τοϋ σωματείου παραχώοησις τής 
χρήσεως αυτών υπέρ τών μελών, κα
τά τούς- ορούς τού· καταστατικού ή ι
διαίτερου κανονισμού· τού σωματείου.

Αί εν τή παραγράφω ταύτη πρά
ξεις, ένεργούμεναι ΰπδ Επαγγελματι
κών,σωματείων, δεν θεωρούνται Εμπο
ρικοί. Κρατούνται δέ δι’ αΰτάς χωρι
στοί λογαριασμοί.

’Εαν επαγγελματικόν τι σωματεΐον 
ίδρυση σχολείο ν Επαγγελματικόν ή έρ- 
γα-στήριον μαθητευομένων, δύναται τδ 
Τπουργεϊον Εργασίας νά παρέχη είς 

αυτό, επι, τώ σκοπώ τής λειτουργίας 
τού σχολείου ή τού Εργαστηρίου, ετή
σιον χρηματικόν βοήθημα, ή νά διο- 
ρίζη τδ διδάσκον προσωπικόν, έξ η
μεδαπών ή άλλοδαπών, άναγραφομέ- 
νης τής άπαιτουμένης πιστώσεως είς 
τον ειδικόν προϋπολογισμόν τού 'Υ
πουργείου.

5. Τά άνεγνωρισμένα επαγγελματι
κά σωματεία δικαιούνται: α) Νά έγ- 
καλοϋν ενώπιον τής οικείας ’Αρχής 
διά τών νομίμων αντιπροσώπων τούς 
παραβάτας τών Εργατικών νόμων, τών 
Εκτελεστικών αυτών Β. Δ)των καί 
τών ειδικών κανονισμών. 6) Νά ιδρύ
ουν Γραφεία δωρεάν παροχής ιατρι
κών ή δικηγορικών συμβουλών, έφ’ 
όσον τούτο δεν απαγορεύεται υπό τών 
διατάξεων ειδικών νόμων τοϋ Κρά
τους.

6. Αί πράξεις καί τά Εγγραφα τά 
προερχόμενα έκ μέρους άνεγνω- 
ρισμένου Επαγγελματικού σωματείου 
μνημονεύουν τήν Ιδιότητα «Άνεγνω- 
ρισμένον Σωματεΐον» κάτωθεν τού τί
τλου αΰτοΰ.

Μή άνεγνωρισμένον Επαγγελματι
κόν σωματεΐον δεν άποτελεϊ νομικόν 
πρόσωπσν, ουδέ Επιτρέπεται νά παςί- 
σταται ώς άνεγνωρισμένον. ’Απαγο
ρεύεται ή παρά προσώπου φυσικού ή 
νομικού δαλία χρήσις ή άπομίμη,σις 
τής Επωνυμίας άνεγνωρισμένου σω
ματείου ή άνεγνωρισμένης Ενώσεως 
σωματείων.

7. Ή μετά τών άρχών άλληλογρα- 
φία τών άνε γνωρισμένων Επαγγελμα
τικών σωματείων ή Ενώσεων διαβι
βάζεται άτελώς.

"Αρθρον 2.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-

ΤΙΚΟΤ ΣΩΜΑΤΕΙΟΤ

(Β.Δ. τής 15)20 Μαΐου 1920 άρ
θρου 2 — Α.Κ. άρθρα 80, 84 — Ν. 
Δ. 4204)1961 αρθρα 3, 7).

1. Τδ καταστατικόν καθορίζει:
1) τόν σκοπόν, τήν Επωνυμίαν καί 

τήν Βδραν τοϋ Επαγγελματικού σωμα
τείου- 2) τούς ορούς τής εισόδου, ά- 
ποχωρήισεως καί αποβολής τών μελών, 
ώς καί τά δικαιώματα καί τάς υπο
χρεώσεις αΰτών 3) τούς πόρους τοϋ 
σωματείου· 4) τον τρόπον τής δικα
στικής καί Εξ ωδικού άντιπροσωπεύσε- 
ως τού σωματείου· 5) τά όργανα τής 
διοικήσεως τοϋ σωματείου ώς καί 
τούς ορούς τοϋ καταρτισμού καί τής 
λειτουργίας αΰτής καί τής παύσεως 
τών οργάνων απτής· 6) τούς ορούς, 
ύφ’ ούς συγκαλείται, συνεδριάζει καί 
αποφασίζει ή συνέλευσις τών μελών 
7) τούς όρους τής τροποποιήσεως τοϋ 
καταστατικού’ 8) τούς όρους τής διά
λυσε ως τοϋ σωματείου.

2. Έν Ελλείψει τινδς τών ανωτέρω 
στοιχείων τδ καταστατικόν είναι ά- 
κυρον ώς προς τήίν παρά τού Επαγ
γελματικού σωματείου κτήσιν νομικής 
προσωπικότητος.

3. Πάσα τροποποίησις τού κατα
στατικού: άνεγνωρισιιένου Επαγγελμα
τικού σωματείου ισχύει μόνον μετά 
τήν, Εγγραφήν αΰτής είς τδ βιβλίον 
κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 3 τοϋ 
παρόντος.

"Α ρ θ ρ ο ν 3.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΝΑΓΝΩΡΊΣΕΩΣ 

ΕΠΑΓΓΕιΛΜΑΤΙΚΟΤ ΣΩΜΑ
ΤΕΙΟΤ
(Ν. 281)1914 άρθρα 45, 46 — Ν. 

2151)1929 άρθρον 19 — Α.Κ. άρ
θρα 78. 79, 81, 82, 83 - - Ν.Δ.
4204)1961 άρθρον 7).

1. Το Επαγγελματικόν σωματεΐον α
ποκτά προσωπικότητα διά τής Εγγρα
φής είς τδ επί τούτω δημόσιον βιβλί- 
ον, τηρούμενον παρά τφ πρωτοδικείφ 
τής Εδρας αυτού. Προς άναγνώρισιν 
επαγγελματικού σωματείου απαιτούν
ται είκοσι τουλάχιστον πρόσωπα.

2·_ Προς Εγγραφήν τοϋ Επαγγελμα
τικού σωματείου είς τδ βιβλίον υπο
βάλλεται εις τδ πρωτοδικείον αϊτησις 
τών ιδρυτών ή τής διοικήσεως τού 
σωματείου. Είς τήν αϊτησιν έπισυνά- 
πτ-ονται^ή συστατική πραξις, τά ονό
ματα τών μελών τής διοικήσεως καί 
το καταστατικόν ΰπογεγραμιιένον ΰπδ 
τών μελών καί φέρον χρονολογίαν.

3. Το πρωτοδικείον, Εφ’ όσον συν- 
τρεχουσιν οι νομιμοι όροι, δέχεται τήν 
αιτησιν και διατασσει: 1) τήν. διά τοϋ 
τύπου δημοσίευσιν περιλήψεως τού 
καταστατικού περιεχούσης. τά οΰσιώδη 
αυτού1 στοιχεία· 2) τήν Εγγραφήν τοϋ 
σωματείου εις το βιβλίον των σωμα
τείων. Ή έγγραφή αϋτη, περιλαμβά
νει τδ όνομα καί τήν έδραν τού ε
παγγελματικού. σωματείου, τήν χρονο
λογίαν τού καταστατικού, τά μέλη 
τήςώιουκήσεως καί τούς περιοριστικούς 
αυγής δ'ρους. Τδ καταστατικόν βεβαι- 
ούμενον ύπό τού προέδρου τού δικα
στηρίου κατατίθεται είς τδ άρχείον 
αΰτοΰ.

4. Κατά, τής άποφάσεοος-τοϋ πρω
τοδικείου Επιτρέπεται μόνον ■ εφε,σις. 
Δικαίωμα εφέσεως κατά τϋς άποοοι- 
πτούσης τήν αιτησιν άποφάσεως ε-νει 
μόνυν, ό αίτήσας, κατά δε τής δεχομέ- 
νης την αιτησιν μόνον ή εποπτεύουσα 
αρχή.

p· 'Η έγγραφή είς τδ δημόσιον 6ι- 
βλιον γίνεται αμα ώς ή διατάσσουσα 
αυτήν άπόφασις καταστή τελεσίδικος.
, 6 'Ο γραμματεύς τοϋ πρωτοδικείου 
υποβάλλει είς τδ τέλος έκαστου μη- 
νοζ καταϋτασιν εμφο,'ίνοΌΟαν τα,ζ κα- 
τά τον παρελθόντα μήνα γενομένας 
αναγνωρίσεις Επαγγελματικών σοχια- 
τειων, τροποποιήσεις καταστατικών 
αΰτών η διαλύσεις, είς τδ 'Τπουργεϊον 
’Εργασίας ,χαί είς τον Νομάρχην καί 
’Επόπτην Εργασίας.

"Αρθρον 4.

ΜΕΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩ
ΜΑΤΕΙΟΤ — ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ —
ΤιινΚΓΕΩΣΕΙΣ
(Ν. 215.1)1920 άρθρον 9 — Β.Δ. 

τής 15)20 Μαΐ.ου 1920 άρθρα 7, 8, 
12, 15, 26 — Α.Κ. άρθρα 86, 87, 88, 
89, 90, 91 — ΒίσΝιΑΚ άρθοον 108 
— Ν.Δ. 4204)1961).

1. Πάντα τά μέλη τού επαγγελμα
τικού σωματείου εχουσιν ίσα δικαιώ
ματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα άπονέ- 
μονται ή άφαιροϋνται τή συναινέσει 
πάντων τών μελών.

Τδ καταστατικόν ορίζει τις δυνα
τοί νά καταστή μέλος τοϋ έπαγγελμα'- 
τικοΰ σωματείου.

Περιορισμός τοϋ δικαιώματος συμ
μετοχής είς τάς μυστικός ψηφοφορίας 
γεν. συνελεύσεων, πλήν τών αρχαι
ρεσιών, είς πρόσωπα ήλικίας κάτω τών 
18 Ετών, Επιτρέπεται μόνον έφ·’ ό
σον προβλέπεται είς τδ καταστατικόν.

Τδ καταστατικόν δύναται νά δρίζη 
ότι τά μέλη Επαγγελματικού σωματεί
ου διακρίνονται είς Επίτιμα καί ενερ
γά.

Τά δικαιώματα τών Επιτίμων με
λών καθορίζονται έν τφ καταστατι
κή).

2. Ή ίδιότης τοϋ μέλους, Εφ’ ό
σον τδ καταστατικόν δεν ορίζει άλ
λως, είναι ανεπίδεκτος άντιπροσωπεύ- 
σεως καί δεν μεταβιβάζεται οΰτε κλη
ρονομείται.

3. Έφ’ όσον τδ καταστατικόν δεν 
ορίζει άλλως, είσοδος νέων μελών ε
πιτρέπεται πάντοτε.

4. Τδ καταστατικόν τοϋ Επαγγελ
ματικού σωματείου δύναται νά προ- 
βΧέπη Επιβολήν προστίμου είς τά μέ
λη ώς πειθαρχικήν ποινήν καί νά κα- 
θορίζη λεπτομερώς τάς περιπτώσεις, 
τήν διαδικασίαν τής Επιβολής καί τόν 
τρόπον είσπχιάξεως τού προστίμου.

5. Τά μέλη δικαιούνται νά άποχωρή- 
σωσι τού Επαγγελματικού σωματείου, 
ώς ορίζει τδ καταστατικόν. Ή άπο- 
χώρησις, έφ’ όσον έν τφ καταστατι
κοί δεν ορίζεται άλλως, δέον νά γνω- 
στοποιήται τρεις τουλάχιστον μήνας 
προ τής λήξεως τού λογιστικού έτους 
και ισχύει διά τδ τέλος αΰτοΰ.

6. ’Αποβολή μέλους Επιτρέπεται 
καθ’ ας περιπτώσεις προβλέπει τδ κα
ταστατικόν.

7. Μισθωτός, μέλος επαγγελματικού 
σωματείου μισθωτών, γενόμενος Εργο
δότης, αΰτοδικαίως παύει νά είναι μέ
λος τού Επαγγελματικού σωματείου.

Ή διοίκησις τοϋ επαγγελματικού 
σωματείου ύποχρεούται μόλις βεβαιω- 
θή περί τούτου, νά διαγράψη Εκ τού 
μητρώου τών μελών τον γενόμενον Ερ
γοδότην, ειδοποιούσα αυτόν Εγγρά
φω ς. ’Εάν οΰτος κατόπιν απόδειξη ό
τι δεν έγένετο Εργοδότης, Επανεγγρά- 
φεται ώς μέλος καί ή διαγοαιρή του 
θεωρείται ώς μή γενομένη.

Δεν θεωρείται γενόμενος Εργοδότης 
6 άναλαμβάνων έξαιρετικώς καί προσ- 
καίρως άλλην Εργασίαν ή ό άπαξ μό
νον άναλαβών έργολαβικώς Εργασίαν 
τοϋ έπαγγέλματόσ του καί έκτελέσας 
αΰτήν δι’ άλλων ή μετ’ άλλων μισθω
τών.

8. Μέλη επαγγελματικού σωματείου 
έξελθόντα: οΰδεν δικαίωμα εχουσιν Ε
πί τής περιουσίας αυτού. Είς καταβο
λήν τής εισφοράς αΰτών εΰθύνονται 
άναλόγως τοϋ χοάνου, καθ’ ον διετέ- 
λε-σαν μέλη. Περαιτέρω εΰθύνη. τού 
μέλους έναντι τού σωματείου δι’ υπο
χρεώσεις άναληφθείσας ΰπδ τοϋ σω
ματείου καθ’ όν χρόνον ήτο μέλος αΰ- 
τοϋ δύναται νά ρυθμίζηται ΰπδ τού 
καταστατικού'.

9. Τδ μέλος Επαγγελματικού σωμα
τείου δύναται νά Ενάγεται ΰπδ τού 
σωματείου προς καταβολήν τής εισ
φοράς του κατά τήν διαδικασίαν τού 
νόμου Γ^ΟΔ' τής 31 Δεκεμβρίου 
1911)3 ’Ιανουάριου 1912 «περί εκδι- 
κάσεως τώΐν μεταξύ Εργατών καί Ερ
γοδοτών διαφορών κλπ.», οός έτροπο- 
■ποιηθη, τού σωματείου έν τή διαδι- 
κασίρ: ταΰτη έπέχοντος θέσιν μισθω
τού. Κατά τήν αΰτήν διαδικασίαν Ε
νάγεται τδ Επαγγελματικόν σωματεΐον 
ΰπδ τού, μέλους ενεκεν άξ'ώσεως αύ- 
τού περί χρηματικής ή άλλης παρο
χής, τού σωματείου έπέχοντος θέσιν 
Εργοδότου.

"Αρθρον 5.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ Ε,ΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙ- 
ΚΟΤ ΣΩΜΑΤΕΙΟΤ
(Α.Κ. άρθρα 65, 66, 67, 68, 69, 

70, 92 (ρ- Ν.Δ. 43:61)1964 άρθρα 8, 
9, 12). _

1. Τά τής διοικήσεως τών επαγ
γελματικών σωματείων ή ενώσεων 
τούτων διέπονται ΰπδ τών οικείων 
χαταστατιχώΎ αυτών διατάξεων.

2. Ή διοίκησις τού Επαγγελματικού 
σωματείου, έφ’ όσον τδ καταστατικόν 
δεν ορίζει άλλως, άποτελεϊται εξ ε
νός ή πλειόνων μελών αΰτοΰ.

3. Ό εχων τήν διοίκησιν τοϋ Επαγ
γελματικού σωματείου Επιμελείται τών 
υποθέσεων τούτου καί αντιπροσωπεύ
ει τούτο δικαστι-κώς καί έξωδίκως. 'Τ- 
ποκαταστασις, έν όσφ τδ καταστατι
κόν δεν ορίζει άλλως απαγορεύεται.

4. Ή εκτασις τής Εξουσίας τοϋ έ
χοντας την διοίκησιν προσδιορίζεται 
εκ ^ τοϋ καταστατικού, δ δε προσδιορι
σμός οΰτος ισχύει καί έναντι τρίτων. 
Διά τοϋ καταστατικού δύνανται νά -

νατεθώσιν ώρισμέναι ΰποθέσεις είς ί
διον πρόσωπον. Ή Εξουσία τούτου έν 
αμφιβολία Εκτείνεται καί είς πάσαν 
συναφή πράξιν. Κατά τά λοιπά Εφαρ
μόζονται άναλόγως αί διατάξεις τού 
Αστικού Κώδικας περί άντιπροσωπεύ- 
σεως καί Εντολής.

5. Δικαιοπραξιαι έπιχειρηθεΐσαι ΰ
πδ τοϋ διοικούντος τδ επαγγελματικόν 
σωματεΐον οργάνου Εντός τών ορίων 
τής Εξουσίας του ύποχρεοϋσι τδ σωμα
τείου.

6. Έπί πολυμελούς διοικήσεως αί 
αποφάσεις λαμβάνονται, μή όριζομένου 
άλλως έν τφ καταστατικφ, κατ’ από
λυτον πλειοψηφίαν τών παρόντων.

7. Έφ’ όσον έν τφ καταστατικφ 
δεν δρίζεται άλλως, μέλος τής διοική- 
οεως δεν δικαιούται είς ψήφον Εάν ή 
άπόφασις άφορμ τήν έπιχείρησιν δι- 
καιοπραξίας ή τήν Εγερσιν ή τήν κα- 
τάργησιν δίκης μεταξύ τοϋ Επαγγελ
ματικού σωματείου άφ’ Ενός καί τού 
μέλους άφ’ ετέρου, ή τοϋ συζύγου 
αΰτοΰ, ή συγγενούς έξ αίματος μέχρι 
και τού τρίτου βαθμού.

8. Ή διάρκεια τής Εντολής (θη
τεία) τών διοικήσεων, Εξελεγκτικών 
Επιτροπών καί τών πάσης φΰσεως 
συλλογικών οργάνων καί αντιπροσώ
πων Επαγγελματικών σωματείων καί 
Ενώσεων αΰτών παντός βαθμού, ορί
ζεται ΰπδ τών οικείων καταστατικών 
αΰτών καί δι’ ώρισμένον χρόνον. 
Προβλεπομένη τυχόν ΰπδ τοϋ κατα
στατικού παράτασις θητείας μετά τήν 
λήξιν αΰτής ή άισκήσεως καθηκόντων 
ΰπδ διοικήσεως καί πάσης φύσεως συλ
λογικών οργάνων πέραν τού μηνδς ά
πδ τής λήξεως τού (ορισμένου τούτου 
χρόνου είναι άκυρος, έφαρμοζομένων 
περαιτέρω τών διατάξεων τής Επομέ
νης παραγράφου.

9. Έών έλλείπωσι τά πρός διοίκη- 
σιν τοϋ Επαγγελματικού σωματείου Α
παιτούμε να πρόσωπα ή συγκρούωνται 
τά συμφέροντα τούτων πρός τά τού 
σωματείου, δ πρόεδρος τών πρωτοδι
κών, τή αιτήσει τού Εχοντας Εννομον 
συμφέρον διορίζει προσωρινήν διοί- 
κησιν.

10. Ή διοίκησις έκαστου Επαγγελ
ματικού σωματείου ή ένώσεως αΰτών 
ύποχρεούται, έπί ταϊς ποιναίς τού άρ
θρου 17 τού παρόντος, νά ύποβάλη 
είς τδ αρμόδιον 'Τπουργεϊον καί τόν 
Νομάρχην τής περιφέρειας τής Εδρας 
του είς διπλούν:

α) ’Αντίτυπου τού καταστατικού 
τού σωματείου ή ένοοσεως αΰτών, εν
τός μηνδς άπδ τής αναγνώρισε ως, ώς 
καί τών είς αΰτδ έπενεχθεισών τρο
ποποιήσεων εντός μηνδς άπδ τής έγ- 
κρίσεως αΰτών.

β) Πίνακα τών μελών τής δ'οι- 
κήσεως καθ’ έκάστην συγκρότησιν αΰ
τής ή μεταβολών τών άποτελούντων 
αΰτήν προσώπων.

γ) ΕΙίς τήν άρχήν έκαστου Ετους 
κατάστασιν τής αριθμητικής δυνάμεως 
τού σωματείου ή ένώσεως αΰτών καί

δ) Τόν έγκεκριμένον ισολογισμόν 
έκάστης διαχειριστικής περιόδου.

"Αρθρον 6.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙ
ΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
(Ά.Ν. 1803)1951 άρθρα 1, 2, 3, 

4 — Ν.Δ. 4361)1964 άρθρον 12).
1. Έ'πιφυλαττομένης τής ίσχΰος 

τών διατάξεων τής Εργατικής Νομο
θεσίας καί τού ’Αστικού Κωδικός, ό
σον αφορά τήν καταγγελίαν τής συμ
βάσεως εργασίας, πρόσωπα παρέχον- 
τα οπωσδήποτε έξηρτημένην Εργασί
αν, έφ’ όσον τυγχάνουσι πρόεδροι ή 
γενικοί γραμματείς οίουδήποτε Εργα
τικού επαγγελματικού1 σωματείου παν
τός βαθμού άριθμούντος πλέον τών 
100 μελών φυσικών προσώπων, ώς 
καί οι α' καί 6' αντιπρόεδροι καί τα- 
μι αι των διοικητικών συμβουλίων τοον 
άνεγνωρισμένων Εργατικών ενώσεων 
(Εργατικών κέντρων, δμοσπονδιών καί 
συνομοσπονδιών) δεν απολύονται διά 
καταγγελίας τής συμβάσεως Εργασί
ας υπο τών πασης φύσεως εργοδοτών 
κατά^τήν διάρκειαν τής θητείας των 
•/.αι εν έτος μετ’ αΰτήν είμή μόνον 
δια σπουδαίον λογον καί κατά τήν 
διαδικασίαν τής παραγράφου 3 τού 
παρόντος άρθρου.

2. Σπουδαίος λόγος κατά τήν Εν
νοιαν τής προηγούμενης παραγράφου 
είναι μόνον :

а) J'Uruv κατά τήν σύναψιν τής α
τομικής συμβάσεως Εργασίας μετά τού 
Εργοδότου του' δ μισθωτός Εξητάτη- 
σεν αυτόν προσκομίσας ψευδή πιστο
ποιητικά η βιβλιάριά πρός λήψιν με- 
γαλυτέρας αμοιβής.

б) Οταν ό μισθωτός επρόδωσε βιο
μηχανικά ή εμπορικά μυστικά ή Εζή- 
τησεν ή ,Εδέχθη αθέμιτα πλεονεκτή- 
ιιατα κυρίως προμήθειας παρά τρίτων 
επι ζημία τού. εργοδότου αυτού.

γ) ^ Οταν ό μισθωτός Εγινεν Ενο
χος αίκιών ή βαρείας έξυβρίσεως ή 
σοβαρών απειλών κατά τού εργοδότου 
ή τών οικείων του.

δ) Οταν ό μισθωτός έπιμόνως ήο- 
νήθη υπηρεσίαν ή ήπείθησεν είς δικαι
ολογημένος διαταγάς τού Εργοδότου ή 
δια τής κουφότητός του εθεσεν Εν κιν- 
δΰνφ τήν ασφάλειαν προσώπων ή πρα
γμάτων ή καϊτοί άποτραπείς κατ’ έ- 
πανάληψιν μεθύσκεται διαρκούσης τής 
εργασίας ή προσέρχεται είς αΰτήν έν 
καταστάσει μέθης.

ε) "Οταν διαπιστοθται ότι δ μισθω
τός είναι ανίκανος διά τήν συμπε- 
φωνημένην εργασίαν ή παρεβίασεν 
ουσιώδεις ΰποχρεώσεις του ή καί Ε
πουσιώδεις τοιαΰτας, διά τάς όποιας 
όμως τού έγένοντο ΰπό τού Εργοδό
του του Επανειλημμένοι υποδείξεις.

στ) "Οταν δ μισθωτός άπέσχεν τής 
Εργασίας ανευ άδειας έπί μακρόν σχε- 
τικώς χρονικόν διάστημα. Μακρόν 
χρονικόν διάστημα θεωρείται κατά 
τάς περιστάσεις ιδία όταν υπερβαίνει 
το δεκαπενθήμερον επί ΰπαλλήλων 
καί τδ δεκαήμερον Επί Εργατών.

'Ως σπουδαίος λόγος δέν δύναται 
έν οΰδεμιά περιπτώσει νά θεωρηθή 
ή συνδικαλιστική δράσις τού έναγο- 
μένου ιδία έφ’ όσον αϋτη ασκείται 
Εξω τού τόπου Εργασίας καί έν γένει 
Εντός τών δρίων τοϋ νόμου, πάντως 
αΰτη δεν δύναται νά θεωρηθή ότι 
απαλλάσσει τούτον τής ΰποχρεώσεώς 
του πρός Εργασίαν κατά τήν διάρκει
αν τών κεκανονισμένων δρίων.

3. Περί τής συνδρομής σπουδαίου 
λόγου έκ τών άναφερομένων είς τήν 
παρ. 2 άποφαίνεται κατά πλειοψηφί
αν Επιτροπή άποτελουμένη: α) έκ τοϋ 
προέδρου τοϋ οικείου πρωτοδικείου ή 
τού παρ’ αΰτοΰ όριζομένου πρωτοδί
κου, ώς προέδρου, 6) έξ ένδς αντι
προσώπου τής ΓΣΕΕ καί γ) έξ ένός 
αντιπροσώπου τού οικείου Έμποροβιο- 
μηχανικοΰ ’Επιμελητηρίου ή Ελλείψει 
τοιιούτου τού οίκείου Εμπορικού Συλ
λόγου, ή Ελλείψει τοιούτου τής οι
κείας δμοσπονδίας έπαγγελματιών, ώς 
μελιών. Προκειμένου περί πρωτοδι- 
κειακόών Επιτροπών τών πόλεων ’Α
θηνών, Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης, 
παρ’ έκαστη Επιτροπή ορίζεται καί 
δεύτερον έργσδοτικόν μέλος ύποδεικνυ- 
όμενον ΰπδ τού Συνδέσμου Βιομηχά- 
νων έκατέρας τών πόλεων τούτων, ό- 
περ μετέχει τής Επιτροπής αντί τοϋ 
Εκπροσώπου τού Έιμποροβιομηχανικοϋ 
’Επιμελητηρίου, οσάκις έκδικάζεται 
διαφορά μεταξύ βιομηχανικού Εργά
του ή υπαλλήλου καί βιομηχάνου. Αϋ
τη συγκαλείται ΰπδ τού προέδρου πρω
τοδικών αιτήσει παντός Εργοδότου Ε
χοντας Εννομον συμφέρον, κατατιθέ
μενη παρά τφ γραμματεΐ κατά τήν 
διαδικασίαν τού άρθρου 634 τής Πο
λιτικής Δικονομίας καί έντδς οκτώ 
ημερών άπδ τής υποβολής τής αίτή- 
σεως.

Ή Επιτροπή κρίνουσα εκ τών Ε- 
νόντων ύποχρεούται νά έκδώση τήν 
άπόφασίν της Εντός 20 ήμερων άπδ 
τής ημέρας τής συνεδριάσεως, άποφαί- 
νεται δε περί τής ΰπάρξεως ή μή 
τού κατά τήν προηγουμένην παράγρα
φον σπουδαίου λόγου άπολύσεως.

Καταγγελία συμβάσεως Εργασίας 
ιών εν παρ. 1 προσώπων ανευ προη
γούμενης διαπιστώσεως περί τής συν^ 
δρομής τού κατά τήν παρ. 2 σπου
δαίου λόγου είναι άκυρος.

4. Τδ πρώτον 15θή;μερον τού ’Ια
νουάριου έκάστου Ετους δ Πρόεδρος 
ίκάστου πρωτοδικείου δρίζει ώς ανα
πληρωτήν του Ενα τών πρωτοδικών, 
προσκαλεί δέ τήν ΓΣΕΕ καί τήν οί- 
χείαν Εργοδοτικήν άργάνωσιν όπως ΰ- 
ποδείξωσιν εντός τού ’Ιανουάριου έ
να τακτικόν καί Ενα' αναπληρωματικόν 
αντιπρόσωπον διά τδ άρχόμενον ήμε- 
ρολογιακόν Ετος. Έάν αί προβλεπό- 
μεναι οργανώσεις δέν ΰποδείξωσιν αν
τιπροσώπους δ πρόεδρος τών πρωτ-ο- 
οικών Εντός τού πρώτου ΙΟημέρου τοϋ 
Φεβρουάριου ορίζει Ενα βιομήχανον 
ή Εμπορον ή έπαγγελματοβιοτέχνην 
καί Ενα άναπληρωματικόν Εκ τών Εγ
γεγραμμένων είς τούς φορολογικούς 
καταλόγους καθώς καί Ενα Εργάτην 
ή ^ υπάλληλον και ενα άναπληρωτήν 
καί δι’ άποφάσεως του συγκροτεί τήν 
επιτροπήν τής παραγράφου 3, ορίζουν 
καί Ενα τών υπαλλήλων τής δικαστι- 
κης γραμματείας ως γραμματέα αΰ
τής.

"Α ρ θ ρ ο ν 7.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΝΕΛΕΤΣΙΣ ΕΠΑΓ- 
ΓΕΛΜΑΤΊΚΟΤ ΣΩΜΑΤΕΙΟΤ
(Α.Κ. άρθρα 93, 94, 95, 96 — Ν. 

Λ. 4204)1961 άρθρον 3 (Δ.Σ. 87)
Ν.Δ. 4361) 1964 άρθρον 11).

• Η ουνειλευσις τών μελών απο
τελεί τδ άνώπατον οργανον τοϋ Ε
παγγελματικού σωματείου καί αποφα
σίζει περί πασης υποθέσεως αΰ'τοϋ μή 
υ.Ίαγομενης εις τήν άοιμοδιότητα άλ
λου οργάνου: Ή συνέλευσις, έφ’ ό
σον το καταστατικόν δέν δρίζει άλ
λως, ίδια, εκλέγει τά πρόσωπο τής 
διοικήσεως, άποφοσίζει περί τής ει
σόδου ή αποβολής μέλους, περί έγ- 
κριαεως τού ισολογισμού, περί μετα
βολής τοϋ σκοπού τού σωματείου, πε
ρί ^ τροποποιήσεως τού καταστατικού 
και περί διαλυσεως τού1 σωματείου.

2. Ή συνέλευσις Εχει τήν Εποπτεί- 
αν και τον Ελεγχον τών οργάνων τής 
διοικήσεως καί δικαιούται οποτεδήπο
τε^ να παύη αΰτά, έπιφυλαττοιιένου 
τοϋ δικαιώματος τούτων πρός άπαίτη- 
σιν τής^συμφωνηθείοης αμοιβής. Τδ 
προς παϋσιν δικαίωμα τής συνελεύσε- 
ως δέν δύναται διά τού· καταστατικού 
να περιορισθή, εφ’ όσον ή παϋσις τών 
οργάνων υπαγορεύεται εκ σπουδαίων 
λόγων και ίδια Ενεκα βαρείας παρα- 
βα-σεως τών καθηκόντων αΰτών, ή α
νικανότητας πρός τακτικήν διάχείοι- 
σιν.

3. Ή συνέλευσις συγκαλείται ΰπδ

τής διοικήσεως, καθ’ ας περιστάσεις 
δρίζει τδ καταστατικόν, ή οσάκις τού
το Επιβάλλεται έκ τού συμφέροντος 
τοϋ Επαγγελματικού σωματείου.

4. Ή συνέλευσις συγκαλείται έάν 
ζητήρη τούτο 6 ΰπδ τού καταστατι
κού οριζόμενος αριθμός μελών. Έν 
ελλείψει τοιούτου ορισμού, δύναται νά 
ζηαήση τήν σύγκλησιν τδ εν πέμπτον 
τών μελών δι’ εγγράφου αίτήσεως ά- 
ναγραφούσης τά συζητέα θέματα. Έ
άν ή αιτησις δέν είσακουσθή, δ πρό
εδρος τών πρωτοδικών δύναται νά Ε- 
ξουσιοδ-οτήση τούς αίτοϋντας όπως 
συγκαλέσωσι τήν συνέλευσιν καί νά 
ρυθμίση τά τής προεδρίας αΰτής.

5·_ Ό τρόπος τής προσκλήσεως τών 
μελών είς τακτικήν ή Εκτακτον γενι
κήν συνελευσιν, ώς καί τδ περιεχόμε- 
νον ταύτης καθορίζεται ΰπδ τοϋ κα
ταστατικού.

6. Διά τήν συμμετοχήν είς γενικάς 
συνελεύσεις Επαγγελματικού σωματεί
ου η ένώσεως αΰτών, άπαιτεϊται όπως 
το μέλος εκπλήρωσή πάσας τάς έκ τοϋ 
καταστατικού προβλεπομένας οίκονομι- 
κάς υποχρεώσεις του.

"Αρθρον 8.
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΣΤΝΕΛΕΤΣΕΩΣ Ε- 

ΠΑΓ,ΓΕΑΜΑΤΙΚΟΤ ΣΩΜΑΤΕΙ
ΟΤ
(Ν. 2151)1920 αρθρον 3 — Β.Δ. 

15)20.5.1920 άρθρα 19, 20, 21, 25, 
— Α.Ν. 148)1945 ώς συνεπληρώ- 

θη υπο Α.Ν. 274)1945 — Α.Κ άρ
θρα 97, 98, 99, 100 — Ν.Δ. 4204) 
1961 άρθρον 3 — Ν.Δ. 4205)1961 

Ν.Δ. 4361)1964 άρθρα 6, 10).
1. Αι αποφάσεις τής συνελεύσεως 

λαμβάνονται, Εφ’ όσον έν τφ κατα
στατική) δεν ορίζεται άλλως, κατ’ ά- 
7Γολγτο·ν πλειοψηφίαν ταχν παρόντων 
μελών. ’Απόφασις επί θέματος μή α- 
ναγραφέντος > έν τή προσκλήσει είναι 
άκυρος. Ή άπόφασις δύναται νά λη- 
φθη καί άνευ συνελεύσεως τών με
λών,^ Εάν πάντα τά μέλη δηλώσω- 
σιν έγγράφως τήν συναίνεσιν αυτιών 
επι τίνος προτάσεως.

2. Το χατακττατιχόν έκαστου έπαγ- 
γελματικοΰ σίοματείου δύναται ν* ά- 
παιτη δια τήν κατά τάς γενικάς συ
νελεύσεις απαρτίαν τήν παρουσίαν με- 
γαλυτέρου αριθμού μελών άπδ τά είς 
τας παραγράφου 3 κα'ι 4 του παρόντος 
άρθρου καθοριζόμενα έλάχιστα όρια 
ά-παρτίας.

3. Αι αποφάσεις τών συνελεύσεων 
επαγγελματικού σωματείου είναι άκυ
ροι, άν ή συνέλευσις δέν εΓχεν άπαο- 
τιαν, ητις ορίζεται ώς έξης: α) Κα- 
τα την πρωτην συνέλευσιν πρέπει νά 
ειναι^ παροντες τδ 1)3 τουλάχιστον 
του ο λ ου αριθμού τών τακτικών με
λών, τών έχόντων δικαίωμα ψήφου, 
β) Μή γενομένης απαρτίας είς τήν 
πρωτην^ συνέλευσιν, καλείται νέα τοι- 
αυτη με τα αυτα απολύτως θάματα, 
εντός προθεσμίας καθοριζόμενης έν τώ 
καταστατικφ. Κατά τήν δευτέραν ταύ- 
την συνέλευσιν πρέπει νά είναι παρόν- 
Ιεζ τΖ το,υλάχιστόν του δλου 
αριθμού τών έχόντων δικαίωμα ψή- 
φΌυ τακτικών μελών, γ) Έάν δέν 
ήθελεν^εΰρεθη έν άπαρτη καί ή δεύ
τερα αυτή συνέλευσις, καλείται τρίτη, 
είντος προθεσμίας καθοριζομένη< έν 
τω ^καταστατικω. Κατά τήν τρίτην 
συνελευσιν ποεπει νά είναι παρόντες 
to 3)5^ τουΜνιστόν του δλου άοι- 
θμου τών ένόντων δικαίωμα ψήφου 
τακτικών μελών. Ή απαρτία όμως 
εις τήν περίπτωσιν ταυ την δέν δ^να- 
ται να είναι μικροτέοα του αριθμού 
τονν 30 μελών, έφ’ δσον τδ σωμα
τείο ν ενει μέλη όλινώτερα τών 100 
και πλΓ,ιονα των 60 δ) Τδ καταστατι
κόν δύναται νά ogitv τους ορούς κλή- 
σεως κα'ι νέας συινελεήαζως, έν πε- 
ονπτώισει καθ’ ήν δέν ήθελεν εθοεθη 
έν άπαοτ'α καί ή τοίττι συν'λ,ευοις. 
Ή^νέα αυ^η συνέλευσις θεωο^ΐζαΐ ώς 
πnroτη, οαον άτοοοα τήν κατά τήν πα
ρούσαν παοάγοαφον απαοτίαν.

4. _Έξαιρετικώς Επαγγελματικά σω
ματεία1 σιδηροδρομικών δύνανται νά 
καλώισι γενικήν συνέλευσιν με παρου
σίαν τοϋ 1)4 τών έχόντων δικαίωμα 
ψήφου τακτικών μελών, Εν ΕΗείψει 
δε απαρτίας, δύνανται νά καλώσιν εν
τός προθεσμίας καθοριζομένης Εν τφ 
καταιστατικώ νέαν συνέλευσιν, ήτις 
εΰρίσκεται έν απαρτία με όσους παοόν- 
τας ή με τύν κατά τδ καταστατικόν 
δριζομένην απαρτίαν.

5. Πρός λήψιν άποφάσεως περί με- 
ταποιήσεως τού καταστατικού ή περί 
διαλύσεως τοϋ Επαγγελματικού σωμα
τείου, απαιτείται, Εφ’ όσον έν τφ κα
ταστατική) δεν δρίζεται άλλως, ή πα
ρουσία τοϋ ημίθεος τουλάχιστον τών 
μελών καί ή πλειοψηφία τών τριών 
τετάρτων τών παρόντων.

6. Πρός λήψιν άποφάσεως περί με
ταβολής τοϋ σκοπού τού επαγγελματι
κού σωματείου άπαιτεϊται, lq>’ όσον 
έν τφ καταστατικφ δέν ορίζεται άλ
λως, ή συναΐνεσις πάντων τών με
λών. Ή συναίνεσις τών άπόντων δί
δεται έγγράφως.

7. Έφ1’ όσον έν τφ καταστατικφ 
δεν ορίζεται άλλως, δέν δικαιούται είς 
ψήφον μέλος τι, Εάν ή άπόφασις ά- 
φορρί τήν έπιχείρησιν διχαιοπραξίας ή 
τήν εγερσιν ή κατάργησιν δίκης με
ταξύ τού Επαγγελματικού1 σοτματείου 
αφ’ ενός καί τοϋ ρόλους άφ’ ετέρου, 
ή τού συζύγΰου αυτού, ή συγγενούς
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ΔΩΔΕΚΑ ΒΑΣΙΚΑ! ΑΡΚΑ! 
ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ

Συνέχεια έκ τής 5ης σελίδας

έξ αίματος μέχρι χαί τοΰ τρίτου βα
θμού.

8. Ό τρόπος ψηφοφορίας εις τάς 
γενικάς συνελεύσεις ορίζεται έν τφ 
καταστατική).

9. Προκειμένου περί μυστικής ψη
φοφορίας, τδ καταστατικόν ορίζει τον 
τρόπον καθ’ 8ν ψηφίζουν τά αγράμ
ματα μέλη τοΰ επαγγελματικού σωμα
τείου.

10. Άπόφασις γενικής συνελεύσεως 
διά μυστικής ψηφοφορίας λαμβανομέ- 
νη, είναι άκυρος, εάν παρέστησαν κα
τά την ψηφοφορίαν πρόσωπα μη όν
τα συνάμα ενεργά μέλη τού επαγγελ
ματικού σωματείου. Ή διοίχησις τοΰ 
επαγγελματικού σωματείου δφείλει νά 
έπιβλέπη τήν εφαρμογήν τής διατά- 
ξεως τούτης, διατάσσουσα μετά τδ 
πέρας τής σχετικής συζητήσεως καί 
πρδ τής ένάρξεως τής ψηφοφορίας 
τήν Εξοδον άπδ τής αιθούσης τής ψη
φοφορίας παντδς ατόμου μή Εχοντος 
διχαΐισμα ψήφου, πλήν τοΰ έμμισθου 
γραφικού προσωπικού τού σωματείου.

11. Προκειμένου περί επαγγελμα
τικών σωματείων σιδηροδρομικών ως 
καί επαγγελματικών σωματείων ών 
τά μέλη ώς έκ τής φύσεως τού επαγ
γέλματος των εύρίσκονται διαρκώς έν 
κινήσει ή έν άδιαλείπτφ έργασίςι ή 
είναι εγκατεστημένα μακράν τής Ε
δρας, τδ καταστατικόν ορίζει τήν σύγ- 
κλησιν των . γενικών συνελεύσεων καί 
τήν δι’ Αποστολής ψηφοδελτίων ψη
φοφορίαν. Τδ καταστατικόν ορίζει ε
πίσης τδν τρόπον αποστολής ώς καί 
τάς προθεσμίας καί τδν τρόπον τής 
διαλογής.

12. At Αρχαιρεσίαι τών έπα'γνελ- 
ματικων εργατικών σωματείοινγίνον
ται έπί ποινή ακυρότητας ΰπδ τδν Ε
λεγχον Εφορευτικής έπιτοοπής ώς αύ- 
τη δριζεται εί- τά οικεία καταστατι
κά, ποοστιθεμένου ώς προέδρου ένδς 
δικαστοΰ.

Έπί πΐτή ποινή δέον νά παοί-
στατατ είς τάς γενικάς συνελεύσεις τών 
έπαννελιιαπκών έονστνκών σωματεί
ων δ»ά τήν έκλονήν εφορευτικής έπι- 
τροπής εις δικαστής.

Ό ούτω παριστάαενος δικαστής, είς 
περίπτωσιν διαπιστώσεως άνύπαοξίας 
μητρώου, καθορίζει τάς γενικάς Αοχάς 
βάσει των δποίων δέον τούτο νά Ανα- 
συνταχθή.

13. Αί Αρχαιρεσία! καί πάσης φύ
σεως έκλογαί τών επαγγελματικών ερ
γατικών σωματείων καί παντδς βα
θμού ενώσεων αυτών, διεξάγονται ΰ- 
πο τών εφορευτικών έπιτροπών των 
προβλεπομένων ύπδ τών οίκείων κα
ταστατικών.

Ό παριστάμενος εις αύτάς, κατά 
τάς ανωτέρω διατάξεις δικαστικός, με- 
ριμνμ_καί έποπτεύει όπως αύται διε- 
νερνούνται βάσει τών διατάξεων τών 
οικείων καταστατικών καί τού νόμου.

Προκειμένου περί έπαγγελματικών 
σωματείων, πρδ πάσης ψηφοφορίας 
δι’ αρχαιρεσίας, δ παριστά'ΐενος' δικα
στικός, μετ’ έοευναν καί έξακρίβωσιν 
περί τής γνησιότητας τού ύπδ τής δι- 
οικήσεως τού σωματείου κσ' ύπδ τής 
έφορευτιχής έπιτοοπής βεβαιωθέντος 
άντινοάφου μητροδου. επικυρώνει τού
το διά ποάξεως αυτού, κατηνωοου- 
μενης εν τέλει τού τε αντιγράφου καί 
τού μητοώου.

Τά Αντίγραφα ταύτα δέον νά πε- 
ριλάβουν, τδ δνοματεπώνυμον, τήν ε
παγγελματικήν ιδιότητα, τήν διεύθυν- 
σιν κατοικίας, τον αριθμόν δελτίου 
ταυτότητας έκαστου μέλους, τάς συν- 
δρομάς τάς οποίας κατέβαλε τούτο 
καί μετά τήν ψηφοφορίαν ενδειξιν 
τιον ψηφοφορησαντων προκύπτουσαν 
διά τής μονογραφής τού δ'χαοτικού, 
εις, τδ περιθώριον τού ονόματος ένδς 
έκαστου. Ό παριστάμενος δικαστικός 
μετά τήν ,ψηφοφοοίαν αναγράφει έπί 
τού μητοώου καί δύο αντιγράφων τά 
αποτελέσματα αυτής, έξ ών τδ έν πα- 
ραδίδει ^ είς τήν έφορευτι κήν επιτρο
πήν ,καί τδ έ'τεοον καταθέτει είς τδ 
άοαόδ'ον Είοην,σδικεϊον, τήν έπομέ- 
νην τής έχδόσεώς των.

;®ΐζ περίπτωσιν έκλογής αντιπρο
σώπων τού Επαγγελματικού σωματεί
ο1 £ίζ Ενωσιν, χορηγείται ύπδ τού 
παραστάντος , είς τάς έκλογάς δικα
στικού, βεβαιωσις προς τήν Ενωσιν 
βάσει τών ανωτέρω στοιχείων, περι- 
εχουσα τον άριθαδν τών έκπληρωσάν- 
των τάς υποχρεώσεις των μελών, τδν 
Αριθμόν τών ψηφισάντων έξ αύτών 
και τών εκλεγέντων διά τήν Ενωσιν 
αντιπροσώπων.

Προκειμένου περί ένώσεων (έργα- 
τικά κέντρα, άμοσπονδίαι) δ παριστά- 
μενος είς^ τάς έκλογάς δικαστικός, ε
λέγχει τάς βεβαιώσεις τοΰ προηγου
μένου^ έδαφίου, βάσει τών δποίων ε
πικυρώνει κατά τά ανωτέρω οριζόμε
να αντίγραφα τού ύπδ τής διοικήσεως 
τής ενώ σε ως καταρτισθέντος καί τής 
έφορευτιχής επιτροπής βεβαιωθέντος 
μητρώου σωματείων μελών αυτής. Τά 
άντίγραφα ταύτα περιλαμβάνουν: Τδν 
τίτλον τών έπαγγελματικών σωματεί
ων, μελών τής ένώσεως, τά ονομα
τεπώνυμα τών αντιπροσώπων έκαστου 
τούτων, τδν άριθμδν τών έκπληοω- 
σάντων τάς υποχρεώσεις των μελών 
έκαστου σωματείου, τδν άριθμδν τών 
έξ αυτών ψηφισάντων κατά τάς έκ
λογάς του σωματείου, τάς συνδρομάς 
τάς οποίας κατέβαλεν Εκαστον τών 
σωματείων τούτων πρδς τήν ενω- 
σιν, καθώς καί Ενδειξιν διά τής μο
νογραφής τού δικαστικού περί τών 
ψηφοφορούντων κατά τάς έκλογάς τής 
ένώσεως Αντιπροσώπων είς τδ περι

θώριον τού ονοματεπωνύμου έκαστου. 
Μετά τήν ψηφοφορίαν Αναγράφει έπί 
τού μητρώου καί δύο Αντιγράφων τά 
Αποτελέσματα αυτής, χρησιμοποιών 
ταύτα ώς έν τφ προηγουμένφ έδαφίφ 
δριζεται.

Διά περιπτώσεις έκλογής Αντιπροσώ
πων τής ένώσεως είς Ενωσιν Ανωτέ- 
ρου βαθμού, χορηγείται ύπδ τού πα
ραστάντος είς τάς έκλογάς ή συνέ
δρων δικαστικού βεβαιωσις διά τήν 
Ενωσιν Ανώτερου βαθμού βάσει τών 
Ανωτέρω στοιχείων περί τοΰ Αριθμού 
τών έκπληρωσάντων τάς ύποχρεώσεις 
των μελών τών Αντιπροσώπων οϊτινες 
ελαβον μέρος είς αύτάς, τών δργα- 
νώσεων έκ τών δποίων προέρχονται 
ούτοι, τής χρονολογίας έκλογής των, 
τού αριθμού τών ψηφισάντων κατ’ αυ
τήν μελών σωματείου καί των έκλε- 
γέντων διά τήν Ενωσιν άνωτέρου βα
θμού Αντιπροσώπων.

Διά τάς πάσης φύσεως έκλογάς ά
νωτέρου βαθμού ένώσεων (συνομο
σπονδία!) εφαρμόζονται κατ’ Αναλογί
αν τά ύπδ τής παρούσης παραγράφου 
κατά τ’ Ανωτέρω οριζόμενα.

Αί διοικήσεις τών έπαγγελματικών 
σωματείων καί ένώσεων αύτών, ώς 
καί αί εφορευτικά! έπιτροπαί ύποχρε- 
ούνται νά θέτουν είς τήν διάθεσιν 
τού παρισταμένου δικαστικού πάντα 
τά στοινεΐα καί νά παράσχουν πάσαν 
συνδρομήν πρδς έκπλήρωσιν τοΰ κα
τά τά Ανωτέρω Εργου αύτού.

14. Έν περιπτώσει Απεργίας αί ε
ξουσία τών οργάνων τού έπαγγελιια- 
τικού σωματείου καί 6 τρόπος λθψε- 
ως τής σχετικής αποφάσεως, καθορί
ζονται ύπδ τού καταστατικού.

Τδ αύτό ισχύει καί έπί Ανταπεογί- 
ας προκειμένου πεοί έργοδοτιχού έπαγ- 
γελινατικοΰ σωματείου.

15. Άοχαιρεσίαι ώς καί πάσης φύ
σεως έκλοναί έπαγγείιιατι κών σωιια- 
τείων καί ένώσεων αύτών διενεονού- 
μεναι βάσει καταστατικών διατάξεων 
Αντιθέτων πρδς τάς διατάξεις τών 
παρανρ. 3, 4, 12 καί 13 τού παρόν
τος Ασθρου, ώς καί τοΰ αοθοου 15 
παρ 1 τού παρόντος, εΐναι αύταδικαί- 
ως άκυροι.

"Αρθρου 9.
ΑΚΤΡΟΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤ- 

ΝΕΛΕΤΣΚΩΣ ΕΠΑΓΡΕΑΜΑΤΊ-
ΚΟΤ ΣΩΜΑΤΕΙΟΤ
(Β.Δ. 15)20.5.1920· αρθρον 28 — 

Ν.Δ. 4361)1964 αρθρον 3 παρ. 1 καί 
2 —■ Α.Κ. αρθρον 101 έδ. 1 καί 3).

1. Άπόφασις τής συνελεύσεως Ε
παγγελματικού σωματείου Αντικειμένη 
είς τδν νόμον ή τδ καταστατικόν, εί
ναι Ακυρος.

2. Εντός 30 ημερών Απδ τής συ
νελεύσεως δύναται νά πρησβληθή τδ 
κύρος τών Αποφάσεων αυτής, έπί πα- 
οαβάσει διατάξεων τού καταστατικού 
ή τών σχετικών νόαων καί 6. δ)των, 
δι’ αίτήσεως ένώπιον τοΰ είρηνοδί- 
κου, Ανακοινουιιένης παρά τούτου έν- 
τδς τριών ήμερων εις τούς Ενδιαφε
ρομένους. Ή άπόφασις τού είρηνοδί- 
κου, κρίνοντος έκ τών ένόντων έντδς 
δέκα ή,μερών άπδ τις υποβολής τής 
αίτήσεως, έκδίδεται κατόπιν άκοοάσε- 
ως τών μερών, δύναται δέ νά έκκλη- 
θή έντδς δέκα ήμερων ένώπιον τού 
ποιέδρου τών πρωτοδικών, Αποφασί
ζοντας Ανεκκλήτως.

3. Ή αϊτησις περί άκυρώσεως υπο
βάλλεται ύπδ μελών άποτελούντων τδ 
Εν τριακοστδν τουλάχιστον τού όλου 
αρ'θιιού τών εγγεγραμμένων μελών 
τοΰ επαγγελματικού σωματείου ή έ
νώσεως αύτών, είναι δέ άπαοάδεκτος 
αν οι αίτούντες δεν εχουσιν έκπληιπό- 
σει τάς πρδς τδ σωματεΐον ή τήν Ε- 
νωσιν υποχρεώσεις αύτών. Οι αίτούν- 
τες έν πεοιπτώσει ήττης καταδ'κάζον- 
ται Αλληλεννύως .είς τά Εξοδα τού 
σωιιατείου ή ένά^ρς.

4. Ή κηρύττούϊα τήν Ακυρότητα 
άπόφασις Ισχύει ύπέρ καί κατά πάν
των.

5. Ό πρόεδρος τών πρωτοδικών, αι
τήσει τής διοικήσεως τού επαγγελ
ματικού σωματείου ή αέλους αύτού ή 
τού είσαγγελέως, δύναται νά άναστεί- 
λη τήν έκτέλεσιν άποφάσεως Ακυ
ρου.

"Αρθρον 10.

ΔΙ,ΛΧΕΤΡΤΝΤΣ ΠΕΡΙΟΤΣΐΑΣ Ε1 * * * 5 6- 
Π ΑΓΓΕΑ,ΜΑΤΙΚΟΤ ΣΩΜΑΤΕΙ
ΟΤ
(Ν.Δ. 4361)1964 αρθρον 7).
Τά τής διοικήσεως, διαθέσεως καί 

διαχειρίσεως τών πόρων τών Επαγ
γελματικών σωματείων ή ένιόσεων 
τούτων, διέπονται ύπδ τών οίκείων 
καταστατικών αύτών διατάξεων.

Αί πάσης φύσεως δαπάναι Αποφασί
ζονται καί έκτελούνται συαφώνως πρδς 
τάς καταστατικός διατάξεις καί ύπδ 
τών ύπ’ αύτών προβλεπομένων οργά
νων.

Ό Ελεγχος τής οικονομικής διαχει
ρίσεως τών έπαγγελματικών σωματεί
ων ή ενώσεων τούτων, διενεργεΐται 
ύπδ τών εποπτικών καί εξελεγκτικών 
έπιτροπών τών προβλεπομένων ύπδ 
τών καταστατικών αύτών.

Τά τής χοςηγήσεω,ς Αποζημιώσεων 
καί ημεραργιών δι’ υποθέσεις Επαγ
γελματικών σωματείων ή ένώσεων αύ
τών, προβλέπονται ύπδ τών οίκείων 
καταστατικών, τδ ύψος δέ αύτών κα
θορίζεται διά τού προϋπολογισμού τού 
έγκρινομένου δι’ Αποφάσεως τής γε
νικής συνελεύσεως τών μελών.

"Αρθρον 11.

ΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΓΤΈΑΜΑΤΙΚΟΤ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΤΤΟΤ
(Α.Κ. αρθρον 71).
Τδ έπαγγελματικόν σωματεΐον ευ

θύ νεται έκ τών πράξεων ή παραλεί
ψεων τών άντιπροσωπευόντων αύτό 
οργάνων, έφ’ οσον ή πράξις ή ή πα- 
ράλειψ.ς Ελαβε χώραν κατά τήν έκτέ- 
λεσιν τών Ανατεθειμένων είς αυτά κα
θηκόντων καί παράγει ύποχρέωσιν Α- 
ποζημιώσεως. Εύθύνεται έπί πλέον είς 
ολόκληρον καί τδ υπαίτιον πράσωπον.

"Αρθρον 12.

ΔΙΑΛΤΣΙΣ ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΚΟΤ 
ΣΩιΜΑΤΕΙΟΤ
(Α.Κ. αρθρα 83, 103, 104, 106 

— Ν.Δ. 420ι4)1961 αρθρον 4).
1. Τδ έπαγγελματικόν σωματεΐον 

διαλύεται κατά πάντα χρόνον δι’ ά
ποφάσεως τής συνελεύσεως τών με
λών.

2. Τδ επαγγελματικόν σωματεΐον 
διαλύεται καθ’ ας περιπτώσεις ορίζει 
περί τούτου τδ καταστατικόν.

3. Τδ Επαγγελματικόν σωματεΐον 
δύναται νά διαλυθή δι’ Αποφάσεως 
τοΰ πρωτοδικείου έπί τή αιτήσει τής 
διοικήσεως τού σωματείου ή τού ένδς 
πέμπτου τών μελών, ή τής έποπτευ- 
ούσης Αρχής: α) εάν λόνω αειώσεως 
τού Αριθμού τών μελών ή Αλλων αι
τίων Αποβαίνη Αδύνατος ή Ανάδε'ξις 
διοικήσεως, ή έν γένει καθίσταται Α
δύνατος ή έξακολούθησις τού επαγ
γελματικού σωματείου συαφώνως πρδς 
τδ καταστατικόν, πάντως δ εάν τά μέ
λη αύτού έαειώθησαν είς δλιγώτερα 
τών 10· 6) εάν έξεπληρώθη 6 σκοπός 
τού Επαγγελματικού σωματείου, ή Αν 
Ενεκα μακράς αβοανείας συνάγεται εν- 
κατάλειψις τού σκοπού αύτού- ν) εάν 
τδ επαγγελματικόν σοιμεΤον έπ-δ'τ’νκη 
σκοττδν 3'άωοιοον τού ·’-’ -ώ καταστα- 
τικφ καθοοιζομένου, ή Αν δ σκητ?.- ή 
ή λειτουονία τού σωιιατείου Απ-βη- 
σαν παοάνομοι ή ανύθ'κο' ή Αντ(ηε_ 
τοι πρδς τήν δημοσίαν τάξιν Ή ά- 
πόφασις τού πρωτοδικείου ύπόκειται 
μόνον είς εοοεσιν.

4. Ή διάλυσις τού Επαγγελματικού 
σωματείου δπωσδηποτε έπεργομένη ώς 
καί τά ονόματα τών έκκιαθαριστών ση- 
μειούνται είς τδ β'β1 ίον τών σωμα
τείων παραπλεύοως της έγνοαιυης Ή 
σημείοοσις γίνεται αΡύσει της διοιχή- 
σειος τού σωματείου ή της προκαλεσά- 
σης τήν θιάλυσιν Αρχής.

"Αρθρον 13.

ΠΕΡΤΟΤΣΤΛ ΔΤΑΛΤΘΕΝΤΟΣ Ε- 
Π ΜΊΈΛΜΑΤΙΚΟΤ ΣΩΜΑΤΕΙ
ΟΤ
(Α.Κ. Αρθρα 106, 77).
1. Ή περιουσία τού διαλυθέντος Ε

παγγελματικού σωματείου, έν ούδεμιά 
περιπτώσει διανέμεται μεταξύ τών με
λών.

2. Ή περιουσία τού διαλυθέντος Ε
παγγελματικού σωματείου, έω’ οσον έν 
τφ νό"ω ή τφ καταστατικό) δέν δοί- 
ζεται Αλλως, ή έ®’ οσον ύπδ τοίί πη- 
μοδίου οργάνου δέν Απεφασίσθη Αλ
λως, περ'ΐέρχεται είς το Αηιιόστον. 
Τ-·ϋτο ύποχρ-εούται είς τύν δ* ’ ι-ύ-ϋς 
έκπλήιοωσιν τού σκοπού τού Επαγγελ
ματικού σωματείου.

"Αρθρον 14.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΑΤΑ ΛΤΘΕΝΤΟΣ 
Ε!Π Α,ΡΓΕΑΜΑΤ ΙΚιΟΤ ΣΩΜΑ-
ΤΕ-ΙΟΤ
(Α.Κ. αρθρ. 72, 73, 74, 75, 76).
1. Τδ επαγγελματικόν σωματεΐον Α

μα τή διαλύσει διατελεϊ αυτοδικαίως 
έν Εκκαθαρίσει. Μέχρι πέρατος τής 
έκκαθαρίσεως καί διά τάς Ανάγκας 
αύτής λογίζεται υφιστάμενον.

2. Ή έκκαθάρισις, έφ’ οσον έν τώ 
νάμφ ή τφ καταστατικφ δέν ορίζεται 
Αλλως, ή, έφ’ δ'σον ύπδ τού Αρμοδίου 
οργάνου δέν Απεφασίσθη Αλλως, γί
νεται ύπδ τών έχόντων τήν διοίκη- 
σιν τού Επαγγελματικού σωματείου. 
Έν Ελλείψει τοιούτων, δ έκκαθαρι- 
στής, εις ή πλείονες, διορίζεται ύπδ 
τού προέδρου τών πρωτοδικών.

3. Ό έκκαθαριστής έπέχει θέσιν δι- 
οικούντος τδ επαγγελματικόν σωμα- 
τεΐον. Ή εξουσία αύτού περιορίζεται 
είς τάς Ανάγκας τής έκκαθαρίσεως.

4. Ό έκκαθαριστής εύθύνεται είς 
Αποζηιμίωσιν τών δανειστών τού Επαγ
γελματικού1 σωματείου δ'ά πάσαν έκ 
πταίσματος αύτού παοάβασιν τών ύ- 
ποχρεώσειίν του. Πλείονες έκκαθα- 
ρνσταί εύθύνονται είς ολόκληρον.

5. Ή έκκαθάρισις ένεργεΐται κατά 
τάς διατάξεις τού ’Αστικού Κώδικος 
πεοί δικαστικής έκκαθαοίσεως κληρο
νομιάς, έφαρμοζομένας Αναλόγως.

"Αρθρον 15

ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
(Ν. 281)1914 Αρθρον 43 —- Ν.Δ. 

4204)1961 αρθρ. 6 — Ν.Δ. 4361) 
1964 Αρθρ. 5 — Ν. 45.04) 1966 Αρθρ. 
4 παρ. 7).

1. Δύο ή πλείονα Επαγγελματικά 
σωματεία δύνανται, κατά τάς διατά
ξεις τών καταστατικών των, νά ',νώ- 
νωνται είς σύνδεσμον ή Ενωσιν διά 
τήν Επιδίωξιν τών κοινών αύτών συμ
φερόντων, διατηρούντα τήν οικονομι
κήν καί διοικητικήν αύτονομίαν των.

Αί τοιαύται Ενώσεις δύνανται ν’ ά- 
ναγνωρίζωνται, κατά τούς ορούς τού 

ιώμου τούτου, ύποχρεούμεναι νά δη

λώνουν άρμοδίως τά ονόματα τών ά
ποτελούντων τήν διοίκησιν τών Επαγ
γελματικών σωματείων, τά όποια συγ
κροτούν αύτάς.

Είς τάς γενικάς συνελεύσεις (συνέ
δρια κλπ.) τοιούτων ένώσεων παντδς 
βαθμού (εργατικών κέντρων, ομοσπον
διών, συνομοσπονδιών), Εκαστον σω
ματείο ν ή ενωσις τούτων εκπροσωπεί
ται καί διαθέτει άριθμδν ψήφων ά- 
νάλογον προς τδν Αριθμόν των ψηφι
σάντων έκ τών έκπληρωσάντων τάς 
υποχρεώσεις των μελών αύτών. Ή Α
ναλογία αυτή αριθμού ψήφων άριζο- 
μένη ύπδ τού καταστατικού έκάστης 
τών ένώσεων, δέον νά είναι τοΰ αύ- 
τού μέτρου δι’ απαντα τά είς έκάστην 
Ενωσιν άνήκοντα σωματεία, καθ’ ολον 
τδν άριθμδν τών ψηφισάντων μελών, 
έν περιπτώσει δέ κλάσματος, έφ’ όσον 
τούτο υπερβαίνει τδ ήμισυ τοΰ άπο- 
τελούντος τδ μέτρον Αριθμού θά λογί
ζεται πλήρης δ αριθμός αύτού.

Έν πάαη περιπτώσει, at ψήφοι έ
καστου σωματείου ή ένώσεως τούτων 
έν τφ συνόλφ των δέν δύνανται νά 
άποτελέσουν δύναμιν ύπερβαίνουσαν τδ
1) 10 τού όλου άριθιιοΰ τών ψήφων.

Αί άνεγνωρισμέναι ενώσεις καί ί
διοικοΰντες αύτάς έχουν τά αύτά δι
καιώματα καί τάς υποχρεώσεις μέ τά 
Απλά σωματεία κατά τάς διατάξεις 
τού παρόντος.

2. Προκειμένου περί γενικών συνε
λεύσεων ένώσεων έργοδοτικών διομητ 
χ α νικών καί Εμπορικών επαγγελματι
κών σωματείων, τά άποτελούντα τήν 
Εΐ'ωσιν σωματεία εκπροσωπούνται καί 
διαθέτουν άριθμδν ψήφων ώς ορίζει 
τδ καταστατικόν τής ένώσεως.

"Αρθρον 16.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 
ΜΗ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ
(Ν. 281)1914 Αρθρον 21 έδ. β'

— Α.Κ. αρθρον 107).
Μή άνεγνωρισμένα Επαγγελματικά 

σωματεία (ενώσεις προσώπων μή ά- 
ποτελούσαι σωματεία) καί μή ανεγνω- 
ρισμέναι Ενώσεις τοιούτων Απαγορεύ
εται νά Ιδρύουν καί διατηρούν άλλη- 
λοβοθητικά ταμεία.

"Αρθρον 17.
ΠΟΙΝΙΚΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(Ν. 281)1914 Αρθρα 39, 40 παρ. 
2, 41, 42, 49 — Ν. 1207)1918 Αρ
θρον 5 — Ν. 2131)1920 Αρθρον 24
— Β.Δ. 15)20 Μαΐου 1920 αρθρα 
64, 65, 66, 67 — Ν.Δ. 4561)1964 
Αρθρον ΙΟ).

1. Διοικηταί, έλεγκταί καί έκκαθα1- 
ρισταί Επαγγελματικού σωματείου, έν 
γνώσει καί έκ προθέσεως βεβαιούντες 
ψευδή γεγονότα περί τής περιουσίας 
του, ή αποκρύπτοντες γεγονότα άφο- 
ρώντα τήν κατάστασιν τών ισολογι
σμών καί τής περιουσίας του είς Εκ
θέσεις πρδς συνέλευσιν ή ένώπιον 
πάσης Αρχής, τιμωρούνται ύπδ τοΰ 
Αρμοδίου πταισματοδικείου μέ πρόστι- 
μον Εως 1200 δραχμών ή μέ κράτη- 
σιν ή μέ Αμφοτέρας τάς ποινάς, έπί 
τή έγκλήσει τής εποπτικής τών σω
ματείων Αρχής ή παντδς εχοντος εν- 
νομον συμφέρον, Επιφυλασσόμενων τών 
περιπτώσεων περί τών οποίων προ
βλέπουν οι κοινοί ποινικοί νόμοι καί 
τής αστικής αύτών εύθύνης.

Έν υποτροπή. δ'πλασΆζεται τδ ά- 
νώτατον όριον τής ποινής.

2. Πρόεδρος καί γραμματείς επαγ
γελματικού σωματείου ή αλλα ιιέλη 
τής διοικήσεως, οϊτινες συντάσσουν 
έν γνώσει καί εκ προθέσεως πρακτικά, 
βεβαιοΰντα γεγονότα Αλλοΐα τών πρά
γματι λεχθέντων ή γενομένων έν συ
νεδριάσει ή συνελεύσει, έφ’ όσον ή 
τοιαύτη Αλλοίωσις κρίνεται Εχουσα 
ούσιώδη Επιρροήν έπί τών υποθέσε
ων τοΰ Επαγγελματικού σωματείου, τι
μωρείσαι μέ κράτησιν μέχρις 60 ή αέ
ρων ή χρηματικήν ποινήν μέχρι 1200 
δραχμών ή είς Αμφοτέρας τάς ποι- 
νάς, επιφυλασσόμενης πάσης βαουτέ- 
ρας ποινής έπί παραβάσει διατάξεων 
τού Ποινικού Κώδικος.

Ή δίωξις επιτρέπεται μόνον ατ’ 
εγκλησιν μελών τοΰ επαγγελματικού 
σωματείου άποτελούντων τδ εν εικο
στόν τοΰ όλου άριθμ.ύ τών μελών, 
τών παραστάντων κατά τήν συζήτησιν 
καί έκτελεσάντων τάς υποχρεώσεις 
των.

3. Εις τάς περιπτώσεις τής προη- 
γουμένης παραγράφου δύνανται τά 
μέλη, τά άποτελοϋντα τδ Εν εικοστόν, 
νά διορίζωσι διά πληρεξουσίου συμ- 
6ολαιογιραφ·ικοΰ νόμιμον Αντιπρόσω
πον, εν ή πλείονα τών μελών, πρδς 
διεξαγωγήν τής διαδικασίας ύπ’ αύ
τού καί έν όνόματι αύτού, ως τοι- 
ούτου.

4. Έπί τή έγκλήσει τής Εποπτικής 
τών επαγγελματικών σωματείων Αρ
χής ή παντδς εχοντος εννομον συμφέ
ρον, τιμωρούνται ύπδ τού πλημμε
λειοδικείου μέ χρηματικήν ποινήν μέ
χρι τεσσάρων χιλιάδων δραχμών ή φυ- 
λάκισιν μέχρι δύο μηνών ή μ,έ άμφο- 
τέρας τάς ποινάς, τού ήμίσεος τής 
χρηματικής ποινής κατατιθεμένου είς 
τδ ταμεΐον τού Επαγγελματικού σω
ματείου κατά τά κατωτέρω οριζόμε
να: 1) Οί διοικηταί Επαγγελματικού 
σωματείου ή ένώσεως, οί παραβαί- 
νοντες τά αρθοα 1 παρ. 4 έδ. 3, παρ. 
6 έδ. 2 καί Αρθρ. 16 τού παρόντος.
2) Οί παραδάται τού αοθοου 1 παρ. 
3 καί 6 έδ. 3 τού παρόντος.

Έν υποτροπή διπλασιάζεται τδ Α- 
νώτατον όριον τής ποινής.

Τδ δικαστήριον έν τή άποφάσει δέ
ον νά καθορίζη τδ είς τδ σωματεΐον 
Αναλογούν τμήμα τής χρηματικής ποι
νής.

Ό γραμματείς τοΰ Αρμοδίου πλημ-

Άπό σειράν διαλέξεων τοϋ παρά τί) Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Ινστιτούτου 
Έπιμορφώσεως είς την Διοικητικήν τών Επιχειρήσεων).

Ά ρ χ ή 1 ,
"Οσον σαφεστέρα είναι ή διαβά- 

θμησις τών καθηκόντων καί ό κατα- 
μεριαμδς τών έργων είς τούς καθ’

I Εκαστον συνεργάτας, τόσον εύκολώτε- 
ρον προσαρμόζεται ούτος είς τδ δργα- 
νωτικδν σύστημα καί Αποφεύγονται 
ούτως αί συγκρούσεις.
’Αρχή 2

Καθήκοντα, ευθύνη καί άρμοδιότης 
έκάστου συνεργάτου πρέπει νά Αντι
στοιχούν πρδς Αλλήλας. Σχηματίζουν 
αίται μίαν Αδιάσπαστιον Ενότητα.
Ά ρ χ ή 3

Ή όρθή, σαφώς προσδιορισμένη 
πσραχώρησις Αρμοδιοτήτων παρέχει 
είς τδν Προϊστάμενον χρόνον διά τά 
ίδικά του θέματα καί εύνοεΐ ταυτο- 
χρόνως είς τδν 'Τφιστάμενον τήν δη
μιουργίαν αισθήματος εύθύνης. Τήν 
όλην εύθύνην διά τδ σύνολον τής Ερ
γασίας φέρει πάντως δ Προϊστάμε
νος.
Ά ρ χ ή 4

Πρέπει πάντοτε νά τηρήται ή υ
πηρεσιακή οδός τών δεδομένων εντο
λών καί υποδείξεων ώς καί τών ση
μαντικών Ανακοινώσεων. ’Εάν είς κα·- 
τεπείγουσας περιπτώσεις γίνη Εξαίρε
σες αύτού θά πρέπει Αμέσως νά κα- 
τατοπισθούν σχεπικώς αί προϊστάμε- 
ναι άρχαί. Όλιγώτερον σημαντικά 
ζητήαατα δύνανται νά διεκπεραιώνων- 
ται έκτος τής υπηρεσιακής οδού κα
τόπιν Αμέσου Επικοινωνίας μέ τδν 
ΠροΐστΑμενον καί συμφώνου γνώμης 
του.
’Αρχή 5

"Ολαι at βαθμίδες μιας Έπιχειρή- 
σεως Εχουν μεγάλην ανάγκην πληρο
φοριών. Έκαστος συνεργάτης οφεί
λει νά καταβάλη προσπάθειας διά τδν 
σύντομον καί σαφή κατατοπισμδν τού 
προϊσταμένου του έπί όλων τών ου
σιωδών θεμάτων.

Ό Προϊστάμενος έξ Αλλου θά πρέ- 1 
πει νά Ανακοινώνη είς τοίς ύφιστα- 
μένους του πάντα όσα θά πρέπει σί
τοι νά γνωρίζουν έντδς τών πλαισί
ων τών Εργων των καί ύπδ τήν ιδιό
τητά των ως συνεργατών. Ό προϊ
στάμενος φροντίζει Επίσης όπακ λά
βουν τάς πληροφορίας ταύτας έ'τεοα 
τμήματα τής έπιχειρήσεως τά δποΐα 
ένδιαφέρονται σχετικώς
’Αρχή 6

Διά πάσαν ήγετικήν θέσιν δέν εί
ναι Αναγκαίος μόνον δ κατέχων τήν

μελειοδικείου ύποχρεούται νά κοινο- 
ποιή τφ ένδιαφερομένφ έπαγγελματι- 
κφ σωματείφ Αντίγραφον τής κατα- 
δικαστικής Αποφάσεως.

Ή Ενεργούσα· τήν εΐσπραξιν τής 
χρηματικής ποινής Αρχή καταθέτει εις 
τδ δημόσιον ταμεΐον τδ είς τδ Επαγ
γελματικόν σωματεΐον Ανήκαν μέρος 
ταύτης, έκδιδομένου ίσοπόσου γραμ
ματίου παραλαβής έπί παρακαταθήκη. 
Τδ γραμμάτιον τηρείται παρά τφ δη- 
μοο^ τούτφ ταμείφ.

Ή Ενεργούσα τήν εΐσπραξιν Αρχή 
ύποχρεούται, αμα τή καταθέσει είς τδ 
δημόσιον ταμεΐον τού είς τδ Επαγγελ
ματικόν σιοματεΐον Ανήκοντας χρημα
τικού ποσού, νά γνωστοποιήση έγγοά- 
φως είς τδ Ενδιαφερόμενον σωματεΐ
ον τδν Αριθμόν τοΰ έκδοθέντος γραμ
ματίου παοαϊαβύς. Ό ταμίας τού 
σωματείου Εξοφλεί τδ γραμμάτιον τού
το παρέχων τήν κατά τδ καταστα
τικόν του κεκανονισμένην άπόδε'ξιν 
είσκοάξεως, Αναφέρων συνάμα σνετι- 
v~c ?ντδτ g ήμρ,ηών Απδ τήσ είσπηά- 
ξεως πρδς τδ 'Τπουργεΐον τής ’Ερ
γασίας.

Ή παράλειψις τής κατά τά άνω- ! 
τέοω ννωστοποιήσεως πρδς τδ επαγ
γελματικόν σωηατεΐον συνεπάγεται 
κατά τού υπευθύνου υπαλλήλου πει- 
θαπνιχύν πηινπν.

5. Ή διάταξις τού αοθοου 197 
Ποινικού Κώδικος έφαομόζεται καί 
δ'ά τά Ανεγνωρισμένα Επαγγελματικά 
σωματεία.

Ό καταδικασθείς κατά τάσ διατά
ξεις τού αοθοου έπί διαταοάξει τύ^ 
ησυχίας καί ευταξίας σωματείων ή 1 
τών ποάξεών των. καταδικάζεται είς 
στέοπσιν έπί Εν Εως πέντε ετη τού 
δικαιώματος τού έκλένειν καί έκλένε- 
σθαι έν τώ σωιιατείφ, οίτινος τήν 
είούνην διετάοαξεν.

6. Θΐ καθ’ οίονδήποτε τοόπον συν- 
καλ ούντες γενικάς συνεί ^ήηε,ις (συ- 
νΛδοια κί.π.) χστΓΐ παοάβασιν τών 
διατΑξεοιν τού αοθοοί) g παο. 3. 4. 
12 καί 13 καί τού αοθοου 15 πα·ο 1 

τού παοόντος, ως καί οί ύπηβ^ΙΙην- 
τες ύποα[)θιφΐητητα ή Αποδενόμετωι 
τοιαΛτον είς αύτάς. τιιιωοούνται, έπί 
τή ?νν)τ|σει παντδς Ενοντος Εννοιιον 
συηωέηον. μέ τάς ποινάτ τϋς παραγρά
φου 4 τού παοόντος αοθοου.

"Αρθρον 18.
(Ν. 281)1914 Αρθρον 48 — Β. 

Δ. 15)20 Μαΐου 1920 αρθρον 63 
παρ. 1).

Ό 'Τπουργός τής Εργασίας κατα
θέτει κατά τριετίαν είς τήν Βουλήν 
Εκθεσιν περί τών έν τφ κράτει έπαγ
γελματικών σωματείων μετά στατι
στικών πινάκων.

Είς τδν Ήμέτερον έπί τής ’Εργασί
ας 'Τπουργόν Ανατίθεαεν τήν δημο- 
σίευσιν καί έκτέλεσιν τού παρόντος.
Έν Άθήναις τή 21 Σεπτεμβρίου 1968

θέσιν Αλλά επίσης καί είς Αναπλη
ρωτής του. Ό Αναπληρωτής θά πρέ
πει νά είναι οΰτω ενημερωμένος έπί 
τών τρεχουσών υποθέσεων, ώστε νά 
είναι είς θέσιν Ανά πάσαν στιγμήν 
νά άναλάβη τά καθήκοντα τού κατέ
χοντας τήν θέσιν.
’Αρχή 7

'Ο επικεφαλής (CHEF) Εχει τδ· 
καθήκον καί τδ δικαίωμα, νά έπιτη- 
ρή τήν διεξαγωγήν τών είς αύτόν 
άνατεθέντων ζητημάτων. Διά καθω- 
ρισμένων Αναφορών καί τακτικών συ
ζητήσεων μέ τούς υφισταμένους παί 
τής μεταβιβάσεως συγκεκριμένων λει
τουργιών ελέγχου είς καταλλήλους θέ
σεις, δύναται νά άπλοποιηθή ή έ- 
πιτήρησις. Ή συνειδητοποίησις εύ- 
θυνών έκάστου τών συνεργατών εί
ναι ή σπουδαιότερα προϋπόθεσις διά 
τήν Αποφυγήν ύπερβολικών Ελέγχων. 
’Αρχή 8

Είς έχάστπν Έπιχ-είρησιν πρέπει 
συνήθως νά συντονίζονται πολλά δ'Α- 
φορα μέτρα μεταξύ τών κατ’ ιδίαν 
συνεργατών. Αυτός δ συντονισμός 
δέν ύφίσταται άφ’ Εαυτού, Αλλά μό
νον κατόπιν συνειδητού· 
συντονισμού. Τά ήγετικά στελέχη 
δύνανται νά Απαλλαγούν Απδ Ενα 
σημαντικόν μέρος τού φόρτου Εργα
σίας των εάν κάθε συνεργάτης θεω- 
ρήση ώς καθήκον του όπως συζητή- 
ση τά σημαντικά θέματα μετά τών 
συναδέλφων του πρδ τής ύποβολής 
τών προτάσεων ή λήψεως τών Απο
φάσεων. Ή συνεχής επαφή θά προ- 
άγεται ούσιωδώς διά καλώς (οργα
νωμένων, τακτικών συσκέψεων καί 
τής συστάσεως μικρών έπιτροπών 
διά τήν διευκρίνισιν Εκκρεμών ζητη
μάτων.
’Αρχή 9

Οί κατέχοντες έπιτελικάς θέσεις 
Απαντούν είς τιθέμενα ύπδ τών ορ
γάνων τής ιεραρχίας συγκεκριμέινα 
προβλήματα, επεξεργάζονται προτά
σεις καί παρέχουν συμβουλάς είς τούς 
έιντολεΐς των. Αυτοί οί ίδιοι δέν δύ- 
νανται νά δώσουν διαταγάς. Εχουν ό
μως τδ δικαίωμα νά ζητήσουν ύπο- 
στήριξιν κατά τάς έρευνας των μέσφ· 
όλων τών οργάνων τοΰ ίεραρχικού συ
στήματος.
’Αρχή 10

Θέματα τά δποΐα Αφορούν δλόκλη- 
ρον τήν Έπιχείρησιν ή πλείονα τμή
ματα αύτής δύνανται νά μετατεθούν 
είς ιδιαιτέρας υπηρεσίας είς τάς ο
ποίας θά παραχωρηθή περιωρισμένη 
Αλλά καθωιρισμένη Εξουσία προς λή- 
ψιν Αποφάσεων. Αύτή ή κατανομή> 
τόίν Εργων καί αρμοδιοτήτων προϋ
ποθέτει μίαν σαφή ρύθμι,σιν καί μί
αν στενήν συνεργασίαν μεταξύ τών 
διαφόρων συμιιετεχουσών ύπηρεσιών. 
Ό συνεχής συντονισμός Εξασφαλίζε
ται διά τής Αμοιβαίας παραχωρήσε- 
ως δικαιωμάτων συλλογικών Αποφά
σεων.
’Αρχή 11

Ή δργάνωσις συνιστά τήν προϋ- 
πόθεσιν διά τήν κανονικήν σΰμπραξιν 
όλων τών συνεργατών καί δημιουργεί 
τάς βάσεις καλών Ανθρωπίνων σχέ>- 
σεων. Έάν ζημιωθούν αί όογανωτι- 
καί βάσεις, τότε είναι αδύνατος ή 
κανονική συνεργασία Ανευ σημαντι
κών προστριβών παί δολοπλοκιίόν. Μία 
καλή Όρνάνοισις πρέπει νά εύνοή 
τήν πρωτοβουλίαν καί τήν ικανότητα 
καί τήν κστευθύνη ποδς τήν δοθήν 
πορείαν. “Οπου η δρνάνωσις καταπι
έζει αύτάς τάς ιδιότητας παραβιάζει 
τά όριά της.
’Αρχή 12

Ή Όργάνωσισ λειτουργεί μόνον ό
ταν εγώ τηοώ αύτάς τάς σημαντικάς 
βασ'κάα άρχάς. Τδν προϊστάμενόν μου 
(CHEF) δύναμαι μετά δυσκολίας νά 
μεταβάλλω, Ενώ τδν εαυτόν μου δύ
ναμαι νά μεταβάλλω. Έάν δ καθείς 
Αναμένη νά κάαη Αρχήν κάποιος Αλ
λος, τότε δέν γίνεται τίποτε Απολύ
τως. Έάν 6 καθένας αρχίζη μόνος 
του, όλα θά πάνε καλύτερα·.

HP. ΚΑΜ. Ε. ΜΠΟΝΕΛΛΟΣ
Χειρουργός
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Η ΚΥΙΕΡΝΗΣΙΣ ΜΕΛΕΤΑ ΤΟ 6ΣΦΗ1ΣΤΙΤ0Ν ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος

λιστική πραγματικότης εις την χώ
ραν μας, πάσα σκέψις προς συλ
λήβδην ένιαίαν έκφρασιν αυτής, θά 
άπειέλει άπαράδεκτον έξισωτικήν 
τάσιν προς τά κάτω και πράξιν κα
ταφανώς αντίθετον προς τάς επαγ
γελίας Υμών, άλλα καί προς τό 
κοινωνικόν περιεχομένου τής Έπα- 
ναστάσεως τής 2 ι ης Απριλίου. Υ
πήρξε μέθοδος του εφιαλτικοί) πα
ρελθόντος ή τρωγλοδυτική πολιτική, 
ήγουν τοΰ μή επιτρεπτού τής ΰ- 
πάρξεως υποδειγματικών κατακτή- 
σεων έκ μέρους τάξεώς τίνος των 
εργαζομένων προς αποφυγήν επιδι
ώξεως τής κατακτήσεως αυτής και 
ύπό των λοιπών (εργαζομένων). 
Άλλα καί πέραν αυτών, πάσα υπό 
τάς σημερινός συνθήκας υπαγωγή 
μας εις ένιαΐον φορέα θά ήτο έλλει- 

•ψις σεβασμού προς τάς βασικός άρ~ 
χάς τής ιδιοκτησίας καί τής έν νο- 
μιμότητι άναπτύξεως έλευθέρας άν- 
ταγωνιστικής πρωτοβουλίας προς έ- 
πίτευξιν καλυτέρων συνθηκών άσφα
λίσεως καί περιθάλψεως, ένφ είναι 
γεγονός ότι ή μέθοδος αυτή περιέ
χει δλα τά στοιχεία τής κοιωνικο- 
ποιήσεως τοΰ θέματος, διότι απο
τελεί αγαθήν πρόσκλησιν προς μί- 
,μησιν έπί τά βελτίφ.

'Οπωσδήποτε, έπειδή ή κριτική 
έκτίμησις τών μέχρι τοΰδε πεπρα
γμένων Υμών καί οί όραματισμοί 
Σας διά τό μέλλον τής Ελλάδος, 
δέν άφήνουν περιθώριον νά πιστεύ- 
σωμεν ότι οί πειραματισμοί καί αί 
προχειρότητες θά εΰρουν, έν γνώσει 
Σας, εύδόκιμον έδαφος, διά τούτο 
περιοριζόμεθα εις μόνην τήν έκφρα- 
■σιν τών ευλογών ανησυχιών μας καί

εις την μετά του προσήκοντος σε
βασμού παράκλησιν, όπως, προ τής 
θέσεώς μας προ τετελεσμένων γε
γονότων, ώς είναι ή οΰιως ή άλλως 
νομοθετική ρύθμισις ζωτικών διά 
τήν τάξιν μας θεμάτων, δεχθήτε νά 
ένημερωθήτε έπί τών . άπόψεών μας, 
έπί τών αριθμητικών καί πραγμα
τικών δεδομένων τών έπί μέρους 
προβλημάτων μας, καί τούτο πρός 
έξεύρεσιν τής επιθυμητής λύσεως 
τής συμφώνου τόσον πρός τά νόμι
μα συμφέροντα τών έργαζομένων, ό
σον καί πρός τήν άρτιωτέραν πρα
γματοποίησή τοΰ κυβερνητικού έρ
γου.

» Είναι βέβαιον ότι ή αμοιβαία 
ένημέρωσις θά φέρη άμοιβαίως ώ- 
φελίμους καρπούς.

» Πρός τούτο ις, δεχθήτε τήν έκ- 
φρασιν τής βαθυτάτης έκτιμήσεως 
καί τοΰ σεβασμού ημών.
Σύλλογος Υπαλλήλων Τραπέζης 

τής Ελλάδος.
Σύλλογος Υπαλλήλων Αγροτικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.
Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος. 
Σύλλογος Υπαλλήλων Εμπορικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος. 
Σύλλογος Υπαλλήλων Τραπέζης 

Άμέρικαν ’Εξπρές.
Σύλλογος Είσπρακτόρων Εθνικής 

Τραπέζης Ελλάδος.
Σύλλογος Βοηθητικού Προσωπικού 

Τραπέζης Ελλάδος.
Σύλλογος Βοηθητικού Προσωπικού 

’Αγροτικής Τραπέζης 'Ελλάδος. 
Σύλλογος Βοηθητικού Προσωπικού 

’Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος».

ΣΥΜΠΑΡΑΙΤΑΣΙΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε.
Τ αυτοχρόνως έγένετο έπίσκεψις 

πρός τον Γ. Γραμματέα τής Γενι
κής Συνομοσπονδίας ’Εργατών τής | 
Ελλάδος κ. Φώτην Μακρήν, όστις 
κατανοήσας αμέσως τήν ουσίαν τοΰ 
αίτήμαιός μας, άπηύθυνε τό άκό-! 
λουθον άπό 23)10)68 τηλεγράφημα 
πρός τον Πρόεδρον τής Κυβερνησε- 
ως, τούς ’Αντιπροέδρους αυτής καί 
τούς υπουργούς Συντονισμού, Οικο
νομικών καί Εργασίας:

■«ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Άριθ. Πρωτ. 9579

Έν Άθήναις τή 23.10.1968 
•Πρόεδρον Κυβερνήσεως 
’Αντιπροέδρους Κυβερνήσεως
Υπουργούς: Συντονισμού, Οικονο

μικών, ’Εργασίας
’Ενταύθα

Διαχεόμεναι μετ’ έπιτάσεως πλη
ροφορία: περί ένοποιήσεως όλων 
τών φορέων κοινωνικής άσφαλίσεως 
εις ένα φορέα καί φόβοι ΐσοπεδώ- 
σεως τών παροχών τής άσφαλίσεως 
προεκάλεσαν βαθεΐαν ανησυχίαν είς 
τον έργαζόμενον καί ήσφαλισμένον 
κόσμον καί δή τών φορέων έκείνων 
τής άσφαλίσεως οϊτινες λειτουρ- , 
γοΰντες έπί ύγιών ασφαλιστικών βά
σεων έχουν κατακιήσει έν βελτιωμέ
νου έπίπεδον κοινωνικής προστασί
ας. Ή ΓΣΕΕ έχει άπό χρόνου μα- 
κροϋ διαπιστώσει, όπως καί ή Ε
θνική ’Επαναστατική Κυβέρνησις, 
ότι ή κοινωνική μας άσφάλισις πά
σχει καί έχει ανάγκην ριζικής άνα- 
πλάσεως καί άναδ ιοργανώσεως καί 
έχει ή ΓΣΕΕ εϊσηγηθή τά κατά τήν 
κρίσιν της ληπτέα μέτρα διά τήν ά- 
νάρρωσιν καί ένδυνάμωσιν τής κοι
νωνικής άσφαλίσεως.

Οϋτω: μέ στόχον τήν κατάκτησιν 
βελτιωμένου επιπέδου κοινωνικής 
προστασίας καί μέ γνώμονα τήν ά- 
ποψυγήν σπατάλης μέσων καί πό
ρων, ένδείκνυται ή περιαγωγή πρώ
τον τού ΙΚΑ, τού βασικωτέρου φο- 
ρέως τής κοινωνικής άσφαλίσεως, 
είς οργανισμόν έλκοντα καί όχι ά- 
πωθοΰντα, οπότε τό θέμα τών συγ
χωνεύσεων όλων τών φορέων έκείνων 
οϊτινες υπολείπονται ώς πρός τό έ
πίπεδον καί τήν έκτασιν τών άσφα- 
λιστικών παροχών θά καταστή έρ
γου εύκολου καί θά έπιβληθη έκ τών 
κάτω άνευ οίασδήποτε άναταραχής.

Φυσικά καί δέν ΰφίσταται πρό
βλημα διά τούς άσφαλιστικούς ορ
γανισμούς τών τραπεζικών υπαλ
λήλων ή τούς οργανισμούς τοΰ 
προσωπικού τών έπιχειρήσεων κοι
νής ώφελείας, οϊτινες καί ύπό τούς 
καθιερωμένους καί υγιείς άσφαλιστι- 
κούς κανόνας διαβιοΰν καί τό έπι- 
τεδον τών παροχών των (καί τών 
τού κλάδου άσθενείας καί τών τού 
κλάδου συντάξεως) δέν υπολείπεται 
ούσιωδώς τού δέοντος ή καί είναι 
τό δέον.

’Εάν ΰφίσταται καί δΓ αύτούς 
τούς φορείς πρόβλημα, τούτο άνα- 
ψέρεται είς τήν έσωτερικήν άναδιορ- 
γάνωσιν καί άναδιάρθρωσιν καί όχι 
είς τήν άνάγκην συγχωνεύσεως μετά 
τοΰ κοινού φορέως, πράξις ήτις θά 
άπέδιδεν ώς άποτέλεσμα _ πτώσιν 
τοΰ έπιπέδου παροχών, πράγμα ό- 
περ είναι άντίθετον πρός τό κοινω
νικόν περιεχομένου τής ’Εθνικής μας 
Έπαναστάσεως.

Οί έργαζόμενοι εύλόγως αναμέ
νουν όπως προ τής λήψεως οΐασδή- 
ποτε άποφάσεως έπί τοΰ κεφαλαιώ
δους αύτοΰ θέματος κληθούν οί έ- I

πίσημοι έκπρόσωποί των όπως δια
τυπώσουν τάς άπόψεις τής τάξεως.

Κατά τόν έν τφ μεταξύ χρόνον 
και διά νά διασκεδασθοΰν οί φοβοι 
καί ή εύλογος άνησυχία τών ένδια- 
φερομένων, θά ήτο, κατά τήν άπο- 
ψίν μας, χρήσιμος μία έπίσημος κυ
βερνητική άνακοίνωσις έπί τοΰ όλου 
άσφαλιστικοϋ θέματος, καθησυχά- 
ζουσα τούς έργαζομένους.

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΦΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 
Γενικός Γραμματεύς»

Μετά συναδελψικών χαιρετισμών, 
Τό Διοικητ. Συμβούλιου.

Τό άνωτέρω τηλεγράφημα έφιλο- 
ξενήθη καί είς τόν ημερήσιου άθη- 
υαίκόν τύπον. Τήν ίέαν ίχοεμβριου 
έπραγματοποιήθη νεα σύσκεψις 
τών τραπεζικών συλλόγων μέ συμ
μετοχή τών συλλόγων οργανισμών 
κοινής ώφελείας κατά τήν όποιαν 
συνεφωνήθη όπως έκαστος τών 
συλλόγων άποστείλη καί νεον τη
λεγράφημα πρός τόν Γ. Γραμματέα 
τής Γ.Σ.Ε.Ε.

Τό τηλεγράφημα τό όποιον άπέ- 
στειλεν ό ίδικός μας Σύλλογος εί
ναι τό άκόλουθον:

«ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Πατησίων 65

’Ενταύθα
Πρόσφατοι διάχυτοι πληροφορία: 

περί έπικειμένης ένοποιήσεως ασφα
λιστικών ταμείων είς ένιαΐον φορέα 
έδημιούργησαν εύλογους ανησυχίας 
προσωπικόν ’Εθνοτραπέζης διά τύ
χην άσφαλιστικών του οργανισμών 
λειτουργούντων διά μόνων τών εισ
φορών του καί τών νομίμων τοιού- 
των τοΰ έργοδότου. ’Ανωτέρω ανη
συχία: έξεφράσθησαν διά τοΰ άπό 
17)10)68 υπομνήματος τραπεζικών 
συλλόγων πρός Έξοχώτατον Πρόε
δρον Κυβερνήσεως ώς καί τοΰ άπό 
23)10)68 τηλεγραφήματος τής Γ. 
Σ.Ε.Ε. πρός Πρόεδρον καί ’Αντι
προέδρους ’Εθνικής Κυβερνήσεως ως 
και Υπουργούς Συντονισμού, Οικο
νομικών καί ’Εργασίας.

Τελοΰντες έν άναμονή έπισήμων 
κυβερνητικών καθησυχαστικών δηλώ
σεων αίφνηδιάσθημεν έκ τοΰ πε
ριεχομένου σημερινών δηλώσεων 
κυρίου υφυπουργού Προεδρίας 
Κυβερνήσεως, αϊτινες καί έδημιούρ
γησαν πανικόν είς χιλιάδας έργαζο
μένων είς ’Εθνοτράπεζαν, μέ ένδε- 
χομένας απροβλέπτους έπιπτώσεις 
δΓ άσφαλιστικούς οργανισμούς, 
Τράπεζαν καί έθνικήν οικονομίαν εκ 
τυχόν υποβολής άθρόων πρόωρων 
παραιτήσεων στελεχών Τραπέζης.

"Οθεν παρακαλοΰμεν ένεργήσατε 
πάραυτα άρμοδίως πρός άμεσον 
διασκέδασιν δημιουργηθείσης κατα- 
στάσεως, διερμηνεύοντες άνάγκην 
διατηρήσεως ασφαλιστικών οργανι
σμών λειτουργούντων υποδειγματι

κούς καί παρεχόντων άσφάλισιν άνά- 
λογον πάντοτε πρός καταβαλλομέ- 
νας εισφοράς».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Ό Πρόεδρος 
Α. ΟΘΩΝΑΙΟΣ 
'Ο Γ εν. Γ ραμματεύς 
Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Είδησεογραφίαν σχετικήν πρός 
τά τηλεγραφήματα αυτά έδημοσίευ- 
σε τό σύνολον τοΰ άθηναϊκου τύπου, 
ώς έπίσης καί σχόλια έπ’ αυτών. 
Παραθέτομεν, έπί τή εΰκαιρίφ, χα
ρακτηριστικόν σχόλιου τής πρωινής 
έφημερίδος «Νέα Πολιτεία», τής 5ης 
Νοεμβρίου:
«Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

Μετά τήν ΓΣΕΕ, ή οποία έπεσή- 
μανε τούς κινδύνους έκ τής μελετω- 
μένης ένοποιήσεως τών άσφαλιστι-

κών φορέων, ήκολούθησεν ή άνακοί- 
νωσις τών συλλόγων τών υπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης καί τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος, είς τήν οποίαν 
έπίσης τονίζονται αί άρνητικαι έπι- 
πτώσεις έκ τοΰ μέτρου τούτου, ώς 
καί τό κενόν πού θά δημιουργηθή 
είς τάς Τραπέζας, λόγφ τών άπει- 
λουμένων άθρόων παραιτήσεων στε
λεχών των. ’Ασφαλώς, ή Κυβέρνη- 
σις θά λάβη ΰπ’ όψιν της τάς άν- 
τιδράσεις αύτάς τών άμέσως ένδια- 
φερομένων προκειμένου νά προχωρή- 
ση είς τήν λήψιν οριστικών άποφά- 
σεων έπί τοΰ ζητήματος. Καί είναι 
βέβαιον, ότι δέν τής διαφεύγει τό 
συχνότατα διαπιστούμενον, ότι σκέ
ψεις όρθαί θεωρητικώς καταλήγουν, 
κατά τήν έφαρμογήν των είς τήν 
πράξιν, νά όδηγοΰν είς άποτελέσμα- 
τα όλως άντίθετα τών προσδοκω- 
μένων».

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΣΥΝ. Π Ε.
Σταδίου 39 - 6ος όροφος - Γραφ.
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’Εν Άθήναις τη 14 Νοεμέρ. 1968

Άνακοίμιωσις ύπ’ 'άριθ. 14
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Πρός άπαντα τά μέλη 
τοΰ Συνεταιρισμού 

’Εν συνεχεία τών όσων λε
πτομερώς έξ,ετέθησαν ένώπ.ον 
τής κατά τήν 18.3.1968 πραγμα· 
τοποιηθείσης Γενικής Συ.ελεΰ- 
σεως, τό Δ.Σ. φέρει είς γηώσιν 
τών μελών τά κάτωθι, άναφορι- 
κώς μέ τήν πρόοδον καί τάς ε
ξελίξεις τής όλης ύποθέ-εώς μας 
είς τήν ΑΚΤΗΝ ΝΗΡΕΩΣ Εύ
βοιας.
1) ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑ

ΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ
Τό θέμα είχεν απρόβλεπτον 

καθυστέρησιν, όφειλομένηιν είς 
Τήν 7ην Νοεμβρίου ό Υπουργός μιουργηθή, πρός άντιμετώπισιν τοΰ τά διαδοχικά στάδια έκ τών ό- 

Έργασίας κ. Άπ. Βογιατζής προ- προβλήματος τής κοινωνικής άσφα-1 ποιων διήλθεν ό φάκελός μας 
έβη είς έκτεταμένας καθησυχαστι- . λίσεως. κατά τόν έλεγχόν του τόσον _ΰ-
κάς δηλώσεις διά τών οποίων έτο-1 Τοΰ αύτοΰ πνεύματος υπήρξε καί πό τών άρμοδίων Υπηρεσιών 
νίζετο, ότι θέμα ένοποιήσεως τών ή βπ άριθ. 97)7.1 1.1968 έγκύκλιος τοΰ Υπουργείου Γεωργίας Κέν- 
άσαφλιστικών ταμείων δεν ύφίστα- - ΓΣ£Ε άπευθυνθεΐσα πρός ά- τρου καί Επαρχιών όσοινί καί ύ- 
ται, άλλά μόνον θέμα ανακατανομής ' , π© τοΰ EOT.
τών κοινωνικών πόρων. Ενιαίος ά- παντα τα εργατουπαλληλικα κέντρα Ε ήμερον ό φάκελος εύρίσκε- 
σφαλιστικός κώδιξ — καί όχι έυι-; καί τάς κλαδίκάς 'Ομοσπονδίας τής ται εις τήν Υπηρεσίαν Οίκι- 
αΐος άσΦαλιστικός Φορεύς — θά δη- ί δυνάμεως τής ΓΣΕΕ. ( σμοΰ τοΰ 'Υπουργείου Δημοσίων

’’Εργων. Τόν συνοδεύουν δύο

ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΤΙ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ κ. ΑΠ. ΒΟΓΙαΤΖΗ

αΐος άσφαλιστικός φορεύς — θά δη- I δυνάμεως τής ΓΣΕΕ.

ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. Λ. ΠΑΤΡΑ
Πρώτον ουσιαστικόν βήμα πρός | είς τά άρθρα 26 έως 28. Ή έπιδί- 

έκφρασιν τών κυβερνητικών προθέσε- ωξις τής κοινωνικής άσφαλείας ση- 
ων άποτελοΰν άφ’ ένός μεν ή διά μαίνει ότι τό κράτος θά έπιδιώξη 
τοΰ Ν.Δ. 1)1968 «περί Ύπουργι-, νά έξασφαλίση είς τούς κατοίκους 
κοΰ Συμβουλίου καί Υπουργείων» έν έλάχιστόν όριον κοινωνικής προ- 
ΰπαγωγή τοΰ συνόλου τών όργανι- j στασίας. Πέραν τοΰ έλαχίστου αύτοΰ 
σμώ κοινωνικής άσφαλίσεως είς τό < ^ρίου οί ίδιώται, ύπό καθεστώς έ- 
ύπουργεΐον Κοινωνικών Υπηρεσιών, | χευθέρας οικονομίας καί ιδιωτικής 
όπως μετωνομάσθη το ,ύπουργείον -πρωτοβουλίας, όπως είναι τό σύνο- 
Κοινωνικής Προνοίας, αψ ετέρου δέ χ0ν τών καθεστώτων είς τόν Δυτι-
α> εκτεταμένα. δηλώσεις είς τάς ό-1 ^ κ- είς τόν όποΐον Καί ή
ποιας προεβη ο αρμόδιός Υπουρ-1 ,χλ ή κοινωνία άνήκει, οφείλουν 
γοζ κ· Aou,KCtS „Πατρας επ, της κοι- ^ ' ' ,ξ ·δίων διά τήν κά.
νωνικης πολίτικης της Κυβερνήσεως » ^ tqQ έλ ίστου ό„
καί των όποιων δηλώσεων τα ποεον τ -
ένδιαφέροντα τά άσφαλιστικόν μας 
πρόβλημα σημεία είναι τά ακόλου
θα:

ΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΝ: Ή ιατρική, φαρμα

κευτική, νοσοκομειακή περίθαλψις 
παρέχεται κατά τρόπον οΰχί πάντο
τε ομόλογον πρός τάς θυσίας τάς 
οποίας ύφ.σταται έκαστος καί τό 
κοινωνικόν σύνολον διά τήν άπόκτη- 
σιν τών παροχών τής άσθενείας. Υ
πάρχουν δέ καί περιπτώσεις παρο
χής τών ιατρικών φροντίδων κατά 
τρόπον τόσον άπρόσωπον καί μα
ζικόν, ώστε δικαίως ό Πρόεδρος τής 
Κυβερνήσεως κατά τήν ομιλίαν του 
τήν έπομένην τοΰ Δημοψηφίσματος 
τής 29ης Σεπτεμβρίου νά περιλά- 
6η ώς μίαν τών βασικών αντικειμε
νικών έπιδιώξεων τής Κυβερνήσεως 
τόν έξανθρωπισμόν τών κοινωνικών 
Υπηρεσιών.

Ό τρόπος αυτός παροχής, τών 
ιατρικών φροντίδων είναι ή αιτία ώς 
έκ τής οποίας δέν προέρχεται,, έξ 
αυτών τό μέγιστόν κοινωνικόν όφε
λος καί ώς έκ τής οποίας ταλαι
πωρούνται καί οί δικαιούχοι περι- 
θάλψεως καί οί ιατροί.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Είς ώρισμένας πε-

ρίου αναγκών των.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Συνεπής πρός τήν 

προεκτεθεΐσαν άρχήν είναι ότι ή 
πρόσθετος ή συμπληρωματική ά- 
σφάλισις είναι έπιθυμητόν νά έπεκ- 
ταθή είς όλους, είτε πρόκειται περί 
άσ.ών είτε πρόκειται περί άγροτών, 
έφ’ όσον αυτή χρηματοδοτείται έξ 
εισφορών τών ένδιαφερομένων. Βά
σει άναλογιστικής μελέτης θά ε’ίμε- 
θα έντός ολίγου είς θέσιν νά πλη- 
ροφορήσωμεν τούς άγρότας καί τούς 
άστούς έάν θέλουν νά μεριμυήσουν 
διά τό μέλλον αυτών καί τής οικο
γένειας, πέραν τής σημερινής μερί- 
μνης τοΰ Κράτους, ποιας προσθέ
τους παροχάς θά δύνανται νά έχουν 
καί ύπό ποιας προϋποθέσεις. Καί ή 
ιδιωτική άκόμη άσφάλισις ζωής καί 
άτυχήματος, δύναται νά συμπληρώ- 
ση τό σύστημα τής κοινωνικής,, ά
σφαλείας. 'Η έπιτυγχανομένη άνο
δος τής οικονομίας προοιωνίζεται 
ευοίωνου μέλλον καί διά τήν δρα
στηριότητα ταύτην.

ΤΡΙΤΟΝ: Είς τόν τομέα τής υ
γείας, κατευθυντήριος άρχή είναι % 
όργάνωσις συστήματος παροχής 
τών ιατρικών φροντίδων επι τή βά
σει προσωπικής σχέσεως τοΰ ,ιατρού

ΖΜΞ. Τ I ar VIN . ι^ις νυμιυ HC.VIAS ------- Ί-------------- - Λ·.
ρ,πτώσεις τά έξοδα διοικήσεως εΐ- πρός τον δικαιούχον περιθάλψεως 
ναι υψηλά, ένφ ή διοικητική όργά- κα; ή περισσότερον ικανοποιητική 
νωσις τών φορέων τής κοινωνικής Καί συγχρονισμένη παροχή τών νο- 
άσφαλίσεως είναι, είς πλείστας πε- σοκομειακών φροντίδων.
ριπτώσεις, απηρχαιωμένη,, μέ συνέ-1 JE7APT0N: Βασική έπίσης άρ- 
πε,αν τήν γραφειοκρατικήν βράδυ- ^ έθνική πολιτική ύγεί-
τητα και πρόκλησή δυσφορίας των Χθ ^ κοινωνικης άσφαλείας θα έ- 
πολιτων ενάντιον του Κράτους. ώς σταθεράν έπ,δίωξιν τήν βελ-

ΤΡΙΤΟΝ: Αί θυσίαι, ύπό τύπον ί Τίωσιν έν τφ συνόλφ τής, παρεχο- 
άσφαλιστικών εισφορών καί κοινωνι- μένης προστασίας, έντός, εύλόγων ο
κών πόρων, τών ήσφαλισμένων εΐ- piwv, καί έπ’ ούδενί λόγφ πτώσιν 
ναι άνισος άπό τής μιάς κοινωνικής τοϋ έπιπέδου τής παρεχόμενης προ- 
όμάδος είς τήν άλλην, μέ συνέπειαν ατασίας. 
τήν έκ τών πραγμάτων διάκρισιν 
τών οργανισμών κοινωνικής άσφαλί
σεως είς πτωχούς καί πολυτελείς.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Υπάρχει έντονος 
δυσαναλογία μεταξύ τών φορέων, 
καθ’ όσον άφορφ είς τήν συσχέτισιν 
άσφαλιστικών προϋποθέσεων πρός 
άσφαλιστικός παροχάς.

*Η συνέπεια τούτου είναι ότι τό 
ύψος τών συντάξεων κυμαίνεται άπό 
τοΰ άπλοΰ έως τοΰ έκατονταπλα- 
σίου, ένφ διαπιστοΰνται περιπτώ
σεις κατά τάς οποίας οί ήσφαλισμέ- 
νοι δικαιούνται υψηλών παροχών, 
τάς όποιας χρηματοδοτεί τό κοινω
νικόν σύνολον.

Ή άπόφασις τής ’Εθνικής , Κυ
βερνήσεως νά ύπαγάγη είς τό 'Υ
πουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών 
τό σύνολον τών άρμοδιοτήτων των 
άναφεραμένων είς τήν κοινωνικήν ά- 
σφάλισιν καί είς τήν υγείαν τοΰ 
πληθυσμού, έκφράζει τήν, άπόφασιν 
αύτής νά άρη, έπί τή βάσει καλώς 
θεμελιωμένου σχεδίου, τάς δυσκο
λίας αί όποΐαι ϋφίστανται σήμερον.

ΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΝ: Θά καταβληθή προσ

πάθεια νά καθολικευθή ή άσφάλισις 
καί ή προστασία τής υγείας, είς εν 
καθεστώς κοινωνικής άσφαλείας,, ό
πως έπαγγέλλεται τό ίσχΰον άπό 

I 15 Νοεμβρίου 1 968 νέον Σύνταγμα,

ούσιώδη έγγραφα, ήτοι α) έγ
γραφον τοΰ ‘Υπουργείου Γεωρ
γίας, διά τοΰ οποίου άναγνωρί- 
ζεται ή έκτααίς μας ώς ιδιωτική 
καί παρέχεται ή οΰμφω.ος,γνώ
μη τοΰ Υπουργείου διά τήν ύι- 
παγωγήν της είς τό σχέδιον zaj 
β) έγγραφον τοΰ EOT, διά τοΰ 
όποιου χαρακτηρίζεται, αΰτη ώς 
τουριστική- Τά άνωτέρω^ στοι
χεία θά τεθοΰν ύπ’ όψιν τής άρ- 
μοδίας ’Επιτ,-οπής του Υπουρ
γείου Δημοσίων "Εργων, ή γνω- 
μάτευαις τής όποιας μετά του 
σχετικού φακέλου θά διαβιβα- 
σθοΰν είς τήν Νομαρχίαν. Χαλ- 
κίδος, άρμοδίαν πλέον διά τήν 
ύπαγωγήν τής έκτάσεως είς τό 
σχέδιον.

Εύθύς ώς ύπαχθη ή έκτασις 
είς τό σχέδιον, θά έπακολουθή- 
ση άμέσως ή διανομή τών οικο
πέδων, δεδομένου ότι, ώς ορί
ζεται ύπό τοΰ νόμου, δεν δύνα- 
ται νά γίνη διανομή οικοπέδων 
πρό τής ύπαγωγής της έκτάσεως 
είς τό σχέδιον.

Τήν κλήρωσιν θά διενεργήση 
ή ύπό τής Γενικής Συνελεΰ έ
ως κατά τήν 18.3.68 έκλεγείσα 
πρός τούτο ’Επιτροπή. Άπό 
πλευράς Συνεταιρισμοΰ τά πάν
τα είναι έτοιμα διά τήν διανο
μήν άπό τοΰ μηνός Φεβρουαρ.ου 
έ. έ.

Διευθύνσεις Συμφώνως τφ Νόμω 
Υπεύθυνος "Υλης :

ΔΗΜ. ΧΑΡ1ΤΟΣ 
’Ίμβρου 34 — Άθήναι

'Υπεύθυνος Τυπογραφείου
ΚΩΝ. ΠΑΝΟΥ 

Κάνιγγος 7 — Άθήναι

2) ΥΔΡΕΥΣΙΣ

Διμνοίχθη οδός μέχρι τοΰ ση
μείου νεωτρήσεως καί προεκη- 
ρύ ,9η ό σχετικός διαγων σμος. 
Έν συνεχεία θά ένεργηθ9 ή Υε" 
ώτρησις ύπό τήν έποπτείαν του 
Καθηιγ·ιτοΰ τοΰ Πολυτεχνείου κ. 
I. Παπασταματίου, οστις καί έ- 
ξεπόν'ησε τήν σχετικήν μελέ
τη ν.

Παραλλήλως ύπεβάλαμεν αϊ- 
τηοιν εις τήν Υπηρεσίαν Γεω
τρήσεων τοΰ Υπουργείου Γεωρ
γίας, διά τής όποιας παρακαλοΰ
μεν όπως μάς γνωρίση τήν ά- 
παιτηθησομένην δαπάνην καί 
γενικώς τούς όρους διά τήν πα
ρά τής έν λόγω Υπηρεσίας ά- 
νάληψιν τής γεωτρήοεως.

Έκ τοΰ άναμενομένου εγγρά
φου τοΰ Υπουργείου Γεωργίας, 
ώς καί τοΰ άποτελέσματος τοΰ 
προ :ηρυχθέντος διαγωνισμού Θά 
καδορισδοΰν αί περαιτέρω έπί 
τοΰ θέματος ένέγειαι της Διοι- 
κήοεως τοΰ Συινεταιρισμοΰ.

3) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΠΑΡΑ
ΛΙΑΣ

Διεμορφώθησαν βραχώδη τμή
ματα τής παραλίας συνολικού 
μήκους 600 περίπου μέτρων είς 
άμμώδη καί έτοποθετήθη οαν 
στέγαστρα κατά μήκος τής δια- 
μορφωθείσης παραλίας, πρός έξ- 
υηη,-έτησιν τών μελών.

4) ΔΙΑΝΟΙΞΙΣ ΟΔΏΝ
Ή διάνοιξις τών όδών θά άρ- 

χίση εύθύς ώς ή περιοχή ύπα
χθη είς τό σχέδιον.
5) ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣ ΙΣ

Έντός τοΰ τρέχο.τος μηνός
άρχεται ή δενοροφύτευσις τοΰ 
παραλιακού χώρου τής έκτάσε
ως κατά τάς υποδείξεις γεωπό
νου. Ή δενοροφύτευσις θά έπεκ- 
ταθή καί είς τήν ύπόλοιπον έκ* 
τασϊν μετά τήν ύπαγωγήν της 
είς τό σχέδιον καί τήν έν συνε
χείς διάνοιξιν τών όδών.

Έπί τμ εϋκαιρίς γνωστοποι- 
οΰμεν είς τά μέλη μας, ότι άπε- 
φασίσαμεν τήν καθιέρωσιν έπι- 
σκέψεων τής περιοχής ύπό τύ
πον έκδρομών άπας τοΰ μηνός 
καθ’ ημέραν Κυριακήν. Τών έκ
δρομών δύνανται νά μετάσχουν 
τά μέλη μετά τών οικογενειών 
των, έφ’ © ον δηλώσουν' έγκαί» 
ρως συμμετοχήν είς τά γραφεία 
μας καί καταβάλουν τό έκ δρχ, 
50 άντίτιμον τοΰ είσιτη,-ίου.

Έπίσης συνιστάται είς τά μέ
λη έκεΐνα τά όποια καθυστε
ρούν τήν τακτοποίησιν των έ
ναντι τοΰ Συν)σμοΰ ύποχρεώ- 
σεών των, όπως μεριμνήσουν διά 
τήν έντός τοΰ τρέχοντος μηνός 
καί συμφώινιως πρός τάς άνακοι- 
νώσεις μας ένημέρωσίν των. 
Πρός οδηγίαν των γνωρ'.ζομεν, 
ότι έκαστον' μέλος δέον όπως έ- 
χη έξοφλήσει μέχρι τέλους^ τρέ
χοντος μηνός τόσον τήν άξίαν 
τών παρ’ αύτών δηλωθέντων 
πρός άγοράν οίκοπέδων,_ όσον 
καί τήν εισφοράν ύπέρ τών έρ- 
γωιν, ήτοι έν συνόλω δρχ. 38. 
500 δΓ έκαστον οίκόπεδον _ Α' 
ζώνης καί δρχ. 22.000 δι’ έκα
στον τής Β' ζώνης, πλέον δρχ,. 
660 διά δικαίωμα έγγραφής καί 
συνεταιρικής μερίδος έκαστου 
συνεταίρου.
Έντολμ Διοικητ. Συμβουλίου 

Ό Πρόεδρος 
Σωκράτης Ίωαννίδης 
'Ο Γεν. Γραμματεΰς

Γεώργιος Σκαφίδας

ΓΛΥΚΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΜΕ ΤΙΜΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΙ ΑΦΙΞΕΙΣ 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ

ΠΕΣΜΑΤΙΟΓΛΟΥ 1 (Έντός τής Στοάς Παλ. Χρημ/ρίου)

Ε. ΕΥΓΕΝΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ! - ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΣΜΗΡΙΩΝ 

§ ΟΔΟΣ ΕΡΟΥ 7 - 2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΤΗΛ. 222.772
§ -----------------

Πρός
τόν Σύλλογον Υπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης

ΈνταΟθα

§

§
§
§

I Διά τής παρούσης μας έρχόμεθα νά σάς ΥνωΡί_ | 
S σωμεν οί διαθέτομεν πλουσιωτάτην συλλογήν Αγγλι- ξ 
§ κών Κασμηρίων είς τάς έπί τής όδοΟ Έρμου 7-2ος , 
§ όροφος εγκαταστάσεις μας. ?
§ Διά τά μέλη του συλλόγου σας θά δυνάμεθα νά | 
§ πραγματοποιήσωμεν έκπτωσιν έπί τών άναγραφομέ- | 
§ νων τιμών 35%. , |
§ Έλπίζοντες όπως τύχωμεν τής προτιμήσεώς σας, |
Κ διατελοΰμεν. ί
| Μεθ' ύπολήψεως S
| Ε. ΕΥΓΕΝΙΟΥ §

Η ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΙΣ
Συνέχεια έκ τής 4ης σελίδας

Σείς πρέπει νά προσανατολισθήτε προς 
τήν αρετήν αυτήν τής έποταμιεύσειος.

Για σας ή Έθνική Τράπεζα ίδρυσε 
το Ταμιευτήριον τής Νεότητος,

Είς τδ Ταμιευτήριον αυτό, ή άρχι- 
κή οικονομία· τοΰ μαθητου ή ή προσ
φορά τών γονέων του αποτελεί τήν 
6άσιν τής πρώτης καταθέσεως.

Μικραί, έν συνεχείφ, καταθέσεις μέ 
τά ευεργετήματα τών τόκων καί τών 
δώρων τής Τραπέζης θ’ απαρτίσουν τδ 
μεγάλο ποσδν γιά ν’ αντιμετωπίσετε 
τά έξοδα τών σπουδών, των μορφω
τικών σας ταξιδίων καί δλλας προ- 
σωπιχάς Σας άνάγκας.

Σείς αποτελείτε τοΰς λαμπαδηφό- 
ρους τώιν αξιών καί τών αρετών, Σείς 
πρέπει νά φωτίσετε τδν δρόμον διά 
νά συνεχίσωμεν, ώς ατομα, ώς κοι
νωνία καί ώς έθνος τήν φωτεινήν μας 
πορείαν. Αΰτό, άλλωστε, είναι ο σκο
πός τής σημερινής μας εορτής, ή ο
ποία έθσεπίσθη ώτ ανάγκη διά τήν 
σΰνδεσιν τοϋ παρόντος πρός τό αγχώ
δες παρελθόν καί τό εΰοίωνον μέλ
λον.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ



ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΠΘΜΕΝΟΝ ΤΑΧΥΝ ΡΥΘΜΟΝ

ΕΠΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΙΣ ΚΙΝΗΣΙΝ 
0 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΑΓΠΓΟΝ

ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΙΖΕΤΑΙ Η ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΣ
Κατά τήν τελευταίαν συνάντησιν 

την όποιαν είχε μετά τοΰ κ. Διοι- 
κητοΰ τό Προεδρεΐον του Συλλόγου 
μας, συνεζητήθη, μεταξύ άλλων, και 
τό άπό διετίας ευρισκόμενον έν έκ- 
κρεμότητι θέμα τών προαγωγών.

Τόσον έκ τής συναντήσεως μετά 
τοΰ κ. Διοικητοΰ, δσον καί τών έν 
συνεχείς: έπαφών τοΰ συλλογικού όρ- 
γάνου μετά τοΰ Διευθυντοΰ Προσω
πικού κ. Γ. Ποσταχρήστου, ή δια- 
μορψουμένη προοπτική ώς προς τάς 
προαγωγάς είναι ή άκόλουθος:

Ευθύς μετά τήν έκδοσιν τών άπο- 
τελεσμάτων τών προσφάτως διενερ- 
γηθέντων διαγωνισμών, προαγωγι- 
κοϋ και μονιμοποιήσεως, θά τεθή ά- 
μέσως εις κίνησιν ό ύπηρεσιακός μη
χανισμός τών προαγωγών μέ διεκ
περαίωσή έν πρώτοις τών όφειλομέ- 
νων προσαυξήσεων καί προαγωγών 
τοΰ Βοηθητικού Προσωπικού, τών 
Είσπρακτόρων καί τών εις τούς άπό 
τού Λογιστοΰ Α' καί κάτω βαθμών 
μέ Vaieur 1)1)68 καί 1)7)68.

Ευθύς μετά, θά γίνη έναρξις τών

άπό διετίας καθυστερουμένων προα- ευκρινίση, ότι ή καθυστέρησις τών 
γωγών άπό τού βαθμού τοΰ Λογι- προαγωγών είς τούς άνωτάτους 6α- 
στοΰ Α' καί άνω. Ό όλος ρυθμός θμούς δέν εΤναι έπιτρεπτόν νά έπη- 
τών έργασιών προβλέπεται ταχύς, οεάση τον άριθμόν τών προακτέων 
δεδομένου ότι τό τεχνικόν μέρος τής άπό τοΰ βαθμού τοΰ Λογιστοΰ Α' 
προεργασίας είναι ήδη έτοιμον. καί άνω, γεγονός τό όποιον θά συμ- 

Άντιθέτως, κατά δήλωσιν πάντο- 6ή έφ" δσον δέν προστεθή είς τον 
τε τού κ. Διοικητοΰ, αί προαγωγαΐ ήδη ύπάρχοντα άριθμόν κενών θέσε- 
τών ανώτατων βαθμών, ήτοι άπό τοΰ είς τούς βαθμούς Ύποτμηματάρ- 
συμπράττοντος 'ϊποδιευθυντου και χου, Τμηματ. Β' καί Τμηματ. Α' 
άνω, δέν άντιμετωπίζονται έπΐ τοΰ καϊ ό άριθμός τών ήδη ύπαρχουσών 
παρόντος, καθ οσον ό κ. Διοικητής κενών θέσεων είς τούς άνωτάτους 
έπιθυμεΐ νά δοθή λύσις εις αύτάς βαθμούς δστις ύπολογίζεται περί 
μετά τάς προβλεπομένας νέας άνα- τού πεντήκοντσ. Ληλαδή, ή καθυ- 
διαρθρωσεις εις όλοκληρον τον υπη
ρεσιακόν μηχανισμόν καί έν τψ 
πλαισίφ τής γενικωτέρας προσπά
θειας έκσυγχρονισμοΰ τής Τραπέ
ζης-

Επειδή δμως αΐ ληφθεΐσαι καί 
μέσφ τής Διευθύνσεως Προσωπικοΰ 
συμπληρωματικοί έπεξηγήσεις υ
πήρξαν μάλλον συγκεχυμένοι δσον 
άφορά τόν άριθμόν τών προακτέων 
άπό τοΰ Λογιστοΰ Α' καί άνω, τό 
συλλογικόν δργανον έπιθυμεΐ νά δι-

Δραστηριοποίησις τής Ο.Τ.Ο.Ε.

Έξεδόθη ή άπόφασις 
διά τόν διορισμόν Γενικού Συμβουλίου

Εντός τοϋ μηνός ή εκλογή τοΰ έκτελεστικοϋ
Κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 11086)68 

κυρίας άποφάσεως τοΰ έν Άθήναις 
Προέδρου τών Πρωτοδικών καί τής 
συμπληρωματικής αυτής ύπ’ άριθ.
245)68, διά τών όποιων έγένετο ά- 
ποδεκτός ό διορισμός τών ύποδει- 
χθένιων ύπό τών οικείων μελών τοΰ 
συλλόγου τής Ο.Τ.Ο.Ε. ώς γενικών 
συμβούλων προς κατάρτισιν προσω
ρινού Γενικού Συμβουλίου. Τούτο ά- 
πετελέσθη έκ τών κάτωθ ι:

1) Παναγιώτου Παπαρροδοπού- 
λου, 2) Γεωργίου Μαυροειδή, 3)
Νικολ. Μπούζα, 4) Σταύρου Σομ- 
μαρίπα, 5) Σπυρ. Πιέρρου καί 6)
Ματθαίου Φραγγιά έκ τής Τραπ-ζης 
τής Ελλάδος. 1 ) Άδαμ. Όθωναίου,
2) Εύστ. Μίχου, 3) Παναγ. Θεοφα- 
νοπούλου, 4) Νελλης Λυκουδη, 5)
Δημ. Χαρίτου, 6) Γεωργ· Κσλέκη,
7) Κων. Μπαζιώτη, 8)_Δημ. Παπα- 
ϊωάννου καί 9) Κων. συνογαλου εκ 
τής ’Εθνικής Τραπέζης. 1) Βασιλ.
Αεμονίδη, 2) Συλ. Σιγανού, 3)
Στεφ. Κυριαζή, 4) Έμμ. Ζερβου- 
δάκη, 5) Κων. Ψάρρη, 6) Ίωάννου 
Τάσσιου και 7) Χρ:στ. Φίλη εκ τής 
’Αγροτικής Τραπέζης. 1) Στυλ. Γκι- 
τάκου, 2) Κων. Πιερρουτσάκου καί 
Γεωργ. Ροδοπούλου έκ τής Τραπέ
ζης τ. ’Αθηνών. 1 ) Μωμ. Κοκκινάκη,
2) Σταύρου Παπαϊωάννου, 3) Νι
κήτα Μποζανίνου, 4) Κων)νου Ο
λύμπιου, 5) I. Βαρώτσου, 6) Φιλ.
Λιβιτσιάνου, 7) Ο. Θάνου καί δ)
Άχ. Σάλλη έκ τής ’Εμπορικής Τρα
πέζης. Ευαγγέλου Γεωργ ιάδη

ανδκοινωςις
ΤΟΤ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑ

ΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

τής Τραπέζης Άμέρικαν 
1 ) Διον. Πλέσσα, 2) Στυλ. Παπα- 
ϊωάννου καί 3) Γεωργ. Κώτση έκ 
τής Ίονικής - Λαϊκής Τραπέζης. 
Γεωργ. Ράπτη έκ τής ΕΤΒΑ. 1) 
Γεωργ. Μιχαηλίδη καί 2) Χρ. ’Ιω
σήφ έκ τής Ε.Τ.Υ.Κ. Γρηγ. Σκουλά- 
κη τοΰ Συλλόγου Είσπρακτόρων ’Ε
θνικής Τραπέζης. 1) Κωνστ. Τρίμη 
καί 2) Έλευθ. Βιζυηνοΰ τοΰ βο
ηθητικού προσωπικού ’Εθνικής Τρα
πέζης. Δημ. Μαραγκού τοΰ Παντρα- 
πεζικοΰ Συλλόγου. 1 ) Κων)νου Κα- 
τσίκη καί 2) ’Αποστόλου Λαδά έκ 
τού βοηθητικού προσωπικού ’Αγρο
τικής Τραπέζης καί Δημ. Κορριάτη 
τοΰ βοηθητικού προσωπικού Τρα
πέζης Ελλάδος.

’Εντός τών ήμερών άναμένεται ή 
σύγκλησις τοΰ Γενικού Συμβουλίου 
ύπό τού προς τοΰτο όρισθέντος διά 
τής δικαστικής άποφάσεως κ. Π. 
Παπαρροδοπούλου, προέδρου τοΰ 
Συλλόγου Υπαλλήλων τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος, προς έκλογήν ’Ε
κτελεστικού Συμβουλίου καί τήν 
συγκρότησιν τοΰ τελευταίου τούτου 
είς Σώμα, προκειμένου νά προετοι- 
μασθ) ή σύγκλησις τού Πανελλαδι
κού Συνεδρίου τής Ο.Τ.Ο.Ε. έντός 
τού προσεχούς έξαμήνου.

Εν τφ μεταξύ τό προσωρινόν ’Ε
κτελεστικόν Συμβούλιον ευθύς μετά 
τήν συγκρότησιν του θά έπιμεληθή 
τών τρεχούσης φύσεως υποθέσεων 
τής ’Ομοσπονδίας μεταξύ τών ό
ποιων θά είναι καί τό μισθολογικόν.

στερησις των προαγωγών εις τους 
άνωτάτους βαθμούς, δέν περιορίζε
ται μόνον είς τόν άνω άριθμόν τών 
ττεντήκοντα, άλλά δημιουργεί κλι
μακωτήν έπέκτασιν μέχρι καί τού 
βαθμού ττοΰ Λογιστοΰ Α', έχουσα 
οϋτω έπίπτωσιν έπί συνόλου διάκο- 
σίων περίπου συναδέλφων.

’Ανεξαρτήτως δμως τών ληφθησο- 
μένων μέτρων άναδιαρθρώσεως, τά 
όποια ήδη μελετώνται, τό συλλογι
κόν δργανον θεωρεί άπαράδεκτον 
τήν μή τήρησιν τοΰ ’Οργανισμού 
Υπηρεσίας, δστις σαφώς υπόχρεοι 
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης είς τήν 
δίς τοΰ έτους πραγματοποίησιν 
προαγωγών είς δλους τούς βαθμούς. 
Οΐαδήποτε δέ τροποποίησις τοΰ ί- 
σχύοντος ’Οργανισμού άφ’ ένός δέν 
δύναται, έπ’ οϋδενί, νά έχη άναδρο- 
μικήν ίσχύν, άφ’ έτέρου τυχόν τρο
ποποιήσεις περιοριστικοί κεκτημέ- 
νων ήδη δικαιωμάτων τού προσωπι
κού θά μας εϋρουν παντελώς άντι- 

Έξπρές. θέτους.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ 
ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΑΚΤίΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μή έπιβεβαιωθεΐσαι είσέτι πλη- 

ροφορίαι φέρουν τήν Διοίκησιν προ- 
σανατολιζομένην πρός τήν λήψιν ά
ποφάσεως διά τήν προσεχή έπανά- 
ληψιν τοΰ τελευταίου μετατακτικοΰ 
διαγωνισμού μέ συμμετοχήν είς αύ- 
τόν τών σημειωσάντων κατά τόν 
προηγούμενον άποτυχίαν είς ένα μά
θημα, είτε ξένη γλώσσα ήτο τοΰ
το, είτε έτερόν τι.

Περαιτέρω έξετάζεται ή περίπτω- 
σις τής είς τό μέλλον προκηρύξεως 
καί νέου μετατακτικοΰ διαγωνισμού 
πρός συμμετοχήν είς αυτόν τών έ- 
χόντων τά προσόντα καθώς καί έ-

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ! ΜΕΤΑΒΟΑΑΙ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Έτοποθετήθησαν ώς προϊστάμε
νοι παρά τή Ύποδιευθύνσει Οικονο
μικών Μελετών ό κ. Β. Κορνηλάκης 
Λογ. Α' τής Υπηρεσίας Στατιστι
κής, καί ό κ. Β. Σαμοθράκης Λογ. 
Α' τής Υπηρεσίας Διεθνών Οικονο
μικών Θεμάτων.

"Ο κ. Κ. Πουλάκης Τμηματ. Β' 
ώς Ύποδ)ντής Ύπ)τος Βάθης. Ό 
κ. Άπ. Κατσέλης Ύποτμημ., Δ)τής 
μέχρι τοΰδε τοΰ Ύπ)τος όδοΰ Μ. 
Αλεξάνδρου Θεσ)νίκης, μετετέθη είς 
τό Ύπ)μα Ηρακλείου ώς Υποδιευ
θυντής. "Ο κ. ’Αχ. Παπαδοπούλας 
Λογ. Α', ’Εντεταλμένος καί Προϊ-

κείνων οί όποιοι συμμειασχόντες είς 1 στάμενος Λογιστηρίου Υπ)τος Νέ- 
_τ.. ______ _____ ζ s.____  —νν: ' ac Ίωνίατ. ώτ Alvrnr rir τη *Υττΐτον προηγούμενον, 
ρως.

άπέ τυχόν πλή-

ΣΥΝΗΑΘΕΝ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
ΤΟΥ Λ, ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

ας Ιωνίας, ώς Δ)ντής εις τό Ύπ) 
μα Λεωφ. Β. Σοφίας Πειραιώς. "Ο 
κ. Άλ. Τριλίβας Τμηματ. Β', ώς 
Προϊστάμενος Πρακτορείου Ταύρου, 
άντί τοΰ κ. Αντ. ΟΟβα Τμηματ. Β' 
μετατιθεμένου είς τό Ύποκ. Ζέας ώς 
Ύπ)ντοΰ. "Ο κ. I. Μωραΐτης Αογ. 
Α', ’Εντεταλμένος καί Προϊστάμε- ! 
νος Λογιστηρίου Ύπ)τος Άμπελο-

τής. Ό κ. Δ. Ζαγκαρέτος Λογ. Β” 
ώς Έντεταλμ. καί Προϊστάμ. Λογ) 
ρίου παρά τφ Ύπ)ματι Κιλκίς. Ό 
κ. Όδ. Ζιώγας Λογ. Α', ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμ. Λ)ρίου πα
ρά τφ Ύπ)ματι Τριπόλεως. "Ο κ. 
Π. Ματσούκας Λογ. Α' ώς Έντετ. 
καί Προϊστάμ. Λ)ρίου τού Ύπ)τος 
Νέας ’Ιωνίας.

Ετοποθετήθησαν ώς Ύποδιευθυν- 
ταί παρά τή Δ)νσει ’Εργασιών ’Ε
ξωτερικού οί κ. κ. Κ. Μερακλής 
Τμηματ. Α' καί Εύάγγ. Κούμπα- 
ρης Τμηματ. Α'. Ή κ. Αΐκ. Στα- 
ματάκη Λογ. Α' Ύπ)τος Μοιρών, έ- 
τοποθετήθη Έντεταλ. και Προϊστ. 
Λογ)ρίου είς τό αυτό Ύπ)μα. "Ο 
κ. Ν. Μπότσας Ύπολ. Β', ώς Προ
ϊστάμενος Λ)ρίου παρά τφ Ύπ)τι 
Χρυσουπόλεως, άντί τοΰ κ. Γ. 
Μπάρμπα τοποθετηθέντος είς τό- 
Πρακτορεϊον Θάσου ώς Προϊσταμέ
νου.

*0 κ. Γ. Οϊκονομόπουλος Τμημ. 
Β' ώς Προϊστάμενος είς τήν παρά

Τήν 25ην Νοεμβρίου συνήλθεν είς 
τά έπί τής όδοΰ ’Ακαδημίας γρα
φεία τοΰ Συλλόγου τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον αύτοΰ έν ολομελείς:, ή
τοι μέ τήν συμμετοχήν καί τών έ- 
παρχιακών συμβούλων.

Κατά τήν διάρκειαν έξαώρου συ- ■ 
νεδριάσεως έξητάσθησαν δλα τά

κήπων, ώς Προϊστάμενος τοΰ Πρα- τή Δ)νσει Έργ. 'Εξωτερικού Ύπη-
κτορείου Κηφισίας, άντί τοΰ κ. Γ. 
Νικηφοράκη Τμηματ. Β' μετατιθε- 
μένου είς τό Ύπ)μα Πραξιτέλους 
ώς Ύ)ντοΰ. "Ο κ. Στ. Βατικιώτης 
Λογ. Α', ώς ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου τοΰ Ύ) 
τος Άγ. Λουκά, άντί τού κ. Ν. Ί- 
ωαννίδη Λογ. Α' μετατιθεμένου είς

τρέχοντα θέματα τά άπασχολοΰντα j τό Ύπ)μα Σάμου ώς Δ)ντοΰ. "Ο 
τόν Σύλλογον καί έλήφθησαν όμο- κ. Δημ. Ρούσσης Έντεταλμ. καί
φώνως αΐ δέουσαι άποφάσεις έπί 
τών ένδεικνυομένων ένεργειών. Άν- 
τικείμενον ιδιαιτέρου ένδιο,φεροντος 
άπετέλεσε τό άσφαλιστικόν, κατό
πιν μάλιστα τών τελευταίων συμμε
τοχών τάς όποιας είχεν ό Πρόεδρος 
τοΰ Συλλόγου κ. Άδ. Όθωναΐος είς 
τάς συνεδριάσεις τής πρός τοΰ,ο 
συσταθείσης ύπό τής Διοικήσεως ε
πιτροπής διά τήν μελέτην τού άσφα- 
λιστικοΰ προβλήματος έν τή Εθνική 
Τ ραπέζη.

1) ’Ασφαλιστικόν:
AL ένέργειαί μας μετά τών άλλων 

Τραπεζοϋπαλληλικών ’ Οργανώσεων, 
ώς και τών τής Κοινής Ώφελείας, εί
χαν ώς άτοτέλεσμα τήν διαβεβαίιοσιν 
τοϋ ζ. 'Τπουργού ’Εργασίας καί Γ. 
Σ.Ε.Ε. δτι αί ’Ασφαλιστικοί μας ’Ορ
γανισμοί ούδεμίαν αλλαγήν θα υπο- 
σιούν καί συνεπώς ούδείς φόβος ή 
αγωνία δικαιολογείται έκ μέρους μας.
2) Αυξήσεις:

Μετά τήν καταβολήν τής άπο 1.7. 
1967 αΰξήσεως τών έπί ^ συμβάσει 
Κλητήρων, Κλητήρων Γ’ καί Β’, ήρ- 
χισεν ή προεργασία διά τήν καταβο
λήν άπό 1.10.1968 αΰξήσεως 7 % , λί
αν δέ συντόμους οί δικαιούμενοι θά 
λάβουν καί αύτήν τήν αΰξησιν.
5) Προαγωγαΐ - Μονι

μοποιήσεις:
'Εντός τοΰ μηνός Νοεμβρίου, κατά 

ρητήν διαβεβαίωσιν τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού, θά πραγματοποιηθούν αί 
προαγωγαΐ καί προσαυξήσεις μας ’Ια
νουάριου καί ’Ιουλίου 1968, αμέσως 
δέ αί άπό πολλού χρόνου καθυστερού- 
μεναι μονιμοποιήσεις.
4) Προσλήψεις - Μετα

τάξεις - Διαγωνι
σμός πρός μετάτα- 
ξ ι ν :

Ή Διοίκησις, κρίνουσα δίκαια τ’ α
νωτέρω αίτήματά μας, θά έπιλύση καί 
αύτά είς τάς άρχάς τού έρχομένου έ
τους 1969.

Έκ τοϋ Γοαφείου τοΰ Συλλόγου 
Βοηθ. Προσωπικού ’Εθνικής 
Τραπέζης.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Ή κ. Πέρσα Μαυρουδή χήρα τοΰ άποβιώσαντος 

συναδέλφου Κώστα Μαυρουδτί, εκφράζει τάς Θερμάς 
της ευχαριστίας διά τήν δημοσιευθεΐσαν νεκρολογίαν 
είς τό τροηγούμε' ον φύλλον τής «Τραπ-ζιτικης» κα
θώς έπίσης καί πρός απαντας τούς συναδέλφους τούς 
συμμετασχόντας είς τό βαρύ πένθος της.

Επερατώθη ή διαδικασία διά τήν 
άποκατάοτασιν τόν άπολνθίντον 
δυνάμει τής I' Συντακτικής ττράξεος

Έ ί 45 έπανακριθέντων όριστικοποιήθη 
ή άπυλυσις 24 καί ή επαναφορά 21

Παυσανίας, Δρούγκας ’Ιωάννης, 
Δρούγκα Μαρία, Ζόύγκος ’Ιωάννης, 
Καραγεώργος Κων)νος, Κάσδαγλης 
’Εμμανουήλ, Κοντογιαννόπουλος Δη- 
μήτριος, Κυρανά ’Άννα, Μακρυγιάν- 
νη; Δημήτρΐος, Μαλαξιώτης Γεώργι
ος, Ροΰσσος Θεμιστοκλής, Στρατηγά- 
κης Μιχαήλ, Στρούλιας ’Αντώνιος, 
Τσακίρης Εμμανουήλ, Τσαντούλας 
Νικόλαος, Τσαντούλας Κων)νος, Τσι- 
ρίβας Νικόλαος, Τσιπούρας Γεώργιος.

Διά τής αυτής άποφάσεως άπεφα- 
σίσθη ή μή επαναφορά τών κάτωθι 
«‘διότι έπεδείξαντο διαγωγήν ασυμβί
βαστον πρός τήν υπηρεσίαν»:

Άγγελόπουλος Παύλος, Βερναρδής 
’Ιωάννης, Βήτας Πέτρος, Βλαχάβας 
Βρασίδας, Εύφραιμίδης ’Ελευθέριος, 
Καράλης Μιχαήλ, Κέης Γεώογιοό. 
Κουτσογιάννης Χρηστός, Λούντζης ή 
Γάγολας Σπυρίδων, Μαΐλης Γεώογι- 
ος, Μαυρουλίδης ’Επαμεινώνδας, Μίρ- 
κος Γεώιογιος, ΜοταρΤζελιώτηΐί: ’Αν
τώνιος, Μπονάνος Γεώργιο;, Π·ανανι- 
ωτόπουλος ’Εμμανουήλ. Πσπαναννί- 
τσης Γεώρνιος, Παπαλεβέντη; ’Ιωάν
νης, Παππά- Κίιιων, Παπακωνστάν- 
τόπουλος Άνδοεας, Πατσιάίδυ- Έ1- 
λευθέοιο;, Πουλή; Κων)νος, Σανελ- 
λαπίίδη; Kwv)voc, Τσοκοποϋΐπ; Γεώρ
γιο^ καί Χασιοτζόγλου ’Ιωάννης.

’Ήτοι έπί 45 υποψηφίων ποό; έπα- 
νάκρισιν έκ τών άπολυθέντων δυνά-

Προϊστάμ. Λ)ρίου Ύ)τος Καλλιθέ
ας, είς τό αύτό Ύπ)μα ώς Ύποδ)

Νέα αατώτατα δρια 
ήμερομισβίων

Τήν αΰξησιν τών κατωτάτων ορί
ων τών ήμερομισθίων κατά 15 % ά- 
νήγγειλεν δ Πρόεδρος τής Κυβερνή- 
σεως κ. Γ. Παπαδόπουλος τήν 22αν 
Αύγουστου είς συγκέντρωσιν τών έκ- 
προσώπων τών παραγωγικών τάξεων. 
Ή αύξησις παρέχεται κατά ποσοστόν 
7 % άπό 1ης ’Οκτωβρίου τρέχοντος 
έτους καί κατά τό υπόλοιπον 8 % ά
πό 1ης Μαΐου 1969. Ό κατωτέρω πί- 

| ναξ έμψανίζει τά κατώτατα όρια ήμε- 
■ ρομισθίων εις δραχμάς κατόπιν τής 

τελευταίας αύξήσεως:
’Ανδρών 90 96.30 104.—
Γυναικών 75 80,25 86,1-5

Κατόπιν τής άπό 7.10.68 Άποφά
σεως τής έξ 'Τπουργών Επιτροπής 
τοϋ αρθρ. 2 τής ΚΑ) 196-8 Συντ. 
Πράξεως άποτελεσθείισης έκ τών κ. 
κ. Έπαμ. Τσέλλου 'ϊπουργοΰ Έμπο 
ρίιου, Νικητ. Σιώρη, 'Τφυπουργοϋ 
Οικονομικών καί ’Ηλιο.' Δη-μητρα 'Τ
φυπουργοϋ 'Τγιεινής, δι’ ής έπαν-ε- 
κρίθησαν οί είς έφαρμογή,ν τής I' 
Συντ. Πράξεως άπολυθέντες έκ τής 
’Εθνικής Τραπέζης, άπεψασίσθη ή έ- 
παναφορά είς τήν 'Τπηρεσίαν τών 
κάτωθι υπαλλήλων διότι, συμψώνως 
πρός τό σκεπτικόν τής άποφάσεως, «τό 
κ-ατηγορητήριον είναι ασθενές καί δη- 
μιουργοϋνται σοβαροί άμφιδολίατ είς 
τήν Επιτροπήν, ώς πρός τήν αντικει
μενικήν ακρίβειαν τούτου».

Άστεριάδης Γεώργιος, Βασιλείου 
’Ιωάννης, Γκώρος Κων)νος, Δούβλης

ρεσίαν Συναλλαγών Κατ)των μας 
μετά τοΰ ’Εξωτερικού, άντί τοΰ κ. 
Β. Χριστοπούλου Τμηματ. Β' τε- 
Θέντος είς τήν διάθεσιν τοΰ Πρ)κοΰ 
ττρός τοττοθέτησιν. Ό κ. Στ. Πανα
γιώτου Λογ. Α' ώς Προϊστάμενος 
τής παρά τή Δ)νσει Κατ)των καί 
Έργ. ’Εσωτερικού Υπηρεσίαν Νέων 
Έργασιών, άντί τοΰ κ. Θ. Κυρούση 
Τμηματάρχου Β' τοποθετηθέντος ώς 
Προϊσταμένου Τμήματος Νέων Έρ- 
γασ,ών παρά τή ίδίς: Δ)νσει.

*0 κ. Θ. Τσιάμης Τμηματ. Α', 
ώς Έντεταλ. καί Προϊστ. Λ)ρίου 
Ύπ)τος Α' Θεσ)νίκης. *0 κ. Εύθ. 
Μιχαλόπουλος Λογ. Λ', ώς Έντε
ταλμ. καί Προϊστ. Λ)ρίου Κιάτου. 
Ό κ. Λ. Τριανταφυλλιάς Λογ. Α', 
είς τό Ύπ)μα Σκύόρας ώς Δ)ντής. 
‘Ο κ. Ν. Δρουλΐσκος Λογ. Α', ώς 
Έντεταλ. καί Προϊστ. Λ)ρίου παρά 
τφ Ύπ)τι ΆμπεΛοκήπων.

"Ο κ. Κ. Βάρθης Τμηματ. Β',ώ- 
νομάσθη 'Οργανωτής καί έτοποθε- 
τήθη παρά τη Δ)νσει Όργαν^σεως. 
‘Ωσαύτως Δόκιμος 'Οργανωτής ώ- 
νομάσθη ό κ. Γ. Ρουσσυς Ύποτμη- 
ματάρχης.

‘Ο κ. Σπ. Δέμης Ύπολ. Β', έτο- 
ποθετήθη ώς Έντεταλ. καί Προϊστ. 
Λ)ρίου τοΰ Ύπ)τος Ξυλοκάστρου. 
‘Ο κ. Παν. Γεωργιάδης Συμπρ. Ύ- 
ποδ)ντής, Δ)ντής μέχρι τοΰδε παρά 
τή Δ)νσει Κατ)των καί Έργ. Ε
σωτερικού, έτοποθετήθη είς τήν Δ) 
σιν Όργανώσεως ώς Δ)ντής Λογ. 
Κέντρου άντί του κ. Φ. Άγγελίδη 
Ύποδ)ντοΰ τοποθετηθέντος παρα τή, 
αυτή Δ)νσει ώς Ύποδ)ντοΰ Δ)ισε- 
ως Όργανώσεως. Ό κ. Δημ. Μα- 
νουσος Ύποδ)ντής, ώς Ύποδ)ντής 
είς τήν Δ)νσιν Κατ) ιων καί Έργ. 
Εσωτερικού. Ό κ. Σπ. Χρυσάνθης 
Λογ. Α', ώς Έντετλ. καί Προϊστ. 
Λ)ριου ‘Υπ)τος Καλλιθέας. Ό κ. Γ. 
Κωστής Λογ. Α’, ώς Προϊστ. Ύπη- 

Ύπό τής Εθνικής Τραπέζης όρ- Ρεσίας παρά τή Δ)νσει Βιομηχανι- 
γανοΰται σεμινάριον «Όργανώσεως ΚΠ9 Πίατεως. κ. ^Απ. Ατσαλά- 
καί Διοικήσεως», τοΰ όποιου αί έρ- κης Λογ. Α , ως, Εντεταλμ. και 
γασίαι θά διεξαχθοΰν είς τό ξένο- Προϊστ. Λ)ρίου Υπ)τος Ιεραπέ- 
δοχεΐον «Άστήρ - Παλλάς» Βουλια-1 τΡσ9· Ο κ. Ιω. Κουμούτσης Υπολ.

Α', ώς Προϊστ. τοϋ Πρν,κιορε.ου 
Πάρου, άντί τοΰ κ. Εύαγγ. Καλου- 
τά Λογ. Α' μετατεθέντος είς τό Ύ- 
ποκατ. Ρεθύμνης ώς Δ)ντοΰ, αντί 
τοΰ κ. Κων. Πουλοπούλου Ύποτμ. 
άπαλλασσομένου ιών καθήκον, ων 
του ώς Δ)ντοΰ καί μετατιθεμένου 
είς τό Ύπ)μα Ηρακλείου ώς Λο
γ ιστού.

Διά πράξεως τής Διοικήσεως ένε-

Σεμινάρια 

τής Τραπέζης μας 
διά τά άνώτερα 

στελέχη της

Υμενης, μέ συμμετοχήν διευθυντών 
καί υποδιευθυντών ύποκαταστημά- 
των της έπαρχιών, είδικώς προσκλη- 
θέντων πρός τοΰτο.

μ,ει τής I' Συντ. Πράξεως έδικαιώ- 
θηβαν οί 21, δριστικοποιηθείσης τής 
άπολύσεως τών υπολοίπων 24.

Έν τφ μεταξύ αναμένεται ή έπα- 
νάκρισις καί τών άπολυθέντων δυνά
μει τής Θ' Συντ. Πράξεως, άνερχο- 
μένων είς 10, τώ-ν όποιων ή είς δεύ
τερον βαθμόν κρίσις θά πραγματοποι- 
ηθή ύπό σχετικής έιξ 'Τπουργών έπι- 
τροπής ύπό τήν προεδρίαν τοϋ κ. Προ 
έδρου τής Κυβερνήσεως.

Οί έπανελθόντες έτέθησαν είς τήν 
δ*ίθε-σιν τοϋ Προσωπικού πρός τοπο- 
θέτησιν.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ

Τήν μεσημβρίαν τής 25ης 'Οκτωβρίου έλαβε χώρτν είς τήν μεγάλην αίθουσαν συναλλαγών τοϋ Κεντρικού Καταστήματος ό καθιερωμένος 
εορτασμός τής επετείου τοΰ «ΟΧΙ». Είς τήν λαμπρόν, πράγματι, τελετήν παρέστησαν τά μέλη τής Διοικήσεως, οί διευθυνται τής Τραπέζης 
καί οί ύπάληλοι τοϋ Κεντρικού, τής Διοικήσεως καί τών υποκαταστημάτων τής περιψερείας ’Αθηνών. Τόν πανηγυρικόν τής ήμέρας έξε- 

φώνησεν ό δικηγόρος κ. Κυρ. Κυρούσης. Άρίστος καί καλόγουστος ό νέος διάκοσμος τής αιθούσης.

ί τάχθησαν είς τό Κεντρικόν Κ)μααί 
παρά τή Διοικήσει Εργασιών Εξω
τερικού ύπαγόμεναι Ύπηρεσίαι: α) 
Εμβασμάτων Έξ)κοΰ (3-1 5) καί 
6) Συναλλαγών Κ)των μας μετά 
τού Εξ)κοΰ (3-23). Επίσης σ^νε- 
στήθη παρά τή Δ)νσει Περιουσίας 
Τραπέζης α) Τμήμα Άξιοποιήσ^ως 
Περιουσίας Τραπέζης καί έιοποθε- 
τήθη ώς Προϊστάμενος αύτοΰ ό κ. 
I. Γεωργόπουλος Τμηματ. Α'. ‘Ω
σαύτως παρά τή αυτή Δ)νσει συνε- 
στήθη Υπηρεσία Παρακολουθήσεως 
Έταιρ. Μετοχικού Ενδιαφέροντος, 
μέ Προϊστάμενον αυτής τόν Ύπο
τμημ. κ. Μελ. Μαζαράκην.

Έκ τών έπανελθόντων δυνάμει τής 
ΚΑ' Συντ. Πράξεως, έτοποθετήθη
σαν οί κ.κ. Μ. Στρατηγάκης ώς Υ
ποδιευθυντής τοΰ Κεντρικού Κατ) 
τος, Ίω. Βασιλείου ώς Υπο
διευθυντής τοΰ Κατ)τος Σταδίου 
38, Κ. Γκώρος καί I. Ζοΰγκος ώς 
Προϊστάμενοι Τμημάτων παρά τή, 
Δ)νσει Κατ)των καί Έργ. Εσωτε
ρικού καί ό κ. Ν. Τσιρίβας ώς Εν
τεταλμένος τοΰ Ύπ)τος Μητροπό- 
λεως άντί τοΰ κ. Μ. Λιακάκου το
ποθετηθέντος παρά τή Δ)νσει Έργ. 
Εσωτερικού ώς Προϊστ. τοΰ Τμή
ματος Καθυστερήσεων.

Έτοποθετήθησαν ώς Έντετ. καί 
Προϊστ. Λ)ρίου τοΰ Ύπ)τος Ναυ
πλίου ό Τμηματ. Β' κ. Βασ. Κα- 
ρακασίλης, τοΰ Ύπ)τος Κομοτινής 
ό Λογ. Β' κ. I. Ζωγραφόπουλος,, 
τοΰ Ύπ)τος Σκόδρας ό Ύπολ. Β' 
κ. Έμμ. Παπανικολάου, τοΰ Ύπ)- 
τος Μοναστηριού Θεσ)νίκης ό Λογ. 
Α' κ. Σπ. Κλήμης καί τοΰ Ύπ)τος 
Άρτης ό Ύποτμημ. κ. Θ. Σακελ- 
λαρίδης.

Ό Επιθεωρητής κ. Ν. Μπουρό- 
πουλος Τμηματάρχης Β' έτοποθετή
θη Δ)ντής τοΰ Γραφείου Διοική- 
σεως.


