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Ή Διοίκηση του Συλλόγου εκπληρώνει τις υποσχέσεις της

20ετία ΖΤΙΖ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
15ετ ία ΖΤΙΖ ΜΗΤΕΡΕΣ

• 'Ένα άκόμη μεγάλο αίτημα ικανοποιήθηκε

Ψιθυριστά διοχετεύεται τις τελευταίες ημέρες ή πληρο
φορία, ότι κινδυνεύουν πάλι τά ασφαλιστικά μας δικαιώματα 
καί έπιχειρεΐται εκμετάλλευση τού κινδύνου, μέ σκοπό νά 
προκληθή ανησυχία στο Προσωπικό και δυσχέρεια στο έργο 
τής Διοικήσεως τού Συλλόγου μας.

Τό φαινόμενο είναι πράγματι λυπηρό και επαναλαμβά
νεται, δυστυχώς, κατά διαστήματα, άπό τούς ’ίδιους ανεύθυ
νους κύκλους.

**

Ό Σύλλογός μας βρίσκεται σέ συνεχή επιφυλακή, έτοι
μα·; νά συντρίψη κάθε επιβουλή, κάθε σχέδιο αντίθετο προς 
τά συμφέροντά μας, κάθε ύποπτη προστασία, κάθε πονηρή 
σκέψη, κάθε διάθεση σφετερισμοΰ τής περιουσίας των Τα
μείων μας ή μειώσεως τής ασφαλιστικής μας προστασίας.

Υπενθυμίζουμε ότι δσοι έπεχείρησαν στο παρελθόν νά 
θίξουν τά ασφαλιστικά μας δικαιώματα ύπεχρεώθησαν νά έγ- 
καταλείψουν τά άνομα σχέδια τους.

Ό αγώνας μας γιά τή σώτηρία των ’Ασφαλιστικών μας 
Ταμείων άπό τά νύχια τής δικτατορίας, είναι ή πρώτη καί 
μιά άπό τις μεγαλύτερες μάχες πού έδωσαν τά μέλη τού Συλ
λόγου μας κατά τών επιβητόρων τής εξουσίας καί την κέρ
δισαν.

Στην ομιλία του ενώπιον τής Γενικής Συνελεύσεως τών 
μετόχων τής Τραπέζης μας, ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας 
έπεσήμανε την αμετακίνητη θέση μας γιά την προστασία 
τών ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων καί πριν λίγες ημέρες 
χάρις στην έγκαιρη παρέμβασή του δεν μετεβλήθη τό σημε
ρινό καθεστώς λειτουργίας τών Ταμείων όλων τών Τραπε-
ζοϋπαλλήλων.

"Αν έμψανισθή όποιοσδήπάτε κίνδυνος, τό Δ.Σ. τού 
Συλλόγου μας θά σάς ένημερώση υπεύθυνα καί θά σάς κα- 
λέση σέ άγώνα, άν χρειαστή.

Κάθε άλλη πληροφορία είναι ύποπτη καί διευκολύνει τά 
σχέδια εκείνων πού επιβουλεύονται τά ασφαλιστικά μας δι
καιώματα.

Προσοχή λοιπόν γιά νά είμαστε σέ θέση νά αντιμετω
πίζουμε ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΙ
ΖΕΤΑΙ.
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ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΟ

Νά μή 0U2Qiqflij τά Νομοοχάϋιο 
περί τιμών κιΐ είσοϋημάτων

Γιά νά δοθή ή ευχέρεια χρόνου καί 
ή δυνατότης συζητήσεως τών προτά
σεων τών Εργαζομένων ό Υπουργός 
Συντονισμού, δήλωσε χθες στο Γ. 
Γραμματέα τής Γ.Σ.Ε.Ε. δτι ή ψή- 
φ.ση τού νομοσχεδίου περί Τιμών καί 
Εισοδημάτων αναστέλλεται.

Μέ τό νομοσχέδιο αυτό όπως εί
ναι γνωστό:

1 ) ’Επιβάλλεται διατίμηση τής 
αμοιβής τής εργασίας καί ένισχύε- 
ται ή διαδικασία τής άστυνομεύσε- 
ως τής αμοιβής εργασίας.

2) Προβλέπεται ή καθιέρωση υπο
χρεωτικής γνωμοδοτήσεως γιά την 
αύξηση μισθών, αναπροσαρμογής 
συντάξεων καί λοιπών εισοδημάτων 
εντός τών πλαισίων τής άσκουμένης 
έκάστοτε οικονομικής πολιτικής, 
πράγμα πού σημαίνει ότι καταργεΐ- 
ται ή αυτόματη άναπροσαρμογή τών 
συντάξεων μας όπως προβλέπεται 
απ’ τόν κακονισμό τού Ταμείου 
Συντάξεων.

3) ΕΓναι άνύπαρκτη ή εκπροσώπη
ση τών έργαζομένων στη συνιστώμε- 
νη ’Επιτροπή τού νόμου τιμών καί 
εισοδημάτων, δεδομένου ότι στά 15 
μέλη τής 'Επιτροπής αυτής οί εργα
ζόμενοι συμμετέχουν μόνο μέ έναν 
εκπρόσωπο.

Ό Σύλλογός μας όπως καί άλλες 
οργανώσεις έργαζομένων έχει ζη
τήσει την αναβολή τής συζητήσεως 
τού νομοσχεδίου καί τής συγκρότη
σης ’Επιτροπής μέ συμμετοχή εκ
προσώπων τών Εργαζομένων, ή ο

ποία νά συζητήση τό νομοσχέδιο 
καί νά είσηγηθή τις έπιβαλλόμενες 
τροποποιήσεις, ώστε νά μην θίγων- 
ται τά δικαιώματα τών έργαζομέ
νων.

Κατά δήλωσή του, στη σύντα
ξη τού νομοσχεδίου, όπως έχει σή
μερα, έχει πάρει μέρος καί ό Πρό
εδρος τής Ο.Τ.Ο.Ε.

Στό χώρο μας

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΗ ΔΙΠΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

’Απόλυτη επιτυχία σημείωσε ή δί
ωρη στάση έργασίας πού πραγμα
τοποίησε τή Δευτέρα 28.6.76 τό 
Προσωπικό τής Τραπέζης μας, μαζί 
μέ τό Προσωπικό τών άλλων Τραπε
ζών, στήν Αθήνα, τόν Πειραιά καί 
τή Θεσσαλονίκη,

Τήν απεργία κήρυξε ή Διοίκηση 
τή ς Ο.Τ.Ο.Ε, γιά νά ένισχυθή ό ά- 
γώνας τού Προσωπικού τής Άμέ- 
ρικαν Εξπρές.

Στήν ανακοίνωση, πού κυκλοφό
ρησε τό Διοικητικό Συμβούλιο τού 
Συλλόγου μας καί μέ τήν οποία κα- 
λοΰσε τά μέλη τού Συλλόγου νά πά
ρουν μέρος στήν απεργία, τόνιζε 
πολύ επιγραμματικά ότι ή Διοίκηση 
τής Τραπέζης Άμέρικαν Εξπρές 
πρέπει νά μάθη νά σέβεται τό Προ
σωπικό της καί τούς Ελληνικούς 
νόμους.

Οί Μητέρες ανηλίκων Τέκνων, ή- 
σψαλισμένες τού Ταμείου Συντά
ξεων Προσωπικού ’Εθνικής Τραπέ
ζης, &ά μπορούν νά συνταξιοδοτοΰν- 
ται μόλις συμπληρώνουν δεκαπεν- 
ταετή υπηρεσία.

Γυναίκες ήσφαλισμένες τού αύτού 
“Ταμείου, θά μπορούν νά συνταξιοδο- 
τοΰνται μόλις συμπληρώνουν εικο
σαετή υπηρεσία.

Τήν απόφαση αύτή πήρε το Διοικ. 
Συμβούλιο τού Ταμείου Συντάξεων, 
στό όποιο ασφαλίζονται τά μέλη 
τού Συλλόγου μας, στή συνεδρίαση 
του τής περασμένης Δευτέρας 28 
'Ιουνίου.

Ο Πρόεδρος τού Συλλόγου μας, 
ό όποιος μαζί μέ τόν κ. Άδ. 'Οθω- 
ναΐο είναι μέλη τού Διοικ. Συμβου
λίου τού Ταμείου Συντάξεων, δή
λωσε, ότι μέ τήν απόφαση αύτή ίκα 
νοποιήθηκε ένα παλαιό αίτημα τών1 
γυναικών-μελών τού Συλλόγου μας 
καί δικαιώνεται ό αγώνας πού έκα
ναν επί σειρά έτών, μόνες καί αβοή
θητες, δυστυχώς, άπό τά Συλλογι
κό μας όργανο.

'Η σημερινή Διοίκηση τού Συλ
λόγου μας υιοθέτησε τό αίτημα, μό
λις άνέλαβε τά καθήκοντά της καί 
κατόρθωσε νά τό προωθήση καί νά

τό έπι λύση μέ διάφορες εύστοχες 
ενέργειες.

Τά αποτέλεσμα τών προσπαθει
ών δίδει καί τήν απάντηση σέ όλους 
εκείνους οί όποιοι έσπευσαν νά δια
τυπώσουν έπικρίσεις κατά τού Προ
εδρείου τού Διοικ. Συμβουλίου. (,Α
νακοίνωση 4.5.76 τής ‘Ομάδας κ. 
Πίσκοπου έπι Προεδρείας τού οποί
ου δέν είχε υιοθετηθεί τό αίτημα. Τά 
Πρακτικά τής συνεδριάσεως τής ‘Ο
λομέλειας τού Διοικ. Συμβουλίου 
17.5.76 στήν όποια συζητήθηκε τό 
περιεχόμενο τής άνακοινώσεως στις 
σελίδες 3, 4 καί 6).

Σημειώνουμε επίσης τό ενδιαφέ

ρον τής Διοικήσεως τής Τραπέζης 
διά τήν ίκανοποίησιν τού αιτήμα
τος.

‘Η απόφαση αύτή τού Διοικ. Συμ
βουλίου τού Ταμείου Συντάξεων θά 
ίσχύση μετά τήν έγκρισή της ύπό 
τού Υπουργού Κοιν. Υπηρεσιών 
καί άφοΰ συμπληρωθούν οί άπαιτού- 
μενες τυπικές διαδικασίες.

Ή Διοίκηση τού Συλλόγου μας Ε
πιδιώκει νά συντομεύση στό ελάχι
στο τό χρόνο πού απαιτείται γιά νά 
δημοσιευθή στήν ’Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως, μετά τις τυπικές δια
δικασίες, τό σχετικό διάταγμα έγ- 
κρίσεως τής άποφάσεως.

ΝΟΜΟΣ 330)1976
Στό ύπ’ άριθ. 129 ψύλλο, τεύ

χος Α' τής ’Εφημερίδας τής Κυ
βερνήσεως δημοσιεύτηκε ό νόμος 
330 «περί έπαγγελματικών σωμα
τείων καί ένώσεων καί διασφαλί- 
σεως τής συνδικαλιστικής ελευθε
ρίας».

Στις 2 ’Ιουνίου, ή μέρα ένάρξε- 
ως τής 61ης συνόδου τής Διε
θνούς Όργανώσεως 'Εργασίας, 
ό νόμος αυτός κατατέθηκε ύπό 
τής ‘Ελληνικής 'Εργατικής ‘Αντι
προσωπείας στό Δ.Γ.Ε. γιά νά 
γνωμοδοτήση έάν ό νόμος είναι

Ό Πρόεδρος τού Συλλόγου 
μας είχε μακράς διαρκείας συνερ
γασίαν μέ τόν Γεν. Γραμματέα 
τής F.Ι.Ε.Τ. (Διεθνής ‘Ομοσπον
δία ’Ιδιωτικών Υπαλλήλων εις 
τήν όποιαν υπάγονται καί οί 
Τραπεζοϋπάλληλοι) κ. Χέρμπερτ 
Μάγερ ό οποίος καί τού άνέθε- 
σε νά διαβιβάση εις τήν Διοίκη
ση τής ΟΤΟΕ τήν παράκλησή του 
νά ύποβάλη αϋτη έγγράφως τάς 
άπόψεις της έπι τού νόμου 330) 
1976.

Πρός τόν σκοπό αυτό 6 Πρόε
δρος τού Συλλόγου μας άπηύθυνε 
τήν κατωτέρω επιστολή πρός τήν 
Διοίκηση τής ΟΤΟΕ.

Πρός τήν Ο.Τ.Ο.Ε.
Σίνα 16 
‘Ενταύθα 
Κύριε Πρόεδρε,

Τήν παρελθούσαν εβδομάδα, συ- 
νηντήθην εις Γενεύην μετά τού Γενι
κού Γραμματέως τής F. Ι.Ε.Τ. κ. Μά- 
γερ.

Κατά τήν συζήτησιν μοΰ άνέψερε 
δτι άναλάβατε τήν υποχρέωση νά 
άποστείλητε έγγράφως, τό ταχύτε- 
ρον δυνατόν, τάς άπόψεις τού ‘Ο
μοσπονδιακού μας ’Οργάνου έπι τών 
διατάξεων τού Ν. 330)76 πρός Ε
νημέρωση τής F.Ι.Ε.Τ., ή οποία στε
ρείται μέχρι σήμερον τών έπισήμων 
απόψεων τής ΟΤΟΕ δσον αφορά τά 
σημεία τού νόμου τά όποια θίγουν 
τήν τάξιν τών Τραπεζοϋπαλλήλων, 
καθώς καί τής έν συνεχείςι διαφω- 
τίσεως τών αρμοδίων παραγόντων 
τού Δ.Γ. Έργασίας, ένώπιον τών ο
ποίων κατετέθη ύπό τής Ελληνικής 
’Εργατικής αντιπροσωπείας εις τάς 
2.6.76, ό έν λόγφ νόμος πρός γνω- 
μοδότησιν, έάν είναι σύμφωνος πρός 
τάς διεθνείς συμβάσεις.

Παρακαλώ δπως είς ήν περίπτω- 
σιν δέν έχουν άποσταλεΐ τά σχετικά 
έγγραφα, άποστείλητε ταΰτα τό 
δυνατόν ταχύτερου, ώστε νά λη- 
φθοΰν ύπ’ δψιν κατά τάς συζητή
σεις καί τήν έξέτασιν τού νόμου, ά
ποστείλητε δέ άντίγραφον τού ύμε- 
τέρου έγγράφου καί πρός τούς συλ
λόγους - μέλη τής ΟΤΟΕ πρός ένη- 
μέρωσίν των.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
‘Ο Πρόεδρος 

Π.ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Πρός τόν Γεν. Γραμματέα τής

F. Ι.Ε.Τ., έξ άλλου, άπέστειλε τήν
ακόλουθη έπιστολή:

Κον Χέρμπερτ Μάγερ
Γεν. Γραμματέα τής F. Ι.Ε.Τ.
Γ ε ν ε ύ η ν

σύμφωνος πρός τάς Διεθνείς Συμ
βάσεις Έργασίας 87 καί 98.

Έξ άλλου ό πρόεδρος τού Συλ
λόγου μας κ. Παν. Θεοφανόπου- 
λος μέ τήν ευκαιρία τής μετα- 
βάσεώς του στή Γενεύη, ύπό τήν 
ιδιότητά του ώς αναπληρωματικού 
μέλους τού Διοικ. Συμβουλίου 
τής Διεθνούς Όργανώσεως Έρ
γασίας συνηντήθη καί συνωμίλη
σε μέ τόν βοηθό Γ ενικού Διευθυν- 
τοΰ τού Δ.Γ. Έργασίας καί άλ
λους αρμοδίους ύπηρεσιακούς 
παράγοντας.

’Αγαπητέ Συνάδελφε Μάγιερ,

Σπεύδω νά σάς ευχαριστήσω διά 
τήν μακράν καί άκρως έποικοδομη- 
τικήν συνεργασίαν τήν οποίαν εΐχο- 
μεν κατά τήν παραμονήν μου εις 
Γενεύην, έπι θεμάτων κοινού ένδια- 
φέροντος.

Επιθυμώ, έπίσης, νά σάς ευχα
ριστήσω διά τό ζωηρό καί συνεχές 
ένδιαφέρον σας, διά τά απασχολούν
το τούς "Ελληνας Τραπεζοϋπαλλή- 
λους θέματα.

Διεβίβασα έγγράφως πρός τήν 
ΟΤΟΕ τήν παράκλησή σας, δπως 
άποστείλουν πρός τήν F. Ι.Ε.Τ., τό 
ταχύτερου δυνατόν, έγγραφον είς τό 
όποιον νά άναφέρωνται διατάξεις 
τού νόμου 330)76, αί όποΐαι θίγουν 
τυχόν τόν κλάδου τών Τραπεζοϋπ) 
λων, προκειμένου νά τύχουν τής ά- 
μερίστου ύποστηρίξεώς σας ένώπιον 
τών αρμοδίων οργάνων τού Διεθνούς 
Γραφείου Έργασίας, όπου ό νόμος 
οΰτος κατετέθη ύπό τής ‘Ελληνικής 
Εργατικής ’Αντιπροσωπείας, κατά 
τήν έναρξιν τών έργασιών τής 26ης 
Συνόδου τού Δ.Γ.Ε., ϊνα τύχη γνω-

Τό θέμα τής ’Ασφαλιστικής 
προστασίας τού Προσωπικού, κυ
ριάρχησε στή Γενική Συνέλευση 
τών Μετόχων τής Τραπέζης μας.

Ό Διοικητής τής Τραπέζης, 
καθηγητής κ. "Αγγελος Άγγελό- 
πουλος κατά τόν απολογισμό τής 
Διοικήσεως άνεφέρθη είς τήν κα
λύτερη δυνατή κάλυψη τού ασφα
λιστικού κινδύνου τών ύπαλλήλων 
της, ένώ ό Πρόεδρος τού Συλλό
γου μας κ. Παν. Θεοφανόπουλος 
κατέστησε απόλυτα σαφή τή θέ
ση τού Συλλόγου μας, έπι τού 
θέματος τών ,Ασφαλιστικών Τα
μείων καί διεκήρυξε άπό τού βή
ματος τής Γεν. Συνελεύσεως, δτι 
τό Προσωπικό τής Εθνικής Τρα

μ οδοτήσεως έάν είναι ή δχι σύμφω
νος πρός τάς διεθνείς συμβάσεις.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς
Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Πρόεδρος
Συλλόγου Ύπαλλήλων ΕΤΕ

Γ ιά πλήρη ένημέρωση τών μελών 
τού Συλλόγου μας καταχωρούμε ο
λόκληρο τό κείμενο τού νόμου. Ση
μειώνουμε έπίσης, δτι οί ύποβληθεί- 
σες άπό τήν ΟΤΟΕ τροποποιήσεις 
αφορούσαν είς τά άρθρα 25, 26, 32, 
34 καί 35.

Οί τροποποιήσεις αυτές έγιναν 
δεκτές καί έτσι μέ τά σχετικά άρ
θρα τού νόμου κατοχυρώθηκαν τά 
κεκτημένα δικαιώματα τού κλάδου 
μας, σύμφωνα μέ τις διατυπωθεΐσες 
άπό τήν ΟΤΟΕ άπόψεις έπι τού νο
μοσχεδίου.

—Μέ τό άρθρο 25 κατοχυρώνον
ται οί παροχές γιά τά ’Ασφαλιστι
κά μας Ταμεία, τό έπίδομα έστιά- 
σεως καί κάθε άλλη παροχή τής 
Τραπέζης γιά κοινωνικούς σκοπούς 
ύπέρ Των μελών τού Συλλόγου μας.

—Μέ τό άρθρο 26 κατοχυρώνεται 
ή προστασία τών συνδικαλιστικών 
στελεχών.

—Μέ τό άρθρο 32 κατοχυρώνε
ται τό δικαίωμα νά άπεργούμε γιά 
τή διαφύλαξη καί προαγωγή όχι μό
νο τών οικονομικών καί έργασιακών 
συμφερόντων μας άλλά καί γιά τή 
διαφύλαξη καί προα
γωγή τών ’Ασφαλιστι
κών μας συμφερόντων, χωρίς νά 
άπαιτεΐται ιδιαίτερη διαδικασία.

—Μέ τό άρθρο 34 κατοχυρώνεται 
τό δικαίωμα κηρύξεως απεργίας με 
απόφαση τών Διοικήσεων τών Συλ
λόγων μας, χωρίς ν ά α
παιτείται σύγκληση 
Γεν. Συνελεύσεως.

—Μέ τό άρθρο 35 διευκρινίζε
ται δτι οί Τράπεζες δέν είναι έπι- 
χειρήσεις δημοσίου χαρακτήρας ή 
κοινής ώφελείας καί συνεπώς δέν ύ- 
πάγονται στις περιοριστικές γιά τις 
έπιχειρήσεις αυτές διατάξεις.
(Τά κείμενο τού νόμου στή σελ. 5)

πέζης δέν οφείλει σέ κανένα καί 
έκάλεσε τήν Διοίκηση νά ζητήση 
τήν οφειλή άπό τούς πραγματι
κούς ύποχρέους.

Τήν αύτή θέση ύπεστήριξε ό 
Πρόεδρος τού Διοικ. Συμβουλίου 
τού Συλλόγου Συνταξιούχων Ε
θνικής Τραπέζης κ. Κωστής Με- 
λισσαρόπουλος καί ό κ. Στ. Γκι- 
τάκος μέλος τού Διοικ. Συμβου
λίου τού Συλλόγου τ. Τραπέζης 
’Αθηνών.

Παραθέτομεν κατωτέρω τήν ό- 
μιλιά τού Προέδρου μας, τού 
Προέδρου τών Συνταξιούχων ΕΤΕ 
καί τού κ. Στ. Γκιτάκου, ένώπιον

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 7η ΣΕΛ.)

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 
ΤΟΥ ΑΓΟΝΑ

Ό Σύλλογος 
διεψύλαξε 
τήν αύτοτέλεια 
τόν Ταμείων 
τού Κλάδου μας

"Ενα νέο νομοσχέδιο απείλησε τά 
ασφαλιστικά ταμεία τών Τραπεζού- 
παλλήλων μέ υπαγωγή τους στό ‘Υ
πουργείο Οικονομικών καί μέ καθιέ
ρωση τών περί δημοσίου λογιστικού 
διατάξεων γιά τούς ορούς λειτουρ
γίας τους.

Τό νομοσχέδιο αύτό αλλοίωνε τή 
σημερινή μορφή λειτουργίας τών α
σφαλιστικών μας φορέων.

Ο Πρόεδρος τού Συλλόγου μας έ
πεσήμανε πάλι πρώτος καί μόνος τό 
νομοσχέδιο καί τούς κινδύνους πού 
διεγράφοντο άπό τήν ψήφισή του.

Ο Σύλλογός μας άπέστειλε πρός 
τόν Πρόεδρο τής Κυβερνήσεως, τόν 
Πρόεδρο τής Βουλής, τούς άρμοδί- 
ους ύπουργούς καί τούς Κοινοβου
λευτικούς αρχηγούς τών πολιτικών 
κομμάτων τό Ακόλουθο τηλεγράφη
μα:
«Ό Σύλλογος ύπαλλήλων Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος, διαμαρτύ
ρεται έντόνως, δι’ αιφνιδιαστικήν 
κατάθεσιν σήμερον είς Βουλήν ύπό 
Υπουργού Οικονομικών σχεδίου Νό
μου, περί τροποπο ιήσεως καί συμ- 
πληρώσεως τού Ν.Δ. 496)1974 «πε
ρί Λογιστικού τών Ν.Π.Δ.Δ.» ΣΤΟΠ

Τοιαύτη κατάθεσις νομοσχεδίου 
άνευ προηγουμένης ένημερώσεως έν- 
διαφερομένων είναι απαράδεκτος. 
ΣΤΟΠ.
Ζητοΰμεν έξαίρεσιν έκ τού έν λόγω 

Νομοσχεδίου, 'Οργανισμών Κοινω
νικής Ασφαλίσεως καί Κοινωνικής 
Πολιτικής άλλως άγωνισθώμεν διά 
παντός μέσου πρός προάσπισν Α
σφαλιστικών δικαιωμάτων.

Διά τόν Σύλλογον Υπαλλήλων ’Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 

Ό Πρόεδρος
ΠΑΝ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Ό Γ. Γραμματεύς 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ή έγκαιρη αύτή Ενέργεια τού 
Συλλόγου είχε σά θετικά Αποτέλε
σμα νά μή μεταβληθή τό σημερινό 
καθεστώς λειτουργίας τών Ταμείων 
μας καί τών Ταμείων τών συνεδέλ- 
φων μας τών άλλων Τραπεζών οί ό
ποιοι παρέμεναν Ακάλυπτοι άπό τή 
Διοίκηση τής Ο.Τ.Ο.Ε. πού λόγω 
άγνοιας τού νομοσχεδίου είς ούδε- 
μίαν Ενέργειαν προέβη.

’Έτσι Ενας άκόμη κίνδυνος άπε- 
σοβήθη χάρι στήν δική μας Επα
γρύπνηση. Σχετικό έγγραφο (άρ. 
πρ. 12354)9.6.1976) άπέστειλε 
πρός τόν Πρόεδρο τού Συλλόγου 
μας τό Υπουργείο Οικονομικών.

Η F.Ι.Ε.Τ. ΖΗΤΕΙ ΓΡΑΠΤΕΣ 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΤΟ ΘΕΜΑ TSN TAMEISN ΜΑΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ Γ. Σ. TSN ΜΕΤΟΧΟΝ

Οί illlliit ιοί IfOEipOII ιοί ίίλΙόρ Κ 
καί τών κ.κ. ΜίΙιιοοροοοίΙοι ιοί ίι. imiirn



ΚΛΙΜΑΚΙΟΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε.Τ.Ε.

ΕΚΔΟΜΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ — ΝΙΣ — ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ — ΣΟΜΠΟΤΙ ΣΤΑ —- ΧΟΡΓ- 
ΚΟΣ — ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ — ΛΙΜΝΗ ΜΠΑΛΑΤΟΝ — ΒΙΕΝΝΗ — ΧΙΟ
ΝΟΔΡΟΜΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΕΜΕΡΙΝΚ — ΜΑΡΙΜΠΟΡ — ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
— ΝΙΣ — ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.9.76:

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.9.76

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.9.76

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.9.76

ΤΡΙΤΗ 21.9.76

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.9.76

ΠΕΜΠΤΗ 23.9.76

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.9.76 :

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.9 76

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.9.76

’Αναχώρηση ώρα 4 μ.μ. άπό το Κεντρικόν 
Θεσ)νίκης 210 "Ιωνος Δραγούμη — Μη- 
τροπόλεως. Διέλευσις συνόρων. "Αφιξις 
εις ΝΙΣ διανυκτέρευσις εις ξενοδοχεΐον 
«AMBASSADOR» Β' κατηγορίας. Φαγη
τό άτομικό
"Ωρα 8 π.μ. πρόγευμα, ώρα 8.30 άναχ. 

διά Βελιγράδι (διέλευσις) ΣΟΜΠΟΤΙ- 
ΣΤΑ (διέλευσις) ΧΟΡΓΚΟΣ — διέλευ- 
σις συνόρων, ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Διανυ- 
κτέρευσις εις ξενοδοχεΐον AERO Α' κα

τηγορίας. Δεΐπνον.
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ: "Ωρα 8 π.μ. περιήγησις 
πόλεως με έπίσημο ξεναγό. Γεύμα στη 
ΒΟΥΔΑ η στην ΠΕΣΤΗ. ’Απόγευμα επί
σκεψη Ζωολογικού Κήπου, Λούνα Πάρκ ή 
σε Τσίρκο αν έξασφαλισθούν εισιτήρια.

Βράδυ ελεύθερο. Δείπνο άτομικό. 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. "Ωρα 8.30 πρόγευμα. 
Πρωινό έλεύθερο στην όμορφη αγορά τής 
Βουδαπέστης. Γεύμα ομαδικό στο ξενο
δοχείο AERO Α' κατηγ. ’Απόγευμα πα- 
ρακολούθησις παραστάσεως όπερας ή 
μπαλλέτου λαϊκών χορών καί τραγουδ ι
ών. Τό βράδυ δείπνο σέ τσιγγάνικα βιο
λιά δοκιμάζοντας τά κρασιά τής Ουγγα
ρίας καί αποχαιρετώντας μέ τό πατρο
παράδοτο γκούλας την όμορφη Βουδα
πέστη. (προαιρετικώς) Διαν)σις. 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ "Ωρα 8 πρόγευμα. 8.30 
άναχώρησις γιά την μαγευτική λίμνη 
ΜΠΑΛΑΤΟΝ όπου θά την διασχίσουμε 
μέ ΦΕΡΥ—ΜΠΩΤ. Μεσημέρι φαγητό ά
τομικό. Διέλευσις συνόρων, άφιξις εις 
Βιέννη. Διανυκτέρευσις εις ξενοδοχεΐον 
«Α-KADEMIΑ» Α' κατηγορίας. Δείπνο 
άτομικόν.
ΒΙΕΝΝΗ. Πρόγευμα. "Ωρα 9 ξενάγησις 

πόλεως μέ έπίσημο ξεναγό. ’Απόγευμα 
επίσκεψη Δουνάβεως καί Πύργον — 
Πράττερ καί άνάβασις εις Κάλεμπεργκ 
πανοραμική θέα τής Βιέννης καί κατά- 
ληξις εις ΓΚΡΙΝΤΖΙΓΚ (Πλάκα τής 
Βιέννης) γιά κρασί καί πολύ κέφι. Δια- 
νυκτέρευσις. (Τό γλέντι στο Γκράντζιγκ 
προαιρετικώς).
ΒΙΕΝΝΗ. Πρόγευμα. Πρωινό έλεύθερο 6Γ 
άγορά. "Ωρα 1 μ.μ. επίσκεψη ΣΕΜ
ΠΡΟΥΝ, άνάκτορα καί Κήπους. Τό βρά
δυ προαιρετικώς σέ νυκτερινό κέντρο. 
Διανυκτέρευσις.
ΒΙΕΝΝΗ. Πρόγευμα 8.30 άναχώρησις 

διά τό χιονοδρομικό κέντρον ΣΕΜΕ- 
Ρ I NK, άνάβαση προαιρετικώς μέ τε
λεφερίκ. Γεύμα. Χρόνος έλεύθερος στο 
ΓΚΡΑΤΣ. Διανυκτέρευσις εις Μάριμπορ 
ξενοδοχεΐον SLAV ΙΑ.
ΜΑΡΙΜΠΟΡ. Πρόγευμα 8.30. Αναχώ
ρηση καί περιήγηση εις ΖΑΓΚΡΕΜΠ. 
Γεύμα άτομικό. "Αφιξις εις Βελιγράδι. 
Διανυκτέρευσις εις ξενοδοχεΐον SLA- 
V ΙΑ.
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ: Πρόγευμα 8.30. Περιήγη- 
σις πόλεως καί έν συνεχεία έάν ό χρόνος 
μάς έπιτρέπει έπίσκεψη εις AULA. Γεύ
μα καθ’ οδόν. ’Επιστροφή εις Θεσ)νίκη.

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δραχ. 7.800 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Μεταφορά μέ πολυτελή πούλμαν τής Εταιρίας ΑΡΙΩΝ. Μεταφορά 
άποσκευών (μία βαλίτσα).

Τις διανυκτερεύσεις είς ξενοδοχεία Β' κατηγορίας εις Γιουγκοσλα
βία καί Α' κατηγορίας είς Βουδαπέστη καί Βιέννη. Δίκλινα δωμάτια με
τά λουτρού ή ντούζ καί WC. "Ολα τά προγεύματα. Μόνον εις Βουδαπέ
στη έκτος άπό τά προγεύματα καί ένα γεύμα ή δείπνο (DEMI PENSION) 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ.

Τις περιηγήσεις καί έκδρομές πού άναφέρονται στό πρόγραμα.
Τις ξεναγήσεις είς Βουδαπέστην καί Βιέννη μέ έπισήμους ξεναγούς. 

ΣΗΜΕ1ΩΣΙΣ:
1) Δηλώσεις συμμετοχής τό άργότερον μέχρι 30 ’Ιουλίου 1976 ή 

καί πρό τής ήμερομηνίας ταύτης έφ’ όσον συμπληρωθή ό περιορισμένος 
άριθμός τών έκδρομέωι (έ'να πούλμαν 40 άτόμων). Μόνον συνάδελφοι κα
τά προτίμησιν.

2) Τά διαβατήρια είναι ύποχρεωτικώς άτομικά μέθεώρησιν 6Γ ά- 
νατολικάς χώρας.

3) Διά τήν έκδοσιν βίζας άπαιτούνται 2 φωτογραφίες καί 300 δρχ.
4) Δηλώσεις συμμετοχής είς τόν συνάδελφον κ. Γεώργιον Σαλα- 

τζόγλου Θεσσαλονίκη Κεντρικόν Κατάστημα (210) τη.λ 526-077.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ*

Μηνιαίον δργανον τού Συλλόγου 
τώ» Υπαλλήλων τής ‘Εθνικής 

Τροπτέζης τής Ελλάδος.
9

Δ)νσ«ις σνμφώνως τφ Νόμψ: 
Υπεύθυνος:

ΠΑΝ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Κεφαλληνίας 48—50

Διευθυντής Συντάξεως: 
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Καμελιών 42 — Π. Ψυχικόν

•

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
Αθ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 3219306

"Εψη I. Γεωργοπούλου 
Χειρουργός —- ‘Οδοντίατρος 

"Ηβης 37 καί ’Αφροδίτης 
Παλαιόν Φάληρον

τηλ. 9825017 Τιμολ. Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Δέχεται τούς ήσφαλισμένους τών 

Ταμείων Υγείας ’Εθνικής καί τέως 
’Αθηνών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Τούς καθ’ οϊονδήποτε τρόπον συμ- 
μετασχόντας συναδέλφους είς τό 6α- 
ρύτατον πένθος έπί τφ θανάτφ τής 
μητρός μου, θερμώς ευχαριστώ.

Λ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ

Ευχαριστώ θερμά δλους τούς συ
ναδέλφους πού συμπαραστάθηκαν 
στό βαρύ πένθος μου γιά τό θάνα
το τής άγαπημένης μου μητέρας.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΙΣΗ

ΔΩΡΕΑI

ΥιΠΕΡ ΤΟΥ ΤΥιΠΕΤ

—ΟΙ Υπάλληλοι Δ) νσεως Βιο
μηχανικών Χορηγήσεων είς μνήμην 
τής συζύγου τού συναδέλφου των Ά- 
λεξ. Δεμερτζή δρχ. 3.200.

—Οί Υπάλληλοι Δ)νσεως Βιομη
χανικών Χορηγήσεων είς μνήμην τής 
μητρός τής συναδέλφου των Ελένης 
Χαρίση, δραχ. 2.900.

—Όί Υπάλληλοι Υπηρεσίας 
Προσλήψεως Μητρώου είς μνήμην 
τής συναδέλφου των Μαρίας Μιχ. 
Χατζημικέ, δραχ. 700.

ΕΝΩΣ1Σ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 1976

Α) ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΠΙΔΑΥΡΙΩΝ

1) ΚΥΡΙΑΚ 11,7.76ΰ ΝΑΥΠΛΙΟ — ΤΟΛΟ — ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΠΙ
ΔΑΥΡΟΥ (ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: «ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ»)

2) ΚΥΡΙΑΚΗ 18.7.76: ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΛ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ — ΘΕ
ΑΤΡΟΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ: «ΜΗΔΕΙΑ»)

3) ΚΥΡΙΑΚΗ 25.7.76: ΝΕΑ ΚΙΟΣ — ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 
(ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ: «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ»)

’Αναχώρηση άπό ’Αθήνα ώρα 8 π.μ. καί διά Θέατρον 6 μ.μ. "Ω
ρα ένάρξεως παραστάσεων 9 μ.μ. ’Επιστροφή γιά ’Αθήνα άμέσως με
τά τό τέλος τής παραστάσεως. Τιμαί εισιτηρίων θεάτρου δραχ. 100, 
70, 40. "Ανω διάζωμα δραχ. 20 ΕΞΟΔΑ: δραχ. 120-150. (πούλμαν).

4) ΣΑΒΒΑΤΟΝ 31.7.76: ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ — 
ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Συγκέντρωση τών έκδρομέων στις 4,15 στό 
Κ)κόν Κ) μα (Αιόλου 86) καί άναχώρηση μέ πούλμαν στις 4.30 γιά 
Πειραιά (ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ). Επιβίβαση στό πλοίο καί άναχώρηση γιά 
τό λιμάνι Παλ. ’Επίδαυρου. ’Αποβίβαση καί μεταφορά μέ πούλμαν στό 
Θέατρο. Πο<ρακολούθη'ση τής παραστάσεως (ΣΟΦΟΚΛΕΙΟΥΣ: «ΟΐΙ- 
ΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ») καί έπιστροφή μέ τό πούλμαν στήν Παλ. 
’Επίδαυρο. ’Επιβίβαση, βραδυνό φαγητό έν πλφ. ’Επιστροφή είς Πει
ραιά καί συνέχεια μέ πούλμαν είς ’Αθήνας.

ΕΞΟΔΑ: δραχ. 330-380. (πούλμαν, πλοίο, δείπνο).

Β) ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΗΝΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ 3-4.7.76: α) ΝΙΚΟΛΕ ΙΚΑ ΑΙΓΙΟΥ
— POSSIDON BEACHE

Σάβ. Άναχ. 3 μ.μ. γιά ’Ισθμό (στάση), Νικολέϊκα Αίγιου. Τα
κτοποίηση στό Ξενοδοχείο POSSIDON BEACH. Δείπνο, διαν)ση.

Κυρ. Ημέρα έλεύθερη γιά μπάνιο, φαγητό καί μεσημβρινή άνά- 
παυση. Τό άπόγευμα στις 6.30 άναχώρηση γιά ’Αθήνα μέ ένδιάμεση 
στάση.

Ε-ΟΔΑ: δραχ. 450-500 (πούλμαν, διαν)ση, δείπνο, πρωινό).
β) ΡΑΦΗΝΑ — ΜΑΡΜΑΡΙ
Σάβ. Άναχ. 2.30 μ.μ. μέ πούλμαν γιά Ραφήνα καί μέ φέρρυ-μπώτ 

γιά Μαρμάρι Εύβοιας. Τακτοποίηση στό Ξεν)χεΐο «ΜΑΡΜΑΡΙ», άπογ. 
μπάνιο καί γνωριμία μέ τό συμπαθητικό χωριό. Βραδυνό φαγητό στά 
μαγαζάκια

Κυρ. Πρωινό καί μεσ. φαγητό στό Ξεν)χεΐο. 'Ημέρα έλεύθερη γιά 
μπάνιο σέ ωραιότατη πλάζ καί ξεκούραση. Αργά τό άπόγευμα άνα
χώρηση γιά Ραφήνα καί έπιστροφή μέ πούλμαν στήν Αθήνα.

ΕΞΟΔΑ: δραχ. 490-530 (πούλμαν, είσιτ. φέρρυ-μπώτ, διαν)ση, 
πρωινό, γεύμα).

ΚΥΡΙΑΚΗ 4.7 76: ΑΙΤΙΟΝ — ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΓΓΟΥ

Άναχ. 7.30 π.μ. γιά ’Ισθμό (στάση), Α’ΐγιον, Παρ. Λόγγου. 
Παραμονή στή μαγευτική παραλία γιά μπάνιο καί φαγητό στά παρα
λιακά ταβερνάκια. Άναχώρηση τό άπόγευμα στις 6 γιά Αθήνα, μέ 
ένδιάμεση στάση.

ΕΞΟΔΑ: δραχ. 120-150.

ΣΑΒΒΑΤΟ —- ΚΥΡΙΑΚΗ 10-1 1.7.76: ΣΟΥΝΙΟΝ — SUN HO
TEL BUNGALWS.

Σάβ. Άναχ. 3 μ.μ. γιά Σούνιο — SUN HOTEL. Τακτοποίηση 
στό πολυτελές ξενοδοχείο. Άπογ. μπάνιο, δείπνο καί διασκέδαση στή 
ντισκοτέκ τού συγκροτήματος. Διαν)ση.

Κυρ. 'Ημέρα έλεύθερη καί άργά τό άπόγευμα άναχώρηση γιά 
Αθήνα.

ΕΞΟΔΑ: δραχ. 480-520 (πούλμαν ,διαν)ση, δείπνο, πρωινό).

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.7.76: ΣΟΥΝΙΟΝ — SUN HOTEL BUNGALOWS

Άναχ. 8 π.μ. γιά Σούνιον — SUN HOTEL. Παραμονή δλη τήν 
ήμέρα γιά μπάνιο στήν πλάζ ή πισίνα τού Ξεν. συγκροτήματος καί 
μεσ. φαγητό. Άργά τό άπόγευμα άναχ. γιά Αθήνα.

ΕΞΟΔΑ: δραχ. 200-250 (πούλμαν ,γεΰμα).

ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ 17.-18.7.76: ΕΡΑΤΕΙΝΗ — DELPHI 
BEACH

Σάβ. Άναχ. 3 μ.μ. γιά τή γραφική Ερατεινή, μέ ένδιάμεση στά
ση. Τακτοποίηση στό Ξεν. DELPHI BEACH. Δείπνο καί διασκέδαση 
στή ντισκοτέκ τού Ξεν)χείου.

Κυρ. 'Ημέρα έλεύθερη καί άργά τό άπόγευμα άναχώρηση γιά Α
θήνα, μέ ένδιάμεση στάση.

Εζ,ΟΔΑ: δραχ. 490-530 (πούλμαν, διαν)ση, δείπνο, πρωινό).

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.7.76: ΛΟΥΤΡΑΚΙ — ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΡΑΒΩΝ

Άναχ. 8 π.μ. γιά Λουτράκι (στάση) καί συνέχεια γιά Περαχώ- 
ρα, Παραλία Στραβών. Παραμονή ολη τήν ήμέρα στήν ώρία παραλιακή 
τοποθεσία γιά μπάνιο, γεύμα καί άνάπαυση. Άνχώρηση στις 6.30 
γιά Αθήνα. (Τρόφιμα μαζί μας).

ΕΞΟΔΑ: δραχ. 90-110.

ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ 24-25.7.76: ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
— ΕΡΜΙΟΝΗ

Σάβ. Άναχ. 3 μ.μ. γιά Λουτρά Ώρ. Ελένης. Παραμονή μέχρι 
τις 6.30 γιά μπάνιο καί φαγητό. Έν συνεχεία άναχώρηση γιά τό 
Θέατρο Έπιδαύρου, παρακολούθηση τής παραστάσεως (ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 
«’Ιφιγένεια έν Ταύροις» καί έν συνεχεία μετάβαση είς τό Ξεν)χεΐον 
«COSTA PER LA», τακτοποίηση, διαν)ση.

Κυρ. Πρωινό καί μεσ. φαγητό στό Ξεν)χεΐο. Ήμέρα έλεύθερη γιά 
μπάνιο καί ξεκούραση. Τό άπόγευμα άναχώρηση γιά Αθήνα, μέ έν
διάμεση στάση.

ΕαΟΔΑ: δραχ. 480-520 (πούλμαν, διαν)ση, πρωινό, γεύμα).

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.7.76: ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΚΡΑΤΑΣ
Άναχ. 7.30 π.μ. γιά ’Ισθμό (στάση), παραλία Άκράτας' Παρα

μονή δλη τήν ήμέρα στήν ώραία παραλία γιά μπάνιο καί μεσ. φα
γητό. Τό άπόγευμα άναχώρηση γιά Αθήνα, μέ ένδιάμεση στάση στό 
Ξυλόκαστρο.

ΕΞΟΔΑ: δραχ. 120-150.

ΣΑΒΒΑΤΟ — ΚΥΡΙΑΚΗ 31-1.8.76: ΡΑΦΗΝΑ — ΜΑΡΜΑΡΙ

Ώς άκριβώς τό πρόγραμμα τής 3-4.7.76 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ — ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στ)» τηλέφωόα 
3210411 έσωτ. 624 ή 3240373 (9-1 μ.μ.).
ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΡΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΕΦΟΡΙΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Οπως κάθε χρόνο έτσι καί έφέτος ή ΕΦΕΤ προσφέρει είς τά μέ
λη της, φθηνούς απογευματινούς περιπάτους γιά μπάνιο είς διάφο
ρες πλάζ, καί ειδικώς μέ μισό εισιτήριο είς τις δύο, πιο όμορφες πλάζ 
τής Αττικής (ΑΣΤΗΡ Βουλιαγμένης καί ΑΣΤΕΡΙΑ Γλυφάδας).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ
Διά πράξεως τού Διοικητοΰ έτοπο- 

θετήθησαν:
Ή κ. Μαρία Κατρά, Ύποτμημα- 

τάρχης, παρά τή Ύπαδιευθύνσει Δη
μοσίων Σχέσεων, είς τήν αΰτήν Ύπο- 
διεύθυνσιν ώς Προϊσταμένη Υπηρε
σίας Τύπου (19-21 ).

Ή κ. Ασπασία Κατζουροΰ, Ύπο- 
τμηματάρχης Προϊσταμένη Υπηρε
σίας Εκδόσεων, Ύποδ ι ευθύνσεως 
Δημοσίων Σχέσεων, είς τήν αΰτήν 
Υποδιεύθυνσιν, ώς Προϊσταμένη Υ

πηρεσίας Γενικών Θεμάτων (19-22).
Ό κ. ’Αριστείδης Άντάνης, Λογι- 

I στής Α' τάξεως παρά τή Διευθύνσει 
Καταστημάτων ’Εσωτερικού, είς τήν 
αΰτήν Διεύθυνσης ώς Προϊστάμενος 
Υπηρεσίας.

Ό κ· Βασίλειος Φραγκίσκος, Λο
γιστής Α' τάξεως παρά τή Διευθύν- 
σει Όργανώσεως, (Κέντρον Μηχανο
γραφίας) είς τήν αΰτήν Διεΰθυνσιν, 
ώς Προϊστάμενος Υπηρεσίας ’Επε
ξεργασίας άγοραζομένων έπιταγών.

Ό κ. Παναγιώτης Παλιούρας, Ύ- 
ποτμηματάρχης παρά τή Διευθύνσει 
Όργανώσεως (Κέντρον Μηχανογρα
φίας) είς τήν αΰτήν Διεύθυσνιν, ώς 
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Διοικήσε- 
ως καί Καταστημάτων.

Ό κ. Κωνσταντίνος Τούμπης, 
Τ μηματάρχης Β' τάξεως παρά τή 
Διευθύνσει Διεθνών Δραστηριοτήτων, 
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Διακινή- 
σεως Διαθεσίμων καί ARBITRA
GE, είς τήν αΰτήν Διεΰθυνσιν, ώς 
Προϊστάμενος Τμήματος Χρησιμο- 
ποιήσεως Πιστωτικών Εύχερειών έκ 
τού ’Εξωτερικού.

Ό κ. Δημήτριος Τριγώνης, Τ μη
ματάρχης Β' τάξεως, είς τό Κατά
στημα Σταδίου 38, ώς Προϊστάμενος 
Υπηρεσίας ’Εγκρίσεων —’Ανοιγμά
των Πιστώσεων—■ Προεμβασμάτων 
(’Εσωτερική Υπηρεσία).

.0 κ. Νικόλαος Φωτόπουλος, Λο
γιστής Α' τάξεως παρά τώ Ύποκα- 
ταστήματι Χαλανδρίου, είς τό αΰτό 
Υποκατάστημα, ώς ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου, άντί 
τού κ. Παναγιώτου Γρηγορίου, Τμη- 
ματάρχου Β' τάξεως μετατιθεμένου 
είς τό Υποκατάστημα Κολωνακίου, 
ώς Εντεταλμένου καί Προϊσταμέ
νου Λογιστηρίου, άντί τού κ. Στυλια
νού Στυλιανίδη, Τμηματάρχου Β ’

| τάξεως τοποθετουμένου είς τό αΰτό 
Υποκατάστημα, ώς Ύποδιευθυντοΰ.

Ό κ. Γεώργιος Φερετζάκης, Λογι
στής Β' τάξεως Διευθυντής Υπο
καταστήματος Κορώνης, είς τό υπό 
ϊδρυσιν Υποκατάστημα Άρκαλοχω
ρίου ώς Διευθυντής.

Ό κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου, Λο
γιστής Α' τάξεως παρά τφ Ύπο- 

: καταστήματι Κεντρικής Λαχαναγο
ράς, είς τό αΰτό ‘Υποκατάστημα, ώς 
’Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου.

Ό κ. Ματθαίος Παπαματθαίου, 
Τ μηματάρχης Α' τάξεως παρά τή 
Διευθύνσει Προσωπικού (Διάθεσιν 
—- προός τοποθέτησιν) είς τό ‘Υπο
κατάστημα Δάφνης, ώς Υποδιευθυν
τής.

Ό κ. Κωνσταντίνος Καψάλης, Υ
πολογιστής Β' τάξεως, παρά τφ 
Ύποκαταστήματι Καρπενηρίου, είς 
τά αΰτό Υποκατάστημα ώς 'Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

Ό κ. ’Εμμανουήλ Φραγκάκης, ‘Υ
πολογιστής Α' τάξεως παρά τφ Ύ- 
ποκαταστήματι Άγιου Νικολάου,, είς 
τό αΰτό Ύποκτατάστημα ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου, άντί τού κ. Μιχαήλ Κουμ- 
πανάκη, Λογιστοΰ Β' τάξεως, άπαλ- 
λασσομένου τών καθηκόντων του και 
μετατιθεμένου είς τό Υποκατάστημα 
Ηρακλείου, ώς Λογιστοΰ.

Ό κ. Διονύσιος Καπάνταης, Λο
γιστής Β' τάξεως, παρά τφ Ύποκα- 
ταστήματι Τριπόλεως, είς τό Υπο
κατάστημα Τροπαίων, ώς Διευθυν
τής.

Ό κ. ’Ιωάννης Άλεβίζος, Λογι
στής Α' τάξεως, παρά τφ Ύποκα- 
ταστήματι Λαρίσης, είς τό αΰτό Υ
ποκατάστημα, ώς ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Ό κ. ’Ιωάννης Δήμου, Υπολογι
στής Β' τάξεως, παρά τφ Ύποκα- 
ταστήματι Μετσόβου, είς τό αΰτό 
Υποκατάστημα ώς ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Ο κ. ’Ιωάννης Τατσιόπουλος, 
Λογιστής Α' τάξεως, παρά τφ Ύ- 
ποκαταστήματι Κολοκυνθοΰς, είς τό 
αΰτό Ύποκ)μα Αγίου Δημητρίου 
Μπραχαμίου, ώς ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Ό κ. Νικόλαος Τσαιρνάς, Τ μη μο
νάρχης Β' τάξεως, παρά τφ Ύποκα- 
ταστήματι Πλ. Βάθης, είς τό Υπο
κατάστημα Κυψέλης, ώς Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Ό κ. Κωνσταντίνος Χράς, Λογι
στής Β' τάξεως, παρά τφ Ύποκα- 
ταστήματι Λαμίας, είς τό υπό Τδρυ- 
σιν Ύποκ) μα Δελφών, ώς Διευθυν
τής.

Ό κ. Νικόλαος Βλαχόπουλος, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, Υποδιευ
θυντής παρά τφ Ύποκ)τι Καμινίων, 
απαλλασσόμενος τών καθηκόντων 
του, είς τό Υποκατάστημα Πειραιώς 
Α' ώς Λογιστής.

Ό κ. 'Ελευθέριος Γαρυφαλάκης, 
Λογιστής Β' τάξεως, παρά τφ Ύπο- 
καταστήματι Ηρακλείου Κρήτης, είς 
τό υπό ϊδρυσιν ‘Υποκατάστημα Πε
ράματος Κρήτης, ώς Διευθυντής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
’Ανακοινώνεται άπό τό Διοι

κητικό Συμβούλιο τού Συλλόγου 1 

μας, δτι άπό τήν 1η ’Ιουλίου τόΐ 
εστιατόριο τής Λέσχης θά λει-1 

τουργεΐ μόνο τις μεσημβρινές Φ-< 
ρες.

Ή Λέσχη θά είναι άνο.κτή γιά< 

τά μέλη τού Συλλόγου κάθε μέ
ρα έκτος Σαββάτου καί Κυρία-} 

κής άπό τις 5.30-9 μ.μ.
Γιά τή χρησιμοποίηση χώρων< 

τής Λέσχης γιά συνδικαλιστικούςi 

σκοπούς άπό ομάδες συναδέλφων, 1 

οί ένδιαφερόμενοι πρέπει ν’ ά-< 

πευθύνωνται προηγουμένως στόΐ 

Γ. Γραμματέα τού Συλλόγου καί< 

νά παίρνουν προτεραιότητα γιά} 

τή χρησιμοποίηση τού χώρου.

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΘ. ΚΑΣΤΑΝΑΣ 
Καρδιολόγος 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. 
Ηπείρου 6, Τηλέφ. άρ. 8215982 
ΔΕΧΕΤΑΙ: καθημερινώς 6—8 

πλήν Τετάρτης καί Σαβ-βάτου

ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 24 

ΤΗΛ. 627278 
ΑΘΗΝΑΙ

ΠΑΙΔΕΙΑ
ΠΡΟΤΥΠΟ — ΛΕΞΙΚΟ 

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ 
— ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΡΤΙΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
—- ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ 
— ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΑΡ!ΣΤΟI ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙ
ΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

— ΟΛΟΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ 
ΣΑΝ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟ 

ΤΟΜΟΙ 2 ΔΡΑΧ. 1600 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΚΑΤΑ) Μ ΑΤΑ 
ΜΕΤΡΗΤΟΣ ΜΕ 20% ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ 

ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ: ΦΟΣΤΕΡ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΔΙΚ.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΙ 2 Δοχ. 350 
ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ
2) ΠΕΛΙΝ - ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ 
Δραχ. 150 ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ
3) ΓΕΡΜΙΔΗ ΔΗΜ. ΠΛΗΘΩΡΙ
ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
Δραχ. 200 ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ

ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ 
ΓΡΑΨΕΤΕ-ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΣΕΙΡΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ.



—ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ--------
Για λόγους εντυπώσεων παρεποίησαν δημοσίως την αλήθειαν και...

ΣΤΗΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ ΟΙ ΠΕΝΤΕ 
ΚΑΙ ΑΠΕΧΩΡΗΣΑΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΑΡΙΑΣΕΩΣ

Στις 17 Μαΐου 1975 πραγματο
ποιήθηκε συνεδρίαση τής όλομελείας 
του Διοικητικού Συμβουλίου τού 
Συλλόγου μας με Θέμα:

«Συζήτησις έπί τού περιεχομέ
νου τής ύπό ημερομηνίαν 4.5.1976 
άνακοινώσεως 5 μελών τού Διοικη
τικού Συμβουλίου καί πρόσκλησις 
τούτων, όπως καταθέσουν είς τό Δ. 
Συμβούλιον τα αποδεικτικά στοι
χεία έπί των οποίων στηρίζεται ή 
άνακοίνωσίς των, προς ένημέρωσιν 
τού σώματος των μελών τού Συλ
λόγου».

"Οπως είναι γνωστό, 5 μέλη τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τού Συλ
λόγου μας οί κ.κ. Νικ. Πίσκοπος, 
Μιχ. Άνδρικίδης, Άλεξ. Κοττίκας, 
Εύάγγ. Καραγιάννης καί Κων)νος 
Ρουσσάκης κυκλοφόρησαν την ακό
λουθη ανακοίνωση:

«Συνάδελφοι,
Δύο σοβαρά γεγονότα συντελέ- 

αθηασν τις τελευταίες ημέρες ερή
μην τού Προεδρείου τού Διοικητι
κού Συμβουλίου τού Συλλόγου μας.

Τό πρώτο, πού είναι καί τό σο
βαρότερο, είναι νέα απειλή κατά 
τής περιουσίας τών ’Ασφαλιστικών 
μας Ταμείων πού αύτή τή φορά γί
νεται άπό τήν ίδια την Διοίκηση 
τής Τραπέζης. Γιά πρώτη φορά, 
στον Ισολογισμό τής Τραπέζης, 
εμφανίζεται ώς απαίτηση κατά 
τών Ταμείων μας ή κάλυψη τών ελ
λειμμάτων πού δημιουργήθηκον ά
πό τή συγχώνευση τών Τραπεζών 
’Εθνικής καί ’Αθηνών.

Καί ένώ συνέβαινε αύτό, τό Προ
εδρείο τού Συλλόγου μας (δεν ξέ
ρουμε γιά ποιο λόγο) άπεσιώπησε 
τό θέμα καί δεν έκάλεσε έστω καί 
γιά τά μάτια τό Διοικ. Συμβούλιο. 
(Νά μήν πήρε είδηση, ή έσιώπησε 
σκόπιμα;) Δέν έπραγματοποίησε 
καν κατά τό διάστημα αυτό τήν τα
κτική μηνιαία συνεδρίαση τού Δ.Σ., 
ϊσως γιά νά άποφύγη τον έλεγχό 
μας.

Τό θέμα είναι τόσο σοβαρό πού 
δέν θά έπιχει ρήσου με ανάλυση του 
μέ άνακοίνωση. Άντιλαμβάνεσθε ό
λοι ότι αύτό είναι τά πρώτο βήμα 
ενός νέου σχεδίου πού αποβλέπει 
στην υφαρπαγή τής περιουσίας 
τών ’Ασφαλιστικών μας Ταμείων, 
κάτι δηλ. πού δέν κατάφερε νά πε- 
τύχη ούτε ή δικτατορία.

Τώρα εξηγούνται καί ώρισμένες 
ενέργειες πού προηγήθηκαν (διορι
σμός Θεοφανόπουλου Όθωναίου στο 
Δ.Σ. τού Ταμείου Συντάξεων. Δήλω
ση Δημητρόπουλου ότι τον Πίσκοπο 
δέν τον ήθελαν Πρόεδρο υπηρεσιακοί 
παράγοντες καί ότι έπιέζετο νά υ
ποστήριξή Θεοφανόπουλο. Μετάθεση 
Π ίσκοπου).

Δεύτερο θέμα είναι ή δι’ άποψά- 
σεως τού Υπουργού Κοιν. Υπηρεσι
ών καθιέρωση τής εικοσαετίας γιά 
τις ήσφαλισμένες τού Ταμείου Συν
τάξεων Τραπέζης (πρώην) ’Αθηνών.

Καί πάλι τό Προεδρείο τού Συλό- 
γου μας (πού είναι αλήθεια ή avu 
τιπρόεδρος κ. Τσαγκάρη πού απει
λούσε Θεούς καί δαίμονες διότι κα
θυστερούσε ή 20ετία στο Ταμείο 
μας) συνελήφθη νά άγνοή τό θέμα 
καί οί ήσφαλισμένες τού Ταμείου 
μας, μέλη τού Συλλόγου μας νά στε
ρούνται τού εύεργετήματος.

Καί γιά τά δυο θέματα τό Προ
εδρείο είναι υπόλογο. Καί τά δυο 
θέματα χρειάζονται υπεύθυνο χειρι
σμό, χρειάζονται αγώνα.

Σ υνάδελφοι,
Σάς καλούμε καί πάλι σε νέους 

άγώνες γιά τή σωτηρία τών Ασφα
λιστικών μας Ταμείων. ‘Ο κίνδυνος 
αύτή τή φορά προέρχεται «έκ τών 
έσω» καί είναι μεγαλύτερος,

Δέν θά ύποστείλουμε τή σημαία 
μας. Τά σχέδιά τους δέν θά πραγ
ματοποιηθούν.

Ή περιουσία τών Ταμείων μας εί
ναι φτιαγμένη μέ τον ιδρώτα μας 
καί δέν θά επιτρέψουμε σέ κανένα 
νά τήν «κυριεύση».

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟ
ΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΧΘΕΙΣΑ ΟΛΙΓΩΡΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΕΒΑΣΘΗ 
ΤΟ ΚΑΤΣΤΑΤΙΚΟ, ΝΕ ΕΝΗΜΕΡΩ
ΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΖΗΤΗ
ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑ- 
ΚΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΑΝ ΝΟΜΙΜΗ 
ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ—ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η 
ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟ Ν ΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΩΝ 
ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΗ ΕΓΚΡΙ- 
ΘΗ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗ 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ.

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυν
ση:

ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΟΦΕΙ
ΛΟΥΝ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ.
Συνάδελφοι,

Σάς καλούμε νά βροντοφωνάξου-

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

«Συζήτησις έπί τού περιεχομένου 
τής ύπό ημερομηνίαν 4.5.76 άνακοι- 
νώσεως 5 μελών τού Διοικητικού 
Συμβουλίου καί πρόσκλησις τούτων 
όπως καταθέσουν είς τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τά αποδεικτικά στοιχεία 
έπί τών οποίων στηρίζεται ή άνακοί
νωσίς των, πρός ένημέρωσιν τού σώ
ματος τών μελών τού συλλόγου».

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Π. Θεοψανόπουλος, 
Δ. Χατζηνικολάου, Σ. Γιακουμής, Ρ. 
Γκοτζαμάνογλου, Ε. Καραγιάννης, 
I. Φριζής, Α. Γιάγκου, Β. Πετρίδης, 
Β. Ζερβουδάκης, Ν. Πίσκοπος, Μ. 
Άνδρικϋδης, Κ. Ρουσάκης, Α. Κο- 
τίκας, Ε. ’ I ατρόπουλος, Ε. Λαντζώ- 
νης, Α. Τσαγκάρη, Ε. Ζεκάκος καί 
Θ. Δημητρόπουλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Σ. Διλίντάς (αδι
καιολογήτους), Δ. Χαρΐτος (δικαιο
λογημένος) καί ό συνάδελφος Α. 
Γρύλλος. Διαπιστοϋται ή ΰπαρξις α
παρτίας καί άρχεται ή συνεδρίασις

κ. Πρόεδρος: Είς τάς 5.5.76 
παρελήφθη έγγραφος παραίτησή 
τού συναδέλφου Α. Γρύλλου ύπό η
μερομηνίαν 1 5.4.76, έκλεγέντος υπό 
τό ψηφοδέλτιον τού κ. Ν Πισκόπου. 
Τό κείμενον τής παραιτήσεως είναι 
τό έξης:

«Πρός τό Διοικητικό Συμβούλιο 
Συλλόγου Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος.

’Ακαδημίας 60
’Αθήνας.
Κύριε Πρόεδρε, Θέμα: Δήλωσις 

παραιτήσεως. "Εχω την τιμήν νά 
γνωρίσω ύμΐν διά τής παρούσης μου, 
ότι άπό σήμερον παραιτούμαι έκ 
τών καθηκόντων τού Συμβούλου τού 
καθ’ ύμάς Συμβουλίου, δΓ οΰς λό
γους άνέφερον είς τήν ομιλία μου 
τής 8.4.76, κατά τήν Γενικήν Συνέ- 
λευσιν τού Συλλόγου μας, είς τήν 
πόλιν τής Θεσσαλονίκης.

Ή άπόψασίς μου αυτή είναι άμε- 
τάκλητος, διό καί παρακαλώ όπως 
γίνη αποδεκτή ύπό τού Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Έν τέλει παρακαλώ όπως ή πα
ρούσα δημοσιευθή είς τήν ύπό έκτύ- 
πωσιν εφημερίδα τού Συλλόγου μας 
«Τραπεζιτική» μηνάς ’Απριλίου 
1976.

Μεθ’ ύπολήψεως 
’Αντώνιος Γ ρύλλος

Παρά τφ Ύποκαταστήματι Ηρα
κλείου 205.

Μετά τήν παραλαβήν τής έν λό
γω παραιτήσεως τού συναδέλφου 
Γ ρύλλου, έπεκοινώνησα τηλεφωνικός 
μαζί του καί τού υπέβαλα τήν προ
σωπικήν μου παράκλησιν νά άποσύ- 
ρη τήν παραίτησή του, διότι νομίζω 
ότι πρόκειται περί έντιμου συναδέλ
φου, περί ικανού συναδέλφου, δυνα- 
μένου νά προσψέρη γιά τό καλό τών 
συναδέλφων. Τό ότι υπήρξαμε συνδι
καλιστικοί άντίπαλοι είναι γιά μένα 
άνευ σημασίας. Σημασία έχει ή 
προσφορά ύπηρεσιών έκάστου.

10 συνάδελφος Γ ρύλλος έπεφυλά-

με γιά νά τό άκούσουν καλά όσοι 
έπιμένουν νά μήν άκοΰνε:

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑ
ΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΑ 
Άθήναι 4.5.1976

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
Μ. ΑΝΔΡΙΚΙΔΗΣ 

Α. ΚΟΤΙΤΚΑΣ 
Ε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
Κ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ

Ή Διοίκηση τού Συλόγου μας έ
κάλεσε τούς 5 συμβούλους νά κατα
θέσουν στην 'Ολομέλεια τού Διοικ. 
Συμβουλίου τά στοιχεία καί νά δώ
σουν εξηγήσεις έπί τού περιεχομέ
νου τής άνακοινώσεως των.

Σχετική ήτο καί ή άκόλουθος ά
νακοίνωση τού Διοικ. Συμβουλίου: 
Συνάδελφοι,

Δηλώνουμε κατηγορηματικά καί 
υπεύθυνα ότι κανένα θέμα δέν ΰφί-

χθη νά άπαντήση. Τελικώς ή άπάντη- 
σις ή οποία μοΰ διεβιβάσθη ήτο αρ
νητική, δηλαδή ότι έμμένει είς την 
ύποβολήν τής παραιτήσεως του. Σή
μερον τήν πρωίαν, έξ άλλου, καί λί
γο πριν άρχίση ή συνεδρίασις παρέ
λαβα τό έξης τηλεγράφημα:

Ύμέτεραι προσκλήσεις άριθμός 7 
καί 8, περί Συνεδριάσεων 17.5.76. 
Μή δυνάμενος νά συμμετάσχω άλλο 
είς Συνεδριάσεις, παρακαλώ θερ
μώς θέσατε άνευ αναβολής, είς χεΤ- 
ρας σας, έγγραφον δήλωσίν παραι- 
τήσεώς μου 15ης παρελθόντος, ύπ’ 
δψιν Διοικητικού Συμβουλίου, πρός 
αποδοχήν.

’Αντώνιος Γρύλλος 
ΕΤΕ Ηρακλείου Κρήτης.

Κατόπιν τής έμμονης τού συνα
δέλφου, ύποχρεοΰμαι νά είσηγηθώ, 
μέ προσωπικήν μου θλίψιν, πρός τό 
Διοικητικό Συμβούλιο τήν άποδοχήν 
τής παραιτήσεως τού συναδέλφου 
Γ ρύλλου. Υπάρχει άντίρρησις; Τό 
θέμα τίθεται είς ψηφοφορίαν.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο άποδέ- 
χεται όμοψώνως τήν είσήγησιν τής 
παραιτήσεως τού συναδέλφου Γ ρύλ
λου.

Μετά τήν άποδοχήν τής έν λό/ω 
παραιτήσεως, τήν κενήν θέσιν κατα
λαμβάνει ύ κατά σειράν πρώτος έ- 
πιλαχών έκ τού ψηφοδελτίου τού κ. 
Ν. Πισκόπου συνάδελφος Α. Παρα- 
θύρας, έκ τών επαρχιακών συμβού
λων. Πρός τον κ. Παραθύραν, είχα α
πευθύνει σχετικήν πρόσκλησιν, ώστε 
νά παρευρίσκεται στήν ’Αθήνα έν πε- 
ριπτώσει άποδοχής τής παραιτήσε- 
ως τού κ. Γ ρύλλου. 'Ο κ. Παραθύ- 
ρας είναι είς τήν διπλανήν αίθουσαν 
άναμένων τήν άπόφασιν τού Δ. Σ) 
λίου. Παρακαλώ νά κληθή προκει- 
μένου νά συμμετάσχη εις τήν συνε- 
δρίασιν.

(Είς τό σημεΐον αύτό καλείται καί 
εισέρχεται ό συνάδελφος ’Αριστοτέ
λης Παραθύρας, έκλεγείς ύπό τό ψη- 
φοδέλτιον τού κ. Πισκόπου ό όποιος 
καταλαμβάνει τήν θέσιν τού παραι- 
τηθέντος Συμβούλου κ. ’Αντωνίου 
Γρύλλου).

Κύριε Παραθύρα, έξ ονόματος ο
λοκλήρου τού Διοικητικού Συμβου
λίου, σάς καλωσορίζω είς τήν αίθου
σαν αυτήν, καί σάς εύχομαι όπως 
συμβάλετε καί έσεΐς, μετά τών λοι
πών μελών τού Διοικητικού Συμβου
λίου, δΓ όλων σας τών δυνάμεων υ
πέρ τής έπιτυχίας τού Συλλόγου 
μας, επ’ άγαθώ τών συμφερόντων 
τών συναδέλφων. Μετά τήν λήξιν τών 
διαδικαστικών θεμάτων είσερχόυεθα, 
συνάδελφοί μου, είς τήν ήμερησίαν 
διάταξιν. "Οπως σάς είναι γνωστόν 
εις τάς 8.5.76, ημέραν Σάββα τον, 
έκυκλοφάρησε άνακοίνωσίς άπογρα
φόμενη ύπό πέντε συμβούλων τού 
Διοικητικού Συμβουλίου, τών συνα
δέλφων Πίσκοπου, Μ. Άνδρικίδη, Ε. 
Καραγιάννη, Α. Κοττίκα, Κ. Ρουσ- 
σάκη, ύπό ημερομηνίαν 4.5.76.

Κατά τό περιεχόμενον τής άνα- 
κοινώσεως αυτής:

1 ) ένεφανίσθη νέα άπειλή κατά 
τής περιουσίας τών άσφαλιστικών 
μας ταμείων καί μάλιστα άπό τήν

σταται. καί καμμιά άνησυχία γιά 
τά ’Ασφαλιστικά μας Ταμεία δι
καιολογείται.

"Οσον άφορά τήν άνακοίνωση τής 
4.5.76 πού ύπεγράφετο άπό 5 μέ
λη τού Δ.Σ. καί κυκλοφόρησε τό 
Σάββατο 8.5.76 σάς γνωρίζουμε ό
τι συνεκλήθη έκτάκτως ή ολομέλεια 
τού Δ.Σ. στήν οποία καί καλούνται 
δημόσια οί ύπογράψαντες τήν παρα
πάνω άνακοίνωση νά καταθέσουν ό
λα τά στοιχεία πού διαθέτουν γιά 
τό θέμα αύτό.

Δηλώνουμε, ότι τά πρακτικά αύ- 
τής τής συνεδριάσεως τού Δ.Σ. θά 
γνωστοποιηθούν στούς συναδέλφους, 
ώστε, όλα τά μέλη τού Συλόγου μας 
νά μορφώσουν δική τους γνώμη γιά 
τού ποιοι πραγματικά προστατεύουν 
τά συμφέροντά μας καί ποιοι τά κα
πηλεύονται.

Επαναλαμβάνουμε τή δήλωση, ό
τι ούτε θέμα ύφίσταται, ούτε άνησυ
χία γιά τά ’Ασφαλιστικά μας Τα

μεία δικαιολογείται.
Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κατά τή συνεδρίαση τού Διοικ. 
Συμβουλίου, οί 5 σύμβουλοι, όχι 
μόνον ούδέν στοιχεϊον προσεκόμι- 
οαν, άλλά καί έτράπησαν είς φυ
γήν άποχωρήσαντες τής συνεδριά- 
σεως τού Διοικ. Συμβουλίου, όταν 
τούς έζητήθη νά προβοΰν είς έξηγή- 
σεις ένώπιον τού Δ. Συμβουλίου 
καί παρά τό γεγονός ότι έγνώριζον 
ότι θά έπακολουθοΰσε δημοσίευση 
των Πρακτικών τής συνεδριάσεως. 
Άπεδείχθη έτσι, ότι ή άνακοίνωσή 
τους, είχε σά μόνο σκοπό νά δημι- 
ουργήση προβλήματα στή Διοίκηση 
τού Συλλόγου καί νά πορκαλέση_ ά
νησυχία στά μέλη.

Παραθέτουμε κατωτέρω τά πλήρη 
Πρακτικά τής ειδικής αυτής συνε-

δριάσεως τής όλομελείας τού Διοικ. 
Συμβουλίου τού Συλλόγου μας σέ 
έκπλήρωση τής ύποσχέσεως ή οποία 
είχε δοεθΐ ότι τά πρακτικά θά δη- 
μοσιευθοΰν στήν «Τραπεζιτική» γιά 
νά ένημερωθοΰν πλήρως έπί τού θέ
ματος τά μέλη τού Συλόγου μας.

Ή ολομέλεια τού Διοικ. Συμβου
λίου, παρόντων καί τών 5 συμβού
λων οί όποιοι άπεχώρησαν άργότε- 
ρα, ήτοι, Νικ. Πίσκοπου, Μιχαήλ 
Άνδρικίδη, Άλεξ. Κοττίκα, Εΰαγγ. 
αραγιάννη καί Κων)νου Ρουσσάκη 
καθώς καί τού κ. Άριστ. Παραθύρα, 
ό όποιος άντικατέστησε στό Διοκ. 
Συμβούλιο τόν παραιτηθέντα κ. 
Άντ. Γρύλλο, άπεφάσισε όμόφωνα:

Νά έκφρασθή ή πλήρης εύαρέ- 
σκεια τού Διοικητικού Συμβουλίου, 
πρός τόν συνάδελφον Αδαμάντιον 
Οθωναΐον, δι’ όσα μέχρι σήμερον 

έ'χει προσφέρει πρός τό προσωπικό 
τής Τραπέζης καί τήν ί'δια τήν 
Τράπεζα.

λύψεως τών έλλειμάτων πού προέκυ- 
ψαν έκ τών μέτρων τά όποια αυτή 
έλαβε μετά τήν συγχώνευσιν τής 
Τραπέζης ’Αθηνών μέ τήν ’Εθνικήν 
Τ ράπεζαν.

Τά προσωπικόν τής ’Εθνικής Τρα
πέζης, ούδεμίαν ευθύνη φέρει γιά τήν 
ανατροπήν τών προϋποθέσεων έφ’ 
ών έστηρίζοντο τά ασφαλιστικά τα
μεία καί διατηρή έκτοτε τήν άξίωσιν, 
πλήρους άποκαταστάσεως τής προ- 
ξενηθείσης ζημίας, καί τήν έπάνοδον 
είς τόν ομαλόν ρυθμόν λειτουργίας 
τών ταμείων. Ή πολιτεία άνεγνώρι- 
σε καί τήν άνατροπήν πού έπέφεραν 
τά μέτρα της, καί τήν ύποχρέ|ωσιν 
πού είχε νά άποκαταστήσει τήν ζη
μίαν.

Έφ’ ώ καί μέ τόν νόμον 3662)56, 
καθώρισε τούς ύποχρέους πρός κά- 
λυψιν τών έλλειμάτων. Τό γεγονός 
ότι οί υπόχρεοι δέν έξεπλήρουν τάς 
υποχρεώσεις των, καί ή Τράπεζά 
μας εκαλείτο καί καλείται νά καλύψη 
τά έλλεί.ματα, δέν δημιουργεί ύπο- 
χρέωσιν πρός τό προσωπικόν νά ά- 
ποδεχθή καί πολύ περισσότερον νά 
καταβάλη έκ τής περιουσίας τών τα
μείων του ή άλλως πως τά ποσά πού 
ή Τράπεζα δικαιούται νά λαμβάνη 
έκ τών μετ’ αυτής ύποχρέων πρός 
καταβολήν είς τό ταμεΐον Συντάξε
ων, καί τά όποια κακώς εμφανίζει 
ώς όφειλάς τών άσφαλιστικών οργα
νισμών τού προσωπικού, ένώ θά έ
πρεπε νά διεκδική ταΰτα παρά τών 
ύποχρέων.

Κύριε Διοικητά, τό δλον θέμα τής 
λειτουργίας τών άσφαλιστικών Τα
μείων τού προσωπικού τής Τραπέ
ζης μας, σάς είναι γνωστόν καί μάς 
έδόθη, ή ευκαιρία πλειστάκις νά σάς 
τό άναπτύξωμεν. .0 Πρόεδρος τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τού Συλλό
γου μας ,δέν παρέλειψε καί κατά τήν 
Συνεδρίασιν τού Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Ταμείου Συντάξεων, έττ' 
ευκαιρία τής έγκρίσεως τού 'Ισο
λογισμού τού Ταμείου, νά διατύπω
ση τάς έπί τού θέματος αυτού άμε- 
τακινήτους άπόψεις τού Συλλογικού 
μας οργάνου.

Θεωροΰμεν έπάναγκες, συν τή δια
μαρτυρία μας, νά παρακαλέσωμεν 
όπως μάς παρασχεθούν καί έγγρά- 
φως αί προφορικός δοθεΐσαι διευκρι
νίσεις, όσον άφορά είς τήν τοιαύτην 
αναγραφήν τού κονδυλίου είς τόν 'Ι
σολογισμόν τής Τραπέζης, καί μάς 
γνωρίσητε τάς έν προκειμένω από
ψεις σας. ’Επιτακτική έξ άλλου προ
βάλλει ή άνάγκη έκκαθαρίσεως τής 
δημιουργηθείσης καταστάσεως, καί 
τής ρυθμίσεοις τού όλου θέματος 
συμψώνως πρός τάς άρχάς τού δι
καίου ,αί τής ηθικής, άλλως εΐμεθα 
ύποχρεωμένοι νά άναλάβωμεν αγώνα 
περιψρουρήσεως τών δικαιωμάτων 
μας, ή δέ ευθύνη διά τήν άναταρα- 
χήν ή όποια θά δημιουργηθή, θά βα
ρόνη άποκλειστικώς εκείνους πού τήν 
προκαλοΰν.

Μετά τιμής, ό Πρόεδρος Πανα
γιώτης Θεοψανόπουλος,

Ό Γενικός Γραμματεύς Θεόδωρος 
Δημητρόπουλος.

Αύτό τό έγγραφον άπεστάλη συν-
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 4η ΣΕΛ.)

Τά πρακτικά τής ειδικής συνεδριάσεως τής 17ης Μαΐου 1976 
άποκαλύπτουν τήν άνευδυνότητα καί τήν ψευδολογία

ίδια τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης, έκ 
τού λόγου ότι, στον ’Ισολογισμόν 
τής Τραπέζης άπεικονίσθησαν ώς ά- 
παίτησίς κατά τών ταμείων μας, διά 
πρώτην φοράν, τά έλλείματα πού 
δημιουργήθηκαν άπό τήν συγχώνευ
ση τών Τραπεζών Εθνικής καί ’Αθη
νών.

2) συνελήφθη τό Π ροεδρεΐον τού 
Συλλόγου μας νά άγνοή τό θέμα 
τής 20ετίας τών γυναικών, τό όποιον 
καθιερώθηκε διά τάς συναδέλώους 
τής Τραπέζης τέως Αθηνών.

3) καταγγέλεται τό προεδρείον 
τού Συλλόγου δΓ ολιγωρίαν, συμ
παιγνίαν μέ τήν Διοίκησιν τής Τρα
πέζης καί άντικαταστατικάς ένερ- 
γεΙίας διότι δέν πραγματοποίησε κα
τά τό διάστημα αύτό τήν τακτική 
μηνιαία συνεδρίαση- γιά νά άποφύγη 
τόν έλεγχο τών 5 μελών πού υπο
γράφουν τήν άνακοίνωση.

4) Τέλος, καλείται τό προσωπικόν 
σέ άγώνες, έκπέμπονται έμπρησπκά 
συνθήματα καί γενικώς έπιχειρεΐται 
κλίμα ανησυχίας είς τούς συναδέλ
φους μέ τήν παροχήν πληροφοριών ό
τι υφαρπάσθήσαν τά άσφαλιστικά 
μας ταμεία.

Είς τόν πόλεμον λάσπης έναντίον 
τού προσώπου μου, πού έπανεφέρθη 
δΓ αυτής τής άνακοινώσεως, δέν θά 
άναφερθώ. Ή περιφρόνησίς μου εί
ναι ή άπάντησις. Θά άναφερθώ όμως, 
έν συνεχεία, είς τήν παράγραφον αυ
τήν μόνο καί μόνο διότι θίγεται ό 
έντιμος καί πάλευκος συνάδελφος 
’Αδαμάντιος Οθωναΐος, ό όποιος α
πολαμβάνει τού καθολικού σεβασμού 
καί αγάπης τού προσωπικού τής 
Τραπέζης μας.

Συνάδελφοι, είμαι υποχρεωμένος 
νά σάς πώ, ότι εκπλήσσομαι έκ τής 
άνακοινώσεως αυτής. Εκπλήσσομε ι 
καί άγανακτώ διά τό μέγεθος τής ά- 
νευθυνότητος καί τής ψευδολογίας, 
διά τούς εξής λόγους. Γνωρίζετε πο
λύ καλά όλοι καί όταν λέω 
δλοι εννοώ καί τούς 5 συμβούλους 
πού ύπογράφουν τήν άνακοίνωσιν, ό
τι τό καταστατικόν τού Συλλόγου 
καί οί δημοκρατικές διαδικασίες τη
ρούνται ύπό τού Προέδρου μετά θρη
σκευτικής εύλαβείας. Καί προκαλώ 
τόν οίονδήποτε νά άναφέρη έστω 
καί μίαν άντικαταστατικήν παραβία
σή. "Εστω καί μίαν. Σιωπάτε 6ε- 
βοΐίως όλοι γιατί γνωρίζετε ότι δέν 
ύπάρχει τέτοια παραβίασις. Αύτό ό
μως δέν έμπόδισε εσάς τούς πέντε 
συμβούλους νά παραποιήσετε δημο
σίως τήν αλήθειαν διά λόγους έντυ- 
πώσεως. "Ερχομαι τώρα είς τό κύ
ριον θέμα, τον δήθεν κίνδυνον πού ά- 
νέκυψε γιά τά άσφαλιστικά ταμεία 
μέ τή δημοσίευση τού ’Ισολογισμού 
τής Τραπέζης έτους 1975. Γιά τήν 
20ετία γυναικών θά μιλήσουμε, μό
λις έξαντληθή ή συζήτησις γιά τά 
Τ αμεΐα.

Συνάδελφοι, πράγματι, είς τόν 
δημοσιευθέντα ’Ισολογισμόν τής 
Τραπέζης χρήσεως 1 975, ένεφανίσθη 
διά πρώτην φοράν, ύπό Ιδίαν λογι
στικήν έπεικόνησιν είς τήν στήλην 
τού ενεργητικού τής Τραπέζης, ίδιος 
λογαριασμός μέ τόν τίτλον «απαι
τήσεις κατά άσφαλιστικών οργανι

σμών» ύψους 2.1 67.685.849 δρχ. 
Ευθύς ώς έδημοσιεύθη ό ισολογισμός 
τής Τραπέζης καί έπειδή μέχρι καί 
τού παρελθόντος έτους ή έκκρεμό- 
της αύτή, ένεψανίζετο ύπό τόν λογα
ριασμόν «Λοιποί Λογαριασμοί» προ- 
έβημεν, πρός διαπίστωσιν τού λόγου 
πού έπέβαλλε αύτήν τήν λογιστικήν 
μεταβολήν, είς τάς εξής ένεργείας · 
1) Ζητήσαμε άπό τάς Διευθύνσεις 
Γενικού Λογιστηρίου καί Προσωπι
κού διευρκινήσεις. Ή άπάντησις ή 
οποία έδόθη ήτο ότι ή λογιστική με
ταβολή έγινε έφέτος ύστερα άπό ά- 
παίτηση τών ορκωτών λογιστών καί 
ότι τίποτα άλλο δέν ύπεκρύπτετο 
κάτω άπ’ αύτήν. 2) Δέν περιωριστή- 
καμε σ’ αύτές τις απαντήσεις τών 
αρμοδίων Διευθύνσεων. Ζητήσαμε 
συνάντησιν μετά τού κ. Διοικητοΰ. 
Κατά τήν έν λόγω συνάντησιν παοί- 
στατο καί ό Υποδιοικητής κ. Π. 
Τζαννετάκης. Εκεί, άνεπτύξαμε έν 
πλάτει τάς άμετακινήτους θέσεις τού 
Συλλόγου μας διά τούς άσφαλιστι- 
κούς μας οργανισμούς καί έζητήσαμε 
διευκρινήσεις επισήμους διά τήν γε- 
νομένην λογιστικήν άπεικόνησιν. Ή 
Διοίκησις τής Τραπέζης έπανέλαβε, 
άπαξ έτι, κατά τόν πλέον κατηγορη
ματικόν τρόπον τήν έπιθυμίαν της νά 
έπιλυθή τό πρόβλημα τών άσφαλι- 
στικών ταμείων κατά τόν καλύτερον 
5ιά τό προσωπικόν τρόπον καί ύπό 
τήν προϋπόθεσιν τής άποδοχής τής 
οίασδήποτε λύσεως ύπό τού προσω
πικού. Δηλαδή, ή Διοίκησις τής Γρα- 
πέζης έπανέλαβε παλαιοτέρας καί 
προσφάτους δημοσίας δηλώσεις της 
οί όποιες είχαν γίνει τόσον εις 
τήν Γενικήν Συνέλευσιν τών Με
τόχων τής Τραπέζης όσον καί είς 
τάς έορτάς τής κοπής τής πίττας 
τού Συλλόγου μας. 3) Μετά τήν συ- 
νάντησιν μέ τήν Διοίκησιν τής Τρα
πέζης είχαμε έπκοινωνίαν μέ τόν ‘Υ
πουργόν Συντονισμού κ. Π. Παπα- 
ληγούρα, ό οποίος έπίσης έπανέλαβε 
κατηγορηματικήν δήλωσιν, έκ μέρους 
τής Κυβερνήσεων ότι ούδέν θέμα έ
χει δημιουργηθή, ούτε καν συζήιη- 
σις, γιά τά άσφαλιστικά μας Τα
μεία. 4) Μετά τά διαβήματα αύτά 
τό Δ.Σ. τού Συλόγου μας άπέστει- 
λε πρός τήν Διοίκησιν τής Τραπέ
ζης τό ύπ’ άριθ. 2757)5.5.76 έγ
γραφον, τό όποιον καί σάς διαβάζω. 
«Κύριε Διοικητά,

Ή άναγραφή κονδυλίου ύψους 2. 
677.685.849 δρχ., είς τόν ’Ισολογι
σμόν έτους 1 976 τής Τραπέζης, ύπό 
μορφήν άπαιτήσεως κατά τών άσψα- 
λιστικών οργανισμών τού προσωπι
κού της, μάς έπιβάλλει άφ’ ένός νά 
διαμαρτυρηθώμεν έντόνως γιά τήν 
προβολήν τοιαύτης άπαιτήσεως καί 
μάλιστα καθ’ δν τρόπον έγένετο, καί 
άφ’ έτέρου νά έπαναλάβωμεν άπαξ 
έτι, ότι διά τά προσωπικόν τής Έθν. 
Τραπέζης δέν ύφίσταται οφειλή τών 
ασφαλιστικών οργανισμών πρός τήν 
Τράπεζαν.

Ή έτησία κάλυψις τών έλλειμάτων 
πού παρουσάζουν τά άσφαλιστικά 
ταμεία τού προσωπικού είναι ύπο- 
χρέωσις άπορρέουσα έκ τού νόμου 
3662 τού 1956 καί τών έπισήιμων 
διακηρύξεων τής πολιτείας περί κα-
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(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 3η ΣΕΛ.)
ά5ελφοί μου, μετά τό διάβημα που 
έκάνα,με στον κύριο Διοικητή, παρι- 
σταμένου καί του ύποδιοικητοΰ κυ
ρίου Τζαννετάκη. Ό κύριος Διοικη
τής μάς έκάλεσε, καί μάς ανέπτυξε, 
γιά μια ακόμα φορά, τις απόψεις 
του. "Οτι ή σημερινή Διοίκησις τής 
Τραπέζης ένδιαφέρεται ζωηρώς νά 
λύση τό ασφαλιστικόν θέμα, κατά 
τρόπον συμφέροντα, γιά τό προσω
πικόν τής Τ ραπέζης. Κατά τρόπον ό 
όποιος θά είναι αποδεκτός καί από 
τό προσωπικόν τής Τ ραπέζης. Μάς 
άνέφερε όλο τό ιστορικόν που είναι 
γνωστόν. Τήν σύστασιν επιτροπής 
έκ διευθυντών καί έ,κ συμβούλων τής 
Τ ραπέζης εις τήν οποίαν έκλήθησαν 
καί ανέπτυξαν τάς απόψεις των, οί 
πρόεδροι τών Συλλόγων τής Εθνι
κής, τής τέως Τραπέζης ’Αθηνών καί 
τών Συνταξιούχων. Τούτο έγένετο 
όπως είναι γνωστόν, έπί τού προκα- 
τόχου Διοικητικού Συμβουλίου .Τό 
ερώτημα τό όποιον είχε τεθή τότε 
ήτο, εάν τό προσωπικόν θά έβλεπε 
σάν λύση ικανοποιούσα τις απαιτή
σεις του, τήν άνάληψιν τών ’Ασφαλι
στικών φορέων υπό τής Τραπέζης, υ
πό ορούς καί προϋποθέσεις τις ό
ποιες θά συζητούσε καί θά άπεδέ- 
χετο τό ίδιο τό προσωπικό μέ τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης. "Ας σημει- 
ωθ.ή ότι οί Πρόεδροι τών συνδικαλι
στικών οργανώσεων τής ’Αθηνών καί 
τών Συνταξιούχων, υιοθέτησαν τήν 
άποψιν άναλήψεως τών Ταμείων ύπό 
τής Τραπέζης ό δέ Πρόεδρος τού

Συνάδελφοί μου,
Δεν άσχολοΰμαι μέ τήν προσωπι

κήν έπίθεσιν ή όποια μοΰ έγινε. Τήν 
άνήθικον έπίθεσιν. Διότι έχω τονίσει 
κατ’ έπανάληψιν, 6τι ένδιαφέρομα- 
προσωπικώς γιά νά άποκατασταθη 
ή ηρεμία καί ή ψυχική ένότης εις τον 
χώρον μας, καί οί απαντήσεις, έστω 
καί εις λασπολόγους επιθέσεις, δεν 
ύποβοηθοΰν τό κλίμα τής ηρεμίας. 
Είμαι όμως υποχρεωμένος νά θέσω 
εις τό Διοικητικόν Συμβούλιου τό 
εξής θέμα. "Οταν γίνεται έπίθεοις 
εναντίον ένός εντίμου, καθ’ ολοκλη
ρίαν άξιου, ένός τιμίου συναδέλφου, 
τού ’Αδαμάντιου Όθωναίου, τό ή
θος τού όποιου καί οί υπηρεσίες τις 
όποιες έχει προσφέρει εις τό προσω
πικόν τής Τραπέζης, είναι γνωστές. 
Τότε ή έπίθεσις είναι ανήθικος καί 
έχω ύποχρέωσιν, ώς πρόεδρος τού 
Συλλόγου μας, νά προστατεύω τά 
μέλη άπό τέτοιες επιθέσεις.

Ή συνεισφορά τού συναδέλφου 
Όθωναίου, μέσα εις τόΔιοικητικόν 
Συμβούλιον τού Ταμείου Συντάξεων, 
είναι πολύτιμος, όπως πολύτιμος εί
ναι καί ή μέχρι σήμερα υπηρεσία 
του εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν άπό 
οποίον χώρον καί αν εύρέθη είς τά 
40 χρόνια τής λευκής του καρριέρας, 
είτε τήν υπηρεσιακήν είτε τήν συν
δικαλιστικήν. Θέτω δέ τήν εξής πρό- 
τασιν, ΰπό έγκρισιν. Νά έκφρασθή, ή 
πλήρης ευαρέσκεια τού Διοικητικού 
Συμβουλίου, πρός τον συνάδελφον

κ Πρόεδρος:
"Οταν έθετον τήν πρότασιν ήμουν 

βέβαιος ότι άπηχώ τάς απόψεις τού 
συνόλου. Λυπούμαι μόνον διότι έγέ
νετο αναφορά ειδικά άπό τον συνά
δελφον Πίσκοπον είς τό θέμα τού 5%. 
Καί λέγω ειδικά άπό τον συνάδελφο 
Πίσκοπον, διότι σάν ύποψήφιος τού 
συνδυασμού τού κ. Όθωναίου κατά 
τις αρχαιρεσίες τού Συλλόγου μας 
τό έτος 1969 δχι μόνον έγνώριζε 
τάς απόψεις τού κ. Όθωναίου, όχι 
μόνον τις εΐχε υιοθετήσει πλήρως, 
δχι μόνον ήταν πεπεισμένος γιά τήν 
ορθότητα τους αλλά τις διεκήρυσσε 
πρός τούς συναδέλφους τού δικτύου 
κατά τήν προεκλογικήν κίνησιν. "Αλ
λωστε οί απόψεις αυτές είχαν έρθει 
καί είχαν συζητηθή ανοικτά ενώπιον 
τής Γενικής Συνελεύσεως τού Συλ
λόγου μας καί είχαν έγκριθή όμοφώ- 
νως. Επομένως, ειδικά ό κ. Ν. Πί- 
σκοπος δέν έχει κανένα ήθικό δικαί
ωμα νά επικαλείται τήν περίπτωσιν 
τού 5%. Τέλος, γιά νά βοηθήσω Ο
σους έχουν αδύνατον μνήμην, υπεν
θυμίζω δτι τό ψηφοδέλτιον τού κ. Ό
θωναίου άπώλεσε τις έκλογές τό '69 
δι’ όλίγας ψήφους μόνον καί δχι δτι 
ΰπέστη συντριπτικήν ήτταν. "Ας πά
ρουν δσοι επιθυμούν τά έπίσημα κεί-

Άρχίζει ή
κ. Ε. Καραγιάννης; Μέ τη 
σειρά μου εκπλήσσομαι, διά τήν ά- 
κολουθουμένην ΰπό τού κυρίου Προ
έδρου τακτικήν. Ή άνακοΤνωσις 
πραγματεύεται δυο θέματα. Τό έ
να είναι τό θέμα τής αναγραφής τών 
στοιχείων τού Ισολογισμού, καί έ
να δεύτερον τής Τραπέζης ’Αθηνών, 
καί νομίζω άπό δσα είπε προηγου
μένως ό κύριος Πρόεδρος καί τά 
δύο θέματα ύφίστανται.

Έδημοσιεύθη ούτως είς τον ’Ισο
λογισμόν, ή ανησυχία μας ή οποία 
είναι δικαιολογημένη, διότι καί υ
μείς άνησυχήσατε καί σπεύσατε είς

δικού μας Διοικητικού Συμβουλίου, 
ήταν τότε ό συνάδελφος Ν. Πίσκπος, 
τήν άπεδέχθή κατ’ αρχήν καί υπό 
τήν αΐρεσιν τής συζητήσεώς της υπό 
τού Διοικητικού Συμβουλίου.

Τούτο έπράξαμε καί εμείς. Ζη
τήσαμε πλήρεις διευκρινήσεις γιά 
τούς ορούς καί τις προϋποθέσεις ά
ναλήψεως τών Ταμείων υπό τής 
Τραπέζης ώστε νά συζητήση καί ά- 
ποφασίση τό Διοικητικόν Συμβούλι
ον τού Συλλόγου μας. Έν συνεχεία 
δέ, σύμφωνα μέ κατηγορηματική δη
μοσία δέσμευσίν μας, θά θέσουμε 
τό δλον Θέμα ενώπιον τού προσωπι
κού, πρός έγκρισιν ή άπόρριψιν. Αυ
τή ήτο ή κατηγορηματική δήλωσις 
τής Διοικήσεως τής Τραπέζης. Καί 
σΰτή ήτο καί ή κρυστάλλινης διαύγει
ας ίδική μας θέσις. Καί ερωτώ δλους 
εσάς καί τον καθένα χωριστά. Είς 
ποιον σημεΐον ό Πρόεδρος τού Συλ
λόγου δέν έπραξε είς τό άκέραιον τό 
καθήκον του; Είς ποιον σημεΐον καί 
κατά τί δέν προασπίσθησαν τά συμ
φέροντα τών συναδέλφων μας πού 
μάς ένεπιστεόθηκαν τις επαγγελμα
τικές τους τύχες. "Οταν κατηγορού- 
μεθα καί μάλιστα δημοσίως έχομεν 
τό δικαίωμα νά άπαιτήσωμεν, ένώ- 
πιος ένωπίω, τήν κατάθεσιν τών ά- 
ποδεικτικών στοιχείων πού συνθέ
τουν τήν κατηγορίαν. ’Ιδιαιτέρως δέ 
έάν συνδέεται μέ σοβαρά θέματα τού 
προσωπικού καί μπορεί νά δημιουρ- 
γήση είτε άναιτιολόγητον ανησυχίαν 
είτε βλαπτικάς συνέπειας γιά τά 
ίδια μας τά θέματα.

’Αδαμάντιον Όθωναΐον, δΓ δσα μέ
χρι σήμερον έχει προσφέρει πρός τό 
προσωπικόν τής Τραπέζης καί τήν 
ίδια τήν Τράπεζα. Ή πρότασις τί
θεται είς ψηφοφορίαν, 
κ. Ν. Π ! σ κ ο π ο ς: Δέν άμφισβη- 
τώ, τον χαρακτήρα τού συναδέλφου 
Όθωναίου καί τις προσφορές του 
τόσον είς τήν Τράπεζαν δσο καί tic 
τόν Συνδικαλισμόν, άλλά δέν μέ βρί
σκει σύμφωνον ή τακτική ή οί από
ψεις πού έχει δσον άψορά τό άσφα- 
λιστικό, δσον αφορά τήν λύσι-ν τού 
ασφαλιστικού. Καί τούτο διότι, κατά 
τό παρελθόν, άπεδοκιμάσθη άπό 
τούς συναδέλφους τό έτος 1969, διό
τι αί απόψεις του, ήσαν αντίθετες 
μέ τή συντριπτική πλειοψηφία τών 
μελών τού συλλόγου μας. Ώς πρός 
τά άλλα, ψηφίζω καί έγώ υπέρ τής 
προτάσεως.
κ. Κ. Ρουσσάκης: Γιά δσους 
συναδέλφους δέν γνωρίζουν, επειδή 
κάτι είπε ό συνάδελφος κύριος Πί- 
σκοπος, νομίζω καί έγώ δτι ό κύ
ριος, κατά τά άλλα, έντιμος Όθω- 
ναΐος υπήρξε αυτός ό όποιος ώνομά- 
σθη έκ τών ύστερων ό κύριος τού 5%, 
καί αυτό δέν πρέπει νά τό λησμο
νούμε.
κ. Πρόεδρος: ψηφίζετε συνάδελ
φε Πίσκοπε καί συνάδελφε Ρουσσά- 
κη, υπέρ ή κατά τής προτάσεως. Ή 
πρότασις τίθεται είς ψηφοφορίαν.

Ή πρότασις έψηφίσθη όμοφώνως

μένα εκείνης τής έποχής γιά wn ιά 
ξαναθυμηθοΰν. Θά τούς είναι χρήσι
μα. Καί τώρα έπί τού θέματος. Κα
λώ τούς πέντε συμβούλους πού έξέ- 
δωσαν τήν άνακοίνωσιν νά καταθέ
σουν δλα τά είς τήν διάθεσίν τους 
στοιχεία, βάσει τών οποίων κινδυ
νεύουν τά ασφαλιστικά μας Ταμεία, 
είς τό Διοικητικόν Συμβούλιον. Πρέ
πει, επιτέλους, νά άντιληφθοΰμε ό
λοι δτι έπί σοβαρών θεμάτων δέν ε
πιτρέπεται ούτε άνευθυνότης ούτε 
δημαγωγία, ούτε αναίτιος δημιουρ
γία πανικού εις τούς συναδέλφους. 
"Ας κατατεθούν λοιπόν τά στοιχεία 
αυτά καί άς ένημερώσουν οί 5 σύμ
βουλοι έμάς καί τό προσωπικό α) 
γιατί αν έχουν τέτοια στοιχεία δέν 
τά έθεσαν προηγουμένως ύπ’ όψιν 
τού Προέδρου, β) γιατί δέν έφρόντι- 
σαν νά ένημερωθούν γιά τις ενέργειες 
τού Προέδρου πριν κυκλοφορήσουν 
τήν άνακοίνωσιν τους καί γ) γιαή 
>έν έζήτησαν τήν έκτακτον σύγκλη- 
τιν τού Δ.Σ. δπως έχουν ύποχρέωσιν 
:κ τού καταστατικού προκειμένου νά 
:πιληφθή τούτο τού κατά τήν γνώ
μην τους έπικυνδύνου διά τά συμφέ
ροντα μας θέματος. ’Ιδού λοιπόν ή 
ευκαιρία νά άποδειχθή έπισήμως 
Γτοΐος είναι υπεύθυνος καί ποιΐος όχι

αποχώρηση
ένεργείας που λέτε με μόνη διαφο
ρά βεβαίως τήν επομένη τής άνα- 
κοινώσεώς μας. κατόπιν αύτοΰ, δέν 
θεωρώ τόν εαυτόν μου κατηγορού
μενον πουθενά, δέν έχω καμμίαν ύ- 
ποχρέωσιν νά δείξω στοιχεία ουδέ 
καν νά συζητήσω ένα θέμα τό όποι
ον σείς παραδεχθήκατε δτι ύφίστα- 
ται, καί τό ασφαλιστικόν δεδομέ
νου δτι δέν ΰπεισερχόμεθα είς λεπτο
μέρειας είς τήν άνακοίνωσιν, δσον 
δέ άφορά τό θέμα τής Τραπέζης ’Α
θηνών νομίζω δτι είναι γεγονός.

Επομένως δέν αισθάνομαι ουδέ

τόν εαυτόν μου κατηγορούμενον ου
δέ ύποχρέωσιν νά έπιδείξω στοιχεί
α έχω ή νά άπολογηθώ πουθενά. Γι’ 
αυτό μή ύπάρχοντος δΓ έμέ έτέρου 
θέματος αποχωρώ τής συνεδριάσε- 
ως.

Είς τό σημεΐον αυτό αποχωρεί 6 
συνάδελφος Καραγιάννης.

κ. Πρόεδρος: Συνάδελφοι
Δέν εύθύνομαι έγώ, έάν ό συν

άδελφος Καραγιάννης έπέλεξε αυ
τήν τήν οδόν συζητήσεώς τού θέμα
τος. Τό έρώτημα δμως έξακολουθεΐ 
νά παραμένη. ’Εάν ο κύριός Καρα- 
γιάννης, ή οίοσδήποτε άλλος έκ τών 
ύπολοίπων 4 μελών, τών ύπογρα- 
ψάντων τήν άνακοίνωσιν είχε τό οί- 
οδήποτε στοιχείου, διατί δέν τό έ
θεσαν ύπ’ δψιν τού Διοικητικού 
Συμβουλίου, καί καλούνται αύτήν 
τήν στιγμήν, νά τό καταθέσουν. Τό 
θέμα τών ανησυχιών άπό ύπευθύνους 
ήγέτας πρέπει πάντοτε νά ύφίστα- 
ται. Δέν έπιτρέπεται ποτέ εφησυ
χασμός. Γι’ αύτό άλλωστε ύπάρ-

κ. Ν. Πίσκοπος: Κύριοι Σύμ
βουλοι,

"Οπως προηγουμένως ακούσατε 
άπό τήν έξιστόρησιν τών γεγονό
των έκ μέρους τού Προέδρου τού 
Συλλόγου μας, ένα μήνα μετά τήν 
δημοσίευσιν τού ’Ισολογισμού τής 
Τραπέζης μας, καί μιάν ημέραν με
τά τήν δημοσίαν διαμαρτυρίαν μου 
είς τό Γενικόν Λογιστήριο τής Τρα
πέζης περί τής έγγραφης τού κον
δυλίου, τής αποστολής τής έπιστο- 
λής τής Τραπέζης πρός διαμαρτυ
ρίαν, ή άνησυχία αύτή ύπήρξε καί 
είς τό Προεδρεΐον τού Συλλόγου 
μας, πλήν δμως δπως προανέφερα, 
ένα μήνα μετά τήν δημοσίευσιν καί 
μίαν ημέραν μετά τήν δημοσίαν δια
μαρτυρίαν μου, είς έπήκοον όλων 
τών συναδέλφων τής Διευθύνσεως 
Γενικού Λογιστηρίου, γιά τήν ανα
γραφήν τού κονδυλίου αυτού.

Κατόπιν αύτοΰ, μέ βρίσκει σύμ
φωνον ή άποψη τού συναδέλφου Κα- 
ραγιάννη, δτι τό θέμα ύπήρχε καί 
ύπάρχει καί γιά τό προεδρεΐον τού 
Συλλόγου, καί έπρεπε το προεδρείο 
νά είχε συγκαλέσει έστω καί μέ κα
θυστέρηση ένός μηνός, τήν ίδια μέ
ρα πού άπέστειλε τήν έπιστολή 
εκτάκτως τό Διοικητικόν Συμβού
λιον πρός τήν Διοίκησιν τής Τρα
πέζης, καί νά ενημερωθούμε έ
πί τού θέματος. "Οταν βλέ
πουμε τό Προεδρεΐον νά συγκαλή 
έκτάκτως αυθημερόν τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον καί νά συζητή θέματα 
μικροτέρας αξίας άπό δτι είναι τό 
άσφαλιστικόν, τά νομοσχέδια περί 
απεργιών καί τιμών καί εισοδημά
των διά τά όποια είχαν προηγουμέ
νως άντιδράσει ύπερκείμενες ένώ- 
σεις, Όμοσπονδίαι, Εργατικά Κέν
τρα καί ΓΕΣΕ, καί καλεΐ αύθημερόν 
νά εξετάσουμε τό σχέδιο νόμου τό 
όποιον δέν είχαμε λάβει γνώσιν, 
δέν είναι δυνατόν, είναι απαράδε
κτο άπό τό Προεδρείο, νά άφήνη τό
σο σοβαρό θέμα, νά περνά αρκετός 
χρόνος καί νά συγκαλή Διοικητικό 
Συμβούλιο κατόπιν τής δημοσίας 
ανησυχίας μας πρός τό προσωπικόν 
διά τήν αναγραφήν τού κονδυλίου.

Γ ιά αυτόν τόν λόγον, έφ’ δσον ύ- 
πάρχουν τά θέματα δέν αποδέχομαι 
τήν κατηγορίαν. "Οσον άφορά είς 
τό θέμα, τής εικοσαετίας, μπορούσε 
κάλλιστα τό Προεδρείο στην απο
γευματινήν Συνεδρίασιν τού Διοι
κητικού, έπί επαγγελματικών ζη-

κ. Σ. Γ ιακουμής: Δυστυχώς οί 
κυκλοφορήσαντες τήν άνακοίνωσιν, 
άπεσύρθησαν καί μάς άφησαν έλευ- 
θέρους νά δράσουμε σάν συλλογι
κό όργανο πλέον διότι οί 5 οί ό
ποιοι ύπέγραψαν τήν άνακοίνωσιν 
αύτήν, δέν νομίζω ότι είναι μέλη 
τού Διοικητικού Συμβουλίου τού 
Συλλόγου. Νομίζω ότι δρουν σάν ο
μάδα μέσα στο Διοικητικό Συμβού
λιο, θεωρώ λοιπόν καθήκον μας, ό
λων ημών τών ύπολοίπων νά τούς 
απομονώσουμε.

Δέν θά τούς έπιτρέψουμε είς τό 
μέλλον νά κυκλοφορήσουν τέτοιαν ά- 
νακοίνωσι, αν έχουμε τή δυνατότη
τα αύτή, ή άν όχι νά τούς καταγγεί
λουμε στο προσωπικό, καί νομίζω 
ότι πρέπει νά γίνη καταγγελία ά
πό μέρους όλων μας, στο προσωπι
κό.
κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει ό 
συνάδελφος Γενικός Γ ραμματεύς, 
κ. Θ. Δη μητρόπουλος: ’Από 
καιρό ήθελα νά θέσω αύτό τό θέμα 
τής κυκλοφορίας ανακοινώσεων έκ 
μέρους πρώην σχημάτων, πού κα- 
τήλθον στις έκλογές. Τά σχήματα 
αύτά δπως έδήλωσα σέ μιά προη
γούμενη συνεδρίαση τού Συμβου
λίου, αυτοί πού έγιναν Διοικητικό 
Συμβούλιο τού Συλλόγου, έχουν τις 
ύποχρεώσεις πού προβλέπονται καί 
θά πρέπει νά ένδιαφέρωνται γιά δ
λα τά θέματα του προσωπικού άλλά 
έντός τού Διοικητικού Συμβουλίου.

Διερωτώμαι καί θά ήθελα νά μοΰ 
άναφερθή ένα παράδειγμα, άπό τά 
Διοικητικά Συμβούλια τά όποια 
προέκυψαν άπό τόν νόμον 6 καί ά- 
ναφέρομαι στο Διοικητικό Συμβού
λιο τού Δήμου Αθηναίων. Παντού

χουν Διοικητικά Συμβούλια γιά νά 
συζητούν, νά συναποφασίζουν καί 
νά προβαίνουν είς έκείνας τάς έ
νεργείας διά τών όποιων θά προστα- 
τεύωνται τά συμφέροντα τών ανθρώ
πων πού μάς έχουν τιμήσει διά τής 
ψήφου των.

"Οσον άφορά τό δεύτερο θέμα 
τό όποιον άνέφερε ό συνάδελφος 
Καραγιάννης, δηλαδή σχετικά μέ 
τήν εικοσαετία τών γυναικών ή ό
ποια ένεκρίθη ύπό τού Ταμείου Συν
τάξεων τής τέως Τραπέζης ’Αθηνών 
έάν δέν συνεζητήθη τό θέμα τώρα, 
δέν συνεζητήθη διά λόγους μεθο- 
δεύσεως τής συζητήσεώς τού Διοικη
τικού Συμβουλίου, δπως είπα καί 
είς τήν αρχήν, ώστε νά εξαντλούν
ται έν πρός έν τά θέματα τά όποια 
έθεσαν οί 5 συνάδελφοι διά τής ά- 
νακοινώσεώς των. Θά εξαντλήσου
με τό ασφαλιστικόν καί έν συνεχεί
α θά ομιλήσουμε διά τήν εικοσαετί
αν τών γυναικών. Τόν λόγον έζήτη- 
σε καί λαμβάνει ό συνάδελφος Πί
σκοπος.

τημάτων νά μάς ένημερώση καί γιά 
τό θέμα τής εικοσαετίας. Κατόπιν 
αύτοΰ δέν δέχομαι καμμιάν συζήτη- 
σιν καί θά αναμένω τό απόγευμα 
τήν ένημέρωσιν τού προεδρείου έπί 
τού θέματος τής εικοσαετίας. Δη- 
λώ δέ ότι αποχωρώ τής συνεδριά- 
σεως διότι γιά μένα δέν ύφίσταται 
θέμα συζητήσεώς

κ. Πρόεδρος:
Ποιος έκ τών συναδέλφων ζητεί 

τόν λόγον; Ό συνάδελφος Γιακου-
μής-
κ. Ν. Πίσκοπος: Όμιλε! μα
κράν τού μικροφώνου μή άκουόμε- 
νος.
κ. Πρόεδρος: Ύφίσταται θέμα 
συνάδελφε Πίσκοπε, διότι δέν έκη- 
ρύχθη ή λήξις τής Συνεδριάσεως. 
Κατά συνέπειαν, παρακαλώ, καθή- 
σατε είς τήν θέσιν σας. Άν δέν ύ- 
φίστατο θέμα δέν θά έπρεπε νά έκ- 
δώσητε τήν άνακοίνωσιν κύριε Πί
σκοπε. Λοιπόν τό θέμα ύπάρχει συ
νάδελφε Πίσκοπε, μόνον δΓ έκείνους 
οί όποιοι θέλουν νά δημιουργήσουν 
θέματα, είς τό προσωπικόν εκμε
ταλλευόμενοι τά ιερά καί τά όσια 
τού προσωπικού δημοκοποΰντες.

Είς τό σημεΐον αύτό άπήλθε τής 
Συνεδριάσεως ό συνάδελφος Πίσκο
πος. Επίσης ό συνάδελφος Ρουσ
σάκης, ό συνάδελφος Κοττίκας, καί 
οί συνάδελφοι Μιχ. Άνδρικίδης καί 
Άρ. Παραθύρας.

Υπάρχει περίπτωσις συνάδελ
φοι, ή Συνεδρίασις ή άπογευματι- 
νή νά γίνη μετά τήν λήξιν αυτής 
τής Συνεδριάσεως. ’Έχετε πρόσκλη- 
σι γιά τις 5 τό άπόγευμα, άλλά τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον μπορεί νά 
άποφασίση έν όλομελεία ότι όταν 
τελείωση ή συνεδρίασις αύτή θά 
άρχίση ή έπομένη μετά ήμησίαν ή 
μίαν ώραν.

Επομένως, έχετε τήν ύποχρέω- 
οιν, πέραν τού σεβασμού πρός τό 
Δ. Σ. καί πρός τό θέμα τό όποιον 
συζητείται νά παρακολουθήσετε. 
Είς τήν Τράπεζαν έργαζόμεθα μέχρι 
τάς 2.30. Έμεριμνήσαμε καί σάς 
πήραμε μιας ημέρας άδεια απουσί
ας διά συνδικαλιστικούς λόγους. 
Τουλάχιστον είσθε ύποχρεωμένοι νά 
καθήσετε μέχρι ς αυτής τής ώρας. 
Τόν λόγον έχει ό συνάδελφος Για- 
πουμής.

εκπροσωπούνται όλες οί πολιτικές 
τάσεις, δλα τά πολιτικά κόμματα 
καί όλες οί συνδικαλιστικές οργα
νώσεις. Δέν είδα ποτέ είς τόν τύ
πον, μίαν άνακοίνωσιν τού Διοικη
τικού Συμβουλίου τού Δήμου Αθη
ναίων ή άλλου πού νά στρέφεται ε
ναντίον αύτοΰ τούτου τού Διοικητι
κού Συμβουλίου.

Γ Γ αύτό παρακαλώ έπί τή ευ
καιρία, νά ληφθή άπόφασις τού Δι
οικητικού μας Συμβουλίου έπί τών 
ανακοινώσεων δηλαδή τό άν έχουν 
δικαίωμα οίοσδήποτε, μεμονομένως 
ή σάν ομάδα, οί άνήκοντες μέσα 
στο Διοικητικόν Συμβούλιον νά έκ- 
οίδουν ανακοινώσεις πού νά στρέ- 
φωνται κατά τού Διοικητικού Συμ
βουλίου, έφ’ δσον δέν τις έχουν φέ
ρει μέσα είς τό Διοικητικόν Συμβού
λιον.
κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει ό 
συνάδελφος Λαντζώνης. 
κ. Ε. Λαντζώνης: Κατ’ αρχήν 
θέλω νά κακίσω τό θέμα τής τακτι
κής τών 5 συναδέλφων οί όποιοι ση
κώθηκαν καί έφυγαν μέ τήν δήλωσιν 
ότι δέν τούς άφορά πλέον ή διαδι
κασία. Αλλοίμονο αν καθόμαστε 
στο Συμβούλιο μόνον όταν μας ά
φορά ή διαδικασία, καί πριν ακό
μη βγουν ώρισμένα συμπεράσματα 
καί δοθούν εξηγήσεις καί απαντή
σεις άπ όλες τις μεριές.

Πέραν τούτου νομίζω ότι στό 
Τραπέζι αύτό κάθονται καί δύο κυ
ρίες καί ακόμη γιά αυτόν τόν λό
γον δέν ήταν σωστή ή τακτική τού 
νά σηκωθούν οί συνάδελφοι νά φύ
γουν. Είχαμε ξανά τέτοια κρούσμα
τα, μάλλον ό κ. Καραγιάννης έχει 
ξαναφύγει 2 φορές (βέβαια ίσως

είναι Θέμα τής καρδιοπάθειάς του) 
άλλά νομίζω ότι συνεχιζομένη αύτή 
ή τακτική είναι τό όλιγώτερον, απα
ράδεκτη, και δέν προσφέρει τίπο
τε είς τό έργο τό συλλογικό τό ό
ποιον έχουν άναλάβει οί συνάδελ
φοι νά έπιτελέσουν μέ τά ύπόλοιπα 
μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου.

Προχωρώντας στό βασικό θέμα, 
γιά τό όποιο συνεκλήθη τό σημερινό 
Συμβούλιο, δηλαδή τό θέμα τό α
σφαλιστικό, ή πεποίθηση ή δική μου 
καί νομίζω τών περισσοτέρων συν
αδέλφων, είναι ότι το ασφαλιστικό, 
μέ καμμιά δύναμη δέν μπορεί νά ά- 
ποτελέση θέμα άντιπολιτεύσεως ή 
θέμα αντιπολιτευτικής τακτικής, θέ
μα έκμεταλλεύσεως γιά οφέλη μιας 
κάποιας κίνησης πάρα πέρα.

Δηλαδή στην συγκεριμένη περί
πτωση αν ή καταγγελία τού συνα
δέλφου Πίσκοπου είχε το νόημα ότι 
τό Συμβούλιο ολιγωρούσε θά έπρε
πε τό όλιγώτερο πού είχε νά κά
νη, άντί νά πάη καί νά τά λέη αύ
τά πού είπε στό Γενικό Λογιστήριο, 
νά ερχόταν έπάνω στά γραφεία τού 
Συλλόγου καί νά έξέθετε τις από
ψεις του έπί τής καθυστερήσεως 
τών σημείων έκείνων τά όποια, κα
τά τή γνώμη του, το Προεδρείο δέν 
εΐχε προχωρήση δπως θά έπρεπε νά 
προχωρήση.

Εκείνο τό όποιο έγώ θά ήθελα νά 
γίνη’ είναι επειδή ξέρω ότι ύπάρ- 
χει σχέδιο νόμου δηλαδή τό πόρισμα 
αυτής τής Επιτροπής πού άνέφερε 
ό Πρόεδρος σχετικά μέ τήν λύση 
τών ασφαλιστικών προβλημάτων, 
νομίζω ότι τό περιεχόμενο αύτό 
τού σχεδίου νόμου, θά έπρεπε νά 
μάς τεθή ύπ’ δψιν, άν μή τί άλλο, 
πρός ένημέρωσιν όταν θά έλθη ή 
ώρα εκείνη νά ξέρουμε ακριβώς ποιο 
είναι τό πόρισμα τής Επιτροπής. 
"Ενα άλλο θέμα: Ό συνάδελφος Γε
νικός, έθεσε τό θέμα τών ανακοινώ
σεων τών συνεργαζομένων συνδυα
σμών τού Προεδρείου.

Έπί τού σημείου αύτοΰ, ύπάρ- 
χουν ώρισμένες, άπό τή μεριά τή 
δική μου καί τής κινήσεως τήν ο
ποίαν έκπροσωπώ, αντιρρήσεις δ- 
σονάφορά τήν άποψη ότι δέν θά έ
πρεπε νά άκούγωνται καί οί από
ψεις τών συναδέλφων οί όποιοι εί
ναι μέσα στό Διοικητικό Συμβού
λιο ή τό Προεδρείο. Νομίζω δμως, 
ότι αύτό δέν πρέπει νά γίνεται μέ 
τόν τρόπο πού γίνεται τώρα, δηλα
δή μέ τις ανακοινώσεις, θά μπο
ρούσε ----καί έχω εκθέσει έπάνω σέ
αύτό τις απόψεις μου στον Πρό
εδρο—■ νά διατεθή μιά σελίδα τής 
«Τραπεζιτικής» γιά τόν σκοπό αύ
τό, νά άναλάβουν τή σύνταξη τής 
σελίδας αυτής δύο-τρία μέλη τού 
Διοικητικού Συμβουλίου καί στην ό
ποια σελίδα νά άντικατοπτρίζων- 
ται όλες οί απόψεις, όλες οί τάσεις 
τού Προσωπικού, νά γράφη ό κα
θένας δ,τι θέλει, νά είναι δηλαδή 
ένα ελεύθερο βήμα τών συναδέλφων, 
καί φυσικά ό Πρόεδρος ή ό κάθε θί
γόμενος, στον ίδιο χώρο νά περνά 
τις απαντήσεις του. Νομίζω ότι εί
ναι άπόλυτα δημοκρατικό αύτό.

Στό ένα θέμα πού άνέφερε ό συν
άδελφος Γ ιακουμής τή μετάθεση τού 
Πισκόπου, νομίζω ότι μόνο ό Πί
σκοπος δέν είναι αρμόδιος νά άνα- 
φέρη αύτό πού αναφέρει καί νά έμ- 
φανίζη τόν εαυτό του καταδιωκό- 
μενο ας πούμε άπό τήν Διοίκησιν, 
δεδομένου ότι σάν Πρόεδρος τού 
Συμβουλίου κατά τό 1972, δέν έ
κανε τίποτε γιά νά καλύψη συνα
δέλφους καί μάλιστα συνδικαλιστές 
παράδειγμα ό Άθαν. Γιαννακόπου- 
λος, οί όποιοι μετατίθεντο τότε, σέ 
5 καί 6 καταστήματα γκισέ καί σέ 
πατάρια καί όχι μέ τόν τρόπο μέ 
τόν όποιον μεταχειρίσθηκε ή Διοί- 
κησις τόν συν. Πίσκοπο. Αύτά είχα 
νά πώ.
κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει ό 
κύριος Πετρίδης.
κ. Β. Πετρίδης: Σχετικά μέ τό 
θέμα τής είσηγήσεως τής σημερινής 
έν όλομελεία συνεδριάσεως, θά ήθε
λα νά παρατηρήσω ότι ’ίσως ό συν. 
Πίσκοπος άπό τήν μικρή πείρα πού 
έχει στις Τραπεζικές εργασίες 
φαίνεται πώς δέν έχει ύπ’ όψιν του 
πώς συντάσσεται ένας ’Ισολογι
σμός μιας Α.Ε.

Δέν ήτο πρωτοβουλία τής Τρα
πέζης νά μπή μέσα ή άπαίτησις 
αύτή κατά τών ασφαλιστικών ταμεί
ων. "Ισως ή Τράπεζα νά άντέδρασε 
γι’ αύτή τήν έγγραφή, άλλά οί όρ- ' 
κωτοί λογισταί οί όποιοι είναι υ
ποχρεωμένοι να ελέγχουν τούς ’Ισο
λογισμούς πριν τή δημοσίευσή τους 
ύπεχρέωσαν στην αναγραφή του 
κονδυλίου. Άλλά δέν σταματώ ε
κεί. Ό συνάδελφος Πίσκοπος μαζί 
μέ τούς άλλους πού ύπέγραψαν τό 
χαρτί, δημαγωγεί όλοφάνερα πιά. 
"Ισως ή διαλλάκτικότης καί ή προ
σπάθεια τού Προέδρου, μεταθέτει ; 
τά θέματα πολλές φορές σέ μιά άλ
λη βάση.

Στην τρίτη παράγραφο, έκεΐ πού 
όμιλεί γιά τό θέμα πού είναι πάρα 
πολύ σοβαρό «καί δέν έπιχειρεΐ α
νάλυσή του», όμιλεί περί αρπαγής 
τών Ταμείων, καί έν συνεχεία στην 
έπομένη παράγραφο, λέει «τώρα ε
ξηγείται ή τοποθέτησις τού συνο
δέψου Θεοφανοπούλου καί Όθωναί- 
ου στό Διοικητικόν Συμβούλιο τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων». Έκ τοΰ συν

δυασμού τών δύο παραγράφων ούτε 
λίγο ούτε πολύ, διαφαίνεται ότι 
ναι μεν είναι ενάρετος ό κύριος Ό- 
θωναΐος άλλά όχι καλή ή τακτική 
του. Δέν μπορώ νά καταλάβω πώς 
μπορεί νά είναι ένας ενάρετος ό ό
ποιος συνεργεί στην ύφαρπαγή τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων.

Γ Γ αύτό 6'ά ήθελα εδώ νά κατα
θέσουμε μιά πρόταση μομφής καί 
γιά τούς 5 συντάξαντες τήν ανα
κοίνωση, διότι σπιλώνουν άνθρώ- 
πους, οί όποιοι μέχρι σήμερα είναι 
λευκοί κατά Γην δήλωση καί τοΰ 
προέδρου, δέν μάς δίδουν τά στοι
χεία έκεΐνα τά όποια θά μπορούσαν' 
νά έδραιώσουν μιά κατηγορία καί ε
πί πλέον μάς λέει τελειώνοντας, κά
τω τά χέρια άπό τά ασφαλιστικά 
Ταμεία. Τώρα ποιος άπλωσε τά χέ
ρια δέν μάς είπαν.

Είναι συνέχεια μιά αντιπολιτευ
τική τακτική ή όποια μόνο ζημιά 
μπορούσε νά προκαλέση γενικά σέ 
όλα τά θέματα τοΰ συλλόγου, καί 
ειδικά σέ τούτο έδώ τό θέμα πού εί
ναι πολύ σοβαρό, δηλαδή τό θέμα 
τό ασφαλιστικό. Καταθέτω λοιπόν 
μιά πρόταση μομφής, νά τεθή είς 
ψηφοφορίαν διά τούς 5 συντάξαντας 
τήν άνακοίνωσιν.
κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 
ό συνάδελφος Ζερβουδάκης. 
χ. Β. Ζερβουδάκης: Συμφω
νώ μέ τόν συνάδελφο Πετρίδη, ό ό
ποιος είπε νά κατατεθή πρόταση 
μομφής καί έπί πλέον ήθελα νά πα
ρατηρήσω τό έξης πρέπει νά το έ
χουμε ύπ’ όψιν μας καί νά μή κρυ
βόμαστε πίσω άπό τό δάκτυλό μας.

Οί πέντε ύπέγραψαν τήν έπιστο
λή καί άπεχώρησαν. Συγχρόνως ά- 
τεχώρησε καί ό νέος σύμβουλος 
ιύριος Παραθύρας, ό όποιος δέν 
είχε καμμία σχέση μέ τήν ύπόθε- 
ση. Άρα άντιλαμβάνεσθε πώς ή 
τακτική του ή μελλοντική θά είναι 
αύτή.

Νά στηλιτευθή δέν ξέρω κατά 
ποιον τρόπον. Είναι άπαράδεκτα 
πράγματα αύτά.
κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 
ό κύριος Ζεκάκος.
κ. Ζεκάκος: Νομίζω, ότι ή χρο
νική στιγμή τής άποχωρήσεως τών 
5 συναδέλφων, άποδεικνύει τήν 
διάθεσίν ή μάλλον τόν λόγον γιά 
τόν όποιον έκυκλοφόρησαν τήν άνα- 
κοίνωσιν αύτήν. Δηλαδή τόν καθα
ρά άντιπολιτευτικό λόγο, γιατί μό
λις τούς έκάλεσε ό πρόεδρος νά κα
ταθέσουν . . .

Είς τά σημεΐον αύτό αποχωρεί ό 
συνάδελφος Ριχ. Κοτζαμάνογλου, 
έξ αιτίας αιφνίδιας άσθενςίας, καί 
δηλώνει ότι ψηφίζει ύπέρ τής προ
τάσεως μομφής κατά τών άποχωρη- 
σάντων μελών τού Διοικητικού Συμ
βουλίου, τήν όποιαν κατέθεσε ά 
συνάδελφος Πετρίδης. 
κ. Ζεκάκος (συνεχίζει)

Είπα λοιπόν, ότι ή χρονική στιγ
μή τής άποχωρήσεως τών 5 συναδέλ
φων, άποδεικνύει ακράδαντα τόν 
σκοπόν πού είχε ή ανακοίνωση καί 
ακόμη κάτι ότι χωρίς νά έχουν κα
νένα στοιχείο προσπάθησαν νά τρο
μοκρατήσουν τό προσωπικό γιά κα
θαρά αντιπολιτευτικούς λόγους, δι
ότι άν είχαν στοιχεία δέν θά απο
χωρούσαν άλλά θά κάθονταν έδώ 
καί θά έθεταν τά στοιχεία ύπ’ δψιν 
μας μέχρι νά τελείωση όλη ή συζή
τηση.
κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 
ή συνάδελφος Τσαγκάρη, 
κ. Άννα Τσαγκάρη: Νομίζω 
καί έγώ, έκτος τού ότι είναι στεί
ρα αύτή ή τακτική τής άποχωρή
σεως τής όμάδος άπό τό Συμβού
λιο, είναι καί άκρως επικίνδυνη. Ά
πό ότι δέ ένθυμοΰμαι άπό τήν πρώ
τη κιόλας συνεδρίαση τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου, είχαμε προτείνει 
γιά νά ενημερώνεται πιο ύπεύθυνα 
τό προσωπικό, καί χωρίς νά ύπάρ- 
χουν αντεγκλήσεις, καί γιά νά μπο- 
ρή τό προσωπικό νά ξέρη γιά κά
θε θέμα ποιά είναι ή θέση τοΰ κά
θε συμβούλου, είπαμε νά δημοσιεύ- 
ωνται τά Πρακτικά στην «Τραπε
ζιτική». Αυτοί πού άντέδρασαν ή
ταν ακριβώς αύτή ή ομάδα, ώστε 
νά μπορή έκτος τοΰ Διοικητ. Συμ
βουλίου νά τά μεταφέρη ακριβώς δ
πως τά ήθελε. Ένώ μιά δημοκρατι
κή καί συνεπής τακτική, τοΰ νά δη- 
μοσιευωνται τά πρακτικά θά ήταν 
άκρως ενημερωτική γιά τό προσω
πικό.

Επίσης ένα άλλο θέμα πού δεί
χνει ότι είναι επικίνδυνη αύτή ή τα
κτική τοΰ νά φέρνουν έκτος τού Δι
οικητικού Συμβούλιο ώρισμένα θέ
ματα τά όποια δέν έχουν φέρει στό 
Διοικητικό Συμβούλιο, είναι ότι 
μπορεί νά άποκαλύπτωνται ώρισμέ
νες ενέργειες, ή ώρισμένα θέματα 
τά όποια βρίσκονται έν εξελίξει

θοΰν, πριν ολοκληρωθούν.
Επίσης ένα άλλο θέμα πού ήθε

λα νά θίξω άπό τήν ανακοίνωση, εί
ναι εκείνο πού αναφέρει πώς μέσα 
στά μέτρα κατά τοΰ συναδέλφου 
Πίσκοπου ήταν καί ή μετάθεση τοΰ 
Πίσκοπου. Καί δέν βρίσκω τόν λό
γον γιατί ή μετάθεση αύτή νά θεω- 
ρηθή ότι ήταν είς βάρος του, άφοΰ 
βρίσκεται σέ κεντρικότατο κατά
στημα τών Αθηνών. Αύτό ύποτιμά 
τούς συναδέλφους οί όποιοι έργά- 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 6η ΣΕΛ.)
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γ) Πίναξ τών έκάστοτε μελών 

τής διοικήσεως τού σωματείου υπο
βαλλόμενος, μερίμνη τού σωμα/εί- 
ου, μετ’ αντιγράφου τής άποψάσε- 
ως, δι’ ής Εκαστον μέλος τής διοι- 
κήσεως έξελέγη ΰπό την1 ιδιότητα, 
ήν τοΰτο φέρει.

2. ’Αντίγραφα τών είς την προη- 
γουμένην παράγραφον άναφερομέ- 
νων έγγραφων ή πιστοποιητικά πε
ρί τής ιδιότητάς τίνος, ώς μέλους 
τής διοικήσεως έπαγγελματικοΰ 
σωματείου, έκδίδονται καί βεβαι- 
οΟνται ύπό τοΰ Γραμματέως του, 
παρ’ ώ είναι ταϋτα κατατεθειμένα, 
Πρωτοδικείου.

"Αρθρον 10.

Δημοσιότης στοιχείων 
τοΰ σωματείου

1. Πάντα τά προς τρίτους άπευ- 
θυνόμενα Εγγραφα έπαγγελματικοΰ 
σωματείου δέον νά περιέχουν:

α) Την έπωνυμίαν τοΰ σωματείου.
6) Την Εδραν καί τήν άκριβή δι- 

εύθυνσιν αΰτοΰ.
γ) Τον άριθμόν Εγγραφής έν τώ 

βιβλίω Επαγγελματικών σωματείων.
2. Πάσα αϊτησις ή άναφορά τοΰ 

έπαγγελματικοΰ σωματείου άπευθυ- 
νομένη προς δημοσίαν άρχήν καί μή 
φέρουσα τά κατά την προηγουμένην 
παράγραφον στοιχεία είναι άπαρά 
δεκτός.

"Αρθρον 11.

Τηρούμενα βιβλία
1. Τά Επαγγελματικά σωματεία 

ΰποχρεοΰνται δπως τηροΰν ύπο- 
χρεωτικώς τά κάτωθι βιβλία, άριθ- 
μούμενα καί θεωρούμενα προ πάσης 
χρήσεως αύτών ΰπό τοΰ Γραμματέ
ως τοΰ οικείου Πρωτοδικείου:

α) Μητρώου τών μελών, έμφαϊνον 
κατ’ αϋξοντα άριθμόν τά όνοματε- 
πώνυμον ή προκειμένου περί νομικού 
προσώπου τήν έπωνυμίαν τούτου, 
τον άριθμόν τοΰ δελτίου ταυτότη
τας, τήν ήμεοομηνίαν Εγγραφής καί 
διαγραφής έκαστου μέλους.

β) Πρακτικών συεδριάσεων τής 
συνελεύσεως τών μελών.

γ) Πρακτικών συνεδριάσεων τής 
διοικήσεως.

δ) Εισπράξεων καί πληρωμών εις 
τά όποιον καταχωρίζονται τακτι- 
κώς κατά χρονολογικήν σειράν απα- 
σαι αί εισπράξεις καί πληρεομαί.

ε) Περιουσίας, έμφαϊνον λεπτο
μερώς πάσαν την άκίνητον καί κι
νητήν περιουσίαν τοΰ σωματείου.

2. Γραμμάτια εισπράξεων προ 
πάσης χρήσεως αύτών άριθμοΰντα. 
καί θεωροΰνται ΰπό τής Εξελεγκτι
κής Επιτροπής.

3. Τά μέλη τοΰ σωματείου δικαι
ούνται νά λαμβάνουν γνώσιν τών ώς 
άνω στοιχείων κατά τούς ορούς τοΰ 
καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ 
ΜΕΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

"Αρθρον 12.

Ελευθερία συμμετοχής
1. Ούδείς δύναται νά ύποχρεωθή 

νά είναι ή νά μή είναι μέλος Επαγ
γελματικού σωματείου. Πάσα άντί- 
θετος ρήτρα ή συμφωνία είναι άκυ
ρος.

2. Μισθωτοί τοΰ Δημοσίου, νομι
κών προσώπων δημοσίου δικαίου καί 
δημοσίων Επιχειρήσεων δέν Επιτρέ
πεται ν’ άνήκουν εις πλείονα τοΰ Ε
νός Επαγγελματικά καθ’ υπηρεσίαν 
ή έπιχείρησιν σωματεία

3 Μέλη έργοδοτικοΰ Επαγγελμα
τικού σωματείου δύνανται νά είναι 
φυσική ή νομικά πρόσωπα ιδιωτι
κού δικαίου

"Αρθρον 13.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Έπιτρπεται όπως καθίσταν

ται μλη έπαγγελματικοΰ σωματείου 
καί άνήλικοι ούχί όμως κάτω τών* 
δέκα Εξ Ετών.

2. ’Αλλοδαποί δικαιούνται νά εί
ναι μέλη έπαγγελματικοΰ σωματεί
ου έψ’ όσον:

α) Άσκοΰν έν Έλλάδι τό Επάγ
γελμα δι’ ό ύφίσταται τό σωματεϊον 
καί
6) κέκτηνται άδειας Εργασίας.

"Αρθρον 14.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣIΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

"Αρθρον 16.

Σύγκλησις —— Αρμοδιότητες
Ή συνέλευσις τών μελών τοΰ Ε

παγγελματικό ΰ σωματείου συγκσ- 
λεϊται κατά τούς όρους τών άρθρων 
95 καί 96 τοΰ A. Κ. άποφαίνεται 
δέ Επί θεμάτων, τά όποια, διά τοΰ 
καταστατικού εϊτε ΰπήχθησαν εις 
τήν αρμοδιότητα αύτής είτε δέν ύ- 
πήχθησαν είς τήν* άρμοδιότητα Ετέ
ρου οργάνου τοΰ σωματείου.

"Αρθρον 17.

’Απαρτία

1. Έπιφυλασσομένων τών διατά
ξεων τών άρθρων 99 καί 100 τοΰ Α. 
Κ. ώς καί πάσης άλλης διατάξεως 
τοΰ παρόντος ή Ετέρου νόμου δΓ ής 
προβλέπεται ειδική άπαρτία καί έφ’ 
όσον έν τώ καταστατικώ δέν ορίζε
ται άλλως, πρός συζήτησιν καί λή- 
ψιν άποφάσεων κατά τάς συνελεύ
σεις τών μελών απαιτείται παρου
σία τοΰ Ενός τρίτου τουλάχιστον 
τοΰ όλου άριθμοΰ τών έχόντων δι
καίωμα ψήφου, μελών. Μή ΰφισταμέ- 
νης άπαρτίας κατά τήν πρώτην συ- 
ζήτησιν συγκαλεϊται νέα τοιαύτη 
Εντός 15νθημέρου, καθ’ ήν άπαιτεϊ- 
ται παρουσία τοΰ Ενός τετάρτου 
τουλάχιστον τοΰ όλου άριθμοΰ τών 
έχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Τής 
άπαρτίας ταύτης μή έπιτυγχανομέ- 
νης κατά τήν δευτέραν συνέλευσιν 
συγκαλεϊται Εντός νέου 15νθημέρου, 
τρίτη, καθ’ ήν άρκεΐ ή παρουσία τοΰ
1)5 τοΰ όλου άριθμοΰ τών έχόντων 
δικαίωμα ψήφου, μελών.

"Αρθρον 18.

Λήψις — Προσβολή άποφάσεων.
1. Αί άποψάσεις τής συνελεύσεως 

τών μελών είναι Εγκυροι, έφ’ όσον 
λαμβάνονται κατά τον ύπό τοΰ κα
ταστατικού όριζόμενον τύπον, ουδέ
ποτε όμως διά βοής.

2. Πάσα ψηφοφορία ένε γενική συ- 
νελεύσει άναφερομένη είς έκλογάς 
συλλογικών οργάνων καί άντιπρο- 
σώπων είς Ενωσιν, θέματα Εμπιστο
σύνης πρός τήν διοίκησιν, εγκρισιν 
λογοδοσίας, προσωπικά έν γένει ζη
τήματα καί κήρυξιν άπεργίας, είναι 
άκυρος, αν δέν διεξάγεται μυστι- 
κώς.

3. Αί άποψάσεις συνελεύσεως τών 
μελών Επί πάσης φύσεως Εκλογών 
λαμβάνονται αν δέν όρίζηται άλλως 
έν τώ καταστικώ δι’ απλής πλειοψη- 
φίας τών παρόντων.

Είς πάσαν άλλην περίπτωσιν μυ
στικής ψηφοφορίας, Εάν διά τήν ά- 
παρτίαν γενικής συνελεύσεως τών 
μελών έπαγγελματικοΰ σωματείου 
άρκή ή παρουσία μέχρι καί τοΰ 1)4 
τοΰ άριθμοΰ τών μελών παρίσταται 
δέ κατ’ αυτήν μόνον ό Ελάχιστος οΰ- 

ί τος άριθμός μελών, αί άποψάσεις 
είναι Εγκυροι, έφ’ όσον λαμβάνονται 
διά τής πλειοψηφίας τών 3)4 τών 
παρόντων.

4. Άπόφασις γενικής συνελεύσε
ως, διά μυστικής ψηφοφορίας λαμ- 
βανομένη, είναι άκυρος, Εάν παρέ
στησαν κατά τήν ψηφοφορίαν πρό
σωπα μή όντα μέλη τοΰ σωματείου.

Ή διοίκησις τοΰ σωματείου οφεί
λει νά έπιβλέπη τήν Εφαρμογήν τής 
παρούσης.

5. Άπόφασις τής συνελεύσεως, 
όντικειμένη είς τον νόμον ή τό κα
ταστατικόν, κηρύσσεται άκυρος Επί 
τή αιτήσει μελών άποτελούντω^ 
τούλάχιστον τό Εν τριακοστόν τοΰ 
όλου άριθμοΰ τών έγγεγραμένων με
λών

6 Η αϊτησις υποβάλλεται Εντός 
άποκλειστικής προθεσμίας τριάκον
τα ήμερών άπό τής λήξεως τής Συ
νελεύσεως, Ενώπιον τοΰ Ειρηνοδικεί
ου τής περιφερείας τής Εδρας τοΰ ί 
σωματείου ή τής ένώσεως

7. Ή άπόφασις τοΰ Ειρηνοδικεί
ου δύναται νά έκκληθή Ενώπιον τοΰ 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου, Εντός δέ- 

j κα ήμερών άπό τής έπιδόσεώς της.

ΚΕΦΑΛΑΙ ΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

"Αρθρον 19.
Συγκρότησις διοικήσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 
ΓΕΝIΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

"Αρθρον 1.
Άντικείμενον—

Εκτασις Εφαρμογής
(

1. Έπιφυλασσομένης τής ισχύος 
τών διατάξεων τής ύπ’ άριθ. 87 Δι
εθνούς Συμβάσεως Εργασίας «πε
ρί τής συνδικαλιστικής Ελευθερίας 
καί προστασίας τοΰ συνδικαλιστι
κού δικαιώματος», κυρωθείσης διά 
τοΰ Ν. Δ)τος 4204)1961 καί τής 
ύπ’ άριθ. 98 όμοιας «περί Εφαρμο
γής τών άρχών τοΰ δικαιώματος όρ- 
γανώσεως καί συλλογικής διαπραγ
ματεύσεις», κυρωθείσης διά τοΰ Ν. 
Δ)τος 4205)1961, ή σύστασις, ή 
λειτουργία καί ή έν γένει δράσις, 
ώς καί διάλυσις τών Επαγγελματι
κών σωματείων, διέπονται ύπό τών 
Διατάξεων τοΰ Άστικοΰ Κώδικας 
καί τοΰ Εισαγωγικού αύτοΰ νόμου, 
ώς αΰται συμπληροΰνται ή τροπο
ποιούνται είδικώς διά τά έν λόγω 
σωματεία ύπό τών διατάξεων τοΰ 
παρόντος.

2. Είς τάς διατάξεις τοΰ παρόν
τος ύπάγονται άπαντα τά Επαγγελ
ματικά σωματεία τών παρεχόντων 
έξηρτημένην Εργασίαν (μισθωτών 
έν γένει) καί τών Εργοδοτών ή τών 
άσκούντων άνεξάρτητον Επάγγελμα 
έπαγγελματιών. Είς τά Επαγγελμα
τικά σωματεία τών μισθωτών περι
λαμβάνονται τά σωματεία τόσον 
τών παρεχόντων έξηρτημένην Εργα
σίαν είς φυσικά πρόσωπα ή νομικά 
πρόσωπα ’ιδιωτικού δικαίου όσον 
καί τών συνδεομένων διά σχάσεως 
Εργασίας ίδιωτικοΰ δικαίου μετά 
τοΰ Δημοσίου ή τών νομικών προ
σώπων δημοσίου δικαίου μισθωτών.

3. Δέν ύπάγονται είς τάς διατά
ξεις τοΰ παρόντος Επαγγελματικοί 
οργανώσεις συνιστώμεναι διά τοΰ 
νόμου ώς νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου.

4. Αί διατάξεις τοΰ παρόντος 
πλήν τών διατάξεων τών άρθρων 26 
-—28, 32—38, 40 καί 42 δέν Ε
χουν Εφαρμογήν Επί τών δημοσιο
γραφικών καί ναυτεργατικών σωμα
τείων, διεπομένων ύπό τών ιδίων 
περί αύτών διατάξεων.

5. "Οπου έν τφ παρόντι άναφέ- 
ρονται νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου είς αύτά δέν περιλαμβάνον
ται οί οργανισμοί τής τοπικής αύ- 
τοδιοικήσεως καί Ενώσεις τούτων.

"Αρθρον 2.

Έννοια Επαγγελματικού σωματείου 
—Σ κοπός

1. Τά Επαγγελματικά σωματεία 
Εχουν ώς σκοπόν τήν διαφύλαξιν 
καί προαγωγήν τών κοινών Επαγ
γελματικών συμφερόντων τών με
λών.

2. Έν τή έπιδιώξε τοΰ άνωτέ- 
ρου σκοπού τά Επαγγελματικά σω
ματεία δικαιοΰνται ιδία όπως:

α) Συνεργάζονται μεταξύ των ή 
μετά τών αρμοδίων κρατικών άρχών 
είς τήν μελέτην καί άντιμετώπισιν* 
τών Εργασιακών έν γένει συμφερόν
των τών Εργαζομένων.

6) Διαπραγματεύωνται καί συ
νάπτουν συλλογικός συμβάσεις Ερ
γασίας ή μετέχουν είς τήν διαιτη
τικήν ρύθμισιν τών συλλογικών δια
φορών Εργασίας κατά τάς σχετικός 
διατάξεις τής Εργατικής νομοθεσίας 
καί τοΰ καταστατικού αύτών.

γ) ’Οργανώνουν τά τής διαχει- 
ρίσεως καί δράσεως αύτών καί κα
ταστρώνουν τό πρόγραμμα τής Ενέρ
γειας των.

δ) Προβαίνουν είς τήν όργάνωσιν 
μορφωτικών καί άλλων κοινωνικών 
Εκδηλώσεων, ύπό τον όρον τής τηρή- 
σεως τών περί τούτων διατάξεων.

3. Τά Επαγγελματικά σωματεία 
δέν δύνανται νά άσκοΰν Εμπορίαν ή 
άλλην έπιχείρησιν*.

"Αρθρον 3.

Ελευθερία συστάσεως
1. Ή σύστασις Επαγγελματικών 

σωματείων είναι έλευθέρα είς πάν- 
τας τούς Έλληνας, τηρουμένων τών 
διατάξεων τοΰ παρόντος.

2. Τό κράτος άπέχει πάσης έ- 
πεμβάσεως δυναμένης νά περιοοίση 
ή παρακωλύση τό δικαίωμα τοΰτο.

3. ’Απαγορεύεται είς πάν φυσι
κόν ή νομικόν πρόσωπον, οίαδήποτε 
Ενέργεια τείνουσα είς τήν άσκησιν 
Επιρροής Επί τής συστάσεως ή πα- 
ρακωλύσυσα τήν σύστασιν Επαγ
γελματικού σωματείου.

"Αρθρον 4.

Άπαγόρευσις μικτών σωματείων
Δέν Επιτρέπεται νά μετέχουν είς 

εν καί τό αύτό Επαγγελματικόν σω- 
ματεΐον μισθωτοί καί έργοδόται ή 
μισθωτοί καί άνεξάρτητοι έπαγγελ- 
ματίαι.

"Αρθρον 5.

Απαγόρευσις Επεμβάσεων
1. "Εκαστον Επαγγελματικόν σω

ματείου είναι άνεξάρτητον καί άπο- 
λαύει τόσον έν τή διοικήσει καί λει
τουργία όσον καί έν τή Επιδιώξει 
τών καταστατικών αύτοΰ σκοπών 
προστασίας ύπό τοΰ κράτους καθ’

οίασδήποτε έπεμβάσεως ετέρου σω
ματείου ή άλλου νομικού ή φυσικού 
προσώπου, άσχέτου πρός αύτό.

2. Απαγορεύεται είς τούς έργο- 
δότας ή άλλα διά λογαριασμόν τού
των ένεργοΰντα πρόσωπα όπως:

α) Εξαναγκάζουν τούς μισθω
τούς είς τήν σύστασιν Επαγγελματι
κού σωματείου ή Επιβάλλουν δι’ οί- 
ουδήποτε μέσου τήν προσχώρησιν 
αύτών είς ώρισμένον Επαγγελματι
κόν σωματεϊον, ιδία δι’ άπολύσεως 
Εκ τής Εργασίας.

6) ’Απαιτούν άπό τούς μισθωτούς 
δήλωσιν περί μή συμμετοχής ή περί 
άποχωρήσεως άπό ώρισμένον σωμα
τείου ή περί συμμετοχής είς ώρισμέ
νον σωματεϊον ϊνα προσλάβουν ή 
διατηρήσουν τούτους είς τήν Εργα
σία.

γ) Υποστηρίζουν ώρισμένον Ε
παγγελματικόν σωματεϊον δι’^οίκο- 
νομικών ή άλλων μέσων’ Επί σκο
πώ περιαγωγής τούτου ύπό τον Ε
λεγχον ή έξάρτησιν αύτών.

δ) Επεμβαίνουν καθ’ οίονδήπο- 
τε τρόπον είς τήν1 διοίκησιν καί λει
τουργίαν αυτών.

"Αρθρον 6

Νομική προστασία
1. Τά Επαγγελματικά σωματεία 

δικαιούνται νά άναφέρωνται είς τάς 
διοικητικός άρχάς Επί παντός ζη
τήματος άφορώντος είς τά μέλη 
των καί τάς Επαγγελματικός αύτών 
σχέσεις καί έμπίπτοντος είς τούς 
σκοπούς αύτών.

2. Τά Επαγγελματικά σωματεία 
δικαιούνται νά καταγγλέλλουν διά 
τών νομίμων Εκπροσώπων των Ε
νώπιον τών άρμοδίων διοικητικών 
άρχών, τούς παραβάτας τών περί 
Επαγγελματικών σωματείων καί τών 
ύπέρ τών μελών των προστατευτι
κών διατάξεων.

3. Τά Επαγγελματικά σωματεία 
δικαιούνται νά έγκαλοΰν διά τών 
νομίμων Εκπροσώπων των Ενώπιον 
τής οικείας δικαστικής άρχής τούς 
παραβάτας τών’ ύπέρ τών μελών των 
διατάξεων ή τών διατάξεων έν γέ- 
νει τής Εργατικής νομοθεσίας τών 
οποίων ή παράβασις διώκεται ποι- 
νικώς.

4. Ή άσκησις άγωγής ή παρεμ
βάσεως Ενώπιον τών πολιτικών δι
καστηρίων ύπό έπαγγελματικοΰ 
σωματείου ύπέρ τών μελών αύτοΰ ή 
πρός άναγνώρισιν δικαιωμάτων καί 
ίκανοποίησιν άξιώσεων τών μελών 
τούτων διέπεται ύπό τών οικείων δι
ατάξεων τοΰ Κώδικος Πολιτικής Δι
κονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 

ΚΑΤΑΧΩΡIΣ IΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

"Αρθρον 7.
Περιεχόμενον καταστατικού

Τό καταστατικόν τοΰ Επαγγελμα
τικού σωματείου δέον, Επί ποινή ά- 
κυρότητος, νά καθορίζη πέραν τών 
έν άρθρω 80 Άστικοΰ Κώδικος ό- 
ριζομένων, καί:

α) Τό Επάγγελμα ή Επαγγέλμα
τα τά οποία δέον νά άσκή, ή τον 
κλάδον τής οικονομίας είς τόν όποι
ον δέον ν’ άνήκη ή τόν Εργοδότην 
παρ’ ώ δέον ν’ άπασχολήταί τις, 
διά νά είναι μέλος.

β) Τά τοΰ ορισμού ή άναδείξεως 
Εφορευτικής Επιτροπής διά τήν δι
ενέργειαν τών πάσης φύσεως Εκλο
γών.

γ) Τά της διαχειρίσεως καί Ε
λέγχου τής περιουσίας καί

δ) τά τοΰ προϋπολογισμού, άπο- 
λογισμοΰ καί έγκρίσεως αύτων.

"Αρθρον 8.

Καταχώρισις είς ειδικόν βιβλίον
1. Παρ’ έκάστω Πρωτοδικείω τη

ρείται ειδικόν βιβλίον’ Επαγγελμα
τικών σωματείων, είς ό μερίμνη τοΰ 
Γραμματέως καταχωρίζονται, πλήν 
τών έν άρθρω 81 τοΰ Άστικοΰ Κώ
δικος στοιχείων, ό άριθμός τής δι
καστικής άποφάσεως δΓ ής Ενεκρί- 
θη τό καταστατικόν τοΰ σωματείου 
ώς καί πάσα τροποποίησις τούτου.

2. Άπό τής Εγγραφής είς τό βι
βλίου τοΰτο Επέρχονται τά κατ’ άρ- 
θρον 83 τοΰ Άστικοΰ Κώδικος ά- 
ποτελέσματα.

3. Ό Γραμματεύς τοΰ Πρωτοδι
κείου ύποβάλλει κατά μήνα είς τόν 
αρμόδιον Νομάρχην κατάστασιν έμ- 
φαίνουσαν τάς γενομένας Εγγρα
φός είς τό βιβλίον Επαγγελματικών 
σωματείων ώς καί τροποποιήσεις 
καταστατικών αύτών ή διαλύσεις.

"Αρθρον 9.

Τήρησις φακέλλου
1 ΔΓ έκαστον Επαγγελματικόν 

σωματεϊον καταχωριζόμενον είς τό 
έν άρθρω 8 τοΰ παρόντος βιβλίον 
τηρείται παρά τώ αύτώ Πρωτοδι- 
κείω ειδικός φάκελλος είς τόν οποί
ον τίθενται:

α) Τό διά τής άποφάσεως τοΰ 
Πρωτοδικείου έγκριθέν καταστατι
κόν.

6) Τό κείμενον πάσης τροποποι- 
ήσεως τοΰ καταστατικού μετά τοΰ 
μή τροποποιηθέντος κειμένου αύτοΰ.

Εισδοχή νέων μελών
Ή είσοδος νέων μελών διέπεται 

ύπό τών διατάξεων τοΰ καταστατι
κού καί τών ορισμών τοΰ άρθρου 86 
τοΰ Άστ. Κώδικος ώς καί τών διά 
νόμου κεκυρωμένων διεθνών συμβά
σεων Εργασίας.

"Αρθρον 15,

Δικαιώματα καί 
ύποχρεώσεις τών μελών

1. Πάντα τά μέλη τοΰ Επαγγελ
ματικού σωματείου έχουν ίσα δι
καιώματα.

2. Τά μέλη τοΰ σωματείου ύπο- 
χρεοΰνται νά καταβάλλουν τάς ύπό 
τοΰ καταστατικού προβλεπομένας 
συνδρομάς άπό τής έγκρίσεως τής 
εισδοχής των ώς μελών.

3. Πάν μέλος Επαγγελματικού 
σωματείου, δικαιοΰται ν’ άποχωρή- 
ση τούτου καθ’ οίονδήποτε χρόνον.

1. Ή διοίκησις τοΰ Επαγγελματι
κού σωματείου συγκροτείται ώς ο
ρίζει τό καταστατικόν.

2. Αί ιδιότητες Προέδρου, Γεν. 
Γραμματέως καί Ταμίου Επαγγελ
ματικού συματείου δέν Επιτρέπεται 
νά συμπίπτουν είς τό αύτό πρόσω
πον.

Ά.ρθρον 20.

Θητεία
1. Ή διάρκεια τής θητείας ιών 

μελών τής διοικήσεως Επάγγελμά 
τικοΰ σωματείου ορίζεται ύπό τοΰ 
καταστατικού, μή δυναμένη νά ύπερ- 
βή τήν 4ετίαν.

2. "Ασκησις καθηκόντων διοική- 
σεως παρ’ οίουδήποτε μέλους αύ
τής μετά τήν λήξιν τής θητείας ά- 
παγορεύεται, πάσα δέ έπιχειρουμέ- 
νη δικαιοπραξία είναι άκυρος.

"Αρθρον 21.

Δικαίωμα έκλέγειν καί
έκλέγεσθαι.

1. Τό δικαίωμα τοΰ έκλέγειν έ
χουν άπαντα τά μέλη τοΰ έπαγγελ- 
ματικοΰ σωματείου έφ’ όσον:

α) Συνεπλήρωσαν τό 16ον Ετος 
τής ήλικίας των, καί 6) Εχει συμ- 
πληρωθή όμηνον άπό τής Εγγραφής 
των.

2. Τό δικαίωμα τοΰ έκλέγεσθαι 
Εχουν άπαντα τά μέλη τοΰ Επαγγελ
ματικού σωματείου, έφ’ όσον:

α) Συνεπλήρωσαν τό 21ον Ετος 
τής ήλικίας των καί

6) Εχει παρέλθει Ετος άπό τής 
Εγγραφής των.

3. Ή ύπό σοιχεϊον 6' τών παρ. 
1 καί 2 πορϋπόθεσις δέν ισχύει διά 
τάς πρώτας άπό τής συστάσεως τοΰ 
σωματείου έκλογάς.

"Αρθρον 22.

Έκλογαί.
1. Αί έκλογαί πρός άνάδειξιν συλ

λογικών οργάνων ή άντιπροσώπων 
τών Επαγγελματικών σωματείων δι- 
ενεργοΰνται κατά τά ύπό τοΰ κατα
στατικού έκάστου σωματείου οριζό
μενα διά τής προβλεπομένης ύπό 
τούτου Εφορευτικής Επιτροπής

2. ‘Η Εφορευτική Επιτροπή μερι
μνά διά τήν τήρησιν τής τάξεως, Ε
ποπτεύει, όπως οί έκλογαί διενερ
γώντας συμφώνως πρός τάς διατά
ξεις τοΰ νόμου καί τοΰ καταστατι
κού, Επί τή βάσει τοΰ βιβλίου μη
τρώου τών μελών καί άποφαίνεται 
προσωρινώς Επί πάσης άνακυπτού- 
σης άμφισβητήσεως ή ύτχοβαλλομέ- 
νης ένστάσεως.

"Αρθρον 23.

Παρουσία Εκπροσώπου 
δικαστικής άρχής.

1. Κατά τάς έκλογάς ώς καί τήν 
άνάδειξιν Εφορευτικής Επιτροπής 
δέον, Επί ποινή άκυρότητος τών ά
ποφάσεων τής συνελεύσεως τών με
λών, νά παρίσταται είς Πρωτόδι
κης ή Είρηνοδίκης, οριζόμενος, τή 
αιτήσει τής διοικήσεως τοΰ σωμα
τείου ύπό τοΰ Προέδρου τοΰ Πρωτο
δικείου τής Εδρας τοΰ σωματείου, 6- 
στις καί προεδρεύει τής Εφορευτι
κής Επιτροπής.

2. Είς τήν Εφορευτικήν Επιτροπήν 
παρίσταται καί προεδρεύει ό Εί
ρηνοδίκης τής περιφερείας, Εφ’ όσον 
ή Εδρα τοΰ σωματείου κείται Εκτός 
τής Εδρας τοΰ Πρωτοδικείου.

3. Δέν άπαιτείται ή παρουσία δι- 
καστοΰ είς σωματεία ή Εδρα τών ό
ποιων εύρίσκεται Εκτός τής Εδρας 
τοΰ Ειρηνοδικείου καί ό άριθμός τών 
έχόντων δικαίωμα ψήφου μελών δέν 
ύπερβαίνει τούς 200.

"Αρθρον 24.

Υποχρεώσεις 
προσωρινής διοικήσεως

1. Εντός προθεσμίας τεσσάρων 
μηνών άπό τής Εγγραφής τοΰ σωμα
τείου είς τό βιβλίον Επαγγελματι
κών σωματείων, ή προσωρινή διοί- 
κησις οφείλει νά συγκαλέση συνέ 
λευσιν τών μελών, πρός άνάδειξιν 
αιρετής διοικήσεως συμφώνως τώ 
καταστατικώ

2 Μετά τήν πάροδον τής προθε
σμίας τής προηγουμένης παραγρά
φου θεωρείται λήξασα ή θητεία τής 
προσωρινής διοικήσεως, τά μέλη δέ 
αύτής λογίζονται αύτοδικαίως Εκ
πτωτα

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΕΚΤΟΝ

ΠΟΡΟΙ — ΕΠΟΠΤΕ ΙΑ

"Αρθρον 25.

Πόροι.
1. Πόροι τών Επαγγελματικών 

σωματείων είναι:
α) Αί συνδρομαί ή έκαύσιαι εισ

φορά! τών μελών.
6) Αί Εκ τής περιουσίας τοΰ σω

ματείου πρόσοδοι.
γ) Έσοδα Εκ κληρονομιών, κλη

ροδοσιών, δωρεών ή Επιχορηγήσεων 
καί Εξ Εορτών ή άλλων σχετικών Εκ
δηλώσεων.

2. Τό ϋψος τών συνδρομών ορίζε
ται ύ-..j τοΰ καταστατικού, δυνάμε- 
νον ν -,ναπροσαρμόζεται κατά τούς 
όρους αύτοΰ.

3. Αί δωρεαί καί Επιχορηγήσεις 
πρός Επαγγελματικά σωματεία γί
νονται πάντοτε έπωνύμως.

4. Απαγορεύεται είς οργανώσεις 
Εργατοϋπαλλήλων νά δέχωνται οι
κονομικήν ένίσχυσιν άπό έργοδότας 
ή οργανώσεις Εργοδοτών, ώς καί ά
πό πολιτικούς οργανισμούς καί πο
λιτικός οργανώσεις.

Είς τήν άνωτέρω άπαγόρευσιν 
δέν Εμπίπτουν παροχαί τοΰ Εργοδό
του πρός τό σωματεϊον είς ό άνή
κουν μισθωτοί του ύπέρ κοινωνικών 
σκοπών τών μελών τοΰ σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

ΠΡΟΣΤΑΣ ΙΑ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΩΝ

"Αρθρον 26.

Καταγγελία 
Εργασιακής σχέσεως

1. Έπιφυλασομένων τών προστα
τευτικών διατάξεων τής Εργατικής

νομοθεσίας καί τοΰ Άστικοΰ Κώδι
κος, ή σχέσις Εργασίας μισθωτών, 
οΐτινες τυγχάνουν πρόεδροι (άνα- 
καί

6) δέν λειτουργεί νομίμως Ετερον 
Επαγγελματικόν σωματεϊον καλΰ- 
πτον έν όλω ή έν μέρει μόνον μισθω
τούς τοΰ αύτοΰ Εργοδότου.

2. Τής κατά τήν προηγουμένην 
παράγραφον προστασίας τυγχάνουν 
καί οί Εκ τών μελών τής προσωρι
νής διοικήσεως Επαγγελματικού σω
ματείου, έχοντες τήν μίαν τών έν 
αύτώ άναφερομένων ιδιοτήτων, διαο- 
κούσης τής θητείας των.

3. Ή καταγγελία τής Εργασια
κής σχέσεως είναι καταχρηστική έφ’ 
όσον γίνεται ώς άντίδρασις διά τήν 
συμμετοχήν τοΰ μισθωτού είς νόμι
μον συνδικαλιστικήν δράσιν.

Αρθρον 27.

Σπουδαίος λόγος
Σπουδαίος λόγος καταγγελίας 

τής Εργασιακής σχέσεως, κατά τήν 
έννοιαν τοΰ προηγουμένου άρθρου 
είναι ό τοΰ άρθρου 2 τοΰ Α.Ν. 18 
03)1951 «περί προστασίας τών 
συνδικαλιστικών στελεχών».

"Αρθρον 28.

Διαπίστωσις
συνδρομής σπουδαίου λόγου.

1. Διά τήν διαπίστωσιν τής συν
δρομής τοΰ κατά τό προηγούμενον 
άρθρον σπουδαίου λόγου Εφαρμόζον
ται αί διατάξεις τών άρθρων 3, 4 
καί 5 τοΰ Α.Ν. 1803)1951.

2. Καταγγελία συμβάσεως έργα 
σίας τών έν άρθρω 26, παρ. 1 καί 
2 προσώπων άνευ προηγουμένης 
διαπιστώσεως τής συνδρομής τοΰ 
σπουδαίου λόγου κατά τ’ άνωτέρω 
είναι άκυρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ 
ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

"Αρθρον29.

Ελευθερία συστάσεως.
1. Δύο ή πλείονα σωματεία δύ- 

νανται νά συστήσουν ενωσιν σωμα
τείων (πρωτοβάθμιος ένωσις).

2. Δύο ή πλείονες Ενώσεις Επαγ
γελματικών σωματείων δύνανται νά 
συστήσουν δευτεροβάθμιον ενωσιν.

"Αρθρον 30.

Ανάλογος ’Εφαρμογή Διατάξεων.
Έφ’ όσον δέν ορίζεται άλλως αί 

διατάξεις περί Επαγγελματικών σω
ματείων Εφαρμόζονται άναλόγως 
καί Επί τών Ενώσεων τούτων.

"Αρθρον 3 1.

Συνελεύσεις Ενώσεων.
1. Είς τάς συνελεύσεις τών με

λών Ενώσεων, έκαστον σωματεϊον ή 
ένωσις τούτων Εκπροσωπείται καί 
διαθέτει άριθμόν ψήφων άνάλογον* 
πρός τόν άριθμόν τών ψηφισάντων 
Εκ τών έκπληρωσάντων τάς ύποχοε- 
ώσεις των μελών αύτών. Ή άναλο- 
γία αϋτη άριθμοΰ ψήφων, όριζομέ- 
νη ύπό τοΰ Καταστατικού έκάστης 
τών Ενώσεων, δέον νά είναι τοΰ αύ
τοΰ μέτρου δΓ άπαντα τά είς έκά- 
στην ένωσιν άνήκοντα σωματεία, καί 
καθ’ όλον τόν άριθμόν τών ψηφισάν
των μελών, έν περιπτώεσι δέ κλά
σματος, έφ’ όσον τοΰτο ύπερβαίενι 
τό ήμισυ τοΰ άποτελοΰντος τό μέ- 
τρον άριθμοΰ λογίζεται πλήρης ό 
άριθμός αύτοΰ.

2. Αί ψήφοι έκάστου σωματείου 
ή ένώσεως τούτων έν τώ συνόλω 
των δέν δύνανται ν’ άποτελέσουν δύ- 
ναμιν ύπερβαίνουαν τό 1)10 τοΰ ό
λου άριθμοΰ τών ψήφων.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ

ΑΠΕΡΓΙΑ

"Αρθρον 32.

Απεργία — Ανταπεργία.
1. Ή άπεργία είναι δικαίωμα 

τών μισθωτών, όταν άποφασίζεται 
ύπό τοΰ νομίμως συνεστημένου καί 
λειτουργοΰντος Επαγγελματικού σω
ματείου ή τής ένώσεως είς ήν άνή· 
κει τοΰτο, πρός διαφύλαξιν καί προ
αγωγήν τών οικονομικών’, Εργασια
κών καί άσφαλιστικών έν γένει συμ
φερόντων τών Εργαζομένων τής έπι- 
χειρήσεως ή έκμεταλλεύσεως, ή τής 
ειδικότητας ή τοΰ κλάδου, όν Εκπρο
σωπεί τό κηρΰσσον τήν άπεργίαν 
σωματεϊον ή ένωσις.

Είς τήν οΰτω κηρυσσομένην άπερ
γίαν είναι έλευθέρα ή συμμετοχή, 
όντιστοίχως, καί τών μή ώργανω- 
μένων είς Επαγγελματικά σωματεία 
μισθωτών τής έπιχειρήσεως ή έκμε
ταλλεύσεως, η ειδικότητας ή κλάδου.

2. Ή κατά παράβασιν τών δια
τάξεων τού παρόντος ή τοΰ νόμου 
3239)1955 «περί τρόπου ρυθμίσε- 
ως τών συλλογικών διαφορών Εργα
σίας κλπ.», ώς έτροποποιήθη, 
πραγματοποίησις άπεργίας άπαγο- 
ρεύεται.

3. Αί διατάξεις τοΰ παρόντος κε
φαλαίου Εφαρμόζονται άναλόγως 
καί Επί Εργοδοτών ή έργοδοτικών 
σωματείων έν περιπτώσει άνταπερ- 
γίας.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 7η ΣΕΛ.)



ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Α. Σ.
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 4η ΣΕΛ.) 
ζονται σέ αύτό το κατάστημα, έφ’ 
όσον ό 'ίδιος ό τέως Πρόεδρος θεω
ρεί υποτιμητικήν τήν θέσιν που τού 
Εδωσαν, έπίσης τήν στιγμήν κατά 
τήν όποιαν ή αντιπρόεδρος του 
Συλλόγου, προσφέρει τις υπηρεσίες 
της καί έδώ στο Δ.Σ. καί στήν υ
πηρεσιακή θέση της. Καί από τις 
δύο θέσεις Εργάζεται ύπέρ των συν
αδέλφων καί είναι έπί πλέον καί 
μητέρα δύο τέκνων καί έν πάσει πε- 
ριπτώσει καί μέ οικιακός ασχολί
ας, γιατί θά έ'πρεπε νά προσφέρη 
διπλή Εργασία ή αντιπρόεδρος, καί 
ό τέως Πρόεδρος ά όποιος εΤναιμέ- 
λος τού Διοικητικού Συμβουλίου νά 
περιέρχεται τά Καταστήματα, καί 
νά μεταφέρη τις απόψεις του καί 
μάλιστα διαστρεβλωμένες καί νά 
κάνη αντιπολίτευση στό Διοικητι
κό Συμβούλιο;

Επομένως, νομίζω ότι είναι στεί
ρα αντιπολιτευτική διάθεση αύτή, 
καί είναι άκρως επικίνδυνη γιά τά 
συμφέροντα των συναδέλφων όχι α
πλώς, λοιπόν νά άποταθή μομφή 
άλλά νά τεθή τό θέμα στό πειθαρχι
κό Συμβούλιο τού Συλλόγου μας. 
Δέν είναι ή πρώτη φορά άποχωρή- 
σεως, είναι ή πολλοστή φορά, καί 
δέν είναι ή πρώτη φορά διαστρεβλώ- 
σεως τής αλήθειας, καί δέν είναι 
ή πρώτη φορά άναιτίου έπιθέσεως 
Εναντίον των μελών τού Διοικητικού 
Συμβουλίου καί μάλιστα τού Προ
εδρείου χωρίς νά έχουν πλήρη Ενη
μέρωση.
κ. Πρόεδρος: Τον λόγον έχει ό 
κύριος Φριζής.
κ. I. Φ ρ ι ζ ή ς: 01 συνάδελφοι οί 
όποιοι απαρτίζουν τήν ομάδα τού 
Νικολάου Πίσκοπου, άπό τήν άρχή 
τής συστάσεως τού νέου Διοικητι
κού Συμβουλίου κρατούν μιά παρά- 
λουν Εκλογές, φωνάζουν συνέχεια 
νά γίνουν άρχαιρεσίες, φθάσανε τό 
θέμα στή Γενική Συνέλευση ή όποια 
έγινε στις 8 ’Απριλίου στή Θεσσα
λονίκη.

Κατόπιν δέ μεγάλης πιέσεως φέ
ρανε άνθρώπους ακόμη καί άπό τήν 
Κέρκυρα, προσπαθήσανε νά μάς 
πείσουν ότι πρέπει νά γίνουν Εκλο
γές. Τελικά έκεϊ φάνηκε ή γύμνια 
τους. Τις Εκλογές θέλανε γύρω 
στους 7 μέ 10 άνθρωποι καί παρόν- 
τες ήταν περίπου 600. Κατόπιν αυ
τού, είδαν ότι άπέτυχαν στό θέμα 
τών Εκλογών καί άρχίσανε μιά νέα 
τακτική, βάλανε ένα θέμα τό όποιον 
καίει όλους τούς συναδέλφους, τό 
ασφαλιστικό.

Τό μεταχειρίζονται πλέον σάν άν- 
τιπολιτευτικό θέμα, καί προσπα
θούν μέ αύτόν τον τρόπο νά μάς δη
μιουργήσουν ρήγμα. Δέν είμα κατά 
τής προτάσεως τού Πειθαρχικού 
Συμβουλίου τό όποιον έζήτησε ή 'Αν
τιπρόεδρος κυρία Τσαγκάρη, άλλά 
θέλω νά προσθέσω κάτι άκόμη. Γιά 
τελευταία φορά θέλω νά καλέσω

Ή νέα Διοίκηση τού Προμηθευτι
κού καί Πιστωτικού Συνεταιρισμού 
ύπαλλήλων τών Τραπεζών ’Εθνικής 
Κτηματικής καί ΕΤΒΑ, κυκλοφόρησε 
τήν ακόλουθη άνακοίνωση.
Κύριε Συνεταίροι,

Εύχαριστοΰμεν όλους όσους προ- 
σήλθαν καί ψήφισαν στις αρχαιρεσί
ες τής 13.5.76, δίχνοντας έτσι τό 
Ενδιαφέρον καί τήν αγάπη τους γιά 
τον Συνεταιρισμό μας, κι' άκόμα 
γιατί έδωσαν σέ μάς τήν ευκαιρία 
νά διαχειριστούμε τά Συνεταιριστι
κά πράγματα γιά τά προσεχή δύο 
χρόνια. Ύποσχόμεθα σ’ όλους τούς 
συναδέλφους μας, συνεταίρους καί 
μή, ότι θά καταβάλομε κάθε προ
σπάθεια ν’ άνταποκριθοΰμε στις 
προσδοκίες τους.

Τά νέα Συμβούλια άρχισαν μεθο
δικά τό έργο τους καί στην πρώτη 
συνεδρία τους, τής 1.6.76, άφού κα- 
τένειμαν τις αρμοδιότητες, πού φαί
νονται στό τέλος τής παρούσης, χά
ραξαν, μέ συνέπεια προς τις διακη
ρύξεις μας, τά πλαίσια μέσα στά ό- 
πο σ θά κινηθούμε καί τις γενικές 
γραμμές τής πολιτικής μας πού εί
ναι :

— Οί Ενέργειες καί οί προσπάθει
ες όλων μας θά άποβλέπουν άπο- 
κλειστικά καί μόνο στην έξυπ-: 
ση τών συμφερόντων τού Συνεταοιρι- 
σμοΰ, τών Συνεταίρων καί όλων τών 
συναδέλφων.

— 'Επαφή μέ τις Διοικήσεις τών 
Τραπεζών ’Εθνικής καί Κτηματικής, 
γιά νά Εξασφαλιστούν οί όροι πού θά 
μάς Επιτρέψουν νά δώσουμε μιά 
καινούργια Εμφάνιση στό Συνεταιρι
σμό μας κι’ ένα νέο περιεχόμενο τό
σο άπό πλευράς ποιοτήτων, όσο καί 
τιμών.

-—Εκστρατεία προς τούς συνσ 
δέλφΰυς, παλαιούς καί νέους, οί 
πρώτοι γιά νά θυμηθούν καί οί δεύ
τεροι γιά νά μάθουν, πόσο χρήσι
μος στάθηκε ό Συνεταιρισμός μας 
στό παρελθόν (κατοχή κλπ.) καί πό
σο αποτελεσματικά μπορεί νά μάς Ε
ξυπηρετήσει, Ιδιαίτερα τώρα πού έ
χομε τή δυνατότητα νά ψωνίζομε έπί 
πιστώσει 4.1)2 μισθούς Εξοφλητέους 
σέ τρία χρόνια. Πάνω σ’ αύτό θά 
πούμε περισσότερα σέ προσ:χ" 
νακοίνωσή μας.

τούς 5 αύτούς συναδέλφους, οί όποι
οι άπαρτίζουν τήν ομάδα Πίσκοπου, 
νά καταλάβουν ότι τό Διοικητικό 
Συμβούλιο είναι ένα καί έχει υπο
χρέωση γιά 2 χρόνια νά άσχολη- 
θή μέ τά θέματα τού προσωπικού 
καί τίποτε περισσότερο. Νά άσχο- 
ληθή μέ σύμπνοια καί μέ κατανόη
ση, άς τό καταλάβουν γιά τελευ
ταία φορά διότι διαφορετικά πι
στεύω οτι οί συνεργαζόμενοι σήμε
ρα στό Διοικητικό Συμβούλιο θά ά- 
ναγκασθοΰν, νά κατεβοΰν όλοι μαζί 
γιά Εκλογές καί τότε θά έξαφανι- 
στή πλέον ή ομάδα τού Πίσκοπου. 
Εύχαριστώ.
κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχχει 
ή κυρία Γιάγκου.
κ. Α. Γ ι ά γ κ ο υ: Ή γνώμη μου 
είναι οτι, ή τακτική τού κυρίου Πί
σκοπου καί τών δικών του είναι τε
λείως άντιπολιτευτική, σέ όλα τά 
θέματα πού άφοροΰν τό Διοικητικό 
Συμβούλιο, σέ όλα τά θέματα τού 
προσωπικού. Ποτέ δέν έδειξαν μιά 
προσπάθεια νά βοηθήσουν σέ κάποιο 
θέμα. Σκοπός τους είναι νά δημι
ουργήσουν Εντυπώσεις στό προσω
πικό, καί έν συνεχεία μέ άνακοινώ- 
σεις τους νά δημιουργούν καταστά
σεις, αύτό τό έδειξαν καί μέ τήν 
γνώμη πού είχαν όταν όλοι θελή
σαμε νά γίνη ή δημοσίευσις τών 
πρακτικών ήσαν οί μόνοι πού ψή
φισαν κατά τής δημοσιεύσεως. Τα
κτική τους είναι, άλλα νά συζη
τούν έδώ μέσα καί νά κάνουν καί 
άλλα νά ανακοινώνουν τήν άλλη ή- 
μέρα στό προσωπικό. Ξεχνάνε ένα 
πράγμα όμως, ότι τά αποτελέσμα
τα τών αγώνων μας, καί ότι Επιδι
ώκουμε δέν βαρύνουν μόνο τούς ύ- 
πολοίπους πού κατηγορούν άλλά 
καί αύτούς τούς ’ίδιους. Γνωρίζο
με ότι είμαστε όλοι ένα Διοικητι
κό Συμβούλιο καί ότι μάς βαρύ
νουν όλους τά ίδια αύτά πού θά γί
νουν ή δέν θά γίνουν. Δέν μπορεί 
λοιπόν νά κατηγορή Εμάς, διότι καί 
ό ίδιος είναι έδώ μέσα καί κατα
βάλλει τις ίδιες προσπάθειες, υπο
τίθεται.
κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει ό 
συνάδελφος Γιακουμής. 
κ. Σ. Γ ιακουμής: Δέν μάς Εκ
πλήσσει καθόλου τό θέμα τού Πί
σκοπου, διότι καί στήν ίδια Γενι
κή Συνέλευση στή Θεσσαλονίκη, εί
πε ό άνθρωπος ότι κάνει συνδικαλι
στικά πειράματα, άλλοτε μέν λαμ- 
βάνεται μιά άπόφασις άπό τό Δι
οικητικό Συμβούλιο, νά μήν κατα- 
τεθή μιά προσφυγή εις τό Συμβού
λιο ’Επικράτειας γιά τήν τελευταία 
έκδοθεΐσαν άπόφασιν σχετικώς μέ 
τού ς πτυχιούχους, καί αυτός έμψα- 
νίζεται εις τήν Γενικήν Συνέλευση 
τής Θεσσαλονίκης, καί ούτε λίγο 
ούτε πολύ μάς λέει ότι έκανε ένα 
πείραμα συνδικαλιστικό, γιά νά δή 
άν ύπάρχη σύμπνοια εντός τού Δ.Σ.

Σήμερα περιτράνως, άπεδείχθη

’Επί τή ευκαιρία σάς υπενθυμί
ζομε ότι, τήν Εποχή αύτή μπορείτε 
νά βρήτε στό Συνεταιρισμό σέ κα
λές ποιότητες καί τιμές Υφάσματα 
καλοκαιρινά Γυναικεία καί ανδρικά 
— "Ετοιμα γυναικεία (Φούστες - 
Μπλούζες - Φορέματα - Νυκτικά - 
Μαγιώ - Ντεσσοΰ κλπ.). "Ετοιμα άν- 
δρικά (πουκάμισα - Παντελόνια - 
Σακκάκια - Μαγιώ - Μπλούζες - ’Ε
σώρουχα) Είδη Εξοχής Μπουρνού
ζια - Λουτροπετσέτες - Κρετόν - 
Κουρτίνες - Κουβέρτες βαμβακερές 
κλπ.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς
Στρούλιας Άντων. Πρόεδρος Δ.Σ. 

Σακελλαρίδης Χρηστ. 'Αντιπρόεδρος 
Α Βαρβέρης Σπυρ. ’Αντιπρόεδρος 
3' Τρίγκας Στυλ. Γεν. Γραμματεύς 
Άξελής Τριαντ. Ταμίας Άρβανιτό- 
πουλος Κων)νος Μέλος Βιζυηνός Έ- 
λευθ. Μέλος Κωτσονοπούλου Μαρία 
Μέλος Στεφάνου Νέλλη Μέλος ’Ιθα
κήσιος Κων)νος Προϊστάμενος Ε.Σ. 
Τούντας Άναστ. Άναπλ. προϊστα
μένου, Μέλη Βολουδάκης Δημ., Δε- 
μίρης Χαρ., Δούκας Δημ. "Εξαρχος 
Σπυρ., Λάππας Χρηστ., Λάσκαρις 
Βασ., Μπέκος Νικολ.

Υ.Γ. Δέν μάς είναι εύχάριστο, άλ
λα καί δέν μπορούμε ν’ άφίσομε α
σχολίαστο έναι φαινόμενο τής προ
εκλογικής περιόδου πού πιστεύουμε 
πώς δέν πρέπει νά μείνη απαρατή
ρητο άπό κάθε καλής πίστεως συνά
δελφο. Πρόκειται γιά τήν άντισυνα- 
δελφική καί ανερμάτιστη συμπεριφο
ρά Ελάχιστων συναδέλφων, άπό Ε
κείνους πού ζήτησαν τήν ψήφο σας 
μέ τό πρόσχημα τής «ΑΛΛΑΓΗΣ» 
πού έχοντας γιά στόχο τό Συνεται
ρισμό «μέ κάθε μέσο» χρησιμοποίη
σαν τις προεκλογικές ανακοινώσεις 
τους, ΧΟ-'Ρ-' κανένα δισταγμό καί 
«χωρίς ντροπή» (γιά νά χρησιμοποι
ήσουμε τήν προσφιλή έκφρασή 
τους), γιά νά κακοποιήσουν τήν ά- 
λήθεια, νά πετάξουν λάσπη σέ κάθε 
κατεύθυνση, νά άπονείμου «βαθμούς» 
στούς υποψήφιους τους, καί νά προ
σβάλουν συναδέλφους, έν ένεργεία 
καί συνταξιούχους. Είναι ένα άπο- 
καρδιωτικό φαινόμενο γιά κάθε κα
λής πίστεως συνάδελφο πού έχει τή 
διάθεση νά προσφέρει τις υπηρεσίες 
του στά κοινά.

5 ότι όχι μόνον σύμπνοια υπάρχει, 
άλλά υπάρχει καί διάθεσις Εργασί
ας στά Διοικητικό Συμβούλιο. "Ενα 
δεύτερο 6‘έμα, σάν Βορειοελλαδίτης 
πού είμαι, μέ Εκπλήσσει τά γεγονός 
ότι ό συνάδελφος δέν είχε πεντάλε- 
πτον άφότου εΐχεν είσέλθει Εντός 
τού Διοικητικού Συμβουλίου άπε- 
χώρησε χωρίς καν νά μάς άναφέρη 
τούς λόγους τής άποχωρήσεως. Αύ
τό καταγγέλω καί ιδιαίτερα στούς 
συμβούλους, στό προσωπικόν τών 
Επαρχιακών ίδια Καταστημάτων. 
Φυσικά, άναφέρομαι στον κ. Α. ιΠα- 
ραθύρα.
κ. Πρόεδρος: Τόν λόγον έχει 
ό συνάδελφος Λαντζώνης. 
κ. Ε. Λαντζώνης: Θέλω νά Εξη
γήσω γιατί είμαι κατά τής προτά
σεως μομφής τού κυρίου Πετρίδη. 
Διότι θά πρέπει νά έξετασθή νομι
κά τό θέμα, δεδομένου ότι θά άρ- 
χίση ένας φαύλος κύκλος, αν παραι
τηθούν αύτοί οί 5. Θά έλθουν άλλοι 
5 τού ’ίδιου Συνδυασμού.
"Εν Μέλος: Όμιλεΐ μακράν τού 
μικροφώνου μή άκουόμενος εύκρι- 
νώς.
κ. Ε. Λαντζώνης: Κατά συνέ
πειαν καί στις δύο περιπτώσεις, καί 
άν φεύγει ή ομάδα Πισκόπου καί 
δέν έχουμε έδώ μιά άντιπολιτευτι- 
κή ομάδα καί Εννοώ μιά σωστή ο
μάδα, λοιπόν άν φεύγοντας οί 5 τού 
Πίσκοπου έλθουν άλλλοι 5 τού Πί
σκοπου, άν μάς πή αύτό ό Νομικός 
μας Σύμβουλος, γιά μένα δέν κερ
δίζουμε τίποτε, δεδομένου ότι άρχί- 
ζει ένα μαγγανοπήγαδο, θά παραι
τηθούν καί αύτοί οί 5. Στήν περί
πτωση πού (κατά τή γνώμη σας) 
οί υπόλοιποι μπορούν νά συγκροτή
σουν νόμιμο σώμα τότε είναι δεδο
μένη ή καταφατική μου άπάντηση.

(Διαλογικαί συζητήσεις) 
κ. Πρόεδρος: Συνάδελφοι·,

Συνεχίζοντας τήν διαδικασίαν, 
είμαι ύποχρεωμένος νά έπισημάνω 
τήν άχαρακτήριστον τακτικήν τών 
συναδέλφων οί οποίοι άπεχώρησαν 
τής συνεδριάσεως, Ενώ έκλήθησαν 
εις αύτήν διά νά προσκομίσουν, ά
παντα τά στοιχεία τά όποια ύπο- 
τίθεται ότι είχαν εις τή διάθεσίν 
των, καί προκειμένου τά στοιχεία 
αύτά, σύμφωνα μέ άνακοίνωση τού 
Διοικητικού Συμβουλίου, νά τεθούν 
ΰπ’ όψιν όλων τών συναδέλφων, ώ
στε οί συνάδελφοι πλέον νά διαπι
στώσουν ποιοι είναι Εκείνοι οί όποι
οι πραγματικά ένδιαφέρονται γιά 
τά συμφέροντά τους, καί ποιοι εί
ναι Εκείνοι οί οποίοι δημοκοποΰν- 
τες, Εκμεταλλεύονται κάθε θέμα ά- 
γνοούντες καί μή Ενδιαφερόμενοι έ
στω καί άν ή τακτική τους αύτή, 
άποβή σέ τελική άνάλυση εις βάρος 
τών συμφερόντων τών συναδέλφων.

Έπί τών σημείων τά όποια έθί- 
γησαν, καί Εκ τής μέχρι τοΰδε δια
δικασίας, διαπιστώθηκε:

1) "Οτι ήτο άνυπόστατον τό ά- 
ναφερθέν εις τήν άνακοίνωσιν τών 5 
ότι δέν τηρήσαμεν’ τό Καταστατικό 
τού Συλλόγου, ώς προς τήν σύγ- 
κλησιν τών Διοικητικών Συμβουλί
ων. Καί τό Καταστατικόν τηροΰμεν 
καί τήν κριτικήν έπιδιώκομεν.

2) Ούδέν στοιχεϊον προσεκόμι- 
σαν τά πέντε μέλη τού Διοικητι
κού Συμβουλίου, πού νά δικαιολο- 
γή τήν έκδοσιν τής άνακοινώσεώς 
των. "Ετσι, είναι σοβαρά Εκτεθειμέ
να στήν κοινή γνώμη τών συναδέλ
φων.

3) Διεπιστώθη ότι τό Προεδρείο 
τού Συλλόγου, έπραξε ό,τι έπεβάλ- 
λετο διά τήν προστασίαν τών συν
αδέλφων, μέ τις ένέργειές του, ευ
θύς ώς, έδημοσιεύθη ό ’Ισολογισμός 
τής Τραπέζης. ‘Ο συνάδελφος Πί- 
σκοπος πριν άποχωρήση τής Συν- 
εδριάσεως, άπεμόνωσε τάς Ενέργει
ας τού Διοικητικού Συμβουλίου μό
νον εις τό έγγραφον τό όποιον ά- 
νέγνωσα κατά τήν έναρξιν τής Συν- 
εδριάσεως, καί άπεσιώπησε σκόπι
μα, τις προηγούμενες Ενέργειες 
καί τά προσωπικά διαβήματα τά ό
ποια άνέψερα καί τά όποια έγιναν, 
προς τούς αρμοδίους υπηρεσιακούς 
παράγοντες τής Τραπέζης, προς 
τόν Υποδιοικητήν κύριον Τζανετά- 
κην, προς τόν Διοικητήν κύριον Άγ- 
γελόπουλον καί πράς τόν Ύπορ- 
γόν Συντονισμού. Θεωρώ ότι ή τοι- 
αύτη σκόπιμη παρασιώπησις αύ- 
τών τών γεγονότων, άπέδειξε άκρι- 
βώς ότι ούδέν στοιχεϊον έκτος τής 
δημοκοπίας διέθεταν.

’Επειδή έγένετο λόγος, περί τής 
μεταθέσεως τού συναδέλφου Πίσκο
που είμαι ύποχρεωμένος νά άναφερ- 
θώ κατά τήν Συνεδρίασιν ΰπευθύ- 
νως εις τό θέμα αύτό. Μέ τήν έπι- 
στροφήν μας άπό τήν Θεσσαλονί
κην, μοΰ έτηλεφώνησε ό συνάδελ
φος Δακτυλίδης, γιά νά μοΰ πή έ- 
άν έγνώριζα περί μεταθέσεως τού 
κυρίου Πισκόπου εις τό υποκατά
στημα Κάνιγγος. Τού είπα ότι τήν 
άγνοοΰσα,

Μέ ήρώτησε. Τί θά κάνεις Πρό
εδρε γιά τήν μετάθεσιν αύτήν; Καί 
τού άπήντησα, δέν γνωρίζω γιατί 
έγινε ή μετάθεσις. Μήπως ή μετά- 
θεσις έγινε τή αιτήσει τού συναδέλ
φου Πισκόπου; Διότι άν έγένετο τή 
αιτήσει του τότε ικανοποιήθηκε τό 
αίτημά του. ’Εάν ό συνάδελφος Πί
σκοπος δέν έζήτησε ό ίδιος νά με- 
τατε&ή, καί θεωρή τήν μετάθεσιν 
του ώς δυσμενή, νά έλθη εις τό γρα- 
φεϊον μου ή νά μέ πάρει στό τη
λέφωνο νά κατεβοΰμε μαζί στή Δ) 
νση Προσωπικού καί νά δούμε έάν

τυχόν άποτελεϊ δυσμενή Ενέργειαν 
παρά τό γεγονός, ότι οί συνάδελφοι 
τών Υποκαταστημάτων, είναι καί 
αύτοί συνάδελφοι, οί όποιοι προ 
σφέρουν έργασίαν καί οΰχί μειωμέ- 
νην, ώστε νά θεωρείται ώς δυσμε
νής τοποθέτησή των όσων Εργά
ζονται εις τά Υποκαταστήματα. 
Μέχρι σήμερα οϋδεμία είδοποίησιν 
έπί τών άνωτέρω, είχα άπό πλευ
ράς Πισκόπου. Αύτή εΐαι ή άλή- 
θει. Τώρα, άν ό κ. Πίσκοπος Επιχει
ρεί νά ήρωποιήση μίαν υπηρεσιακήν 
μετάθεσιν, τήν οποίαν μπορεί νά 
έζήτησε καί ό ίδιος, αύτό είνναι άλ
λο πράγμα, πού βέβαια δέν συνιστά 
τούς συνδικαλιστάς. Οί συνδικαλι- 
σταί πρέπει πρώτα νά είναι Επιτυ
χημένοι υπάλληλοι, οί πρώτοι στις 
υποχρεώσεις προς τήν Τράπεζα, 
στήν πρώτη γραμμή τού καθήκοντος 
καί μετά θά γίνουν συνδικαλ σ αί. 
Άλλοιώς δέν μπορούν νά αποτε
λούν τό παράδειγμα.

Συνεχίζοντας, λέγω ότι ούδείς 
μέχρι στιγμής έχει νά πή οτιδήπο
τε γιά δυσμενή υπηρεσιακή μετα- 
χείρησί του έκ συνδικαλιστικών λό
γων, διότι είναι γνωστόν σέ όλους, 
ότι οί συνάδελφοι οί άποτελοΰντες 
τήν ομάδα τού συναδέλφου Πίσκο
που, όπως αύταρέσκονται νά άπο- 
καλοϋνται, διότι γιά μάς ύπάρχουν 
μόνο μέλη τού Διοικητικού Συμβου 
λίου, περιφέρονται εις τούς δια
δρόμους καθημερινώς διαδίδοντες 
διαφόρους πληροφορίας, συνήθως ά- 
νευθύνους καί ψευδείς, μή άσχολου- 
μενοι καθόλου μέ τήν Εργασίαν 
τους, καί όμως κατά τελείως διά
φορον μεταχείρισιν άπό τούς λοι
πούς συναδέλφους, άπό τό σύνολο 
τών συναδέλφων, δέν τούς έχει γί
νει ή παραμικρά παρατήρησις.

Λοιπόν πού εις τό σημεΐον αύτό 
υπάρχει θέμα διώξεως; Καί άν υ
πήρχε, άς έκάθητο ό κύριος Πίσκο
πος έδώ, νά μάς τά άναφέρει μιά 
πού είναι θέμα πού περιλαμβάνε
ται στήν άνακοίνωσή του, τί άχρι- 
βώς Εννοεί μέ αύτό.

"Οσον άφορά εις τήν εικοσαετίαν 
τών γυναικών, ένόμισαν οί συνά
δελφοι ότι θά μπορούσαν νά δήμο· 
κοπήσουν. Διότι είναι γνωστόν ότι 
τό όλο θέμα άνεκίνησαν οί ίδιες ni 
ένδιαφερόμενες μέ υπόμνημά τους, 
προς τό τότε Διοικητικό Συμβού
λιο τού οποίου Πρόεδρος ήτο ό κύ
ριος Πίσκοπος. Άπευθύνθησαν καί 
ζήτησαν τήν υίοθέτησιν τού αιτή
ματος των, καί τό αίτημά τους ά- 
περρίφθη άπό τόν κ. Πίσκοπο.

Στή συνέχεια, οί ένδιαφερόμενες, 
έστράφησαν προς πάσαν κατεύθυν- 
σιν Διοίκησι Τραπέζης, Υπουργεία 
κλπ. όταν άνέλαβα ώς Γ ενικός 
Γραμματεύς τής Προσωρινής Διοι- 
κήσεως, καί έθεσαν τό θέμα τους 
πού υιοθετήθηκε άπό τήν 'Ομοσπον
δίαν καί προεβλήθη προς όλας τάς 
Τραπέζας. Μέ τήν άνάληψη τών κα
θηκόντων μου εις τό Διοικητικόν 
Σνμβούλιαν τού Ταμείου Συίντά- 
ξεως, έκ τών πρώτων Συνεδριάσε
ων, ώς άποδεικνύεται έκ τών Επι
σήμων πρακτικών τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τού Ταμείου Συντάξε
ως, έθεσα τό θέμα διά τήν εικοσα
ετίαν τών γυναικών, καί τήν 15ετίαν 
τών μητέρων συναδέλφων. ’Από τό
τε πού άναλάβαμε τά καθήκοντά 
μας, σάν Διοικητικό Συμβούλιο, 
τού Συλλόγου, υιοθετήσαμε τό θέ
μα καί τά προβάλλαμε προς τήν Δι- 
οίκησιν τής Τραπέζης διά υπομνη
μάτων, παραστάσεων, άνακοινώσε- 
ων καί δημοσιευμάτων στήν «Τρα- 
πεζητική».

’Άν έγινε πρώτα εις τό Ταμεϊον 
Συντάξεων τής τέως Τραπέζης Α
θηνών καί όχι σέ Εμάς, αύτό οφεί
λεται σέ δύο γεγονότα.

1) Διότι ό Σύλλογος τής τέως 
Τραπέζης Αθηνών υιοθέτησε έπί 
προεδρίας Στέλιου Γκιτάκου άπό 
τότε τό θέμα καί τό διεκδικοΰσε καί 
άπό τόν Σύλλογο καί άπό τό Ταμείο 
τής Αθηνών, Ενώ Εμείς τό δίεκδι- 
κούσαμε χωρίς τή συμπαράσταση 
τού τότε Δ.Σ. τού Συλλόγου.

2) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τού δικού μας Ταμείου Συντάξεων, 
έχει εις τάς προς τροποποίησιν 
διατάξεις τό θέμα τής εικοσαετίας 
καί τής 15ετίας, καθώς καί μιά εύ- 
ρύτερη σειρά τροποποιήσεων, πού 
χρειάζονται μελέτη. Ιδού τώρα καί 
ένα άποκαλυπτικόν έγγραφον.

Αναφέρω προς τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον, έγγραφον τού τότε Δι
οικητικού Συμβουλίου, μέ άριθμόν 
πρωτοκόλου 2.054 και ήμερομηνίαν 
24.4.75, όπογραφόμενον υπό τού 
Προέδρου Ν. Πισκόπου, καί Γενικού 
Γραμματέως Ν. Παπουτσή γιά τά 
θέματα αύτά, προς τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τού Ταμείου Συντάξε
ων, τού δικού μας, όπου μεταξύ τών 
άλλων λέγει.

«Δοθέντος ότι τό όριον ηλικίας 
τού θήλεως προσωπικού τής Τραπέ
ζης μας, πρόκειται νά παραταθή 
μέ τήν έπικειμένην τροποποίησιν 
τοΰ Οργανισμού 'Υπηρεσίας τής 
Τραπέζης, άπό τού 50οΰ εις τό 55ον 
έτος, καί έκ τής παρατάσεως ταύ- 
της θέλει προκόψει σημαντική ώφέ- 
λεια διά τό Ταμεϊον Συντάξεων, έκ 
τής είσπράξεως άσψαλιστικών εί- 
φορών έπί μεγαλύτερο χρονικό διά
στημα, προτείνουμε όπως, 
τ ό αίτημα π ερ ί μ ε ι ώ σ έ
ως τών προϋποθέσεων 
τής Συνταξιο So τ ή σ ε ω ς 
τών ήσφαλισμένων γυ

ναικών, ώς τούτο έχει 
διατυπωθή ύπά τών έν- 
δ ι α φ ε ρ,ο μ έν ων, ί κ α ν ο π ο ι- 
ηθή έν συνδυασμώ προς 
τήν παράτασιν τοΰ ά ρ ί
ου ήλικίας, έκ τής όποι
ας καί θέλει καλυφθή ή 
δαπάνη, έφ’ όσον προκύ
πτει τ ο ι α ύ τ η κ. λ. π. »

Δηλαδή, μέ λίγα λόγια, τό Δι
οικητικό Συμβούλιο, συνέδεσε τό 
θέμα τής δυνατότητας προώρου συν- 
ταξιοδοτήσεως τών γυναικών μέ 
τήν τροποποίησιν τού οργανισμού 
υπηρεσίας καί τής έκ τής τοιαύτης 
ώφελείας έκ τής όποιας θά προέ- 
κυπτε, υπέρ τών άσφαλιστικών ορ
γανισμών.

Αύτή ήτο ή θέσις τοΰ κυρίου Ν. 
Πισκόπου τότε, τήν όποιαν Εμείς ά- 
νατρέψαμε, άφ’ ής στιγμής άναλά
βαμε τά καθήκοντά μας, καί είμαι 
ύποχρεωμένος έπί τοΰ θέματος αύ- 
τοΰ νά δηλώσω ότι, εις προσεχή Συ- 
νεδρίασιν τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου, τοΰ Ταμείου Συντάξεων πρό
κειται νά έλθη καί τό θέμα αύτό, 
τής τροποποιήσεως τών οικείων δι
ατάξεων τοΰ κανονισμού Ταμείου 
Συντάξεων, όχι μόνο διά τήν δυ
νατότητα προώρου συνταξιοδοτή- 
σεως, τών θηλέων συναδέλφων, άλλά 
καί διά μιας πλήρους σειράς, τρο
ποποιήσεων πού ικανοποιεί σχεδόν 
τό σύνολον τών συναδέλφων.

Αύτή ήτο ή ένημέρωσις έπί τών 
θεμάτων τά όποια άναψέρονται εις 
τήν άνακοίνωσιν τή οποίαν έξέδω- 
σαν οί 5 σύμβουλοι. Νομίζω ότι 
έκ τής διαδικασίας διεπιστώθη ότι 
κανένα στοιχείο δέν είχαν οί συν
άδελφοι στή διάθεσή τους. Δέν πρά- 
ξανε τό καθήκον τους ούτε νά Ενη
μερωθούν άπό τό Διοικητικό Συμ
βούλιο άλλά ούτε καί νά Ενημερώ
σουν τό Διοικητικό Συμοβύλιο άν 
είχαν κάποιο στοιχείο τό όποιον Ε
μείς δέν γνωρίζαμε.

Είναι άχαρακτήριστος τακτική, 
είναι καθαρή δημοκοπία καί δέν 
μπορούμε νά θέτουμε τά συμφέροντα 
τών συναδέλφων υπό τό προσωπι
κόν πρίσμα συμφέροντος τοΰ όποι- 
ουδήποτε, πού θέλει νά τά έκμεταλ- 
λευθή Διά τούτο προτείνω όπως τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον άφού διε- 
πίστωσε ότι κανένα στοιχείο δέν

Ό έσπεραντιστής συνάδελφος 
Κων)νος Κυριάκος γράφει:

Δύο συνέδρια τής ESPERANTO 
πραγματοποιούνται αύτό τό καλο
καίρι στην πατρίδα μας, τό ένα, τό 
διεθνές (νέων έσπεραντιστών) στήν 
Θεσσαλονίκη, καί τό άλλο, τό Παγ
κόσμιο, στήν ’Αθήνα. Περίπου 250 
μέλη θά έχη τό πρώτο καί 2.000 πε
ρίπου τό δεύτερο.

"Ολοι αύτοί οί άνθρωποι πού θά 
έλθουν έδώ άπό κάθε γωνιά τής γής, 
θά έχουν διαφορετικό χρώμα, πα
τρίδα, γλώσσα, θρησκεία, κοινωνικό 
σύστημα, άλλ ά θά μιλούν τήν ίδια 
γλώσσα, τήν «γλώσσα τής Ελπίδας», 
τήν «ESPERANTO». Θά παραμερί
σουν όλα τά παραπάνω πού τούς χω
ρίζουν καί θά ζήσουν μαζί, αδελφω
μένοι καί αγαπημένοι χάρις στήν 
«κοινή γλώσσα» πού τούς ένώνει.

Ή «ESPERANTO» είναι μία ου
δέτερη διεθνής γλώσσα 
ή όποια έδημιουργήθη πριν έκατό 
περίπου χρόνια, άπό τόν Πολωνό 
γιατρό Λουδοβίκο Ζάμενχωφ. Είναι 
βασικά λατινογενής, απαλλαγμένη 
άπ’ όλες τις δυσκολίες καί τις ανω
μαλίες τών ’Εθνικών γλωσσών, μέ 
στοιχεία άπό ’Ιταλικά, ’Αγγλικά, 
Γαλλικά, Γερμανικά, ‘Ανατολικών 
χωρών καθώς καί Νεοελληνικά 
(15%). "Εχει δικούς της γραμματι
κούς κανόνες καί απλό συντακτικό. 
Χρησιμοποιώντας δέ τά προθύματα 
καί τά έπιθύματα στήν άρχή ή στό 
τέλος τής ρίζας τής λέξεως, έχει τή 
δυνατότητα νά δημιουργήση πολλές 
λέξεις, π.χ. άπό τήν λέξι Helpi 
( = Βοηθεΐν) μπορεί νά δημιουργήση 
κανείς 250 άλλες λέξεις, δηλ. ή Ε- 
SPERANTO έχει άπό μόνη της δη
μιουργικήν πλαστικότητα. Είναι δέ 
εύηχος λόγω τών διπλών γραμμάτων 
(g,= ΥΚ £ = τζ).

"Εχει τήν δυνατότητα 
έκφράσεως κάθεσκέψεως 
τής άνθρωπίνης δίαν ο ί
α ς. "Εχει δέ άποδειχθεΐ αύτό κατά 
τά διεθνή συνέδρια πού έγιναν καί 
γίνονται.

Ή ESPERANTO έχει άναγνωρι- 
σθή άπό τόν Ο.Η.Ε ώς «Διεθνής 
Γλώσσα» καί άποφασίσθη άπό τήν 
8η Γεν. Συν. τής ΟΥΝΕΣΚΟ τήν 
10.12.54 εις τό Μοντεβίδεο τής Ου
ρουγουάης νά βοηθηθή άπ’ όλα τά 
κράτη-μέλη διά τήν ανάπτυξή της 
καί διάδοσή της. Ή Ε. σήμερον εί
ναι διαδεδομένη σ’ ολόκληρο τόν κό
σμο (τό όλιγώτερο στήν Ελλάδα), 
όμιλεϊται άπό 18 Εκατομμύρια άν
θρώπους, οί δέ φίλοι της άνέρχονται 
σέ άρκετές Εκατοντάδες Εκατομμυ
ρίων. Διδάσκεται σέ περισσότερα ά- 
πά χίλια ξένα καί δικά μας σχολεία, 
μεταξύ τών οποίων τό Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης καί δύο σχολεία τής 
’Αθήνας μέ Εγκύκλιο διαταγή τοΰ 
Υπουργείου Παιδείας (ή πρώτη Εγ
κύκλιος 49)8.9.48).

Δεκαπέντε ξένοι ραδιοσταθμοί με
ταδίδουν κάθε Εβδομάδα, πολλές 
τακτικές Εκπομπές σ’ αύτή, όπως οί 
σταθμοί τής Βιέννης, Βέρνης, Μιλά
νου, Βαρσοβίας, Χίλβερσουμ κ.ά.

είχαν οί συνάδελφοι, καί όταν έκλή- 
θησαν υπεύθυνα καί Επώνυμα εις τήν 
αίθουσαν αύτήν, μέ τήν έκ τών προ- 
τέρων γνώσιν ότι θά έδημοσιεύον- 
ταν τά πρακτικά, τής παρούσης Ε
κτάκτου Συνεδριάσεως τής ολομέ
λειας, νά προσκομίσουν τά στοι
χεία, ήρνήθησαν καί τόν διάλογον, 
καί άπεχώρησαν διά άτάκτου φυ
γής-

Αύτή είναι ή θέσις τών άνευθύ- 
νων, καί οφείλουμε νά τούς παραδώ
σουμε εις τήν κοινήν γνώμην τών 
συναδέλφων διά νά γνωρίζουν ποιοι 
πραγματικά ένδιαφέρονται γιά τά 
συμφέροντά τους,, καί ποιοι είναι 
Εκείνοι πού Εκμεταλλεύονται κατά 
τόν χείριστον τρόπον όλα τά προ
βλήματα, άγνοοΰντες τάς ζημίας 
τάς όποιας πιθανόν νά Επιφέρουν.

Προτείνω εις τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον, όπως καταγγελθή ή Ε
νέργεια αύτή τών πέντε συμβούλων, 
ώς άχαρακτήριστος, ανεύθυνος καί 
δημοκοπική.

Προτείνω νά καταγγελθούν τόσον 
οί πέντε ΰπρογράψαντες τήν άνα- 
κοίνωσιν, όσον καί ό συνάδελφος 
Παρσθύρας, ό οποίος οϋτε καν εί
χε προλάβει νά καθήση στήν καρέ 
κλα του σάν νέος Σύμβουλος καί 
άπεχώρησε 'ίσως γιά νά μάς δείξη 
ότι ύπάρχει κομματική πειθαρχία. 
Αυτή είναι δυστυχώς ή κατάστασις 
συνάδελφοί μου. Άπό τή μιά μεριά 
άγωνιζόμεθα γιά νά έπιλύσωμε τά 
συμφέροντα τών συναδέλφων μας, 
καί άπό τήν άλλη ώρισμένοι αμετα
νόητοι οπαδοί τής ανωμαλίας δέν 
διστάζουν νά θέσουν έν κινδύνω τά 
θέματα τών συναδέλφων, πιστοί εις 
τό παρελθόν των.

Οφείλουμε νά καταδικάσουμε κά
θε Ενέργεια, καί νά τήν καταγγεί
λουμε εις τό προσωιπκόν τής Τρα
πέζης, δημοσιεύοντας τά Επίσημα 
μαγνητοφωνημένα πρακτικά τής ση
μερινής Εκτάκτου Συνεδριάσεως 
τής "Ολομέλειας τού Διοικητικού 
Συμβουλίου. Ή πρότασις τίθεται 
εις ψηφοφορίαν.

Ή πρότασις γίνεται όμοφώνως 
αποδεκτή ΰπό τής 'Ολομέλειας τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά ταΰτα, μή υπάρχοντας Ετέ
ρου θέματος προς συζήτησιν λύε
ται ή Συνεδρίασις.

Ή Ε. καθαρά τεχνητή 
γλώσσα ή όποια έ'χει τό 
προτέρημα νά είναι λο
γική, εύηχος, εύκολη, α
κριβής, πλούσια, αρμο
νική καί τελείως άνιδι- 
ατελής, διά τής κοινής άποδοχής 
της, σκοπόν έχει τήν με
ταξύ τών ανθρώπων προ
αγωγή τών σχέσεων καί 
συναδέλφωση. Ή Ε. καμμία 
φιλοδοξία δέν έχει νά ϋποκαταστή- 
ση οϊαδήπατε Εθνική γλώσσα, θέλει 
νά γίνη καί πρέπει νά γίνη ή δεύτε
ρη γλώσσα τοΰ καθενός καί όλων 
μαζί. Φαντασθήτε δίπλα άπό κάθε Ε
θνική Βιβλιοθήκη μία άλλη μέ όλα 
τά έργα σέ μία μόνο γλώσσα, πού 
όλοι νά τή διαβάζουν καί νά_τή μι
λάνε.

Τό πρόβλημα γίνεται άκόμα πιο 
δύσκολο καί Επιτακτικό στή σημερι
νή Εποχή πού οί διεθνικές σχέσεις 
έχουν άναπτυχθεί σέ μεγάλο βαθμό 
καί καθένας μας πρέπει πλέον νά 
ξέρη 2 ή 3 ξένες γλώσσες, πράγμα 
πού σημαίνει, χρόνια, κόπο καί χρή
ματα. Γ ιά μάς στήν Ελλάδα υπάρ
χει δέ άκόμα κάτι σπουδαιότερο, γι
ατί νά είμαστε Εμείς υποχρεωμένοι 
νά μάθουμε ξένες γλώσσες γιά νά 
μπορέσουν οί άλλοδαποί νά Εξυπη
ρετηθούν;

Πέρα άπό τήν πρακτική σημασία 
της, ώς μέσου διευκολύνσεως τής Ε
πικοινωνίας τών ανθρώπων ώς Παγ
κόσμιος γλώσσα αδελφώνει τούς λα
ούς Ή φωνή τής ειρήνης, ή γνώση, ή 
Επιστήμη, ή τέχνη, ό πολιτισμός θά 
ταξιδεύουν μέ τά ίδια φτερά άπό 
τις "Ανδεις ώς τούς κάμπους τού 
Γιανκτσέ καί άπό τούς Έσκιμώους 
τής Γροιλανδίας ώς τό ’Ακρωτήριο 
τής Καλής Έλπίδος. Στά Επιχειρή
ματα αύτά περί άπολύτου χρησιμό
τητας καί άνάγκης τής Δ.Γ. κανείς 
άνθρωπος καλής πίστεως είναι δυνα
τό νά πή τό αντίθετο, παρά μόνο 
οί άπό καταβολής κόσμου άρνηταί 
πάσης μεγάλης καί υψηλής ιδέας, ό
πως οί δήμιοι τοΰ Σωκράτη, τού Σε- 
νέκα, τοΰ Γαλιλαίου.

Μεγάλοι ύποστηρικταί τής Ε. ή
σαν ό Β. Ούγκώ, ό Γκαϊτε, ό Τολ- 
στόϊ, ό Πολωνός Γκραμπόφσκυ, ό ο
ποίος μετέφρασε εις τήν Ε. έργα τοΰ 
Γκαϊτε, τού Πούσκιν, τού Προύς κ.ά.

Ό «Πύργος τής Βαβέλ» πρέπει 
νά γκρεμισθή, άρκετά κράτησε ή θεϊ
κή οργή. Μετά άπό τις ’Εθνικές 
γλώσσες νά ύπάρχη μία πανανθρώ
πινη ομογλωσσία.

Ο Βολταΐρος λέει: Ή πολυγλωσ
σία είναι κατάρα. "Ας τήν Εξαλεί
ψουμε.

ΣΗΜ: Τά μαθήματα τής «Δ.Γ. 
ESPERANTO» παραδίδονται δωρε
άν.

"Οσοι Εκ τών κ. συναδέλφων Εν- 
διαφέρονται μπορούν νά γράψουν ή 
νά τηλεφωνήσουν:
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΑΝΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 
54 ΑΘΗΝΑΙ (814). 
τηλ. 86.27.983 κ. Κ. Κυριάκον κάθε 
Δευτέρα 8-10,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΟΕΥΤΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
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Ή Άναγκαιότης τής «ESPERANTO»
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πληρωταί πρόεδροι ή αντιπρόεδροι) 
γενικοί γραμματείς, άν'απληρωταί 
γενικοί γραμματείς καί ταμίαι ε
παγγελματικού σωματείου άριθ- 
μούντος πλέον των εκατόν μελών ώς 
καί πόσης ένώσεως επαγγελματι
κών σωματείων δεν’ δύναται νά κα- 
ταγγελθή κατά την διάρκειαν τής 
θητείας των καί επί εν έτος μετά 
τήν λήξιν αυτής, είμή μόνον ένεκα 
σπουδαίου λόγου καί κατά τήν δια
δικασίαν τού άρθρου 28.

Τής αυτής προστασίας τυγχάνουν 
ό Πρόεδρος καί ό γενικός γραμμα- 
τευς έπαγγελματεικοΰ σωματείου 
άριθμοΰντος πλέον τών όγδοήκοντα 
(80) μελών, έφ’ οσον:

α) τό σωματεΐον καλύπτει μισθω
τούς τού αυτού έργοδότου μόνον,

’Άρθρον 33.

Καταχρηστική άσκησις 
δικαιώματος απεργίας.

1. Ή καταχρηστική άσκησις τού 
δικαιώματος τής απεργίας απαγο
ρεύεται.

2. Καταχρηστικήν άσκησιν τού 
δικαιώματος τής απεργίας συνιστά 
ιδία ή πραγματοποίησις ταύτης ά- 
νευ προηγουμένης προειδοποιήσεως 
τού εργοδότου ή τού έπαγγελματι- 
κοΰ σωματείου αυτού, προς άμεσον 
διεξαγωγήν διαπραγματεύσεων, έπί 
τώ σκοπώ έξετάσεως τών αιτημάτων 
καί διευθετήσεως τής άνακυψάσης 
διαφοράς ή κατ’ άρνησιν τής προσ
φοράς αύτών προς έναρξιν διαπραγ
ματεύσεων.

Προειδοποίησις θεωρείται ύπαρ- 
χουσα έάν τής πραγ ματοπο ιήσεως 
τής απεργίας προηγήθησαν δια
πραγματεύσεις μετά τηΰ έργοδότου 
ή τού έπαγγελματικοΰ σωματείου 
αυτού.

"Αρθρον 34.

Διαδικασία 
λήψεως άποφάσεως.

1. Έπί ένώσεων έπαγγελματι- 
κών σωματείων μείζονος τοπικής έ- 
κτάσεως (Πανελληνίου ή εύρυτέρας 
περιφερείας), έάν δέν' όρίζη άλλως 
τό καταστατικόν, ή απεργία δύνα- 
ται ν’ άποφασίζεται υπό τής διοική- 
σεως αύτών.

Άπόφασις περί κηρύξεως όλιγο- 
ώρου στάσεως λαμβάνεται ΰπό τής 
διοικήσεως τού σωματείου, έφ’ ο
σον υπάρχει πρός τούτο έξουσιοδό- 
τησις τής συνελεύσεως τών μελών, 
λαμβανομένη, κατ’ έτος, εις είδικώς 
πρός τούτο συγκαλουμένην γενικήν 
συνέλευσιν. Τό παρόν δεν ισχύει έπί 
αλλεπαλλήλων στάσεων εργασίας 
κατά τήν αύτήν ήμέραν ή έν συνε
χεία.

Έπί μισθωτών συγκεκριμένου έρ
γοδότου, διά τήν έκπροσώπησιν τών 
οποίων δεν ΰφίσταται ίδιον έπαγ- 
γελματικόν σωματεΐον, ουδέ άνη- 
κόντων κατά τον μεγαλύτερον αριθ
μόν εις τό αυτό έπαγγελματικόν σω
ματείου τού κλάδου, ή περί απεργί
ας άπόφασις δύναται νά ληφθή ΰπό 
τού μάλλον έκπροσωπευτικοΰ Εργα
τικού Κέντρου τής Πρωτευούσης τού 
Νομού, είς τήν περιφέρειαν τού ο
ποίου παρέχουν τήν έργασίαν των.

Κατά πάσαν άλλην περίπτωσιν ή 
απεργία άποφασίζεται ΰπό τής συ
νελεύσεως τών μελών, θεωρουμένης 
ώς έν άπαρτία τελούσης κατά τήν 
δευτέραν σύγκλησίν της, έάν δεν έ- 
πετεύχθη άπαρτία κατά τήν πρώ- 
την έφ’ δσον παρίσταται τό 1)4 τού 
ολου άριθμοΰ τών έχόντων δικαίω
μα ψήφου μελών.

2. Έπί τού έπί σχέσει έργασίας 
ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τού 
Δημοσίου καί τών ν.π.δ.δ., ώς καί 
τών πάσης μορφής έπιχειρήσεων δη
μοσίου χαρακτήρας ή κοινής ώφε- 
λείας, ή λειτουργία τών όποιων έ
χει ζωτικήν σημασίαν διά τήν έξυ- 
πηρέτησιν βασικών άναγκών τού 
κοινωνικού συνόλου, ή πραγματοποί
ησή άπεργίας έπιτρέπεται μετά 
τήρησιν διαδικασίας τού άρθρου 36 
τού παρόντος.

3. Είς πάσαν περίπτωσιν ή περί 
άπεργίας άπόφασις λαμβάνεται διά 
μυστικής ψηφοφορίας τού άποφασί- 
ζοντος οργάνου. Άπόφασις τού άρ- 
μοδίου οργάνου περί κηρύξεως ά 
περγίας αποβάλλει τήν ίσχύν της 
μετά πάροδον διμήνου άπό τής λή- 
ψεώς της, πλήν αν συνεχίζεται ή 
άπεργία.

"Αρθρον 35.

Επιχειρήσεις 
Δημοσίου χαρακτήρας

Ώς έπιχειρήσεις δημοσίου χα
ρακτήρας ή κοινής ώφελείας, ή λει
τουργία τών οποίων έχει ζωτικήν 
σημασίαν διά τήν έξυπηρέτησιν βα
σικών άναγκών τού κοινωνικού συ
νόλου, χαρακτηρίζοται αί έπιχει ρή
σεις καί εκμεταλλεύσεις;

α) παροχής υγειονομικών υπηρε
σιών καί τά νοσηλευτικά έν γένει ι
δρύματα.

6) διυλίσεως καί διανομής ϋδα- 
τος.

γ) παραγωγής καί διανομής ή- 
λεκτρικοΰ ρεύματος ή καυσίμου ά ε
ρίου.

δ) παραγωγής ή διυλίσεως άκα- 
θάρτου πετρελαίου.

ε) μεταφοράς προσώπων καί άγα- 
θών διά ξηράς, θαλάσσης καί άέ- 
ρος.

στ) τηλεπικοινωνιών καί ταχυ
δρομείων.

ζ) άποχιετεύσεως καί άπαγωγής 
άκαθάρτων ύδάτων καί λύματος.

η) φορτοεκφορτώσεως καί άποθη- 
κεύσεως έμπορευμάτων είς τους λι
μένας.

"Αρθρον 36.

Προθεσμία.
1. Προκειμένου περί μισθωτών 

τού άρθρου 34 παρ. 2 δεν δύναται 
νά ληφθή άπόφασις κηρύξεως άπερ
γίας προ τής παρόδου όκτώ (8) ή- 
μερών άπό τής γνωστοπο ιήσεως 8Γ 
έγγράψου, κοινοποιουμένου διά δι
καστικού έπιμελητοΰ, είς τον έργο- 
δότην ή τούς έργοδότας, τό έπο- 
πτεΰον Ύπουργεΐον καί τό Ύπουρ- 
γεϊον Άπασχολήσεως τών αιτημά
των των καί τών θεμελιούντων ταΰτα 
λόγων.

2. Κατά τήν διάρκειαν τής έν 
παρ. 1 τού παρόντος άρθρου προ
θεσμίας είναι άπαράδεκτος οΐαδή- 
ποτε έκ μέρου ςτών ένδιαφερομένων1 
έργοδοτών έγερσις συλλογικής δια
φοράς είς τό αρμόδιον δργανον τού 
Υπουργείου Άπασχολήσεως κατά 
τάς διατάξεις τού Ν. 3239)55 ώς 
έτροποποιήθη.

"Αρθρον 37.

Προσωπικόν Ασφαλείας.
1. Τό πραγματοποιούν τήν άπερ- 

γίαν έπαγγελματικόν σωματεΐον ή 
ένωσις μεριμνά όπως διαρκούσης 
τής άπεργίας, έξακολουθήση παρέ- 
χον τάς υπηρεσίας του τά άναγκαϊ- 
ον προσωπικόν διά τήν άσφάλειαν 
τών έγκαταστάσεων τού έργοδότου 
καί τήν πρόληψιν καταστροφών ή 
άτυχημάτων.

2. Προκειμένου περί τών κατά τό 
άρθρον 34 παρ. 2 μισθωτών πέραν 
τής κατά τήν προηγουμένην παρά
γραφον ϋποχρεώσεως, δέον όπως 
διατεθή υπό τού οικείου έπαγγελμα- 
τικοΰ σωματείου, τό άναγκαΐον προ
σωπικόν, διά τήν έξυπηρέτησιν, τής 
λειτουργίας τής οικείας υπηρεσίας 
τού Δημοσίου ή νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου ή τής έπιχειρήσε- 
ως δημοσίου χαρακτήρας ή κοινής 
ώφελείας πρός άντιμετώπισιν έκτά- 
κτων ή ζωτικών άναγκών τού κοι
νωνικού συνόλου.

3. Έν διαφωνία περί τού άριθ
μοΰ καί τών ειδικοτήτων, τού άναγ- 
καίου προσωπικού άσψαλείας, άπο- 
φαίνεται τελεσιδίκως ό Πρόεδρος 
τού άρμοδίου Πρωτοβαθμίου Διοι
κητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου, 
έντός τριών ήμερών άπό τής υπο
βολής τής σχετικής αίτήσεως έκ μέ
ρους τού έπαγγελματικοΰ σωματεί
ου τών μισθωτών.

Ή αϊτησις δύναται νά ΰποβληθή 
έντός τής κατά τήν παρ. 1 τού προ
ηγουμένου άρθρου προθεσμίας.

"Αρθρον 38.

Συνέπειαι άπεργίας.
1. Πραγματοποιηθείσης τής ά

περγίας κατά παράβασιν τών δια
τάξεων τού παρόντος κεφαλαίου ή 
τών διατάξεων τού Καταστατικού 
τού σωματείου ή τής ένώσεως, αί
ρεται ή κατά τό άρθρον 26 τού πα
ρόντος νόμου προστασία τών μελών 
τής διοικήσεως τού έπαγγελματι- 
κοΰ σωματείου ή τής ένώσεως, εξαι
ρέσει τών μειοψηφισάντων κατά τήν 
λήψιν τής σχετικής άποφάσεως.

2. Ή συμμετοχή είς άπεργίαν μή 
κηρυσσομένην ΰπό νομίμως συνε- 
στημένου καί λειτουργοΰντος έπαγ- 
γελματικοΰ σωματείου ή ένώσεως 
έπιφέρει τήν αύτοδικαίαν λύσιν τών 
έργασιακών σχέσεων τών άπεργών 
μισθωτών, άζημίως διά τον έργο- 
δότην.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ

ΤΕΛΙΚΑΙ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

’Άρθρον 39.

Έξουσιοδότησις.
1. Διά προεδρικών διαταγμάτων 

έκδιδομένων προτάσει τών Υπουρ
γών Δικαιοσύνης καί Άπασχολήσε
ως ρυθμίζονται;

α) Τά τής τηρήσεως καί κατα- 
χωρίσεως στοιχείων είς ειδικόν €ι- 
βλίον1 παρ’ έκάστω Πρωτοδικείω 
κατ' άρθρον 8.

β) Τά τής τηρήσεως καί ένημε- 
ρώσεως ειδικού φακέλου παρ’ έκά
στω Πρωτοδικείω κατ’ άρθρον 9.

γ) Τά τής θεωρήσεως καί τηρή
σεως τών βιβλίων τού έπαγγελμα- 
τικοΰ σωματείου κατ’ άρθρον 11.

2. Διά προεδρικού Δ)τος, έφ’ ά
παξ έκδοθησομένου έπί τή προτά- 
σει τού Υπουργού Άπασχολήσεως 
ρυθμίζονται αί λεπτομέρεια! έφ αρ
μογής τού παρόντος ώς καί τά τής 
προκηρύξεως εκλογών, διανομής 
τού εκλογικού υλικού, διεξαγωγής 
τής ψηφοφορίας καί διαλογής τών 
ψήφων, τής παρακολουθήσεως τών 
έκλογών ΰπό άντιπροσώπων τών υ
ποψηφίων, τής τηρήσεως πρακτι

κών ψηφοφορίας, έπιλύσεως τών κα
τά τήν διάρκειαν ταύτης άναφυομέ- 
νων διαφορών ώς καί τής άνακηού- 
ξεως τών έκλεγομένων.

’Άρθρον 40.

Ποινικοί κυρώσεις.
1. Τιμωρούνται διά φυλακίσεως 

μέχρι τριών μηνών ή χρηματικής 
ποινής ή καί δι’ άμφοτέρων τών ποι
νών τούτων, έφ’ δσον δέν προβλέ- 
πεται βαρυτέρα ποινή ΰπό άλλης 
διατάξεως:

α. Ό πρός ίδιον όφελος άνευ δι
καιώματος χρησιμοποιών τήν έπω- 
νυμίαν έπαγγελματικοΰ σωματείου.

6. Ό έμποδίζων δι’ άσκήσεως 
σωματικής ή ψυχολογικής βίας 
τάς συνεδριάσεις τής διοικήσεως 
ή τάς συνελεύσεις τών μελών έπαγ- 
γελματικοΰ σωματείου ή ένώσεως.

γ. Οί παραβαίνοντες τάς διατά
ξεις τών άρθρων 11 παρ. 1, 12 παρ. 
2 καί 19 παρ. 2 τού παρόντος.

2. Τιμωρείται διά φυλακίσεως 
μέχρις έξ μηνών έφ’ δσον δέν προ- 
βλέπεται βαρυτέρα ποινή ΰπο άλλης 
διατάξεως:

α. Ό ένεργών πράξεις διοικήσε- 
ως έπαγγελματικοΰ σωματείου ή 
ένώσεως μετά τήν λήξιν τής θητεί
ας του.

6. Ό καθ’ οίονδήποτε τοόπον πα- 
ραποιών ή νο&εύων τό άποτέλεσμα 
πάσης φύσεως έκλογών δι’ άνάδει- 
ξιν συλλογικών οργάνων ή άντιπρο- 
σώπων είς ενωσιν ώς καί άποφάσε- 
ων περί κηρύξεως άπεργίας.

3. Τιμωρούνται κατά τό άρθρον 
458 τού Ποινικού Κώδικας οί πα
ραβαίνοντες τάς διατάξεις τών άρ
θρων 32, 34, 36 καί 37.

4. Τιμωρείται διά φυλακίσεως 
μέχρις ένός έτους καί χρηματικής 
ποινής:

α. Ό παραβαίνων τάς διατάξεις 
τών άρθρων 3 ή 5 τού παρόντος καί

6. δστις, διαρκούσης άπεργίας 
ή άνταπεργίας, δι’ άσκήσεως βίας 
ή άπειλής ή άλλης δολίας ένεργείας 
προσβάλλει τήν έλευθερίαν τής έρ
γασίας τρίτου ή παρεμποδίζει τήν 
έλειθέραν χρήσιν τών χώρων έογα- 
σίας.

5. Αί κατά τάς διατάξεις τών 
παρ 1 καί 2 πράξεις διώκονται 
κατ’ έγκλησιν, αί δε κατά τάς δια
τάξεις τών παρ. 3 καί 4 πράξεις δι
ώκονται αύτεπαγγέλτως.

"Αρθρον 41.

Καταργούμεναι διατάξεις.
1. Άπό τής ισχύος τού παρόντος 

καταργοΰνΤαι:
α) Ό Νόμος 2151)1920 «περί έ- 

παγγελματικών σωματείων», ώς έ
τροποποιήθη καί συνεπληρώθη με- 
ταγενεστέρως, πλήν τών άναφερομέ- 
νων είς τά άλληλοβοηθητικά σω
ματεία διατάξεων.

6) Τά Β.Δ. τής 15)20 Μαίου 
1920 «περί έπαγγελματικών Σωμα
τείων», πλήν τών άναφερομένω/ εις 
τά άλληλοβοηθητικά σωματεία, δια
τάξεων.

Υ) Ό Α.Ν. 148)1945 «περί τρό
που άρχαιρεσιών έπαγγελματικών 
σωματείων», ώς ουτος συνεπληρώθη 
ΰπό τού άρθρου 2 τού Α.Ν 274) 
1945.

δ) Τό άρθρον 1 τού Α.Ν. 1803) 
1964 «περί προστασίας τών συνδι
καλιστικών στελεχών».

ε) Τό Ν.Δ. 4361)1964 «περί 
τροποπο ιήσεως καί συμπληρώσεως 
διατάξεών τινων τής περί επαγγελ
ματικών σωματείων Νομοθεσίας», 
πλήν τού άρθρου 6 αυτού, όπερ κα- 
ταργεΐται από τής δημοσιεύσεως 
τού κατά τό άρθρον 39 παράγρ. 2 
Προεδρικού Διατάγματος.

2. Ωσαύτως, καταργεΐται πάσα 
διάταξις άντικειμένη είς τον πα
ρόντα νόμον.

"Αρθρον 42.

Μεταβατικοί διατάξεις.
Εντός προθεσμίας έξ μηνών άπό 

τής ένάρξεως τής ισχύος τού πα
ρόντος, ΰποχρεοΰνται τά ναυτεργα- 
τικα σωματεία καί αί ενώσεις αύ
τών, δπως δι’ άποφάσεως τών Δι
οικητικών των Συμβουλίων προκει
μένου περί σωματείων, καί τών δι
ό ικήσεών των προκειμένου περί έ
νώσεων τροποποιήσουν κατά τάς 
κειμένας περί αύτών διατάξεις τά 
καταστατικά αύτών.

"Αρθρον 43.

Εναρξις ισχύος.
1. Η ισχύς τού παρόντος άρχε- 

ται άπό τής δημοσιεύσεώς του διά 
τής Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως,

2. Είδικώς αί διατάξεις τών άρ
θρων 21 έως 24 δέν έφαρμόζονται 
είς τάς κατά τάς διατάξεις τού Ν. 
6)1975 «περί τρόπου διενεργείας 
τών άρχαιρεσιών καί πάσης φύσεως 
έκλογών είς τά έργατοΰπαλληλικά 
καί επαγγελματικά σωματεία καί 
ένωσει ς αύτών» διεξαχθησομένας 
πάσης φύσεως έκλογάς.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς ΰπό 
της Βουλής καί παρ’ ημών σήμε
ρον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά 
τής Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως 
καί έκτελεσθήτω ώς νόμος τού Κρά
τους.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛ.)

τής Γ εν. Συνελεύσεως τών μετό
χων.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΣ
‘Ανέρχομαι είς τό βήμα τής ση

μερινής Γ.Σ. τών μετόχων τής Τρα- 
πέζης μας, ή όποια συνέρχεται κά
τω άπό μια βαριά για ολόκληρο τό 
έθνος άτμόσφαιρα, ΰπό τήν ιδιότητα 
τού Προέδρου τού Ιστορικού Συλλό
γου τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος.

Ύπό αύτήν τήν ιδιότητα έχω τήν 
τιμήν νά έκπροσωπώ τον παράγοντα 
εργασία στήν Τράπεζά μας ό ό
ποιος ταυτοχρόνως, δπως θά γνωρί
ζετε, άποτελεΐ διά τών μέτοχων τού 
Συλλόγου, τών ’Ασφαλιστικών του 
φορέων καί τών φυσικών μελών, έ
ναν άπό τούς κυριωτέρους μετόχους, 
αν όχι τόν κυριώτερον τής Τραπέ
ζης μας. ’Ακόμη, γνωρίζετε άοφα- 
λώς, δτι ό δεσμός τών εργαζομένων 
μέ τήν Τράπεζα είναι ριζικά διάφο
ρος τών συνήθων σχέσεων εργαζομέ
νων - έργοδότου άλλων επιχειρημα
τικών ’Οργανισμών, άνεξαρτήτως 
τού μεγέθους των. Τοϋτο οφείλεται 
άφ’ ένός, στή μετοχική σύνδεση τής 
Τραπέζης μέ τήν εΰρεία κοινωνικο
ποιημένη διασπορά τών μετοχών της 
καί άφ’ έτέρου, στή στερεά πεποί
θηση τών εργαζομένων δτι άποτε- 
λοΰν λειτούργημα σέ ίδρυμα πρω
ταρχικής έθνικοοικονομικής σημασί
ας. Καί δέν πρέπει νά διαφεύγη ού- 
δενός τό γεγονός δτι ή πίστη αύτή 
τού Προσωπικού μεταλαμπαδευμένη 
άπό γεγεάς είς γενεάν έχει γίνει 
πλέον παράδοση καί ένα άπό τά ση- 
μαντικώτερα κεφάλαια τής Τραπέ
ζης·

Κυρίες, Δεσποινίδες, Κύριοι Μέ
τοχοι, κατ’ έθιμον πλέον τά θέματα 
πού μάς άπασχολοΰν ώς εργαζομέ
νους καί τήν ικανοποίηση τών όποι
ων έπιδιώκομεν διά παντός μέσου, 
δέν αποτελούν άντικείμενον διαλό
γου είς τήν αίθουσαν αύτήν. Ή ά- 
μοιβή έργασίας, οί όροι καί προϋ
ποθέσεις μιας όμαλής καί άπροσκό- 
πτου έξελίξεως τού Προσωπικού ύπό 
άξιοκρατικά καί μόνο κριτήρια, οί 
συνθήκες έργασίας, ή συμμετοχή 
τνώ έργαζομένων είς τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζης, ή άποκατάσταση τής 
ήθικής τάξεως πού διασαλεύτηκε 
κατά τήν περίοδο τής δικτατορίας 
καί ή πλήρης διασφάλισις τής ά- 
σφαλιστικής μας προστασίας, είτε 
ώς έργαζομένων είτε ώς συνταξιού
χων, είναι θέματα τά όποια άποτε- 
λοΰν άντικείμενον συνεχούς διαλόγου 
μέ τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης. 
Καί οφείλω νά ομολογήσω στο ση-

Στίς 16 ’Ιουνίου, τό Δ.Σ. τού
Συλλόγου μας κυκλοφόρησε τήν
άκόλουθη άνακοίνωση:

Συνάδελφοι,
Τις τελευταίες ήμέρες, διάφορα 

πρόσωπα, θέτουν είς κυκλοφορίαν 
φήμες έπί τής πορείας έν εξελίξει 
θεμάτων μας.

Πότε άνακοινώνουν τήν ίκανοποίη- 
σιν αιτήματος, που όμως δέν έχει 
πραγματοποιηθή, μέ σκοπό νά προ- 
κληθή ή απογοήτευση άπό τήν διά
ψευση τής ίκανοποιήσεως, πότε δια
δίδουν ότι κίνδυνος άπειλεί διάφορα 
κεκτημένα δικαιώματά μας, γιά νά 
προκαλέσουν ανησυχία καί νά έπι- 
ψέρουν σύγχυση.

Δυστυχώς καί παρά τό γεγονός, 
δτι ή τακτική αύτή είναι γνωστή, δ
πως γνο>στοί είναι καί οί σκοποί τών 
κύκλων πού τήν άκολουθοΰν, αρκετά 
μέλη τού Συλλόγου μας παρασύρον- 
ται καί γίνονται χωρίς, νά τό άντι- 
ληφθοΰν, όργανα τών κύκλων πού έ- 
πιδιώκουν νά βλάψουν τά συμφέρον- 
τά μας.

Συνιστοΰμε, γιά μιά ακόμη φορά, 
νά μή δίνετε πίστη σέ πληροφορία 
πού δέν προέρχεται άπό τό Συλλογι
κό μας όργανο.

Η Διοίκηση τού Συλλόγου μας 
δέν θά παράλειψη νά σάς ένημερώ- 
νη έπί τής πορείας όλων τών θεμά
των μας.

Γιά νά διαλυθή ή σύγχυση πού έ
χει προκληθεΐ άπό τις φήμες σάς 
πληροφορούμε τά άκόλουθα:

1. ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Οί προσπάθειες γιά νά μήν πα- 
ρακρατηθοΰν τά ήμερομίσθια τής ά
περγίας συνεχίζονται καί έντείνον- 
ται καί δπως σάς έχουμε άνακοινώ- 
σεΓ άν ή Κυβέρνηση έπιμείνει στις 
απόψεις της, θά χρησιμοποιήσουμε 
τά μέσα πού έχουμε στή διάθεσή 
μας γιά νά έπιβάλλουμε τό δίκαιό 
μας.

Τήν αντιμετώπιση τού θέματος, 
γιά λογαριασμό δλων τών Συλλό
γων μελών της, άνέλαβε ή Ο,Τ,Ο.Ε.

2. ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Ή Διοίκηση τής Τραπέζης μας έ
χει αποδεχθεί, κατόπιν σχετικών συ
ζητήσεων μέ τή Διοίκηση τού Συλ
λόγου μας, τό θεσμό τής πενθημέ-

μεΐο αυτό δτι, μέχρι σήμερα, ό διά
λογος αύτός είναι καί ειλικρινής καί 
ισότιμος καί έχει άποδώσει τούς 
καρπούς του. Τό ένδιαφέρον τής 
Διοικήσεως διά τό Προσωπικό έγ- 
γράφεται στό ένεργητικό της καί 
πρέπει νά έκτιμηθή άπό σάς κύριοι 
μέτοχοι, ώς σοβαρά ένέργεια υπέρ 
τών συμφερόντων σας, δοθέντος δτι 
καλοί καί αρμόνικα! σχέσεις Διοική- 
σεως καί Προσωπικού, Κεφαλαίου 
καί ’Εργασίας, άποφέρουν όφελος 
δι’ όλους. ’Ιδιαίτερα σέ έπιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών, δπως οί Τρά- 
πεζες, δπου ό παράγων έργασία ά- 
ποτελεί τό πρωταρχικόν στοιχείου έ
ξελίξεως καί προόδου. Έάν δμως, 
έκ παραδόσεως, δέν άναφερθώ σή
μερα είς αιτήματα, είμαι υποχρεω
μένος νά σταθώ σέ ένα σημείο. Είς 
τήν αναγραφήν κονδυλίου είς τόν ’Ι
σολογισμόν τής Τραπέζης έφετεινής 
χρήσεως, ώς όφειλής τών ’Ασφαλι
στικών Ταμείων τού Προσωπικού 
πρός τήν Τράπεζαν.

’Απευθύνομαι πρός τήν Γ.Σ. τών 
Μετόχων καί δηλώ κατηγορηματικώς 
δτι τό Προσωπικόν τής Τραπέζης 
δέν οφείλει σέ κανένα έξ οίασδήποτε 
αιτίας. ’Απευθύνομαι πρός έσάς κύ
ριε Διοικητά καί σάς καλώ νά άνα- 
ζητήσετε τήν οφειλήν άπό τούς πρα
γματικούς ύποχρέους. ’Απευθύνομαι 
πρός έσάς κύριε Υφυπουργέ έπί 
τών Οικονομικών καί έσάς κύριε Δι
ό ικητά τής Τραπέζης τής Ελλάδος 
έστω καί έάν άπουσιάζετε καί σάς 
καλώ νά έκπληρώσετε τάς ύποχρεώ- 
σεις σας πού έκπηγάζουν άπό νό
μους τής Ελληνικής Πολιτείας. Ή 
ένοποίηση τών ’Ασφαλιστικών μας 
Ταμείων καί ή πλήρης κατοχύρωσις 
τών ’Ασφαλιστικών μας δικαιωμά
των είναι ανυποχώρητη άξίωσις τών 
έργαζομένων είς τήν Τράπεζα.

Κύριοι Μέτοχοι, τελειώνοντας, ο
φείλω νά διακηρύξω, γιά μιά άκόμη 
φορά δτι τό Προσωπικό πιστεύει ά- 
κράδαντα δτι ή Τράπεζά μας ήταν, 
είναι καί πρέπει νά παραμείνη ή 
’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος. Καί 
όλοι οί αρμόδιοι παράγοντες Οφεί
λουν νά συμβάλλουν πρός τόν σκο
πόν αύτόν, γιά τό καλό τού έθνους, 
τών έργαζομένων καί τών μετόχων.

Σάς εύχαριστώ.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

«Θά είμαι πολύ σύντομος διότι 
άλλωστε δέν έχω καί χειρόγραφο. 
Ό πρώτος τών ομιλητών, είς τό τέ
λος τής όμιλίας του είπε κάτι τι πο
λύ σωστό. "Οτι πρέπει καθένας νά 
άκούη μέ σεβασμό τάς γνώ,μας τών 
άλλων έστω καί αν διαφωνή μέ αύ- 
τάς. Γ Γ αύτό θά παρακαλέσω όσους

ρου εβδομάδας. Τούτο άνεκοινώθη 
καί ύπό τού κ. Διοικητοΰ.

Ώς γνωστόν, ή καθιέρωση τού μέ
τρου αντιμετωπίζεται γενικώς γιά Ο
λες τις Τράπεζες καί πρός τόν σκο
πόν αύτόν έχει συσταθεΐ έπιτροπή 
άπό έκπροσώπους τών Διοικήσεων 
τών Τραπεζών καί τής Ο.Τ.Ο.Ε., ή 
οποία, ώς είχε δηλωθεί, θά υπέβαλε 
τήν εισήγησή της μέχρι τέλους Μαΐ- 
ου.

Μέχρι σήμερον δμως ή έπιτροπή 
3έν συνήλθε, άναμένεται δε νά συν- 
εδριάση κατά τις προσεχείς ήμέρες.

"Ετσι, παρά τό γεγονός, δτι ή 
Διοίκηση τής Τραπέζης μας υιοθέ
τησε άμέσως τήν έφαρμογή τού θε
σμού τής πενθήμερης έβδομάδας, τε
λούμε ύποχρεωτικώς σέ αναμονή τής 
είσηγήσεως τής έπιτροπής καί τής 
υίοθετήσεώς του άπό τις Διοικήσεις 
καί τών άλλων Τραπεζών.

3. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

’Επιτροπή άπό έμπειρογνώμονες 
καί υπαλλήλους άρμοδίων ‘Υπουρ
γείων, στήν οποίαν συμμετείχε καί 
ό Πρόεδρος τής Ο.Τ.Ο.Ε., κατάρ
τισε νομοσχέδιο τό οποίο κατετέθη 
άπό τό Υπουργείο Συντονισμού στή 
Βουλή.

Τό νομοσχέδιο τούτο άναφέρεται, 
μεταξύ άλλων καί στό μηχανισμό 
«διατιμήσεως» τής άμοιβής τής έρ
γασίας καί καθιερώνει υποχρεω
τική γνωμοδότηση έπι 
τροπής ή οποία συνιστά 
ται μέ αύτό, πρός τούς άρ- 
μοδίους Υπουργούς, προκειμένου νά 
καθορίζεται τό ποσοστό αύξήσεων 
τών μισθών, τών συντάξεων καί λοι
πών εισοδημάτων.

Έπί τών διατάξεων τού νομοσχε
δίου έχουν διατυπωθεί σοβαρές άν- 
τιρρήσεις καί οί συνδικαλιστικές 
‘Οργανώσεις ζητούν, νά μήν προωθη
θεί τό νομοσχέδιο, προτού τροποποι
ηθεί σύμφωνα μέ τις υποδείξεις τών 
εκπροσώπων τών έργαζομένων.

Έπί τής πορείας τού θέματος θά 
ένημερωθείτε μέ νεώτερη άνακοίνωση 
τού Συλλόγου μας, οί αντιρρήσεις 
καί προτάσεις τού όποιου ΰπεβλή- 
θησαν ήδη άρμοδίως.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Π. ΘΕΟΦΑΝΟ Π ΟΥΔΟ Σ 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
Ο. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

διαφωνούν μέ δσα θά πώ νά σέβα- 
σθοΰν τόν λόγο μου καί έπι καλού
μαι καί τήν προστασία τού κ. Κα
ραγκούνη γι’ αύτό. Συμμερίζομαι 
άπόλυτα τήν άγανάκτηση τών μετό
χων διά τήν μικράν τιμήν τών με
τοχών είς τό Χρηματιστήριου Αθη
νών. Δέν νομίζω δμως δτι γιά τού
το υπέχει εύθύνας ή Διοίκησις τής 
’Εθνικής Τραπέζης. Διά πρώτην φο
ράν άπό μιάς 20ετίας συμφωνώ μέ 
όσα είπε ό κύριος Γκιτάκος. Δια
φωνώ μέ τόν κ. Χριστοδούλου ό ό
ποιος σκιαμαχεί καί προσπαθεί καί 
θέλει νά έπαναφέρη τήν σημερινήν 
ζωήν είς τά προ 30ετίας ίσχύοντα. 
Αύτά δέν γίνονται. Τότε έμεΐς έ- 
παίρναμε μισθούς πείνης καί δέν 
μπορούμε νά υποχρεώσουμε καί τούς 
σημερινούς έργαζομένους νά ακολου
θήσουν τήν δίαιταν αύτήν τής πεί
νης. Δέν θά είμαι μακρύς διότι ε
κείνα τά όποια θά έπρεπε νά σάς 
πώ, τά είπε ήδη ό Πρόεδρος τού 
Συλλόγου τών έν ένεργείψ, τόν ό
ποιον συγχαίρω δι’ δσα είπε καί έ
πι κροτώ άπόλυτα. Ήκούσθησαν 
κραυγαί καί κατηγορία! διατί έκαμε 
άπεργίαν. Βεβαίως τό θέμα δέν εί
ναι σημερινόν. Θά πώ μόνον δύο λέ
ξεις. Έάν ή μετοχή τής ’Εθνικής 
Τραπέζης έχει σήμερα στό Χρημα
τιστήριο 17.300, έάν δέν γινόσαντε 
οί άλλεπάλληλες άπεργίες κατά τό 
διάστημα τής γερμανικής κατοχής, 
θά είχαν σήμερα μόνο 7.000 καί ό
χι 17.000, άλλά χάρις είς τάς ά
περγίας τότε τού προσωπικού τής 
Τραπέζης διεσώθη ή περιουσία τής 
’Εθνικής Τραπέζης, διά τήν οποίαν 
μερικοί μέτοχοι, άγνοοΰντες τήν ι
στορίαν τών πραγμάτων, άδιαφο- 
ροΰν καί δέν γνωρίζουν δτι τότε οί 
έργαζόμενοι, προέταξαν τά στήθη 
τους διά νά διασώσουν τό Χαρτοφυ- 
λάκιον τής Εθνικής Τραπέζης. Εύ- 
χαριστώ πολύ».

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΣΤ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
Δύο διευκρινίσεις θά ήθελα, Κύ

ριοι Μέτοχοι, μέ συγχωρεΐτε δέν θά 
σάς απασχολούσα, άλλά ήθελα δύο 
διευκρινίσεις σχετικά μέ δύο ζωτι
κής σημασίας θέματα κατά τήν ά- 
ποψί μου.

Είς τήν περυσινή γενική συνέλευ
σή κύριε Διοικητά, είχατε δηλώσει 
είς παράκλησιν τού υποφαινομένου 
δτι γιά τό θέμα τής έκκρεμότητος 
πού άδικαιολογήτως έπί 23—24 
συναπτά έτη, άπό τής συγχωνεύ
σεων τών Τραπεζών μέχρι σήμερα, 
ταλαιπωρεί καί τήν Τράπεζα καί τό 
προσωπικό καί τήν ψυχική του ένό- 
τητα καί ομόνοια δηλ. γιά τό θέ
μα τής ένιαίας καί ομοιομόρφου ά- 
σφαλίσεώς του, ή Τράπεζα έχει ά- 
ποφασίσει καί ένθυμοΰμαι, αν δέν 
μέ άπατά ή μνήμη μου, στό Διοι
κητικό Συμβούλιο τής Τραπέζης 15 
’Απριλίου 1975 είχε ληφθή κατ’ άρ- 
χήν ή άπόφασις καί είχατε άναγγεί- 
λει τήν άπόφασι αύτή είς τήν περυ- 
σινή συνέλευσί μας καί κατά μήνα 
Αύγουστον, περί τά τέλη Αύγούστου 
είς τήν νέαν συνεδρίασιν... Είς τό 
σημείο αύτό παρεμβαίνων ό κ. Δι
οικητής λέγει «κ. Γκιτάκο γνωρίζετε 
δτι τό θέμα έχει προωθηθή καί εί
ναι τώρα είς τήν άρμοδίαν υπηρε
σίαν άπό άπόψεως νομοθετικής ου- 
θμίσεως». Άπαντών ό κ. Γ κιτάκος 
λέγει «κ. Πρόεδρε (κ. Διοικητά) σάς 
τό λέω έξ άφορμής τής διατυπώσεως 
είς τήν σελίδα 60 τής Έκθέσεως 
πεπραγμένων είς τήν οποίαν φαίνε
ται δτι άυτιμετωπίζεται τό πρώτον 
καί περιμένετε κάποιο ξεκίνημα άπό 
πλευράς έκπροσώπων τού προσωπι
κού γιά νά τό κινήσουν. Νομίζω δτι 
ίσως νά είναι μιά κακή διατύπωσις 
καί δτι δέν άπεικονίζει τήν πρα
γματικότητα.

Επίσης ήθελα νά σάς παρακαλέ
σω είς ποιαν νομικήν βάσιν στηρί
ζεται ή άναγραφή τού κονδυλίου είς 
τό ένεργητικόν τού ’Ισολογισμού «ά- 
παιτήσεις κατ’ ’Ασφαλιστικών ’Ορ
γανισμών» 2 δισεκοΓτομ. κλπ. θά 
πρέπει νά σάς πώ, ώς έχωυ τήν συ
νέχειαν τής ιστορίας τού θέματος, 
δτι ή λειτουργία, ή έξασφάλισις τής 
όμαλής λειτουργίας τών άσφαλιστι- 
κών οργανισμών τού προσωπικού, 
έχει άναληφθή, δυνάμει συμφωνίας ή 
όποια παραμένει έν άμειώτψ ίσχύϊ 
καί δέν μπορεί νά τροποποιηθή μο- 
νομερώς, άπό τήν Τράπεζα καί ή 
Τράπεζα ένισχύει δι’ έκτακτων πα
ροχών καί οΰχί διά δανεισμού τήν 
ομαλή λειτουργία τών άσφαλιστι- 
κών ταμείων. Συνεπώς νομίζω δτι 
μάλλον έξ άβλεψίας... Είς τό ση
μείου αύτό παρεμβαίνων ό κ. Διοι
κητής λέγει «δτι αύτό τό έζήτησαν 
οί ορκωτοί λογισταί». Είς άπάντη- 
σιν αύτοΰ ό ομιλητής (κ. Στ. Γκι- 
τάκος) συνεχίζει ώς έξης:

Οί κύριοι ορκωτοί Λογισταί, χω
ρίς νά θέλω νά ύπεισέλθω είς τά κα
θήκοντα τους, προκειμένου νά άξιώ- 
σουν αύτό τό πράγμα θά έπρεπε νά 
άναζητήσουν τήν βάσιν, τήν νόμιμον 
βάσιν, είς τήν όποιαν μπορεί νά στη- 
ριχθη αύτή ή έμφάνισις. Νόμιμος 
βάσις δέν υπάρχει καί συνεπώς κα
κώς έχει άναγραφή, διότι πρόκειται 
περί έκτάκτων ένισχύσεων δυνάμει 
συμβατικών ύποχρεώσεων τής Τρα· 
πέζης πρός τό προσωπικό καί τούς 
άσφαλιστικούς οργανισμούς καί ού- 
χϊ λόγψ δανεισμού ή κατά παραχού- 
ρησιν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥ 0. Σ.



Έντείνονται οί προσπάθειες γιά επίλυση εκκρεμών θεμάτων
ΤΕυνεχείς είναι οί προσπάθειες τής Διοιζήβεως τού 

Συλλόγου μας γιά τήν έπίλυσι των θεμάτων που άπα- 
σχολοΰν το σύνολο των μελών του, άλλα καί ώρισμενες 
κατηγορίες πού αντιμετωπίζουν ειδικά θέματα, εκ τής 
φύσεως καί των συνθηκών παροχής τής εργασίας.

Εις τα πλαίσια τής προσπάθειας αύτής καί πέραν 
τής προφορικής άνα. πτύξεως καί τών συζητήσεων μετά 
τής Αιοικήσεως καί τών αρμοδίων ύπηρεσιών ύπεβλή- 
Οησαν κατά το τελευταΐον διάστημα έγγραφα επί διάφο
ροι ν θεμάτων τών όποιων επιδιώκεται ή ρύθμιση.

ΙΙαραθέτουμε κατωτέρω ώρισμένα εκ τών ύποβλη- 
θέντων προς τη Αιοίκηση εγγράφων, γιά ενημέρωση 
τών ενδιαφερομένων συναδέλφων*!

Υπολογισμός
τής αμοιβής τών υπερωριών
«Άναφερόμενοι εις τό εν έπικεψα- 

λίδι θέμα, γνωρίζομεν ύμΐν τά κά
τωθι :

1. 'Από του έτους 1 950 διά δια
φόρων Συλλογικών Συμβάσεων εργα
σίας καί νόμων at ώραι εργασίας 
του προσωπικού τής ήμετέρας Τρα- 
πέζης καθωρίσθησαν εις 39 ώρας 
έβδομαδιαίως, ήτοι 6 1)2 ώρας ή- 
μερησίως.

2. Διά τήν πέραν τού ίσχύοντος 
τούτου ωραρίου παροχήν εργασίας 
ύφίσταται, ώς γνωστόν, κατά νόμον, 
ύποχρέωσις τής Τραπέζης προς κα
ταβολήν συμπληρωματικής άποζημι- 
ώσεως, έξευρισκομένη διά τής διαι- 
ρέσεως τών ημερησίων αποδοχών διά 
τών ωρών ήμερησίας άπασχολήσε- 
ως, ήτοι —εν προκειμένω— τού η
μερομισθίου τών 6 1)2 -ωρών.

3. Ή ήμετέρα Τράπεζα όμως, 
προφανώς έκ παραδρομής, δεν προ
βαίνει εις τόν ώς άνω, κατά νόμον

υπολογισμόν τής ύπερωριακής άπο- 
ζημιώσεως αλλά λαμβάνει ώς διαι
ρέτην τόν αριθμόν 7 άντί τού ορ
θού, 6 1)2, καταβάλλουσα οΰτω εις 
τούς ύπερωριακώς έργαζομένους 
συμπληρωματικήν αμοιβήν έλάσσονα 
τής κατά νόμον τοιαύτης.

4. Πάντα τά ανωτέρω έγνωρίσα- 
μεν ύμΐν διά τής .άπό 8.10.75 έξω- 
δίκου δηλώσεως, διαμαρτυρίας και 
προσκλήσεως, διά σχετικού ήπομνή
ματός μας, καθώς καί διά προφορι
κών διαδημάτων μας, άνευ αποτελέ
σματος όμως μέχρι στιγμής.

"Οθεν, παρακαλοΰμεν όπως, πρός 
αποφυγήν τής διά τής κατά νόμον 
διαδικασίας ίκανοποιήσεως τού νομί
μου τούτου αιτήματος μας, προβήτε 
εΐ ςτόν ορθόν υπολογισμόν τής ύπερ- 
ωριακής άποζημιώσεως, σΰν τή κα
ταβολή τών πρός τούς δικαιούχους 
-μέλη τού Συλλόγου μας όφειλομέ- 
νων ποσών.»

Επετηρίς προσωπικού
«Αίσθανόμεθα τήν ύποχρέωσιν νά 

εύχαριστήσωμεν τήν Διοίκησιν τής 
Τ ραπέζης διά τήν άμεσον υίοθέτησιν 
τού έν έπικεφαλίδι αιτήματος τού 
Συλλόγου μας, μέ έναρξιν έφαρμο- 
γής τής άποφάσεως άπό τής δημο- 
σιεύσεως τής επετηρίδας έτους 1 976 
καί ευθύς ώς περατωθή ή σχετική ε
πεξεργασία τών στοιχείων ύπό τού 
Κέντρου Μηχανογραφίας.

Σημειούμεν έπ’ ευκαιρία, δτι, ένώ 
τό έν λόγω αίτημα άπετέλει καθο
λικήν άξίωσιν τού Προσωπικού τής

Τραπέζης μας άπό μακροΰ χρόνου, 
έν τούτοις, παρέμενε μέχρι σήμερον 
έκκρεμές καί άνεκπλήρωτον.

Τήν ιδιαιτέραν σημασίαν τών ύπό 
τό άπλετον φώς τής δημοσιότητας 
ενεργειών, εύνομουμένων 'Οργανι
σμών, διά τούς εργαζομένους (έν 
προκειμένω πρόσληψις - έξέλιξις) 
3έν κρίνομεν έπάναγκες νά έπανα- 
λάβωμεν, καί αύθις. Έπράξαμεν 
τούτο, είς έκτασιν καί εις βάθος, 
καί κατά τήν υποβολήν τού ανωτέ
ρω αιτήματος μας.»

Ειδικές συνδηκες εργασίας 
στο Κέντρο Μηχανογραφίας

«Έν συνεχεία τού άπό 19.3.1976 
καί ύπ’ αΰξ. αριθμόν πρωτοκόλλου 
2669 ύμετέρου έγγράφου, έχομεν τήν 
τιμήν νά έπανέλθωμεν επί τού θέμα
τος τής χορηγήσεως έκ μέρους τής 
Τ ραπέζης έπιδόματος ανθυγιεινής 
καί έπικυνδύνου έργασίας είς τούς 
έργαζομένους είς τούς ήλεκτρονικούς 
ύπολογιστάς τού Κέντρου Μηχανο
γραφίας καί τάς χειριστρίας τών Λο
γιστικών μηχανών.

Ώς τυγχάνει γνωστόν, ή έν λόγω 
κατηγορία ύπαλλήλων τής Τ ραπέ
ζης εργάζεται ύπό άκρως άνθυγιει- 
νάς καί κοπιώδεις συνθήκας ή δέ ερ
γασία αυτών είναι ιδιαιτέρως έπι- 
κίνδυνος, συνεπιφέρουσα βαρείας 
διαταραχάς καί βλάβας είς τήν υ
γείαν αυτών. Συγκεκριμένως εμφανί
ζονται νευρικοί διαταραχαί, ύπερκό- 
πωσις, άστεοπαθολογικαί αλλοιώ
σεις τών δακτύλων καί γενικώτερον 
τών χειρών αυτών κ.λ.π.

Πέραν τής λήψεως όλων τών ά- 
παιτουμένων μέτρων, διά τήν βελτί- 
ωσιν τών συνθηκών καί τών ορών έρ
γασίας τών περί ών πρόκειται ύ
παλλήλων, έπιβάλλεται δπως χο,ρη- 
γηθή είς αυτούς καί έπίδομα ανθυ
γιεινής καί έπικινδύνου έργασίας, ά- 
νερχόμενον είς ποσοστσν δέκα τοΐς 
έκατόν (1 0%) τουλάχιστον, έπί τών 
πάσης φύσεως καταβαλλομένων είς 
αυτούς αποδοχών. Τό έν λόγω έπί
δομα έχει χορηγηθή διά τήν κατηγο
ρίαν ταύτην εργαζομένων είς τάς 
περισσοτέρας τών μεγάλων έπιχει- 
ρήσεων καί 'Οργανισμών -Κοινής Ώ- 
φελείας, ώς π.χ. είς τήν «ΟΛΥΜΠΙ

ΑΚΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝ», τόν Ο.Τ.Ε. 
τό Ι.Κ.Α. κ.λ.π., είτε δυνάμει Συλ
λογικών Συμβάσεων Έργασίας, είτε 
δυνάμει άποφάσεων διαιτησίας. Κα
τά ποιαν λοιπόν λογικήν δεν θά πρέ
πει νά λάβουν τούτο καί οί παρά τή 
Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος ερ
γαζόμενοι;

Διά τήν σύναψιν Ειδικής Συλλο
γικής Συμβάσεως 'Εργασίας, διά 
τής οποίας νά συνομολογήται ή χο- 
ρήγησις τού περί ου ό λόγος έπι
δόματος, ή έν αδυναμία έπιτεύξεως 
άπ’ ευθείας συμφωνίας έπ’ αυτού, 
διά τήν προσφυγήν είς τήν ύποχρε- 
ωτικήν διαιτησίαν, έχει ληψθή σχε
τική άπόφασις τής κατά τήν 1 Οην 
Νοεμβρίου 1975 συνελθούσης Γενι
κής Συνελεύσεως τών μελών μας.

Κατόπιν τών άνωτέρω, παρακα
λοΰμεν δπως μάς όρίσητε ήμερο- 
μηνίαν καί ώραν, πρός έναρξιν άπ’ 
ευθείας μεταξύ μας διαπραγματεύ
σεων, μέ άντικείμενον τό έν λόγω θέ
μα, προκενμένου νά καταλήξωμεν 
είς τήν σύναψιν καί ύπογραφήν σχε
τικής Ειδικής Συλλογικής Συμβά
σεως Έργασίας. Έν περιπτώσει 
ίρνήσεώς σας, ή έν αποτυχία τών 
σχετικών διαπραγματεύσεων, θά εύ- 
ρεθώμεν είς τήν δλως δυσάρεστον 
θέσιν νά προσψύγώμεν είς τό Ύπουρ- 
γεΐον Άπασχολήσεως, προκειμένου 
τούτο νά άσκήση τήν κατά νόμον 
μεσολαβητικήν του προσπάθεια, έν 
αποτυχία δέ καί ταύτης νά προβή 
είς τήν παραπομπήν τής διαφοράς 
είς τό άρ μόδι ον Διαιτητικόν Δικα- 
στήριον πρός έκδοσιν σχετικής άπο
φάσεως.»

Επίδομα γάμου γυναικών
«'Έχομεν τήν τιμήν νά θέσω μεν 

ύπ’ όψει Υμών τά κάτωθι, έν σχέ- 
σει μέ τό καθιερωθέν έπίδομα γάμου 
διά τό θήλυ προσωπικόν τής Τρα
πέζης, μέ τήν πεποίθησιν δτι, άνα- 
γνωρίζοντες τό δίκαιον, εύλογον, η
θικόν καί απολύτως Ικανοποιήσιμον 
τού σχετικού αιτήματος μας, θά 
θελήσετε νά προβήτε είς τήν αποδο
χήν τούτου.

Ώς γνωστόν, ύπό τής Τ ραπέζης 
έχορηγήθη έπίδομα γάμου, έκ δέκα 
τοΐς έκατόν (10%) έπί τού βασικού 
μισθού, άναδρομικώς άπό 1)1)76, 
είς άπαν τό έγγαμον θήλυ προσωπι
κόν αυτής καί έφ’ δσον τούτο δέν 
έχει ύπερβεΐ τόν βαθμόν τού Ύπο- 
τμηματάρχου.

Ή χορήγησις τού έν λόγω έπιδό
ματος, ένώ ϊκανοποίησεν έν καθ’ δ- 
λα δίκαιον καί εύλογον αίτημα τού 
Συλλόγου μας καί τής περί ής πρό

κειται κατηγορίας προσωπικού τής 
Τραπέζης, διότι, πέραν τής οικονο
μικής σημασίας τήν όποιαν ή πα
ροχή αϋτη έχει, αποτελεί καί έμ
πρακτον άναγνώρισιν τής αύτοτελεί- 
ας τής γυναικός, ώς έργαζομένης 
καί ώς προσωπιγότητος καί τής ι
σότητας αυτής πρός τόν άν5ρα, έν 
τούτοις ό περιορισμός τού έπιδόμα
τος τούτου είς τάς ύπαλλήλους, τάς 
έχούσας άνέλθει μόνον μέχρι τού 
βαθμού τού Ύποτμηματάρχου, έχει 
δημιουργήσει δεδικαιολογημένην πι
κρίαν. Έξ άλλου, εΐναι τόσον μικρός 
ό αριθμός τών θηλέων ύπαλλήλων 
τής Τραπέζης, έγγάμων καί άγό
μων, αϊ όποιαι βαθμολογικώς εύρί- 
σκονται είς έπίπεδον άνώτερον τού 
Ύποτμηματάρχου, ώστε ή έπέκτα- 
σις τού έπιδόματος τούτου καί είς 
αύτάς δέν πρόκειται νά έχη ώς συ
νέπειαν άξίαν λόγου οικονομικήν έ-

π,βάρυνσιν τής Τραπέζης. Άντιθέ- 
τως ή χορήγησις αυτού ύφ’ ούς ακρι
βώς ορούς καί προϋποθέσεις χορη
γείται καί είς τούς άρρενας συναδέλ
φους των, δηλαδή άνευ περιορισμού 
βαθμού, θά προωθήση τήν έπί τού 
σημείου τούτου άπό τής πλευράς 
τής Τραπέζης άρξαμένην διαδικα
σίαν έξομοιώσεως τών ύπαλλήλων

αυτής, .ανεξαρτήτως φύλλου, πράγμα 
τό όποιον, δχι μόνον θά άποτελέση 
ύλοποίησιν τής σχετικής συνταγμα
τικής έπιταγής αλλά καί θά δημιουρ- 
γήση τήν δεδικαιολογημένην πεποί- 
θησιν, δτι ή Τράπεζά μας, ύπό τήν 
σημερινήν ψωτισμένην Διοίκησίν της, 
άνταποκρίνεται πράγματι φις τάς 
συγχρόνους κοινωνικάς άντιλήψεις.»

Κανονισμός χορηγήσεως 
επιδομάτων ενοικίων

«Άναφερόμενοι είς τόν έν έπικε
φαλίδι Κανονισμόν έν συνεχείςτ προ
φορικών διαβημάτων μας, γνωρίζο
μεν ύμΐν, δτι κατά τήν έφαρμογήν 
του έσημειώθησαν, συμφώνως πρός 
πληροφορίας μας έκ τού δικτύου, πε
ριπτώσεις διακοπής έπιδομάτων είς 
αρκετούς συναδέλφους οϊτινες έλάμ- 
βανον μέχρι τοΰδε ταΰτα, κατόπιν 
προηγουμένων άποφάσεων τής Δι- 
ακήσεως.

Επειδή ή τοιαύτη περικοπή συνι- 
στά προσβολήν κεκτημένου δικαιώ
ματος καί έπιφέρει, δυσμενείς οικο
νομικός επιπτώσεις είς αυτούς τούς 
συνεδέλφους, παρακαλοΰμεν δπως έ- 
πανίόητε τό δλον θέμα, έν πνεύματι 
δικαιοσύνης καί έντός τών πλαισί
ων τής κειμένης νομοθεσίας, πρός

αποφυγήν πάσης άναταραχής.
Πρός τούτοις, θέτομεν ύπ’ δψιν 

σας καί τήν ειδικήν περίπτωσιν αριθ
μού νεοπ ροσληφθέντων ύπαλλήλων 
οϊτινες έδήλωσαν συμμετοχήν είς 
τούς διενεργηθέντας προσφάτως εισ
αγωγικούς διαγωνισμούς είς νομούς 
διαφόρους τού τόπου κατοικίας των 
(δεδομένου δτι είς τήν σχετικήν προ
κήρυξη/ δέν προβλέπονται θέσεις δΓ 
ώρισμένους νομούς), μέ άποτέλεσμα 
νά έξαιρεΐται ή κατηγορία αΰτη, βά
σει τού άνωτέρω κανονισμού, τής 
καταβολής τού έπιδόματος ένοικίου.

Βέβαιοι δντες, δτι θά έπανεξετά- 
σητε τό δλον θέμα μέ τά γνωστά είς 
ολους μας αίσθήματά σας πρός τό 
Προσωπικόν καί είς τάς πραγματι
κός του διαστάσεις».

Καταγγελίαι παραβιάσεως 
εργατικής νομοδεσίας

«Ή έφαρμογή τής Εργατικής Νο
μοθεσίας αποτελεί ουσιώδη παρά
γοντα είς τάς σχέσεις Εργοδότου 
—- 'Εργαζομένων. Ή Δοίκηση τής 
Τραπέζης μας έκτιμώσα τό γεγονός 
αυτό, έχει προβεΐ είς συστάσεις πρός 
τά αρμόδια όργανα καί έχει δώσει 
έντολάς αύστηράς τηρήσεώς της.

Παρά ταΰτα αΐ καταγγελίαι διά 
παραβιάσεις τής Εργατικής Νομο
θεσίας είς διάφορα "Υποκαταστήμα
τα πληθύνονται καθημερινώς.

Ένδεικτικώς άναφέρομεν τάς δια
πιστώσεις μας, άπό αιφνιδιαστικόν 
έλεγχον τόν όποιον διενήργησε κλι
μάκων ύπό τόν Πρόεδρον τού Διοικ. 
Συμβουλίου τού Συλλόγου μας, είς 
τά "Υποκαταστήματα Σερρών καί 
Νίκαιας Πειραιώς.
Είς τάς Σέρρας:

1 ) "Η ώρα συναλλαγής παρετά- 
θη μέχρι καί τής 1.30 μμ. ώρας.

2) Ένιοι ύπάλληλοι ύποχρεοΰν- 
ται ύπό τής Διευθύνσεως τού "Υπο
καταστήματος νά έργάζωνται καί 
τάς εσπερινός ώρας, άνευ αμοιβής 
τής ύπερωριακής των άπασχολήσε
ως.

3) Είς τό .Προσωπικό τού "Υπο
καταστήματος όφείλονται 197 ήμε
ροι άδειας έτους 1975 καί 670 η
μέρα ι άδειας έτους 1976.

Δοθέντος, δτι ούδόλως έχει προ- 
γραμματισθεΐ ή κάλυψις τής χορη
γήσεως, τών όφειλομένων, ώς άνω
τέρω, ή μερών άδειας, δέν δυνάμεθα 
νά άντιληψθώμεν πώς θά καταστή 
έφικτή ή άντιμετώπισις τού δημι- 
ουργηθέντος προβλήματος.
Είς τήν Νίκαιαν:

Σημαντικός άριθμάς ύπαλλήλων 
ύποχρεοΰται νά παραμένη είς τό "Υ
ποκατάστημα μετά τήν ώρα λήξεως 
τής ’Εργασίας, άνευ αμοιβής.

Ο Διευθυντής τού "Υποκαταστή
ματος προβάλει ώς δικαιολογίαν, 
τήν κάλυψι τών παρουσιαζομένων, 
λόγω τού συστήματος έργασίας, κε
νών.

Άρνούμεθα νά δεχθώμεν δτι παρά 
τάς εγκυκλίους καί έντολάς ύφίστα- 
ται άνοχή τής Διοικήσεως ή τής Δι- 
ευθύνσεως Προσωπικού, πρός τούς 
παρανομούντας, έν όνόματι τής κα- 
λύψεως οίασδήποτε υπηρεσιακής α
νάγκης.

Η
TELLERS -Ένας δεσμός σέ κίνδυνο

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΣ ΟΕΣΙΝ TELLER 
HEM ΕΙΝΑΙ ΣΗΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΟΝΙ

Θεω,ροΰμεν συνεπώς έπιβεβλημέ- 
νον, δπως ή θέσις τής Διοικήσεως 
τής Τ ραπέζης καταστή άπολύτως 
γνωστή είς δλα τά ύπηρεσιακά όρ
γανα, τά όποια πρέπει νά κατανο
ήσουν, δτι ή παραβίασις τής ’Εργα
τικής Νομοθεσίας άποτελεΐ στοιχεΐον 
πλημελοΰς έκτελέαεως καθήκοντος 
καί ώς τοιοΰτον έπισύρει τάς προ- 
βλεπομένας διοικητικός κυρώσεις, 
πέραν τών ποινικών τοιούτων.

«Άναφερόμενοι είς τό έν έπικεφα
λίδι θέμα, γνωρίζομεν ύμΐν τά κά
τωθι.

1. Διά τής ύπ' άριθ. Α) 19.2.7.71 
έγκυκλίου τής Τροστέζης μας καθιε- 
ρώθησαν είς τά καταστήματα νέαι 
θέσεις, ήτοι τού ταμιολογιστοΰ, τού 
προϊσταμένου τών ταμιολογιστών 
καί τού προϊσταμένου τής ύπηρεσίας 
εσωτερικής διαδικασίας.

Στόχος τής δημιουργίας τών θέ
σεων τούτων ήτο ή ταχυτέρα καί ά- 
ποτελεσ ματ ι κωτέρα έξυπηρέτησ ι ς 
τής πελατείας άφ’ ενός καί ή δημι
ουργία καλυτέρων συνθηκών έργα
σίας διά τό προσωπικόν άφ’ ετέ
ρου.

2. Σήμερον, μετά πενταετίαν άπό 
τής έφοφμογής τών έν λόγω συστη
μάτων, όφείλομεν άπαντες οΐ αρμό
διοι παράγοντες, ώς είκός μεταξύ 
αυτών κυρίαν θέσιν κατέχει ή συνδι
καλιστική έκπροσώπησις τού προσω
πικού, νά προβώμεν, έν τώ πλαισίω 
τής διαρκούς μερίμνης προστασίας 
τών συμφερόντων τής Τραπέζης καί 
τών εργαζομένων έν αυτή, είς έπι- 
σήμανσιν τών σημείων έκείνων τά 
όποια χρήζουν άμέσου άντιμετωπί- 
σεως καί βελτιώσεως, ώστε νά έ- 
ήιτευχθή ό άρχικός αντικειμενικός 
στόχος τής δημιουργίας τών θέσεων 
αύτών.

3. Τό σύστημα είς τήν Θεωρητι
κήν του σύλληψιν, ήτοι τόν διαχωρι
σμόν τών διεξαγομένων τραπεζικών 
εργασιών είς άφορώσας είς τήν δια
δικασίαν ένώπιον τού πελάτου καί 
είς τήν εσωτερικήν διαδικασίαν τής 
Τραπέζης, είναι ορθόν, ώς άλλωστε 
έχει άποδείξει καί ή διεθνής πρακτι
κή.

Κατά τήν έφαρμογήν του δμως 
έν τή ήμετέρα Τραπέζη πάσχει 
καί μάλιστα είς σημεί
ο ν λίαν άνησυχαστικόν.

"Ο συνωστισμός τής πελατείας, 
α"ι διαμαρτυρίαι αύτής διά βραδεΐαν 
έξυπηρέτησιν, ό έκνευρισμός των 
εργαζομένων, ή καθυστέρησις ώς 
πρός τήν μεσημβρινήν συμφωνίαν 
κ.λ.π. είναι καθημερινοί διαπιστώ
σεις, άπό ολόκληρον σχεδόν τό δί- 
κτυον, αί όποΐαι, εΐμεθα βέβαιοι, 
δέν έχουν διαφύγει τής προσοχής 
σας.

Έξ άλλου, όγκοΰται όσημέραι 
—ύπό μορφήν χιονοστιβάδας— ή 
άντίθεσις τού προσωπικού νά χρη- 
σιμοποιηθή είς θέσεις tellers, οί δέ 
χρησιμοποιούμενοι υποβάλλουν συ
νεχώς αιτήσεις περί άπαλλαγής των 
έκ τών καθηκόντων τών ταμιολογι- 
στών.

Οϋτω, δέν είναι ύπερβολή τό ύφ’ 
ήμών λεχθέν άνωτέρω δτι ό θεσμός 
εύρίσκεται έν κινδύνω.

4. Κατά τάς έκτιμήσιες τού ήμε- 
τέρου Συλλόγου τά αίτια τής κακο
δαιμονίας, εύχερώς έξαλειφόμενα, εί
ναι βασικώς δύο.

Πρώτον, δέν εφαρμόζονται ούτε 
τηρούνται —είτε έξ άγνοιας είτε 
έξ έτσιθελικής διαθέσεως ένίων ύπευ- 
θύνων—· αΐ έγκύκλοι διαταγαί τής 
Διοικήσεως καί αί όδηγίαι τών Κεν
τρικών ύπηρεσιών καί, δεύτερον, έχει 
δημιουργηθεΐ αίσθημα άνασφαλείας 
είς τό προσωπικόν τό χρησιμοποιού- 
μενον είς τά καθήκοντα tellers·

"Οσον άφορά τήν πρώτην περί- 
πτωσιν, ένώ θά ήδυνάμεθα ενταύθα 
νά άναφερθώμεν είς σειράν παρα
δειγμάτων, έν τούτοις περιοριζόμεθα 
μόνον είς εν περί τού οποίου έ'χετε 
άμεσον άντίληψιν, τήν τού Καταστή

ματος Συντάγματος, δπου προβλέ- 
ποντο ύπό τής Κ.Υ. δώδεκα θυρίδες 
ταμείων καί έχρησιμοποιούντο μό
νον τέσσαρες επιφυλασσόμενοι είς 
εκτενή προφορικήν άνάλυσιν.

"Οσον άφορά τήν δευτέραν περί- 
πτωσιν προβαίνομεν είς τάς κατωτέ
ρω εισηγήσεις.

5. 5α. Νά άπευθυνθή έγκύκλιον 
έγγραφον πρός τούς έπικεφαλής τών 
μονάδων καί ιδιαιτέρα προσωπική 
έπιστολή πρός έκαστον teller, ο
πού θά έπαναλαμβάνωνται καί θά 
τονίζωνται:
— Οί τοποθετημένοι είς τάς θέσεις 

τών tellers έκτελοΰν σύνθετον καί 
έξειδικευμένην έργασίαν, ή όποια 
περικλείει δχι μόνον έκτελεστικά άλ- 
λά καί καθήκοντα ύπευθύνου πρωτο- 
βούλου διαχειριστικής δράσεως,
— Ή άποκτωμένη πολύπλευρος 

εμπειρία καί ό έθισμός τής μετά ύ- 
πευθυνότητος άσκήσεως καθηκόντων 
tellers δημιουργεί ολοκληρωμένα 
στελέχη τής Τραπέζης καί θέτει τάς 
άπαραιτήτους βάσεις τής όμαλής 
καί ταχείας περαιτέρω έξελίξεως 
αύτών.
—·. Ή κατοχή θέσεως teller;-· δέν 

θά έπεκτείνηται χρονικώς, κατά κα
νόνα, πέρα τού βαθμού τού Λογι- 
στοΰ Β τάξεως ή Ταμίου Β' τά- 
ξεως.
—■ Ή ύπη.ρεσία είς θέσιν teller, 

έξ άπόψεως κριτηρίων προαγωγής, 
θά θεωρήται ώς ύπηρεσία έν «ύπευ- 
θύνω θέσει» καί δτι μετ’ εύδοκίμου 
έπί έτος ύπηρεσίαν ή βαθμολογία έν 
τώ δελτίω ποιότητας καί είς τό πο- 
σόν τής ύπηρεσιακής καταρτίσεως 
θά βελτιούται μέχρι τής διαβαθμί- 
σεως έξ (6), κατ’ έλάχιστόν.

—- ‘Ο άποχωρών, εύδοκίμως teller 
θά άξιοποιηθή διά τής χρησιμοποιή- 
σεως του είς άνωτέρας ύπευθύνους 
θέσεις, έν δψει τής έκ τής τοιαύτης 
ύπηρεσίας του κτωμένης οργανωτι
κής καί συναλλακτικής πείρας.

—— Ή έπί τριετίαν τουλάχιστον ε
πιτυχής άσκησις καθηκόντων teller 
θέλει λαμβάνεται ώς στοιχεΐον κρί- 
σεως διά τήν πλήρωσιν θέσεων προϊ

σταμένων διαφόρων ύπηρεσιών.
Έπισημαίνομεν, δτι πάντα τ’ ά

νωτέρω περιλαμβάνονται είς τόν 
εγκυκλίους A) 1 9)2.7.76 καί Α)64) 
31.10.75, ούτε τηρούνται, ούτε εί
ναι γνωστά είς τό προσωπικόν,

56. Πρός τούτοις, προτείνομεν, 
συμπληρωματικούς, τά έξης μέτρα, 
το όποια, κατά τήν γνώμην μας, θά 
υποβοηθήσουν τήν άνάπτυξιν τού 
θεσμού.

—■ Ή πλήρωσίς τών θέσεων chief- 
teller καί προϊσταμένου εσωτερι
κής διαδικασίας νά γίνεται μόνον 
ύπό ύπαλλήλων οί όποιοι θά έχουν 
τριετή τουλάχιστον έπιτυχή άσκη- 
σιν καθηκόντων ώς teller, ώστε νά 
άποκλείωνται χαριστικά! τοποθετή
σεις.
— Νά άναπροσαρμοσθή τό κατα

βαλλόμενου έπίδομα έξειδικευμένης 
έργασίας, τό όποιον σήμερον εύρί- 
σκεται βασικώς είς τά έπίπεδα τού 
έτους 1971.
— Νά γίνη πρόσθετος άσφάλισι,ς 

κατά κινδύνων κλοπών ή έλλειμάτων 
(περί τού θέματος τούτου άκολου- 
θεΐ ιδιαίτερον εμπεριστατωμένου 
υπόμνημα τού Συλλόγου μας).
— Νά έλεγχθή, έάν έψαρμόζωνται 

αί καθοριζόμενοι ύπό τών σχετικών 
εγκυκλίων εϊδικαί δαιτάξείς δΓ ό
λους τούς ύπαλλήλους είς τούς ο
ποίους έχουν άνατεθή καθήκοντα 
tellers καί νά δοθή έντολή γενικής 
εφαρμογής των πρός ίκανοποίησιν 
τών άδικουμένων.
— Τέλος νά δοθούν ρηταί όδηγί- 

αι πρός τάς αρμόδιας ύπηρεσίας ώ
στε νά κατανοήσουν δτι ή χρησιμο
ποίησή ύπαλλήλων είς τήν θέσιν 
τού teller δέν εΐναι πράξις «σωφρο- 
νιτικής τιμωρίας έντός ύαλίνου κλω
βού», άλλά άνάγκη ύπάρξεως αύτής 
ταύτης τής Τραπέζης, ή πελατεία 
τής όποιας πρέπει νά έξυπηρετηθή 
ταχέως, άσφαλώς και φιλικώς, μό
νον άπό άνθρώπινο παράγοντα ό ό
ποιος δέν καταπιέζεται, ψυχικώς 
καί σωματικώς άπό καθημερινά ύπη 
ρεσιακά προβλήματα, άλλά εΐναι 
εύχαριστημένος.»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μή έπιτευχθείσης άπαρτίας κατά τήν πρώτη έκτακτη Γενική 

Συνέλευση τής 21ης ’Ιουνίου 1976 καί σύμφωνα μέ τό άρθρο 12 

τού ίσχύοντος καταστατικού τού Συλλόγου 

ΚΑΛΟΥΜΕΝ

Τά μέλη τού Συλλόγου τήν 30ήν 'Ιουνίου, ήμέρα Τετάρτη καί 

ώρα 6 μ.μ. είς τήν αίθουσαν Ταμείων Τίτλων τού Κεντρικού Κατα

στήματος τής Ε.ΤΈ., Αιόλου 86, σέ επαναληπτική Γενική Συνέλευ

ση, μέ θέματα τά άναφερόμενα είς τήν άπό 4 ’Ιουνίου 1976 πρό

σκληση.

Σέ περίπτωση μή άπαρτίας ή Γενική Συνέλευση θά έπαναλη- 

φθή τήν 7ην ’Ιουλίου, στόν αύτό χώρο καί μέ τά αυτά θέματα.

Άθήναι, 22 'Ιουνίου 1976 

ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ή Διοίκησις τού Συλλόγου μας 
έχει κατ’ έπανάληψιν προειδοποιή
σει, περί τής άποφάσεως της_νά μήν 
έπιτρέψη παραβίασιν τής ’Εργατι
κής Νομοθεσίας καί έχει καταστήσει 
γνωστήν είς ύμάς τήν άπόφασίν της 
αύτήν.

’Αξίωσή μας εΐναι, νά τεθή αμέ
σως τέρμα είς τήν παρανομίαν καί 
νά τιμωρούνται παραδει γματ ι κώς 
οί παρανομοΰντες.

Έφ’ δσον διαπιστώσωμεν, δτι αΐ 
άρμόδιαι ύπηρεσίαι τής Τραπέζης 
μας αδυνατούν ή άποφεύγουν νά 
προστατεύσουν τά συμφέροντα τού 
Προσωπικού, σάς γνωρίζομεν, δτι, 
τού λοιπού θά άκολουθήσωμεν τήν 
μόνην άπομένουσαν οδόν,

Τήν ύποβολήν μηνύσεως διά κάθε 
διαπιστουμένην περίπτωσιν παρα
βιάσεως τού νόμου.

Τίς μαγνητοταινίες

Όχι impmpvii 
πρακτικά ΐ Ο.Τ.Ο.Ε.

Ή Διοίκηση τής ΟΤΟΕ δέν πα
ρέδωσε τίς μαγνητοταινίες τών Πρα
κτικών τών συνεδριάσεων τού ’Ε
κτελεστικού καί τού Γενικού Συμ
βουλίου, πού είχε ζητήσει ή Διοίκη
ση τού Συλόγου μας.

Κατόπιν τούτου άπεσιάλη στή Δι
οίκηση τής ΟΤΟΕ τό ακόλουθο έγ
γραφο:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ο.Τ.Ο.Ε.

ΣΙ ΝΑ 16
ΕΝΤΑΥΘΑ
Συνάδελφοι,

Άναφερόμενοι είς τό ύπ’ άριθ. 
1975)17.6.76 έγγραφόν σας, γνω
ρίζομεν ύμΐν δτι κατά τήν συνεδρία- 
σιν τού Γενικού Συμβουλίου τής 22. 
6.76 δέν μάς παρεδόσησαν τά επί
σημα πρακτικά τών συνεδριάσεων 
τού Εκτελεστικού Συμβουλίου, ώς 
μάς είχατε διαβεβαιώσει.

’Επίσης, σημειούμεν καί άπό τής 
πλευράς μας, δτι τά άπομαγνητο- 
φωνημένα πρακτικά τού Γενικού 
Συμβουλίου τής 27.5.76 γέμουν λα
θών, μέ άποτέλεσμα νά άλλοιοΰν- 
ται τελείως τά λεχθέντα ύπό ένίων 
ομιλητών. Άποροΰμεν δέ πράγματι, 
πώς παρεδόθησαν είς τήν κυκλοφο
ρίαν χωρίς καν στοιχειώδη έλεγχον.

Κατόπιν τών άνωτέρω, παραμένει 
είς τό άκέραιον τό διά τού ύπ’ άριθ. 
2846)7.6.76 έγγράφου μας αίτημα 
τού Συλλόγου μας.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 

Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


