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Ο X I
στην πρόταση μομφής

ΟχΙ
Παγιδευμένοι άπό την πρόταση 

μομφής καί την αίτηση για σύγκλη
ση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, 
πού έσπευσαν νά υποβάλουν οϊ πρω
τεργάτες τής συγκεντρώσεως των υ
πογραφών αναζητούν τώρα διέξοδο 
καί δικαιολογητικά τής άντισυνδικα- 
λιστικής, άντισυναδελφικής ένεργείας 
τους. Δεν τά βρίσκουν δμως πουθε
νά. Παραμένουν έτσι ακάλυπτοι καί 
τό παιχνίδι πού έπεχείρησαν νά παί
ξουν σέ βάρος των συναδέλφων τους, 
μελών τού Συλλόγου μας, θά ςεσκε- 
παστή στή Γενική Συνέλευση, πού θά 
πραγματοποιηθή, οπωσδήποτε, στις 
12 Αύγουστου.

Στο προηγούμενο φύλλο τής «Τρα
πεζιτικής» τονίσαμε, δτι δεν είναι 
πολύ δύσκολο σέ ένα πυρήνα καί 
μάλιστα οργανωμένο κομματικά ή 
συνδικαλιστικά νά συγκεντρώση τον 
αριθμό των ύπογραφών πού χρειά
ζονται γιά σύγκληση Γενικής Συ
νελεύσεως καί μάλιστα σέ στιγμές, 
πού άπό τά γεγονότα δημιουργείται 
σύγχυση.

Αυτήν τήν ευκολία λοιπόν στή 
συγκέντρωση των ολίγων ΰπογρα- 
γραφών πού χρειάζονται καί τή σύγ
χυση πού δημιουργήθηκε τις ήμε
ρες τού άπεργιακοΰ μας αγώνα, εκ
μεταλλεύτηκαν μερικοί αύτοχειροτό- 
νητοι ηγέτες καί έπεχείρησαν νά 
προκαλέσουν άναταραχή στό Σύλλο
γό μας γιά νά κατορθώσουν νά προ
βληθούν κομματικά οϊ ίδιοι καί νά υ
ποτάξουν τό συνδικαλιστικό μας όρ
γανο στήν καθοδήγηση τού κόμμα
τος.

★
Στή συγκεκριμένη περίπτωση άπό 

σεβασμό οπούς συναδέλφους πού υ
πέγραψαν τήν αίτηση δέν θά άνα- 
φερθοΰμε σέ περισσότερες λεπτομέ
ρειες πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τή 
συγκέντρωση τών υπογραφών.

Θεωρούμε όμως υποχρέωση νά ά- 
πευθυνθοΰμε ιδιαίτερα στούς συνα
δέλφους πού έχουν υπογράψει καί 
νά τούς πληροφορήσουμε ότι ή υ
πογραφή τους χρησιμοποιήθηκε ποι- 
κιλότροπα πριν κατατεθή στά γρα
φεία τού Συλλόγου μας καί άκόμη 
ότι υπογραφές συναδέλφων παρα
κρατήθηκαν άπό μιά ομάδα πού 
συγκέντρωνε επίσης υπογραφές γιά 
νά χρησιμοποιηοΰν αργότερα καί 
γιά νά ξαναγίνη ή "Εκτακτη Γενική 
Συνέλευση, μόλις πραγματοποιηθή 
ή πρώτη. Νά βρισκόμαστε δηλ. συ
νεχώς σέ κλίμα Γενικών Συνελεύ
σεων πού οπωσδήποτε εμποδίζει τήν 
έπιλυση θεμάτων μας.

Οι συνάδελφοι πού έχουν υπο
γράψει, ας ένδιαφερθοΰν γιά τήν 
τύχη τών ύπογραφών τους.

Αυτοί πού έσπευσαν νά έκμεταλ- 
λευθοΰν τή σύγχυση πού είχε προ- 
κληθή τις ημέρες τού άπεργιακοΰ 
μας άγώνα καί νά συγκεντρώσουν 
τις υπογραφές πού ύπεβλήθησαν, 
έγνώριζαν τις συνέπειες τής πρά- 
ξεώς τους, αδιαφόρησαν δμως, διότι 
άπέβλεπαν, όχι στήν πρόταση μομ
φής, άλλά στή ματαίωση τών αρ
χαιρεσιών γιά άνάδειξη νέου Διοι
κητικού Συμβουλίου καί τήν παρά
ταση τής συγχύσεως, γιά νά έχουν 
τήν ευχέρεια προβολής κομματικών 
θέσεων καί νά «ψαρεύουν στά θολά 
νερά».

★
"Οπως είναι γνωστό γιά τό άπό- 

γευμα τής Δευτέρας, 31)5)1976 εί
χε όρισθή έκτακτη συνεδρίαση τής 
ολομέλειας τού Διοικητικού Συμβου
λίου προκειμένου, όπως άναφέρεται 
στήν ΰπ’ άριθ. 15 τής 28)5)19/6 
ανακοίνωση τού Συλλόγου, νά άπο- 
φασίση "Εκτακτη σύγκληση Γενικής 
Συνελεύσεως γιά τή διενέργεια ε
κλογών, ώστε νά δοθή ή δυνατότης 
στά μέλη τού Συλλόγου νά καθορί
σουν μέ τήν ψήφο τους τήν πορεία 
του καί νά έπέλθη ή εκκαθάριση τής 
καταστάσεως. Ή απόφαση αύτή τού 
Δ.Σ. ήταν σύμφωνη καί μέ τή δια
βεβαίωση πού είχε δώσει στή Γενι
κή Συνέλευση τής Θεσσαλονίκης. Ε
νώ λοιπόν τό απόγευμα τής Δευτέ
ρας 31)5)1 976 συνήρχετο εκτάκτως 
ή ολομέλεια τού Διοικητικού Συμ
βουλίου γιά νά άποφασίση τή σύγ
κληση τής εκτάκτου Γενικής Συνε
λεύσεως" γιά τις αρχαιρεσίες καί πα
ρά τό γεγονός ότι ή άπόφαση αύ
τή ήταν γνωστή καί εις τούς ηγου
μένους τής κινήσεως γιά τή συγ
κέντρωση ύπογραφών καί ότι ικανο
ποιείτο ή επιθυμία τών αϊτούτων γιά 
εκλογές, έσπευσαν καί κατέθεσαν 
τήν αίτηση στις 1.30 μ.μ. τής ί
διας ημέρας καί έτσι εμπόδισαν τό 
Δ.Σ. νά πάρη άπόφαση, δεδομένου

ότι σύμφωνα μέ τό νόμο έπρεπε νά 
προηγηθή ή εξέταση τής αίτήσεως 
τών μελών.

★
"Ετσι ματαιώθηκε ή ομαλή πο

ρεία πρός εκκαθάριση τής καταστά
σεως καί νέες εκλογές, άφοΰ, όπως 
άλλωστε υποστηρίζουν καί οϊ πρω- 
τεργάται τής άνωμαλίας, είναι γνω
στό, ότι ή πρόταση μομφής θά κα- 
ταψηφισθή, διότι ή συντριπτική 
πλειοψηφία τών μελών τού Συλλό
γου μας δέν δέχεται τήν υποταγή 
του στά κόμματα καί πολύ περισ
σότερο είναι άποφασισμένη νά μήν 
έπιτρέψη τήν δημιουργία άνωμάλων 
καταστάσεων μέ τό διορισμό προ
σωρινής Διοικήσεως στό Σύλλογο, 
πράγμα πού .σημαίνει οπισθοδρόμη
ση στήν ικανοποίηση τών αιτημά
των μας.

Τά μέλη τού Συλλόγου, πού θά 
παρακολουθήσουν τή συζήτηση στή 
Γενική Συνέλευση ή θά διαβάσουν 
τά πρακτικά τής Γενικής Συνελεύσε
ως, πού θά δημοσιευθοΰν στή «Τρα
πεζιτική», θά πληροφορηθοΰν, αν δέν 
τό γνωρίζουν ήδη, ή άν αμφιβάλλουν 
έστω καί γιά λίγο, ποιοι είναι οί 
σκοποί τών υποκινητών τής προτά- 
σεως μομφής καί τής αναταραχής 
στό συνδικαλιστικό μας όργανο. "Ο

Ι μως, «ούδέν κακόν άμιγές καλού». 
Ή σπουδή τους άπεκάλυψε τις προ
θέσεις τους καί ή άδιαφορία τους 
γιά τά εμπόδια πού θά προκαλοΰ- 
σε ή ένέργειά τους στήν πορεία τών 
θεμάτων μας, άπεκάλυψε τή συνδι
καλιστική τους φυσιογνωμία. "Ετσι 
ή μεγάλη πλειοψηφία τών μελών 
τού Συλλόγου μας θά τούς δώση 
τό μάθημα πού χρειάζονται καί θά 
τούς άπομονώση πριν γίνουν ικανοί 
νά μάς βλάψουν.

Ευτυχώς γιά όλους τό Προσω
πείο έπεσε γρήγορα.

*
Ή σύγχυση θά διαλυθή καί οι ε

κλογές πού θά επακολουθήσουν θά 
άναδείξουν μιά νέα ισχυρή Διοίκη
ση στό Σύλλογό μας, μιά Διοίκη
ση ικανή καί άξια νά χειρισθή τά 
μεγάλα θέματα τού Προσωπικού καί 
τής Τραπέζης μας στις ιστορικές 
στιγμές πού διανύουμε.

"Οσο πιο ισχυρό είναι τό ράπι
σμα πού θά δεχθούν οϊ υπηρέτες 
τών μαγειρείων, πού επιδιώκουν τήν 
κατάληψη τού Συλλόγου μας γιά 
νά παρεμβάλλουν έμπρδια στή με
γάλη καί ιστορική αποστολή του 
καί νά καταστήσουν καί πάλι τά 
μέλη του, ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, δευ- 
τέρας κατηγορίας Τραπεζικούς υπαλ
λήλους, όσο πιό μεγάλο είναι τό 
ΟΧΙ στή πρόταση μομφής, τόσο πιό 
άσφαλής θά είναι ή προστασία τών 
συμφερόντων μας καί τόσο πιό τα
χεία θά είναι ή πορεία μας σέ νέες 
κατακτήσεις.

Ή πρόταση μομφής πρέπει νά έ- 
πιστρέψη σέ κείνους πού ένεργοΰν- 
τες κατ’ εντολήν τών κυρίων των, 
ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΤΑ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙ
ΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.

Γενική
Ικανοποίηση

Αίσθηση καί ευρύτατα σχόλια, 
γραπτά καί προφορικά, προ*άλεσε 
τό άρθρο τού Προέδρου τού Συλλό
γου μας πού δημοσιεύθηκε στό προ
ηγούμενο φύλλο τής έφημερίδας 
μας.

Μέ τηλεγραφήματα καί τηλεφω
νήματα άπό ολα τά μέρη τής Ελ
λάδος, τά μέλη τού Συλλόγου μας 
έξέψρασαν τήν ικανοποίησή τους, 
γιά τήν θαρραλέα καί ειλικρινή το
ποθέτηση τού Προέδρου μας έναν
τι τών προβλημάτων πού καλούμε- 
θα νά αντιμετωπίσουμε.

Στό προσκλητήριο σάλπισμα τά 
μέλη τού Συλλόγου έδωσαν τό πα
ρόν καί είναι βέβαιο τώρα, δτι ό 
αγώνας πού ξεκίνησε γιά νά άντι- 
μετωπίσουμε τούς έξωτερικούς έ- 
χθροΰς, φανερούς καί κρυφούς, τά 
Κρατικά Τραπεζιτικά Μονοπώλια, 
τά πολυεθνικά τραπεζιτικά συγκρο
τήματα γιά νά φράξουμε τό δρόμο 
στούς επιδρομείς, πού έπιδιώκουν 
νά καθυποτάξουν τά συνδικαλιστικό 
μας κίνημα σέ επιδιώξεις καί σκο
πιμότητες έξωσυνδικαλιστικές, θά 
εύοδωθή.

Υψώνουμε τό λάβαρο 
τής Έδνικής Τραπέζης

’Από τήν ημέρα τής ΐδρύσεώς 
της (1841) ή Εθνική Τράπεζα 
τής Ελλάδος διεδραμάτισε βασι
κό ρόλο στην άνάπτυξη τής ελ
ληνικής οικονομίας, ενώ παράλ
ληλα σέ όλες τις κρίσιμες γιά 
τό έθνος στιγμές, ήταν ό οικονο
μικός συμπαραστάτης τοϋ άγωνι- 
ζομένου "Εθνους, ήταν τό ’Εθνικό 
"Ιδρυμα, πού πρόσφερε τήν υλι
κή καί ηθική βοήθεια του στην 
άγωνιζόμενη Ελλάδα.

Τό 1912, κατά τήν κήρυξη του 
Βαλκανικού πολέμου κατά τής 
Τουρκίας, ό Διοικητής τής Εθνι
κής Τραπέζης Ιωάννης Βαλαω- 
ριτης_ δηλώνει στον Πρωθυπουρ
γό Έλ. Βενιζέλο δτι «ή Εθνική 
Τράπεζα θά βοηθήση μέ δλας 
τάς δυνατότητάς της τό 'Έθνος 
νά άποδυθή στον άπελευθερωτι- 
κό εκείνο πόλεμο».

Τό έτος 1913 όταν άρχισε ό 
πόλεμος κατά τής Βουλγαρίας, ό 
Βενιζέλος ζήτησε καί πάλι τή 
συμπαράσταση τής ’Εθνικής Τρα 
πέςης καί ό Διοικητής της δήλω
σε στον Πρωθυπουργό δτι «ή Ε
θνική Τράπεζα θέτει 
στή διάθεση τού Κρά
τους όλα τά άποθέ- 
μ α τ ά της».

***

Κατά τήν έκρηξη τού Πρώτου 
Παγκοσμίου Πολέμου ή ’Εθνική 
Τράπεζα καλείται και πάλι νά 
συμπαρασταθή τό "Εθνος. Τή φο
ρά αύτή ή Ελλάδα δέν έχει τόση 
ανάγκη άπό τά οικονομικά μέσα 
τής Τραπέζης.

ΖΗΤΕΙ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ γιά νά 
μπόρεση νά άνταποκριθή στην ε
ξασφάλιση επισιτιστικών αγα
θών γιά τον Ελληνικό λαό.

Πολύ νωρίτερα τά έτος 1848 
οί ύπάλληλοι τής Εθνικής Τρα
πέζης πρόσψεραν τήν έργασια 
τους άμισθί γιά νά αντιμετώπιση 
ή Εθνική Τράπεζα τήν πρόσθε
τη δυσχέρεια πού είχε προκλη- 
θή άπό τή συμμετοχή τής Τραπέ
ζης στις δύσκολες στιγμές τής 
χώρας μας.

"Ιδρυμα καί υπάλληλοι προσ
φέρουν άπό τής ίδρύσεως τής 
Τραπέζης τις υπηρεσίες τους 
στή χώρα μας.

Ή Τράπεζα προσφέρει τις οι
κονομικές της δυνατότητες, οί υ
πάλληλοι τις γνώσεις τους, τήν | 
εργασία τους, τήν άφοσίωσή 
τους. Κοινή πορεία στήν άνά
πτυξη καί επιβολή τού 'Ιδρύμα
τος. Κοινή πορεία στις εθνικές 
προσφορές. Κοινές θυσίες. Οί υ
πάλληλοι τής Τραπέζης έχουν 
ταυτίσει τούς έαμτούς τους μέ 
τό "Ιδρυμα.

Εθνική Τράπεζα καί Προσω
πικό δέν είναι μιά άφηρημένη ε
νότητα, ούτε μιά άπλή σχέση ερ
γοδότη - εργαζομένου. Είναι κάτι 
βαθύτερο, στενώτερο, ούσιαστι- 
κώτερο.

Σήμερα, ή χώρα μας διέρχεται 
περίοδο έπανεξετάσεως πολλών 
πλευρών τού θεσμικού πλαισίου, 
πού διέπει τήν οικονομική δρα
στηριότητα. Τούτο είναι φυσική 
συνέπεια τής επαναλειτουργίας 
τών δημοκρατικών διαδικασιών 
μετά τήν επτάχρονη άναστολή 
καί τής άναμενομένης έντάξεώς 
μας στήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Ή κριτική αύτή θεώρηση έπεκ- 
τείνεται μεταξύ τών άλλων καί 
στον Ταπεζικό καί γενικώτερα 
τον χρηματοδοτικό τομέα.

Ή Διοίκηση τού ιστορικού 
Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
δέν μπορεί, δέν δικαιούται νά α
γνόηση τό γεγονός αυτό. Πολύ ε
νωρίς, μόλις άνέλαβε τά καθή- 
κοντά του ό σημερινός Πρόε
δρος τού Συλλόγου μας έθεσε 
τον «δάκτυλον έπί τόντύπον τών 
ήλων» καί ΔΙ ΕΚΗΡΥΞΕ μέ παρ
ρησία 6τ. ή ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕ
ΖΑ, ήταν, είναι καί πρέπει νά 
παραμείνη ή ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕ
ΖΑ,

Ό Σύλλογος τών υπαλλήλων 
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος, ό ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ υ
ψώνει τό λάβαρο τής Εθνικής 
Τραπέζης γιά νά εξυπηρετηθούν 
γιά μιά άκόη φορά τά συμφέρον
τα τού ’Έθνους, ή Εθνική μας 
Οικονομία. Προβάλλει τό μέγε
θος τής, τις προσφορές της, τις

δυνατότητές της καί αναλαμβά
νει τήν προσπάθεια γιά νά δη- 
μιουργηθοΰν οί προϋποθέσεις πού 
θά τοποθετήσουν τήν Εθνική 
Τράπεζα στή θέση πού τής άρ
μοζες μιά θέση αντίστοιχη πρός 
τήν ευρύτατη πίστη τού ‘Ιδρύμα
τος στό Εσωτερικό καί τό Έξω- 
τεικό καί σύμφωνα μέ τή μεγάλη 
παράδοση στήν άσκηση τής λει
τουργίας του μέ ευρύτερα κοινω
νικοοικονομικά κριτήρια.

Ή Εθνική Τράπεζα έπιβάλλε
ται νά διαδραματίση ρόλον πολύ 
οΰσιωδέστερον εκείνου στον όποι
ον τήν περιώρισαν οί μεταβολές 
πού έγιναν παλαιότερα στό θε- 
σμολογικό πλαίσιο τού πιστωτι
κού τομέως.

Ή προσπάθειά μας αύτή δέν 
πρέπει νά ξενίζη κανένα. Ή Ε
θνική Τράπεζα δέν είναι μιά ά
πλή Εμπορική Τράπεζα Αποφά
σεις πού πάρθηκαν κάτω άπό τήν 
επίδραση τυποποιημένων ιδεών 
καί σλόγκαν, πού είσήχθησαν 
χωρίς πολλή κρίση άπό τό εξω
τερικό, τά πολιτικά κριτήρια καί 
οί προσωπικές επιδιώξεις πού 
διεδραμάτισαν κατά τό παρελ
θόν ρόλο στις μεταβολές πού έ
γιναν, πρέπει νά έξαφανισθοΰν.

Επιβάλλεται, κατά συνέπεια, 
νά ασχοληθούμε περισσότερο μέ

Ή Εθνική Τράπεζα αποτελεί 
τον πυρήνα ενός συγκροτήματος 
επιχειρήσεων, πού περιλαμβάνει 
πιστωτικά ιδρύματα, άσφαλιστι- 
κές εταιρίες, καθώς καί παραγω
γικές καί άλλες μονάδες, έγκα- 
ταστημένες στήν Ελλάδα ή στό 
εξωτερικό, πού αναπτύσσουν έν
τονη δραστηριότητα καί συντε
λούν στήν οικονομική πρόοδο τής 
Χώρας.

Στον πιστωτικό τομέα τά συγ
γενή ιδρύματα συμπληρώνουν τή 
δράση τής Εθνικής Τραπέζης μέ 
τήν κάλυψη έξειδικευμένων άναγ- 
κών τού επιχειρηματικού κόσμου 
άλλά καί τού ευρύτερου κοινού. 
Οί εργασίες τους κατά τό 1975 
παρουσίασαν άξιόλογη άνοδο, αν 
καί, δπως είναι φυσικό, έπηρεά- 
σθησαν άπό τό γενικώτερο κλί
μα στό εσωτερικό καί τό έξωτε- 
ρικό καί τις ειδικές ρυθμίσεις 
τών νομισματικών αρχών. Ή δρά
ση τών συγγενών πιστωτικών ι
δρυμάτων, συντονισμένη κατά τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, άπέβλε- 
ψε οχι μόνο στήν αύξηση τής ά-

τή σωστή άξιολχόγηση τού θεσμο
λογ ικοϋ μας πλαισίου καί τών ει
δικών συνθηκών τής χώρας μας. 
Στήν προκειμένη περίπτωση προ- 
έχει ή ορθή εκτίμηση τού ρόλου, 
τής φύσεως καί τών ιδιομορφιών 
τού βασικού πιστωτικού ιδρύμα
τος τής χώρας, τής Εθνικής Τρα
πέζης καί τής σημασίας της.

Σ’ αυτή τήν προσπάθεια έχει 
άποδυθεΐ ό Σύλλογός μας, ό 
Σύλλογος τών ύπαλλήλων τής 
Εθνικής Τραπέζης. "Ολα τά μέ
λη τού Συλλόγου μας, δλοι οί ερ
γαζόμενοι στήν Εθνική Τράπεζα 
είναι έτοιμοι γιά μιά άκόμη φο
ρά νά προσφέρουν τις ύπηρεσίες 
τους καί νά βοηθήσουν στή με
γάλη προσπάθεια.

Ή άφορίωση, ή εργατικότητα 
ή εμπειρία καί οί ικανότητες τού 
Προσωπικού τής Εθνικής Τρα
πέζης είναι ή εγγύηση τής επι
τυχίας άπό τήν πλευρά τών ερ
γαζομένων. Τά ιδιαίτερα γνωρί
σματα τής Εθνικής Τραπέζης, ή 
μεγάλη παράδοσή της στήν ά
σκηση τής λειτουργίας της μέ 
ευρύτερα κοινωνικό -οικονομικά 
κριτήρια, 6 χαρακτήρας τής μι
κτής Τραπέζης οί εθνικές προσ-, 
φορές της, ή μετοχική της σύνθε-: 
ση είναι ή εγγύηση τής άλλης
πλευράς. 1

ποδοτικότητος άλλά καί στή συ
νεχή διεύρυνση τής συμβολής 
τους στήν προσπάθεια οικονομι
κής καί κοινωνικής προόδου.

Χαρακτηριστική είναι ή περί
πτωση συνεργασίας μεταξύ ΕΤΕ 
καί ΕΤΕΒΑ γιά τήν άξιοποίηση 
εγχωρίων πλουτοπαραγωγ ικών 

πόρων. Ή συνεργασία αυτή οδή
γησε στή σύσταση κοινοπραξίας 
μέ τή συμετοχή καί άλλων τρα
πεζών.

Συγγενείς έπιχειρήσεις^ τής 
Τραπέζης, πού άποτελοΰν ήδη ή 
μπορούν νά έξελιχθοΰν σέ δυναμι
κές μονάδες πρότυπες στον κλά
δο τους, άναπτύσσουν επιτυχή 
δραστηριότητα σέ πολλούς άλ
λους σημαντικούς γιά τήν οικο
νομία τομείς, δπως ό βιομηχανι
κός, ό τουριστικός, ό ξενοδοχεια
κός καί ό τομεύς παροχής υπη
ρεσιών κοινής ώφελείας.

Μέ τή συμπαράσταση καί τών 
επιτελικών υπηρεσιών τής Τρα
πέζης, οί επιχειρήσεις αυτές, κα
ταβάλλουν συνεχείς προσπάθει
ες γιά τή βελτίωση τής διοικητι-

Έθνική Τράπεζα καί Προσω
πικό, Προσωπικό καί Εθνική 
Τράπεζα είναι πανέτοιμοι νά δι
αδραματίσουν τό ρόλο τους.

Τά εμπόδια πρέπει νά έκλεί- 
ψουν. Οί δισταγμοί πρέπει νά 
έγκαταλειφθοΰν.

Σέ τέτοιες μεγάλες στιγμές 
δέν δικαιολογούνται σκοπιμότη
τες, δέν έ'χουν θέση τά πείσμα
τα, δέν επιτρέπονται συναισθη
ματισμοί. Ή οικονομία μας πρέ
πει νά προχωρήση καί ή Εθνι
κή Τράπεζα είναι τό "Ιδρυμα, 
πού μπορεί νά προσφέρη πολλά 
σ’ αύτή τή μεγάλη προσπάθεια. 
ΕΜΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΝ.

Ή «Τραπεζιτική» μεταφέρει 
σήμερα στις στήλες της τή δρα
στηριότητα τής Εθνικής Τραπέ
ζης, δπως τήν παρουσίασε στή 
Γενική Συνέλευση τών Μετόχων 
της, ό Διοικητής της, καθηγητής 
κ. "Αγγελος Άγγελόπουλος.

Παρά τό γεγονός, δτι ή πα
ρουσίαση ήταν ύποχρεωτικώς, 
λόγφ χρονικών ορίων, περιωρι- 
σμένη, προκύπτει άνάγλυφη ή ει
κόνα μιας Τραπέζης πού οί 6ρα- 
στηριότητές της διαχέονται σέ ό
λους τούς τομείς τής Εθνικής 
μας Οικονομίας.

κής καί λειτουργικής όργανώσε- 
ως καί τον προγραμματισμό τής 
δράσεως μέ βάση τις προοπτι
κές τών κλάδων στούς οποίους ά- 
νήκουν καί τις γενικώτερες οικο
νομικές εξελίξεις.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥ
ΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Α-
ΝΑΠΤΥΞΕΩΣ (Ε.Τ.Ε.Β.Α.).

‘Ιδρύθηκε τό έτος 1963 άπό 
τήν Εθνική Τράπεζα μέ τή συ
νεργασία μεγάλων τραπεζικών 
οργανισμών τού έξωτερικοΰ.

Σάν βασικούς στόχους της έ
χει την προώθηση καί τήν ενί
σχυση παραγωγικών πρωτοβου
λιών, κυρίως βιομηχανικών. Γιά 
τήν επίτευξη τών σκοπών αυτών 
χρηματοδοτεί μέ μακροπρόθεσμα 
κεφάλαια βιομηχανικές, μεταλ
λευτικές καί τουριστικές έπιχει- 
ρήσεις καί συμμετέχει στά κεφά
λαια νεοϊδρυομένων ή έπεκτεινο- 
μένων μονάδων.

Τό συνολικό ύπόλοιπο τών το- 
ποθετήσεών της άνήλθε στις 31. 
12.75 σέ 6-327 έκατ. δραχμές. 
Έξ άλλου, οί συμμετοχές στά κε
φάλαια τών επιχειρήσεων, σέ τι
μές κτήσεως τών μετοχών, έφθα- 
σαν τήν ίδια ημερομηνία σέ 1. 
276 έκατ. δραχμές.

Έκτος άπό τά ίδια κεφάλαιά 
της (Μετοχικό, Άποθεματικά, 
Προβλέψεις, πού στό τέλος τού 
1974, ή σαν 971 έκατ. δραχμές, 
ή Ε.Τ.Ε.Β.Α. διαχειρίζεται καί 
δανειακά κεφάλαια σημαντικού ύ
ψους πού τά άντλεΐ τόσο άπό τό 
εσωτερικό δσο καί άπό τό εξω
τερικό.

Εΐδικώτερα, στό έσωτερικό κά
νει ήδη χρήση τού νέου θεσμού 
τών τραπεζικών ομολόγων καί έ
χει προγραμματίσει, γιά τή διε
τία 1976—77, τήν άντληση πο
σού ένός δισεκατομμυρίου δρα
χμών γιά τήν κάλυψη τών μελ
λοντικών άναγκών της.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ
ΚΗΣ ΓΊΙΣΤΕΩΣ

Ιδρύθηκε τό 1923 σάν τρά- 
( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 3η ΣΕΛ.)

Συμβολικό δώρο - έκκληση ανηλίκων κατασκηνωτών τής Κύπρου στον 
Γ tv. Γραμματέα τής ΓΣΕΕ κ. Χρ. Καρακίτσο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
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'Ολόκληρο τό οχέδιο νόμου περί αυοτάαεως 
ύπηρεοίης καί επιτροπής τιμών - εισοδημάτων

@ Η Γ.Σ.Ε.Ε. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΣΥΣΚΕΙΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΟΠΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ καί ΟΜΟΣΠΟΝΑΙΩΝ
Ή Γ.Σ.Ε.Ε. συνεχίζει, με εντα

τικό ρυθμά, τις -ττροσττάθειές της 
γιά την τροποποίηση των διατάξε
ων του νομοσχεδίου περί τιμών και 
εισοδημάτων, πού έχει κατατεθή 
στή Βουλή καί ιτοΰ ή συζήτηση του 
άνεστάλη, υστέρα άπό παρέμβαση 
της στον υπουργό Συντονισμού κ. 
Παπαληγούρα.

Άπό πλευράς Κυβερνήσεως έδη- 
λώθη έπισήμως δτι τό νομοσχέδιο 
δεν θά συζητηθή προτού ύποβλη- 
θοΰν καί ληφθοΰν ΰπ’ δψει οί προτά
σεις των εργαζομένων.

"Η Διοίκηση τής Γ.Σ.Ε.Ε. πρα
γματοποιεί συνεχώς συσκέψεις εκ
προσώπων των Εργατικών1 Κέν
τρων καί ‘Ομοσπονδιών καί εχει 
ζητήσει νά τής ύποβληθΡΰν καί γρα 
πτώς οί απόψεις δλων τών κλάδων 
εργαζομένων πού υπάγονται στη 
δύναμή της.

Ακολούθως θά ΰποβάλη τις βατέ
ψεις της στον ύπουργό Συντονι
σμού καί θά έπακολουθήση ό διάλο
γος καί ή προσπάθεια γιά νά γί
νουν δεκτές καί νά τροποποιηθή 
άναλόγως τό νομοσχέδιο1.

Γιά νά είναι απολύτως ένήμερα 
τά μέλη τού Συλλόγου μας έπί τών 
διατάξεων τού νομοσχεδίου, δημο
σιεύουμε αύτούσιο τό κείμενο πού 
έχει κατατεθή στή Βουλή.

ΚΕΦΑΛΑΙ ΟΝ Α'

’Επιτροπή Τιμών καί Εισοδημάτων.

"Α ρ θ ,ρ ο ν 1.

1. Συνιστάται παρά τώ Υπουρ
γείο) Συντονισμού καί Προγραμματι
σμού ’Επιτροπή Τιμών καί Εισοδη
μάτων απαρτιζόμενη! έκ δέκα πέντε 
μελώιν ώς κάτωθι:

α) Τού Προέδρου αυτής.
6) Έκ τού Προϊσταμένου τής Δι- 

ευθύνσεως Τνμών καί Εισοδημάτων 
τού Υπουργείου Συντονισμού καί 
Προγραμματισμού, τού Προϊσταμέ
νου τής Διευθύνσεως Μισθολογίου 
τού Υπουργείου Οικονομικών, τού 
Προϊσταμένου τής Διευθύνσεως Προ
γράμματος τού Υπουργείου Γεωργί
ας, τού Προϊσταμένου τής .Γενικής 
Διευθύνσεως Τιμών τού Υπουργείου 
’Εμπορίου καί τού Προϊστ)νου τής 
Διευθύνσεως Συλλογικών Σχέσεων 
καί Διαιτησίας τού Υπουργείου Ά- 
,τασχολήσεως.

γ) Έξ ενός υπαλλήλου τού Κέν
τρου Προγραμματισμού καί ’Ερευ
νών (ΚΕΠΕ) ειδικού περί τά θέμα
τα Τιμών καί Εισοδημάτων,

δ) Έξ ένός υπαλλήλου τής ’Εθνι
κής Στατιστικής Υπηρεσίας ’Ελλά
δος (ΕΣΥΕ) εις τήν αρμοδιότητα 
τού οποίου υπάγεται ή κατάρτιαις 
τών Τιμαρίθμων.

ε) Έξ ένός Εκπροσώπου τής Παν
ελλήνιας Συνομοσπονδίας ‘Ενώσε
ων Γεωργικών Συνεταιρισμών, τής 
Γενικής Συνομοσπονδίας ’ Εργατών 
Έλάδος, τού Συνδέσμου Ελλήνων 
Βιομηχάνων καί τής Γενικής Συνομο
σπονδίας Έπαγγελματιών καί Βιο
τεχνιών 'Ελλάδος υποδεικνυόμενων με
τά τών αναπληρωτών αυτιών υπό τών 
οικείων οργανώσεων.

στ) Έκ τριών (3) Οικονομολό
γων εγνωσμένου κύρους, έπιλεγομέ- 
νων ύπό τού Υπουργού Συντονισμού.

2. Πρόεδρος τής Επιτροπής διορί
ζεται 6Γ άποφάσεως τού Υπουργού 
Συντονισμού πρόσωπον κύρους καί 
εύρείας επιστημονικής καταρτίσεως 
καί έμπειρίψς.

3. Καθήκοντα Γραμματέως τής Ε
πιτροπής άσκεΐ υπάλληλος τού Υ
πουργείου Συντονισμού, οριζόμενος 
'ύπό τού Υπουργού Συντονισμού καί 
Προγραμματισμού.

4. Ή Επιτροπή συγκροτείται δι’ 
άποψάσεως τού Υπουργού Συντονι
σμού καί Προγραμματισμού νομίμως 
δημοσιευόμενης.

Ή θητεία τού Προέδρου τών με
λών, πλήν τών τής περιπτώσεως 6' 
τής παραγράφου 1 καί τού 'Γραμμα
τέως είναι διετής.

5. Εις τον Πρόεδρον, τά μέλη καί 
τον Γραμματέα, τής Επιτροπής, κα
ταβάλλεται άποζημίωσις, όριζομένη 
δΓ άποψάσεως τών Υπουργών Συν
τονισμού καί Προγραμματισμού καί 
Οικονομικών τής σχετικής δαπάνης 
έγγραφομένης εις τόν Προϋπολογι
σμόν τού Υπουργείου Συντονισμού 
καί Προγραμματισμού.

6. Ή Επιτροπή εύρίσκεται έν ά- 
παρία παρόντων τουλάχιστον οκτώ 
(8) έκ τών μελών αυτής. Αί αποφά
σεις αυτής λσμβάνονται 6Γ απολύ
του πλειοψηφίας τών παρόντων με
λών της, έν ίσοψηφία δε ύπερισχύ- 
ει ή ψήφος τού Προέδρου.

7. Ή μή συμπλήρψσις τής συγ-

κροτήσεψς τής Επιτροπής διά πάν
των τών έν παραγράφω 1 μελών αύ- 
τής δέν κωλύει την λειτουργίαν αυ
τής, έφ’ όσον κατά τάς συνεδριάσεις 
ύφίσταται ή κατά τήν προηγουμένην 
παράγραφον άπαρτία.

"Α ρ θ .ρ ο ν 2.

‘Ο Πρόεδρος τής Επιτροπής Τι
μών καί Εισοδημάτων, τά έν περι- 
πτώσει 6' τής παραγράφου 1 τού 
άρθρου 1 μέλη, έν τών μελών τών ά- 
ναφερομένων εις τήν περίπτωσιν στ' 
τού αυτού άρθρου, όριζόμενον ύπό 
τής Επιτροπής, καί οί Εκπρόσωποι 
τού (ΚΕίΠΕ) καί τής (ΕΣΥΕ), απο
τελούν τήν ’Εκτελεστικήν Επιτρο
πήν ‘Ολομέλειας τής Επιτροπής Τι
μών καί Είσοδη μάτων.

"Α ρ θ ρ ο ν 3.

Ή Επιτροπή Τιμών καί Εισοδη
μάτων έχει τάς έξής άρμοδιότητας:

α) Γνωμοδοτεΐ πρός τον Υπουρ
γόν Συντονισμού καί Προγραμματι
σμού περί τής ένδεικνυομένης πολι
τικής Τιμών καί Εισοδημάτων καί 
προσδιορίζει τά γενικά πλαίσια τής 
τοιαύτης πολιτικής έν συναρτήσει 
πρός τή,ν οικονομικήν πολιτικήν τής 
Κυβερνήσεως.

6) Γνωμοδοτεΐ έπί παντός ειδικού 
θέματος συναφούς πρός τήν πολιτι
κήν Τιμών καί Εισοδημάτων, διαβιβα
ζόμενου εις αυτήν ύπό τού Υπουργού 
Συντονισμού καί Προγραμματισμού.

"Α ρ θ ρ ο ν 4.

Ή Εκτελεστική Επιτροπή έχει τάς 
κάτωθι άρμοδιότητας:

α) Καταρτίζει έκάστοτε εισηγή
σεις περί τού ένδεικνυομένου, βάσει 
οικονομικών καί κοινωνικών κριτη
ρίων, ποσοστού αύξήσεως μισθών - 
ήμεριμισθίων, συντάξεων καί λοιπών 
εισοδημάτων.

6) Γνωμοδοτεΐ πρός τούς αρμοδί
ους κατά περίπτωσιν Υπουργούς 
καί φορείς πρό τής λήψεως οίασδήπο- 
τε άποψάσεως περί αύξήσεως μισθών, 
ήμερομισθίων καί επιδομάτων, προ- 
κειμένου περί περιπτώσεων μή ύπα- 
γομένων εις τήν διαδικασίαν τών 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

γ) Έκ τών περιπτώσεων τών υ
παγόμενων εις τήν διαδικασίαν τών 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας,

| γνωμοδοτεΐ έπί τών έδεικνυομένων 
ρυθμών αναπροσαρμογής:

αα) ,Επί τών γενικών κοττωτάτων 
ορίων μισθών — ήμερομισθίων.

66) Έπί τών μισθών — ήμερομι- 
σθίων τού έπί σχέσει ’Ιδιωτικού Δι
καίου Προσωπικού τού Δημοσίου τού 
υπαγόμενου είς τήν διαδικασίαν τού 
Νόμου 1198) 1972, «περί τρόπου ρυ- 
θμίσεως συλλογικών διαφορών έρ- 
γασίας κλπ.Α

γγ) Έπί τών μισθών — ήμερομι- 
σθίων τών μισθωτών Τραπεζών, ’Ορ
γανισμών ή .Επιχειρήσεων Κοινής Ω
φέλειας καί Μεταφορικών Μέσων.

δ) Έπί αιτημάτων άναπροσαρμο- 
γών συντάξεως καί πάσης φύσεως 
βοηθημάτων καί συναφών παροχών.

ε) Γνωμοδοτεΐ ΰποχρεωτικώς πρός 
τούς άρμοδίους Υπουργούς έπί αι
τημάτων αναπροσαρμογής τιμών α
γαθών καί υπηρεσιών παρεχόμενων 
υπό τών Κρατικών Υπηρεσιών, Νο
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, 
Τραπεζών καί ‘Επιχειρήσεων Κοινής 
Ώφελείας.

στ) Γνωμοδοτεΐ πρός τούς αρμο
δίους Υπουργούς, περί τού ένδει- 
κνυομένου ύψους τών τιμών προστα
σίας αγροτικών προϊόντων, έφ’ όσον 
ασκείται τοιαύτη προστατευτική πο
λιτική καί ορίζονται τιμαί ασφαλεί
ας ή παρεμβάσεως, έξαιρέσει τών 
περιπτώσεων έξαγωγίμων προϊόν
των.

ζ) Γνωμοδοτεΐ πρός τούς Υπουρ
γούς Συντονισμού και ’Εμπορίου, 
περί τής διαμορφώσεως τών τιμών 
τών βασικών βιομηχανικών προϊόν
των.

ΚΕΦΑΛΑΙ ΟΝ Β'. 

Υπηρεσία Τιμών καί Είσοδημόπων. 

Άρθρον 5.

1. Συνιστάται παρά τφ Κέντρψ 
Προγραματισμού καί Ερευνών (Κ. 
Ε.ιΠ.Ε.) Υπηρεσία Τιμών καί Εισο
δημάτων, τής οποίας αί άρμοδιότη- 
τες είναι αί έξής:

α) Ή έρευνα καί γνωμοδάτησις 
έπί αιτημάτων αναπροσαρμογών τι
μών αγαθών, υπηρεσιών, μισθών —- 
ήμερομισθίων, συντάξεων καί λοιπών 
εισοδημάτων ή τής Διευθύνσεως Τι
μών καί Εισοδημάτων τού Υπουρ

γείου Συντονισμού καί Προγραμμα
τισμού.

β) Ή γνωμοδάτησις έπί συλλογι
κών διαφορών, συμφώνως πρός τό 
άρθρον 10 παρ. 2 — 3 τού παρόν
τος.

γ) Ή κατάρτισις μελετών καί 
γνωμοδοτήσεων έπί θεμάτων παρα- 
πεμπομένων αυτή υπό τού ‘Υπουρ
γού Συντονισμού καί Προγραμματι
σμού ή τής Επιτροπής Τιμών καί 
Εισοδημάτων.

2. Αί παρά τφ Κέντρψ Προγραμ
ματισμού καί Ερευνών (ΚΕΠΕ) υ
φιστάμενοι θέσεις Επιστημονικού 
προσωπικού αυξάνονται ώς ακολού
θως:

α) Συνεργατών A', Β' καί Γ' 
τάξεως, κατά είκοσι (20).

β) Ειδικών Επιστημονικών Συ
νεργατών Α' τάξεως, κατά δέκα 
(10).

γ) Ειδικών Επιστημονικών Συν
εργατών Β' τάξεως κατά δέκα (10)

3. Προϊστάμενος τής συνιστωμέ- 
νης παρά τφ (ΚΕΠΕ) Υπηρεσίας 
Τιμών καί Εισοδημάτων, ορίζεται 
δΓ άποψάσεως τού Υπουργού Συν
τονισμού καί Προγραμματισμού α
νώτερος υπάλληλος τού Υπουργεί
ου Συντονισμού καί Προγραμματι
σμού ή ’Επιστημονικός ’Ερευνητής

"Α ρ θ ρ ο ν 6.

1. Παρά τφ ‘Υπουργείψ Συντο
νισμού καί Προγραμματισμού συνι- 
στάται μία (1) θέσις έπί βαθμφ 
3ψ ή 2ψ ήτις προστίθεται εις τάς 
ϋπό τού άρθρου 1 παρ. 1 τού Β.Δ. 
370)75 «περί ένοποιήσεως συναφών 
κλάδων τών καταργηθέντων Υπουρ
γείων Προγραμματισμού καί Κυ
βερνητικής Πολιτικής καί Εθνικής 
Οίκονρμίας» θέσεις τού Κλάδου ΑΙ 
Ειδικών Οικονομολόγων Α' Κατηγο
ρίας.

2. Ή κατά, τήν παρ. 4 ανωτέρω 
συνιστωμένη θέσις έπί βαθμφ 3ψ - 
2ψ πλη,ροΰται είτε διά προαγωγής 
υπαλλήλου έπί βαθμφ 4Δ άνήκοντος 
είς τόν αυτόν Κλάδον κατά τάς κει- 
μένας περί προαγωγών διατάξεις, 
είτε διά μεατάξεως έξ άλλου Κλά
δου τού ‘Υπουργείου καί τής (ΕΣΥ 
Ε) ή έξ άλλης Δημοσίας Υπηρεσί
ας Υπαλλήλου έπί βαθμφ 4ψ Α' 
Κατηγορίας, κεκτημένου πλήν πτυ
χίου Άνωτάτης Σχολής, καί μετα
πτυχιακόν δίπλωμα εξωτερικού εις 
τά Οικονομικά ή τήν Στατιστικήν, 
λίαν καλήν γνώσιν μιας τών γλωσ
σών ’Αγγλικής, Γαλλικής, ’Ιταλικής 
ή Γερμανικής, προσηκάντως διαπι- 
στουμένη ώς καί πολυετή έξειδίκευ- 
σιν έπί θεμάτων σχετιζομένων πρός 
τά θέματα τής πολιτικής έπί των 
τιμών καί εισοδημάτων.

"Αρθ-ρον 7.

1. Είς τήν παρά τφ Υπουργείψ 
Συντονισμού καί Προγραμματισμού 
Διεύθυνσιν Τιμών καί Εισοδημάτων, 
ανατίθενται αί κάτωθι άρμοδιότη- 
τε;:

α) Ή διασφάλισις ένότητσς καί 
συντονισμού είς τήν άσκουμένην οι
κονομικήν πολιτικήν είς τόν τομέα 
τών Τιμών καί Εισοδημάτων, έννός 
τών πλαισίων τής γενικωτέρας Κυ
βερνητικής Πολιτικής.

β) Ή έν συνεργσσίςκ μετά τών άρ 
μοδίωιν φορέων είσήγησις είς τόν ‘Υ
πουργόν Συντονισμού καί Προγραμ
ματισμού έπί τής ακολουθητέας πο
λιτικής έπί τών τιμών καί εισοδη
μάτων καθώς καί ή Επισήμανσις τών 
έκάστοτε άναφυομένων προβλημά
των κατά τήν έφαρμογήν της.

γ) Ή παρακολούθησις τής έξελί- 
ξεως τών Δεικτών Τιμών καί Μι
σθών — Ημερομισθίων καί ή κα- 
τάρτισις βραχυχρονίων προβλέψεων.

δ) Ή έκπροσώπησις τού Υπουρ
γείου Συντονισμού καί Προγραμμα
τισμού είς τά Διαιτητικά Δικαστή
ρια καί είς τό παρά τφ Υπουργείψ 
Άπασχολήσεως Άνώτατον Συμβού
λιου ’Εργασίας.

"Αρθρον 8.

Ή Διεύθυνσις Τιμών καί Εισοδη
μάτων διαρθροϋται ώς ακολούθως· 

α) Τμήμα Πολιτικής Τιμών.
Εις τήν άρμοδιότητα τού τμήμα

τος τούτου ανήκει:
αα) Ή παρακολούθηο ις τής έξε- 

λίξεως τού έπιπέδου τιμών άγαθών 
καί υπηρεσιών καί είσήγησις έπί 
τών ληπτέων μέτρων πρός τόν σκο
πόν διασφαλίσεως συντονισμένης πο 
λιτικής τιμών έν τφ πλαισίψ τής 
χαρασσομένης έκάστοτε οικονομικής 
πολιτικής.

ββ) ‘Η παρακολούθησις τής έξε- 
λίξεως τών Δεικτών Τιμών καί κα- 
τάρτισις βραχυχρονίων προβλέψεων.

γγ) Ή παρακολούησις τής Εφαρ
μογής τής ασκούμενης πολιτικής, έ- 
πισήμανσις τών τυχόν δημιουργου- 
μένων προβλημάτων καί είσήγησις 
<ατά περίπτωσιν τών ένδεικνυομέ- 
νων διοικητικών καί νομοθετικών μέ
τρων.

65) Ή γνωμοδάτησις έπί ειση
γήσεων τών διαφόρων φορέων περί 
αναπροσαρμογής τιμών άγαθών ή υ
πηρεσιών.
β) Τμήμα Πολιτικής Εισοδημάτων.

Είς τήν άρμοδιότητα τού τμήμα
τος τούτου ανήκει;

αα) Ή παρακολούησις τής έξελί- 
ξεως τών μισθών — ήμερομισθίων, 
συντάξεων, κερδών, λοιπών εισοδη
μάτων καί είσήγησις έπί τής ακο
λουθητέας πολιτικής, εντός τών πλάι 
σίων τής ασκούμενης έκάστοτε οι
κονομικής πολιτικής.

66) Ή παρακολούθησις τής έψαρ 
μογής τής άσκουμένης πολιτικής μι
σθών — ήμερομισθίων, συντάξεων, 
κερδών καί λοιπών εισοδημάτων, έ- 
πισήμανσις τών τυχόν δημιουργου- 
μένων προβλημάτων καί είσήγησις 
κατά περίπτωσιν τών ένδεικνυομέ- 
νων διοικητικών καί νομοθετικών μέ
τρων έπί τών άναγκαιουσών διαρ
θρωτικών μεταβολών.

γγ) Ή γνωμοδότησις έπί εισηγή
σεων τών διαφόρων φορέων έπί αι
τημάτων αναπροσαρμογών μισθών - 
ήμερομισθίων, συντάξεων καί λοι
πών εισοδημάτων.

γ) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. 
Είς τήν άρμοδιότητα τού τμήμα

τος τούτου ανήκει:
αα) Ή παρακολούησις τής Εφαρ

μογής τής άσκουμένης πολιτικής έ- 
έπί τής άπασχολήσεως καί μετανα- 
στεύσεως, έπισήμανσις τών τυχόν 
δημιου,ργουμένων προβλημάτων καί 
είσήγησις τών κατά περίπτωσιν έν- 
δεικνυόμενων διοικητικών καί νομο
θετικών μέτρων έπί τών άναγκαιου- 
σών διαρθρωτικών μεταβολών.

ββ) Ή παρακολούθησις τής έξε- 
λίξεως τών Δεικτών Άπασχολήσεως 
καί Μεταναστεύσεως καί κατάρτισις 
βραχυχρονίων προβλέψεων.

δ) Τμήμα Γραμμοίτείας Επιτρο
πής Τιμών καί Εισοδημάτων.

Είς τήν άρμοδιότητα τού τμήμα
τος τούτου ανήκει ή Επιμέλεια τής 
λειτουργίας τής συνιστωμένης διά 
τού άρθρου 1 τού παρόντος Επι
τροπής Τιμών καί Εισοδημάτων καί 
είδικώτερον:

αα) Ή προετοιμασία καί παρα
πομπή τών σχετικών εισηγήσεων είς 
τήν διά τού άρθρου 1 τού παρόντος 
συνιστωμένην Επιτροπήν Τιμών καί 
Είσοδη μόπων.

ββ) ‘ Η τήρησις τών πρακτικών 
τών συνεδριάσεων τής Επιτροπής 
Τιμών καί Εισοδημάτων.

γγ) Ή διεκπεραίωσις τής αλλη
λογραφίας, ή τήρησις τού αρχείου 
καί πρωτοκόλλου καί ή έν γένει πα- 
ρακολούθησις τής ομαλής λειτουργί
ας τής Ύπηρσεσίας.

'Άρθρον ' 9.

1. Άπό τής ισχύος τού παρόντος 
οΰδεμία άναπροσαρμογή τιμών ά
γαθών ή ύπηρεσιών παρεχομένων ύ
πό Κρατικών Επιχειρήσεων ή Επι
χειρήσεων Κοινής Ώφελείας ώς καί 
μισθών ή ήμερομισθίων κατηγοριών 
μισθωτών ά καθορισμός τών όποιων 
έξαιρεΐται τών Συλλογικών Συμβά
σεων Εργασίας καί συντάξεων καί 
συναφών παροχών πραγματοποιεί
ται άνευ προηγουμένης ύποβολής 
τού σχετικού αιτήματος είς τήν Δι- 
εύθυνσιν Τ ιμών καί Εισοδημάτων, 
τού Υπουργείου Συντονισμού καί 
Προγραμματισμού καί τής κατά τό 
άρθρον I τού παρόντος γνωμοδοτή- 
σεως τής ’Επιτροπής Τιμών καί Ει
σοδημάτων.

2. Διά κοινών αποφάσεων τού ‘Υ
πουργού Συντονισμού καί Προγραμ
ματισμού καί τών έπί μέρους άρμο- 
δίων Υπουργών δύναται νά ύπα- 
χθοϋν είς τήν διαδικασίαν τής προ
ηγουμένης παραγράφου καί έτεραι 
περιπτώσεις αναπροσαρμογών τι
μών άγαθών ή ύπηρεσιών μισθών — 
ημερομισθίων καί λοιπών εισοδημά
των.

ΚΕΦΑΛΑΙ ΟΝ Γ'.

Διαδικασία Έπιλύσεως 
.Συλλογικών Διαφορών

"Α ρ θ ρ ο ν 10.

1. α) Διά κοινής άποψάσεως τών 
Υπουργών Δικαιοσύνης καί Άπα
σχολήσεως δύναται νά άρισθή ότι 
τά Πρωτοβάθμιον καί Δευτεροβά
θμιον Διοικητικά Διαιτητικά Δικα

στήρια Αθηνών, συντίθενται καί 
λειτουργούν είς πλείονα τμήματα 
τής αυτής, πρός τήν κατά τάς κει- 
μένας διατάξεις, συνθέσεως αυτών. 
ΔΓ όμοιων αποφάσεων δύναται νά 
έπεκταθή ή έφαρμογή τού παρόντος 
άρθρου καί ύφ’ έτέρων Διοικητικών 
Διαιτητικών Δικαστηρίων.

β) Έπί πλειόνων τμημάτων τών 
Διοικητικών Διαιτητικών Δικαστηρί
ων, ή μεταξύ τούτων κατανομή τών 
πρός έπίλυσιν συλλογικών διαφορών 
εργασίας γίνεται ύπό τού κατά βα
θμόν άρχαιοτέρου έκ τών διοριζομέ- 
νων ώς Προέδρων τών τμημάτων, όσ- 
τις καί άσκεΐ καθήκοντα προϊσταμέ
νου τού Διοικητικού Διαιτητικού Δι
καστηρίου. ‘Ο προϊστάμενος τού Δι 
οικητικοΰ Διαιτητικού Δικαστηρίου, 
είναι άποκλειστικώς άρμόδιος κατά 
πάσας τάς περιπτώσεις, καθ’ άς υ
πό τών κειμένων διατάξεων προβλέ- 
πεται άπόψασις ή διαδικασία, ένώ- 
πιον τού Προέδρου τού Διοικητικού 
Διαιτητικού Δικαστηρίου.

Έν περιπτώσει συνθέσεως καί 
λειτουργίας τού Πρωτοβαθμίου Δι
οικητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου 
Αθηνών είς τμήμοττα, διορίζεται εις 
έπί πλέον, τού αριθμού τών τμημά
των, Πρόεδρος.

γ) ΔΓ άποφάσεως τού ‘Υπουργού 
Δικαιοσύνης, μετά γνώμην τού Προ
ϊσταμένου τού οικείου δικαστηρίου, 
ούναται νά άπαλλάσσωνται έν όλψ. 
ή έν μέρει τών κυρίων δικαστικών 
καθηκόντων των, οί Πρόεδροι τών 
Διοικητικών Διαιτητικών Δικαστηρί
ων, διαρκούσης τής θητείας των, ά
νευ μεταβολής είς τήν υπηρεσιακήν 
κατάστασιν καί τήν ίεραρχικήν σχέ- 
σιν αύτών.

δ) Διά κοινής άποφάσεως τών Ύ 
πουργών Οικονομικών καί Δικαιοσύ
νης, δύναται νά όρίζηται έπνμίσθιον 
είς τούς Προέδρους τών Διοικητικών 
Διαιτητικών Δικαστηρίων.

2. Είς τό άρθρον 15 παρ. 3 τού 
Ν. 3239)55 προστίθεται έδάφιον, έ- 
χον ούτω:

Ή ένώπιαν τών Πρωτοβαθμίων Δι 
οικητικών Διαιτητικών Δικαστηρίων 
συζήτησις άρχεται διά τής άναγνώ- 
σεως ύπό τού άρμοδίου γραμματέως 
τής ύπό. τής συλλογικής διαφοράς 
Έκθέσεως, ήτις κςχταρτίζεται ύπό 
τής διά τού άρθρου 5 τού παρόντος 
συνιστωμένης παρά τφ «ΚΕΠΕ) Ύ- 
πλρεσίας Τιμών καί Εισοδημάτων, 
έκτος έάν παρήλθεν άπρακτον δεκαή
μερον άπό τής κοινοποιήσεώς του πε
ρί παραπομπής, τής συλλογικής δια
φοράς έγγράφου.

3. Τό άρθρον 7 παράγρ. 2—3 τού 
Ν.Δ. 186)1969 άντικαθίσταται ώς 
ακολούθως, μεταβαλλομένης άναλό
γως τής άριθμήσεως τών λοιπών πα
ραγράφων.

«α) Ό έξουσιοδοτούμενος παρά 
τού Υπουργού Άπασχολήσεως υ
πάλληλος παραπέμπει αμελλητί είς 
τό άρμόδιον Πρωτοβάθμιον Διοικητι
κόν Διαιτητικόν Δικαστήρισν τήν κα- 
ταρτιζομένην "Εκθεσιν μετά τού σχη- 
ματισθέντος φακέλου πρός έπίλυσιν 
τής συλλογικής διαφοράς, ύποχρεοΰ- 
ται δέ όπως κοινοποτήση τό περί πα
ραπομπής έγγραφον είς τήν παρά τφ 
(ΚΕΠΕ) Υπηρεσίαν Τιμών καί Ει
σοδημάτων.

γ) Ή ανωτέρω Υπηρεσία, εντός 
Βεκαημέρου, ύποχρεοΰται είς τήν κα- 
τάρτισιν καί αποστολήν είς τά κατά 
περίπτωσιν άρμόδιον Πρωτοβάθμιον 
Διοικ. Διαιτητικόν Δικαστήριον τής 
προβλεπρμένης έκθέσεως έπί τού σχε 
τικοΰ αιτήματος τής συλλογικής δια 
Φοράς καί τών επιπτώσεων τούτης 
άπό κοινωνικής καί οικονομικής ά- 
πόψεως. Ή έκθεσις αυτή άναγινώσκε- 
ται ΰποχρεωτικώς κατά τήν πρός έκ- 
θζσιν τής άποφάσεως διάσκεψιν τού 
Πρωτοβαθμίου Διοικητικού Διαιτητι
κού Δικαστηρίου. Σχετική μνεία δέον 
νά γίνεται έν τή άποφάσει.

6) Έπί σκοπφ διευκολύνσεως τής 
έπιμορφώσεως δικαστών έπί οικονο
μικών θεμάτων, παρέχεται υποχρεω- 
τικώς ώς Προέδρους Πρωτοδικ. καί 
Πρωτοδίκας φοιτώντας είς τά οικεία 
τμήματα τών Πανεπιστημίων Άηνών 
καί Θεσσαλονίκης ή ισοτίμων τούτων 
Σχολών, έκπαιδευτικαί άδειαι μετά 
πλήρων άποδοχών κατά τάς περιό
δους τών τμηματικών καί πτυχιακών 
εξετάσεων, είς άς οΰτοτ λαμβάνουν 
μέρος.

ε) Μερίμνη τών Υπουργών Συντο
νισμού καί Προγ)σμοΰ, Άπασχολή- 
σεως καί Δικαιοσύνης δύναται νά 
όργανοΰνται κύκλοι έπιμορφώσεως 
έπί οίκονομικ. καί κοινωνικών θεμά
των συναφών πρός τήν έπίλυσιν συλ
λογικών διαφορών εργασίας. Είς τούς 
κύκλους αυτούς δύναται ινά συμμε
τέχουν καί έτεροι δικαστικοί λει
τουργοί, ώς καί έκπρόσωποι Έργο- 
δοτικών καί Εργατικών ’Οργανώσε

ων. Τά τού χρόνου καί τής διάρκει
ας, τών κύκλων τούτων έπιμορφώσε
ως, ής καί τά τού προγράμματος 
καί τών έκπαιδευτών, ορίζονται διά 
κοινής Άποφάσεως τών Υπουργών 
Συντονισμού καί Προγραμματισμού, 
Δικαιοσύνης καί Άπασχολήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Συμβούλιου έρεύνης Τιμών
Είσαγομένων καί Εξαγομένων 

Άγαθών
καί παρεχομένων συναφών υπηρεσιών.

"Αρθρον 11.

1. Συνιστάται διά τού παρόντος 
Συμβούλιου Έρεύνης Τιμών, λειτουρ
γούν παρά τή Νομισματική Επιτρο
πή, ύπό τήν έποπτείαν τού ‘Υπουρ
γού Εμπορίου, σκοπόν έχον τήιν συλ
λογήν πληροφοριών περί τών τιμών 
τών είσαγομένων καί έξαγομένων ά
γαθών καί τήν τταροχήν ύπηρεσιών 
πρός άποτροπήν τής δΓ ύπερτιμήσε- 
ως ή ύποτιμήσεως τούτων έπιτεύξεως 
χθεμίτου οφέλους.

2. Τό Συμβούλιον είναι έννεαμε- 
λές, συγκροτείται δέ διά κοινής ά
ποφάσεως τών Υπουργών Συντονι
σμού καί Εμπορίου, έξ άινωτέρων 
καί άνωτάτων υπαλλήλων τών Υ
πουργείων Συντονισμού καί Προ
γραμματισμού, Οικονομικών, ’Εμπο
ρίου, ιΒομηχανίας καί τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος καί έκ πτυχιούχων Ά
νωτάτων Σχολών, είδικώς άσχοληθέν- 
των έπί τών θεμάτων άρμοδιότητος 
τού Συμβουλίου. Διά τής περί συγ- 
κροτήσεως τού Συμβουλίου άποφά
σεως ταύτης, ορίζεται ό Πρόεδρος 
καί οί άναπληρωταί τού Προέδρου 
καί τών μελών καί ή θητεία τούτων, 
μή δυναμένη νά ύπερβή τήν πεντα
ετίαν, δυναμένη όμως νά κηρυχθή λή- 
ξασα προ τής έκπνοής της δΓ ήτιο- 
λογημένης άποφάσεως τών αύτών Υ
πουργών.

3. ΔΓ όμοιας άποφάσεως θέλουν 
καθορισθή τά τής όργαινώσεως Γραμ
ματείας πρός έξυπη,ρέτησιν τού Συμ
βουλίου, ό οργανισμός λειτουργίας, 
ή άποζημίωσις τών μελών τού Συμ
βουλίου καί τού προσωπικού τής 
Γραμματείας, ώς καί ή άνάθεσις είς 
τό Συμβούλιον καί έτέρων έργων, 
συναφών πρός τάς κατά τό έπόμενον 
άρθρον άρμοδιότητας αύτοΰ. Ή άπο- 
ζημίωσις τών μελών τού Συμβουλί
ου καί τού προσωπικού τής Γραμμα
τείας ορίζεται 6Γ άποφάσεως τών Υ
πουργών Συντονισμού — Προγραμ
ματισμού καί Οικονομικών.

4. Παρά τφ Συμβουλίψ καί πρός 
ϋποβοήθησιν τού Εργου του συνιστά- 
ται Τεχνική Γραμματεία έξ υπαλλή
λων, άποσπωμένων έκ τής Τραπέζης 
Ελλάδος ή έτερον Κρατικού ’Οργα
νισμού ή Δημοσίας Υπηρεσίας ή Νο
μικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. 
Δι’ όμοιας άποφάσεως τών αυτιών Υ
πουργών, θέλουν καθορισθή τά τής 
συγκροτήσεως καί λειτουργίας έν γί
νει αυτής.

"Αρθρον 12.

Τό Συμβούλιον, έν τή έκπληρώσει 
τού κατ’ άρθρον 1 ] σκοπού του, έχει 
ιδία τάς ακολούθους άρμοδιότητας:

α) Μεριμνά διά τήν καθιέρωσιν 
καί άνάπτυξιν συστήματος πληροφο
ριών περί τών τιμών, δΓ άπ’ ευθεί
ας έπαφών αυτού μετ’ ειδικών προ
σώπων ή οίκων τού Εξωτερικού ή ε
σωτερικού.

6) Παρακολουθεί καί ερευνά τήν 
οιαμόρφωσιν τών τιμών τών είσαγο
μένων καί έξαγομένων άγαθών.

γ) Εξετάζει τά μείζσνος σημασί
ας θέματα, άτι-να έχουν σχέσιν μέ τάς 
τιμάς τών είσαγομένων καί Εξαγομέ
νων άγαθών, δικαιωμάτων καί υπη
ρεσιών (τεχνική βοήθεια, εύρεσιτε- 
χνίαι, έμπορκά σήματα, άμοιβαί ει
δικών κλπ.).

δ) Παρέχει γενικάς οδηγίας, κα
τευθύνσεις καί πληροφορίας περί τών 
τρεχουσών τιμών τών άγαθών, πρός 
Τιμολογίων Εξαγωγής Αθηνών, ώς 
τήν Κεντρικήν ’Επιτροπήν Ελέγχου 
καί τοιαύτας περί τού ύψους τών α
μοιβών δΓ ύπηρεσίας καί δικαιώμα
τα διά πάσαν έτέραν υπηρεσίαν, άρ- 
μοδίαν έπί τών θεμάτων τούτων, 
ε) ,Ενεργεί διά τών φοροτεχνικών ύ
πηρεσιών τού Κράτους, καί -τής Υ
πηρεσίας Ελέγχου δΓ έφαρμογήν 
τών συναλλαγματικών νόμων τής 
Τραπέζης Ελλάδος σχετικόν μέ τόν 
σκοπόν τού παρόντος νόμου έλεγχον 
οϊασδήποτε έπιχειρήσεεως.

στ) Καλεΐ τούς Ενδιαφερομένους, 
όπως έντός τής τακτής προθεσμίας 
υποβάλλουν είς αυτό τά προσήκοντα

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 3η ΣΕΛΙΔΑ)



ΐοποΒετήοειρ καί Μεταρολέρ 
άτι διοίκηση καί Υεοκατοοτημβτβ

'Ολόκληρο τό οχέόιο νόμου 
περί τιμών - εισοδημάτων

Μέ πράξεις τοΰ κ. Διοικητοϋ έγι
ναν οί ακόλουθες τοποθετήσεις καί 
μεταβολές:

— Ό κ. ’Ιωάννης Καλλιμασιώ- 
της Διευθυντής Ύποκ) τος Πειραι
ώς, εις τό Κεντρικόν Κατάστημα 
ώς Διευθυντής, αντί τοϋ κ. Πανα- 
γιοίτου Π αρασκευοποΰλου, Διευθυν- 
τσϋ, τιθέμενου εις την Διάθεσιν τής 
Διοικήσεως λόγφ εξόδου του έκ τής 
Υπηρεσίας, ώς καταλαμβανόμενο1, 

ϋπό τοΰ ορίου ηλικίας τήν 31.12. 
1976.

— Ό κ. Μελέτιος Λιακάκος - Ύ- 
ποδ)ντής, "Γποδ)ντής Κεντρ. Κατ) 
τος, εις τό Κεντρικόν Κατάστημα, 
ώς ’Αναπληρωτής Διευθυντοϋ διά 
τάς βιομηχανικός χορηγήσεις.

— Ό κ. Νικόιλαος Μπουρύπουλος 
Υποδιευθυντής, Αναπληρωτής Δι- 
ιευθυντοϋ Διευθΰνσεως Καταστημά
των ’Εσωτερικοί, εις τό Κεντρικόν 
Κατάστημα, ώς ’Αναπληρωτής Δι- 
ευθυντοΰ διά τάς εμπορικός χορηγήΓ 
σεις.

—· Ό κ. Άνδρέας Μαρίτσας - Δι
ευθυντής Προϊστάμενος Διενθύνσεως 
’Απαιτήσεων έν Καθυστερήσει, εις 
τό Κατάστημα όδοΰ Σταδίου 38, ώς 
Διευθυντής, αντί τού κ. Μιχαήλ 
Στρατηγάκη - Διευθυντοϋ τιθεμένου 
εις τήν Διάθεσιν τής Διοικήσεως λό- 
Ύφ εξόδου του έκ τής Υπηρεσίας, 
ως καταλαμβανόμενου υπό τοΰ ορίου 
ηλικίας τήν 31.12.1976.

■—· Ό κ. Χρηστός Άποσκίτης — 
Διευθυντής, Προϊστάμενος Διενθύν- 
σεως Γραμματείας, εις τήν Διεύθυν- 
σιν Έπιθεωρήσεως ώς Προϊστάμε
νος αυτής, αντί τοΰ κ. ’Αναστασίου 
Τσιμερλή - Δ)υντοΰ τιθεμένου εις 
τήν Διάθεσιν τής Διοικήσεως, λόγιο 
εξόδου του έκ τής Υπηρεσίας, ώς 
καταλαμβανόμενου υπό τοϋ ορίου η
λικίας τήν 31.12.1976..

— Ό κ. ’Ιωάννης Τσεκούρας - 
Διευθυντής Προϊστάμενος τής Διευ- 
βΰνσεως ’Οργανώσεως, εις τό Υπο
κατάστημα Πειραιώς, ώς Διευθυν
τής.

—· Ό κ. ’Ιωάννης Κουτσνμπός - 
Υποδιευθυντής ’Αναπληρωτής Διευ- 
θυντοϋ ’Εμπορικών Χορηγήσεων, εις 
τήν Διεύθυνσιν Καταστημάτων ’Εσω
τερικού, ώς Προϊστάμενος αυτής.

Ό κ. Ευάγγελος Κούμπαρης Υ
ποδιευθυντής ’Αναπληρωτής Διευθυν- 
τοΰ Προσωπικοί, εις τήν Διευθυν- 
σιν ’Εμπορικών Χορηγήσεων, ώς ’Α
ναπληρωτής Διευθυντοϋ αυτής.

— Ό κ. ’Αθανάσιος Νικολέσης - 
Υποδιευθυντής, Περιφερειακός Δι
ευθυντής Νήσων Αιγαίου, εις τήν 
Διεύθυνσιν Καταστημάτων ’Εσωτερι
κοί, ώς ’Αναπληρωτής Διευθυντοϋ 
αυτής.

— Ό κ. Θωμάς Θωμύπουλος 'Υ
ποδιευθυντής Προϊστάμενος τής Δι- 
ευθυνσεως Μελετών ’Επιχειρηματι
κών Δραστηριοτήτων, εις τήν Διεύ- 
θυνσιν ’Απαιτήσεων έν Καθυστερή
σει, ώς Προϊστάμενος αυτής.

—- Ο κ. Δημήτριος Σταμόπουλος 
'Υποδιευθυντής ’Αναπληρωτής Διευ- 
θυντοϋ Κεντρικού Καταστήματος, εις 
τήν Διεύθυνσιν Μελετών ’Επιχειρη
ματικών Δραστηριοτήτων, ώς Προ
ϊστάμενος αυτής.

— ' Οκ. ’Αθανάσιος Θωμάς, 'Υ
ποδιευθυντής παρά τή Διευθύνσει 
Μελετών ’Επιχειρηματικών Δραστη
ριοτήτων, εις τήν αυτήν Διεύθυνσιν, 
ώς ’Αναπληρωτής Διευθυντοϋ αυτής.

— Ό κ. ’Απόστολος Ταλιαδούρος 
'Υποδιευθυντής ’Αναπληρωτής Διευ- 
θυντοϋ Γραμματείας, εις τήν αυτήν 
Διεύθυνσιν, ώς Προϊστάμενος αυ
τής.

Ό κ. Γεώργιος Τσοκόπουλος, Ύ- 
ποδήντής, Ύποδ)ντής παρά τφ Κεν 
τρικφ Κατ) τι, είς τήν Δ)νσιν Γραμ 
ματείας, οδς Αναπληρωτής Διευθυν- 
τοϋ αυτής.

— Ό κ. Γεώργιος Λαμπρόπουλος, 
Συμπράττων Υποδιευθυντής, 'Υπο
διευθυντής παρά τή Διευθύνσει Γε
νικοί Λογιστηρίου (6—Β) είς τήν 
Διεύθυνσιν Προσωπικοί, ώς Υποδι
ευθυντής.

— Ό κ. Σωτήριος Λουκος, Συμ- 
πραττων Υποδιευθυντής Προϊστάμε
νος Τμήματος Γενικών καί Ειδικών 
Οικονομικών θεμάτων παρά τή Διευ- 
θύνσει Προσωπικοί, είς τήν Διτύ- 
θυνσιν Γενικοί Λογιστηρίου», ώς Υ
ποδιευθυντής (6—Β).

—- Ό κ. Νικόλαος Μελετίου, Τμη- 
ματάρχης Α', Προϊστάμενος Τμή
ματος Άξιολογήσεως Προσωπικοί, 
παρά τή Διευθύνσει Προσωπικοί, 
είς τό Υποκατάστημα Πλατ. Συν
τάγματος, ώς Υποδιευθυντής.

— Ό κ. Παναγιώτης Σπανός, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως Υποδιευ
θυντής τοϋ Υποκαταστήματος Αίγι
ου, είς τό Κατάστημα όδοϋ Σταδίου 
38, ώς Προϊστάμενος Υπηρεσίας.

— Ό κ. Γεώργιος Ζάβλαρης Λο
γιστής Α' τάξεως, Διευθυντής τοϋ 
Υποκαταστήματος Σκόδρας, είς τό 
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Α', 
ώς Προϊστάμενος Υπηρεσίας.

—· Ό κ. Μάρκος Τουρούκης, Λο
γιστής Α' τάξεως, Έντεταί,μένος 
και Προϊστάμενος Λογιστηρίου τοΰ 
Υποκαταστήματος Πύργου, είς τό 
αύτό Υποκατάστημα, ώς Υποδιευ
θυντής αντί τοϋ κ. ΙΙαναγιώτου 
Χουρχούλη, Τμηματάρχου Β' τάξε
ως, μετατιθεμένου είς τό Υποκατά
στημα Άμαλιάδος, ώς Διευθυντοϋ, 
αντί τοΰ κ. Θεοδώρου Ζώτου, Τμη
ματάρχου Α' τάξεως, μετατιθεμένου 
είς τήν Διεύθυνσιν Γενικοί Λογιστη
ρίου, ώς Προϊσταμένου τοϋ Τμήμα
τος Λογιστικοί καί Σχέσεων μετά 
Τραπεζών (6Α1), αντί τοΰ κ. Άν- 
δρέου Θερμοί, Τμηματάρχου Α' τά- 
ξεως, παραμένοντος είς τήν αυτήν 
Διεύθυνσιν, ώς Προϊσταμένου Τμή
ματος παρά τφ κ. Διευθυντή.

— Ό κ. ’Ιωάννης Καραγεωργίυυ, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως Προϊστά
μενος Υπηρεσίας Πολιτικής Σχε- 
διασεως ’Εκτάκτου ’Ανάγκης είς τό 
Τμήμα Γενικών καί Ειδικών Οικο
νομικών Θεμάτων, ώς Προϊστάμε
νος.

■— Ή Κα Κωνσταντίνα Παπαδή- 
μα, Τμηματάρχης Β' τάξεως, Προ
ϊστάμενη Υπηρεσίας Άξιολογήσεως 
Προσωπικοί, είς τό Τμήμα Άξιολο- 
γήσεως Προσωπικοί ώς ΙΙροϊστα- 
μένη.

— Ό κ. Νικόλαος Τρουπάκης, 
Ύποτμηματάρχης, Π ροϊστάμενος

— Ο κ. Άρμάνδος Κυριάκης, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, Βοηθός 
Περιφερειακοί Δ)ντοΰ Ύποκ)των 
Κύπρου, είς τό Ύποκ)μα Λ. Μακα
ρίου Λευκωσίας ώς Διευθυντής αν
τί τοϋ κ. Άνδρέα Φιλιππίδη, Τμη
ματάρχου Α' τάξεως, Περιφερεια
κοί Διευθυντοϋ Ύποκ) των Κύπρου, 
άΛαλλασσομένου τών καθηκόντων του 
ώς Διευθυντοϋ, είς τό Ύποκ) μα Λ. 
Μακαρίου — Λευκωσίας.

—Ό κ. Α. Κυριάκης θ’ άναπλη- 
ροϊ τον Περιφερειακόν Διευθυντήν 
άπόντα ή κωλυόμενον.

—Ό κ. Άνδρέας Κωνσταντινίδης 
έκ τοΰ επιτόπιου προσωπικοί, προϊ
στάμενος Υπηρεσίας τοΰ Ύποκ)τος 
οδοί Λήδρας — Λευκωσίας, είς τό 
Υποκ)μα Μόρφου, ώς Προϊστάμε

νος Λογιστηρίου, άντί τοϋ κ. Τηλε
μάχου Μακρυγιάννη, έκ τοΰ επιτό
πιου προσωπικοί, μετατιθεμένου είς 
τό Ύποκ) μα όδοϋ Λήδρας — Λευ
κωσίας, ώς Προϊσταμένου Λογιστη
ρίου τοΰ έν λόγψ Υποκαταστήματος 
άντί τοϋ κ. Αθανασίου Άθανασιά- 
δη, έκ τοϋ έπιτοπίου προσωπικοί, 
τοποθετούμενου είς τό αύτό Υποκα
τάστημα, ώς Ύποδιευθυντοΰ.

— Ό κ. Κυριάκος Νεοφύτου, έκ 
τοϋ έπιτοπίου προσωπικοί, Προϊστά
μενος Υπηρεσίας παρά τή Θυρίδι 
Λεμεσού, ώς Προϊστάμενος τής αυ
τής Θυρίδας (Προϊστάμενος Λογι
στηρίου Α').

— ·Ό κ. Άνδρέας Κουτουμάνος, 
έκ τοΰ έπιτοπίου προσωπικοί, Προ
ϊστάμενος Υπηρεσίας τοΰ Υποκατα
στήματος όδοϋ Λήδρας - Λευκωσίας, 
ιός Προϊστάμενος Λογιστηρίου Υ
ποκαταστήματος Λάρνακας (Προϊ
στάμενος Λογιστηρίου Β'). .

—· Ό κ. Γεώργιος Ανατολίτης,
I έκ τοϋ έπιτοπίου προσωπικοί, Ύπάλ- !

Υπηρεσίας Πειθαρχικής Διαδικασί
ας, είς τό συνιστώμενσν Τμήμα Π ει- 
θαρχικής Διαδικασίας καί Γενικών 
Ζητημάτων Προσωπικοί Καταστη
μάτων ’Εξωτερικοί, ώς Προϊστάμε
νος.

— Ό κ. Παναγιώτης Κοπιτόπου- 
λος, Ύποτμηματάρχης, Προϊστάμε
νος Υπηρεσίας Διαφορών καί Δι
κών Προσωπικοί είς τό Τμήμα Υ
πηρεσιακής Έξελίξεως Προσωπικοί, 
ώς Προϊστάμενος.

— Ό κ. ’Ιωάννης Δημητρακόπου· 
λος - Λογιστής Α' τάξεως, Αναλυ
τής Συστημάτων Β' παρά τή Διευ- 
θύνσει Όργανώσεως είς τό νεοσυ- 
σταΰέν Τμήμα Προγραμματισμοί 
καί Μηχανογραφικής Διαδικασίας, 
ώς Προϊστάμενος.

— Ό κ. Παναγιώτης Γιακουμέλος 
Ύποτμηματάρχης παρά τή Διευθύν- 
σει Προσωπικοί, είς τήν Υπηρεσίαν 
Συλλογικών Σχέσεων ώς Προϊστά
μενος.

— Ό κ. Γεώργιος Κόμης - Ύπο
τμηματάρχης, Προϊστάμενος Υπη
ρεσίας παρά τψ Κεντρικώ Καταστή- 
ματι είς τήν Υπηρεσίαν Πολιτικής 
Σχεδιάσεως ’Εκτάκτου Ανάγκης (Π. 
Σ.Ε.Α.) (Τμήμα Ασφαλείας Κατα
στημάτων Τραπέζης), ώς Προϊστά
μενος,

—· Ή Κα ’Ελπίδα Μπέρτου - Λο
γιστής Α' τάξεως παρά τή Διευθύν- 
σει Π,ροσωπικοΰ, είς τήν Υπηρε
σίαν Διαφορών καί Δικών Προσω
πικοί, ώς- Προϊστάμένη.

— Ό κ. Χαράλαμπος Σύριος - Λο
γιστής Α' τάξεως παρά τή Διευθύν- 
σει Προσωπικοί, είς τήν Υπηρε
σίαν Πειθαρχικής Διαδικασίας, ώς 
Π ροϊστάμενος.

—- Ή Κα Αγγελική Σιμού - Ύ
ποτμηματάρχης Προϊστάμένη Υπη
ρεσίας Γραμματείας, είς τήν Ύπη,- 
ρεσίαν Μητρώου, ώς Προϊστάμένη 
άντί τής κ. Μερόπης Σπυλιοπούλου 
Τμηματάρχου Β' τάξεως, μετατιθε- 
μένης άντιστοίχως είς τήν Υπηρε
σίαν Γραμματείας, ώς Προϊστα- 
μένης.

I ληλος τοϋ Ύποκ) τος Λάρνακας έκ- 
τελών χρέη Π ροϊσταμένου Λογιστή- 

I ρίόυ, <ός Προϊστάμενος Υπηρεσίας 
τοΰ Ύποκ) τος οδοί Λήδρας - Λευ
κωσίας.

— Ό κ. Χάρης Χριστυδουλίδης, 
έκ τοΰ έπιτοπίου προσωπικοί, Υπάλ
ληλος τοϋ Ύποκ) τος Λ. Μακαρίου - 
Λευκωσίας, είς τό Ύποκ) μα όδοΰ 
Λήδρας - Λευκωσίας ώς Προϊστά
μενος Υπηρεσίας.

— Ό κ. Γεώργιος Προΰντζος, έκ 
τοΰ έπιτοπίου προσωπικοί, Υπάλλη
λος τοΰ Ύποκ) τος Άμμοχώστου 
(κλιμάκιον Λεμεσού), είς τό Ύποκ) 
μα Λεμεσού, ώς προϊστάμενος Υ
πηρεσίας.

Ή κ. Γεωργία Γιαπάνη, έκ τοΰ 
έπιτοπίου προσωπικοί, Υπάλληλος 
τοΰ Ύποκ) τος Άμμοχώστου (κλι
μάκιου Λεμεσού), είς τό Ύποκ)μα 
Λεμεσού ώς Προϊστάμένη Υπηρε
σίας.

— Ό κ. Κων) νσς Εύαγγελίδης, 
έκ τού έπιτοπίου προσωπικοί, Προϊ
στάμενος Υπηρεσίας Ύποκ) τος Λε
μεσού, είς τήν Θυρίδα Λεμεσού, ώς 
II ροϊστάμενος Υπηρεσίας.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαίο» δργανον τού Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων της Εθνικής 

Τραπέζης τής "Ελλάδος.
»

Δ)νσιις ουμφώνως τφ Νόμψ: 
Υπεύθυνος:

ΠΑΝ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Κεφαλληνίας 48—50
Διευθυντής Συντάξεως: 

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Καμελιών 42 — Π. Ψυχικόν

α

"Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Αθ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Ά.θήναι 
Τηλ. 3219306

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛ.)

στοιχεία, έξ ών άττοδεικνύεται τό βά
σιμου τών ισχυρισμών των.

ζ) Επιβάλλει τάς έν άρθ,ρω 14 
όριζομένας διοικητικός κυρώσεις είς 
βάρος τών έμφανιζόντων ψευδή στοι
χεία .άφορώντα είς τάς τιμάς τών έν 
έδαφίω γ' τοΰ παρόντος άρθρου ά- 
ναφερομέινων άγαθών.

η) Παρέχει στοιχεία καί πληρο
φορίας είς τάς άρμοδίας Υπηρεσίας 
περί τοΰ ΰψους τών είς συνάλλαγμα 
πληρωμών διά τήν χρήσιν τεχνολογι
κών μεθόδων, ευρεσιτεχνιών, σημά
των κλπ.

Ά ρ θ ρ ο ιν 13.

1. Τά κατά τό έδάφιον ε' τοΰ 
προηγουμένου άρθρου ένεργοΰντα 
τον έλεγχον όργανα, δικαιούνται νά 
προβαίνουν είς πάσαν έρευναν λογι
στικών βιβλίων καί πάσης φύσεως 
στοιχείων τών ελεγχόμενων επιχει
ρήσεων. Τά ελεγχόμενα φυσικά ή νο
μικά πρόσωπα, ύποχρεοΰνται, όπως 
παρέχουν είς τά όργανα τοΰ έλέγχου 
άπαντα τά διά τήν άσκησιν τοΰ έ
λέγχου αναγκαία στοιχεία.

2. Δημόσιου ΰπηρεσίαι, δημόσιοι 
οργανισμοί, νομικά πρόσωπα δημο
σίου καί ΐδιωτικοΰ δικαίου, ώς καί 
Τράπεζαι, ύποχρεοΰνται, όπως παρέ
χουν είς τό Συμβούλων καί τά διενερ- 
γοΰντα τον έλεγχον όργανα, τάς ζη- 
πιψυλασομενών μόνον τών περί τρα
πεζικού απορρήτου διατάξεων.

3. Τά πορίσματα τοΰ κατά τήν 
παράγρ. 1 τοΰ παρόντος άρθρου ε
λέγχου κοινοποιούνται είς τάς άρμο- 
δίας φορολογικάς Άρχάς,

Ά ρ θ ρ ο ν 14.

1. ’Εάν τό Συμβούλων ήθελε δια
πιστώσει χ,ρησιμαποίησιν ανακριβών 

I στοιχείων, βάσει τών όποιων διεμορ- 
φώθη ή τελική άξια τών είσαγομένων 
ή εξαγομένων άγαθών ή τών έκ διε
θνών συναλλαγών άπορρεόντων πά
σης φύσεως δικαιωμάτων καί υπηρε
τούμενος παρ’ αυτών πληροφορίας, 
κατ’ άπόκλισιν άπό πάσης έτέρας 
διατάξεως άπαγορευούσης τοΰτο ί
σιων, επιβάλλει, ανεξαρτήτως ποινι
κών καί λοιπών τπρσβλεπομένων ύπό 
τής κείμενης νοομθεσίοτς κυρώσεων, 
εισφοράν, είς βάρος τών χρησιμοποι- 
ούντων τοιαΰτα στοιχεΤα υπέρ τοΰ 
Δημοσίου, κατ’ έλάχιστόν ’ίσον προς 
τό ήμισυ καί μέχρι τοΰ τριπλασίου 
τής διαπιστωθείσης διαρροής συναλ
λάγματος, είσπραττομένην κατά τον 
Κώδικα περί Είσπράξεως Δημοσίων 
’Εσόδων.

2. Υπό τοΰ Συμβουλίου καταρτίζε
ται πίναξ τών καθ’ ών επιβάλλονται 
αί ανωτέρω κυρώσεις, όστις κοινο
ποιείται είς τάς "Υπηρεσίας έγκρίσε- 
ως εισαγωγών ·—· εξαγωγών, ώς καί 
είς τάς αρμόδιας φορολογικάς καί 
διά τόν έλεγχον τοΰ συναλλάγματος, 
Άρχάς.

3. Οί καθ’ ών έπεβιλήθησαν αί α
νωτέρω κυρώσεις ώς καί πάσα προ
σωπική έταιρεία είς τήν όποίαιν με
τέχουν ώς όμάρυθμοι ή έτερρόρυθμοι 
έτάϊροι ή ανώνυμοι έταιρεΐαι τής ο
ποίας τυγχάνουν μέλη τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου αποκλείονται διά 
τής έπιβαλλούσης τήν ποινήν άποφά- 
σεως επί έν τουλάχιστον έτος τής 
συμμετοχής είς διαγωνισμούς προ
μηθειών τού Δημοσίου, ’Οργανισμών 
Δημοσίου Δικαίου καί Δημοσίων ’Ε
πιχειρήσεων.

4. Κατά τών πράξεων επιβολής 
τής κατά τά άνω εισφοράς, επιτρέ

πεται, ή άσκησις προσφυγής και έν
δικων μέσων ενώπιον φορολογικών 
δικαστηρίων κατά τάς κειμένας δια
τάξεις τοΰ ιΚώδικος φορολογικής δι
κονομίας.

Ά ρ θ ρ ο ν 15.

Πάσα δαπάνη λειτουργίας τοΰ 
Συμβουλίου καί τής Τεχνικής Γραμ
ματείας, ώς καί πάσα έτερα σχετι- 
ζομένη μέ τήν εφαρμογήν τοΰ παρόν
τος νόμου τοιαύτη βαρύνει τήν Τρά
πεζαν τήν "Ελλάδος.

Ά ρ θ ρ ο ν 16.

Ή συσταθεΐσα διά τοΰ άρθρου 7 
τοΰ Ν.Δ. 186)1 969 "Υπηρεσία Μελε
τών παρά τφ ‘Υπουργέ,ίψ Άπασχο- 
λήσεως δεν θίγεται έκ τών διατάξεων 
τοΰ παρόντος.

Ά ρ θ ρ ο ν 17.

Τό άρθρον 46 τοΰ Ν.Δ. 165)1 973 
«περί ’Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 
τής "Ελλάδος» αντικαθίσταται ώς 
εξής:

«Ά ρ θ ρ ο ν 46.

Διεθνείς σχέσεις καί συμβάσεις.

Αί άφορώσαι είς τάς διεθνείς σχέ
σεις καί συμβάσεις καί τάς συμβά
σεις μετ’ εμπορικών οϊκων τής αλ
λοδαπής αποφάσεις τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου έκτελοΰνται μετ’ έγκρι- 
σιν τών "Υπουργών ’Εμπορίου καί

Μεταφορών καί ’Επικοινωνιών παρε- 
χομένην διά κοινής άποφάσεώς των».

Άρθρον 18.

1. Αί ύπό τών άρθρων 2 (παρ. 1) 
3, 4 (παρ. 1 καί 2) καί 5 (παρ. 1 
καί 2), τοΰ Ν.Δ. 3758)57 «περί ί
δρύσεως ’Εθνικού ’Οργανισμού Κα
πνού», ώς συνεπλη.ρώθη καί έτροπο- 
ποιήθη μεταγενεστέρως, προβλεπό- 
μεναι άρμοδιότητες τής καταργηθεί
σης διά τοΰ Ν.Δ. 957)71 «περί "Υ
πουργικού Συμβουλίου καί "Υπουρ
γείων» Κυβερνητικής Επιτροπής Κα
πνού (ΚΕΚ), ασκούνται ύπο τής, διά 
τής ύπ’ άριθ. 127)18.7.75 πράξεως 
τοΰ "Υπουργικού Συμβουλίου, συστχχ- 
θείσης Οικονομικής Επιτροπής εξ 
"Υπουργών ή ύπό τοΰ "Υπουργού ’Ε
μπορίου κατόπιν έξουσιοδοτικής άπο- 
φάσεως τής ’Επιτροπής ταύτης, δη
μοσιευόμενης είς την ’Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως. Άπασαι αί λοιπαί αρ
μοδιότητες τής τέως Κυβερνητικής 
Επιτροπής Καπνού, αί πρσβλεπό'με- 

ναι ύπό τής κείμενης νομοθεσίας, α
σκούνται ϋπό τοΰ "Υπουργού 'Εμπο
ρίου.

2. Ανατίθεται είς τόν "Υπουργόν 
Εμπορίου ή άσκησις τών άρμοδιοτή- 
των τών προβλεπομένων είς τό άρ
θρον 4 τοΰ Ν.Δ. 480)1947 καί ά- 
ακουμένων νυν, υπό τοΟ Ύττουργου 
Συντονισμού καί Προγραμματισμού, 
βάσει τοΰ άρθρου 44-τοΰ Ν.Δ. 175) 
1973.

3. Δύναται ή Οικονομική Επιτρο
πή, ή συσταθεΐσα δυνάμει τής ΰπ’ 
άριθ. 127)18.7.1975 άποφάσεώς τοΰ 
υπό ττεριωριαμένην αινθεσιν Ύττουρ- 
γικοΰ Συμβουλίου νά καθορίζη, έ- 
κάστοτε ποια έκ τών ώς άνω θεμάτων 
δέον όπως άγωνται ΰπό τοΰ "Υπουρ
γού Εμπορίου πρός κρίσιν ενώπιον 
ταύτης.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η TEA.) ,

ττεζα οικογενειακού χαρακτήρας. 
Στό τέλος τού 1 964, τό σύνολο 
σχεδόν τών μετοχών της αγορά
σθηκε άττό τήν Εθνική Τράπεζα. 
Άπό τότε, άψοΰ αύξησε διαδοχι
κά τό μετοχικό κεφάλαιο καί τά 
άποθεματικά της (άπό 9 έκατ. 
δραχμές σέ 1 1 1 έκατ.) καί οργα
νώθηκε σέ νέες βάσεις, ποϊρουσί- 
ασε μεγάλη άνοδο στις εργασίες 
της καί διεύρυνε τόν κύκλο τών 
πελατών της, σέ όλες τις παρα
γωγικές τάξεις.

Ή Τράπεζα αυτή διαθέτει σή
μερα δύο ύποκαταστήατα καί 
δύο θυρίδες συναλλαγών στην ’Α
θήνα, ενώ μελετά την ίδρυση καί 
άλλων υποκαταστημάτων στα 
σημαντικότερα οικονομικά κέν
τρα τής Χώρας.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΘΗΚΩΝ 
Ιδρύθηκε τό 1930 καί δρά στον 

τομέα τής κτημ. πίστεως. Χορη
γεί ένυποθηκα μακροπρόθεσμα 
τοκοχρεωλυτικά δάνεια για στε- 
γαστικούς σκοπούς, δηλαδή για 
συμπλήρωση τιμήματος άγοράς 
οικοδομών καί για την άποπερά- 
τωση, βελτίωση ή επισκευή τους. 
Ή Τράπεζα "Υποθηκών χορηγεί 
επίσης ειδικά δάνεια στους 'Έλ
ληνες τοΰ εξωτερικού μόνιμα έγ- 
καταστη μένους η εργαζομένους 
προσωρινά (εργάτες καί ναυτι
κούς), γιά τή συμπλήρωση τού κε
φαλαίου πού εισάγουν σέ συνάλ
λαγμα μέ σκοπό τήν άγορά άκι-1 
νήτων ή τήν άνέγερση κατοικιών 
στην Ελλάδα.

Στο τέλος τοΰ 1975 τό υπό
λοιπο τών χορηγήσεών της έφθα- 
σε τά 1.002 έκατ. δραχμές. Ά
πό τά δάνεια πού χορήγησε ή 
Τράπεζα κατά τό έ'τος αύτό πο
σοστό 71% άφοροΰσε σέ ιδιώτες 
πού έ'φεραν συνάλλαγμα.

ATLATIC BANK OF NEW
YORK

Δημιουργήθηκε τό 1953 μέ τή 
συγχώνευση τής Bank of Athens 
Trust Company (έτος ίδρύσεως 
1926) καί τής Hellenic Bank 
Trust Company (έ'τος ίδρύσεως 
1930).

Αποτελεί σύγχρονο καί ταχέ
ως ανερχόμενο τραπεζικό οργανι
σμό καί έχει 3 υποκαταστήματα 
στη Νέα Ύόρκη.

Προσφέρει σημαντικές εξυπη
ρετήσεις στις επιχειρήσεις καί τό 
ευρύτερο κοινό. Κατά τά τελευ
ταία 20 έ'τη παρουσιάζει συνεχή 
πρόοδο στον τομέα τών καταθέ
σεων και τών χορηγήσεων.

Στο τέλος τού 1975, οί κατα
θέσεις της άνήλθαν σέ 245 έκατ. 
δολλάρια, οί χορηγήσεις σέ 132 
έκατ. δολλάρια και τό ύψος τοΰ 
ενεργητικού σέ 268 έκατ. δολλά
ρια.

HELLENIC CANADIAN

Άρθρον 19.

Μεταβατική Διάταξις. 
αΚτά τήν πρώτην εφαρμογήν τοΰ 

παρόντος, ή διά τοΰ άρθρου 6π αρ. 
1 συνιστωμένη θέσις έπί βαθμφ 3ψ 
ή 2ψ, προκειμενού περί πληρώσεως 
ταύτης διά μετατάξεως, πραγματο
ποιείται αυτή δι’ άποφάσεώς τοΰ "Υ
πουργού Συντονισμού καί Προγραμ
ματισμού, έψ' όσον πρόκειται περί 
υπαλλήλου τοΰ "Υπουργείου καί τής 
(ΕΣΥΕ), ή προκειμένου περί ύπαλ- 
λήλου έτέρας Δημοσίας "Υπηρεσίας 
καί τοΰ Προϊσταμένου "Υπουργού αύ- 
τής,, έκδιδομένης μετά γνώμην τοΰ 
οικείου ή τών οικείων ‘Υπηρεσιακών 
Συμβουλίων. Ό οΰτω μετατασσόμε
νος δύναται μετά γνώμην τοΰ "Υπη
ρεσιακού Συμβουλίου τοΰ "Υπουργεί
ου Συντονισμού καί Προγραμματι
σμού νά προαχθή είς τόν 2ον βαθ
μόν, έψ' όσον, -κεκτηται τουλάχιστον 
διπλάσιαν τοΰ πρός προ<χγωγήν ά- 
παιτου,μένου χρόνου είς τόν έν λόγψ 
βαμθόν.

Ά ρ θ ρ ο ν 20.

Η ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται ά
πό τής δημοσιεύσεώς του είς τήν ’Ε
φημερίδα τής Κυβερνήσεως, πλήν 
τών διατάξεων τοΰ άρθρου 10 παρ. 
2 —· 3 α'ίτινες τίθενται είς έφαρμο- 
γήν μετά έξάμηνον.

Έν Άθήναις τή 12 Μαΐου 1976 

"Ο "Υπουργός
Συντονισμού — Προγραμματισμού 

Π. ΠΑΠΑΛΗ Γ ΟΥΡΑΣ 
Ό Πρόεδρος 
Δ. ΝΙΑΝΑΣ 

"Ο Γραμματεύς 
I. ΔΗΜΟΠΟΥΑΟΣ

TRUST

Ιδρύθηκε τό 1972 στό Μόν
τρεαλ άπό τήν Εθνική Τράπεζα 
καί διαθέτει συνολικά 3 μονά
δες.

Έκτος άπό τή δραστηριότητα 
στον τομέα, τών καταθέσεων καί 
των^ χορηγήσεων, ό οργανισμός 
αυτός προσφέρει σειρά υπηρεσι
ών στό πολυπληθές ελληνικό 
στοιχείο τού Καναδά καί διευκο
λύνει τούς ενδιαφερομένους γιά 
οίκονοική συνεργασία μέ τήν 
Ελλάδα.

, Στό τέλος τοΰ 1975 οί κατα
θέσεις στό Hellenic Canadian 
Trust άνήλθαν σέ C$ 12,9 έκατ. 
°ί χορηγήσεις σέ C$ 7,1 έκατ. 
και τό σύνολο τού ενεργητικού σέ 
C$ 20,2 έκατ.

THE SOUTH AFRICAN BANK
OF ATHENS Ltd

Ιδρύθηκε τό 1947 άπό τήν 
Τράπεζα ’Αθηνών. Μετά τή συγ
χώνευση τοΰ 1953 ή Εθνική Τρά
πεζα είναι ό κυριώτερος μέτοχος.

"Εδρεύει στό, Johannesburg 
και έχει συνολικά 6 υποκαταστή
ματα στά μεγαλύτερα οικονομι
κά καί ναυτιλιακά κέντρα τής Νο- 
τίου ’Αφρικής. Ή Τράπεζα έκτε- 
λεΐ όλες τις τραπεζικές έργασίες 
και έξυπηρετεΐ κυρίως τό ελληνι
κό στοιχείο στη χώρα αύτή.

Τό Δεκέμβριο τοΰ 1975, οί κα
ταθέσεις της άνήλθαν σέ R27,8 
έκατ., οί, χορηγήσεις σέ R15,9 
έκατ. καί τό σύνολο τοΰ ενεργη
τικού σέ R39,6 έκατ.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ
ΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡ-
ΓΑΝΩΣΕΩΣ

Συστήθηκε τό 1971 άπό τήν 
ΕΤΕ μέ αντικειμενικό σκοπό την 
άσκηση έργασιών γιά λογαρια
σμό τής Τραπέζης στους τομείς 
τής καταναλωτικής πίστεως καί 
τής πιστωτικής κάρτας (ΕΘΝΟ
ΚΑΡΤΑ). Οί δύο αυτές έργασίες 
είναι άπό τις σπουδαιότερες νέ
ες υπηρεσίες πού προσψέρονται 
άπό, τήν Εθνική Τράπεζα στό 
ευρύτερο, κυρίως μη έπιχειρηα- 
τικό, κοινό.

Ό άριθμός τών πελατών - κα
ταναλωτών πού έξυπηρετήθη- 
καν άπό τήν εταιρία κατά τό 
1975, είτε μιέ άμεσα καταναλω
τικά δάνεια ή μέσω τής Έθνοκάρ- 
τας,, αυξήθηκε έναντι τοΰ 1 974 
κατά 12% και έφθασε τις 100. 
000. Οί δραστηριότητες τής 
έταιρίας έχουν έπεκταθή και πέ
ρα από τά όρια τής Χώρας μας. 
Εκμεταλλεύεται αποκλειστικά 
τα,σήματα τής -Carte Blanche 
στήν Εύρώπη, τή λεκάνη τής Με
σογείου καί τις χώρες τής Μέσης 
Ανατολής.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ:
Σ Ε

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
της: ΚΥΠΡΟΥ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ



330)76
| & 0.Τ.0.Ε,
I
X

► Σέ προηγούμενο φύλλο της 
(Τραπεζιτικής, δημοσιεύτηκε ή
► είδηση δτι στη μακράς διάρκει
ας συνεργασία πού είχε ό Πρό
εδρος τού Συλλόγου μας μέ τό

^Γενικό Γραμματέα τής FIET (Δι 
«ψεβνής 'Ομοσπονδία Τραπεζοϋ- 
Τπαλλήλων) συνάδελφο Χέρμπερ 
■φΜάγιερ, γιά θέματα κοινού έν- 
Ϋδιαφέροντος, συζητήθηκε και τό 
ίθέμα τού Ν. 330)1976, ό όποϊ- 
Τος κατατέθηκε στις 2.6.1976 ά- 
φπό την Ελληνική Εργατική Άν- 
ντιπροσωπεία στο Διεθνές Γρα- 
^φεΐο Εργασίας στή Γενεύη, προ 
Xκειμένου νά ύπαρξη άπό τό ά-

► νώτατο διεθνές όργανο γνωμο
δότηση έάν ό Ν. 330)76 είναι

ή όχι σύμφωνος μέ τις διεθνείς 
(συμβάσεις. Κατά τη σύσκεψη
► αυτή ό Γ.Γ. τής FIET άνέθεσε 
(στον Πρόεδρο τού Συλλόγου μας
► νά μεταφέρει προς τη Διοίκηστ 
(τής ΟΤΟΕ τη παράκλησή του
► γιά τήν ταχεία αποστολή έγ- 
(γράφου, στά όποιο νά περιέχων-
► ται οί απόψεις τής ΟΤΟΕ γιά 
(τό νόμο και τις διατάξεις αύτοϋ 
(πού τυχόν θίγουν ειδικά τά δι 
>καιώματα των Τραπεζοϋπαλλή 
(λων. Ή υπόδειξη αυτή διαβιβά
► □τήκε αμέσως, προφορικά κα1
► έγγραφα (ολόκληρο τό εγγρα 
>φο δημοσιεύτηκε στή Τραπεζιτι 
►κή μηνός Ιουνίου), μέ τή παρά 
►κληση όπως άντίγραφο τών ά
► πάψεων τής ΟΤΟΕ διαβιβάστε
► <αί στο Σύλλογό μας γιά τή δη
► μοσίευσή τους στην Τραπεζιτική 
(πρός ενημέρωση τών μελών μας
► Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, καί έ 

νώ έχουν περάσει δύο περίπου
£ μήνες, στερούμεθα άπαντήσεως
► άπό τό Προεδρείο τής ΟΤΟΕ, τό 
(όποιο τελευταία επιδεικνύει μιά
► περίεργη βραδύτητα ή άπροθυ 
(μία σέ βασικά θέματα πού μά
► απασχολούν. Πάντως, ό Σύλλο 
►γός μας πού, όπως είναι γνω 
, στά, ήταν τό πρώτο επάγγελμά

♦ τικό Σωματείο σ’ ολόκληρη τί 
φ χώρα πού πήρε υπεύθυνη θέσι
♦ απέναντι στο σχέδιο νόμου τή 
% έπομένη άκριβώς τής καταθέ
(σεώς του στή Βουλή, άπέστειλ
► καινούργιο έγγραφο πρός τή 
(ΟΤΟΕ καί τής υπενθυμίζει τή
► εκπλήρωση αυτής τής συγκεκρι 
J μένης ύποχρεώσεώς της προ 
φτήν FIET, ή οποία θά άναπτύ 
χ ξει τις άπόψεις τού κλάδου μα 
φγιά τό Ν. 330)1976, ένώπιο
♦ τού Διεθνούς Γραφείου Έργα 
ψσίας.
♦

I1

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

m

’Έντονη δραατηριοτης τοο Συλλόγου μας 
για την ίκανοηοίηοη τών αιτημάτων μας

• ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΟΝΤΑΙ - ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΙ

Ή σημερινή διοίκηση τής Ο.
► Τ.Ο.Ε. βρήκε, μόλις άνέλαβε τά·( 
(καθήκοντά της, μιά έμπεριστα- 
(τωμένη μελέτη πού είχε ύποβλη- 
(θή άπό τή προσωρινή διοίκησή 
(της στις Τράπεζες και όλοκλη-

ί>ρωμένες τις διαπραγματεύσεις 
►μέ τούς εργοδότες και τούς αρ
μοδίους κρατικούς φορείς, γιά 
(ro θέμα. Ή ΟΤΟΕ μέ τήν άνακοί-(| 
k νωσή της No 21) 19.6.76 γνω·

^ στοποιοΰσε στούς Τραπ)λους ο-( 
(τ τι συστήθηκε μικτή επιτροπή ά-ψ 
(ί πό εκπροσώπους τής ΟΤΟΕ καί( 
(( τών Τραπεζών γιά τή μέχρι τέ(ί 

λους Μαΐου τ.έ. υποβολή σχετι-\
► κοΰ πορίσμοτος. Η επιτροπή \ 
αυτή δέν συνήλθε ποτέ μέχρι σή->( 
μέρα, χωρίς ή ΟΤΟΕ νά αίσθν->( 
ύή τήν ανάγκη νά έξηγήση στούς %(

(συναδέλφους, παρά τή ρητή δη-Ά 
(μόσια δέσμευσή της, τούς λό-(< 
■ γους. Ό Σύλλογός μας, τότε, ά-(ν
► νέλαβε τήν πρωτοβουλία γιά τήν>(
► , , , _ χ, ενεργοποίηση αυτής της επιτρον
ίπής καί ύστερα άπό σειρά δια- V
(βημάτων του ή "Ενωση Τραπεί ών(<
(μέ απόφασή της τής 8.7.76 ά-(»
(νέθεσε στήν έπιτροπή νά συνέλθηζν
(αμέσως καί νά συντάξη τό σχε-((

(► τικό πόρισμα. Παρά ταΰτα, πάν(
|λι δέν σημειώθηκε καμμιά πράο-»'
(ί δος. Έρωτούμε λοιπόν δημόσια Δ
((τή Διοίκηση τής ΟΤΟΕ θά(*
(( βγή, έπϊ τέλους, νά πή στούς'χ
^συναδέλφους τί συμβαίνη, ή θάί(
ςίάποκαλύψουμε εμείς τις κινήσεις^
(►του παρασκηνίου καταγγέλοντας,^
((ταυτόχρονα επώνυμα τούς έπίζη-((
((λους «νεκροθάφτες» τών δικαίων>(

αιτημάτων τών εργαζομένων ρέι-
►(τις πολύ γνωστές σέ όλους μας((
((θεωρίες τους; ’Αναμένουμε. (ν
I?

ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
Ή σοβαρότητα τού θέματος, ή 

αγωνία τών ένδιαφερομέων γιά τήν 
επίλυσή του καί ή εκμετάλλευση 
του άπό ανεύθυνα πρόσωπα, έπέ- 
βαλλαν στο Σύλλογό μας μιά σειρά 
λεπτών χειρισμών μέ παντελή έλ
λειψη δημοσιότητας .Γνωρίζαμε ότι 
έτσι προστατεύαμε τό θέμα έστω 
καί μέ μείωση τής δημοτικότητος 
τού Δ.Σ. Τούτο όμως δέν έσήμαι 
νε ότι τά θέμα αυτό είχε πάψει, 
έστω καί γιά μιά στιγμή, νά βρί
σκεται στο επίκεντρο τού ενδιαφέ
ροντος καί τών Ενεργειών τού Συλ
λόγου μας. Σειρά συσκέψεων υπό 
τήν προεδρία τού κ. Διοικητοΰ, τού 
Υποδιοικητοΰ κ. Παν. Τζαννετάκη 

τού Συμβούλου τής Τραπέζης κ. Α. 
Σαράτσσγλους, τών κ. Δ)ντών Προ 
σωπικοΰ καί Δικαστικού έχουν πρα- 
γματοποιηθή μέχρι σήμερα. Έπα 
φές μέ άλλους ένδιαφερομένους 
Τραπεζικούς Συλλόγους γιά συντο
νισμό ενεργειών έχουν γίνει, χωρίς 
νά παραλειφθή καί ή προώθηση τού 
αιτήματος πρός τό Κλαδικό όργα
νο, τήν ΟΤΟΕ, τό συμβούλιο τής 
οποίας έχει ένημερωθή πλήρως γιά 
τό θέμα. Τό Δ.Σ. τού Συλλόγου μας, 
άπό τήν πρώτη μέρα: πού άνέλαβε 
τά καθήκοντά του καθώρισε μέ κρυ
στάλλινη διαύγεια τήν πορεία του 
γιά τήν επίλυση αυτού τού σοβαρώ- 
τάτου καί δυσχερεστάτου θέματος. 
Διαπραγματεύσεις μέ τή Διοίκηση 
τής Τραπέζης — Προσφυγή στήν Ο 
ΤΟΕ γιά τήν υιοθέτηση του σάν 
αίτημα τού κλάδου—’Αγωγές ενώ
πιον τών πολτικών δικαστηρίων — 
’Αγωνιστικές κινητοποιήσεις είναι 
τά τετράπτυχο τών όποφάσεων τού 
Δ.Σ. αλλά καί τά μόνα μέσα πού 
δαθέτει τό άποιοδήποτε Δ.Σ. γιά 
τή διεκδίκηση τού όποιουδήποτε Ε
παγγελματικού θέματος. ’Ήδη, ή 
φάση τών δ ιαπραγματεσύεων μέ τή 
Διοίκηση τής Τραπέζης ολοκληρώ
θηκε καί αναμένεται ή πρόσκληση 
τών Δοικητικών Συμβουλίων τών 
Συλλόγων άπό τον κ. Διοικητή γιά 
νά ανακοινωθούν οί άποφάσεις τής 
Τραπέζης. ’Ελπίζουμε ή απάντηση 
νά είναι θετική. Σέ άντίθετη πε
ρίπτωση ή άντίδράση θά είναι ή 
χρησιμοποίηση τών τριών άλλων 
μέσων, δηλαδή, ΟΤΟΕ — άγωγές 
αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Σημειώνουμε ότι τό όλο θέμα αν
τιμετωπίζεται σέ συνεργασία μέ τό 
Δ.Σ. τού Συλλόγου τ. Τραπέζης ’Α
θηνών. ,

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Γιά τήν ίδρυση καί λειτουργία 

τής Σχολής άξιώσαμε τή διασφά
λιση τών όρων καί προϋποθέσεων 
τής λειτουργίας της καί ζητήσαμε 
νά καθορισθοΰν καί νά κατοχυρωθούν 
πλήρως τά πλεονεκτήματα τών συν
αδέλφων πού θά άποφοιτοΰσαν τής 
Σχολής.

Δέν Επιδιώξαμε νά έξαπατήσουμε 
τούς Ενδιαφερομένους μέ τή λειτουρ
γία μιας σχολής πού οί όροι καί οί 
προϋποθέσεις τής λειτουργίας της 
καθώς καί τά Εξ αυτής ώφέλη θά 
είχαν προσωρινή μορφή.

Τό προηγούμενο άλλων Τραπε
ζών δέν πρέπει νά έπαναληφθή καί 
σέ μάς.

Ή λειτουργία τής σχολής πρέπει 
νά είναι κατοχυρωμένη όπως Επίσης 
πρέπει νά είναι Εκ τών προτέρων 
γνωστά καί κατοχυρωμένα τά πλε
ονεκτήματα πού θά προσφέρη.

Ή όλη διαδικασία τελείωσε καί 
θά έξαγγελθή έντός τού μηνός Σε
πτεμβρίου.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 
ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Ή έπαναχορήγηση τών Επιδομά

των θέσεων, πού Ενώ ήτον κεκτημένο 
δικαίωμα τού Προσωπικού καταργή- 
θηκε άπό 1.7.1974 μέ τή Συλλογι
κή Σύμβαση περί έξομοιώσεως, ά- 
ποτελεΐ Επιτακτική άνάγκη γιά τήν 
εύρυθμη καί ομαλή λειτουργία αυτής 
τής ίδιας τής Τραπέζης. ’Ακόμη, ά- 
ποτελεϊ καί ήθική υποχρέωση τής Δι
ό ικήσεως της πού είχε άποδεχτή 
προφορικά τό αίτημα: τού Συλλό
γου μας, όπως είχαμε άνακοινώσει 
σχετικά. Ό Σύλλογός μας, μετά τήν 
άπρέοπτη Εμπλοκή τού θέματος πού 
δημιουργήθηκε άπό διαβήματα: Διοι- 
κητοΰ άλλης Τραπέζης πρός τήν Κυ
βέρνηση μέ τό αίτοιλογικά τής δη
μιουργίας . . . πληθωριστικών τάσε
ων προέβη σέ σειρά Εντόνων διαβη
μάτων πρός κάθε κατεύθυνση, ζητών
τας τήν άμεση έπαναχορήγηση τών 
Επιδομάτων αύτών. Γιά λόγους πε- 
ριφρουρήσεως τού αιτήματος μας 
δέν προβαίνουμε αύτή τή στιγμή σέ 
δημοσίευση περισσοτέρων λεπτο
μερειών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 
ΦΥΛΛΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

Συνήλθε στή πρώτη, συνεδρίασή 
της ή έπιτροπή πού συνεστήθη, ύστε
ρα άπό έγγραφα ύπομνήματα καί

προφορικά διαβήματα τού Συλόγου 
μας, γιά τή ριζική τροποποίηση τού 
κανονισμού συντάξεως φύλλων ποιό
τητας. Μέ τή τροποποίηση αυτή άλ- 
λά, παράλληλα, καί μιά σειρά μέ 
τρων πού έχουν προγραμματισθή, Ε
πιδιώκεται ή Εξάλειψη τής αυθαιρε
σίας καί ή άξιολόγηση τών στελεχών 
τής Τραπέζης μέ άντικειμένικά καί 
μόνο κριτήρια, ώστε νά διασφαλιστή, 
ή άξιοκρατική Εξέλιξη καί νά καθιε- 
ρωθή ό σεβασμός στήν προσωπικό
τητα τού Εργαζομένου. Στο σημείο 
αύτό τό Δ.Σ., άπό τήν πρώτη μέρα 
πού άνέλαβε τά καθήκοντά του, Εκ
φράζοντας τήν καθολική άπαίτηση; 
τού Προσωπικού, ύπήρξε άμετακίνη
το στις θέσεις του. Σέ σύντομο χρο
νικό διάστημα θά φανούν τά άποτε 
λέσματα μιας άθόρυβης προσπάθει
ας πού τούς καρπούς της θά γευτούν 
όλοι οί συνάδελφοι μέ τήν ομαλή καί 
άπρόσκοπτη υπηρεσιακή τους Εξέλι
ξη.

Ή έπιτροπή, σύμφωνα μέ τήν ύπ’ 
άριθ. 285 πράξη Διαικήσεως, άποτε- 
λεΐται άπό τον κ. Α. Σαράτσογλους 
Μέλος τού Δ.Σ. τής Τραπέζης, ώς 
Προέδρου καί μέλη τούς κ.κ. Γ. Λι- 
βιεράτον, Σύμβουλον παρά τή Διοι
κήσει, I. Μάνον, Σύμβουλον παρά τή 
Διοικήσει, Ε. Μακρή, Διευθυντήν 
Προσωπικού, Δ. Γαϊτανάρον Υποδι
ευθυντήν Έπιθεωρήσεως, Β. Ίωάννου 
Υποδιευθυντήν Όργανώσεως, Π. 
Διονυσόπουλον Υποδιευθυντήν Προ
σωπικού, Π. Θεοφανόπουλον, Πρόε
δρον Συλλόγου υπαλλήλων ΕΤΕ, Ν. 
Μπαρμπαρέσον Πρόεδρον Συλλό
γου υπαλλήλων Τ.Α.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ή Διοίκηση τής Τραπέζης άρνή- 

θηκε νά ίκανοποιήση τό αίτημα τού 
Συλλόγου μας γιά τή χορήγηση άν- 
Ουγιεινού Επιδόματος Εκ ποσοστού 
20% στις χειρίστριες τών λογιστι
κών μηχανών καί στούς Εργαζομέ
νους στούς ήλεκτρονικούς ύπολογι- 
στάς. Κατόπιν αυτού καί Επειδή 
πιστεύουμε ότι τό αίτημα είναι δί
καιο, νόμιμο καί Εφικτό καταθέσαμε 
προσφυγή στο Πρωτοβάθμιο Διαι
τητικό Δικοατήριο ’Αθηνών, ζητών
τας τήν Επίλυση τής διενέξεως μας 
μέ τήν Τράπεζα. Ο Σύλλογος μας 
κινήθηκε δραστήρια πρός τήν κατεύ
θυνση τών αρμοδίων υπηρεσιών ώστε 
νά συνταμευθή ή όλη διαδικασία 
καί νά έκδοθή ή άπόφαση τό ταχύτε- 
ρον δυνατόν καί μέσα στο μήνα 
Αύγουστο.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΑΣΚΟΥΝΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΚΛΟΠΠΝ 
ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Μέ τήν σημειουμένη αύξηση τής 
έγκλημστικότητος στή χώρα μας, τά 
πολλαπλασιασμό τών Υποκαταστη
μάτων καί τή ραγδαία άνοδο τών 
συναλλαγών, δημιουργοΰνται καθη
μερινά κίνδυνοι κλοπών καί έλλει- 
μάτων κατά τήν άσκησιν τής δια- 
χειρίσεως τών χρημάτων ή τών άξι
ών. Τά συχνά κρούσματα πού παραΙ 
τηρούνται τελευταία Επιβεβαιώνουν 
τή διαπίστωση. Ό Σύλλογός μας 
έθεσε τό πρόβλημα Ενώπιον τΰς Δι- 
οικήσεως τής Τραπέζης μας καί ζή
τησε τήν πρόσθετη άσφάλιση —κα
τά τό πρότυπο τών ξένων χωρών— 
τών άσκούντων διαχείριση ύπαλλή 
λων. Ή Διοίκηση υιοθέτησε, κατ’ 
άρχήν, τό αίτημά μας καί άνέθεσε 
τή μελέτη τού θέματος σέ ειδικούς, 
ώστε, βάσει τών πορισμάτων τής 
μελέτης, νά καταλήξουμε σέ συγκε
κριμένες λύσεις γιά τή προστασία 
τών συναδέλφων. Σημειώνεται, τέ
λος, ότι τό ζήτημα αύτό υποχρεώθη
κε νά κινήσει ό Σύλλογος μας με
μονωμένα πρός τή κατεύθυνση τής 
Τραπέζης μας, μετά τήν άδιαφορία 
πού Επιδεικνύει τελευταία ή σημερι- 
ρινή διοίκηση τής ΟΤΟΕ γιά τήν 
προώθησή του. Γιατί, δπως είναι 
γνωστό, τό δλο πρόβλημα είχε άνα- 
κινηθή καί προβληθή άπό προηγού
μενες διοικήσεις τής ΟΤΟΕ γιά τήν 
άσφαλιστική κάλυψη τών άσκούν
των διοχείριση σ’ δλες τις Τράπε
ζες.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
Ή Διοίκηση τής Τραπέζης, υ

στέρα άπό τά διαβήματά μας καί 
τό σχετικό έγγραφο υπόμνημά μας, 
επανεξετάζει τό δλο θέμα τών Επι
δομάτων Ενοικίων, μέ βάση τήν ά- 
πονομή δικαιοσύνης καί τό σεβα
σμό στά κ έκτη μένα δικαιώματα τών 
Εργαζομένων. Γ ιά τούτο, οί Ενδιαφε
ρόμενοι συνάδελφοι, μέλη τού Συλ
λόγου μας, παρακαλοΰνται νά Ενη
μερώσουν Εγγράφως τό Σύλλογό μας 
γιά τήν περίπτωσή τους, ώστε Εν
τεταλμένο όργανο τού ΔΣ νά έρευ- 
νήση ειδικά τις τυχόν αδικίες πού 
θά τεθούν ΰπ’ δψιν μας, πέρα τής 
προσπάθειας γιά τή γενικώτερη βελ- 
τίωσι τού νέου κανοννισμοΰ χορηγή 
σεως Επιδομάτων Ενοικίων.

ΙΔΡΥΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Στο προηγούμενο φύλλο τής Τρα

πεζιτικής δημοσιεύτηκε τό αϊτημα- 
τοΰ Συλλόγου μας γιά τήν ίδρυση 
συγκροτήματος βρεφονηπιακού στα
θμού — νηπιαγωγείου — δημοτι
κού σχολείου.

Μέ τήν ίδρυση αύτοΰ τού συγκρο
τήματος, πού έχει δλες τις δυνατό
τητες νά λειτουργεί κάτω άπό τις 
πιο σύγχρονες συνθήκες, θά καλυ- 
φθή ένα τεράστιο κενό πού υπάρχει 
σήμερα καί πού δημιουργεί ένα πλή
θος καθημερινών προβλημάτων στούς 
υπαλλήλους - γονείς. Ή Διοίκηση 
τής Τραπέζης άντελήφθη άμέσως τή 
σημασία τού θεσμού καί έκανε άπο- 
όεκτή τήν εισήγηση τού Συλλόγου 
μας. Συνέστησε έπιροπή, μέ συμ
μετοχή Εκπροσώπων τού Συλλόγου 
μας καί τού ΤΥ'ΠΕΤ, ή οποία θά με- 
λετήση τό θέμα καί θά είσηγηθή 
σχετικά γιά δλες τις ένδεικνυόμενες 
λύσεις. "Ετσι άφοΰ Εξασφαλίστηκε 
τό Ενδιαφέρον καί ή έγκριση τής Δι- 
οικήσεως ή διαδικασία μεθοδεύεται 
—μέ τή συμμετοχή Εκπροσώπων τών 
εργαζομένων— γιά νά φτάσει σύν
τομα σέ αίσιο τέλος.

15ΕΤ8Α ΜΗΤΕΡΩΝ — 
20ΕΤΙΑ ΕΓΓΑΜΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ή απόφαση τού Δ.Σ. τού Ταμεί
ου Συντάξεων, γιά τή βελτίωση σει
ράς διατάξεων τού ύπάρχοντος κα
νονισμού παροχής συντάξεων (μέ
σα στις όποιες περιλαμβάνεται καί 
ή 1 5ετία καί 20ετία τών γυναικών) 
άπεστάλη, συνοδευομένη μέ τή σχε
τική εισηγητική έκθεση, στο Υπουρ
γείο Κοινωνικών Υπηρεσιών πρός έ- 
πεξεργασία καί έγκριση. 'Ο Σύλλο
γός μας καταβάλλει συνεχείς προ
σπάθειες γιά τή συντόμευση τής δ- 
λης διαδικοσίας καί τή δημοσίευση 
τής οικείας Υπουργικής άποφάσε- 
ως στήν ’Εφημερίδα τής ίΚυβερνή- 
σεως στο συντομώτερο χρονικό διά
στημα.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΕΤΗΡ8ΔΟΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τό αίτημα τού Συλλόγου μας γιά 
τή δημοσίευση τής έπετηρίδος τού 
Προσωπικού είχε τό νόημα δτι σ’ 
ένα ευνομούμενο ’Οργανισμό πού ε
πικρατεί ή ήθική τάξη, τά πάντα 
γίνονται κάτω άπό τό άπλετο φώς 
τής δημοσιότητας καί τής αντικει
μενικής κριτικής. "Αλλωστε, αύτή 
είναι καί ή ούσία, τής Δημοκρατίας. 
Γ ιά τό λόγο αύτό χαιρετίσαμε σάν 
ιδιαιτέρας σημασίας, γιά τό Προ
σωπικό καί τή Τράπεζα, τήν άπόφα
ση τής Διοικήσεως νά άποδεχτή τό 
αίτημά μας. Ή σχετική προεργασία 
άπό τήν Διεύθυνση Προσωπικού καί 
τό Κέντρο Μηχανογραφίας ολοκλη
ρώθηκε καί ή έπετηρίδα τού έτους 
1976 κυκλοφορεί έντός τού μηνός 
Αύγουστου τρ. έτους. Γ ιά λόγους ι
στορικούς καί μόνο, σημειώνουμε ό
τι, ή τελευτοία δημοσίεσυη επετη
ρίδας τού Προσωπικού στήν Τράπε
ζα μες είχε γίνει προ πολλών ετών.

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 
ΑΠΕΡΓ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ

Ό Σύλλογός μας, μέ ανακοινώ
σεις του καί δημοσιεύματα στή 
«Τραπεζιτική» ’έχει Ενημερώσει τό 
Προσωπικό γιά τά έντονα διαβήμα
τά του, πρός κάθε κατεύθυνση γιά 
νά μή παρακρατηθοΰν τά ήμερομί- 
σθια τών άπεργιακών Εκδηλώσεων 
τού Μαΐου. Δηλώσαμε 6έ πρός τή 
Κυβέρνηση καί τή Διοίκηση τής 
Τραπέζης άπερίφραστα δτι θά χρη
σιμοποιήσουμε δλα τά μέσα πού έ
χουμε στή διάθεσή μας γιά νά Ε
πιβάλουμε, άνυποχώρητοι, το δίκιο 
μας Στή συνέχεια, τήν αντιμετώ
πιση καί χειρισμό τού θέματος άνέ
λαβε γιά λογαριασμό δλων τών Τρα 
πεζικών Συλλόγων τό Ομοσπονδία 
κό μας όργανο ή ΟΤΟΕ μιας καί τό 
θέμα αφορά τούς Τραπεζοϋπαλλή- 
λους όλης τής χώρας. "Ηδη καί ή 
Τράπεζα μας έδωσε εντολή νά παρα
κρατηθοΰν τά ημερομίσθια απεργίας 
άπό τή πρώτη μισθοδοσία,

’Αναμένουμε τό άποτέλεσμα τών 
Ενεργειών τής ΟΤΟΕ, πού πιστεύ
ουμε νά τό έχουμε σέ σύντομο χρο
νικό διάστημα ώστε, μέ βάση αύτό, 
νά καθορίσουμε τις περαιτέρω Ενέρ
γειες μας. Πάντως, επαναλαμβάνου
με, γιά μιά ακόμη φορά, τή θέση 
τού Συλλόγου μας. Καθαρή καί 
αμετακίνητη. Τά ήμερομίσθια τής 
απεργίας, πού έδόθη Εντολή νά πα
ρακρατηθοΰν πρέπει νά έπιστρα- 
φοΰν. Καί θά έπιστραφοΰν.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
ΠΕΡΙ ΤΙΜΩΝ 

ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Σέ άλλη σελίδα αυτού τού φύλλου 
δημοσιεύεται ολόκληρο τό σχέδιο νό
μου περί τιμών καί εισοδημάτων, 
ώστε τά μέλη τού Συλλόγου μας νά 
ενημερωθούν πλήρως Επί τών δια
τάξεων του. Σχετικά σημειώνουμε 
ότι, κατόπιν παρεμβάσεως τής ανώ
τατης συνδικαλιστικής ήγεσίας τής 
Χωράς —τής Γ.Σ.Ε.Ε.—, ό Υπουρ
γός Συντονισμού έπανέλαβε δημό
σια τή δήλωση ότι το νομοσχέδιο «έ- 
κ ρατήϋη» μέχρ ι ς δτο,υ άκουσθοΰν οί 
απόψεις τών Ενδιαφερομένων τάξε
ων. Η ΓΣΕΕ, μέχρι σήμερα, έχει 
πραγματοποιήσει σειρά συσκέψεων 
καί συγκεντρώσεων Επισήμων Εκπρο
σώπων τής Εργατοϋπαλληλικής τά- 
ςεως εις τάς όποιας γίνεται ανάλυ
ση τού νομοσχεδίου καί έπισημαί
νονται οί βλαπτικές γιά τούς Εργα
ζομένους διατάξεις του, οί όποιες 
πρέπει νά έξαλειφθοΰν. Ταυτόχρο
να, ή ΓΣΕΕ έχει ζητήσει μέ εγκύ
κλιό της άπό τις Ομοσπονδίες καί 
τά εργατικά Κέντρα όλης τής χώρας 
τις επίσημες άπόφεις τους έπί τού 
νομοσχεδίου, ώστε νά διαδηλωθεϊ ή 
αντίθεση τού συνόλου τής έργατού- 
παλληλικής τάξεως πρός τό νομο
σχέδιο ο.ύτό τό όποιο θίγει εύθέως 
κ έκτη μένα δικαιώματα τών Τραπε- 
ζοϋπαλλήλων.

Τέλος, μετά λύπης μας, διαπιστώ
νουμε ότι καί στο Επίμαχο καί καυ
τό αύτό νομοσχέδιο πιχρατηρεΐτατ 
μιά ασυγχώρητη βραδύτητα τής 
ΟΤΟΕ ή οποία, μέχρι σήμερα, δέν 
έχει άποστείλει άκόμη τις άπόψεις 
πού τής έχουν ζητηθεί.

ΠϋΛΕΜΙΣΤΑ! Ν. 751 ΚΑΙ 1836
Τή ρύθμιση τού θέματος τών νεο- 

παλεμιστών Ν. 751 καί 1836 είχε ά- 
να,λάβει, γιά λογαριασμό όλων τών 
Συλλόγων τής δννάμεώς της, ή Ο. 
Τ.Ο.Ε.

Μετά τήν διαπίστωση όμως, οτι ή 
σημερινή Διοίκηση τής Ο.Τ.Ο.Ε α
διαφορεί γιά τήν προοτθηση, καί τού 
θέματος αύτοΰ, ό Σύλλογός μας πή
ρε τήν πρωτοβουλία καί Επιδιώκει 
τήν ικανοποίηση τοϋ αιτήματος, μέ 
τήν Ελπίδα, δτι υπό τήν πίεση καί 
τών άλλων Τραπεζοϋπαλληλικών Συλ
λόγων τό Θέμα Θά άντιμετωπισθή 
εις τά πρότερα πλαίσια τοϋ κλάδου 
μας.

Ή Διοίκηση τοΰ Συλλόγου μας έ- 
ζήτησε ήδη συνάντηση άπό τον υ
πουργό ’Εθνικής Άμύνης γιά νά τοϋ 
άναππύξη τό θέμα καί νά άξιώση 
τήν άμεση ρύθμισή του. Ή συνάντη
ση αναμένεται νά πραγματοποιηθή 
τήν προσεχή Εβδομάδα.

Ή αργία
τής 16ης Αύγουστου

Επειδή ή 15η Αϋγούστου, πού 
είναι ήμερα αργίας συμπίπτει νά 
είναι Κυριακή οί Τράπεζες καί ’Ε
πιχειρήσεις Κοινής ώφελείας θά αρ
γήσουν τήν Δευτέρα 16 Αύγουστου.

Αύτά αναφέρει τό σήμα τοϋ Υ
πουργού Συντονισμού καί ή σχετι
κή άπόφοση πού υπέγραψε ό Υ
πουργός Άπασχολήσεως.

Μόλις γνωστοποιήθηκε τό σήμα, 
ή Διοίκηση τοΰ Συλλόγου μας έκι- 
νήθη πρός πάσαν κατεύθυνση καί έ- 
ξησφάλισε νά λειτουργήσουν μόνον 
Εκείνες οί μονάδες τής Τραπέζης, 
πού Εξυπηρετούν τούς Τουρίστες σέ 
συνάλλαγμα καί κατά τις Κυριακές 
καί ’Αργίες (Άνταλλακτήρια κλπ.) 
ώστε νά μή προκύψη καί πάλι ή 
δυσάρεστη ανωμαλία τής ’Αργίας 
τοΰ Μ. Σαββάτου.

Κ 8 Τ D Π ΤII ST I!
ιυκοφόντεβ

Κατά τή τακτική Γ.Σ. τοϋ Συλ
λόγου μας τήν 10.11.75 άπεφασί- 
σθη όμοφώνως ή αγορά έκτάσεως 
στή Β. Ελλάδα γιά δημιουργία θέ
ρετρου καί παιδικών κατασκηνώσε
ων. Τό ΔΣ, γιά τήν υλοποίηση αυ
τής τής άποφάσεως, άπεδέχθη ομό
φωνα τήν εισήγηση τού Προέδρου, 
σύμφωνα με τήν οποία:

1) Τό γραφείο Βορείου Ελλάδος 
τού Συλλόγου μας θά προέβαινε σέ 
σειρά δημοσιεύσεων στο τοπικά τύ
πο ζητώντας προσφορές.

2) Συνεστήθη 5μελής Επιτροπή 
έκ 3 συμβούλων περιοχής Βορείου 
Ελλάδος καί έκ 2 συναδέλφων πού 
3ά έξελέγοντο άπό ειδική τοπική 
συγκέντρωση στή Θεσσαλονίκη.

3) Ή έπιτροπή αύτή άφοΰ θά έ- 
μελετοϋσε τις προσφορές καί, πλαι- 
τιουμένη άπό τό νομικό σύμβουλο 
ιού Συλλόγου μας (γιά τον έλεγχο 
:ών τίτλων) —ένα μηχανικό— έ- 
τιμητή πού θά διαθέση ή Διοίκηση

τής Τραπέζης καί ένα μέλος τοΰ ΔΣ 
τού ΤΥΠΕΤ, θά είσηγηθή πρός τό 
ΔΣ τοΰ Συλλόγου μας τις προσφο- 
ρώτερες λύσεις.

4) Τό ΔΣ τού Συλλόγου, σάν ύ- 
τεύθυνο όργανο, θά κατάληξη —6ά- 
τει τών στοιχείων— σέ συγκεκριμέ
νη άπόφαση τήν όποια καί θά θέση 
ινώπιον έκτακτου Γενικής Συνελεύ- 
τεως πρός λήψη τελικής άποφάσεως.

Καί ένώ ή γραμμή τοΰ Δ.Σ. επά
νω στο θέμα τής άγοράς τής έκτά
σεως είναι πεντακάθαρη καί κρυ- 
τταλλίνης διαύγειας, καί ένώ ή δλη 
ΐιαδικοσία βρίσκεται σέ Εξέλιξη, 
συνδικαλιστική κίνηση πού δρά στο 
χώρο τής Τραπέζης μας καί συμμε
τέχει στο ΔΣ μέ δύο Εκπροσώπους 
της Εξαπέλυσε, μέ ανακοίνωσή της, 
συκοφαντική έπίθεση κατά τοΰ ΔΣ 
ό όποιο κατηγορεί γιά «άτομικά 

παζαρέματα» καί γιά «έλλειψη στοι
χειώδους εύθΊξίας τό ΔΣ δέν έχει 
ασχοληθεί μέχρι στιγμής μέ τις λα
σπολόγους επιθέσεις καί τις χυ- 
δ: ίες ύβρεις εναντίον του, στή προ
σπάθεια του νά καταργηθή ή σκόπι
μη καλλιέργεια τής οξύτητας καί νά 
Ιπέλθη ή τόσο επιθυμητή καί χρήσί
ση ψυχική ένότητα τοΰ Προσωπικού. 
,Ιέ δλα τά θέματα δμως υπάρχουν 
αρια ανοχής. Γ ιά τούτο, καλούμε δη
μοσία αύτή τή συνδικαλιστική κίνη
ση νά καταθέση ή νά δημοσιεύση ά
μέσως κάθε στοιχείο πού έχει στή 
διάθεσή της κατά τού ΔΣ γιά «άτο
μικά παζαρέματα» καθώς καί τό 
ποιό σημείο συνιστά «έλλειψη στοι
χειώδους ευθιξίας». Σέ άντίθετη πε
ρίπτωση, τούς παραδίδουμε στο σώ
μα τών συναδέλφων σάν άνέντιμους 
συνδικαλιστές καί κατάπτυστους 
συκοφάντας. Διατηρούμε δέ στο α
κέραιο τό δικαίωμά μας, γιά τή 
προστασία τής τιμής καί ύπολήψεως 
τών μελών τοΰ ΔΣ Ενώπιον τής ποι
νικής δικαιοσύνης. ’Αναμένουμε.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Μέ πραγματική θλίψη πού τήν κα

τέστησε πιο έντονη τό γεγονός τού 
τραγικού καί τόσο ξαφνικού θανά
του τους, άποχαιρετήσαμε τον πε
ρασμένο μήνα τέσσερα άγαπητά 
πρόσωπα τής συναδελφικής μας οι
κογένειας,

Ό Υποδιευθυντής Διευθύνσεως 
Προσωπικού Άντώνης Κανελλάκης, 
ό Άχιλλεύς Κράββαρης, ή "Ολγα 
Καραγιαννοπούλου καί ή ’Ανθή 
Δρούγα δέν υπάρχουν άνάμεσά μας.

Μαζί μέ τά συλληπητήριά μας 
στις οίκογένειές τους εκφράζουμε 
τήν ευχή νά μή δεχθούμε άλλα παρό
μοια πλήγματα.

ΟΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ 
ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

"Ενα εύρύ πρόγραμμα επισκέψε
ων τών Υποκαταστημάτων άπό κλι 
μάκια τοΰ Συλλόγου μας έχει τεθή 
σέ εφαρμογή, ώστε νά ύπάρχη ανελ
λιπής ή ζωντανή παρουσία τοΰ συλ
λογικού οργάνου σ’ δλους τούς χώ
ρους εργασίας, ή έπιτόπια έρευνα 
τών συνθηκών Εργασίας καί ή Επι
σήμανση τών προβλημάτων, τοπικών 
ή ατομικών, πού αντιμετωπίζουν κα
θημερινά οί συνάδελφοι. Μέχρι σή- 
>ερd: έχουν καλυφθή οί περιοχές Πε- 
λοποννήσου, ’Ανατολικής Μακεδονί
ας καί Θράκης καί Δυτικής Μακεδο
νίας, ένώ ολοκληρώνεται, αυτές τις 
μέρες, ή Επίσκεψη στά Υποκατα
στήματα Αΐτολωακαρνανίας, Ηπεί
ρου, Ίον ίων νήσων καί Εύβοιας. Γε
νικές διαπιστώσεις άπό τις Επισκέ
ψεις αυτές είναι: άνάγκη βελτιώσε- 
ως τών κτηριακών εγκαταστάσεων, 
παραβίαση τής Εργασιακής νομοθε
σίας καί τών Εγκυκλίων τής Τραπέ
ζης άπό «χαρριερίστες» διευθυντάς 
ττού δέν έχουν συνειδητοποιήσει α
κόμη τή σημασία τών ανθρωπίνων 
σχέσεων, έλλειψη προσωπικού άπό 
πολλές μονάδες, λανθασμένη σύνθε
τη προσωπικού πού δημιουργεί σο
βαρά προβλήματα στήν όμοιλή ροή 
τής καθημερινής Εργασίας, καθυστέ
ρηση στή χορήγηση τών νομίμων ά
δειων κλπ. Επίσης, υπάρχουν εύλο
γα προσωπικά αιτήματα συναδέλ
φων πού μέ λίγη καλή θέληση καί 
μικρή οργανωτική προσπάθεια μπο
ρούν νά λυθούν άμέσως

'Ο Σύλλογός μας, είχε μακρά 
συνεργασία ,μέ τις άρμόδιες Διευ
θύνσεις Προσωπικού, Υποκαταστη
μάτων καί Περιουσίας Τραπέζης 
πρός τις όποιες μετέφερε τις διαπι
στώσεις τους. Πράγματι, μέ σειρά 
συντονισμένων' ενεργειών μιά σειρά 
θεμάτων άντιμετωπίστηκαν ένώ άλλα 
μπήκαν στό δρόμο τής έπιλύσεως. 
Σέ προσεχές φύλλο τής Τραπεζιτι
κής θά δημοσιεύσουμε εκτεταμένη 
καί αναλυτική έρευνα, μέ βάση τις 
διοπιστώσεις άπό τις επιτόπιες ε
πισκέψεις τών προβλημάτων τών 
συναδέλφων μας τής ’Επαρχίας, πού 
διαπίστωσαν οτι, γιά τό παρόν ΔΣ, 
δεν είναι οί μεγάλοι ξεχασμένοι τής 
συναδελφικής οικογένειας.


