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ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συγχωνεύονται Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καί Σ.Υ.Τ.Α.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
Η ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το 1978 σημαδεύτηκε άπό σημαντικά γεγο
νότα πού θά είναι καθοριστικά γιά τήν παρα
πέρα έξέλιξη των θεμάτων πού αντιμετωπίζουν 
οι έργαζόμενοι καί ιδιαίτερα στίς Τράπεζες.

Ή προσπάθεια τής Κυβερνήσεως γιά τήν ορι
στικοποίηση τής ένταξης τής Χώρας μας στην 
Ε.Ο.Κ., ύπήρξε ή πιο κορυφαία εκδήλωση και ε- 
φερε μιά σειρά έμμεσων καί άμεσων μεταβολών
στις έργασιακές σχέσεις, σέ βάρος, φυσικά των 
έργαζομένων.

Ή οικονομική πολιτική πού χαράχτηκε γιά 
τήν έπίτευξη τοΰ παραπάνω στόχου, έχει σάν

κύρια χαρακτηριστικά τήν κατάργηση τής μα- 
κρυάς σιωπηρής άλληλοανοχής μεταξύ των μι- 
κρομεσαίων οικονομικά κατηγοριών του πληθυ
σμού και τού παραδοσιακού έπιχειρηματικου 
κεφαλαίου. Ή τάξη των μικρομεσαίων έπιχει- 
ρήσεων και τών έλευθέρων επαγγελματιών, 
μετά τή διαμόρφωση τής φορολογίας καί τήν 
καθιέρωση τών τεκμηρίων, άρχισε νά έπωμίζε- 
ται βάρη πού μέχρι τώρα ήταν αποκλειστικό.... 
προνόμιο τών έργαζομένων, ένώ τήν ίδια ώρα 
καθιερώνονταν κίνητρα γιά ένθάρυνση τών με
γάλων έπιχειρήσεων προκειμένου νά λύσουν
τήν απεργία έπενδύσεων πού ταλαιπωρεί τή 
Χώρα έδώ καί δύο τουλάχιστον χρόνια.

ΣΚΕΨΕΙΣ KOI 
ΕΙΣΟΑΗΜΚΤΠ

Έπί τέλους. Στό φως τά εισοδήματα τών ! 
'Ελλήνων φορολογούμενων. Γιά ν* άποδει- ί 
χθεί καί επίσημα ή εύημερία τών... μισθοσυν- ί
τηρήτων. 'Έτσι π.χ. Τμηματάρχης A' Tnc «
’Εθνικής Τραπέζης μέ μία προσαύξηση δη- » 
λώνει εισόδημα δρχ. 434.000 έξασφαλίζον- ■ 
τας τό δικαίωμα νά φιγουράρει μεταξύ τών | 
πλουσιότερων Ελλήνων. Είναι πραγματικά ! 
νά άπορεί κανείς πώς τά βγάζουν πέρα οί ! 
βιομήχανοι, εφοπλιστές, έπιχειρημαΉες, έρ- ! 
γολάβοι, μεγαλογιατροί, πού είτε άπουσι- · 
άζουν άπό τούς καταλόγους η δηλώνουν εί- ■ 
σοδήματα μέχρι 1.000.000 δρχ. Θάπρεπε ίσως { 
νά καθιερωθεί ένας άκόμα πανελλήνιος ε- | 
ρανος γιά νά μπορέσουν οί άνθρωποι αύτοί ί 
νά άντιμετωπίσουν τά έπείγοντα βιοτικά ί 
τους προβλήματα, πρίν έχουμε καί έδώ κα- ί 
μιά Μπιάφρα!

Γιά νά σοβαρευτούμε, φαίνεται δτι ή έκ- ■ 
τάση τής φοροδιαφυγής είναι τεράστια. Καί | 
έδώ θά σταθούμε ιδιαίτερα στό όνομα τού J 
έκλιπόντα Μποδοσάκη — Άθανασιάδη, πού i 
δήλωσε προσωπικό εισόδημα 111 έκατ. | 
δρχ. καθώς καί κάποιο βιοτέχνη έλαστικών | 
πού δήλωσε 7 έκατομ. δρχ. γιά νά έξάρουμε * 
τήν ύπαρξη μερικών «σταγονιδίων» είλικρι- [ 
νείας πού πιστοποιούν τίς γενικότερες δια- ! 
πιστώσεις.

Τό κράτος όμως έχει άνάγκη πόρων καί * 
φυσικά — μιά καί δέν μπορεί νά πάρει άπό { 
άλλους — θά τούς έξασφαλίσει άπό τούς έρ- | 
γαζομένους. Τά «ύποζύγια» αύτά πού έχουν { 
μάθει άλλωστε νά σηκώνουν όλα τά βάρη. | 
Μαχητές τού πολέμου καί έργάτες τής είρή- ί 
νης. Στυλοβάτες τής οικονομικής καί κοινω- ί 
νικής ζωής. Φύλακες τών ήθικών άξιών καί ! 
τής παράδοσης. Πρώτοι (άκούσια ή έκούσια) ί 
στίς θυσίες καί παράλληλα, πρώτοι σέ εΐσ- · 
πράξεις επικρίσεων καί αιτιάσεων γιά ύψηλό ; 
εισόδημα, γιά ύπερβολικές άπαιτήσεις, γιά J 
βλάβη τών συμφερόντων τής χώρας, γιά ά- | 
νεδαφικότητα, μέχρι καί γιά... τεμπελιά!

Μά πώς λοιπόν θά έξασφαλιστεΐ αύτή ή · 
περίφημη κοινωνική ειρήνη; πώς θά σταμα- ; 
τήσει αύτή ή διάκρισή τών πολιτών; Μέ άφο- j

► ΒΛΕΠΕ 10» ΣΕΛΙΔΑ |

Τά μεγάλα όνειρα γιά τήν 
δημιουργία εθνικών επιχειρήσε
ων υποδομή; φαίνεται οτι φθί
νουν βαθμιαία ένώ παραχωρεί- 
ται ίίλο καί περισσότερο έδαφος 
οτύ ιδιωτικό κεφάλαιο, γιατί πι
στεύεται οτι τό επιχειρηματικό 
«δαιμόνιο» είναι ίσοι; τό πιό κα
τάλληλο γιά νά περιορίσει τόν 
πληθωρισμό σέ μονοψήφιο αρι
θμό καί νά συμπιέσει τό κόστος 
τοΰ χρήματα; ώστε να προελθεί 
ή «εξυγίανση) τή; εθνική; οι
κονομία;, πού καλείται ν’ άν- 
τεξει τί; άδηλε; συνέπειες άπό 
τήν ένταξη. Παράλληλα σημειώ
θηκε αύξηση τή; δραστηριότη
τα; τού πολυεθνικού κεφαλαίου, 
χωρί; όμως νά θεσπιστούν καί 
τά ένδεδειγμένα πλαίσια για α
ποτελεσματικό έλεγχο αυτής τή; 
δραστηριότητα;, ένω ταυτόχρο
να ύποστηρίχθηκε ή άνάγκη «προ 
σαρμογή;» τού Ελληνικού Τρα
πεζικού συστήματος καί ακουστή 
καν τά περί τής... ηλικία; τή; 
Τραπέζης μας...

"Ετσι, άπό τέι μέσα τού 1978 
δόθηκε ή πρώτη βολή κατά τών 
εργαζομένων μέ τήν ύπ’ άριθ. 
77)78 απόφαση τοΰ 'Υπουργικού 
Συμβουλίου πού στήν ουσία πά
γωσε καί τήν παραμικρή λύση 
σέ κάθε έργατούπαλληλική διεκ
δίκηση, ώς τί; 31.12.78.

Στή συνέχεια είδαμε τήν ου
σιαστική κατάργηση τή; άνεξαρ 
τησίας τών Διοικήσεων τών Τρα
πεζών καί τών ’Οργανισμών 
Κ. Ωφέλειας καθώς καί κάθε 
Οργανισμού πού ή καλή λειτουρ
γία προϋποθέτει αυτονομία άπ’τόν 
βραδυκίνητο γραφειοκρατικό μη
χανισμό καί τήν περιέλευση ό
λων τών εξουσιών (σέ δ,τι του
λάχιστον άφορα τί; εργασιακέ; 
σχέσεις) στέι αρμόδια 'Υπουρ
γεία μέ επικεφαλής τό Υπουρ
γείο Συντονισμού. <

"Ηδη, ή άπαγόρευση αύτή πα
ρατήθηκε γιά έ'να άκόμα 6μηνο 
καί παρά τίς επίσημες διαβεβαιώ
σεις γιά αντικειμενική εξέταση 
καί θεραπεία επείγουσας φύσης 
προβλημάτων, πιθανολογείται δι
ατήρηση τής άκαμπτης τακτικής 
τής ΙΙολιτείας άνΐέναντι τΟν έρ 
γαζομένων.

Αλλο ένα στοιχείο πού φαίνε
ται δτι επηρεάζει σοβαρά τούς 
υπεύθυνους γιέι τήν οικονομία 
καί ένίσχυσε σέ επικίνδυνο βα
θμό τήν ύπερσυντηριτική τους 
τάσή απέναντι τόιν έργαζομένων, 
είναι οί έξφντερικές συνθήκες 
στήν περιοχή. Τουρκία καί Περ
σία βρίσκονται τή στιγμή αύτή 
σέ δύσκολη κατάσταση, μέ συνε-

► ΒΛΕΠΕ 3» ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Σέ συνέχεια τής άπό 25)1)1979 άνακοίνωσής μας, μέ 
τήν όποια σύμφωνα μέ τό Νόμο καί τό Καταστατικό τοΰ 
Συλλόγου μας σας καλούσαμε νά πάρετε μέρος στήν γενική 
συνέλευση τής 30)1)1979 καί τίς έπαναληπτικές (σέ περί
πτωση μη άπαρτίας) γιά τίς 6)2)1979 καί 13)2)79 καί έπει- 
δή ή γενική συνέλευση δέν πραγματοποιήθηκε στίς παραπά
νω ήμερομηνίες, άπό έλλειψη άπαρτίας, σάς προσκαλοΰμε 
τήν τρίτη 13 Μαρτίου 1979 καί ώρα 6 μ.μ. στήν αίθουσα χρε- 
ωγράφων τοΰ Κεντρικού Καταστήματος (Αίολου 86), μέ θέ
ματα ήμερήσιας διάταξης:

1. Πεπραγμένα τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου έτους 1978.

2. Οικονομικός Απολογισμός άπό 1.1.78 μέχρι 31.12.1978.
3. "Εκθεση ’Ελεγκτών έπί τής οικονομικής διαχειρίσεως 

γιά τό διάστημα αύτό.
4. ’Έγκριση πεπραγμένων καί οικονομικού άπολογισμοΰ 

καί άπαλλαγή τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί τών ’Ελεγ
κτών.

5. "Εγκριση προϋπολογισμού έτους 1979.
6. Εξασφάλιση πόρων γιά τήν δημιουργία Λογαριασμού 

’Αλληλεγγύης μελών.
Στήν παραπάνω σύγκληση άπαιτεΐται απαρτία τοΰ 1)3 

τοΰ άριθμοΰ τών μελών πού έχουν δικαίωμα ψήφου καί ύπη- 
ρετοϋν στήν Αθήνα, Πειραιά καί περίχωρα.

"Αν δέν γίνει άπαρτία, ή πρόσκληση γιά τή γενική συ
νέλευση ισχύει γιά τίς 17.3.1979 ήμέρα Σάββατο στόν ίδιο 
τόπο καί ώρα 10 π. μ. μέ όσους παρόντες, πού είναι καί ή 
τελευταία.

Σημ.: ή τελευταία σύγκληση όρίσθηκε πρωινό Σαβ
βάτου γιά νά γίνει δυνατή ή Ικανοποίηση αιτήματος συνα
δέλφων πού υπηρετούν στήν έπαρχία νά παραβρεθοΰν στή 
συνέλευση. Τό Δ.Σ. τού Συλλόγου παρακαλεΐ τούς συνα
δέλφους νά προσέλθουν στή γενική συνέλευση σέ όσο γίνεται 
μεγαλύτερο αριθμό.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
26 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

Μακρυά είναι ή ιστορία τών προσπαθειών πού κατα
βλήθηκαν μέσα στή διάρκεια τών χρόνων άπό τή συγχώ
νευση τών Τραπεζών Εθνικής καί ’Αθηνών, τό 1953, γιά 
τή συνένωση τού Προσωπικού. ’Αρχικά, ή δυσπιστία καί τά 
μικροσυμφέροντα κράτησαν σέ τεχνητή διαίρεση τόν κύριο 
όγκο τών έργαζομένων στήν Τράπεζα.

Άπό τό 1965 ό Σύλλογός 
μας, μέσα σέ άντίξοο κλίμα, ά
νοιξε τό δρόμο γιά τήν πρα
γματοποίηση αύτοΟ τοΰ σκοπού 
τροποποιώντας τό καταστατικό 
του. ' Ομως καί τότε δέ στάθηκε 
δυνατό νά καρποφορήσουν οί έ- 
νέργειες αυτές. "Επρεπε νά κυ
λήσει πολύς καιρός γιά νά γί
νει συνείδηση άτι τίποτα πιά 
δέν ύπήρχε πού νά χωρίζει έρ- 
γαζόμενους στόν ίδιο έργοδότη.

"Ετοι, ύστερα άπό τήν πρόσφα
τη συγχώνευση τών Ταμείων 
Συντάξεων καί αύτασφαλείας 
τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης 
μας, τή/ν 9.2.79 ό Σύλλογος τής 
Τραπέζης 'Αθηνών, μέσα σέ μία

ζεστή άδελφική άτμόσφαιρα, 6- 
ηοφόσιοε —οέ έκτακτη γενική 
συνέλευση τών μελών του— τήν 
ένταξή του στόν ένιαϊο Σύλλογο 
'Υπαλλήλων 'Εθνικής Τραπέζης. 
Μέ τήν ίοτορική τους άπόφαση, 
ο! συνάδελφοι τού Σ.Υ.Τ.Α. έ
δειξαν τό δρόμο τής ένωσης σέ 
όλους έκείνους πού προσπα
θούν νά σπείρουν τή διαίρεση 
καί τή διαμάχη μεταξύ τών έρ
γαζομένων. Δίκαιος λοιπόν εί
ναι ιό πανηγυρισμός όλων τών 
συναδέλφων πού σκέφτονται σω· 
ατά καί έκτιμούν άτι μόνο ή ι
σχυρή ένωση μπορεί νά φέρει 
θετικά άποτελέσματα μέσα 
στους δύσκολους καιρούς πού 
περνάμε.

Ή κάλυψη των 
ανοιγμάτων τών 

ταμείων μας
ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ή θέση τών συλλογικών εκπροσώπων στήν 
Επιτροπή ρυθμίσεως τοϋ οΐκονομικοϋ προβλήμα
τος τών Ταμείων μας (συντάξεων καί έπικουρή- 
:τεως) είναι ή έφαρμογή τοϋ τρόπου πού οί Τρά
πεζες Ελλάδος καί Αγροτική ρυθμίζουν τό άν- 
τίστοιχο θέμα τών δικών τους Ταμείων. Οί συλ
λογικές θέσεις βασίζονται στό ήθικό καί νομικό 
πλαίσιο πού στηρίζει τήν ασφάλιση τών έργαζο
μένων στήν Εθνική Τράπεζα καί δέν έπιτρέ- 
πουν χρεώσεις καί διατήρηση λογαριασμών άνύ- 
παρκτων άπαιτήσεων.

Βέβαια ή μελέτη άποβλέπει καί στόν προ
σανατολισμό τής στό μέλλον, άμεσο ή άπώτερο, 
δυνατότητας έπανόδου τών Ταμείων σέ πλήρη 
αύτοδυναμία.

Τά ήθικά καί νομικά στηρίγματα της στα- 
θεροποιήσεως τής άσφαλίσεως είναι τά έξής:

1. Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ί ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
1902

Περί έ/κρίσεως προτάσεως ψη 
φισθείσης υπό τής Γενικής Συν* 
ελεύσεως τών μετόχων τής Έ·- 
θνικής ΤραπέΖης τής Ελλάδος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α” ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσσει τοΰ Ήμετέρου έπί 
τών Εσωτερικών ΎπουρΥοϋ, έγ«

► ΒΛΕΠΕ 8» ΣΕΛΙΔΑ

από μήνα σέ μήνα

Μεταμφιέσεις..
j Άν δέν τά πήρατε είδηση, έχουμε άποκρηές. θά τό- ϊ 
ι ycruE ξεχάσει καί μεις άν δέν μάς τό θύμιζε η μεταμφί- J
* εση τού Καταστήματος Χανίων σέ ... τρικέφαΧον όφιν. Πού ι 
— δέν προσφέρει βέβαια φυρίκια σέ αφελείς, άλλά προσθέ- * 
ι τει δυό διευθυντές σέ μονάδες πού Ιδρύθηκαν «έν μιά a
* νυκτί». Καί τούτο γιά νά έπουλωθοΰν οι πληγές τής τόπι- ι 
' κής ύπηρεσιακής Ιεραρχίας άπό τοποθετήσεις «ύπό πίε- , 
ι σιν». Καί τού χρόνου' σας γνωρίσαμε...



Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΙΜΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ

Προκήρυξη 
αγώνων σκακιοϋ

θερμή ήταν ή όνταπόκριση των συναδέλ
φων στήν έκδήλωση πού έτοιμασε τό Πολι
τιστικό Τμήμα γιά τόν ποιητή ΚΩΣΤΑ 
ΒΑΡΝΑΛΗ.

'Αρχικά ή έκδήλωση, αύτή είχε προγραμ
ματιστεί στά τέλη του περασμένου Δεκέμ
βρη, έπέτειο τοΰ θανάτου τοΰ Βάρναλη. 
‘Όμως γιά άντικειμενικούς λόγους πρα
γματοποιήθηκε τή Δευτέρα 19.2.79 στήν αί
θουσα της Σίνα 16.

Τό πρόγραμμα περιλάμβανε μιά κριτική 
παρουσίαση τής έποχής, τοΰ έργου καί τής 
ζωής τοΰ ποιητή, μέ τήν παρεμβολή άπαγ- 
γελιών άπό ποιήματα καί αποσπασμάτων 
άπό πεζά κείμενά του. Ταυτόχρονα γινόταν 
προβολή σλάϊντς μέ πολλές άγνωστες φώ
το Υραφίες τοΰ Βάρναλη, παρμένες άπό τό 
προσωπικό του άλμπουμ. ’Αμέσως μετά ά- 
κούστηκαν τραγούδια σέ στίχους Βάρναλη 
καί ή βραδυά έκλεισε μέ τό ποίημα «"Υμνος 
τής νιότης».

'Έπαιξαν μουσική, οϊ συν. "Ασπα Χαρα- 
λαμπίδου (κιθάρα) καί Μπάμπης Κακκα- 
βάς (μπουζούκι). Στό πιάνο ό νεαρός συν
θέτης Πέτρος Μπεράττης πού έχει μελοποιή
σει τό ποίημα τοΰ Βάρναλη «’Επιτάφιο». 
Τραγούδησε ό συνεργάτης του Μάνου Χα- 
τζιδάκι, συν. Εύτύχης Χατζηττοφής.

'Από τή μεριά τοΰ Συλλόγου μας χαιρέ
τισε τήν έκδήλωση ό Γεν. Γραμματέας ένώ 
στήν άρχή μίλησε γιά λίγο καί ό Πρόεδρος 
τής ΟΤΟΕ συν. Χάρης Παπαμάργαρης με- 
ταφέροντας τόν άγωνιστικό χαιρετισμό των 
άπεργών τοΰ Νομισματοκοπείου.

Αξίζει νά σημειωθεί πώς δλη ή βραδυά 
ϊταν ειδικότερα άφιερωμένη σ' αύτή τήν 
κατηγορία των συνάδελφων μας πού βρίσκο
νται στόν 5ο μήνα άπεργιακής κινητοποίη
σης.

"Οσον άφορά τήν άπήχηση πού φαίνεται 
πιά πώς έχει ή Πολιτιστική μας δραστηριό
τητα, πρέπει να ποΰμε δτι όφείλεται στή σω
στή δουλειά των μελών τοΰ Πολιτιστικοΰ 
Τμήματος.

Μέ τήν εύκαιρία θυμίζουμε σ’ δλους τούς 
συναδέλφους δτι τό Πολιτιστικό Τμήμα τοΰ 
Συλλόγου μας είναι άνοιχτό καί πρόθυμο 
νά δεχτεί τή συνεργασία δσων θέλουν νά 
δουλέψουν σ’ αύτό. Φιλοδοξοΰμε πώς θά κα
θιερωθεί στή συνείδησή σας σάν άπαραίτη- 
το κομμάτι τής συλλογικής παρουσίας του 
Συλλόγου.

Τέλος μέ τήν εύκαιρία, εύχαριστοΰμε κΓ 
άπό τή στήλη, τήν έκδότρια τών έργων τοΰ 
ποιητή κα Νανά Καλιανέση γιά τή πολύτι
μη συμπαράστασή της.

Θεατρικές
παραστάσεις

• «ΤΌ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», πού μέ έπιτυχία πα
ρουσιάζει τό γνωστό παραμύθι «ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ» 
σέ μοντέρνα διασκευή στό θέατρο «ΜΙΝΩΑ», στήν έπιθυ- 
μία του νά προσφέρη τό θέαμα αύτό στά παιδιά τών ύπαλ- 
λήλων τής 'Εθνικής Τραπέζης, τά προσκαλεΐ μέ μειωμένο 
εισιτήριο τών 80 δρχ. κάθε Κυριακή 11 π.μ. έως 1 μ.μ. καί 
3 μ.μ. έως 5 μ.μ. καθώς καί Τετάρτη 5 μ.μ.

• Ο ΘΙΑΣΟΣ «ΠΑΛΚΟΣΕΝΙΚΟ» βρίσκεται στήν 
εύχάριστη θέση νά σάς γνωρίσει δτι τά μέλη τοΰ Συλλό
γου Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε. καί οϊ οικογένειες τους μποροΰν 
νά παρακολουθήσουν τήν παράσταση τοΰ έργου τοΰ ΡΟΥ- 
ΤΖΑΝΤΕ σέ διασκευή ΑΝΤΡΕ ΖΙΛ «ΟΙ ΧΩΡΙΑΤΕΣ» μέ 
μειωμένο εισιτήριο τών 100 δρχ. κάθε Δευτέρα καί Τρίτη 
σέ άπογευματινές καί βραδυνές παραστάσεις στό θέατρο 
«ΡΙΑΛΤΟ», Κυψέλης 54.

ΑΓΑΠΗ
5 Μαζεύει προσεκτικά δ,τι τής είχε χαρίσει: 
ι Τή φωνή του μέσ’ στό μικρό πλαστικό κουτί 
[ τήν καρδιά του μέσ' τήν αίμάτινη θήκη της. 
ι Μαζεύει άκόμη δ,τι δικό της έχει άπομείνει στή τσέπη του:
■ "Εναν αριθμό τηλεφώνου, μιά λέξη, ένα χαμόγελο.
ι Κείνο τό χάδι κολλημένο σάν φύκι πάνω στό δέρμα του. 
j Κείνα τά φιλιά σά μικρές πληγές κάτ’ άπ’ τό δέρμα του. 
ι
ι Διστάζει λίγο κΓ υστέρα μέ μιά κίνηση 
J άδιάφορη τάχα τά ρίχνει στή θάλασσα, 
ι Κοιτά τό πέλαγο, χαμογελά
■ κι’ ανασαίνει μ’ ανακούφιση, μή ξέροντας, 
ι δτι έτσι άκριβώς άρχίζει ή 'Αγάπη.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΗΣ 
Διοίκηση

ι
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ι
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Η «ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ»

Μέ τή συμπλήρωση διετίας J 
άπό τήν έκδοση τής μη- ι 
νιαίας έπιθεώρησης τοΰ Συλ- ι 
λόγου Προσωπικού τής Έμπο- | 
ρικής Τραπέζης τής 'Ελλά- ι 
δος «ΣΥΝΑΑΕΛΦΙΚΗ ΕΝ0ΤΗ- J 
ΤΑ)) άττευθύνουμε θερμές, ι 
συναδελιρικές ευχές στό j 
Διοικ. Συμβούλιο καί τή Συν- ι 
τακτική ’Επιτροπή.

ι

ΑΘΠΠΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ 
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ

Οί συνάδελφοι τής Θεσσαλο^ 
νίκης Δ. Ροΰτος, Ε. ΔίΖας καί 
Α. Τσαβδάρης κατηγορήθηκαν 
καί παραπέμφθηκαν σέ δίκη τήν 
7)1)79, έπειδή σάν μέλη τοΰ το 
πικοϋ ‘παραρτήματος τής ΟΤΟΕ 
κολλοϋσαν άφίσες γιά τήν άπερϊ 
για τής 1)3 1978.

Τό πλήθος τών μαρτύρων καί 
τά έπιχειρήματα πού άναπτύχθη; 
καν άφησαν τελικά διάτρητη τήν 
κατηγορία καί οί συνάδελφοι άι 
θωώθηκαν πανηγυρικά

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
Μηνιαίο όργανο 

τοϋ Συλλόγου Υπαλλήλων 
τής Εθνικής ΤραπέΖης 

Ελλάδος

★
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

(Σύμφωνα μέ τό Νόμο) 

Υπεύθυνος

ΕΠΑΜ. ΜΑΥΡΟΥΑΙΔΗΣ

Δημητρακοπούλου 50 
Κουκάκι

★
Υπεύθυνος Τυπογραφείου

Θ. ΚΟΛΑΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 10

I.

Βιβλιεμπόριον 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ
Ζωοδόχου Πηγης 24 — Τηλ. 36.27.278

ΒΙΒΛΙΑ: ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ
TOY ΕΥΡΜ1Α1Κ0Υ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Παναγιώτη Κανελλόηουλου

ι
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I
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9 ΤΟΜΟΙ - ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΡΧ. 6.000
I

«"Αν έγραψα τό βιβλίο τοϋτο, 
τόγραψα καί γιά νά δείξω σ’ όσους βλέπουν 
στήν Ιστορία νά δρά μονάχα ό νόμος τής φθοράς, 
ότι δρά κι ό νόμος τής αιώνιας νεότητας...»

«Μέ τούς κλασσικούς άγάπησα τό φώς 
μέ τούς ρωμαντικούς τή νύχτα.
Μέ τούς λογικούς άγάπησα τήν όρθογώνια σκέψη.
Μέ τούς μυστικούς τήν άδηλη αλήθεια»

«Κάθε τι πού έκανε τόν άνθρωπο
νά τραγουδήσει, νά χτίσει, νά πλάσει, νά φιλοσοφήσει».

χαρακτηριστικά άποσπάσματα 
άπό τόν Πρόλογο τοΰ συγγραφέα

σημαντικοποιεΐστε τή βιβλιοθήκη σας

Γιά τούς εργαζόμενους στήν Εθνική Τράπεζα 
ολόκληρο τό έργο μέ Δρχ. 3.500 «μετρητοϊς»

ι
I
I
I
ι
ι

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣ

ΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 1979

Τό Σκακιστικό Τμήμα τής Ε.Φ.Ε.Τ., μέ τήν όρ- 
γάνωση έντευκτηρίου σέ είδικές αίθουσες τής Ε.Φ. 
Ε.Τ. (κτίριο Κεντρικού Καταστήματος — Γ' "Ορο
φος — Είσοδος Γ. Σταύρου), συμπλήρωσε τίς προ
ϋποθέσεις γιά τήν πραγματοποίηση ένός πολυπλεύ
ρου προγράμματος σκακιστικών έκδηλώσεων, πού 
θά καλύψει όλους τούς τομείς τού σκακιοϋ.

Μέ τό πρόγραμμα αύτό ύλοι 
ποιούνται οί βασικοί στόχοι τοΰ 
Τμήματος, πού είναι:

α· ή διάδοση τού σκακιοϋ 
ατούς συναδέλφους, 

β. ή διεξαγωγή άγώνων καί έ;
πιοήμων συναντήσενω 

γ. ή συμμετοχή στις άθλητικές 
σκακιστικές έκδηλώσεις τής 
χώρας ιμας.

Γιά τήν πλήρη ένημέρωση τών 
συναδέλφων πού ένδιαφέρονται 
νά λάβουν μέρος ή νά παρακο
λουθήσουν τίς έκδηλώσεις αύτές, 
παραθέτουμε άναλυτικά τό πρό
γραμμα τοϋ Σκακιστικοΰ Τμήμα, 
τος Υιά τό ,1979.

Γιά ένδεχόμενες συμπλήρωμα-, 
τικές πληροφορίες, οί ένδιαφερό 
μενοι συνάδελφοι μπορούν νά ά= 
πευθυνθούν, μέχρι τίς 20.2.79, 
οτά τηλέφωνα: 3214998 (8—9 
π.μ.) καί 2282997 Χ2.30-3.30 
μ.μ.)..

Α’ ΑΓΩΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΫ

Προκηρύσσονται οί έξης έπίση-. 
μοι έσωτερικοί άΥώνες:

I Πρωτάθλημα Ε.Φ.Ε.Τ. 1979 
Θά λάβουν μέρος οί σκακι

στές Α’ κατηγορίες καί άνω, πού 
ανήκουν στήν έπίοημη δύναμη 
τοϋ Σκακιστικοΰ Τμήματος τής 
Ε.Φ-Ε.Τ.

II Αγώνες Κατατάξεως 1979 
Μπορούν νά λάβουν μέρος,

άνεξάρτητα άπό δυναμικότητα, 
όλοι οί συνάδελφοι ήλικίας άνω 
τών 20 έτών, πού δέν άνήκουν 
οτήν Α’ κατηΥορία καί πού θά 
ήθελαν νά άσχοληθοϋν, έτσι, μέ 
τό σκάκι ή πού θά έπιθυμοΰσαν 
νά ένταχθοϋν σέ μιά άπό τίς έπί. 
σημες κατηγορίες παικτών τής Ε. 
Φ.Ε.Τ.

III Α’ Πρωτάθλημα ’Εφήβων 
Μπορούν νά λάβουν μέρος ό.

λοι οί νέοι σκακιστές, ήλικίας 
κάτω τών 20 έτών (γεννηθέντες 
μέχρι καί τό 1958).

Οί πρώτοι νικητές θά άπατε 
λέσουν μέλη τής έπίσημης Όμά 
δος τής Ε.Φ.Ε.Τ. γιά τό Διαουλ- 
λογικό Πρωτάθλημα Ελλάδος 
πού διοργανώνει ή Ελληνική 
Σκακισπκή ’Ομοσπονδία.

IV Α’ Πρωτάθλημα Γυναικών 
Μπορούν νά λάδουν μέρος, ό"

νεξάρτητα άπό ήλικίο ή δυναμι
κότητα, όλες οί συνάδελφοι πού 
ένδιαφέρονται γιά τό σκάκι.

Οί πρώτες νικήτριες θά άποτε 
λέσουν μέλη τής έπίσημης Όμά 
δος τής Ε.Φ.Ε.Τ· γιά τό Διαουλ. 
λογικό Πρωτάθλημα Ελλάδος 
τής Ε.Σ.Ο.

Σέ όλους αυτούς τούς άγώνες:

1. Έχουν δικαίωμα συμμετο. 
χής οί ύπάλληλοι, έν ένεργεία ή 
συνταξιούχοι, τής ΤραπέΖης μας 
καί τά άμεσα μέλη τών οίκογενει 
ών τους.

2. Επίσης, δικαίωμα συμμετο-- 
χής έχουν καί οί υπάλληλοι κ.λπ. 
τών έξης συΥΥενών ’Εταιρειών 
τής ΤραπέΖης μας: έφ’ όσον άνή. 
κουν οέ άλλο Σκακιστικό Σύλλο
γο τής χώρας: ΤράπεΖα Επαγ
γελματικής Πίστεως — Ε.Τ.Ε. 
Β.Α. — ΤράπεΖα Υποθηκών — 
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε· ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΡ- 
ΓΑΝΩΣΕΩΣ - -ΕΘΝΙΚΗ» Α.Ε.Ε 
ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ - -ΑΣΤΗΡ» 
ΑΝ. ΑΣΦ. ΕΓ.

3. Δηλώσεις συμμετοχής γίνσν 
ται δεκτές μέχρι καί τήν 28.1.79 
στά γραφεία τής Ε.Φ.Ε.Τ (τηλέ-. 
φωνα: 3240373 καί 3210501

έαωτ. 624), στίς ώρες 9.—1.30.

4. Οί άγώνες θά διεξάγονται 
στό σκακιστικό έντευκτήριο τής 
Ε.Φ.Ε-Τ., στις έξης ήμέρες καί 
ώρες:
-ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε.Φ.Ε.Τ.: Τρί
τη καί Παρασκευή, ώρα 18.00 & 
ως 22.°0
-ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ: Δευ* 
τέρα καί Πέμπτη, ώρα .18.00 έώς 
22.00
-ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ: Κυ* 
ριοκή, ώρα 9.00 έως 13.00 
- Π ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ;
Κυριακή, ώρα 9.00 έως 13.3°

5. Ή έναρξη τών άγώνων θά 
γίνει τήν εβδομάδα 5 — 11. Μαρ- 
ιίου 1979

6. Τό λεπτομερές πρόγραμμα 
(κανονισμός — συμμετέχσντες ■ 
διάρκεια), θά άνακοινωθεϊ στις 
2.3.79, πού θά έχει όριστικοποιη; 
θεϊ ό άριθμάς τών δηλώσεων συμ 
μετοχής.

7- Γ ιά κάθε ένα άπό τούς άγω; 
νες αυτούς έχουν άθλοθετηθεϊ: 

α. Κύπελλο, γιά τόν πρώτα γι' 
κητή.

β. Έπαθλα γιά τούς τρεις 6;
πόμενους νικητές.

Υ. Μετάλλια Υιά όσους σμμμε» 
τάσχουν.

Β' ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩ» 
ΣΕΙΣ

1. Μαθήματα Σ κ α ·
κ ι ο ΰ

"Εχει καταρτιστεί, άπό έμπειι 
ρους σκακιστές τής ΕΦΕΤ, λεπτό 
μερές πρόγραμμα έκμαθήσεως 
σκακιοϋ, σέ 6 μαθήματα.

— Τά μαθήματα άπευθύνονται 
οέ όσους θέλουν νά μάθουν οκά- 
κι (συνάδελφοι κ.λπ.), καί περί; 

λαμβάνουν: κανόνες τοϋ σκακιοϋ 
—διεξαγωΥή τού παιχνιδιού — 
βασικές άρχές θεωρίας.

— Δηλώσεις συμμετοχής γίνον 
ται στά τηλέφωνα τής Ε.Φ.Ε.Τ. 
2 Σκακιστικές Συ
ναντήσεις

— Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη καί 
Παρασκευή, τά σκακιστικό έντευ 
κτήριο θά είναι άνσικτό στίς ώ= 
ρές 18.00 έως 22.00

— Προσκαλούνται όλοι οί συν; 
άδελφοι νά έρθουν νά παίξουν 
σκάκι ή νά παρακολουθήσουν παι 
χνίδια τών σκακιστών μας·

3. Διασυλλογικές 
Σ υναγτήαειρ

— Τό Σκακιστικό Τμήμα βρί; 
σκεται σέ έπαφή μέ άλλους Σκα; 
κιστικούς Συλλόγους τής Άθή-. 
νας καί τών ’Επαρχιών γιά τή δΐ; 
εξαγωγή φιλικών συναντήσεων.

4. Πρόγραμμα Ά γ ώ* 
νων Έτους

— Κατά τή διάρκεια τοϋ έτους 
θά πραγματοποιηθεί μιά σειρά έ; 
πιοήμων έσωτερικών άγώνων δ; 
πως έπίσης καί άθλοθετούμενες 
συναντήσεις έλεύθερης συμμετο
χήν

— Τό όριστικό, άναλυτικό, 
πρόγραμμα θά διαμορφωθεί άμέ- 
σως μετά τήν πραγματοποίηση 
τών τεσσάρων έπίσημων άΥώνων 
πού έχουν προκηρυχτεί γιά τά' 

Μάρτιο 1979.

5. Ένημέρωση
— Γιά όλες τις έκδηλώσεις τοΰ 

Τμήματος, θά έκδίδονται έΥκαιρα 
σχετικές άναικοινώσεις.

— Παρακαλοΰνται οί συνάδελ 
φοι πού ένδιαφέρονται είδικώτε; 
ρα, νά μάς τό γνωρίσουν τηλει 
φωνικά γιά νά τούς στέλνουμε 
τίς άνακοινώσεις αύτές στή διεύι 
θυνση πού θά μός ορίσουν.



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1978

ΑΠΟ 1« ΣΕΛΙΔΑ
χή βίαια επεισόδια καί απροσδιό
ριστη κατάληξη. Αυτό δημιουρ
γεί πρόσθετες υποχρεώσεις έπα- 
γρυπνήσεως τής 'Ελλάδας ώστε 
να προληφθοϋν τά δυσμενή Απο
τελέσματα μιας τυχόν αιφνίδι
ας ή Απρόοπτης έξέλιξης.

’Από τήν άλλη μεριά καί στό 
ίδιο διάστημα, ή κατευθυνόμενη 
άντισυνδικαλιστική τακτική, πού 
εκφράζεται μέ τήν παρουσία άν- 
τισυλλόγων καί άντισυνδέσμων, 
έγινε εντονότερη δχι μόνο σέ 
μάς, άλλα καί σέ ολόκληρο τον 
έργασιακό χώρο. Ή παρασυνδι- 
καλιστική δράση των όμάδων 
αυτών έφερε περισσότερη σύγ- 
χιση στους συναδέλφους καί δη
μιούργησε βλαβερές έντάσεις. έ- 
νώ ή επιθυμητή από τούς κυβερ
νητικούς παράγοντες ενδυνάμωση 
τών προσαπαθειών για συνδικα
λιστική πολυδιάσπαση, συνεχώς 
έντείνεται. Παράλληλα, ή πλή
ρης μετατροπή τής ηγεσίας τών 
άνωτάτων συνδικαλιστικών όργά- 
νων (Γ.Σ.Ε.Ε. καί Ε.Κ.Α.) α
ποκλειστικά σέ ταγούς τής κυ
βερνητικής εργατικής πολιτικής, 
μέ ευρύτατη πρόσμιξη «σταγο
νιδίων» τής έπταετίας, τείνει 
στήν έξαφάνιση τών έλπίδων 
γιά έντονη, Αγωνιστική καί, κύ
ρια, Αποτελεσματική διεκδίκηση 
τών θεμάτων πού Απασχολούν 
τούς έργαξόμενους.

Μέσα στό Αντίξοο αυτό κλίμα, 
ό Σύλλογός μας, σέ Αρμονική 
καί Απόλυτη συνεργασία μέ τούς 
Αδελφούς Συλλόγους τού χώρου 
μας κλήθηκε νά δώσει τή μάχη 
γιά τήν προώθηση τών θεμάτων

τών εργαζομένων στήν Τράπε
ζα. Καί δπως είναι διαπιστωμέ
νο, τ’ Αποτελέσματα δέν είναι 
ευκαταφρόνητα. Ή τακτική πού 
Ακολούθησε ή Συλλογική έκπρο 
σώπηση ήταν κατά τή γνώμη 
μας ή πιό ένδεδειγμένη. Δηλαδή, 
έξάντληση δλων τών περιθωρί
ων συνεργασίας μέ τή Διοίκηση 
καί χρήση συνδικαλιστικών Αγω
νιστικών μέσων δπου οί διαμορ- 
φούμενες προοπτικές δέν άφη
ναν κάν προοπτικές εΰνοϊκών λύ
σεων. Είναι πάντως γεγονός, ό
τι τό Αγωνιστικό μέσο τής Α
περγίας, μέ τήν Αντίθεση τών 
άνωτάτων συνδικαλιστικών ορ
γανώσεων (Γ.Σ.Ε.Ε. — Ε.Κ. 
Α.) νά τό χρησιμοποιήσουν έ
στω καί σάν ειλικρινή Απειλή σέ 
πανεργατική κλίμακα, θεμελιώ
νει τήν τακτική τής Αδιαφορίας 
τής Κυβερνήσεως γιά τίς Απερ
γίες, γιατί ξέρει καλά δτι ό περί 
ορισμός τους σέ κλαδικά έπίπε- 
δα καί μέ τήν έξασφάλιση τών 
«φρουρών λειτουργίας» στις έ- 
πιχειρήσεις Κοινής Ώφελείας, 
σύμφωνα μέ τήν άντεργατική 
νομοθεσία (330/76) καί τήν πα
ρακράτηση τών ημερομισθίων 
τής Απεργίας, δίνει ύπέρ αύτής 
τή μάχη τών δρίων Αντοχής.

Ή δύναμη δμως. τών έργαζο- 
μένων πού στηρίζεται στήν ενό
τητα καί τό δίκιο, μπορεί καί πρέ
πει νά ξεπεράσει δλα τά εμπό
δια. Καί παρά τό δύσκολο δρό
μο, οί διεκδικητικοί Αγώνες νά 
πετύχουν τούς στόχους τους, 
φτάνει μόνο νά κυριαρχεί πάν
τα ή δμοψυχία καί δχι ή διαίρε
ση πού οδηγεί μέ μαθηματική 
Ακρίβεια στις «έμφύλιες» διαμά
χες καί τήν καταστροφή.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ’Ασφαλιστικό
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Μέσα στό 1978 έπικυρώθηκε 
μέ τό Νόμο 810/1978 ή ένοποί- 
ήση τών ’Ασφαλιστικών μας 
’Οργανισμών Συντάξεως καί Αύ 

τασφάλειας ,(έφ’ άπαξ).

"Ετσι, τά Ταμεία, Συντάξεων 
Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέζης 
καί Αύτασφαλείας Προσωπικού 
’Εθνικής Τραπέζης Απορροφούν 
τό Ταμείο Συντάξεων Προσω
πικού τής τ. Τραπέζης ’Αθηνών, 
τό μέν πρώτο κατά τόν κλάδο 
συντάξεων καί τό δεύτερο κατά 
τόν κλάδο προνοίας (αύτασφαλεί 
ας).

Γεγονός είναι δτι στήν ένο- 
ποίηση τών Ταμείων άντέδρασε 
μερίδα τών συνταξιούχων τής ’Ε
θνικής Τραπέζης, πού επηρέασε 
μάλιστα καί τήν επίσημη θέση 
τού Αντίστοιχου Συλλόγου. ’Ε
πειδή ή Από τήν πλευρά αυτή 
καί μόνο Αντίδραση ήταν καί θε
μελιωμένη καί καλόπιστη καί συ
νεπής, Αλλά καί Από τούς ηθι
κούς κυρίως δεσμούς πού μάς 
ένώνουν μέ τήν ’Οργάνωση τών 
συνταξιούχων κρίνουμε Απαραί
τητο ν’ άναφερθούμε στις κύριες 
αιτίες πού έπέβαλαν νά γίνει ή 
ένοποίηση μέ τόν τρόπο πού έγι
νε, Αφού καταστήσουμε γνωστό 
δτι ποτέ δέν Αγνοήσαμε τίς θέ
σεις τους καί αν αυτές Ακόμα 
προήλθαν Από μερίδα τού σώ
ματος τών συνταξιούχων. Τούς 
τηρήσαμε μέσω τής ηγεσίας 
τους ένημέρους επί τών θέσεων, 
στόχων καί ενεργειών μας στήν 
πορεία τού θέματος. Σχετικά 
άρθρογράφησε καί ό Πρόεδρος 
τού Σ.Τ.Ε.Τ.Ε. στό ΔΕΛΤΙΟ 
τού Συλλόγου Συνταξιούχων.

Ή ένοποίηση τών Ταμείων 
είναι Αναγκαία γιά τούς έξής 
λόγους:

α) Μέ αυτήν ήταν συνυφα- 
σμένη ή ρύθμιση τού δλου Ασφα
λιστικού θέματος. Καί τούτο θά 
έπρεπε νά γίνει μέ πρωτοβουλία 
Από τόν χώρο τής Τραπέζης 
(Διοικήσεως καί Έκπροσωπή- 
σεως τών εργαζομένων) παρά 
ν’ άφεθεϊ στήν πρωτοβουλία τών 
Κυβερνητικών παραγόντων.

6) "Οτι 25 χρόνια μετά τήν 
συγχώνευση τών Τραπεζών έχει 
δημιουργηθεϊ ενιαίο καθεστώς ά- 
σφαλίσεως γιά τό προσωπικό τής 
Τραπέζης έστω καί αν αυτό εκ
φραζόταν άπό χωριστούς Ασφαλι
στικούς οργανισμούς.

υ) "Οτι διαφορές στά οικονο
μικά δεδομένα καί τίς προϋπο
θέσεις γιά τήν ισότητα τών ό

ρων άσφαλίσεως μεταξύ τών 
πριν άπό τήν συγχώνευση Ασφα
λισμένων στά δύο Ταμεία, έπρε
πε νά είχαν ρυθμιστεί Αμέσως 
μετά τήν συγχώνευση τών Τρα
πεζών, τό πολύ μέσα στήν πρώ
τη δεκαετία.

’Αντί γι’ αύτό, τόσο άπό πρά
ξεις τής Πολιτείας ('Τπουρ- 
γείων ’Εργασίας καί Κοινωνι
κών Υπηρεσιών), Αποφάσεις 
δικαστηρίων καί τήν στάση τής 
Τραπέζης, ή κατάσταση αυτή 
ίσχυροποιόταν. "Εκφραση τής 
παγιοποιήσεως αυτού τού καθε
στώτος είναι ή ύπ’ άριθ. 74/ 
Α/1960 ’Εγκύκλιος Διοικήσεως 
τής Τραπέζης.

δ) "Οτι μέ τήν ένοποίηση θά 
ερχόταν Απόλυτη τάξη καί ο
μοιομορφία στήν διοίκηση καί 
διαχείριση τής άσφαλίσεως τού 
Προσωπικού τής Τραπέζης για
τί, παρά τό ένιαίο τών διατά
ξεων, οί διαφορετικές έρμη- 
νείες καί τρόποι εφαρμογής 
τους δημιουργούσαν διαφορές 
παροχών, σέ ορισμένες περιπτώ
σεις μάλιστα προκλητικές.

ε) Κάτω άπό αυτές τίς προϋ
ποθέσεις έγινε συνείδηση στό 
έν ένεργεία προσωπικό ή άνάγ- 
κη τής Ασφαλιστικής ενότητας 
πού θά κατοχύρωνε καί τήν συν
δικαλιστική ενότητα, πού ή έλ
λειψή της ήταν πρόξενος τόσων 
κακών άπό τό 1954 καί μετά. Ή 
θέληση αυτή τού Προσωπικού 
εκφράστηκε καί μέ έγκριση τής 
Γεν. Συνελεύσεως τού 1973.

Ή ένοποίηση άλλωστε τών 
Ταμείων θά εξαφάνιζε καί τήν 
Από τό Συμβούλιο τής ’Επικρά
τειας Αμφισβήτηση τής νομιμό
τητας τής Ασφάλισης στά χωρι
σμένα Ταμεία τού Προσωπικού 
πού μπήκε στήν Τράπεζα μετά 
τήν συγχώνευση.

Κύρια καί βασική προϋπόθεση 
τής ένοποιήσεως ήταν ή ρύθμιση 
τού οικονομικού θέματος τών 
Ταμείων. Ή Τράπεζα μέ δηλώ
σεις τών έκπροσώπων της στήν 
οικεία ’Επιτροπή Αλλά καί τών 
μελών τής Διοικήσεώς της, άνέ- 
λαβε τήν υποχρέωση νά τό ρυθ
μίσει άφοΰ ή ίδια άπέτρεψε πρό
θεση τών Συλλόγων vet περιλη- 
φθεί τό ειδικό αυτό θέμα σέ 
ρυθμιστική διάταξη τού νομο
σχεδίου, πού περιορίστηκε ύστε
ρα άπ’ αύτό νά περιλάβει τήν 
διάταξη — πλαίσιο τού άρθρου 
5,

Ή ρύθμιση τού οικονομικού 
θέματος άποτέλεσε τόν στόχο δ
που συγκεντρώθηκε ή συλλογική 
δραστηριότητα Αμέσως μετά τήν 
δημοσίευση καί ισχύ τού Νόμου.

"Οπως είναι γνωστό, τό αίτη
μα αύτό τού προσωπικού έγκει
ται στήν παύση τής Αντίθετης 
προς τήν νομική θεμελίωση καί 
προστασία τής άσφαλίσεως τού 
προσωπικού τής Τραπέζης, εμ
φάνιση τών καταβολών π ρ ό ς 
ενίσχυση (φράση τής 
ίδιας τής Τραπέζης — Έγκύκλ. 
74/Α/1960) τών Ταμείων (Συν
τάξεως καί Έπικουρήσεως) σάν 
«Απαιτήσεων σέ βάρος 
τών Ταμείων», μέ Αποτέλεσμα 
να παρουσιάζουν τήν εικόνα τού 
«έλλειματικοϋ» καί νά διατρέχουν 
τούς σχετικούς κινδύνους.

Ή γιά σειρά ετών άπό τήν 
συγχώνευση καί έδώ ενέργεια 
τής Τραπέζης είναι Αντίθετη καί 
πρός τήν Αρχή τής ίσης μετα- 
χειρίσεως άς πρός τήν Ασφάλιση 
τού Προσωπικού τών Τραπεζών 
'Ελλάδος καί ’Αγροτικής, τήν 
οποία θεμελίωσε τό προϋπάρχον 
καθεστώς γιά τό Προσωπικό τής 
’Εθνικής πού άποτέλεσε τό πρό
τυπο. Καί στις δύο αύτές περι
πτώσεις οί Τράπεζες τό «παθη
τικό» άνοιγμα μεταξύ εσόδων 
καί δαπανών τών Ταμείων τού 
Προσοιπικοΰ, τό Αναλαμβάνουν 
οάν δαπάνη τους.

'Η Συλλογική πλευρά μέ θε
τικότατα επιχειρήματα εντοπίζει 
τήν οικονομική δυνατότητα τής 
Τραπέζης νά καλύπτει τά ετήσια 
Ανοίγματα τού Ταμείου μέ άμε
ση Απόσβεσή τους σάν δαπανών 
της, ένώ τό συσσωρευμένο κον
δύλι τών δήθεν Απαιτήσεων νά 
υπαχθεί σέ μακροπρόθεσμη Από
σβεση. ’Ενέργεια, πού ή Τράπε
ζα είχε υποχρέωση νά έχει κάνει 
σάν άναλαβοΰσα τίς εύθϋ- 
νες τής Πολιτείας, ή οποία μέ 
πράξεις της πρός υφελος τής 
Τραπέζης, άνέτρεψε τήν οικονο
μική Ισορροπία τών Ταμείων. 
Αυτή τήν υποχρέωση τής επιβάλ
λει δ Ν. 3662/57. Μέ τήν διά
ταξη τού άρθρου 5 τού Νόμου 
τής ένοποιήσειος τών Ταμείων 
παρέχεται ή νομική κάλυψη στήν 
Τράπεζα νά ενεργήσει τώρα αύ-
τή τήν μεθόδευση <1ποσβέσεο>ν
καί αύτό ζητεί ή Συλλογική 
πλευρά γιά νά Απαλλαγεί τό 
Προσωπικό άπό τό άγχος τής 
τύχης τής άσφαλίσεώς του.

Σ’ Ανταπόκριση πρός τό Συλ
λογικό αίτημα ή Διοίκηση τής 
Τραπέζης συνέστησε Επιτροπή 
γιά συγκεκριμένη εισήγηση ή 
όποια ΰποβάλλεται εντός τών 
ημερών. Ή ’Επιτροπή εξετάζει 
καί τίς περιπτώσεις προσθέτων 
πόροιν, άξιοποιήσεως τής πε

ριουσίας καί ελέγχου παρο
χών. Οί Πρόεδροι τών Συλλό
γων πού μετέχουν στήν Επι
τροπή συζητούν τήν εύρύτερη 
αύτή εξέταση, ύπό τήν προϋπό
θεση δτι δέν θά είναι Αντίθε
τη πρός τήν έννοια τού Συλλο
γικού αιτήματος.

Τό Προσωπικό πάντως τής 
Τραπέζης ήδη ενωμένο σέ εύρύ- 
τερες συλλογικές μορφές, δέν 
θά Ανεχθεί επικίνδυνη παρέλκυ
ση τού θέματος πού στήν περί
πτωση αύτή θά Αντιμετωπίσει 
μιά ΑΣΤΝΕΠΕΙΑ γιατί ΔΕΝ 
έννοείτο ένοποίηση χωρίς τήν 
ρύθμιση τού οικονομικού μέρους 
τού ενιαίου ’Ασφαλιστικού ’Ορ
γανισμού γιά τήν οποία ή Διοί
κηση τής Τραπέζης έχει δε- 
σμευθεί.
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2. ’Οργανισμός υπηρε
σίας

:ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|Ι

Στό χρόνο πού πέρασε δόθη
κε στή δημοσιότητα τό Σχέδιο 
τοϋ ‘Οργανισμού Υπηρεσίας πά
νω ατό όποιο κλήθηκαν νά δια
τυπώσουν κρίσεις οί συνάδελ
φοι. Επιτροπή άπό μέλη τού Δ. 
Σ, θά έπεξεργασθεϊ όλες τίς

προτάσεις των συναδέλφων καί 
θά κάνει σχετική εισήγηση πού 
θά δημοσιευτεί στήν Τραπεζιτι
κή. Στήν ειδική έκδοση τής 
Τραπεζιτικής (ό. 391) είχαμε 
έπισημάνει τά θετικά σημεία 
τοϋ Σχεδίου, τίς διαφορές άπό 
τόν ίοχύοντα ’Οργανισμό καί τά 
σημεία έκείνα πού ύπήρζε δια
φωνία τού ■ Συλλόγου μέ τά λοι
πά μέλη τής ’Επιτροπής.

Ή παραπέρα προώθηση τού 
θέματος έχει άμεση σχέση μέ 
τήν άρση τών περιορισμών πού 
έχουν θέσει οί ύπ’ άριθ. 77)78 
καί 132)78 πράξεις τού Υπουρ
γικού Συμβουλίου (’Απαγόρευ
ση τροποποιήσεως ’Οργανισμών 
Τραπεζών μέχρι 30.6.79) .
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3. Μή πτυχιοϋχοι
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Τό Δ.Σ. στήν προσπάθειά του 
νά άποκαταστήσει τή σύμπνοια 
άνάμεοα στό προσωπικό τής Τρα
πέζης τοποθέτησε τό θέμα στις 
παρακάτω βάσεις:

α) "Οτι παράλληλα μέ τήν έ- 
φαρμογή τής 36)71 άποφ. Δ.Δ. 
Δ.ΔΑ δέν πάρθηκε κανένα αντί
μετρο γιά τήν Αντιμετώπιση μιας 
μεταβατικής καταοτάσεως πού 
θά ήταν ή σύμμετρη μεταχείρι
ση καί τών συγχρόνων 
μέ τούς εύεργετούμενους πτυ- 
χιούχους, άξιων ύπηρεσιακά, μή 
πτυχιούχων υπαλλήλων. ’Ανάλο
γη μεταβατική κατάσταση Αντι
μετωπίστηκε θετικά στό Δημό
σιο μέ τήν ίδια βαθμολογική έν
ταξη τόσο τών πτυχιούχων όσο 
καί τών μή πτυχιούχων πού εί
χαν ικανοποιητική υπηρεσιακή 
άξιολόγηση.

6) Αποκλείεται προσβολή τού 
κεκτπμένου πιά δικαιώματος
τών πτυχιούχων ύτταλλΑΧων πού

κατοχυρώθηκε μέ έπταετή συνε
χή εφαρμογή χωρίς νά προσβλη
θεί δικαστικά.

Κάτω άπό αύτές τίς προϋπο
θέσεις καί μέ τή σύμφωνη γνώ
μη τών ένδιαφερσμένων μερών 
ό Σύλλογος σέ συνεργασία μέ 
τόν Σ.Υ.Τ.Α. έζήτηοε άπό τήν 
Διοίκηση τής Τραπέζης τά έξής:

— Διετή προώθηση τών μή 
πτυχιούχων ύπαλλήλων τής Τρα

πέζης πού είχαν προσληφθεί μέ
χρι τήν 11.8.66.

— Προώθηση ένός έτους γιά 
τούς προσληφθέντες άπό 12.8. 
66 μέχρι 3.8.71.

— Γιά τούς άπό 3.8.71 καί ϋ- 
στερα προσληφθέντες προώθηση 
άνάλογη μέ τήν ευδόκιμη ύπη- 
ρεσία καί έπιτυχή μετεκπαίδευ
ση μέ άνώτατο όριο 2 έτών.

Ή Διοίκηση τής Τραπέζης ά- 
πέρριψε τό μετριοπαθές αύτό 
αίτημα πράγμα πού μάς άνάγκα- 
σε νά ηροσφύγουμε στή Διαιτη
σία, διεκδικώντας τήν πλήρη Α
ποκατάσταση τών μή πτυχιού
χων ύπαλλήλων καί κατά τόν 
χρόνο προωθήσεως καί κατά τόν 
βαθμό καί κατά τίς οικονομικές 
συνέπειες παραιτούμενοι μόνο 
άπό τήν άναδρσμική τους ισχύ.

Δυστυχώς τό Διαιτητικό Δικα
στήριο καί σέ πρώτο καί σέ δεύ
τερο βαθμό άπέρριφε τήν προσ
φυγή. Μετά άπ’ αύτό καταθέσα
με στό Συμβούλιο Επικράτειας 
αίτηση άκυρώσεως τής άποφά- 
οεως τού Διαιτητικού Δικαστη
ρίου.

Ή αίτηση θά συζητηθεί τό 
Μάιο τού 1979.

Παράλληλα υποβάλαμε ύπό- 
μνημα στόν κ. Υπουργό Συντο
νισμού μέ ήμερομηνία 11,10.78

ζητώντας τήν παρέμβαση τής 
Πολιτείας γιά τή ρύθμιση τού 
θέματος καί έπανήλθαμε μέ νέο 
ύπόμνημα στις 4.1.1979. ’Ανε
ξάρτητα άπό τίς ένέργειες αύ
τές τό θέμα προβάλλεται καί 
άγωνιστικά. "Ηδη προβλήθηκε

1. Προσωρινότητες

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ή ύπ’ άριθ. 2 επιτυχία τοϋ 
Συλλόγου, μετά τό ’Ασφαλιστι
κό, μπορεί νά θεωρηθεί ή τα
κτοποίηση τής προσωρινότητας 
421 συναδέλφων. Οί συνάδελ
φοι αυτοί προσλήφθηκαν στήν 
Τράπεζα Ατό τά έτος 1964 έως 
τό 1977, είτε μέ δημόσιο δια
γωνισμό είτε μέ εσωτερικό δια- 
γιονισμό μονιμοποιήσεως ή έλα
βαν μέρος σέ διαγωνισμό μετα- 
τάξεως γιά τό κύριο Προσω
πικό.

Γιά τήν Απόδοση τών προσω
ρινοτήτων αϊτών εφαρμόσθηκαν 
καί στους διαγωνισμούς εκεί
νους τά ευνοϊκότερα κριτήρια 
πού ισχύουν σήμερα στις Αντί
στοιχες περιπτώσεις, δηλ. συμ
ψηφισμός τής βαθμολογίας στά 
μαθήματα τής Ξένης Γλώσσας 
καί τής Πρακτικής αριθμητικής 
(σύνολο θαβμολογίας 20 μονά
δες) ή μίνιμουμ βαθμολογίας 
30 μονάδες μέ τουλάχιστον 10 
στήν έκθεση.

"Ηδη 6 Σύλλογος έχει ζητή
σει τήν επέκταση τοΰ μέτρου 
καί στις πριν άπό τό 1964 παρό
μοιες περιπτώσεις. Ή Δ/νση 
Προσωπικού ζήτησε πίστωση 
χρόνου γιά τόν εντοπισμό τών 
περιπτώσεων αυτών.

Στή συνέχεια ή επιτροπή θά 
Ασχοληθεί μέ όλες τίς άλλες 
ειδικές περιπτώσεις ώστε νά 
ολοκληρωθεί ό κύκλος τών προ
σωρινοτήτων μέσα στό 1979.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll

2. ’Επίδομα ευθύνης 

δικτύου

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Μέ ενέργειες τοΰ Συλλόγου 
τέθηκε σέ έφαρμογή ή ρήτρα 
Αναπροσαρμογής τών επιδομά
των ευθύνης στελεχών δικτύου 
σύμφωνα μέ τά ποσοστά αυξή
σεων τής τελευταίας Σ.Σ.Ε.

Τά έπιδόματα αυτά θά Ανα
προσαρμόζονται μετά άπό κάθε 
γενική αύξηση μισθών.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ:

3. Αναδιάρθρωση κα

νονισμού ένοικίων

]ΙΙΙΙ«ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΗ(

Στό χρόνο πού πέρασε ικανο
ποιήθηκε τό συλλογικό αίτημα 
γιά άναδιάρθρωση τοΰ κανονι
σμού ένοικίοιν σέ τρόπο ώστε 
νά αυξηθεί ό Αριθμός τών δι- 
καιουμένων επίδομα οτεγάσεως. 
Μέ τή νέα ρύθμιση δικαιούνται 
επίδομα ενοικίου.

α) ’Εκείνοι πού μετατίθενται 
γι/t υπηρεσιακούς λόγους ή το
ποθετούνται γιά πρώτη φορά σέ 
άλλη πόλη άπό αυτήν τής μόνι
μης κατοικίας τους καί δέν ε
ξυπηρετούνται μέ τά υπάρχον
τα συγκοινωνιακά μέσα ώστε νά 
βρίσκονται σέ διάστημα μιας ώ
ρας στήν εργασία τους. ’Εάν 
εξυπηρετούνται μέ τά υπάρχον
τα! μεταφορικά μέσα παίρνουν 
έξοδα κινήσεως.

6) Οί έγγαμες γυναίκες πού 
c σύζυγός τους είναι Ανίκανος 
νά έργασθεί ή είναι συνάδελφος 
πού υπηρετεί σέ άλλη πόλη.

Οί ρυθμίσεις αύτές αν καί

μαζί μέ άλλα αιτήματα στις ά- 
περγιακές έκδηλώσεις τού πε
ρασμένου Δεκέμβρη καί Θά ουμ- 
περιληφθεί στόν κατάλογο τών 
θεσμικών αιτημάτων τοΰ Συλλό
γου καί τής ’Ομοσπονδίας γιά 
τό 1979.

διεύρυναν τον αριθμό τιον δι
καιούχων δέν μπορούν νά χα- 
ρακτηρισθοϋν σαν Απόλυτα ικα
νοποιητικές.

Ή χορήγηση τού επιδόματος 
στεγάφεως Αποτελεί μιά οικονο
μική ελάφρυνση στόν μισθωτά 
πού εργάζεται μακρυά άπό τον 
τόπο καταγωγής τον.

'Τπάρχει δμως καί μεγάλος 
Αριθμός υπαλλήλων μέ οικογε
νειακά βάρη δυσβάστακτα πού 
υπηρετούν στόν τόπο καταγω
γής τους άλλα δέν έχουν ιδιό
κτητο σπίτι.

Τό γεγονός αύτό σέ συνδυ
ασμό μέ τήν τρομερή αύξηση 
τών ενοικίων στά τελευταία 
χρόνια, τή στενότητα προσφο
ράς στέγης καί τά απλησίαστα 
ενοίκια . τών νέων διαμερισμά
των δημιουργούν ποοίΐ/.ημα 
ϊοης μεταχείρισης για ολυ τό 
Προσωπικό.

'Ο Σ ύλλογος προσανατολίζε
ται νά επαναφέρει τό θέμα τών 
επιδομάτων οτεγάσεως πάνω 
σέ νέα βάση πού θά λαμβάνυν- 
ται υπόψη πραγματικά περιστα
τικά (οικογενειακά βάρη, οικο
νομική αδυναμία, συνθήκες στε- 
γάσεως) ίόστε να βρει καί αύτό 
τό θέμα μιά δίκαιη καί συμφέ- 
ρουσα γιά δλο τό Προσωπικό 
λύση.
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4. ΈπΙ συμβάσει χει

ριστές Κ.Μ.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ρυθμίστηκε τό μισθολογικό θέ
μα τών επί συμβάσει χειρ, τού 
Κ.Μ. σέ τρόπο ώστε νά μήν υ
πολείπονται μισθολογικά άπό 
τούς υπόλοιπους κλάδους τοϋ 
Προσωπικού. Δηλ. Μισθός Δοκί
μου + προσαύξηση 42% + δλα 
τά προβλεπόμενα έπιδόματα.

Κάθε διετία θά δίνονται οί 
προβλεπόμενες γιά τό βαθμό 
τού Δοκίμου προσαυξήσεις. ’Επί
σης μειώνεται ή κράτηση ύπέρ 
τοϋ Τ. Σ. άπό 6% σέ 1%.

Ή ρύθμιση αύτή άνταποκρί- 
νεται καί στήν ειδική σύμβαση 
προσλήψεως τών ύπαλλήλων αυ
τών πού προβλέπει τήν ένταξή 
τους — μετά άπό εξαετή υπη
ρεσία — στό βαθμό τοΰ 'Τπο- 
λογιστή Β ’ + 2 χρόνια.
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5. Επίδομα πολυετίας

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Μέ βάση τήν αρχή τής έξο- 
μοιώσεως μέ τήν Τράπεζα τής 
'Ελλάδος ζητήσαμε καί έγινε 
δεκτό νά συνυπολογίζεται στό 
έπίδομα πολυετίας καί ό χρόνος 
προϋπηρεσίας σέ όποιοδήποτε 
εργοδότη στήν 'Ελλάδα, με 
προϋπόθεση τήν ασφάλιση γιά 
το διάστημα αύτό σέ ’Οργανι
σμό Άσφαλίσεως γιά τόν κλάδο 
Σ υντάξεων.

’Επειδή δμως τό Ι.Κ.Α. αρ- 
νήθηκε νά χορηγήσει βεβαιώσεις 
σέ πολλούς συναδέλφους μέ τό 
πρόσχημα δτι τό βιβλιάριο είναι 
επαρκές Αποδεικτικό μέσο, ζητή
σαμε άπό τή Διοίκηση τής Τρα
πέζης νά παρέμβει Αποφασιστι
κά στή Διοίκηση τού Ι.Κ.Α. ζη
τώντας τήν παροχή τών αΐτθυ
μένων στοιχείων. 'Η παρέμβαση 
τής Τραπέζης θά γίνει Αφού 
συγκεντρωθούν άπό τό Σ υλλο- 
γο τα στοιχεία τών συναδέλφων 
πού δέν μπόρεσαν νά πάρουν 
τίς βεβαιώσεις άπό τό Ι.Κ.Α.

► ΒΛΕΠΕ 4Η ΣΕΑΙΑΛ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΥΛΗΣ
Έξαιτίας της δημοσίευσης τοΰ Ισολογισμού καί απο

λογισμού τοϋ Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου, δέν στάθηκε δυνατό νά 
περιληφθοΰν στό τεύχος αύτό συνεργασίες καί έπιστολές 
συναδέλφων καθώς καί άρκετές εΐοήσεις καί σχόλια. Ζη
τάμε συγγνώμη άπό τούς αναγνώστες μας και έπιφυλα- 
σόμαστέ γιά το έπόμενο φύλλο.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

1. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΥΘΗΚΑΝ
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1978

► ΑΠΟ 3Η ΣΕΛΙΔΑ
( Σχετική ανακοίνωση καί στην 

«Τραπεζιτική No 393).
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6. Πτυχιοΰχοι παιδαγω 

γικών άκαδπμιων

1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Σύμφωνα μέ τήν αρχή τής 
έξομοιώσεως ρυθμίστηκαν τά 
θέματα πού αφορούν τούς πτυ- 
χιούχους Παιδαγωγικών Άκα- 
δημιών μέ βάση τά ίσχύοντα 
οτήν Τράπεζα τής Ελλάδος.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

7. ’Επίδομα καυσίμων
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’Από τό 1978 ίσχυσαν γιά τή 
χορήγηση τού επιδόματος αυτού 
νέα κριτήρια, πού καθορίστηκαν 
μέ βάση στοιχεία τής Μετεωρο
λογικής 'Τπηρεσίας.

Μέ τή ρύθμιση αύτή πήραν 
επίδομα 20 άκόμη ύποκ/τα ένώ 
άλλα 16 μετατάχθηκαν άπά τήν 
Β' στήν A' κατηγορία.

Σέ 5 ύποκαταστήματα πού έ- 
ξαιρέθηκαν μέ τή νέα ρύθμιση, 
μέ ένέργειες τού Συλλόγου δό
θηκε τό έπίδομα αυτό καί γιά τό 
1978.

1. Tellers
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Τό πρόβλημα άφορα τήν κα
τηγορία εκείνη τών συναδέλφων 
πού υποχρεώνονται νά παραμεί
νουν έπί πολλά χρόνια «στό 
κλουβί» χιορίς προοπτική άντικα 
ταστάσεώς τους.

Μέ βάση υπόμνημα τού Συλ
λόγου, Επιτροπή άπό ανώτατα 
στελέχη τής Τραπέζη; μελέτησε 
τό θέμα καί είσηγήθηκε στήν 
Διοίκηση σχέδιο πού περιλαμβά
νει ορισμένα κίνητρα γιά τήν 
προσέλευση τών συναδέλφων 
οτό σύστημα, πού πάσχει άπό 
έλειψη νέου αίματος. Τά κίνη
τρα είναι έξάμηνη προώθηση 
μετά τή συμπλήρωση ορισμένου 
χρόνου υπηρεσίας < 3ετία γιά 
τούς απλούς ΤΕΛΛΕΡΣ — 
2ετία γιά τούς ΤΕΛΛΕΡΣ γε
νικών διαδικασιών).

Τά προτεινόμενα κίνητρα κρί- 
θηκαν Αναγκαία:

α) Γιά νά καταπολεμηθεί ή 
απροθυμία των συναδέλφων νά 
ΐργασθούν σάν ΤΕΛΛΕΡΣ καί

6) Σάν αντιστάθμισμα στό 
χαμένο — άπό άποψη υπηρεσια
κής άξιοποιήσεώς του — χρόνο 
τού ΤΕΛΛΕΡ έναντι τών συνα- 
δέλφοιν του πού απασχολούνται 
σέ κύριες τραπεζικές εργασίες.

Επειδή όμως ή λύση πού δί
νεται στήν εισήγηση πού άνα- 
φέραμε δέν είναι όλοκληριομένη 
γιατί εξαιρεί όσους προέρχονται 
άπό άλλους κλάδους τού Προ
σωπικού (Ταμειακό κ.λπ.) καί 
όσους είχαν υπηρετήσει πολλά 
χρόνια στό παρελθόν ζητήθηκε 
νά έπανεξετασθεϊ γιά νά μή α
δικηθούν οί συνάδελφοι πού ά- 
νήκουν σ’ αυτές τις κατηγο
ρίες.

Illlllllillllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
2. Διεύρυνση όργανι-

κων θέσεων

IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilll.HIIIIIIIIIIIIII!!!

Με τό θέμα αυτό συναρτάται 
ή εύρυθμη λειτουργία τής Τρά
πεζας πράγμα πού φάνηκε κα
θαρά μετά τήν σημερινή στενό
τητα πού παρουσιάζουν οί όργα- 
νικές θέσεις.

Η θέση τού Σ υλλόγου έχει 
καθοριστεί στήν επιτροπή Άνα-
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8. Διαχειριστικό έπί
δομα χρόνου άδειας

1ΙΙ!Ι1Ι!ΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙ!ΙΙ1!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Μέ ενέργειες τού Συλλόγου 
έγινε δυνατή ή άρση μιας αδι
κίας πού καταταλαιπωρούσε 
τούς συναδέλφους πού ασκούν 
διαχείριση ή καταμέτρηση. Τά 
σχετικά επιδόματα δέν περικό
πτονται πιά σέ περίπτωση:

α) κανονικής άδειας τού υ

παλλήλου καί

6) ασθένειας «μετ’ αποδο
χών» μέχρι 1 μήνα.
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9. "Αδειες νεοπροσ- 

ληφθέντων σπουδα
στών άνωτάτων σχο 
λών

ΐηηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!
Ό Σύλλογος πέτυχε νά δο

θεί προκαταβολή 10 ήμέρες φοι
τητικής άδειας στούς νεοπροσ- 
ληφθέντες συναδέλφους φοιτη
τές άνωτάτων σχολών γιά νά 
μπορέσουν νά συμμετάσχουν 
στις εξετάσεις τών Σ χολών 
πού φοιτούν. Ή άδεια πού δό
θηκε θά συμψηφισθεί μέ τήν 
κανονική όταν οί συνάδελφοι 
αυτοί συμπληρώσουν ένα χρόνο 
υπηρεσίας στήν Τράπεζα.

θεωρήσεως τού ’Οργανισμού ’Τ
πηρεσίας όπου προτάθηκε δ κα
θορισμός τού άριθμοϋ τών οργα
νικών θέσεων σέ ποσοστό 10% 
έπί τού συνόλου τού Προσωπικού 
τού κλάδου τραπεζικών εργα
σιών.

”Αν αυτό έφαρμοζόταν σήμε
ρα θά είχαμε μιά αύξηση τού 
άριθμοΰ τών οργανικών θέσεων 
κατά 300 περίπου, πράγμα πού 
άνταποκρίνεται στις σημερινές 
αυξημένες άνάγκες τού Ιδρύμα
τος σέ στελέχη.

Ή λύση πού θέλει νά δώσει 
ή Τράπεζα δηλ. άναδιάρθρωση 
τών οργανικών θέσεων μέ αύξη
ση τών θέσεων στούς άνώτατους 
βαθμούς καί άντίστοιχη μείωση 
τού άριθμοΰ τών θέσεων Τμημα- 
ταρχών Αλ, μπορεί μέν νά «μπα
λώνει» προσωρινά τήν κατάστα- 
σιι θά δημιουργήσει όμως πρό
βλημα στις προαγωγές τού 
1980 αν μέχρι τότε δέν έχει 
αυξηθεί καί δ άριθμός τών όρ- 
γανικών θέσεων στό βαθμό Τμη- 
ματάρχη Α'.

Ό Σύλλογος θέλοντας νά δο
θεί σοιστή καί ριζική λύση στό 
θέμα ζήτησε άπό τήν Τράπεζα 
νά κινήσει τή διαδικασία τροπο- 
ποιήσεοις τού ’Οργανισμού γιά 
τήν αύξηση τών οργανικών θέ
σεων καί μάλιστα σέ τρόπο πού 
6 άριθμός αυτός νά μπορεί νά 
άναπροσαρμόζεται άνάλογα μέ 
τις συνεχώς αυξανόμενες άνάγ
κες τού Ιδρύματος μέ απλή ά- 
ποφαση τού Δ. Σ. τής Τραπέ
ζης, χωρίς κάθε φορά νά προσ
φεύγει στήν Πολιτεία γιά έγκρι
ση.
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3. Κριτήρια προαγω

γών στό βαθμό του 

Ύποτμηματάρχη 

καί Τμηματάρχη Β'
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Τό αίτημα στηρίζεται σέ από

φαση τού Άρείου Πάγου (231/ 
71) όπου «στούς βαθμούς πού 
δέν υπάρχει περιορισμένος άριθ
μός οργανικών θέσειον γίνονται 
προαγοχγές κατ’ άρχαιότητα».

Ή Τράπεζα καλυπτόμενη πί- 
σο> άπό τό «γράμμα» τού ’Οργα
νισμού πού απαιτεί προαγωγή 
«κατ’ εκλογήν» στούς βαθμούς

αυτούς θεσπίζει αύθαίρετα ορι
σμένα κριτήρια πού πολλές φο
ρές διαφέρουν γιά κάθε περίο
δο κρίσεως.

’Έτσι καταλήγουμε στό φαι
νόμενο νά μήν προάγονται υπάλ
ληλοι πού έχοχιν Γενικό Χαρα
κτηρισμό «Πολύ καλός» γιατί 
δέν συγκεντρώνουν καί ορισμέ
νες άλλες προϋποθέσεις (π.χ. 
θέση ευθύνης ή ωριμότητα γιά 
ανάληψη θέσεως ευθύνης).

Ό Σύλλογος έχει προτείνει 
οτή Διοίκηση τής Τραπέζης 
α) τήν τροποποίηση τού ’Οργα
νισμού ’Τπηρεσίας ώστε νά άν- 
τικατασταθεί στό επίμαχο άρ
θρο ό όρος «κατ’ εκλογήν» μέ 
τόν όρο «κατ’ άρχαιότητα» μέ 
τήν προϋπόθεση τής ευδόκιμης 
πηρεσίας, στόν προηγοχ'ιμενο 
βαθμό καί 6) Προσωρινή ρύθ
μιση τού θέματος μέ τήν προα
γωγή αυτών πού είχαν ολόκληρη 
τήν τριετία γενικό χαρακτηρι
σμό «Πολύ καλός» καί άνιο.

Ή Διοίκηση ζήτησε σχετική 
γνωμάτευση άπό τό Δικαστικό 
τής Τραπέζης άπ’ οπού καί θά 
καθορίσει τή στάση της.
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4. Λογ) σμός Προικο- 

δοτήσεως
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Ζητήθηκε ή αύξηση τού στα
θερού ποσού τών δρχ. 26.500 
πού άποτελεϊ τή βάση τής πα
ροχής τού λογαριασμού καί πού 
είναι σταθερό έπί μία Ιόετία 
παρά τήν μεγάλη αύξηση τού τι
μαρίθμου στό διάστημα αυτό.

Ή Διοίκηση άντιμετωπίζει θετι
κά τό αίτημα.
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5. Στεγαστικά δάνεια
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Πρόκεται νά συγκληθεϊ επι
τροπή μέ εκπροσώπους τής Τρα- 
πέζης καί τών Σ υλλόγων ποή, 
θά άσχοληθεί μέ τήν άναθεόχρη- 
ση τού Κανονισμού στεγάσεως.

Ή θέση τού Συλλόγου στό 
θέμα αύτό είναι:

α) Αύξηση τής χορηγουμέ- 
νης πιστώσεως.

6) Αύξηση τού ορίου τόιν 
900.000 δρχ. πού δέν άνταπο- 
κρίνεται πιά στις σημερινές τι
μές τών άκινήτων.

γ) Άναδιάρθριοση τόιν πινά
κων δικαιουμένων στεγάσεως 
όχστε νά προηγηθοΰν οσοι πραγ
ματικά έχουν άνάγκη στεγάσε
ως (αυξημένα οικογενειακά 6ά 
ρη — άποδεδειγμένη έλλειιμη 
περιουσιακών στοιχείων).

δ) Κατάργηση τής άποφ. τής 
Ν.Ε. πού άπαγορεύει δάνειο καί 
άπό άλλο φορέα.
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6. Κανονισμός μετατά

ξεων
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Προωθείται ή σύνταξη κανο
νισμού μετατάξεων. Μέ τόν κα
νονισμό αύτό θά τεθούν ενιαία 
κριτήρια μέ βάση τά όποια θά 
γίνονται οί μετατάξεις στό μέλ-

1. ’Επιδόματα στελε

χών Διοικήσεως — 

Τουριστικό έπίδομα
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Κάθετη ήταν ή άρνηση τής 
Λιοικήσειος γιά τήν ικανοποίηση 
τών αιτημάτων αύτών. Ή άρ-

λον, έτσι ίόστε σέ συνδυασμό μέ 
τά εύνοϊκώτερα κριτήρια πού 
ίσχυσαν στό παρελθόν, νά άπο- 
κλείεται ή άνιση μεταχείριση 
τών μετατασσομένων κάθε δια
γωνισμού.
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7. Αναπροσαρμογή

κλασμάτων προσ- 

αυξήσεων
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Τό αίτημα είναι ή ρύθμιση 
τής άνομοιομορφίας τών προ- 
οαυξήσεων μεταξύ χ'ιπαλλήλων 
τού ίδιου βαθμού άλλά μέ δια
φορετική VALEUR.

Μέ τό μηχανισμό τών αύξή- 
σεων άπό τήν έξομοίωση καί 
μετά, συμβαίνει υπάλληλοι μέ 
περισσότερο χρόνο σέ ένα βαθ
μό νά παίρνουν λιγόχτερα άπό 
εκείνους πού προάγονται μετα
γενέστερα στόν ίδιο βαθμό.

Ειδική επιτροπή άπό εκπρο
σώπους τού Συλλόγου καί στε
λέχη τής Δ/νσεως Προσωπικού 
μελετά τό θέμα καί πολογίζου- 
μι ότι σύντομα θά έχουμε θετι
κή λύση.
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8. ’Ανθυγιεινό έπίδο

μα Κ.Μ.
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Στις 16.12.78 συνήλθε τό 
Δεί'τεροβάθμιο Δ.Δ.Δ.Α. καί α
χούσε τις άπόψεις τών ενδιαφε
ρομένων μερών καί τών ειδικών 
πραγματογνωμόνων.

Γιά λογαρισμό τού Συλλόγου 
εξετάσθηκε ό καθηγητής τής 
νευροψυχιατρικής κ. Φωτάκης 
πού εξέθεσε άνάγλυφα τό τί 
συμβαίνει στό Κ.Μ. καί ποιούς 
κινδύνους γιά τήν υγεία τους 
Αντιμετωπίζουν οί εργαζόμενοι 
στις μηχανές εισαγωγής στοι
χείων NIXDORF.

Τά έπιστημονικά θεμελιωμένα 
επιχειρήματα, οί εύστοχες Α
παντήσεις καί ή Ανεπτυγμένη 
επαγγελματική συνείδηση τού 
κ. Καθηγητού προκάλεσαν γενι
κή εντύπωση στό Δικαστήριο 
πράγμα πού μάς κάνει νά ελπί
ζουμε σέ μιά θετική γιά τούς 
εργαζομένους Απόφαση.
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9. Συνυπολογισμός ε

πιδόματος ισολογι

σμού στά δώρα Πά

σχα - Χριστουγέν

νων
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"Οπως είναι γνωστό ή Δίκαιο 
σύνη σέ πρώτο καί δεύτερο βαθ 
μό δικαίοχσε τόν συνάδελφο πού 
είχε προσφύγει γιά τό θέμα 
αχ’ιτό.

Ή Τράπεζα άσκησε Αναίρεση 
στόν ’Άρειο Πάγο πού συζη
τήθηκε στις 14.11.78.

Άπό τήν Απόφαση τού Ά
ρείου Πάγου πού δέν έχει έκδο- 
θεί άκόμα, θά έξαρτηθεί ό πα
ραπέρα χειρισμός τού θέματος.

νηση αύτή επαυξάνεται καί ά
πό τή γενικώτερη Κυβερνητική 
πολιτική τής λιτότητας πού εί
ναι κατηγορηματικά Αντίθετη 
σέ κάθε νέα παροχή ή έπίδομα.

Ό Σύλλογος πέρα άπό τήν 
Αγωνιστική συμπαράταξή του 
μέ _ τήν Ο.Τ.Ο.Ε. καί άλλους 
κλάδους εργαζομένων γιά τήν 
καταπολέμηση τής πολιτικής 
αυτής, δέν θά σταματήσει τις 
προσπάθειές του γιά τήν επίλυ

ση καί αύτών τών αιτημάτων 
τού Προσωπικού.
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2. ’Αναδρομικά ύπερω 

ριών άπό 1.1.72 έ

ως 30.6.74
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Ή άγωγή πού είχαν καταθέ-

Πειθαρχικά

Συμβούλια
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Ή συμμετοχή των έκπροσώ- 

πων του Συλλόγου στά Πει
θαρχικά Συμβούλια μέ πνεύμα 
άντικειμενικότητας καί δικαιο
σύνης βοήθησε στήν διαμόρφω
ση δικαιοτέρων άηοφάσεων γιά 
τούς κρινάμένους.
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Φύλλα Ποιότητας
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"Αρχισε νά έφαρμόζεται σέ 
πειραματικό οτάΰιο τό νέο σύ
στημα άξιολογήσεως τού Προ
σωπικού. Τά βασικά σημεία τού 
νέου συστήματος είναι τά πα
ρακάτω :

α) Ή άζιολόγηση άφορα τό 
είδος καί τή φύση τής έργααί- 
ας στό συγκεκριμένο Αντικεί
μενο πού απασχολείται ό κρι. 
νόμενος καί γιά όσο χρόνο ά- 
πασχολεΐται σ’ αύτό. 'Εάν ό ύ- 
πάλληλος μετατεθεί δέν θά τόν 
συνοδεύει τό Ο. Π. άλλά θά 
συντάσσεται νέο.

θ) Τά προσόντα τής 'Υπηρε
σιακής καταρτίοεως καί τής ξέ
νης γλώσσας δέν έπηρεάζουν 
τήν γενική βαθμολογία. .'Απλώς 
άναφέρονται σέ ιδιαίτερη στή
λη ειδικών προσόντων.

γ) 'Αποκεντρώνονται οϊ Ανα
θεωρητικές έπιτροπές δελτίων 
ποιότητας ώστε τό μεγαλύτερο 
μέρος τής άναθεωρήσεως νά ε
ξαντλείται μέσα στά πλαίσια 
τών περιφερειακών Διευθύνσεων 
καί τών μεγάλων μονάδων τής 
Τραπέζης.

Ό νέος κανονισμός δέν διευ
κρινίζει:

Σέ ποιό σημείο τής διαδικα
σίας τής άξιολογήάεως θά με
τέχει καί ό κρινόμενος.

'Επίσης δέν κατορθώνει νά

Κατά τόν χρόνο πού πέρασε 
ο! δεσμοί μας μέ τούς άδελφούς 
Συλλόγους μέσα στό χώρο τής 
Τραπέζης έφθασαν στό Αποκο
ρύφωμα τής δύναμής τους, μέ 
τήν πορεία τού Συλλόγου 'Υ
παλλήλων Τραπέζης Άθηνόχν 
πρός ένωση — συγχώνευση στό 
Σύλλογό μας, πού ήδη είναι 
πραγματικότητα.

Ή κορύφωση αύτή τής δύ
ναμης τού προσωπικού τής Τρα 
πεζής είναι στόχος τών Συλλό
γων νά διατηρηθεί, γιατί είναι 
μιά άπάντηση πρός τις τόσες με 
Οοδεύσεις πού γίνονται γιά διά
σπαση μέ τήν μορφή τών άντι- 
συλλόγων άλλά καί στά διάφο
ρα μελετημένα σχέδια γιά Ανά
σχεση τών διεκδικήσεών μας, 
καθήλωσή μας καί πορεία μας 
πρός τήν έξαθλάοση.

Οί σχέσεις μας μέ τούς λοι
πούς Τραπεζοϋπαλληλικούς Συλ 
λόγους μέσα στά πλαίσια τής 
'Ομοσπονδίας άλλά καί άπό τις 
έπί μέρους έπαφές γιά άλληλο- 
πληροφόρηση, άλληλοεξυπηρέ- 
τηση στά επαγγελματικά θέμα
τα, έχουν καλλιεργηθεί άκόμα 
σέ υψηλότερο επίπεδο. Παρά 
τις τυχόν ύπάρχουσες διαφορές 
άπόψεων στήν Αντιμετώπιση 
κοινών θεμάτων, ό Αλληλοσεβα
σμός, ή άλληλοεκτίμηση γιά 
τήν καλοπροαίρετη θέση καί προ 
απάθεια τών ήγεσιών τών Συλ-

σει μέλη τού Δ. Σ. άπορρίφθη- 
*ε άπό τό Πρωτοδικείο Αθη
νών.

Μετά άπ’ αύτό εξετάζεται ή 
περίπτωση νέων άγωγόιν, μέ 
προσδιορισμό τής ζημιάς πού ύ- 
πέστησαν οί συνάδελφοι άπό 
τόν υπολογισμό τών υπερωριών 

μέ βάση τήν 7ιορη εργασία άν- 

τί τής πραγματικής τών 6 1/2 
ώρών.

περιορίσει Αποφασιστικά τόν ύ- 
ποκειμενικό παράγοντα οτή δι
αδικασία Αξιολογήσεων, έτσι 
ώστε ή αξιολόγηση νά βασίζε
ται σέ καθαρά Αντικειμενικά 
κριτήρια.

Αύτό προϋποθέτει τήν δημι
ουργία ένός Αρχείου κριτών, 
μέ ειδικά κριτήρια καί χαρα
κτηρισμούς, ώστε νά έλέγχον. 
ται μέ κάποιο τρόπο καί οί κρι
τές καί ή άντικειμενικότητά 
τους.

'Από τά αποτελέσματα πού 
θά δώσει ή πειραματική έφαρ- 
μογή θά έξαρτηθεί καί ή τελι
κή μορφή τοΰ κανονισμού Ά- 
ξιολογήσεως.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
Προαγωγές
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"Εγιναν κανονικά καί χωρίς 
καθυστέρηση οί προαγωγές τών 
περιόδων 1.1.78 καί 7.7.78 εκτός 
άπό τίς προαγωγές άνωτάτων 
περιόδων 7.78 πού θά γίνουν 
μέσα στό 1979.

Τήν Αντίδραση τοϋ Συλλόγου 
προκάλεσαν οί προαγωγές άνω
τάτων τοϋ α' έξαμήνου 1978 
όπου παραλείφθηκαν άξιοι συν
άδελφοι έναντι άλλων πού προ* 
ήχθησαν άν καί υστερούσαν σέ 
προσόντα.

Τό γεγονός αύτό προκάλεοε 
τήν προσφυγή στή Δικαιοσύνη 
δύο συναδέλφων καί τή δικαί
ωσή τους στή συνέχεια, Από
φαση πού Οπωσδήποτε Αποτε
λεί ήθικό πλήγμα γιά τήν Τρά
πεζα όσον Αφορά τόν τρόπο 
πού γίνονται οί προαγωγές αύ- 
τές.

'Αντίδραση τοϋ Συλλόγου 
προκάλεσαν άκόμη καί τά αύ- 
στηρότατα κριτήρια πού έφαρ- 
μόζονται στις προαγωγές τών 
Ύποτμηματαρχών γιά Τμημα- 
τάρχες Β ’ πού έχουν σάν Α
ποτέλεσμα τή μή προαγωγή πο
λύ καλών συναδέλφων σέ βα
θμό πού δέν έχει περιωριομέ- 
νες οργανικές θέσεις.

λόγων, οί δεσμοί εμπιστοσύνης 
καί Αλληλεγγύης τους πρός τόν 
Σύλλογό μας καί Αντίστροφα 
τής ηγεσίας τού Συλλόγου μας 
πρός αύτές, γίνονται όλοέ.να στε 
νώτεροι.

Στόν χώρο τής 
Ο. Τ. Ο. Ε. Ή στάση καί 
συμπεριφορά τών εκπροσώπων 
τοΰ Συλλόγου μας στά δύο 
συνέδρια τής 'Ομοσπονδίας 
8ου (Μάρτιος) καί 9ου (Μάιος 
1979) όχι μόνο αφισε τίς καλ
λίτερες εντυπώσεις άλλά καί τή 
γενική διαπίστωση, οτι έφερε 
τά καλλίτερα Αποτελέσματα. 
Συντελέσαμε στό νά ξεπερα- 
στεί ή κρίση τών συνεδρίων καί 
νά έχει ό κλάδος στήν κρίσιμη 
αύτή περίοδο μία συγκροτημέ
νη ηγεσία. Δέν πρέπει νά πα- 
ραβλέψουμε στό σημείο αύτό 
τή θέση υψηλής συνδικαλιστικής 
στάθμης πού κράτησαν οί χώροι 
εκείνοι τού κλάδου πού δέν άνα- 
δείχθηκαν στήν ηγεσία του.

Τό &ν άπό τά συνέδρια καί 
εδώ ό κλάδος δέν πέτυχε τούς · 
στόχους του οφείλεται στήν εχ
θρική στάση τής Πολιτείας Α
πέναντι τών έργαζομένοχν πού 
άμοίβονται μέ κλαδικές συλλογι
κές σχιμβάσεις, αύτών πού είναι 
τό 80% τών Ελλήνων εργαζο
μένων καί ποχι ή αργυρώνητη

► ΒΛΕΠΕ 5Η ΣΕΛΙΔΑ

2. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥΣ

3. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΛΥΘΗΚΑΝ

4. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 

ΚΑΙ Ο.Τ.Ο.Ε.
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► ΑΠΟ 4Η ΣΕΛΙΔΑ

προπαγάνδα της τούς διαβάλλει 
αάν «ύψηλομίσθους». Καί ή τα
κτική αυτή βραχυπρόθεσμα α
ποδίδει. Είναι γεγονός δτι κατά 
τήν κρινόμενη περίοδο οί έργαζό 
μενοι των κλάδων αυτών είτε 
λίγο άγωνίστηκαν είτε πολύ 
κανείς τίποτα δέν 
πέτυχε. Σ’ αυτό συντελεί 
ή τακτική υποταγής τής Ανώ
τατης Συνδικαλιστικής Ηγε
σίας. "Οταν ή Κυβέρνηση ξέρει 
δτι εχει σίγουρη τήν αποφυγή, 
πανεργατικοϋ ξεσηκώματος έ
στω καί μέ τήν μορφή τής ήθι- 
κής συμπαραστάσεως πρός άγω- 
νιζόμενους μαζικούς κλάδους, 
σταθμίζει τήν οριακή άν 
τοχή της στις μεμονωμένες κι
νητοποιήσεις, έντεχνα διαβάλλει 
τις συνδυασμένες των κλάδων 
(πολιτικοποίηση κ.λπ.) καί θε
μελιώνει αποτελεσματικά τήν 

τακτική τής «άδιαφορίας στις α
περγίες».

Οί συνθήκες αυτές προβλημα
τίζουν τις ήγεσίες των συνεπών

Ή όποιαδήποτε προσπάθεια 
γιά τήν άνοδο τοϋ νευραλγικού 
αύτοΰ τομέα δραστηριότητας 
σ’ επίπεδα άντάξια τού μεγέ
θους καί τών δυνατοτήτων τοϋ 
Συλλόγου έχει ν’ άντιμετωπίσει 
άπό τό ξεκίνημά της ένα τερά
στιο πρόβλημα. Τό πρόβλημα 
αϊτό γνωστό σ’ ολα τά μέλη 
τού Σ υλλόγου δημιουργείται ά
πό τήν έλλειψη τού καταλλήλου 
χώρου.

Τό κτίριο τής όδοΰ ’Ακαδη
μίας 60 πέρα άπό τό δτι χωρο
ταξικά βρίσκεται σέ θέση ακα
τάλληλη, πέρα άπό τό περιορι
σμένο τών διαστάσεων τών χώ
ρων του, δημιουργεί καί ιδιαί
τερα προβλήματα — πού όπιοσ- 
δήποτε έπιρρεάζουν δυσμενώς 
τήν ανεμπόδιστη προσφορά υπη
ρεσιών άναλόγου επιπέδου — 
έξαιτίας τής παλαιότητας τών 
συστημάτων ύδρευσης, άποχέτευ 
σης καί ήλεκτροδότησης. Άναφέ 
ρουμε όπλα χωρίς λεπτομέρειες 
τό γεγονός, επειδή καλύπτει έ
να σημαντικό μέρος τού ύψους 
τών σχετικών απολογιστικών 
κονδυλίων τού ισολογισμού. Πα
ρά τούς δυσχερείς καί οπωσδή
ποτε ανασταλτικούς αύτούς πα
ράγοντες νομίζουμε πώς ή ποιό
τητα τών υπηρεσιών αϊτού τού 
τομέα στό χρόνο πού πέρασε 
έφθασε τά μέγιστα δυνατά επί
πεδα.

Κίδικώτερα κατά τομείς:

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ;

α. Λέσχη

ΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐ;
Ό χώρος τοϋ 5ου ορόφου πού 

είναι προορισμένος γιά τις πο
λιτιστικές καί συνδικαλιστικές 
εκδηλώσεις τού προσωπικού δέν 
θά ήταν υπερβολή νά λεχθεί 
πόις ζωντάνεψε κυριολεκτικά τό 
1978. Κάθε βράδυ σχεδόν ανοι
κτός ό χοίρος αϊτός φιλοξενού
σε τις διάφορες επιτροπές τού 
Συλλόγου καί τις ποικιλλώνυμες

"Ολοκληρο'ιθηκε ή βιβλιοταξινύ 
μηση καί ή ιίπογραφή τών υ
παρχόντων βιβλίων.

'Ήδη αντιμετωπίζεται τά εν
δεχόμενο τής αγοράς ικανού ά-

Τό Λ. Σ. αναγνωρίζοντας τήν 
αναγκαιότητα καί τά οφέλη πού 
προκύπτουν άπό τήν ζωντανή 
επαφή τών μελών του —εΐδικώ-

συνδικαλιστικών οργανώσεων 
στήν άναζήτηση νέων μεθόδων 
πάλης, άν δέν ξεπεραστοΰν κι 
αυτές μέ λαϊκά ξεσπάσματα 
πού κανείς πιά δέν μπορεί νά 
έλέγξει, γιατί έκεί πλέον όδη- 
γεϊ ή άσφυκτική κοινωνική καί 
εισοδηματική πολιτική, δπως 
συμβαίνει σέ γειτονικές μας 
χώρες.

Ή γραμμή τού Συλλόγου μας 
συνετέλεσε άποφασιστικά, ώστε 
ή ήγεσία τού κλάδου νά δείξει 
σέ μία σειρά άγώνων τήν δυνα
τότητά της νά δράσει γιά διεκ
δικήσεις καί ν’ άντιδράσει άν 
δεχθεί προσβολή τών κεκτημέ- 
vcov άλλά συγχρόνως καί στήν 
αποφυγή κατασπατάλησης δυνά
μεων πού τόσο πολύτιμες μάς 
είναι γιά νά δίδονται μάχες πιό 
εύστοχες καί πιό άποτελεσματι- 
κές μέσα στήν δυσμενέστατη 
άτμόσφαιρα πού προηγούμενα 
άναφέραμε.

Καί οί θέσεις μας αυτές πι
στεύουμε οτι έχουν τήν έγκριση 
τής κοινής συναδελφικής γνώ
μης.

συνδικαλιστικές παρατάξεις τών 
4 Συλλόγων τού Προσυιπικοϋ.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll

β. Εστιατόριο
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Τά μέτρα πού πάρθηκαν τό 

1977 στόν τομέα τής έστιάσεως 
έδωσαν πλούσιους καρπούς τό 
1978. Ή ποιότητα τών προσφε- 
ρομένων ειδών έφθασε τά μέγι
στα δυνατά δρια κατά κοινή ο
μολογία. Παράλληλα παρά τήν 
έξουθενωτική άνοδο τοϋ τιμα
ρίθμου οί τιμές παρέμειναν 
σταθερές. Οί παράγοντες αϊτοί 
συνετέλεσαν στήν κατακόρυφη 
άνοδο τοϋ αριθμού τών συν. 
πού εστιάζονται στή λέσχη καί 
φυσικά καί τής καταναλώσεως. 
Τό οπωσδήποτε ευχάριστο αϊτό 
γεγονός τής ανόδου τοϋ αριθ
μού τών εστιαζόμενων συνετέ
λεσε ώστύσυ νά φανούν ακόμη 
περισσότερο οί αδυναμίες τοϋ 
χώρου.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!!Ι!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!!

Υ. Εστίαση συν. επαρ
χίας

Ι!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
’Εκπονήθηκε καί δόθηκε στό 

δίκτυο νέος κανονισμός πού ρυθ
μίζει τις λεπτομέρειες τοϋ θέ
ματος.

Καταβλήθηκε προσπάθεια ό 
νέος κανονισμός νά περιέχει ολα 
εκείνα τά στοιχεία ποίι θά επι
τρέπουν στό Δ. Σ. νά κρίνει τις 
αιτήσεις τών συναδέλφων τοϋ 
δικτύου εντελώς αντικειμενικά.

Δημιουργήθηκε αρχείο Υπο
καταστημάτων γιά τό θέμα πού 
επιτρέπει τον έλεγχο τών υπευ
θύνων κατά μονάδα γιά τυχόν 
λάθη ή παραλείψεις τους.

ριθμού επιλεγμένων βιβλίων έκ- 
δόσεως τής τελευταίας δεκαε
τίας.

’Αμέσως μετά ή βιβλιοθήκη 
θα αρχίσει νά λειτουργεί σάν 
δανειστική.

τέρα τοϋ προεδρείου— μέ τούς 
συναδέλφους στούς χώρους δου
λειάς έφτιαξε άπό τήν αρχή 
τού έτους πρόγραμμα περιο

δειών.

’Ήδη βάσει αύτοΰ τοϋ προ
γράμματος κλιμάκια τοϋ Δ.Σ. 
περιοδέυσαν καί έπεσκέφθηκαν 
τά κατ)τα τών περιοχών Θρά
κης — Ηπείρου — Θεσσαλίας 
Κεντρικής καί ’Ανατολικής Μα
κεδονίας — Στερεάς Ελλάδος
καί Κρήτης. ’Επίσης τό μεγα-

Μέ πληθώρα αναφορών πρός 
τό 'Τπουργεΐο ’Εργασίας καί τά 
κατά τόποφς Γραφεία του, ζητή
σαμε τήν έπέμβαση τών οργά
νων του στις περιπτόισεις έκεϊ- 
νες δπου προσωπικά ή κατά 
πληροφορίες τών έκπροσώπων 
μας είχαμε διαπιστώσει παραβιά 
σεις τής ’Εργατικής Νομοθεσίας 
καί τών κλαδικών συμβάσεων. 
’Αποτέλεσμα αυτής τής τακτι
κής υπήρξε τήν στιγμή αύτή 
πού εκφραζόμαστε περίπου 15 υ
πεύθυνοι τής Τραπέζης νά είναι 
υπόδικοι.

Σέ πολλές άλλες περιπτώσεις

1. "Υλη
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Μόνιμη καί σταθερή έπιδίωξη 
τής Συντακτικής ’Επιτροπής, πα- 
ρέμεινε σέ όλη τή διάρκεια τοϋ 
1978 ή συνεχής βελτίωση τής 
έμφάνισης τοϋ συλλογικού μας 
όργάνου καί τής ποιότητας τής 
ύλης.

Oil ανακαινίσεις καί οί βελτιώ
σεις πού είχαν πραγματοποιηθεί 
τό 1977 δημιούργησαν βασικές 
υποχρεώσεις τής Σ.Ε. καί νέες 
δικαιολογημένες άπαιτήσεις τών 
συναδέλφων.

Τηρήθηκε μέ άμετακίνητη έ- 
ηιμονή ή αρχή τής συντάξεως 
όλων τών κειμένων ά,ποκλειστι- 
κά άπό συν) φους καθώς καί οί 
κανόνες τής άντικειμενικής 
πληροφόρησης τών συν)φων, 
τής πολύπλευρης ένημερώσεως 
καί σέ θέματα πού ξεφεύγουν 
άπό τή στενή συγ) κή σκοπιμό
τητα.

Δυστυχώς όμως δέν στάθηκε 
δυνατό νά έκδοθοϋν παρά μόνο 
7 τεύχη, έξαιτίας τοϋ φόρτου 
δουλειάς, τής μείωσης τών άπο- 
απασμένων συναδέλφων στό γρα 
φείο κατά ένα (1) καί τής ά- 
σθένειας τοϋ ύπεύθυνου γιά τήν 
έκδοση συναδέλφου. Πάντως ό

Συνεχίστηκε μέ έξαιρετική έ- 
πιτυχία ή πολιτιστική δραστηριό
τητα τοϋ Συλλόγου μας πού έγ- 
καινιάσθηκε τόν προηγούμενο 
χρονο. "Ετσι, κατά χρονολογι
κή σειρά, πραγματοποιήθηκαν 
οί παρακάτω έκδηλώσεις:

Ιανουάριος: "Εκθεση ζωγρα
φικής καί βιβλίου, άποκλειστικά 
έργα συναδέλφων, στή λέσχη 
τοϋ Συλλόγου.

Ιούνιος: Ειδική έκδήλωση
γιά τό έτος παιδιού μέ διάλεξη, 
παράσταση καραγκιόζη άπό τό 
Σπαθάρη καί έκθεση βιβλίου μέ 
θέμα τό παιδί, στή Λέσχη τοϋ 
Συλλόγου Υπαλλήλων τής Τρά
πεζας τής 'Ελλάδος.

'Οκτώβριος: Βραδυά αφιερω
μένη στόν έθνικόν μας ποιητή 
Διονύσιο Σολωμό στό θέατρο 
«Γκλάρια». Ή έκδήλωση άρχισε 
μέ ομιλία τοϋ συναδ. Βίτσου μέ 
ένθετες άπαγγελίες τών ήθο- 
ποιών Κατ. Βασιλάκου, Νικ. Να- 
νέρη καί έκλεισε μέ άνάλυση 
καί έκτέλεση τοϋ έργου τοϋ 
Γιάννη Μαρκόηουλου (('Ελεύθε
ροι ιπολιορκημένοι» άπό τόν "ίδιο 
τό συνθέτη καί μέλη τής ορχή
στρας του.

Τόν ίδιο έπίσης μήνα, στή 
Λέσχη τοϋ Συλλόγου 'Υπαλλή
λων Τραπέζης 'Ελλάδος γιορτά
στηκε άπό τό Σύλλογό μας ή έ- 
ηέτειος τής 28ης ’Οκτωβρίου.

λύτερο ποσοστό τών Κατ)των 
τής Πελοποννήσου. ’Ακόμα, τά 
Κατ)τα τής Ρόδου τής Χίου 
καί τής Μυτιλήνης. Τό πρόγραμ 
μα προβλέπει τήν κάλυψη μέσα 
στήν ’Άνοιξη τοϋ 1979 καί τών 
υπολοίπων μονάδων, σ’ ολα τά 
νησιά τοϋ Αιγαίου καί Ίονίου 
καθώς καί τοϋ Νομού ’Αττικής.

όργανα τοϋ Συλλόγου μέ έπα- 
φές τους πρός αρμοδίους 'Υπη
ρεσιακούς παράγοντες πέτυχαν 
νά συνετίσουν υπευθύνους έπανα 
φέροντας σέ τάξη μονάδες τοϋ 
δικτύου. Καρπός τών ενεργειών 
αυτών τού Δ.Σ. υπήρξε καί ή 
έκδοση τοϋ ύπ’ άριθμ. 242631/ 
78 έγκύκλιου εγγράφου τής 
Δ)σεως πού έφιστά τήν προσο
χή —τονίζοντας καί τήν προσω
πική τους ευθύνη— στούς υπευ
θύνους τών μονάδων τού δι
κτύου σχετικά μέ τό θέμα τής 
εγκαίρου χορηγήσεως τών κα
νονικών άδειών.

συνολικός άριθμός τών σελίδων 
πού έκτυπώθηκαν (72) καθόλου 
δέν ύπσλείφθηκε άπό τόν άντί- 
στοιχο συνολικό άριθμό τών 
προηγούμενων έτών (1977:70 — 
1976: 86 - 1975: 68 κλπ.).

,ΊΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΪ
2. Οικονομικά
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙϋΙΙ

"Εδώ σημειώνουμε δτι, πάρά 
τή ραγδαία αϋξηοη τών τιμών 
τοϋ χαρτιού, έκτυπωτικών, βι
βλιοδεσίας κλπ., τό μέσο κό
στος άνά τετρασέλιδο έφτασε 
στις δρχ. 19.900 (1977 : 15.500 
- 1976: 25.800, 1975: 22.100).

Illlllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllll

3. Ειδικές εκδόσεις
ΙίΙΙ!ΙΙ!Ι!ΙΙ!ΙΙΙΙΙ!ΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!!ΙΙΙΙΙίΙΙΙιΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙ

Κατά τήν ύπό κρίση περίοδο 
έκδόθηκε σέ σχήμα βιβλίου τό 
σχέδιο τοϋ νέου όργανισμοϋ σέ 
άντιπαράθεση μέ τό παληό, σέ 
12.000 περίπου τεύχη. Τό κόστος 
τής έκδόσεως αύτής έφτασε συ
νολικά τό ποσό τών δρχ. 146.700 
καί άναλύεται ώς έζής: χαρτί 
δρχ. 58.320, έκτύπωση — βιβλιο
δεσία δρχ. 73.830 καί έξοδα ά- 
ποστολής στό δίκτυο δρχ. 14. 
550.

Ή έκδήλωση άρχισε μέ ομιλία 
τοϋ Προέδρου μας καί συνεχί
στηκε μέ άπαγγελίες άπό συνα
δέλφους καί τραγούδια άπό τόν 
Γ. Μεράντζα καί τήν ορχήστρα 
του.

Νοέμβριος: Αφιέρωμα στήν 
έπέτειο τοϋ Πολυτεχνείου, σέ 
συνεργασία μέ τις πολιτιστικές 
έπιτροπές καί άλλων τραπεζοϋ
παλληλικών όργανώσεων, στό 
θέατρο «Γκλόρια». Τήν έκδήλω
ση χαιρέτισαν οί Βουλευτές Σ. 
Τζουμάκας καί Μ. Δαμανάκη, 
στή συνέχεια μίλησε ό Πρόεδρος 
τής ΟΤΟΕ συνάδ. Θ. Παπαμάργα- 
ρης, άκολούθησαν άπαγγελίες 
άπό συναδέλφους καί τέλος έ- 
κτελέστηκαν τραγούδια άπό τή 
χορωδία τής Τερψιχόρης Παπα- 
στεφάνου πού συνόδευε Α όρχή- 
στρα Λάκη Καρνέζη.

"Ολες τις παραπάνω έκδηλώ- 
σεις παρακολούθησε μεγάλος ά
ριθμός συναδέλφων καί κατά 
γενική ομολογία ήταν άπό κάθε 
πλευρά άψογες.

Ή δλη οργάνωση καί δουλειά 
έγινε άποκλειστικά άπό συνα
δέλφους πού κατέβαλαν έπί- 
πονες προσπάθειες γιά τήν άρ
τιο παρουσίαση όλων τών έκδη- 
λώσεων.

Τό Δ.Σ. πιστεύοντας άτι μέ 
τόν τρόπο αύτό ύηοβοηθεΐται τό

γενικότερο ποιοτικό μορφωτικό 
άνέθασμα καί ή καλλίτερη έπι- 
κοινωνία τών συναδέλφων, θά

Στή χρονιά πού πέρασε ή δρα 
στηριότητα τοϋ Γ.Β.Ε. έπικαλύ- 
φθηκε άπό τήν άντιμετιόπιση 
τών προβλημάτιον πού δημιούρ
γησαν οί σεισμοί στήν πόλη 
μας. Τό γεγονός αύτό μαζί μέ 
άλλες οργανωτικές αρνητικές 
συγκυρίες περιόρισε τήν ευνοϊ
κή εξέλιξη τών τοπικών προβλη 
μάτων. Αύτό βέβαια δέν σημαί
νει οτι δέν προχώρησε ή δου
λειά τοϋ Γραφείου σέ τομείς δ
πως ή παρακολούθηση τοϋ ωρα
ρίου καί τών συνθηκών εργα
σίας πού αντίθετα έγιναν αντι
κείμενο στενής παρακολουθήσε- 
ως καί σχετικών διαβημάτων 
στά όργανα τής Τραπέζης.

Παράλληλα έγινε περιοδεία 
τοϋ υπευθύνου συμβουλου στα κα 
ταστήματα τής Ανατολικής Μα
κεδονίας καί Θράκης. Οί διαπι
στώσεις άπό τις περιοδείες αυ
τές άναπτύχθηκαν στά σχετικά 
σημειώματα στό προεδρείο τοϋ 
Συλλόγου. ’Ακόμη δπου ήταν 
δυνατόν δόθηκαν επί τόπου λύ
σεις. ’Ανάλογες περιοδείες εί- 
χαν γίνει και τό καλοκαίρι στα 
καταστήματα τής Κεντρικής Μα 
κεόονίας.

Ό σεισμός, σωστότερα οί 
συνεχιζόμενες σεισμικές δονή
σεις, δημιούργησαν γιά πολλούς 
συναδέλφους πρόβλημα κατοι
κίας μέχρι τήν έπισκευή τών 
σπιτιών τους ή τήν παρέλευση 
τής καταστάσεως πού δημιούρ
γησε καί πολλά ψυχολογικά προ
βλήματα. Ό καταυλισμός πού 
έγινε στό οικόπεδο πού παραχώ
ρησε ή Τράπεζα στήν Ν. Κρή
νη έλυσε σταδιακά τό πρόβλημα 
αύτό γιά 50 περίπου οικογένειες, 
άπορροφιόντας βέβαια τήν δρα
στηριότητα τών συμβουλών τής 
Θεσσαλονίκης. ΙΙαράλληλα τό 
Γραφείο απασχολήθηκε , στή 
συλλογή στοιχείων καί στήν κα-

Άπό τά στοιχεία τής παρα
πάνω έκθεσης τής δραστηριότη
τας τοϋ Συλλογικού ’Οργάνου, 
βγαίνουν τά άκόλουθα συμπερά
σματα:

• Πραγματοποιήθηκε ή έ
νωση τών φορέων κύριας άσφα- 
λίσεως τοϋ προσωπικού, ύστερα 
άπό 26 χρόνια χωριστής ζωής.

• Σ υγχωνεύονται οί δυο 
Σύλλογοι τοϋ κυρίου προσωπι
κού καί ή πολυπόθητη ένωση 
γίνεται πραγματικότητα.

• Λύθηκαν ή προωθήθηκαν 
μερικά άπό τά πιό κύρια προ
βλήματα πού απασχολούσαν , τό 
Προσωπικό καί όλα αυτά μέσα 
στό πιεστικά άντεργατικό κλίμα 
πού κυριάρχησε άπό τά μέσα 
τοϋ περασμένου χρόνου καί πού 
φαίνεται ότι συνεχίζεται αμείω
το γιά τό 1979.

Γιά τόν καινούργιο χρόνο τό 
Δ.Σ. τού Συλλόγου έχει νά άν- 
τιμετωπίσει σοβαρές δυσχέρειες 
στό έργο του έξαιτίας τής προα- 
ναφερθείσας τακτικής τών πο
λιτειακών παραγόντων αλλα καί 
τής έντεινόμενης προσπάθειας 
γιά διάσπαση καί κατακερματι
σμό τής δύναμης τοϋ Προσωπι
κού. Πραγματικά τόν τελευταίο 
καιρό φαίνεται ότι οι προσπά
θειες αυτές παίρνουν τή μορφή 
υποκίνησης σέ έμφύλια διαμάχη 
μέ στόχο τήν άλωση καί τοϋ 
τελευταίου ίχνους συνδικαλιστι
κής ανεξαρτησίας, ώστε ή ύπο- 
ταγή τών εργαζομένων νά είναι 
ολοκληρωτική. Γιά νά μπορέσει 
όμως ό Σύλλογος νά πετύχει 
στις τρέχουσες έπιδιώξεις του 
δπως ή εξυγίανση τών , οίκονο- 
Λΐκών τοϋ Ταμείου Συντάξεων, ή 
τλήρωση τών άναγκών σέ, προ
σωπικό, ή έπέκταση τής απόδο
σης τών προσωρινοτήτων πριν 
άπό τό 1964, ή ολοκλήρωση καί 
έφαρμογή τοϋ νέου οργανισμού, 
ή συνέχιση τού άγωνα για το 
θέμα τών μή πτυχιούχων, ή κα- 
τοχύρωση καί βελτίωση τών 
συνθηκών έργασίας, ή δημιουρ
γία άπεργιακοΰ ταμείου κ.λπ.

συνεχίσει καί γιά τόν έπόμενο 
χρόνο τή δραστηριότητά του 
αύτή.

ταγραφή καί προβολή τών προ- 
βλημάτιον μέ μετασεισμικό , χα
ρακτήρα πρός τά αρμόδια όργα
να.

Ή συμβολή τού Γραφείου 
στήν ομοσπονδιακού επιπέδου 
αντιμετώπιση τών προβλημάτων 
τών συναδέλφων τής Θεσσαλονί 
της ήταν έπίσης σημαντική, δε
δομένου ότι ό Σύλλογός μας 
στόν χώρο τής Θεσσαλονίκης 
έχει τό ψηλότερο επίπεδο" οργά
νωσης. Αύτό άπεδείχθη στις ά-' 
περγιακές κινητοποιήσεις, όταν 
καί δπου χρειάσθηκαν, άπό τις 
μεγάλες γιά τό μισθολογικό μέ
χρι τις πρόσφατες τοϋ Δεκεμ
βρίου. καθώς καί στόν Αποφασι
στικό αγώνα πού έδωσαν οί 
συνάδελφοι τής Θεσσαλονίκης, 
γιά τήν άναστολή τής παρακρα- 
τήσεως τής οικονομικής ένισχύ- 
σεως.

Οί πολιτιστικές δραστηριότη
τες δέν παραμελήθηκαν, παρά 
τις άντίξοες συνθήκες. ’Οργα
νώθηκαν τουρνουά σκάκι καθώς 
καί ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα 
μεταξύ ομάδων διαφόρων Τρα
πεζών γιά τά όποια 6 Σύλλογός 
μας πήρε σχετικά κύπελλα. Έ
πίσης μέ τό κόψιμο τής πίττας 
καί μέ διάφορες άλλες ενημερω
τικές συγκεντρώσεις προωθήθη
κε ή επαφή τών συναδέλφων με
ταξύ τους. Συχνές ήταν οί συγ
κεντρώσεις τών αντιπροσώπων 
τοϋ συλλόγου γιά ένημέρωσή 
τους.

Γενικά τό Γραφείο αντιμετώ
πισε τήν δύσκολη γιά τούς Θεσ- 
σαλονικεΐς συνάδελφους περα
σμένη χρονιά μέ τρόπο πού δι
καιολογεί κάθε αισιοδοξία γιά 
τήν έπιτυχή μελλοντική συνέ
χεια τού θεσμού αύτοΰ. (Τό 
Γραφείο Β.Ε. ιδρύθηκε τό 
1976).

στάση ΟΛΩΝ των συνεπών 
συνδικαλιστικών δυνάμεων που 
δρουν ενεργά μέσα στό χώρο 
μας. Μέ κανένα τρόπο δέν πρέ
πει νά παραχωρηθεί έδαφος, στις 
υποκινούμενες διασπαστικές ε
νέργειες γιατί άλλοιώς ή μάχη, 
θά χαθεί.

Τό ίδιο ισχύει καί σέ ομο
σπονδιακό επίπεδο. Πρέπει κι 
έκεί νά εξαφανιστούν οί τυχόν 
ύπάρχουσες αντιθέσεις ώστε ή 
δύναμη κρούσεως νά Αποδειχτεί 
ικανή νά φέρει αποτελέσματα 
στις διαπραγματεύσεις γιά τή 
νέα συλλογική σύμβαση καί τήν 
κατοχύρωση τού όθημέρου.

Καμιά δεύτερη σκέψη, δέν μπο 
ρεϊ νά υπάρξει γύρω Από αύτό 
πό θέμα. Ή ειλικρινής συνερ
γασία τών συνδικαλιστικών πα
ρατάξεων, είναι τό μόνο άντίδο- 
το σέ κάθε ύποπτη ενέργεια πού 
θέλει ν<Χ υπονομεύσει τήν προβο 
λύ καί επίλυση τών αιτημάτων 
μας άλλά καί νά προσβάλλει α
κόμα καί κεκτημένα δικαιώματά 
μας.

’Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μέ σαφήνεια, άντικειμενικό- 
τητα καί ειλικρίνεια σάς εκθε- 
σαμε τή δραστηριότητα τού Δ. 
Σ. τού Συλλόγου μας. Μπςιο- 
στά σέ όλες τις δυσκολίες στα
θήκαμε ανυποχώρητα πάνω στις 
ηθικές άξιες πού στηρίζουν τήν 
κοινωνική μας άποστυλή. Και 
δέν είμαστε διατεθειμένοι νά 
ύποστείλουμε τή σημαία μας. 
Ιδιαίτερα μπροστά στις δυσοίω
νες προοπτικές πού μάς ανοίγει 
ό καινούργιος χρόνος.

’Ελπίζουμε οτι ή καλόπιστη 
συζήτηση πού θά γίνει κατα τι) 
διεξαγωγή τής Γενικής Συνε- 
λεύσεώς μας, θά άποτελέσει τήν 
σωστή άφετηρία τής δύσκολης 
πορείας μας γιά τό 1979.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. ΛΕΣΧΗ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

2. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

3. ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ

4. ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

& ΚΛΑΔΙΚΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ε. ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ

ΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ζ. ΓΡΑΦΕ IΟ ΒΟΡΕI ΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Χρειάζεται ή Απόλυτη συμπαρά-
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ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Λ.Ν_Α_Γ_Ι_0_Ν

1.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΝ

1 .ΑΚΙΝΗΤΑ(μετ'άίραιρεσtv Αποσβέσεων)

α)δό.Ρούσβελτ 60 (5ος & 6ος δροφ.) 1
β) έν Σπέτσαις έκ κληροδ.Δ.Μπούμπουλη 18.506^

2. ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥ11 & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

άγοραί 1978 

μεΐον αποσβέσεις

3. :3Ι3ΛΙ00ΚΚΗ 

άγοραί 1978 

μεΐον άποσβέσεις

4 . ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

uetov Αποσβέσεις

II.ΛΕΣΜΕΥΜΕΝΟΝ

1 .ΙΙΛΓΙΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ

2.ΧΡΕΌΓΡΑΦΑ

^·ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

1. ΛϋΓΑΡΙΛΣΜΟΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ 

α.Όφειλαι υπαλλήλων

Λ. Προσωρινοί λογαριασμοί 

γ.'Οσειλαί τρίτων

2. ΟΦΕΙΛΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

3. ΓΤΡΟΚΛΤΑόΟΛΛΙ ΜΙΣυΟΜ

4. ΛΑΙΙΑΠΑΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Γ.Δ ί Λ α Ε Σ I Μ Ο Ν 

1 . ΤΑ ΙΕ ΙΟ ΐ

2. λΑΙΑοΕΕΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

χ. Ε.Τ.Ε. λογαριασμός 430005-27

ρ. " " 482464-55

479.164
167.124

16.651
16.650

368.000
44.160

7.032.502 

407.196

19 7 8

18.507

5.197
26.071.0965

44.537

565.750

89.500

18.505

26.730.681'

718.292

7,444.768

34,893.742

5.769
85.7571
11.8799

19 7 7

18.50620 18.507

333.936
33.393 300.543

38.001
38.000 1

368.000

44.130

2.310

Α. ΞΕΝΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

22.138.80750 22.69.98870

1. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ « ΕΙΣΤΟΡΑΙ ΠΛΗΡΟΤΕΑΙ 299.334 237.615

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ

προσωρινοί πιστωτικοί λογαριασμοί 352.643 465.800

ΙΔΙΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 33.741.76545 34.893.74245 29.298.530

30. 01.945

30.001.945

ΑΝΑΔΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ 31. 12. 1978

U Ί_ __ Μετχψορά χρεωστικών ύπολοίπων

1 . ΐ:Χ0ΔΛ_Γ ΙΛΧΕΙΡΙΣΠμΣ

U σθοδοοίχ Προσωπικού
* Εργοδοηκή ε Cσρορά
Συνορυμαί Τηλεοώνου-Ταχ/κά-Γηλ/κά
* Ημερήσιος & περιοδικός τύπος-Συνόρομαί 
"Ε^οδχ 'Αντιπροσώπων ύποκ/των

" * Εορτών & ψυχαγωγίας
" Συνελεύσεων & Άρχαιοεσιών
" Δικών 8 άμοιβαί Δικηγόρων
" Λιά.οορα
" Γραφείου Π.'Ελλάδος
" Συνδικαλιστικών 'Αγώνων
" Υιοθεσίας χ.Μολυμοοσκεπάστου

Έκοοσις έφημερίδος "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ" 
Γραφική ύλη
.Ίοηυήμχτα - Φιλοδωρήματα 
'Αθλητικοί 'Αγώνες 
Κοινωνικοί υποχρεώσεις 
Φόοοι Δημοσίου
Σύνδρομαί είς συνό/κούς'Οργανισμούς 
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 
'Εκοόσεις (σχέδιο 'Οργανισμού) 
Συντήοησις μηχανημάτων 
Συνδικαλιστικά Συνέδρια (O.T.O.U.) 
Πολιτιστικοί έκδηλώσεις 
Έ^σδα Επιμορφωτικών Σεμιναρίων 
Λαπάναι άσφαλιστικού

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ_ΔΐΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ_ΕΣΤΙΑΤΟΡΐυΥ 
άνάλυση χρήσεως 1378

3. ulJAIOUiJKH 

χρήσεως 1976

4. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΝΣ_ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σεισμοπαθείς Θεσσαλονίκης 
Συνδικαλιστικοί ένισχύσεις

5. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

χρήσεως 1973
6. δαηανλι_ελεγχου_ς.ο.λ. 

έλεγχος 1967-1976

7. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ 

χρήσεως 1978

1978 1977

1.847.117 1.340.298
311.041 335.816
233.24730 268.69130

47.960 42.940
426.242 308.73090

2.715.335 2.586.875
635.37930 783.136
310.204 321.300
200.70340 67.38740
462.83230 192.26020
97.31360 —
45.000 70.000

357.470 453.005
174.257 268.48050

179.574 183.090
12.351 —-
24.800 63.856

132.705 97.369
53.892 45.084
36.251 24.127

150.794 1.683
18.281 16.695

297.025
98.641 9.068.46590 24.000

21.600
30.000

Μεταφορά πιστωτικών υπολοίπων

6.138.269

3.865.999
45.000 3.910.9995

4.490.488

23.804.733

1978

1. ΣΥΝΔΡ0ΜΑΙ_&_ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ_ΜΕΛΩΝ

2. ΤΟΚΟΙ-ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ_ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

Ο.Δ.Ε.Π.Ε.Σ.

4. ΚΑΤΑΒΟΛΑΙ_ΤΡΑΠΕΖΗΣ

5. ΕΣΟΔΑ

'Εκ πωλήσεως αυτοκινήτου

11.342.798

7.546.424°

35.893

'Αθήνα, 31. Δεκεμβρίου 1978 

ίί^ΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.

15.344.671. .ΜΑΥΡ0ΥΑΙΔΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ



ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΝΤΑΥΘΑ

Κύριοι Συνάδελφοι,

Σύμφωνα μέ τήν έντολή σας πού μας δόθηκε ύστερα άπό τις άρχαιρεσίες 
της 5ης καί 6ης Φεβρουάριου 1978, έλεγξαμε τήν οικονομική Βιαχείριση τού 
Συλλόγου γιά τήν περίοδο άπό 1/1 - 31/12/78.

'Από τόν έλεγχο διαπιστώθηκε ή άκρίβεια των έγγραφων στά βιβλία τού 
Συλλόγου, τά ύπόλοιπα των όποιων συμφωνούν μέ τά άναγρα">όηενα στόν ισολογι
σμό ποσά. __

'Αθήνα, 23 ‘Ιανουάριου 1979 
jjj 01 'Ελεγκτές

Σ.ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ \ ' ΕΜ.ΚΙΟΥΠΑΚΗΣ' ν ττΛτητν

Δ.ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑ: 

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1978
ΕΙΔΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΕΩΣ

16.090 ΜΕΤΟΧΑΙ E.T.E.
ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ε.Κ.Τ.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚ1ΙΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε,Γ.Α.
Μ.Ε.Τ.Κ.Α.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ "ΠΙΣΤΕΩΣ"
ΤΡΑΠΕΖΗΣ "ΕΡΓΑΣΙΑΣ"
ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
Ε.Τ.Ε.Β.Α.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛ. 
ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΠΑΤΡΑΐΚΗΣ 

ΟΜΟΛΟΓΑ Ε.Τ.Ε.Β.Α.
ΟΜΟΛΟΓΙΑ! Λ.Δ.Ο.Α. 6,5% 1970

" Λ.Δ.Ο.Α. 6,5% 1971
" Λ.Δ.Ο.Α. 6,5% 1972

ΤΕΡΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΕΤΕ

400
429
354
629

11

300
450
400
200

760
300
200
300
50

300
1

19.464.
2.

316.
455.
80.

382.
50.

579. 
767, 
492.

1.061.
580, 
512,

1.000, 
150.
25.

150.
1.

695
143
220
1385
814
489
001
000

550
250
646
400
750

000
000
000

26.071.096

'Αθήνα,
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-

2. μα^ΟΥΔΙΔΙΙΣ

31 Δεκεμβρίου 1978
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ν
Θ.έΑΑΙΜΠΑΒ

ΠΡΟΎ'ΠΟΛΟΓ IΣΜΟΣ 

ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1979

Μετά τήν ένοποίηση των Συλλόγων
Α. ΕΣΟΔΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ! ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

ΤΟΚΟΙ - ΤΟΚΟΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
Ο.Δ.Ε.Π.Ε.Σ.

Μισθοδοσία Προσωπικού 
Καταβολαί etc Ι.Κ.Α.
Ταμείαν Έπικουρήσεως 
Χαρτόσημου καί Ο.Γ.Α.
Συνδρομαί τηλεφώνου, Ταχ/κά, Τηλ/κά 
‘Ημερήσιος καί περιοδικός τύπος 
"Εξοδα 'Αντιπροσώπων

" ‘Εορτών καί ψυχαγωγίας 
" συνελεύσεων καί άρχαιρεσιΑν
" δικών καί άμοιβαί δικηγόρων
" διάφορα
" συνδικαλιστικών άγώνων
" έπιμορφώτικών σεμιναρίων
" ύΐοθεσίας χωρ.Μολυβδοσκεπάφτου 

"Εκδοσις 'Εφημερίδας "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ" 
Γραφική ύλη (χαρτί,μελάνη Ανακοινώσεων) 
Βοηθήματα - φιλοδωρήματα 
Κοινωνικοί ύποχρεώσεις 
Συνδρομαί etc συνδ/κούς 'Οργανισμούς 
Φόροι Δημοσίου 
‘Αγορά Βιβλίων - Βιβλιοθήκη 
Δαπάναι 'Ασφαλιστικού 
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 
Συντήρηση μηχανημάτων 
Συνδικαλιστικά Συνέδρια 
Συνδικαλιστικές ένισχύσεις 
'Αθλητικοί 'Αγώνες 
Γραφείο Βορείου Ελλάδος 
Πολιτιστικοί έκδηλώσεις 
Διάφοροι έκδάσεις

Πλεόνασμα

12.000.000 14.600.000
5.000.000 5.300.000

500.000 600.000

13.500.000 20.500.000

2.200.000 3.000.000
350.000 450.000
30.000 40.000
15.000 20.000

350.000 450.000
70.000 70.000

600.000 600.000
3.300.000 4.300.000
1.000.000 1.200.000

450.000 500.000
250.000 300.000
250.000 300.000
50.000 50.000
80.000 80.000

650.000 650.000
300.000 400.000
220.000 300.000
150.000 200.000
100.000 150.000
150.000 200.000
50.000 50.000

200.000 200.000
60.000 60.000
50.000 50.000

300.000 400.000
50.000 50.000
50.000 50.000

500.000 550.000
150.000 150.000
150.000 150.000

12.125.000 14.370.000

5.375.000 5.530.000
17.500.000 20.500.000

νά μεταφέρει κονδύλια άπό

λογαριασμού είς λογαριασμό άνευ ύπερβάσεως τού συνολικού ποσού τού Προϋ
πολογισμού.

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ 

Ε.ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ

Άθή· όμβριου 1978
° ^ΒΝ-^ΡΑΜΜΑΤΚΥΣ

Θ.ΣΑΛΙΜΠΑΣ

ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
! Δέχεται σύμφωνα μέ τούς δ ρους τού Τα

μείου Υγείας
Δροσίνη 16 Κηφισιά 

Τηλ. 8084654

01 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ποιοι λόγοι κρατούν τούς 
διευθυντές των Υποκαταστη
μάτων «κολλημένους» κυριο
λεκτικά στις θέσεις τους καί 
άρνοϋνται τις μεταθέσεις 
τους καί αέ καλύτερες θέ
σεις; Αναιδέστατα μάλιστα 
ώριομένοι προοέφυγαν σέ Ι
σχυρούς πολιτικούς παράγον
τες γά νά μείνουν! ! ! Καί 
τό κακό είναι ότι οί πολιτι
κοί αύτοί παράγοντες, μή 
σεβόμενοι τήν υψηλή τους 
θέση, άνταποκρίθηκαν! 1 !

Τί κρύβεται πίσω άπό αύ- 
τά τά άπαράδεκτα φαινόμε
να; Ποιός διοικεί τήν Τρά
πεζα; Τά χαιμηλώτερα άπό 
τήν διοίκηση όργανά της μέ 
τούς ύψηλούς προστάτες 
τους; ή ή Διοίκηση τής Τρά
πεζας, πού δέν πρέπει νά 
δεχθεί νά άναλαμβάνει μόνο 
τις εύθΰνες τέτοιων άπαρά- 
δεκτων πράξεων. Νομίζουμε 
ότι ή Διοίκηση πρέπει νά Ε
πιμένει άκαμπτη στις άηοφά- 
οεις της" α ύτ έ ς πού 
ή ίδια μέ πρώτο- 
β ουλίο της παίρνει.

Καί κάτι άλλο. Σέ άρνηση 
τοΰ διευθυντοϋ νά μετακινη
θεί, νά τοΰ άφαιρεϊται ή διεύ
θυνση καί νά ένεργείται ά- 
μέαως Επιθεώρηση, ή όποια 
καί νά διευθύνει τό ύιποκ)μα 
κατά τό στάδιο τής έρεύνης. 
Γιατί πολλά μπορεί νά κρύ
βονται.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Ζτή Διοίκηση

Τοποθετήθηκαν στή Διεύθυν
ση Έπιθεωρήσεως, ώς Βοηθοί 
"Επιθεωρητές οϊ;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ: Ύπο- 
τμηματάρχης Προϊστάμε ν ο ς 
Τμήματος, τής Ύποδ) νσεως Δη 
μοσίων Σχέοεων.

ΙΩΑΝ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ: Ύπο- 
τμηματάρχης Προϊστάμενος Υ
πηρεσίας τής Διευθύνοεως Προ
σωπικού.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΓΙΑΣ: Ύποτμη- 
ματάρχης τής Διευθύνοεως Με
λετών "Επιχειρηματικών Δρα
στηριοτήτων.

ΔΗΜΗΤ. ΚΟΝΙΣΤΗΣ: Ύποτμη- 
ματάρχης τής Διευθύνοεως Με
λετών "Επιχειρηματικών Δρα
στηριοτήτων.

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΓΑΡΟΥΛΙΑΣ: Λο
γιστής Α" τού Υποκαταστήμα
τος Ζέας.

ΙΩΑΝ. ΕΞΑΡΧΟΣ: Λογιστής 
Β ’ της Διευθύνοεως Διεθνών 
Δραστηριοτήτων.

Έξ άλλου άνατέθηκαν καθή
κοντα Ύποδιευθυντού Διευθύν- 
σεως Δικαστικού στόν τακτικό 
Δικηγόρο (Συμπρ. Υποδιευθυν
τή) ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΟΓΚΑ, μέχρι 
τώρα Προϊστάμενο του Β' Γρα
φείου Δικαστικού.

"Επίσης, ορίσθηκαν προϊστά
μενοι γραφείων Δικαστικού οί 
παρακάτω:

Τού Γραφείου Β', ό ΚΩΝ. 
ΕΥΘΥΜIΟΠΟΥΛΟΣ^ μέχρι τώρα 
προϊστάμενος του Γραφείου Ζ'.

Τού Γραφείου Ζ', ό ΓΕΩΡ. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ.

Τού Γραφείου ΙΓ ή ΑΣΗΜΙ
ΝΑ ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.

ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Ό ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ: 
Λογιστής Β του 'Υποκαταστή
ματος Άμαλιάδας, στό "Υποκα
τάστημα Γαστούνπς ώς "Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου, άντί τού

ΓΕΩΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ Π ΟΥΛΟΥ Λο- 
γιοτού Β', πού τοποθετείται 
οτό 'Υποκατάστημα 'Ολυμπίας 
(Οπό 'ίδρυση) ώς Διευθυντής.

01 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΘΗΝΑΣ
Από τις άρχαιρεοϊες ηού όλο 

κληρώθηκαν στις 2°) 1)79, μετά 
τό 11ο συνέδριο τοΰ ΕΚΑ, άνα- 
δείχθηκε μέ 960 ψήφους τό ψη
φοδέλτιο τοϋ X. Καρακίτσου πού 
συνενώνει τις πιό συντηρητικές 
τάσεις ηού έκφράΖουν τις συντη
ρητικές καί φιλοκυβερνητικές 
συνδικαλιστικές άπόψεις.

Τό άντί-παλο ψηφοδέλτιο «Δη
μοκρατική Ένωτική Συνεργα
σία” πήρε ψήφους 455 καί έτσι οί 
έκπρόοωποι τής αντιπολίτευσης 
αποκλείστηκαν καί τυπικά άπό τό 
Δ.Σ. τοϋ ΕΚΑ.

Οί υποψήφιοι τής άντιπολίτευ 
οης κατάγγειλαν τή μέθοδο μέ 
τήν όποια αποκλείσθηκαν άπό τό 
συνέδριο περί τούς 700 άντιπρό 
σωποι διαφόρων σωματείων καί 
έδήλωσαν ότι ή έργατοϋπολληλι- 
κή τάΕη δέν πρόκειται νά αναγνω
ρίσει τήν άναδειχθεϊοο μέ τό τρό
πο αύτό νέα διοίκηση τοϋ Ε.Κ-Α 
καί ότι θά αγωνιστεί γιά τά δι- 
κοιώματά της συσπειρωμένη στά 
πρωτοβάθμια σωματεία της.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Οί οικονομικές εξελίξεις 
τό 1978 καί οί 

προοπτικές γιά τό 1979
ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Άπό τά διαθέσιμα, ώς τώρα, στοι
χεία, οί οικονομικές έξελίξεις στή Χώ 
ρα μας, τό 1978 φαίνονται στό σύνο
λό τους, κάπως εύνοϊκώτερες σέ σύγ
κριση μέ τό 1977.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα μέ τις προ
σωρινές έκτιμήσεις ό δείκτης τού

’Ακαθαρίστου Εγχωρίου 
Προϊόντος (Α.Ε.Π.), μέ βάση 
100 τό 1973 θά άνέλθει τό 1978 στίς 
118,9 μονάδες έναντι 112,1 μονάδων 
τού 1977 καί 107,8 μονάδων τού 1976. 
Πρέπει νά σημειωθεί δτι στήν έμφανι- 
ζόμενη τό 1978 αύξηση συνέέαλαν 
δλοι οί δασικοί τομείς τής οίκονομίας.

Ειδικότερα, ή Βιομη
χανική παραγωγή 
αυξήθηκε στο έννεάμηνο Ιανου
άριου - Σεπτεμβρίου 1978 κα
τά 7,2% Εναντι αΰξήσεως, στήν 
ίδια περίοδο τού 1977 κατά 
1,9%. Οί μεγαλύτερες αύξήσεις 
σέσύγκριση μέ τό 1977, σημειώ 
θηκαν στήν παραγωγή βασικών 
μεταλλουργικών προϊόντων (+32 
5%), χάρτου (+33,8%) ειδών 
διατροφής ( + 16,5%), χημικών 
(+10,5%), ποτών (+7,4%)* ’Αν 
τίθετα μείωση σημειώθηκε στους 
κλάδους δέρματος (—11,6%), 
μηχανών καί συσκευών ( — 14,1%) 
μεταφορικών μέσων (—9.0%), έ- 
πίπλων (—5,1%) κ.λπ.

Επίσης ή αύξηση τής συνο
λικής γεωργικής πα
ραγωγής υπολογίζεται 
τό 1978 σέ 8% περίπου Εναντι 
μειώσεων κατά 5% περίπου τό
1977 καί 2% τό 1976. Μέ τήν 
μεγάλη αυτή αύξηση τής γεωργι 
κής παραγωγής, τό 1978 έξου- 
δετερώθηκαν οί μειώσεις τών δύο 
προηγουμένων έτών καί ή γεωρ
γική παραγωγή έπανήλθε στά 
Επίπεδα τού 1975. 'Αναλυτικό
τερα τό 1978 ή παραγωγή σιτα
ριού αύξήθηκε κατά 55,3% (2. 
665 χιλ. τόννοι. Εναντι 1.716 
χιλ. τόννων. τοΰ 1976) τοΰ κρι
θαριού κατά 36,7% (960 χιλ. 
τόννοι Εναντι 702 χιλ. τόννων 
τοΰ 1977), τής τομάτας κατά 
25,7% (1.571 χιλ. τόννοι, Εναν
τι 1.393 χιλ. τόννων τοΰ 1977) 
των ζαχαροτεύτλων κατά 16,6% 
(2.850 χιλ. τόννοι Εναντι 2.445 
χιλ. τόννων τοΰ 1977) τών πορ
τοκαλιών κατά 39,9% (600 χιλ. 
τόννοι. Εναντι 429 χιλ. τόννων 
κ.λπ. ’Αντίθετα, · μείωση σημει
ώθηκε στήν παραγωγή καπνών 
κατά 6,8% (110 χιλ. τόννοι, Ε
ναντι 1 18 χιλ. τόννων τοΰ 1977) 
τών μήλων κατά 21,6% (1977) 
τής κορινθιακής σταφίδας κατά 
14,3% κ.λπ.

Δυσμενέστερη έμφανίζεται τό
1978 ή εικόνα τοΰ ί σ ο ζ υ-
γίου πληρωμών γιατί 
ή αύξηση τοΰ σχετικού έλλειμμα 
τος δέν άφορά μόνο τό έμπορικό 
ισοζύγιο, άλλα καί τό ισοζύγιο 
τών τρεχουσών συναλλαγών. 
Συγκεκριμένα, οί πληρωμές γιά 
-εισαγωγές υπολογίζονται σέ 
7,4 δισ. δολλάρια, Εναντι 6,4 
δισ. δολλάρια τό 1977 (+15%) 
καί οί εισπράξεις άπό τις Εξα
γωγές σέ 2,8% δισ. δολλάρια 
Εναντι 2,5 δισ. δολλαρίων τοΰ 
1977 (+11%) μέ άποτέλεσμα
τό Ελειμμα τοΰ Εμπορικού ισο
ζυγίου νά άνέλθει τό 1978 σέ 
4,6 δισ. δολλάρια Εναντι 3,9

δισ. δολλάρια τό 1977 ( + 17%). 
Έξ άλλου, οί άδηλοι πόροι άπό 
τόν τουρισμό, τή ναυτιλία, τά 
μεταναστευτικά Εμβάσματα κ. 
λπ., μετά τήν άφαίρεση τών ά- 
δήλων πληρωμών, ύπολογίζον- 
ται σέ 3 δισ. δολλάρια περί
που Εναντι 2,6 δισ. δολλάρια 
τοΰ 1977 (+15%). "Επειτα 
άπό αύτό, τό ισοζύγιο τών τρε- 
χουαών συναλλαγών θά παρου
σιάσει Ελλειμμα 1,6 δισ. δολ
λάρια Εναντι 1,3 δισ. δολλάρια 
τοΰ 1977. (Στήν τριετία 
1974 — 1977 τά ελλει μμα τού 
Ισοζυγίου τρεχουσών συναλλα
γών θα παρουσιάσει Ελλειμμα 
1,6 δισ. δολλάρια Εναντι 1,3 
δισ. δολλάρια τοΰ 1977. (στήν 
τριετία 1974-1977 τό Ελλειμ
μα τοΰ ισοζυγίου τρεχουσών συ
ναλλαγών είχε παραμείνει σχε
δόν στάσιμο). Τά Ελλειμμα 
καλύφθηκε τελικά άπο τήν εισ
ροή κεφαλαίων.

Σχετικά βελτιωμένη έμφανί- 
ζεται. Επίσημα, ή κατά- 
σταση στόν τομέα τών τι μ ώ ν. 
"Ετσι ή άνοδος τοΰ δείκτη τιμών 
καταναλωτή ύπολογίζεται γιά τό 
1978 σέ 11,5% Εναντι αΰξήσεως 
κατά 13% τό 1977. θά πρέπει 
όμως νά σημειωθεί δτι ή άνάσχε- 
ση τοΰ αΰξητικοΰ ρυθμού τοΰ δεί
κτη τιμών καταναλωτή που ήταν 
Εντονος στό πρώτο έξάμηνο τοΰ 
1978, Εγινε δυνατή μόνο τό δεύ
τερο έξάμηνο Επειτα άπό ώρι- 
σμένα άντιπληθωριστικά μέτρα 
πού πήρε ή Κυβέρνηση (κυρίως 
συγκράτηση τών τιμών άγαθών 
καί υπηρεσιών που Ελέγχει τό 
Κράτος ηλεκτρικό, εισιτήρια 
κλπ). Σέ άντίθεση πάντως μέ 
τά παραπάνω έπίσημα στοιχεία 
βρίσκεται ή άποψη τών Εργαζο
μένων, πού υποστηρίζουν δτι 
αυτά δέν Εχουν σχέση μέ τόν 
πργματικό τιμάριθμο καταναλω
τή πού είναι τά βασικά είδη 
πρώτης άνάγκης καί δχι τά εί
δη πολυτελείας.

Στόν χρηματοπι
στωτικό τομέα οί αύξή- 
σεις όρισμένων μεγεθών ξεπερ
νούν τούς στόχους πού είχαν 
τεθεί στις άρχές τοΰ 1978 μέ 
τήν Εγκριση τοΰ Ετήσιου νομι- 
σματοπιστωτικοΰ προγράμμα
τος. "Ετσι στό δωδεκάμηνο Σε
πτεμβρίου 1978 — Σεπτεμβρί
ου 1977 ή αύξηση τών πιστώ
σεων τών Εμπορικών Τραπεζών 
άνήλθε σέ 24,7% καί ήταν μι
κρότερη βέβαια άπό τήν αντί
στοιχη προηγούμενη περίοδο 
(+28,4%), άλλα πάντως μεγα
λύτερη άπό τόν Επίσημο στόχο

(+20%). Καί ή σχετική διαφορά 
μπορεί νά αυξηθεί αν ληφθεΐ υπό
ψη ή συνήθης έπιτάχυνση τής 
αΰξήσεως τοΰ ρυθμού τών τρα
πεζικών πιστώσεων στους τελευ
ταίους μήνες τοΰ Ετους, 'Αντί
θετα, ή αύξηση τών πιστώσεων 
τών ειδικών πιστωτικών όργανι- 
σμών φαίνεται δτι θά περιορι- 
σθεϊ στά όρια τοϋ νομισματοπι- 
στωτικοΰ προγράμματος (+22%)

’Ακόμη, ή Εξέλιξη τών καταθέσε
ων είχε σάν χαρακτηριστικό της 
τό πρώτο έξάμηνο τοΰ 1978, 
Ενα χαμηλό ρυθμό αΰξήσεως, Ή 
κατάσταση μεταβλήθηκε μετά 
τις αυξήσεις τών έπιτοχίων κι 
Ετσι, έλπίζεται δτι τελικά ή αύ
ξηση τών καταθέσεων θά είναι 
σύμφωνη μέ τόν στόχο (+24%). 
Επίσης ή αΰξησις τής νομισμα
τικής κυκλοφορίας στό δωδεκά
μηνο 'Οκτώβριος 1977 - ‘Οκτώ
βριος 1978 Εφθασε τό 17% 
(143 δισ. δρχ. Εναντι 123 δισ.). 
δηλ. ξεπέρασε τόν Επίσημο στό
χο (+16%) μέ προοπτική περαι
τέρω αΰξήσεως τής διαφοράς 
στούς τελευταίους μήνες τοΰ 
1978.

Στον τσμέα τών Επεν
δύσεων Επικράτησε καί 
πάλι στασιμότητα πού είναι 
άλλωστε καί γενικότερο φαινόμε
νο. "Ετσι, σι άκαθάριστες Επεν
δύσεις παγίων κεφαλαίων αύ- 
ξήθηκαν τό 1978 σέ σταθερές 
τιμές μόνο κατά 6% σέ σύγκρι
ση μέ τό προηγούμενο Ετος, Ε
ναντι αΰξήσεως κατά 7,1% τοΰ 
1977 σέ σύγκριση μέ τό 1976. 
‘Από δλες μάλιστα τις Ενδεί
ξεις προκύπτει δτι οΐ βιομηχα
νικές έπενδύσεις παρέμειναν στά
σιμες το 1978, Ενώ στά τρία 
προηγούμενα Ετη είχε σημειωθεί 
κάμψη.

Αναφορικά μέ τις προοπτι
κές γιά τό 1979 γενική είναι 
ή πεποίθηση δτι δέν θα είναι 
«εύκολος» χρόνος.

Ή βιομηχανική παραγωγή 
δέν θά σημειώσει κατά πάσα 
πιθανότητα σημαντική αύξηση, 
τουλάχιστο άν δέν έκλείψουν οί 
αιτίες πού Εμποδίζουν τήν Επέ
κταση τών έλληνικών έξαγωγών, 
μιά κί ή ζήτηση στό έσωτερικό 
θα συμπιεσθεί όπωσδήποτε, γιατί 

ή Κυβέρνηση έπιδιώκει νά συμ
μορφωθεί μέ τις «συστάσεις» 

τής ΕΟΚ, πού Επειτα άπό τή 
«συμφωνία» γιά τήν Ενταξη τής 
χώρας μας στήν Κοινή ’Αγορά

► ΒΛΕΠΕ 8Η ΣΕΛΙΔΑ

ΜΕΡΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» 
ΕΤΟΥΣ 1978

ΕΣΟΔΑΕ Η Ο Δ Α

1977197819771978

1. Συμμετοχή Σ.Υ.Τ.Α. 18.413l.'A^ia δημοσιογραφικού χάρτου 91.378 98.694

2. Εισφορά Συλλόγου2. Στοιχειοθεσία-'Επιμέλεια-'Εκτύπωση 353.726261.378

διά τάς έκδόσεις 453.005357.470
15.500

4. Κλισσέ 3.4984.714

471.418 471.418357.470357.470

'Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 1978 
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Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

Γό μεγάλο φαγοπότι !
Τοβ ΗΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

"Οαοι συνάδελφοι βρέθηκαν στό κδφιμο τβς πίττας τοβ 
Ευλλίγου μας, έφαγαν γενικβς καλά. Ωστόσο βρέθηκαν καί 
κάποιοι άλλοι συνάδελφοι κοΰ φάνηκε νά τρβνε "τιάρα-πολύ" 
καλά.

19 vwwky 
ΚΟΙΤΗ ΤΗΣ.
tmraiw
ΪΤΛΛ0Π3Τ 
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Ε.ΤΕ.

— Σέ πακέιο μήπως, £«τί τίποτα;
arr

Οί οικονομικές 
έζελίξεις ιό 1978 
κοΙ οί προοπτικές 

γιά ιό 1979

► ΑΠΟ 1Η ΣΕΛΙΔΑ
κρίνομεν, τήν ύπό τής Γενικής 
Συνελεύοεως των μετόχων τής 
Εθνικής ΤρσπέΖης τής "Ελλά* 

δος ψηφισθεϊοαν τή 23 Μαρτίου 
ε.έ πρόταοιν, έχουοαν οϋτώ: 
«Ή Εθνική Τρά,πεΖα έν τέλει έ; 
κύστου έτους συμπληροϊ παν τυ
χόν έλλειμμα τοϋ ταμείου τών 
συντάΕεων, ό προέκυψεν έκ τών 
κατά ίό έν λόγω έτος ύπέρ τά 
ετήσια έσοδα καταβληθέντων εις 
συντάξεις ποσών»,
Έν Αθήναις τή1 Απριλίου 1902

• ΑύΤό τό νομοθέτημα δεί
χνει τή θεμελιακή άρχή πού 
διέπει τή σχέση εργασίας 
οτήν ΤράπεΖα Υιό τή μονιμό
τητα τής άαφαλίσεως τοϋ προ 
σω,πικοΰ της. Αρχή πού κυ

ρώθηκε μέ πράξη τής Πολι
τείας καί πού καμιά διάταξη 
δέν ήταν ούτε είναι σέ θέση 
νά καταργήσει.

2. Ό Νόμος 3483)12 
4. 1 9 2 8 πού έκύρωσε τήν
από 23.2.28 σύμβαση τής Ε.Τ.Ε. 
μέ τό Δημόσιο γιά τήν δημιουρ
γία τής ΤράπέΖης Ελλάδος κα
τοχυρώνει μέ τό άρθρο 9 (τής 
συμβόσεως) τήν αύτοτέλεια, τήν 
ομοιογένεια καί ταυτότητα λει
τουργίας (επομένως καί παρο
χών καί τρόπου καλύψεώς τους) 
τών Ταμείων τών ΤραπεΖών Έλ 
λάδος, ’Εθνικής καί Κτηματικής.

Ή τότε ιστορική δήλωση τού 
Διόικητοϋ τής Ε.Τ.Ε. καί στή συ 
νέχεια πρώτου Διοικητοΰ τής 
Τ ροπέΖης Ελλάδος, Διομήδη 
δεσμεύει οπωσδή
ποτε ήθικά, κατά 
πλε ιστούς καί ν ο μ ι* 
κ ά, τήν ΤράπεΖα.

Απόσπασμα τής δηλώσεως:
« Από τής θέσεως αύτής τό 

βεβοιώ (δηλ. τό προσωπικό τής 
Εθνικής! ΤρσπέΖης) κατηγορη- 

ματικώς, ότι δέν έχει νά χάση 
άπολύτως τίποτε. Θά έξακολου- 
θήση άνεξαρτήτως τής τελικής 
τοποθετήοεώς του εις τήν μίαν 
ή τήν άλλην ΤράπεΖαν νά έχη τό 
ούτά δικαιώματα, τάς αύτάς α
πολαβές καί άμοιβάς, τάς αύ- 
τάς άσφαλείας, τόσον εις τό πα
ρόν όσον καί εις τό μέλλον».

3. Δήλωση Γονή ("Υπουργού 
Εργασίας) 22)7) 1953 εισήγηση 

προς ψήφιση Ν. 2510 γιά άπολύ 
σεις προσωπικού Εθνικής καί Ά; 
θηνών: «Ή Κυβέρνηση θά έλθει 
ά ρ ω γ ό ς εις τό Ταμεϊον, έ; 
άν διατρέξη κίνδυνον έκ τής ό- 
θρόας έξόδου ύπαλλήλων».

4. Επιστολή Ήλιάσκου πρός
Ταμείο Συντάξεων άπό 1.9.1953 
«Ή ΤράπεΖα θέλει καλύψει πά
σαν πραγματικήν Ζημίαν, ήν ή- 
θελεν ύποστή τό Ταμεϊον, συνέ
πεια, τής άπολύσεως Προσωπι
κού κατ' έφαρμογήν τών διατάξε 
ων τοϋ Ν.Δ. 2510)1953». .

5. Εισηγητική "Έκθεση Ν.
3662)57 «................καί ναι μέν
δέν άπέλιπεν ή άναγνώρισις τό-

ΓΑΜΟΙ
ΟΙ Συνάδελφοι Ταμείων Τίτ- 

τλων Κεντρικού Κατ)τος συγχαί
ρουν θερμά τόν Αγαπητό συνά
δελφο Χαράλαμπο Γιαννόπουλο, 
γιά τούς γάμους του μέ τήν έ- 
κλεκτή ’Αθανασία Στρέμπα.

ΑΡΡΑΒΠΝΕΙ
ΟΙ Συνάδελφοι Ταμείων Τίτ

λων Κεντρικού Κατ)τος, συγχαί
ρουν θερμά τον Αγαπητό συνά
δελφο ’Αλέξανδρον Παπασπυρό- 
πουλο, γιά τούς Αρραβώνες του 
μέ τήν έκλεκτή δίδα Αγαθή 
Λιάτου, συνάδελφο "Εμπορικής 
Τραπέζης, ΰποκ)τος Άμαλιάδος.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
ΟΙ συνάδελφοι Ταμείων Τίτ

λων Κεντρικού Κατ)τος εύχον
ται στον συνάδελφο Γαβριήλ 
Καζάκο νά τού ζήσει ή κορούλα 
του.

ΔΩΡΕΕΣ
Ό Σύλλογος Ύπαλλήλων ΕΤΕ, 

στή μνήμη τών συναδέλφων Κων. 
Χαύτα, τ. Προέδρου τού Συλλό
γου, Κων. Άποστολόπουλου, έ- 
πίσης τ. Προέδρου τού Συλλό
γου καθώς και τής Ιωάν. Καρλή, 
μητέρας τού Προέδρου τού ΤΥ- 
ΠΕΤ συν. Π. Καρλή, κατέθεσε 
υπέρ τού Ταμείου Υγείας τό 
ποσάν τών δρχ. 12.000 συνολι. 
κά.

σαν έκ μέρους τού Δημοσίου, ό
σον καί έκ μέρους τής Εθνικής 
ΤραπέΖης Ελλάδος καί "Αθηνών 
(Σ·Σ. όπως τότε όνομαΖόταν ή 
Εθνική ΤράπεΖα) τής ανάγκης έ- 
πανορθώσεως τής προσγενομένης 
εις βάρος τού Ταμείου ΣυντάΕε
ων Προσωπικού Εθνικής Τραπέ 
Ζης άδικίας, τήν άναγνώρισιν 
όμως τούτην ούδέν ήκολούθησε 
μέχρι τοΰδε θετικόν μέτρον. .
«. . . ήδη καλούνται εις σύμμε
τρον άνάληψιν βαρών οί ύπέρ 
ών άπέβησαν καθ' οίονδήποτε 
τρόπον τά ρηθέντα μέτρα (Σ.Σ. 
Ή συγχώνευσις τών ΤραπεΖών, ή 
άπόλυσις μεγάλου άριθμοϋ ύπαλ
λήλων, ό διαχωρισμός τών Ταμεί 
ων. "Αλλά προσθέτουμε καί οί 
συνέπειες άπό τά μέτρα αύτά 
δηλ. άθρόες παραιτήσεις υπαλ
λήλων, πού διόγκωσαν τήν δυσα 
ναλογία συνταξιούχων πρός ό* 
σφαλισμένους).

Μέ τις βασικές αύτές φράσεις 
τού Νομοθετήματος φαίνονται κα 
θαρά οί ύπαίτιοι καί οί ωφελούμε
νοι άπό τά μέτρα τοϋ 1953 — 54. 
Τό πόσο έκπληρώθηκαν οί ύποχρε 
ώσεις τους φαίνεται άπό τήν έ- 
πόμενη παράγραφο.

6. Ή ανοχή τήο Εθνικής Τρα-. 
πέΖης Απέναντι ατήν άποφυγή 
τής ΤραπέΖης τής "Ελλάδος καί 
τού "Ελληνικού Δημοσίου στήν έκ 
πλήρωση τών ύποχρεώσεών τους 
άπό τόν Ν. 3662)57.

Τό Νομοθέτημα αύτό αποσπά-, 
οματα άπό τήν εισηγητική έκ
θεση τού όποιου άναφέραμε στήν 
προηΥούμενη παράγραφο, ύποι 
χρέωνε:
α) Τό "Ελληνικό Δημόσιο, ώς 
υπαίτιο γιά τήν θέσπιση τών^ νό
μων συγχωνεύσεως κ.λπ, 
β) Τις ΤράπεΖες Ελλάδος καί 
Κτηματική, ώς ώφεληθείσες ά
πό τόν διαχωρισμό τών Ταμείων. 
Υ) Τήν Εθνική ΤράπεΖα ώς ώ- 
φεληθεϊσα άπό τις άρθρόες έξό- 
δους προσωπικού καί τής έπιβα- 
ρύνσεως τών Ταμείων·

Νά συνεισφέρουν άνά διετία 
ποσά, κατ' άναλογία όριΖομένη μέ 
άποφάσεις τών Υπουργών Οικο
νομικών, Εργασίας καί Εμπορίου 
καί ύστερα άπό γνώμη τών Τρα
πεΖών, γιά νά καλύπτεται π λ ή 
ρ ω ς κα ί μέχρι τής 
έξυγιάνσεώς του 
τό Ταμείο ΣυντάΕεων.

Οί ΤράπεΖες "Ελλάδος καί Κτη
ματική ουσιαστικά κατέβαλαν μό
νο γιά τήν πρώτη τετραετία 
1956 - 59 ένώ στήν συνέχεια ή 
συμβολή τους ήταν φθίνουσα, 
μάλλον συμβολίική καί έπαυσε 
σύθαίρετα άπό τό 1968. Νά ση
μειωθεί ότι στις καταβολές τής 
ΤρσπέΖης Ελλάδος περιλαμβανό* 
ταν καί ή ύποχρέωση τοϋ Δημο
σίου.

Στήν παύση τής καταβολής 
τών ύποχρεώσεών Δημοσίου — 
ΤραπέΖης "Ελλάδος, ή Εθνική 
ΤράπεΖα γιά λόγους σκοπιμότη-

’ Επίσης άπό τους παρακά
τω συναδέλφους κατατέθησαν τά 
άντίστοιχα ποσά ύπέρ τού ΤΥ 
ΓΤΕΤ, στην μνήμη τής μητέρας 
τού Προέδρου τού Ταμείου Υ
γείας :
Β. Ζουρούδης Ύπηρ. Χρεογ. Κ. 
Καταστήματος Δρχ. 500, Ί. 
Πλιάκος Υ.Χ.Κ.Κ. δρχ. 500, Π. 
Μπαλωμένος Υ.Χ.Κ.Κ. δρχ. 500, 
Θ. Κύρκος Υ.Χ.Κ.Κ. δρχ. 500, 
Γ. Τσοτάκος Λογιστής Κέντρου 
δρχ. 500.
• Τό προσωπικό τού 

Λογιστηρίου Καταθέσεων Δημο
σίων "Οργανισμών Κεντρικού 
Καταστήματος στό όποιο υπη
ρετεί καί ή κόρη του, καταθέτει 
στή μνήμη τού συναδέλφου καί 
φίλου Χρήστου Πριόβολου, πού 
πρόωρα έφυγε άπό κοντά μας 
άπό άνίατο Ασθένεια στις 2.2. 
79 δρχ. 4.000. ύπέρ τού ΤΥΠΕΤ.
• ο I συνάδελφοι 
τής υπηρεσίας έξαγωγών τού 
Κεντρικού καταστήματος κατέ
θεσαν στή μνήμη τής μητέρας 
τού συναδέλφου Κωνσταντίνου 
Φωτεινού, άντί γιΑ στεφάνι στό 
"Ελληνικό άντικαρκινικό ’Ινστι
τούτο «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» δρχ 
4.250,

τος, ξένους πρός τά συμφέρον^ 
το τού Ταμείου όχι μόνο δέν 
άντέδρασε άλλά καί δέν ήταν 
θετική σέ κάθε νϋξι γιά δικαοτι 
κή διεκδίκηση άπό μέρους τού 
Ταμείου τών δικαιωμάτων του 
πού άπέρρεαν άπό τόν Νόμο 
(Γνωματεύσεις: Νομικού Συμ* 
βουλίου ΤρσπέΖης 14.12.68 Είοή 
γηση καθηΥητοΰ Γ. Μαριδάκη, ώς 
καί τών καθηγητών Π. Ζέππου 
καί "Ιωάν. Καποδίστρια). Πρόε-: 
δρος τών Ταμείων ώς γνωστό εί
ναι ό έκάοτοτε Διοικητής τής 
ΤρσπέΖης.

Ή στάση αύτή τής ΤρσπέΖης 
τής Επιρρίπτει καί τήν σχετική 
εύθύνη καί τής δημιουργεί τήν ΰ- 
ποχρέωοη άναλήψεως άπό τήν ί
δια καί τών πόρων πού διέφυΥαν 
άπό αύτή τήν παράλειψη. "Αλλά 
καί τής Ε.Τ.Ε. οί καταβολές άπό 
τό 1960 καί έδώ ήταν ανεπαρκέ
στατες , πού καθόλου δέν πλη
ρούν τό σκοπό πού έταξε ό Νό
μος-

7. Προηγουμένως ό Διοικητής 
κ. Β. Κυριακόπουλος είχε δηλώ
σει στήν Γενική Συνέλευση τών 
μετόχων τού 1956:

«Ή χρηματοδότησις τοϋ Τα
μείου Συντάξεων θά πρέπει νά 
συμπεριληφθεϊ εις τά έπισφαλή 
ποσά. Αί ύποχρεώσεις πρός τούς 
άπομάχους είναι ίεραί καί διά τής 
τηρήσεώς των όποκαθίσταται καί 
εις τούς έργαΖομένους τό άπο
ρα ίτη τον αίσθημα άσφαλείας».

8. Οί Διοικητές Χέλμης, Μαύ
ρος καί Π αρασκευόπουλος συνε
χίζοντας τήν παραδοχή τού νά 
μή ύπολείπεται τό ύπό σύνταξιν 
προσωπικό άπό τό άντίστοιχο 
τής ΤρσπέΖης τής "Ελλάδος, συν 
τελούσαν στήν λήψη σχετικών 
περί παροχών, Αποφάσεων τών 
Ταμείων ( Εθνικής καί ’Αθηνών) 
άνεξάρτητα άπό τήν οικονομική 
τους δυνατότητα, βέβαιοι ότι τό 
βάρος φέρει ή ίδια ή ΤράπεΖα.

"Αποκορύφωση τής άρχής αύ
τής είναι ή, μέ συναίνεση τής 
παρούσης Διοικήσεως τής Τρα* 
πέΖης, άποδοχή τών ποσοστών 
προσαυξήσεων (πριμ) στήν σύν
ταξη, άπό τήν «έξομοίωση» τών 
αποδοχών τού έν ένεργεία προ
σωπικού τής Ε.Τ.Ε. πρός τις άν< 
τίατοιχες τού προσωπικού Τ.Ε.

9 Ή "Εγκύκλιος 74)Α) 1960 
Δημ. ΧέΥμη, όμιλε! περί 
ένισχύσεων τής Τραπέ< 
Ζης πρός τάΤαμεία καί όχι δα
νείων.

10· Τά ποσά πού καταβάλλει 
ή ΤράπεΖα πέρα άπό τις ύποχρε 
ώσεις της βάσει τού Ν. 3662)57 
είναι «καταβολαί εις έκπλήρωσιν 
ύφισταμένης ένοχής» άποφαίνε- 
ται τό Νομικό Συμβούλιο τής Τρα 
πέΖης σέ γνωμάτευσή του τής 14 
12. 1968 μέ εισηγητή τόν καθη
γητή κ. Γ. Μαριδάκη, ή όποια καί 
έπί τοϋ θέματος καταλήγει ότι 
«ΆναΖήτηση ύπό τής ΤρσπέΖης 
τών ποσών έκείνων άτινα κατα- 
βλήθησαν παρ' αύτής, έπί πλέον

τών διά τών ύπουργικών άποφά- 
οεων καθοριοθέντων, δέν είναι 
δυνατή... Κατά τά σχετικώς κρα
τούντα, τοιαΰται έξ «έλευθεριό- 
τητος παροχαί τοϋ έργοδότου.. 
Θεωρούνται ώα έχουσαι τήν οίτί-, 
ον των εις τάς έρΥασιοκάς σχέ
σεις τού Προσωπικού έφ" ών 
οίκοδομοϋντοι καί αί άσφαλιστικαί 
τοιαΰται, εις ας εύρίσκουν έπαρ- 
κές νομικόν θεμέλιον»,

11. "Από όσα άναφέρονται 
στήν προηΥούμενη παράγραφο, 
το καταβληθέντα ποσά δέν είναι 
άναΖητητέα. Πρέπει κατά συνέ
πεια τά άναγραφόμενα σάν «άπαι 
τήσεις» ν' άποοβεσθοϋν.

Αλλά καί ή ύποχρέωση καλύ- 
ψεως μελλοντικά άπό τήν Τρά
τα (ή τις ΤράπεΖες, όπότε Ισχύ· 
ουν τά όσα στό έδάφιο 6 όναφέ- 
ραμε, υπάρχει άπό τόν 3662)57 
πού ένισχύεται καί άπό τήν παρα 
πάνω Υνωμάτευοη τοΰ,Ν. Συμβου 
λίου τής ΤρσπέΖης κατά τήν ό-, 
ποια «ή δΓ έτησίων καταβολών 
ρύθμιση... ιδρύει συνεχή 
ύποχρέωσιν (όπως «ένιοχύουν») 
συμβολής εις τήν οικονομικήν έ- 
Ευγίανσιν τοϋ Ταμείου, έφ" όσον 
χρόνον έκτείνονται οί έκ τοϋ κλο 
νισμοΰ τής οικονομικής Ισορροπί 
ας τού Ταμείου έκ τών άνωτέρν 
αιτίων συνέπειαι».

Οί συνέπειες αύτές όχι μόνο 
δέν έξέλιπαν άλλά έπεκτάθηκαν 
καί άπό άλλες συναφείς ένέργευ 
ες τής Πολιτείας πού διαιώνισαν 
τήν ανωμαλία. (Η παρόμοια 
κατάσταση καί οί συνέπειες της 
αντιμετωπίζονται καί έΕουδετε- 
ρώνονται στό επάνω στις ίδιες 
βάσεις λειτουργίας Ταμείο τής 
ΤρσπέΖης Ελλάδος μέ άθρόες 
συνεισφορές τής ΤρσπέΖης, πέ
ρα άπό τις κανονικές).

Ή αναφορά άλλωστε τού Ν. 
810)78 (συγχωνεύσεως) στόν 
Ν. 3662)57 τόν Ισχυροποιεί καί 
άνανεώνει συγχρόνως τήν σίτίσ 
ύπάρξεώς του, (ότι δηλ. δέν έ
ξέλιπαν οί Επιβλαβείς συνέπειες 
άπό τις πράξεις τής Πολιτείας 
γιά τό Ταμεΐο).

12. Ή ήθική τέλος ύποχρέωση 
τής ΤρσπέΖης άνανεοϋται συνε
χώς μέ τις δηλώσεις τών Διοικη
τών της (άπό Διομήδη μέχρι καί 
τόν σημερινόν κ. Αγγελο Αγ- 
γελόπουλο) όπου πάντοτε τονίΖε- 
ται ότι ή Εθνική ΤράπεΖα άντι- 
μετωπίΖει τήν άσφάλιση τού προ
σωπικού της μέ Ιδιαίτερο ένδιατ 
φέρον διότι άποβλέπει ο" αύτή 
τόσο σάν δίκαιη άναγνώριση ύπη 
ρεσιών πού προσφέρθηκαν πρός 
τούς άποχωρήοοντες όσο καί σάν 
κατοχύρωση τών δικαιολογημέ
νων προσδοκιών τών έργαΖσμέ- 
νων (Έγκ. 53)75) καί κατ' 
επανάληψη δηλώσεις στίς Γένι* 
κές Συνελεύσεις τών μετόχων. 
«Τό προσωπικό νά είναι ήσυχο 
γιά τήν άσφάλισή του γιατί ή 
ΤράπεΖα έγγυσται γι’ αύτήν» 
(χρήσεις 1976, 1977).

► ΑΠΟ 7Η ΣΕΛΙΔΑ
παίρνουν τό χαρακτήρα «έπιτα
γής» γιά τή μείωση τού ρυθ
μού τού πληθωρισμού στό έπι- 
πεδο τού 10$. Μολαταύτα ό 
στόχος αυτός δέν φαίνεται δτι 
είναι δυνατόν νά Επιτευχθεί Α- 
φοΰ οί αυξήσεις πού έχουν γί
νει σέ ορισμένα εϊδη τόν πρώτο 
μόνο μήνα τού 1979 προεξο
φλούν μιά αύξηση τού τιμαρίθ
μου, σέ ετήσια κλίμακα, 5% 
περίπου.

"Επίσης δέν μπορεί νά Ανα
μένεται τό 1979 αύξηση τής 
γεωργικής παραγωγής άνάλογη 
μέ αύτή πού παρουσίασε τό 
1978, λόγω τών γνωστώνδιαρ- 
θρωτικών κ.λπ., Αδυναμιών τής 
Ελληνικής γεωργίας καί τών προ
σφάτων θεομηνιών.

Έξ άλλου, «ή «Απεργία» τών 
έπενδύσεων θά συνεχισθεΐ. Οί 
βιομήχανοι δείχνονται δύσπιστοι 
καί δέν πρόκειται νά Αναλάβουν

πρωτοβουλίες, παρά τά κίνητρα 
πού υπόσχεται καί παρέχει ή 
Κυβέρνηση. Χαρακτηριστική εί
ναι στό σημείο αύτό ή Αντίθεση 
τού Σ.Ε.Β. (Σύνδεσμος Ελλή
νων Βιομηχανών) στά μέτρα πού 
προτείνονται γιά τήν ένίσχυση 
τής κεφαλαιαγοράς Επειτα άπό 
μακρά έπεξαργασία τους άπό 
τούς Αρμόδιους παράγοντες.

Τέλος, στόν κοινωνικό τομέα 
θά σημειωθεί Ενταση τής Ανα
ταραχής πού έπεκράτησε σχεδόν 
σέ ολο τό 1978. "Ή Κυβέρνηση 
φαίνεται Αποφασισμένη νά συνε
χίσει τήν άρνησή της, Αναφορι
κά μέ τήν ικανοποίηση βασι
κών αιτημάτων τών Εργατοϋπαλ
λήλων καί άλλων στρωμάτων 
τού πληθυσμού, μέ τό αίτιολο- 
γικό τής καταπολεμήσεως τού 
πληθωρισμού, ένώ δέν φαίνεται 
πιθανή ή δυνατότητα «παγώμα
τος» τών τιμών, ιδιαίτερα στά 
βασικά ε’ίδη, μέ Αποτέλεσμα τήν 
Ακόμα παραστέρα μείωση τού εΐ- 
σοδήματος τών Εργαζομένων.

• _ Τό προσωπικό 
τού Καταστήματος Σόλωνος, 
στή μνήμη τού άποβιώσαντος 
Θεοδώρου Σταυροπούλου, πατέ
ρα τού συναδέλφου κ. ’Αθανα
σίου Σταυροπούλου, κατέθεσε 
ύπέρ τού ΤΥΠΕΤ τό ποσό τών 
δρχ. 2.500.
• Οί συνάδελφοι 
τού Καταστήματος Ναυαρίνου 
κατέθεσαν ύπέρ τού ’Ασύλου "Α
νιάτων 2.000 δρχ., στήν μνήμη 
τού άποβιώσαντος πατέρα τής 
συναδέλφου Μαρίας Βαρβαλοΰ- 
κα.
• Οί συνάδελφοι 

τού Καταστήματος Πολυκλείτου, 
στή μνήμη τοϋ άποβιώσαντος 
πατέρα τού Διευθυντοΰ τού Κα
ταστήματος κ. Παναγ. Κοτομά- 
τα, κατέθεσαν ύπέρ τού ΤΥΠΕΤ 
δρχ. 3.000.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
"Επιθυμούμε νά έκφράσομε 

καί δημόσια τήν ευγνωμοσύνη 
μας στούς συναδέλφους πού μάς 
συμπαρασταθήκανε, μέ κάθε τρό
πο, στή λύπη μας γιά τό θάνα
το τού πατέρα μας.

Τ. καί Μ. ΒΑΡΒΑΛΟΥΚΑ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
Κατά τις Αρχαιρεσίες πού έγι

ναν πρόσφατα στούς παραπάνω 
Συλλόγους, πλειοψήφισαν τά ψη
φοδέλτια τών συναδέλφων Θ. 
Παπαμάργορη καί Α. Γρυπάρη 
άντίστοιχα.

Ή «ΤραπεΖιτική» εύχεται στά 
νεοεκλεΥέντα Διοικητικά Συμ
βούλια κάθε επιτυχία στό έρΥο 
τους καί είναι βέβαιη γιά τήν Υε 
νικότερη προσφορά τους στό άνέ" 
βαομα τής ένότητας καί άγωνι- 
ατικότητας τού Κλάδου.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στό προηγούμενο φύλλο μας 

ό γνωστός δαίμονας Εβαλε τήν 
ούρά του Αλλάζοντας τά όνόμα- 
τα συναδέλφων πού παντρεύτη
καν. "Ετσι τό σωστά είναι δτι 
ή ”Εφη Καστρινάκη παντρεύτη
κε τό Μιχάλη Τρικουράκη καί 
δχι δτι ή "Εφη Τρικουράκη τόν 
Μανώλη Καστρινάκη. Εύχόμαστε 
ή παραπάνω Αβλεψία νά είναι 
ή μόνη στή ζωή τών συμπαθέστα
των συναδέλφων.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΟΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

ΛΟΥ· I Σ
Τοσίτσα & Ζαΐμη 15 (ΤΤ 147)

("Οπισθεν Πολυτεχνείου)
Τηλ. 8238.173

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ
Γιά τό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών «Λούϊς», φέραμε 

άπό τή Βέρνη Ελβετίας, τή μέθοδο inlingua. Ή μέθοδος 
inlingua, διδάσκεται σέ 9 γλώσσες, σέ περισσότερες άπό 
200 Σχολές στήν Εύρώπη, Άσία, ’Αμερική καί Αύστραλία.

Τώρα καί στήν "Αθήνα, γιά πρώτη φορά, σάς προσφέ- 
ρεται ή δυνατότητα νά γνωρίσετε τήν inlingua καί νά 
διδαχτείτε εύκολα κι" Αποτελεσματικά μιά ξένη γλώσσα.

Ή μέθοδος inlingua, κάτι περισσότερο άπό ένα άηλό 
βιβλίο, είναι ένα πολύ προσεκτικά συγκροτημένο σύστη
μα, πού δίνει μεγάλη έμφαση στήν ομιλητική ικανότητα 
τοϋ μαθητή. Ή ομιλία καί ή έξάσκηση πάνω στή γλώσσα, 
άρχίζει άπό τήν πρώτη κιόλας στιγμή. Τά μαθήματα γί
νονται τήν περισσότερη ώρα μέ τό βιβλίο κλειστό, γεγο
νός βασισμένο στό δτι όταν μιλάει κανείς μιά ξένη γλώσ
σα, δέν έχει τό χρόνο νά συμβουλευτεί ένα βιβλίο γιά 
τό πώς πρέπει νά μιλήσει.

ΤΜΗΜΑΤΑ 8-12 ΑΤΟΜΩΝ
Γιά τούς ύπαλλήλους "Εθνικής Τραπέζης:
3 ώρες σέ δυό μαθήματα, δρχ. 550 τό μήνα.
6 ώρες σέ τρία μαθήματα, δρχ. 1.100 τό μήνα.
Γιά τούς τρίτους δρχ. 650 καί 1.300 άντίστοιχα.
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ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Σ' ΑΥΤΗ
Είναι γνωστό δτι ή προσαρ

μογή μιας έπιχειρήσεως στις 
σύγχρονες τεχνολογικές έξε- 
λίξεις έκφράζει έννοιολογικά 
τόν έκσυγχρονισμό της.

Στήν έποχή μας, πού χα
ρακτηρίζεται από τήν άνάγκη 
συνεχών βελτιώσεων των μέ
σων καί των συνθηκών μέσα 
άπό τίς όποιες συντελεΐται 
μιά παραγωγική λειτουργία, 
6 έκσυγχρονισμός καλύπτει 
ενα εύρύτατο φάσμα (π.χ. 
νέες, τεχνικά άρτιες, κτηριο- 
λογικές έγκαταστάσεις, προ
ηγμένος ήλεκτρονικός έξο- 
πλισμός .σύγχρονα συστήμα
τα καί τεχνικές γιά τήν δρ- 
γάνωση άνθρώπων καί μέσων 
καθώς καί γιά τή διεξαγωγή 
των έργασιών).

Μ' αύτή τήν έννοια τοΰ δ- 
ρου ή Εθνική Τράπεζα, δπως 
είναι φυσικό, στό μακρύ διά
στημα της δυναμικής παρου
σίας της στήν οικονομική, κοι-

λειτο,υργία άποδλέποντας τό
σο στην βελτίωση της έξυπη- 
ρετήσεως τοΰ συναλλακτικού 
κοινού, δσο καί στήν αϋξηση 
της παραγωγικότητας, τη 
μείωση τοΰ κοινωνικοΰ κό
στους, τήν άπαλλαγή τοΰ προ- 
σωπικοΰ άπό έργα ρουτίνας 
καί γενικά τή διεξαγωγή της 
άνθρώπινης έργασίας μέσα 
σέ συνθήκες πού τονώνουν τό 
ένδιαφέρον τομ προσωπικού 
γιά δημιουργική άπασχόληση 
καί είναι λιγότερο κουραστι
κές.

Ή Τράπεζά μας βρίσκεται 
καί σήμερα στήν πρωτοπορία 
έφαρμογής προγραμμάτων 
πού θά άνοίξουν νέους όρί- 
ζοντες στίς τραπεζικές δρα
στηριότητες καί θά τήν κατα
στήσουν ένα σύγχρονο δργα- 
νισμό εύρωπαϊκοΰ έπιπέδου.

Ενδεικτικά άναφέρο,νται δ- 
ρισμένα έργα πού βρίσκονται 
σέ έξέλιξη ή τουλάχιστον ά- 
ποτελοΰν άμεσες προοπτικές

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ gl ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ

Τ6 στοιχείο μίοα οτΑ πλαίσιο μί μπλί γραμμή TTL1 Λ 
συμπληρώνονται άπό τόν ηαλότη.
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Ειδικά έντυπα τής ΤραπέΖης γιά τήν άπλούστευση των αυναλλαγών 
καί τή διευκόλυνση των συναλλασαομένων. Τά έντυπα έκδόθηκαν 
πρόσφατα, παρά τά όσα λέγονται γιά «γήρασμα τών ΤραπεΖών»...

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
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νωνική καί εθνική ζωή της 
χώρας μας, έχει κατά και- 

ους πραγματοποιήσει πολ- 
ές τέτοιες σημαντικές προ

σαρμογές.

‘Αξίζει νά σημειωθεί σάν 
παράδειγμα δτι ή Τράπεζά 
μας είσήγαγε πρώτη στόν 
Ελληνικό Τραπεζικό χώρο τή 
χρήση τών ήλεκτρονικών ύ- 
πολογιστών γιά μηχανογρα
φική επεξεργασία στοιχείων.

Πρέπει έπίσης νά τονισθεΐ 
δτι τά έφαρμοζόμενα συστή
ματα άποτελοΰν τά μέσα πού 
χρησιμοποιεί ή δργανωτική

καί βέβαιους προσανατολι
σμούς: Ή κάθετη καί όριζόν- 
τια επέκταση τοΰ συστήματος 
CN—LINE, ή σύνδεση της Τρα- 
πέζης μέ τούς διεθνείς δργα- 
νισμούς swift Καί REUTERj ή 
έφαρμογή της μικροφωτογμα
φίας, ή αύτοεξυπηρέτηση τής 
πελατείας μέ μαγνητικές κάρ
τες (cash dispensers), ή έ
φαρμογή τών συστημάτων 
OCRCHECK truncation, ή έφαρ
μογή τοΰ θεσμοΰ τής έγγυη- 
μένης — βεβαιωμένης έπιτα- 
γής κλπ.

Ειδικότερες λεπτομέρειες 
γιά κάθε ενα άπό τά άνωτέ- 
ρω έργα θά δημοσιεύσουμε 
σέ προσεχή φύλλα.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A. Ε.

jf&ti'm__ rt, 30-6 - *78
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

I
ΤΔνοί ιΐληρωμής ΑραχμΖς

| Αάρ\6<Λ 'Jiadvvn'JuxzMQXt. iMQCi

I

ΕΝΤΟΛΕΑΖ J3<Z6ljt£.tOS. 3a.6ljt£.lO&. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 464t Ζχ^.ί.ΟΆ 6.β.-^^ΤΪΜΕ>-

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ό έντοΑΔας ηαρβχαλίΐτβι νά όηογράψΕΐ τήν αίτηση στό γραμμάτια 
«Ισιτράζεως. "Αν τό σημαίωμα αότό «ροσκομίζ» τρίτος, τότ* Μ έπι- 
σννάτπκται στό γραμμάτιο ΙΙσσράζααις.
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ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ κ.

Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Έγνώοθη άπό τή Bόwη δτι τό 
βιβλίο του κοθηγητοϋ κ· Άγγ· 
Άγγελοπ ούλου «Γιά μιά νέα 
πολιτική οικονομικής άναπτύΕε- 
ως» κυκλοφορεί τώρα καί στά 
γερμανικά άπό τόν γνωστό έκδο 
τικό οίκο «Γκάμπλερ» μέ πρόλο
γο του κ. Βίλλυ Μπράντ.

Ό κ. Βίλλυ Μπράντ, πού έχει 
εκλεγεί άπό τή διεθνή ΤράπεΖα 
Πρόεδρος τής Επιτροπής τών 
Προβλημάτων Βορρά - Νότου, έ- 
Εαίρει στόν πρόλοΥό του τή συμ· 
βολή τοΰ κ. ΆΥγελσπούλου καϊ 
τίς εποικοδομητικές προτάσεις 
του γιά τήν άντιμετώπιση τής ση 
μερινής διεθνούς οικονομικής κρί 
οεως.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ό Πρόεδρος τής 'Ομοσπονδί
ας τών ΤραπεΖών τής Κοινής "Α-. 
Υοράς, έν όψει τής προσεχούς 
έντάΕεως τής 'Ελλάδος, έστειλε 
επιστολή στόν Πρόεδρο τής Έ= 
νώσεως 'Ελληνικών ΤραπεΖών κ. 
"Αγγ. Άγγελόπουλο, μέ τήν όι 
ποια παρακαλεί νά άποοταλεϊ μέ 
σα στό Ψεβρουάριο στό Παρίσι 
έκπρόσιοπος τής Ένώσεως γιά 
νά ενημερωθεί στά θέματα πού 
όνακύπτουν έν όψει τής προσχω- 
ρήσεως τής 'Ελλάδος στήν Κοι
νή 'Αγορά.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Η ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟ 1978

Τό 1978 τό ποσοστό αύΕήσε-^ 
ως τών καταθέσεων στήν Εθνι
κή ΤράπεΖα ήταν σημαντικά με
γαλύτερο άπό τό 1977. Ή αϋΕπ 
ση στό σύνολο τών σέ δραχμές 
καταθέσεών της, έφτασε τά 47 
δισεκατ. δρχ· (ποσοστό 24,8ο)ο) 
ένώ τό 1977 ήταν 29 δισεκατ. 
δρχ. (ποσοστό 18,4ο)ο).

Οί ιδιωτικές καταθέσεις αύΕή- 
θηκαν κατά 45 δισεκ. δρχ. (26 
τοϊς εκατό) έναντι 28 δισεκατ. 
δρχ. (19,5ο)ο) τοΰ 1977. Ειδπ 
κώτερα οί προθεσμιακές καταθέ
σεις σημείωσαν αϋΕηση κατά 16 
δισεκατ. δρχ. πού άντιστοιχεΐ 
στά ύψηλό ποσοστό 33,5ο)ο έ
ναντι 17,8ο)ο τοΰ 1977.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

«ΚΡΕΝΤΙ ΛΥΩΝΑΙ»

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ήρθε στήν ,Αθήνα ό Πρόε^ 

δρος τής μεγάλης γαλλικής Τρα 
πέΖης «ΚΡΕΝΤΙ ΛΥΩΝΑΙ- κ. Π η 
έρ — Μπροσσλέτ, συνοδευόμε- 
νος όπό στελέχη τής ΤραπέΖης 
καί οικονομικούς παράγοντες τής 
Χώρας, μέ τούς όποιους έΕέτασε 
τις δυνατότητες ευρύτερης συνι 
εργασίας μεταΕύ τών δύο χω= 
ρών.

Συναντήθηκε έπίσης μέ τό Δι
οικητή τής Εθνικής ΤραπέΖης κ. 
"Αγγ. Θ. ΑΥΥελόπουλο. Κατά τή 
συνάντηση συΖητήθηκαν θέματα 
πού άφορούν τις δυό ΤράπεΖες, 
πού, ώς Υνωοτό, έχουν στενή συν 
εργασία σέ πολλούς τομείς οίκο- 
νομικατραπεΖικής δραστηριότη
τας.

Γιά τούς συνδέσμους 
τών υποκαταστημάτων

Παρακαλοΰνται οί συνάδελφοι υπηρεσι
ακοί σύνδεσμοι των υποκαταστημάτων καί των 
μονάδων ’Αθήνας — Πειραιά καί λεκανοπεδίου 
Αττικής, νά παραλαμβάνουν άπό τίς θυρίδες 
άλληλογραψίας τής Διοικήσεως ή άπό τό Γ ρα
φείο Συμψηφισμοί) καί τά έντυπα του Συλλό
γου (’Ανακοινώσεις — «Τραπεζιτική») πού 
προορίζονται γιά τή μονάδα τους.

Μέ τόν τρόπο αυτό, βοηθούν στή σύντομη 
διακίνηση τοΰ συνδικαλιστικού έντυπου υλικού 
καί στήν έγκαιρη ενημέρωση τών συναδέλ
φων τους. Καί συμβάλλουν σοβαρά στό συλλο
γικό έργο, χωρίς κόπο καί χωρίς πρόσθετη 
προσωπική άπασχόληση.

ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ j
'Επειδή όρισμένοι κύκλοι διαδίδουν σκόπιμα δτι ό , 

Σύλλογος είναι υπεύθυνος γιά τή ματαίωση τών προα- ι 
γωγών στους άνωτάτους βαθμούς, έχουμε νά διευκρινή- e 
σου με τά ακόλουθα:

α) Ουδέποτε ό Σύλλογος έζήτησε τήν ματαίωση τών » 
προαγωγών στοάς άνωτάτους βαθμούς. 'Απλώς τάχθη- , 
κε κατά της μειώσεως τών όργανικων θέσεων στό βαθμό ι 
τοΰ Τμηματάρχη Α, πράγμα πού άν γίνει θά δημιουρ- , 
γήσει προβλήματα στό μέλλον.

6) “Αν τυχόν βρέθηκε εύσχημος τρόπος γιά άναδολή | 
τών προαγωγών έξαιτίας πιθανών «έξωθεν πιέσεων», σ’ * 
αΰτό δέν είναι υπεύθυνος ό Σύλλογος.

γ) Ό Σύλλογος υποστηρίζει τήν άποψη — καί θα έ- > 
πιμείνει γιά τήν πραγματοποίησή της — δτι οϊ ύπάρχουσες * 
κενές θέσεις πρέπει νά καλυφθούν όπωσδήποτε μέ^ κύρια ι 
βάση τήν άρχαιότητα καί τήν θέση ευθύνης. Σ' αυτό 6ο- » 
ηθάει τό γεγονός ότι σέ όλο τό χώρο τών κρινομένων δέν ι 
υπάρχουν εύλογα στοιχεία γιά διακριτικές έπιλογές.

δ) ’Εάν ή Τράπεζα θέλει νά ανταμείψει τά άξια καί « 
Ικανά στελέχη της — πού λόγω της στενότητας τών όρ- ■ 
γονικών θέσεων μένουν -σέ στασιμότητα — δέν έχει παρά ι 
νά ζητήσει τή διεύρυνση τών όργανικών θέσεων μέ 6ά- * 
ση τίς ανάγκες τοΰ .Ιδρύματος καί τό μέγεθος του σέ ι 
Προσωπικό, αριθμό μονάδων καί ύψος έργασιών.

Οί συνάδελφοι 
γράφουν στή 
«Τραπεζιτική»

Συνάδελφοι,

Ή κρίσιμη φάση στήν όποια 
μπαίνει τό συνδικαλιστικό κίνη
μα στις Τράπεζες, νομίζουμε 
πώς άπαιτεί μιά πληρέστερη 
,πληροφόρηση μεταξύ τών συνα
δέλφων τής βάσης καί τής έ- 
κλεγ,μένης ηγεσίας τους. Αύτή 
ή άναγκαιότητα στή μεταφορά 
πληροφοριών, γιά νά έχει άπο- 
τελεοματικότητα, πρέπει νά κι
νείται άμφίδρομα' κρίναμε λοι
πόν Αναγκαίο νά σάς γνωρί
σουμε, όοο μπορούμε πιό συνο
πτικά τώρα, έλπίζοντας σέ μιά 
μελλοντική πλατύτερη άνάητυ- 
ζη, τά πιό αμεσα προβλήματα, 
πού αντιμετωπίζουμε καθημερι
νά, καί στά όποια τίς περισσό
τερες φορές δέν μπορούμε νά 
άντιδράσουμε αποτελεσματικά.

1) 'Οράριο έργα- 
ο I α ς. Χωρίς νά αποτελεί κα
θημερινό πρόβλημα, έν τούτοις 
απασχολεί άρκετούς συναδέλ
φους ή καταστρατήγησή του γιά 
τήν έζυηηρέτηση «νέων ή κα
λών πελατών».

2) 'Αμοιβή ύ π ε ρ ω- 
ρ ι ώ ν. Πρέπει νά ξεκαθαρί
σουμε πώς δέν άφορά σέ όλες 
τίς ύπερωρίες, άλλά αποκλειστι
κά καί μόνο σέ αύτές πού γί
νονται γιά τή «συμφωνία Τα
μείου». Συνήθως ή Δ) van τού 
καταστήματος μεταθέτει, τήν 
εύθύνη στήν Περιφερειακή Δ) 
ση, ή όποια δέν θεωρεί τήν έρ- 
γασία μετά τίς 15.30' σάν ύπε- 
ρωριακή άπασχόληση, έφ’ όσον 
άφορά στή «συμφωνία Ταμείου». 
’Αξίζει νά σημειώσουμε πώς τό 
σύνολο τών ώρών κατά άτομο, 
πού απασχολούνται μέ τό κλεί
σιμο Ταμείου, δέν ξεπερνάει 
τίς 5 (πέντε) τό μήνα.

3) Συμπεριφορά 
στελεχών η ρ ό ς σ υ- 
να δ έ λ φ ο υ ς. Κατά τή γνώ
μη μας είναι τό σοθαρώτερο 
πρόβλημα καί θά πρέπει νά λη- 
φθεί σοβαρά ύπ’ 6φη άπό τό Δι- 
ιοικητικό Συμβούλιο. Πρόκειται 
ούσιαστικά γιά τήν προσβολή ή 
καί υποτίμηση τής προσωπικότη
τας συναδέλφων, πούχαν τό θάρ
ρος νά έκφράσουν τίς αντιρρή

σεις τους σχετικά μέ έργασια- 
κά ή υπηρεσιακά θέματα. Συνή
θως συνίσταται σέ νουθεσίες τού 
τύπου (κατά λέξη) «άν αισθάνε
σαι πώς καταπιέζεσαι φρόντισε 
νά μεταφέρεις τήν καταπίεση 
ατούς υφισταμένους σου» ή «ή 
Τράπεζα δέν χρειάζεται προϊ
σταμένους μέ προσωπικότητα» 
(φαίνεται πώς ή δική τους φθά
νει καί περισσεύει).

Τά πιό πάνω κρίνουμε πώς α
ποτελούν τά προβλήματα «αι
χμής»' αυτά δηλαδή πού μπο
ρούν νά δημιουργήσουν κατα
στάσεις «σύγκρουσης» μέ τήν 
Δ) νση. Κοντά α’ αύτά πρέπει νά 
προσθέσουμε τίς Ισυνθήκες έρ
γασίας (περιβάλλον), τόν πε- 
ριωρισμένο χώρο, τήν τακτική 
τής Δ) νσεως στό θέμα κανονι
κές j φοιτητικές άδειες. "Ολα 
μαζί δημιουργούν μιά δυσάρε
στη κατάσταση γιά μάς, πού γί
νεται άκόμα χειρότερη όταν λό- 
γφ φόρτου έργασίας, ή έντατι- 
κοποίηση τού ρυθμού δουλειάς 
έπιβάλλεταί.

Γιά όλα τά πιό πάνω προβλή
ματα, ύπήρζαν μεμονωμένες 
αντιδράσεις, χωρίς όμως αποτέ
λεσμα. Κρίνουμε λοιπόν φυσικό 
ή όποια αντίδρασή μας στό μέλ
λον νά έχει ομαδικό χαρακτή
ρα, πού κλιμακωτά νά φθάνει 
μέχρι τήν κλήση τού ’Επιθεωρη
τή Εργασίας, τήν κοινοποίηση 
-καταγγελία, μέσω τής «Τραπέζι 
τικής», όποιας άντισυνδικαλι- 
στικής συμπεριφοράς κ.ά.

Θεωρώντας δεδομένη τή συμ
παράσταση τού Δ) κού Συμβου
λίου στήν έπίλυση τών προβλη
μάτων, αποφασίσαμε τή σύνταξη 
αύτής τής άναφοράς. Πιστεύου
με πώς ή συμπαράσταση καί 
σωστή έηέμβαοη τού Δ.Σ. θά 
βοηθούσε άκόμα στήν αποκατά
σταση καλύτερων σχέσεων με
ταξύ βάσης — Δ) κού Συμβουλίου 
καί σέ μιά έπιθυμητή αύξηση 
τής συνδικαλιστικής συνείδησης 
όλων μας.
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Μ. ΟΕΡΔΙΝΑΛΗΣ 
(υπεύθυνος γιά τή σύνταξη) 

'Αντιπρόσωπος Συλλόγου
οτό Κατάστημα Καμίνι ων



Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Π ΑΡΕΣΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Την Παρασκευή 26)1) 79 πραγματοποιήθηκε ή καθιερωμένη εκδήλω
ση γιά την βασιλόπιττα του Συλλόγου μας.

Ή γιορτή, πού σημείωσε μεγάλη έπιτυχία, κράτησε μέχρι τα μεσάνυ
χτα και τό κέφι υπήρξε αδιάπτωτο.

Την έναρξη τής εκδήλωσης Ε
κανε ό πρόεδρος τού Συλλόγου 
μας συναδ, Ε. Μαυρουλίδης ό 
όποιος, άπευθυνόμενος στους 
παρευρισκομένους κ.κ. Διοικητή, 
καθηγ. Α. Αγγελόπουλο, ‘Υπο
διοικητή Κ. Πουλάκο, τόν Εκπρό
σωπο τής Εκκλησίας τής Ελλά
δος σε6. άρχιμανδρίτη Π. Ρίζο, 
τούς συμβούλους Διοικήσεως, 
τούς Προϊσταμένους τών Διευβύν 
σεων τής Διοικήσεως καί τού 
Κεντρικού Καταστήματος, άλ
λων στελεχών τής Τραπέζης καί 
σέ πλήθος συναδέλφων, άναφέρ- 
θηκε κατά κύριο λόγο στην συγ
χώνευση τών Ταμείων Συντάξε
ως καί στα σχετικά οικονομικά 
προβλήματα πού πρέπει νά ρυθ
μιστούν γιά τήν άπόλυτη κατο
χύρωση τού προσωπικού. Ιδιαί
τερα τόνισε δτι:

«Τό Ενιαίο ήδη Ταμείο Συν
τάξεων τού Προσωπικού τής ’Ε
θνικής Τραπέζης πού λειτουργεί 
Επί 112 χρόνια ασφαλίζει ολο 
τό προσωπικό βάσει τής άρχής 
δτι: ή άσφάλιση στο ύψος 
πού παρέχεται άπο- 
τελεΐ τμήμα καί συνέχεια τής 
άμοιβής Εργασίας, άρχή πού 
ισχύει από τήν ίδρυση τού Τα
μείου, Εκφράστηκε μέ τό Β.Δ.
1.4.1902 Επιβεβαιώθηκε μέ ά- 
πόφαση τού Νομικού Συμβουλίου 
τής Τραπέζης καί στην συνέχεια 
Εκφράζεται μέ διακηρύξεις δλων 
τών Διοικητών τής Τραπέζης μας 
άρχή πού κληροδοτήθηκε ατούς 
άσφολιστικούς οργανισμούς τών 
Τραπεζών — θυγατέρων τής Ε
θνικής δηλ. τής Τραπέζης Ελ
λάδος καί τής Αγροτικής Τρα
πέζης. Καί είναι τουλάχιστον ά- 
διανόητο τό Προσωπικό τής 
Τραπέζης μας (τόσο τό Εν Ε
νέργεια δσο καί τό ΰπό σύντα
ξη) νά άφίσταται ώς πράς τήν 
άμοιβή καί τήν άσφάλιση άπό 
τό προσωπικό τών Τραπεζών 
αύτών».

Καί συνεχίζει:
«Ή άρχή αυτή τηρείται στήν 

πράξη καί τυχόν άτέλεια στούς 
τυπικούς κανόνες πού μπορεί νά 
τήν θέσει σέ άμφισβήτηση, πρέ
πει, κατά άποδεκτή άπό δλες 
τις πλευρές άποψη, νά έκλείψει 
καί νά Εξομοιωθεί καί ό τύπος 
τής κατοχυρώσεώς της κατά τό 
πρότυπο τών ισχυόντων στήν 
Τράπεζα τής 'Ελλάδος καί στήν 
Αγροτική».

Στή συνέχεια, ό συνάδ. Πρό
εδρος άναφέρθηκε στή σκληρή 
γιά τούς Εργαζόμενους χρονιά 
καί στις οχι ευνοϊκές προοπτι
κές γιά τό 1979 καί κατέκρινε 
τούς Κυβερνητικούς περιορισμούς 
πού πλήττουν καί τό προσωπικό

Ό Διοικητής τής Ε.Τ.Ε. καθηγητής κ. Άγγελόπουλος καί ό Πρό
εδρος τού Συλλόγου μας κ. Ε. Μαυρουλίδης, στήν κοπή τής πίττας.

και τήν λειτουργικότητα τής 
ίδιας τής Τράπεζας. «Παρ’ δλη 
τήν άρνητική άτμόσφαιρα», εί
πε, «ή Εθνική Τράπεζα καί στο 
χρόνο πού πέρασε παρουσιάζει 
σημαντική άνοδική πορεία καί 
σέ Εργασίες καί σέ άποτελέσμα- 
τα. Καί τούτο, χάρη στήν εύ
στοχη καθοδήγηση τής Διοική- 
σεως καί τών άρμοδίων οργάνων 
της άλλά καί στον μόχθο τού 
προσωπικού της, πού, πιό 6ε- 
βαρνμένο άπό κάθε άλλη φορά 
έπραξε στό άκέραιο τό καθήκον 
του καί δίκαια διεκδικεΐ άντα- 
πόκριση καί στον άσφαλιστικό 
δσο καί στόν τομέα τής Ενεργού 
υπηρεσίας του».

Καί άφοΰ άναφέρθηκε στά θε
σμικά καί οικονομικά προβλήμα
τα τών Εργαζόμενων πού άνακΰ- 
πτουν άπό τήν Εφαρμογή τής 
μονόπλευρης «άντιπληθωριστι- 
κής» πολιτικής, κατέληξε στό 
δτι γιά τή λύση τους, τό προ
σωπικό τής Τράπεζας περιμέ
νει τήν έντονη καί άποτελεσμα- 
τική συμπαράσταση τής Διοική- 
σεως. Δέν παρέλειψε Επίσης νά 
τονίσει δτι οί άγώνες τού προ
σωπικού οχι μόνο δέν πρέπει νά 
άγνοηθούν, άλλά τουναντίον, νά 
παρθοΰν σοβαρά υπόψη γιά τό 
μέλλον,

"Υστερα άπό τήν όμιλία τού 
Προέδρου, μίλησε στούς συγκεν-

ΣΥΝΤΟΜΟ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
(ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ)

ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ,
1) ‘Εάν αναγκαστικά φεύγεις 

άπό τό ‘Υποκατάστημα μετά 
τις 3.30 λόγω φόρτου Εργασί
ας, πρέπει νά ειδοποιήσεις τόν 
Σύλλογό σου ft τόν πιό κοντινό 
συνδικαλιστικό Εκπρόσωπο. Νά- 
σαι βέβαιος πώς άμέσως θά κι
νηθεί ή διαδικασία γιά νά έπέμ- 
βει ό Επόπτης ’Εργασίας, ό ό
ποιος διαπιστώνοντας τήν πα
ράβαση θά κόψει δελτίο παρα- 
θάσεως γιά τό παράνομο αύτό 
γεγονός καί θά γίνει καταγγε
λία στά Ελληνικά Δικαστήρια 
άπό τά άρμόδια όργανα τού ύ- 
πουργείου ’Εργασίας.

2) ’Εάν οί προϊστάμενοί σου 
σέ ορίσουν γιά δίωρη ύπερωρία 
καί σέ ύποχρεώνουν νά Εργα
στείς παραπάνω άπό τίς δυο 
ώρες, νά ειδοποιήσεις τήν Επο
μένη τόν Σύλλογό σου ft τόν 
συνδικαλιστικό Εκπρόσωπο γιά 
τήν παράβαση. Ό Σύλλογος 
θάρθει σ’ Επαφή μέ τόν ’Επό
πτη ’Εργασίας τής περιοχής 
σου γιά νά έπέμβει σ’ αύτή τήν 
παραβίαση, καί γιά νά μήν έ- 
παναληψθεί στό μέλλον.

3) Έάν ό Διευθυντής σου, ό 
'Υποδιευθυντής ft καί ό Προϊ
στάμενος λογιστηρίου άνοίζουν 
τήν πόρτα τοϋ 'Υποκαταστήμα

τος πριν άπό τίς όκτώ τό πρωί, 
παραβιάζουν Διαταγή τής Διοι- 
κήσεως.

’Εάν όμως θά ύποχρεωθεϊς 
νά κάνης γκισέ άπό τίς 7,30 
ή τίς όκτώ παρά τέταρτο, Ενώ 
στό μικρό αύτό χρονικό διάστη
μα κάτι θά είχες γά τακτοποι
ήσεις άπό τήν προηγούμενη μέ
ρα. Γι’ αύτό νά ειδοποιήσεις 
άμέσως τόν Σύλλογό σου, ό ό
ποιος θά κάνει καταγγελία στή 
Διοίκηση, τήν όποια οί προϊστά
μενοί σου, Εκθέτουν στις άλλες 
Τράπεζες παραβιάζοντας τή 
συμφωνία νά άνοίγουν οί πόρ
τες τών Ύπ) των στις όκτώ τό 
πρωί άκριβώς.

4) Έάν τό Υποκατάστημα 
στό οποίο Εργάζεσαι δέν σοϋ 
δώσει τήν κανονική σου άδεια, 
όπως ορίζει ό Νόμος, μόλις πε
ράσει ό χρόνος, δηλαδή άμέ
σως μετά τήν 31 Δεκεμβρίου, 
νά καταγγείλεις τό γεγονός 
στόν Σύλλογό σου καί στόν Ε
πόπτη Εργασίας τού Νομού.

Ό Επόπτης Εργασίας θά κά
νει Enjonpa καταγγελία στό 
'Υπουργείο καί στά Ελληνικά 
Δικαστήρια, όπότε ή Τράπεζα 
πρέπει νά σοΰ πληρώσει τίς ή- 
μέρες άδείας στό διπλάσιο τών 
άποδοχών σου.

Τό Δ.Σ. προτείνει νά δημιουργηθεί

Λογαριασμός
άλληλεγύης

Των Μελών τοϋ Συλλόγου μας

Ή εισήγηση πού Ακολουθεί άνταποκρίνε- 
ται στό άντίστοιχο θέμα τής προσεχούς γε
νικής συνελεύσεως.

Ή κύρια αιτία τής συστάσεως τοϋ λογ) 
σμοΰ αύτοΰ είναι ή σέ περίπτωση Εκτάκτου

άνάγκης τοϋ μέλους συνδρομή του άπό τό 
σύνολο. ’Ιδιαίτερα όταν στήν άνάγκη αύ
τή τό μέλος Βρίσκεται άπό τήν συμμετοχή 
του σέ άπεργιακούς άγώνες, οπού μέ τήν 
κατακράτηση τών ήμερομισθίων του άντι- 
μετωπίζει πρόβλημά έπιβιώσεως.

τρωμένους ό κ. Διοικητής πού 
Επιβεβαίωσε τά καλά άπστελέ- 
σματα τών Εργασιών τής Τράπε
ζας, Εξήρε τή συμμετοχή τού 
Προσωπικού της, τόνισε τήν ά- 
ναγκαιότητα τής Επέκτασης τών 
δραστηριοτήτων τού 'Ιδρύματος, 
τού λειτουργικού Εκσυγχρονισμού 
του καί τής Επιμόρφωσης τών 
Εργαζομένων σ' αύτό. Στή συ
νέχεια, είπε δτι Ενας άπό τούς 
πρώτους στόχους είναι καί ή Ε
ξυγίανση, ό Εκσυγχρονισμός καί 
ή άξιοποίηση τής περιουσίας 
τού Ταμείου Συντάξεων. ’Αναφο
ρικά μέ τήν εισοδηματική πολι
τική, ό κ. Διοικητής είπε: «θά 
άκούσετε τίς άπόψεις καί τις 
άποφάσεις τής Κυβερνήσεως καί 
φυσικά Εχετε δικαίωμα νά τϊς 
κρίνετε. Στό θέμα τής κρίσεως 
καί άντ ι μετωπίσεως τών άποφά- 
σεων αύτών, είμαι βέβαιος δτι 
θά κινηθείτε μέ κριτήρια γενι
κότερα πού θά προσδιορίζονται 
άπό τίς δύσκολες στιγμές πού 
περνά ό τόπος καί κυρίως, τό 
πρόβλημα τού πληθωρισμού». 
’Ακολούθως, άναφέρθηκε ό κ. Δι
οικητής στις γνωστές άπόψεις 
τής Κυβερνήσεως γιά τήν «έξου- 
δετέρωση τών πληθωριστικών 
πιέσεων» καί είπε δτι «τά νέα 
μέτρα πού θά ληφθοΰν άπό τήν 
Κυβέρνηση, θά ικανοποιήσουν 
κατά μεγάλο ποσοστό τά αιτή
ματα τών Εργαζόμενων. Καί μήν 
ξεχνάτε δτι ό τραπεζικός κλάδος 
βρίσκεται σέ κάποια Ιδιαίτερη 
κατηγορία, δέν θέλω νά πώ δτι 
οί άμοιβές είναι πάρα πολύ με
γάλες καί μπορεί νά προκαλέ- 
σουν άνισότητες, άλλά είναι Εν 
σχέσει μέ όρισμένες άλλες κα
τηγορίες καί αύτό χρησιμοποι
είται άπό άλλους» καί συνέχισε: 
«Συνεπώς πρέπει ή άντιμετωπι- 
ση νά είναι προσεκτική καί νά 
μή δίνουμε Επιχειρήματα στούς 
τρίτους, κακής παρουσιασεως 
τών δεδομένων τών μισθών καί 
τών συντάξεων».

Τελειώνοντας έξέφρασε τήν 
γνώμη δτι τά θέματα τού προσω
πικού «καταβάλλονται προσπά
θειες νά λυθούν σέ συνεργασία 
μέ τούς Εκπροσώπους σας καί 
ξέρετε δτι πάντα είμαστε πρό
θυμοι νά βοηθήσουμε» καί κ άλε
σε τό προσωπικό νά βοηθήσει 
στήν καλλίτερη καί πληρέστερη 
Εμφάνιση τής Τράπεζας άπό κά
θε άποψη.

ΟΙ παρευρισκόμενοι συνάδελ
φοι πάντως, σημείωσαν δτι τή 
φορά αύτή οί δηλώσεις τού κ. 
Διοικητού σέ δτ, άφορά τό Προ
σωπικό δέν είχαν τή σαφήνεια 
μιάς εύμενούς άντιμετώπισης 
τών θεμάτων πού τό άπασχολούν. 
'Αντίθετα, άπό τά λεχθέντα, δια
πιστώθηκε δτι ή άκολουθουμένη 
γνωστή Κυβερνητική πολιτική 
άπέναντι τών τροπτεζοϋπαλλη- 
λων, φαίνεται νά Εχει Επιρεάσει 
τή στάση τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης μας.

Μετά τήν όμιλία του, ό κ. 
Διοικητής Εκοψε τό πρώτο κομ
μάτι τής πίττας καί άκολούθησε 
δεξίωση. Τυχερός τής βασιλό- 
πιττας στάθηκε ό συνάδ. Διευ
θυντής τής Έπιθεωρήσεως Στά- 
μος Χατζηκωνσταντής,

Κατά συνέπεια τό δλο θέμα 
θά στηριχθεΐ σέ τρεις Βάσεις^ 

α) Στήν συγκέντρωση τοϋ 
κεφαλαίου έκκινήσεως καί 
τών σταθερών πόρων τοϋ λο
γαριασμού.

6) Στόν προσδιορισμό τοϋ 
χρόνου ένάρξεως παροχών 
και

γ) τό ύψος τών παροχών 
Βάσει κλίμακας.

Γιά τήν δημιουργία κεφα
λαίου έκκινήσεως προβλέπε- 

χι:
1. Ή κάλυψη άπό μέρους 

της περιουσίας τοϋ Συλλόγου 
(χαρτοφυλακίου Βάσει τιμής 
χρεωγράφων της Επομένης 
της έγκρίσεως άπό τήν Γ. Σ. 
δρχ. 50.000.000. Τό ποσόν τοϋ 
το θά κυμαίνεται άνάλογα μέ 
τήν χρηματιστηριακή άξια 
των χρεωγράφων.
. .2. Ή πρόσθετη συνδρομή 
τών μελών τοϋ Συλλόγου κα
τά 0,50% έπί τών συνολικών 
τους άποδοχών προσδιοριζό
μενη (Ετήσια) σέ δρχ. 14.000. 
000. (Μηνιαίο συνολικό ποσό 
συνδρομής δρχ. 966.000X14,5) 
Κεφάλαιο έκκινήσεως ένα χρό
νο μετά τήν άπόφαση Γ.Σ. = 
64.000.000.- (14 έκατ. + 50
έκατ.).

Τό σχηματιζόμενο άπό εισ
φορές τών μελών κεφάλαιο θά 
Επενδύεται σέ κινητές άξιες.

Τό κατά τόν παραπάνω τρό 
πο σχηματιζόμενο κεφάλαιο 
έκκινήσεως υπολογίζεται δτι 
θά καλύπτει (στήν πιθανολο
γούμενη περίπτωση τών 30 ή
μερων άπεργίας τόν χρόνο) 
τό 32,8% τοϋ ήμερομισθίου. 
Σύνολο μηνιαίας μισθοδοσίας 
μελών ( Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καί Σ.Υ. 
Τ.Α.) δρχ. 193.227.200: 25
(ήμέρες)

= 7.729.000

Μεΐον διαρροή άπερ.
16%, ύπόλ. 6.492.000

Χ30 194.760.000=32,8%

κεφάλαιο λ) σμοΰ 64.000.000

Μέ τό δεδομένο δτι δέν πρέ 
πει νά άναλωθεΐ όλόκληρη ή 
Εγγύηση τοϋ Συλλόγου καί 
τό κεφάλαιο έκκινήσεως μέ 
τήν πρώτη μάλιστα καταβολή, 
τό ποσοστό πρέπει νά είναι 
πολύ χαμηλότερο.

Βελτίωση τής παροχής προ- 
Βλέπεται:

α) άπό τήν πιθανότητα δτι 
τό ϋψος τών 30 ή μερών άπερ- 

οέ’γίας τό χρόνο 
λεΐται.

δέν θά έξαντ-

καί θά τόν συνοδεύει μέ μορ
φή καλύψεως ό άντίστοιχος 
ειδικός λογ)σμός χρεωγρά
φων τοϋ Συλλόγου άρχικής 
άξίας 50.000.000 πού θά χωρι-

σθεΐ άπό τόν ήδη κινούμενο 
καί ό όποιος θά αυξάνεται μέ 
τήν άξια τών Επενδυόμενων 
σέ χρεόγραφα ποσών τοϋ νέ
ου λογ)σμοϋ.

6) Μέ χρόνο ένάρξεως 
παροχών μεγαλύτερο τοϋ έ
τους (διετία δπως συμβαίνει 
συνήθως) όπότε τό κεφάλαιο 
έκκινήσεως θά είναι αύξημέ- 
νο κατά 14.000.000 άκόμη.

γ) Μέ πιθανή μελλοντική 
αύξηση τής συνδρομής.

δ) Μέ τήν πιθανή άνατίμη- 
ση τών άξιων πού θά είναι Ε
πενδυμένα τά κεφάλαια τοϋ 
λογ)σμοϋ.

"Οπως είναι φανερό άπό τά 
παραπάνω, οί δύο άλλες, πλήν 
τής πρώτης, βάσεις τοϋ θέμα
τος δηλ. ό χρόνος ένάρξεως 
παροχών καί ή κλίμακα πα
ροχών δέν είναι άντικείμενο 
έξετάσεως στήν παροϋσα φά
ση.

Καί τά δύο αυτά θέματα μα
ζί μέ τούς δ ρους τών παρο
χών θά άντιμετωπισθοϋν μέ 
κανονισμό λειτουργίας τοϋ λο
γαριασμού πού είναι άπαραί- 
τητο νά συνταχθεΐ καί θά έλ
θει στήν Επόμενη γενική συνέ
λευση γιά έγκριση. Στήν πα
ροϋσα δμως Συνέλευση έγ
καιρα υποβάλλεται γιά έγκρι
ση τό θέμα τής πρόσθετης εισ
φοράς 0,50% γιά νά γεννηθεί 
μέσα στόν χρόνο (πού όπωσ- 
δήποτε θά ήταν άνενεργός ά
πό πλευράς παροχών) ένα μέ
ρος τοϋ κεφαλαίου τοϋ λογα
ριασμού.

Ευνόητο είναι δτι τό κον
δύλι άπό τήν ειδική αύτή εισ
φορά θά τηρείται σέ ξεχωρι
στό λογ)σμό στήν Τράπεζα,

Σκέψεις καί εισοδήματα
ΑΠΟ 1Η ΣΕΛΙΔΑ
ρισμούς δέν γίνεται τίποτα. Πρέπει έπιτέ- 
λους νά μπει ένας φραγμός. ’Εκτός άν σκό
πιμα —δέν θέλουμε νά τό πιστέψουμε— καλ
λιεργείται Α άγανάκτηση τοϋ έργαζομένου 
Λαοϋ ώστε τό πολύτιμο άγαθό της δημοκρα
τίας νά είναι μόνιμα άσταθές στή χώρα μας.

Καί όταν ή άγανάκτηση αύτή ξεσπάει, 
τότε άπειλεΐται, κυνηγιέται, άπολύεται καί 
μερικές φορές καταδικάζεται σέ φυλάκιση 
Α συνδικαλιστική ήγεσία τών διαμαρτυρομέ- 
νων. Τό πλέγμα τών νόμων, ή κράτηση τών 
ήμερομισθίων τής άπεργίας καί ό μηχανι
σμός τής διαιτησίας μπλοκάρουν τίς Αντι
δράσεις τών έργαζομένων. Καί παρόλα αυ
τά, οί έργατο πάλληλοι μάχοτναι μέ αύτοθυ- 
σία γιά τήν προάσπιση τών στοιχειωδών συμ
φερόντων τους, Αντιμετωπίζοντας ταυτό
χρονα τήν Αδιαφορία τής άνώτατης συνδικα
λιστικής ήγεσίας τής χώρας, τό κυνηγητό 
τών μέσων ένημέρωσης καί τίς υπονομευτι
κές ένέργειες τών κάθε λογής έπιστρατευ- 
μένων διασπαστών. Ή τελευταία άπεργία 
στή Δ.Ε.Η. πού οί έργαζόμενοι σ’ αύτήν ζη
τούν άπλά καί μόνο τήν έφαρμογή τών Συλ
λογικών τους συμβάσεων καί ό τρόπος μέ 
τόν όποιο άντιμετωπίσθηκε άπό τούς ύπεύ- 
θυνους παράγοντες τής Πολιτείας, πού Αδι
αφορούν γιά τίς έπικίνδυνες συνέπειες σέ 
βάρος του 'Ελληνικού Ααοΰ, Αποτελεί παρά
δειγμα τής γενικής «φιλοστοργίας» πού Α
κολουθείται. Γιά νά μή μιλήσουμε γιά τίς τε
λευταίες «αύξήσεις» πού δόθηκαν μέ τήν 
έθνική συλλογική σύμβαση έργασίας, ένώ ό 
πληθωρισμός μέ τόν καλπάζοντα ρυθμό του 
έξανεμίζει τά εισοδήματα τών δραχμοβι- 
ώτων.

-’Έτσι κυριολεκτικά σπρώχνεται ή έργα- 
τοϋπαλληλική τάξη νά Απαντήσει μαχητικά. 
Καί όταν έρθει ή ώρα θά τό κάνει, παρά τίς 
Αντιξοότητες καί τά έμπόδια. Παρά τήν αδι
αφορία τών άρμοδίων πού θά προτάξουν τό 
γνωστό σλόγκαν «δέν συζητάμε μέ Απερ
γούς»... Ή εύθύνη δέν βαραίνει μέ κανένα 
τρόπο τήν Αδικούμενη πλευρά. Οί έργαζό- 
μενοι έδωσαν πολλές φορές δείγμα
τα τής ώριμότητάς τους καί τής εύαισθησίας 
τους Απέναντι στά προβλήματα τής χώρας 
καί πάντα πρώτοι έβαζαν καί βάζουν τίς δυ
νάμεις τους γιά τήν Αντιμετώπισή τους. Τε
λικά φαίνεται ότι αύτό έλήφθηκε σάν Αδυνα
μία πρός έκμετάλλευση. "Ομως δέν θά ξα- 
ναπεράσει.

Ή ώρα τής οργής έφτασε.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ 
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κυκλοφόρησε σέ είδική έκδοση τής «Τραπεζικής» ί 
μεγάλη έρευνα της Εφημερίδας μας για την συμμετοχτ 
τών έργαζομένων στή διοίκηση των Επιχειρήσεων. Επειδή 
ό άριθϊός τών τευχών είναι περιορισμένος, παρακαλουν 
ταιοσοι συνάδελφοι ένδιαφέρονται για ^ν. απόκτηση αυ 
τδς τής έκδοσης, νά άπευθυνθοϋν στο Σύλλογο, τηλέφ 
321.89,63 καί 32.11.617, δίδα Γιανέλα.


