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«ΕΠΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΤΩΝ ΗΛΩΝ»
Τοΰ προέδρου τού συλλόγου μας συν. ΠΑΝ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Λύτες τίς ώρες, τις κρίαιμ.ες κ*1 ΐοως έπεκένδυ- 
νες, κΐσΟάνορ-κι την υποχρέωση, σ*ν ΙΙρόεδρος τού 
Συλλόγου μας, ν’ απευθυνθώ προς δλους σας καί τον 
καθένα χωριστά, για μια καθαρή, ά,πλή καί υπεύθυνη 
πληροφόρηση γύρω από τά επαγγελματικά μας προ
βλήματα,, τούς γενικώτερους στόχους καί τις προοπτι
κές μας.

Ή επικοινωνία μας αυτή γίνεται στη γλώσσα τής 
■ξεκάθαρης αλήθειας καί τής συνυπευθυνότητας ηγεσί
ας καί βάσεως, πού σημαίνει ότι θά προβληθούν τό ί
διο σωστά καί τά ευχάριστα καί οί δυσκολίες με τήρη
ση τής αρχής ότι καί οί κριταί κρίνονται.

"Ας δούμε όμως μάξι, ποιά κατάσταση επικρατού
σε στο S-ύλλογό μας πριν από δυο περίπου 
μήνες πού άναλάβαμε τή Αιοίκηση. ’S3 άναδρομή 
κρίνε τα* χρήσιμη.

ΑΙιά προεκλογική όςύτητα είχε δήμιουργηθεί καί 
ένας πόλεμος λάσπης είχε εξαπολυθεί από πολλές 
πλευρές καί προς κάθε κατεύθυνση. ΊΙ ψυχική ενό
τητα τού ΙΙροσωπικού είχε τελείως διασαλευτεί καί ο
δηγούσε μέ μαθηματκή ακρίβεια στο κατακερματισμό 
τών δυνάμεων μας μέ τήν ίδρυση συλλόγων, συνδέ
σμων καί αντί συνδέσμων. Αϊιά ομάδα πτυχιούχων είχε 
καταθέσει στο Πρωτοδικείο ’ Αθηνών καταστατικό γιά 
τήν ίδρυση συλλόγου πτυχιούχων. Μιά ομάδα ταμια
κών προχωρούσε στ ή δημιουργία συλλόγου ή συνδέ
σμου ταμιακών. Ώρισμένες γυναίκες ό νε ι ρ ευ όν του σαν 
τή συνδικαλιστική τους χειραφέτηση μέ τή δημιουργία 
ιδιαιτέρου συνδικαλιστικού οργάνου. Ό σύνδεσμος 
τών Κέντρων Αίηχανογραφίας ήταν γεγονός, ενώ εί
χε αρχίσει νά ύποδαυλίξεται εξέγερση τών συναδέλ
φων τών επαρχιακών ύπακαταστημάτων γιά τή δημι
ουργία τοπικών συνδέσμων. ΙΙαράλληλα υπήρχε μέ ό
λη του τήν οξύτητα τό θέμα «μή πτυχιοΰχοβ». Άπό τήν 
άλλη μεριά, ή συσσώρευση τών επαγγελματικών μας 
ξητημάτων είχε δημιουργήσει μιά διάχυτη πικρία καί 
απογοήτευση στο Ιϊροσωπικό πού κάλυπτε ολόκληρη 
τήν κλίμακα τής ιεραρχίας. Τέλος, συνδικαλιστικά 
βρισκόμαστε σέ μιά πλήρη άδρανοποίηση μέ άμεσες 
συνέπειες τήν αδιαφορία τών συναδέλφων γιά τις ίδιες 
τους τις τύχες καί τήν άτακτη υποχώρηση τού συλλόγου 
μας στη θέση τού οΰραγού τού συνδικαλιστικού κινή
ματος τής χώρας. I

"Ετσι, φτάσαμε στις άρχαισεσίες τής <»ης καί Της 
Αεκεμβρίου 197S. Καί εκεί παρουσιάστηκε σ’ ολό
κληρη τήν έκταση ή αποσύνθεση. "Εξη πλήρεις συνδυ
ασμοί καί δύο ανεξάρτητοι υποψήφιοι παρουσιάστηκαν 
μπροστά στο εκλογικό σώμα γιά νά όλοκληρώσουν τον 
αποπροσανατολισμό τού ΙΙροσωπικού. Κατάσταση πού 
δέν είχε ξαναπαρουσιαστεί ποτέ, μά ποτέ, στά 60 πε
ρίπου χρόνια ξωής τού Χυλλόγου μας.

Τά αποτελέσματα αυτών τών αρχαιρεσιών δημι
ούργησαν μιά νέα πραγματικότητα. Κανένας συνδυα
σμός δέν συγκέντρωσε τήν απόλυτη πλειοψηφία. ’Ε
πιβεβλημένη ήταν,, επομένως, ή συνεργασία μέσα στό 
-διοικητικό Χυμβούλιο γιά νά μπορέσουμε νά αντιμε
τωπίσουμε μέ υπεύθυνη καί έντιμη διάθεση τή σωρεία 
τών προβλημάτων πού κληρονομήσαμε άπό τήν άμαρ- 
τωλή περίοδο τής δικτατορίας.

Ιϊροσφέραμε ολόψυχα τις δυνάμεις μας σ’ αυτή τή 
συνεργασία, πού στηρίξεται στό ο8,1Το)« τών ψή
φων σας, καί δεχτήκαμε νά άναλάβουμε τήν ευθύνη 
νά οδηγήσουμε τό Χύλλογό μας σέ δρόμους πού θά 
τόν έβγαζαν άπό τό αδιέξοδο άντιμετωπίξοντας, ταυ
τόχρονα, τά πιεστικά προβλήματα, μας πού ζητούσαν 
τή λύση τους.

Γνωρίζαμε πολύ καλά καί τις δυσκολίες καί τις 
αντιδράσεις πού θά συναντούσαμε. Γνωρίζαμε ότι οί 
κακές συνήθειες τού αμαρτωλού παρελθόντος θά εμπό
διζαν ώρισμένους νά μάς ακολουθήσουν στον δύσκολο 
δρόμο μας καί ότι θά καιροφυλακτούσαν γά νά εκμε
ταλλευτούν τις αδυναμίες πού μοιραία θά παρουσιά- 
ζονιο. Καιροσκόποι καί δημαγωγοί, δυστυχώς, δέν 
λείπουν καί ά.πό τό Χύλλογό μας. Καί είναι άκριβώς 
οί ίδιοι άνθρωποι πού μέ τά λάθη, τις επιπολαιότητες, 
τις παραλείψεις, τούς έτσιθελισμούς καί τις κακότητες 
τού πρόσφατου παρελθόντος έχουν δημιουργήσει κατα
στάσεις εκρηκτικές γιά τά θέματά μας.

Τό χρονικό διάστημα πού βρισκόμαστε στή Αιοί- 
κηση τού Χυλλόγου, είναι τόσο μικρό, (ουσιαστικά 
μόλις δυο μήνες), όσο δηλ. σέ άλλες περιπτώσεις θά 
χρειαζόταν γιά απλή ενημέρωση ενός νέου Αιοικητι- 
κού Χυμβουλίου.

X’ αύτό τό μικρό διάστημα κατορθώσαμε νά προ
χωρήσουμε μέ πολύ ταχύ ρυθμό καί νά πετύχουμε ου
σιαστικά άποτελέσματα σέ πάρα πολλούς τομείς.

Άπό τις άνακοινώσεις τού Διοικητικού μας Χυμ
βουλίου καί εκείνες πού έχουμε κυκλοφορήσει μαζί μέ 
τούς άλλους Χυλλόγους ΙΙροσωπικού έχετε πληροφορη- 
θεί τά αποτελέσμ ατα τών ενεργειών μας επί διαφόρων 
ζητημάτων μας.

Εκείνο όμως στό όποιο άποδώσαμε καί άποδίδου- 
με ιδιαίτερη σημασία, γιατί είναι καί τό σοβαρώτερο, 
είναι ή ψυχική ενότητα τού ΙΙροσωπικού.

Ό Χύλλογός μας έγινε γιά νά προστατεύη τά μέ
λη του, σάν μέλη μιας ενιαίας οικογένειας.

Αύτό τό πνεύμα έπαναφέραμε καί αυτό κατευθύνει 
τις πράξεις καί ενέργειες μας.

Αυτό τό πνεύμα επιβάλλει, νά καταδικάσουμε κά

θε προσπάθεια πού αποβλέπει σέ διάσπαση ή καί άπλή 
εξασθένηση τών δυνάμεών μας.

ΙΙροβαίνουμε έγκαιρα σ’ αύτή τή δήλωση καί εί
μαστε βέβαιοι πώς τό σύνολο τών μελών τού Χυλλό-

γου, έκτος άπό ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι σύμφωνο 
μαζί μας.

Τό ίδιο πνεύμα ενότητας οδήγησε στήν επίσπευση
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6)
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ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

Η ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

’Αντίθεση, αδικαιολόγητη, μετα
ξύ εργαζομένων στον αύτό χώρο, 
ττροκάλεσαν τά μέτρα τής Πολιτεί
ας ΰττέρ τών πτυχιούχων υπαλλή
λων.

Ή αντίθεση αύτή, απείλησε κά
ποια στιγμή τήν ένότητα τοΰ Προ
σωπικού καί στή Τράπεζα μας.

Οί μή πτυχιοΰχοι, οί όποιοι έ&ί- 
γησαν έκ τών μέτρων, διότι άνετρά- 
πη ή ιεραρχία καί έξέλιξή τους, άν- 
τέδρασαν καί έσπευσαν νά διεκδι- 
κήσουν τήν αποκατάσταση τής 
προσγενομένης προς αυτούς αδικί
ας·

Ή όξύτης πού δημιουργήθηκε, 
δέν έπέτρεψε, νά τοποθετηθή τό θέ
μα στήν ορθή βάση καί αντιμετώ
πισή του καί γιά άρκετό χρονικό 
διάστημα, προς δφελος τοΰ εργο
δότου (ή αντιδικία μεταξύ τών έρ
γαζομένων ωφελεί πάντοτε τόν έρ- 
γοδότη) τό θέμα όχι μόνο δέν προ
ωθείτο άλλα καί ή λύση του γινό
ταν πιό δυσχερής.

Σ’ αύτό τό σημείο βρήκε τό θέμα 
τό νέο Διοικ. Συμβούλιο τοΰ Συλ
λόγου μας, όταν άνέλαβε τά καθή- 
κοντά του.

Πρώτη φροντίδα λοιπόν τοΰ Δι- 
οικ. Συμβουλίου ήταν ή σωστή το
ποθέτησή του.

Οί έργαζόμενοι στήν Εθνική 
Τράπεζα (πτυχιοΰχοι καί μή πτυ- 
χιοΰχοι) δέν είχαν καί δέν έχουν 
φυσικά καμιά διαφορά μεταξύ τους.

Τό θέμα πού δημιουργήθηκε Ε
πρεπε νά άντιμετωπισθή, όχι μέ 
τήν αντίθεση τών έργαζομένων άλ
λα μέ τήν αποκατάσταση τής αδικί
ας πού έγινε σέ βάρος μιας μερί
δας έργαζομένων, τών μή πτυχιού
χων. Καί φυσικά όχι μέ τήν μείωση 
ή τήν αφαίρεση τών κεκτειμένων, 
πλέον, δικαιωμάτων τών πτυχιού
χων.

Ξεκινώντας άπ’ αύτή τή θέση τό 
Διοικ. Συμβούλιο τοΰ Συλλόγου 
μας άπεφάσισε ομόφωνα στή πρώ
τη συνεδρίασή του, νά αντιμετώπι
ση υπεύθυνα τήν κατάσταση πού εί
χε δημιουργηθεΐ καί νά άποκατα- 
στήση τήν αδικία πού έπήλθε μέ 
τήν ανατροπή τής ιεραρχίας, κατά 
σαφή παραβίαση τοΰ ’Οργανισμού 
Υπηρεσίας τής Τραπέζης καί τής 
κειμένης ειδικής νομοθεσίας περί 
«Τρόπου ρυθμίσεως τών Συλλογι
κών διαφορών Εργασίας κ.λπ.».

Χωρίς αντιθέσεις λοιπόν μετα
ξύ τών έργαζομένων στον αύτό χώ
ρο, χωρίς προσπάθεια μειώσεως ή 
άψαιρέσεως κεκτημένων δικαιωμά
των, τό Διοικ. Συμβούλιο διεκδι- 
κεΐ άπό τή Διοίκηση τής Τραπέζης:

α) 4ετή προώθηση, γιά τούς 
προσληφθέντες μέχρι τής 11)8)66 
υπαλλήλους, ημέρας προ τής όποι
ας πτυχιοΰχος καί μή π^τυχιοΰχος 
έσταδιοδρόμουν υπό ίσους τυπικούς 
όρους β) διετή προώθηση γιά 
τούς προσληφθέντες άπό 11)8)66 
μέχρι 12)1)72 δεδομένου ότι κατά 
τή πρόσληψή τους έγνώριζαν ή ώ- 
ψειλαν νά γνωρίζουν, ότι οί πτυχι- 
οΰχοι έδικαιοΰντο έκ τοΰ ΝΔ 4528 
)66 διετούς προωθήσεως γ) Προ
ώθηση γιά τούς προσληφθέντες ά
πό 12)1)72 μετά έπιτυχή αποφοί
τηση άπό ειδική σχολή Τραπεζικών 
σπουδών, ή λειτουργία τής οποίας 
έξηγγέλθη ή'δη άπό τή Διοίκηση, ή 
δέ έναρξή της προγραμματίζεται 
εντός τοΰ έτους.

Οί όροι λειτουργίας καί τά ω
φελήματα τών αποφοίτων τής σχο
λής θά καθορισθοΰν λεπτομερώς 
καί θά κατοχυρωθούν μέ ειδική τρο
ποποίηση τοΰ ’Οργανισμού "Υπηρε
σίας.

Στό πρώτο υπόμνημα πού υπέ
βαλε στή Διοίκηση τής Τραπέζης 
τό Διοικ. Συμβούλιο τού Συλλόγου 
μας ζήτησε:

«· ’Ισότητα τών θηλέων υπαλλή
λων προς τούς άρρενας συναδέλφους 
των ώς πρός τήν έξέλιξιν, αμοιβήν 
καί τό δριον παραμονής εις τήν υ
πηρεσίαν.

9 Τήν άπάλειψιν τοΰ περιορισμού 
τοΰ 45ου έτους τής ήλικίας διά τήν 
άποχώρησιν τών εγγάμων θηλέων 
υπαλλήλων μετά συμπλήρωσιν 2 θε
τούς υπηρεσίας. Βάσει τών σήμερον 
ίσχυόντων, ΰφίσταται ή άνισότης 
καταβολής εισφορών δΓ άλλας έπί 
20ετίαν καί δΓ άλλας έπί 25ετίαν.

9 Τήν δυνατότητα άποχωρήσεως 
μετά 15ετή υπηρεσίαν διά τάς μη
τέρας, διά νά δυνηθοΰν νά έπιτελέ- 
σουν τόν κοινωνικόν προορισμόν των 
καί τάς υποχρεώσεις των έναντι τών 
τέκνων των.

"Αλλωστε ή ευχέρεια αΰτη παρέ
χεται είς τάς υπαλλήλους τοΰ Δη
μοσίου, εις ΝΠΔΔ, ΟΤΕ καί προσ- 
φάτως είς τάς υπαλλήλους τής ’Α
γροτικής Τραπέζης τής "Ελλάδος, 
τή έγκρίσει τού αρμοδίου "Υπουρ
γείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, κατό
πιν αιτήματος τής ΟΤΟΕ καί κοι
νού υπομνήματος ενδιαφερομένων 
μητέρων - υπαλλήλων Τραπεζών Ελ
λάδος, ’Εθνικής, ’Αγροτικής, τό ο
ποίον διεβιβάσθη καί είς τήν ήμετέ- 
ραν Τράπεζαν πρός έξέτασιν».

01 βασικές αλλαγές στή ζωή τών 
λαών καί τών κρατών καί στις σχέ
σεις ανάμεσα στον άνθρωπο καί 
στό περιβάλλον του επιβάλλουν σέ 
όλους, τήν αναγνώριση τής ισότη
τας μεταξύ άνδρών καί γυναικών.

Στήν έποχή μας είναι πράγματι 
απαράδεκτη ή ανισότητα έξελίξεως 
καί αμοιβής γιά όμοια ποιοτικά καί 
ποσοτικά έργασία, άνδρών καί γυ
ναικών.

j Ή μητρότητα, έξ άλλου, πρέπει 
; νά άναγνωριστή σάν κοινωνικό λει
τούργημα.

"Η ικανοποίηση, επομένως, τών 
ύποβληθέντων, άπό τό Διοικ. Συμ
βούλιο τού Συλλόγου μας πρός τή 
Διοίκηση, θεμάτων τού θήλεος Προ
σωπικού, τής Τραπέζης δέν πρέπει 
νά χαρακτηρισθή προνομιακή.

Έφ’ όσον οί γυναίκες προσφέ
ρουν τήν 'ίδια έργασία, γιά όσο διά
στημα τήν προσφέρουν, μέ τούς άρ- 
ρενες συναδέλφους τους, πρέπει νά 
έχουν τήν ίδια άμοιβή, εξέλιξη καί 
ίδιες ευκαιρίες άναδείξεως. (Στήν 
Τράπεζα απομένει, γιά τήν ολοκλή
ρωση τής I ΣΟΤΗΤΟΣ, μόνον ό κα
θορισμός τού ίδιου μέ τούς άνδρες 
ορίου ήλικίας αντί τοΰ 50οΰ πού ι
σχύει σήμερα).

Οί περισσότερες όμως άπό τις υ
παλλήλους έχουν καί μιά δεύτερη 
προσφορά, πιό σημαντική, μέ προε
κτάσεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ καί ΕΘΝΙ
ΚΕΣ. Τή δημιουργία τών νέων κυτ
τάρων που θά έξασφαλίσουν τήν ε
πιβίωση τοΰ γένους.

Γιά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 
οι έργαζόμενες μητέρες φέρουν Α
ΓΟΓΓΥΣΤΑ τό διπλό αύτό φορτίο. 
"Οταν, όμως, κάποτε τό φορτίο αύ
τό γίνεται δυσβάστακτο, θά πρέπει 
νά έχουν τήν δυνατότητα νά διαλέ
ξουν τόν πιό δημιουργικό δρόμο, 
πού οδηγεί κοντά στήν αυριανή έλ- 
πιδοφόρα διαδοχή, στά παιδιά τους 
πού αναγκαστικά, λόγφ τής άλλης 
ιδιότητάς τους, τής έργαζομένης, πα
ραμελούν ύποχρεωτικά. ^

Ή μή ανταπόκριση τής ΠΟΛΙ
ΤΕΙΑΣ στό ΙΕΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

I ΤΗ Σ ΜΗΤΡΟΤΗΤΟΣ εμφανίζεται 
ΟΔΥΝΗΡΗ στις σημερινές δύσκολες 
συνθήκες γιά τό ’Έθνος μας, μέ τήν 

I ΚΑΘΕΤΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙ- 
ι ΚΟΤΗΤΟΣ καί τόν κίνδυνο νά μετα-

βληθή ή χώρα μας σέ ΧΩΡΑ ΓΕ
ΡΟΝΤΩΝ.

"Ολοι οί ειδήμονες προειδοποιούν

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ 2η ΣΕΛ.)

Ή Διεύθυνση Δικαστικού τής 
Τραπέζης μας άσχολεΐται ήδη μέ 
γο θέμα τής τροποποιήσεως τού 
’Οργανισμού.

Πρός τό σκοπό αύτό τό Διοικ. 
Συμβούλιο έχει πραγματοποιήσει 
μέχρι σήμερα σειράν διαβημάτων 
καί πολύωρων συσκέψεων μέ τόν κ.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 2)

){!'
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ij

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ;

Έν ’Αθήναις τή 11η Μαρτίου 1976 ίν

: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ί

Μή έπιτευχθείσης άπαρτίας καί κατά τήν τρίτην έπαναλη- U 
πτικήν Γενικήν Συνέλευσιν τής 4ης Μαρτίου 1976 καί συμφώνως j 
τφ άρθρψ 9 τοΰ ΐσχύοντος Καταστατικού τοΰ Συλλόγου {Γ

Κ αλοΰμεν ί

Τά μέλη τού Συλλόγου τήν 5ην ’Απριλίου, ή μέραν Δευτέραν ! ' 
καί ώραν 6 μ.μ. είς τό Κεντρικό Κατάστημα Θεσσαλονίκης ("I. ij 
Δραγούμη καί Φρ. Ροΰσβελτ) είς Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, W 
μέ θέματα τά έν τή άπό 31η Ιανουάριου προσκλήσει άναφερό- ji 
μένα, ήτοι: { !

1) "Εκθεσις τοΰ Διοικ. Συμβουλίου έπί τών πεπραγμένων ) /
χρήσεως 1975. \

2) Έκθεσις έλεγκτών έπί τής διαχειρίσεως χρήσεως 1975. )
3) ’Έγκρισις απολογισμού χρήσεως 1975.
4) ’Έγκρισις Προϋπολογισμού χρήσεως 1976. )
5) ’Απαλλαγή τοΰ Διοικ. Συμβουλίου καί τής ’Εξελεγκτικής {

'Επιτροπής πόσης ευθύνης διά τήν χρήσιν τοΰ 1975. ! /
6) Τροποποίησις Καταστατικού Συλλόγου μας. j 1
7) Παν έτερον θέμα ΰποβληθησόμενον πρός τήν Γεν. Συν- 17

έλευσιν συμφώνως τψ Καταστατική). j
Έν περιπτώσει μή άπαρτίας, ή Γενική Συνέλευσις θά έπα- ι 

ναληψθή τήν 8ην ’Απριλίου, ημέραν Πέμπτην τήν αυτήν ώραν, είς j > 
τόν αυτόν χώρον καί μέ τά αύτά θέματα, ή όποια θά ε i- ij 
ναι καί ή τελευταία, μέ όσους παρόντος, ν 

Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον
Ο Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματεύς !{Ι

Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ )}



ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Για νά μάθουμε τί δικαιούμεθα 
και πώς πρέπει νά ενεργούμε

Επίδομα Πολυετίας καταβάλ
λεται εις το Προσωπικό τής Εθνι
κής Τραπέζης μετά τή συμπλήρω
ση πενταετίας από τή πρόσληψη 
ή μέ προσμέτρηση χρόνου προϋπη
ρεσίας.

Τό επίδομα Πολυετίας υπολογί
ζεται έπΐ τοϋ βασικού μισθοΰ καί 
των πρσσαυξήσεων καί είναι άνάλο- 
γο μέ τά έτη υπηρεσίας.

Μέ τή συμπλήρωση πενταετίας

Μέ
10%.

τή συμπλήρωση δεκαετίας

Μέ
14%.

τή συμπλήρωση 15ετίας

Μέ
1 8%.

τή συμπλήρωση 20ετίας

Μέ
25%.

τή συμπλήρωση 25ετίας

(Ύπό τοΰ Συλλόγου μας έχει ΰ- 
ποβληθή αίτημα για αναπροσαρμο
γή τού Επιδόματος σέ ποσοστά
5% — 10% — 15% — 20% — 25% 
καί άπό τό 26ο έτος καί άνω πο
σοστό 1% γιά κάθε χρόνο μέχρι πο
σοστού 30% μέ τή συμπλήρωση 30 
ετών υπηρεσίας).

Στάν άπαιτούμενο χρόνο γιά τή 
χορήγηση τοΰ ανωτέρω έπιδόματος 
μπορεί νά προσμετρηθή καί ή προ
ϋπηρεσία στο Δημόσιο, Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Τρά
πεζες, Ταμεία Υγείας, Συλλόγους 
τοΰ Προσωπικού, Προμηθευτικό Συ
νεταιρισμό καί Συνεταιρισμούς 
Στεγάσεως τού Προσωπικού καί σέ 
’Ανώνυμες Εταιρείες, έφ’ όσον είχαν 
κατά τον χρόνο τής άπασχολήσεως 
μετοχικό κεφάλαιο άνω των Δραχ. 
7.000.000.

Γιά τή χορήγηση τοΰ έπιδόμα
τος, έφ’ όσον δεν συντρέχει περί
πτωση προϋπηρεσίας δεν άπαιτεί- 
ται καμμία ενέργεια άπό μέρους 
των υπαλλήλων, έπειδή υπάρχουν 
τά άπαιτούμενα στοιχεία (ήμερο- 
μηνία προσλήψεως) στήν Τράπεζα.

Σέ περίπτωση προϋπηρεσίας ά- 
παιτεΐται ή υποβολή αΐτήσεως εις 
τήν Δ)νσιν — Προσωπικού, Υπη
ρεσίαν Γενικών Οικονομικών Θεμά
των, μέ σχετική βεβαίωση τοΰ ερ
γοδότη (Δημόσιο, Εταιρεία κ.λπ.) 
γιά τον χρόνο προϋπηρεσίας. Είδι- 
κώτερα ώς προς τήν προϋπηρεσία 
σέ ’Ανώνυμη Εταιρεία, άπαιτεΐται 
παράληλα ή υποβολή φωτοτυπίας 
’Ισολογισμού, όπου άναφέρεται τό 
ύψος τοΰ μετοχικοΰ κεφαλαίου τοΰ 
έτους άπασχολήσεως.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ή χορήγηση ή άνα- 
προσαομογή τοΰ έπιδόματος πολυ
ετίας σέ περίπτωση προσμετρήσε- 
ως προϋπηρεσίας άρχίζει άπό τον 
μήνα υποβολής τής αίτήσεως μέ τά 
δικαιολογητικά προϋπηρεσίας. Έφ’ 
όσον αυτά έχουν ΰποβληθή κατά τήν 
πρόσληψη, πρέπει νά ΰποβληθή ά-

© ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ
πλή αίτηση στήν Υπηρεσία Γενι
κών Οικονομικών Θεμάτων καί νά 
σημειωθή τό γεγονός τής καταθέσε- 
ως τών πιστοποιητικών, πού βρί
σκονται στον Ατομικό φάκελλο 
τοΰ ύπαλήλου.
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

'Οδοιπορικά έξοδα ή έξοδα κι- 
νήσεως καταβάλλονται:

α) Σέ περίπτωση υπηρεσιακής 
μετακινήσεως, προσωρινής άποσπά- 
σεως ή μεταθέσεως, όπως προβλέ- 
πεται μέ κάθε λεπτομέρεια άπό τήν 
ΰπ’ άριθ. Α56) 13.10.75 Εγκύκλιο 
Διοικήσεως.

6) Σέ περίπτωση χρησιμοποιή- 
σεως περισσοτέρων τοΰ ενός συγ
κοινωνιακών μέσων (λεωφορείων 
κλπ.) γιά τή καθημερινή προσέλευ
ση τών υπαλλήλων Ύποκ)των ’Αθη
νών, Θεσ)νίκης καί Πειραιώς (έκτος 
άπό τούς ϋπηρετοΰντας στή Διοί
κηση, Κ)κόν Κ ) μα, οδός Σταδίου 38 
καί στά Ύποι<)τα τά όποια βρί
σκονται (κείνται) πέριξ τοΰ κέν
τρου τών πόλεων αυτών. Καταβάλ
λεται ή άξια τοΰ τελευταίου πράς 
τό Υποκατάστημα εισιτηρίου.

Ειδικότερα, εις τούς υπαλλήλους 
τών Ύπ)των τοΰ Κέντρου (Δήμων) 
Πειραιώς οί όποιοι κατοικούν είς 
την περιφέρειαν ’Αθηνών ή έκτος 
Δήμου Πειραιώς καταβάλλεται τό 
ποσόν τών Δρχ. 300 μηνιαίως.

Γ ιά τήν καταβολή έξόδων κινήσε- 
ως απαιτείται αίτηση προς τήν Δι
εύθυνση Προσωπικού — Υπηρεσία 
Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων (4. 
Γ. 11), όπου νά άνσγράφωνται α) 
ή διεύθυνση κατοικίας τοΰ ένδιαφε- 
ρομένου υπαλλήλου, 6) ή ήμερομη- 
νία άναλήψεως υπηρεσίας είς τό 
Ύπ) μα, γ) ή τυχόν μετάθεσή του 
άπό έτερο Ύπ) μα ή ή αρχική προσ 
λήψή του καί δ) τά συγκοινωνιακά 
μέσα πού χρησιμοποιούνται γιά 
τήν προσέλευση στο Ύπ) μα καθώς 
καί τά καταβαλλόμενα εισιτήρια.
ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Ή Τράπεζα χορηγεί είς τούς ύ- 
παλλήλους προσωπικά δάνεια ύ
φους μέχρι 3 άκαθαρίστων μισθών, 
γιά τήν άντιμετώπιση έκτάκτων οι
κονομικών αναγκών τους.

Γ ιά τή χορήγηση τοΰ δανείου ά- | 
παιτεϊται ή υποβολή σχετικής αί
τήσεως στήν Υπηρεσία Στεγαστι
κών καί άτομικών Δανείων Προσω
πικού.

Ή έξόφληση τών δανείων γίνε
ται μέ 30 μηνιαίες δόσεις (πλήν 
τών μηνών Πάσχα καί εορτών Χρι
στουγέννων), δηλ. σέ 3 χρόνια καί 
τά έπιτόκιο ανέρχεται σέ 4%.

(Ύπό τοΰ Συλλόγου μας έχει ζη- 
τηθή ή μείωση τοΰ έπιτοκίου άπό 
4% σέ 3%).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Ό συν. Δημ. Χατζηνικολάου, μέ
λος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τοΰ Συλ
λόγου μας καί ή συν. Μαίρη Μα- 
νάσκου, τοΰ Ύποκ)τος Α' Θεσσα
λονίκης ήρραβωνίσθησαν.

ΔΩΡΕΑI

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

—Οικογένεια Παν. ©εοφανοπού- 
λου, είς μνήμην τής μητρός Γεωρ
γίου Κατσιμπούρη, αντί σπεφάνου, 
δραχ. 1.000.

•—Συνάδελφοι Τμήματος Επιμε
λητείας είς μνήμην τοϋ πατρός τοΰ 
συναδέλφου των ’ I ωάννου Χριστο- 
φοράκη δρχ. 2.000.

— Συνάδελφοι Δ)νσεως Γραμμα
τείας είς μνήμην Κων)νου Δρακο
πούλου, άντί στεφάνου, δρχ. 1.000.

—Ίσαβέλα Λαμπρινοπούλου, είς 
μνήμην τοΰ συζύγου της Γεωργίου, 
δρχ. 5.000.

—Συνάδελφοι υποκαταστήματος 
όδοΰ 25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης, 
είς μνήμην τοΰ πατρός τοΰ συναδέλ
φου των κ. Πέτρου Καρύδη, δραχ. 
1.100.

—Συνάδελφοι υπηρεσίας Ταμιευ
τηρίου (Σοφοκλέους) είς μνήμην 
τοΰ πατρός τοΰ συναδέλφου των κ. 
Στυλιανού Χριστοφοράκη, δρχ. 800.

—Είς μνήμην Γεωργ. Μσυρογέ- 
νους, Ίω. Δρούλια δρχ. 500. Χρ. 
’Αγραφιώτη δρχ. 500.

—Κων. Γκώρος είς μνήμην Μελ- 
χή Τσουδεροΰ δρχ. 2.000.

•—Προσωπικό Ύπο6)νσεως Δη

μοσίων Σχέσεων είς μνήμην Γεωρ. 
Μαυρογένους, τέως Διευθυντοΰ ΕΤΕ 
πατρός τοΰ συναδέλφου των ’Ερρί
κου Μαυρογένους, δρχ. 2.300.
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ

—Οικογένεια Μιλ. Άδριανοΰ είς 
μνήμην μητρός Γεωρ. Κατσιμπούρη, 
άντί στεφάνου, δρχ. 500.

★
Οί συνάδελφοι τοΰ Κέντρου Μη

χανογραφίας, είς μνήμην Παρασκευ
ής Κατσιμπούρη, μητρός τοΰ Ύποδ) 
ντοΰ των κ. Γεωργίου ιΚατσιμπού- 
ρη, κατέθεσαν άντί στεφάνου, τά κά
τωθι ποσά:

1) Υπέρ ΤΥΠΕΤ δρχ. 1.000.
2) Υπέρ Νοσηλευτικού Ιδρύμα

τος Προσωπικού ΕΤΕ «Υγείας Μέ
λαθρον» δρχ. 600.

3) Υπέρ Φιλόπτωχου Ταμείου 
Γαλαξειδίου, δρχ. 1..000.

4) Υπέρ Γηροκομείου Άμφίσσης 
δρχ. 1.000.

5) Υπέρ ’Ασύλου ’Ανιάτων δρχ.
1.000.

6) Υπέρ «Τό Σπίτι τής Στοργής» 
Γλυφάδας, δρχ. 800.

ΕΥΧΑΡΙ ΣΤΗΡΙΟ

Τούς καθ’ οίονδήποτε τρόπον συμ- 
μετασχόντας συναδέλφους είς τό 6α- 
ρύτατον πένθος έπΐ τή άπωλείςι τής 
μητρός μου, ευχαριστώ θερμώς.

Γ. ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ
ι

ΘΑΝΑΤΟΙ

Στις 8 Μαρτίου άπεβίωσε ή μη
τέρα τού Δ)ντοΰ Ύπ)τος Άρναίας 
κ. ’Αποστόλου Γακίδη,

ΑΝΔΡΟΪΛΑ ΠΑΧΝΙΩΤΟΤ - ΣΤΆΓΚΛ 
’Ιατρός Μικροβιολόγος 

’ Βργαστήρυον Μικροβιολογίας 
οδός Εύτυχίιδου 45, Παγκράτι 

(άνωθεν 'Τποκίτος ’Εθνικής Τραπέζης)
Τηλέψ.: 747.321 — 77.02.431

Δέχεται καθ’’ έκάστην, μέ τό ίσχΰον τυμολόγιον τον ΤΤIIΕΤ 
7.30—-9.30 π,μ. καί (!—8 μ.μ.

ΕΟΡΤΕΣ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ 1076

Ο Δήμαρχος ’Αθηναίων κ. Γιάννης Παπαθεοδώρου έκοψε τή πίττα τοΰ 
Υποκαταστήματος Όμονοίας. Στή φωτογραφία μεταξύ τοΰ Προσωπικού 
ά Γεν. Γραμματεύς τοΰ Συλλόγου μας κ. Θεόδ. Δημητρόπουλος καί ό 
Διευθυντής τοΰ Υποκαταστήματος Όμονοίας κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου.

★

Στο Υποκατάστημα Λαρίσης ό Διευθυντής κ. Ριζόπουλος κόβει τήν 
πίττα παρουσία τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου μας κ. Παν. Θεοφανοπού- 

λου καί τής συμβούλου κ. ’Ασπασίας Γιάγκου.

★

Ο Διευθυντής καί τό Προσωπικό τοΰ Υποκαταστήματος Νευροκοπίου 
κόβουν τήν πίττα 1976. Γιά πρώτη φορά έφέτος γιορτάστηκε σέ όλο τό 

δίκτυο ή εορτή τής κοπής τής πίττας.

Οι εργαζόμενες μητέρες
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛ.)

άλλά οί ΚΙΝΔΥΝΟΙ θά άποτραποΰν 
μόνο μέ τολμηρά, προστατευτικά μέ
τρα, πού δέν θά σταματούν στούς 
ψυχρούς οικονομικούς υπολογισμούς 
καί στις στενόκαρδες άντιφεμινιστι- 
κές αντιλήψεις.

Πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε ό
λοι τις εύθΰνες μας, ιδιαίτερα ή ΠΟ
ΛΙΤΕΙΑ καί οί φορείς τοΰ προγράμ
ματος της.

Ή Τράπεζά μας, ένας άπό αυ
τούς τούς φορείς, ίσως ό σημαντι
κότερος, πρέπει νά έλθη άρωγός στο 
αίτημα τών μητέρων - υπαλλήλων 
της, άφοϋ ή παραμονή τους όταν έ
χουν εξαντλήσει τό έσχατον όριον 
άντοχής ίσοδυναμεΐ μέ ΚΑΤΑΝΑΓ- 
ΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ, έφ’ όσον άδυνα- 
τοΰν οικονομικά ν’ άποσυρθοΰν στο 
ρόλο τής μητρότητας χωρίς ΣΥΝ
ΤΑΞΗ.

Έξ άλλου, ή πρόωρη αποχώρησή 
τους ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ ΚΑΝΕΝΑ Ε
ΝΩ ΩΦΕΛΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ (την ίδια, 
τά παιδιά, τήν οικογένεια, τήν ΠΟ
ΛΙΤΕΙΑ). ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ Η ΤΡΑΠΕ
ΖΑ, άφοΰ μέ τίς άποδοχές τής μη
τέρας - υπαλλήλου πού άποχωρεΐ 
μπορεί νά προσλάβη 2 υπαλλήλους, 
φυσικά πιό ξεκούραστες.

ΔΕΝ ΖΗΜΙΩΝΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, διότι καταβάλλει 10 
μέν χρόνια ένωρίτερα (15 άντί 25) 
άλλά ή σύνταξη είναι πολύ μικρότε
ρη. Είναι δέ τόση ή οικονομική ω
φέλεια τής Τραπέζης άπό τήν απο
χώρηση τής μητέρας, ώστε, άν χρει- 
ασθή, ή Τράπεζα έχει τήν ευχέρεια 
μέ τίς άποδοχές της, νά καλύπτη 
έκτος άπό τήν Αντικατάστασή της

άκόμη καί τον χρόνο τής προώρου 
άποχωρήσεως.

Σχετικοί πίνακες θά δημοσιευ- 
θοΰν στο επόμενο φύλλο μας.

, ^**********************>

Α® ’Αναγνώριση τοΰ κανονικού’J
της μητρότητοςJπ χαρακτήρα 

-Κ σημαίνει: Δημιουργία ττελ- 
Ι,λών βρεφονηπιακών καί τται->
* δικών σταθμών κοντά στούς > 
^τόπους δουλειάς, στούς Δη-,
* μους, στις Τράπεζες, κλπ.* 
-Κ’Ακόιμη σημαίνει άδεια τοχε- 
ίτοΰ 16 εβδομάδες, πού 8ά>

πληρώνονται ολόκληρες 100%χ 
Λήψη αυστηρών μέτρων στην, 
περίπτωση πού απολύεται ερ
γαζόμενη λόγω εγκυμοσύνης, 

ί Νά δίδεται άδεια στον πα:- 
*τέρα δταν αρρωσταίνει τό ά-> 
^νήλιικο παιδί. Αύξηση τών οί-, 
j καγεν-ε ιαικών επ ιδο'μάτων.

50.000 χιλ. δρχ.
γιά τούς 

σεισμόπληκτους
Μέ απόφαση τοΰ Διοικ. Συμβουλίου 

τοϋ Συλλόγου μας, αγοράστηκαν καί 
διανεμήθηκαν διάφορα είδη αξίας 
50.000 δρχ., στους σεισμοπλήκτους 
’Αγρίνιου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση τοΰ Συλ

λόγου μας τής 10.11.75 έχει εγ
κρίνει τήν "Εκθεση Πεπραγμένων 
τοΰ Διοικ. Συμβουλίου γιά τή χρή
ση τοΰ περασμένου χρόνου.

Επίσης ένέκρινε τον οικονομικό 
απολογισμό καί απάλλαξε άπό κά
θε ευθύνη τό Διοικ. Συμβούλιο καί 
τήν Έξελεγκική Επιτροπή γιά τό 
χρονικό διάστημα άπό 1)1 έως 30) 
9)75.

Ή Γενική Συνέλευση πού έχει 
όρισθεΐ γιά τίς 5 ’Απριλίου καί 
έψ’ όσον δέν υπάρξει άπαρτία θά 
πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε, μέ 
όσους παρόντες, στις 8 ’Απρι
λίου 1976, στή Θεσσαλονίκη, κα
λείται ούσιαστικά νά έγκρίνη τον 
οικονομικό απολογισμό γιά τό χρο
νικό διάστημα 1.10 έως 31.12.75 
καθώς καί τό προϋπολογισμό τοΰ 
έτους 1976.

"Όπως είναι γνωστό, τό ανωτέ

ρω χρονικά διάστημα διαιρείται 
! σέ δύο περιόδους.

Ή πρώτη (προεκλογική) άπό 1. 
10 έως 22.12.75 καί ή δεύτερη ά- 
πά 23.12, ή μέρα πού συγκροτήθη
κε σέ σώμα τό νέο Διοικ. Συμ
βούλιο τοΰ Συλλόγου μας, έως 31. 
12.75, χρονικό διάστημα δηλ. μι
ας εβδομάδας, πού συμπίπτει μέ 
τις εορτές τών Χριστουγέννων.

Γ ιά καθαρά τυπικούς λόγους ή 
νέα Γενική Συνέλευση καλείται νά 

| έγκρίνη τον άπολογισμό όλοκλή- 
j ρου τοΰ έτους 1975, τήν έκθεση 
ι τής Εξελεγκτικής Επιτροπής καί 
! νά άπαλλάξη πάσης ευθύνης τό 
Δ.Σ. καί τά μέλη τής Έξελεγκτι- 

; κής ’Επιτροπής.
Ό άπολογισμός τοΰ Δ.Σ. γιά 

| τή χρήση 1975 έχει δημοσιευθεΐ σέ 
j προηγούμενα φύλλα τής «Τραπεζι- 
! τικής» καί έχει άναγνωσθεΐ στή τε- 
ί λευταία Γενική Συνέλευση τοΰ Συλ
λόγου μας.

Ο Κ. Π. ΛΙΩΚΗΣ ΠΑΡΗΤΗΘΗ 
ΤΟΥ ΤΑΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

S Ή έπιστολή παροιτήσεώς του
Ό Αντιπρόεδρος τοΰ Συλλόγου 

Συνταξιούχων ΕΤΕ κ. Λιώκης, μέ
λος τοΰ Συμβουλίου τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων υπέβαλε τήν παιραίτη- 
σή του άπό τή θέση τοΰ Συμβού
λου τοΰ Ταμείου μέ τήν ακόλουθη 
έπιστολή του στόν Πρόεδρο τοΰ 
Ταμείου:

Κύριον Παν. Τζανετάκην 
Πρόεδρον Ταμείου Συντάξεων ΕΤΕ 
’Ενταύθα 
Κύριε Πρόεδρε,

Κατά τήν 29ην Δεκεμβρίου π.έ. 
ειχον τήν τιμήν, νά συζητήσω μεθ’ 
υμών, ώς έκπροσώπου τών συναδέλ 
φων μου καί μέλους τοΰ Συμβουλί
ου σας, τά έκκρεμοΰντα καί χρήζον- 
τα άμεσου λύσεως, ώς υπερώριμα 
πλέον, θέματα τών Συνταξιούχων. 
Διά τά θέματα αύτά σάς ύπεβλή- 
θησαν, ώς γνωστόν, άπό μηνών, έμ- 
περιστατωμέναι γνωμοδοτήσεις τοΰ 
κ. Νομικού Συμβούλου τοΰ Ταμεί
ου, άκρως έπεξηγηματικαί, άπορρέ 
ουσαι δέ έκ τής άποφάσεως τής ‘Ο
λομέλειας τοΰ Άρείου Πάγου ύπ’ 
άριθ. 657)1975, ήτις έχει ώς συν-
επακόλουθον την άμεσον τροττοποί-
ησιν τοΰ Κανονισμού τοΰ ήμετέρου 
Ταμείου.

Είχατε τήν καλοσύνην καί ευγέ
νειαν, νά μοΰ τονίσετε ότι τάς 
γνωμοδοτήσεις τοΰ κ. Νομικοΰ Συμ 
βούλου τοΰ Ταμείου, έθέσατε ΰπ’ ό- 
ψει τών 3 Νομικών Συμβούλων σας 
ών τών μέν 2 εϊχετε είς χείρας σας 
τήν σύμφωνον γνώμην προς τήν τού 
κ. Νομικού Συμβούλου τοΰ Ταμεί
ου, τοΰ δέ τρίτου (κ. Πανόπουλος) 
καθυστερήσασαν λόγω άσθενείας 
τούτου, τήν άναμένατε καί ώς εΐσθε 
βέβαιος δέν θά ήτο διάφορος. (Έκ 
τών υστέρων έπληροφορήθην ότι 
σάς υπεβλήθη καί δέν ΰφίσταται 
τών κ.κ. Ζεούση κ.λπ.).

Προϊούσης τής συζητήσεως έπε- 
δείξατε άπόλυτον κατανόησιν καί 
καλήν θέλησιν, ΰπεσχέθητε δέ συν- 
τομωτάτην λύσιν τών έπιμάχων θε
μάτων, καί δή τήν τροποποιίησιν 
τοΰ Κανονισμού τοΰ Ταμείου Συν
τάξεων άποφευγομένων οϋτω δικα
στικών διενέξεων.

Tout’ αυτό έτόνισεν, άλλως τε, 
καί ό κ. Διοικητής είς τό Νεοεκλε- 
γέν Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου Συν) 
χων, κατά τήν προς αυτόν παρουσί 
ασίν του, τονίσας όλως έντόνως, ό
τι τά θέματα θά έπιλυθώσι καί δέν 
έπιθυμεΐ ν’ άκουη περί άγωγών κ. 
λπ..

Πάντα τ’ ανωτέρω άνεκοινώθησαν 
είς τούς Συν)χους διά τοΰ ύπ’ άριθ. 
163 μηνιαίου δελτίου τοΰ Συλλό
γου.

Πλήν δμως ό χρόνος παρέρχεται

αδρανής όχι όμως καί διά τούς ό- 
δεύοντας προς τήν οδόν ’Αναπαύσε
ις ατυχείς Συνταξιούχους.

Κύριε Πρόεδρε,
Θέλω νά έλπίζω ότι ποιά τις πα- 

ρεξήγησις ΰφίσταται μεταξύ Υ
μών καί ημών καί ούχί προθεσίς 
τις μειώσεώς μας ώς Συνταξιού
χων πολλώ δέ μάλλον οΰτοι νά θεω- 
ρωνται Παρίσι, τής συζητήσεως 
καί λύσεως τών θεμάτων των άνα- 
Ιαλλομένων συνεχώς.

Νά μοΰ έπιτρέψητε κ. Πρόεδρε, 
νά τονίσω άνενδοιάστως, ότι ημείς 
μέν, παλαίμαχοι Συν)χοι εϊμεθα οί 
έπΐ ολόκληρον περίπου 50ετίαν ά- 
ναλώσαντες καί τήν ζωήν καί τήν 
υγείαν μας, είς τήν Τράπεζαν καί 
νά έξέλθωμεν πενέστεροι τής είς 
αυτήν εισόδου μας, τάξαντες ώς 
σκοπόν νά καταστήσωμεν τό "Ιδρυ
μα Εθνικήν Κιβωτόν.

Τέλος έπιτρέψατέ μου νά σάς 
γνωρίσω, ότι οί μέν συνάδελφοί 
μου, φρονοΰσιν ότι είναι τουλάχι
στον, ’ίσως άξιοι έξηγήσεως τίνος 
έκ μέρους Υμών, τά έπ’ έμοί δέ, 
μή έχων τί πλέον νά προσφέρω, 
πλην τών όσων προσέφερον υττέρ αυ
τών, νά υποβάλω τήν άπό τής θέ- 
σεως τοΰ Συμβούλου τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων παραίτησίν μου.

Μεθ’ ύπολήψεως 
ΠΑΝ. Γ. ΛΙΩΚΗΣ 

’Αντιπρόεδρος

10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 10 ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

Στις 31 Μαρτίου συμπληρώνον
ται 10 χρόνια άπό τό θάνατο τοΰ 
Γεωργίου Καραπάνου, πού κράτησε 
γερά καί μέ συνέπεια καί πίστη τό 
τιμόνι τοΰ Συλλόγου μας άπό τό 
1953 ώς τό 1966.

«Ό Καραπάνος είχε τό χάρισμα 
τοΰ ήγέτου:

Ν’ άνατάμη τό πρόβλημα καί νά 
δεικνύη τόν δρόμον. Είχε τό χάρι
σμα τοΰ σοφοΰ άνθρώπου: Νά γνω- 
ρίζη τήν μετριοπαθή οδόν τοΰ κα
θήκοντος καί νά τήν άκολουθή.— 
ΔΓ αυτό όλοι, καί οί έκτος τής Ε
θνικής Τραπέζης έπίστευον είς αυ
τόν.— Δέν ισχύει διά τόν Γεώργιον 
Καραπάνον τό «ό άποθανών δεδι- 
καίωται». Διότι αυτός εΐχεν δικαι- 
ωθή έν ζωή ευρισκόμενος»...»

Αυτά έγραψε μετά τό θάνατο 
τοΰ Καραπάνου Παντραπεζοϋπαλ
ληλική έφημερίδα τής έποχής εκεί
νης.

Τά άναδημοσιεύσαμε σήμερα 
σαν έλάχιστο φόρο τιμής στή μνή
μη του.

Η ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 1η ΣΕΛ.)

Διοικητήν, τόν Υποδιοικητήν κ. Π. 
Τζανετάκην, τόν σύμβουλον κ. Ά. 
Σαράτσογλου καί τόν καθηγητή 
τοΰ έργατικοΰ δικαίου κ. Ά. Κα- 
ρακατσάνη.

Τό θέμα δέν είναι άπό έκεϊνα 
πού έπιλύονται εύχερώς.

Άπό τής πλευράς τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου έπιδεικνύεται όμολο- 
γουμένως καλή διάθεση, παράλλη
λα δμως τούτο έχει καθωρίσει μέ 
σαφήνεια, ότι είναι άποφσ.σισμένο 
νά διεκδικήση, άν χρειασθή, εϊτε ά- 
γωνιστικώς, εϊτε διά τής δικαστι
κής όδοΰ, τήν άποκατάσταση τής 
αδικίας.

"Οπως είναι γνωστό, έξ άλλου, 
τό Δ.Σ. έζήτησε άπό τήν ΟΤΟΕ 
τήν υιοθέτηση καί προβολή προς 
τίς Διοικήσεις δλων τών Τραπεζών, 
τής έπεκτάσεως τοΰ έπδόματιος έ- 
πιστημονικής άποδόσεως, εις ό

λους όσους προσφέρουν τήν αυτήν 
έργασίαν.

Τό Εκτελεστικό τής ΟΤΟΕ υιο
θέτησε τό αίτημα καί ή διεκδίκησή 
του θά προβληθή, μόλις τερματι- 
σθή το θέμα τών γενικών αυξήσεων 
τών αποδοχών.

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ Α. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΤΗ ΑΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Κλιμάκιο τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου άπό τόν ταμία κ. Βασ. Ζερ- 
βουδάκη καί τό σύμβουλο κ. Βύρω
να Πετρίδη έπεσκέψθη τά ΰποκατα- 
στήματα Δυτικής Μακεδονίας γιά 
νά διαπίστωση τίς συνθήκες καί 
τούς ορούς έργασίας τοϋ Προσωπι
κού.

Οί διαπιστώσεις τών μελών τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου θά δημοσιευ- 
θοΰν στο έπόμενο φύλλο τής «Τρα
πεζιτικής».



ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
1 ϊ 0 Λ 0 Π I ΜΟ ϊ τής 3 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1975

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ έτους. 1975

X Ρ Ε Ω Σ I Σ ΠΙΣΤΏΣΙΣ

1) ΑΜΟΙΒΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

α) Μισθοδοσία Ποοσ/κοϋ
1/1 - 30/9/75 
1/10-31/12/75

β) Καταβολαί Ι.Κ.Α.
1/1 - 30/9/75 
1/10-31/12/75

γ) Ταμεϊον έποκουρίσεως 
1/1 - 30/9/75 
1/10-31/12/75

δ) Χαρ/μον καί Ο.Γ.Α.
1/1 - 30/9/75 
1/10-31/12/75

2) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

α) Συνδοομαί Ο.Τ.Ε.
1/1 - 30/9/75 
1/10-31/12/75

β)"Υδρευσις - Φωτισμός
1/1 - 30/9/75 
1/10-31/12/75

γ) Συντήρησις Ακινήτου
1/1 - 30/9/75 
1/10-31/12/75

δ) Συντήρησις σκευών

1/1 - 30/9/75 

1/10-31/12/75

ε) Διάωοοα ftΡόδα
1/1 - 30/9/75 
1/10-31/12/75

L) ΟΦΕΛΕΙΑΙ έκ τής

633.636-
237..871- 871..507-

102..099-
40..571- 142 .. 670-

13., 162-
5..673- 18..835-

3., 307-
1.. 348- 4,,655-

3.00160
92960 3.93120

41.34890 
21.32930 62.67820

94.757-
11.363- 106.120-

37.831-

4.330- 42.161-

25.939-
8.100- 34.039-

λειτουργίας τοΟ έστιατορίου
1/1 - 30/9/75 137.84350 ,.
1/10-31/12/75 98.987- 236.830

>) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1/1-31/12/75 1.049.76590

ΕπuΦυλασσόμενοι παντός δικαιώματος του Συλλόγου διά 
τόν τυχόν μή σύννομον δικαιολόγησιν δαπανών κατά οη^

. : ^ ,τήν παοάβασιν τοϋ-κ<*τασταιι»κοϋ.^ Εν Αθήναις Tfi 31η Δεκεμβοιου 197δ
* /

η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓPPJ!ΜΑΤΕΥΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ί χν

‘ Λι
■ I

ζ. V_2_x .. - ·;

— (/Μ-

Π. θεοφ/Μπουλος θ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛ.ΠΕΤΡΙΔΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1976

■\· ΕΣΟΔΑ

3'ESOAA

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 5.000.000
ΤΟΚΟΙ-ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ—ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2.500.000
Ο.Δ,Ε,Π.Ε.Σ. 200.000

.

Μισθοδοσία Προσωπικού 750.000

Καταβολαί «ίς Ι.Κ.Α. 100.000

ΤαμεΣον 'Επικουρήσεως 15.000
Χαρ/ον * Ο.Γ.Α. 10.000
Συνδρομαί τηλεφώνου,Ταχ/κά,Τηλ/κά 200.000
Πμτρήσιος καί περιοδικός τύπος 60.000
Εκπτωσις 7,5.0 δρχ. ύπέρ έστιαζομένων Κέντρου 450.000

Ε'οδα άντιπροσώπων ύποκ/των Κέντρου 200.000

" ·■■ " ' Επαρχίας 200.000

2 έοι τών^καί ψυχαγωγίας 1.500.000

■' συνελεφσεωγ καί Αρχαιρεσιών 800.000

" λειτουργίας Λέσχης 200.000

" δικών καί ΑμοιΓ-αί Δικηγόρων 350.000

" Διάωοοα '■ 200.000
" συνδικαλιστικών Αγώνων 3CC.C0C

” υιοθεσίας χωρίου V ο λ υ β δ ρσκ ε πΑστ ο υ 1C0.000
Εκδοσίς έφημεοίδος "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ" 400.000

Γραφική ύλη 200.000
βοηθήματα - φιλοδωρήματα 200.000

Ζοινωνικαί υποχρεώσεις 100.000

Συνδρομαί είς συνδ/ούς 'Οργανισμούς 50.000

Φόροι Δημοσίου 80.000
Αγορά Βιβλίων - Βιβλιοθήκη 50.000

Δαπάναι Ασφαλιστικού 250.000

Δαπάναι αύτοκινήτου 150.000

Πρακτικά Διοικ.Συμβουλίου 50.000

Συνδικαλιστικά Συνέδρια 50.000

Αθλητικοί Αγώνες 35.000

ΓράφεΙον Βορείου * Ελλάδος iso.οοδ

Πλεόνασμα

‘Αθήναις 31g Δεκεμβρίου 1975
•ΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤέΥΣ

7.200.0C0

500.000

Π.ΟΕΟΟ^ΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τό Δ.Σ. έ Εξουσιοδοτείται νά μεταφέρη κονδύλια άπό λογ/σμόν είς λογ/σμόν 
άνευ ύπερβάσεως τοΟ συνολικού ηοσοϋ τού Προϋπολογισμού.



ΑΝΑΛΥΕΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ ΕΣΟΔΑ καί ΕΞΟΔΑ 1975

Μεταφορά ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ υπολοίπων 

Α) ΕΣΟΔΑ

1) ΣΥΝΔΕΟΜΑΙ 4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 1/1-30/9/75
1/10-31/12/75

2) TOR0I-ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 1/1-30/9/75

1/10-31/12/75

3.617,002-
1.167.462-

2.193.722-

12.445-

Β)

3) ΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

4) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

Ο.Δ.Ε.Π.Ε.Σ,

Ο Δ A

1/1-30/9/75

1/1-30/9/75

4.784.464-

2.206.167- 

3.500.000-

122.683- 10.613.314-

1) ΕΞΟΔΑ ΔΪΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Μισθοδοσία Προσ/κοΟ 1/1 -30/9/75 

1/10-31/12/75

Καταβολαί Ι.Κ.Α. 1/1 -30/9/75 

1/10-31/12/75

Ταμεΐον Έπικουρήσ, 1/1 -30/9/75 

1/10-31/12/75

Χαρ/μον & Ο.Γ.Α. 1/1 -30/9/75

1/10-31/12/75

'Αποζημιώσεις 1/1 -30/9/75

Σύνδρομαί Τηλεψώνου-Τηλγ/κά-Ταχυδ/κά 
1/1 -30/9/75 
1/10-31/12/75

Ημερήσιος & περιοδικός τϋπος

1/1 -30/9/75 

1/10-31/12/75

Έκπτωσις ύπέρ 1Εστιαζομένων 

α) Κέντρου 1/1 -30/9/75

391.234-

141.995-

51.262-
20.245-

5.316-

2.340-

2.070-

777-

52.757 
39.547

10
60

15.542-

6.456-

227.486-

137.690-

533.229-

71.507-

7.656-

2,847-

12.366- 627.605-

92.304

21.998-

365.176-
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β)'Επαρχίας 1/1 --30/9/75 1 .893.919-

1/10--31/12/75 743.492- 2.637.411-3.002.587-

Έξοδα άντ/πων Ύποκ/των 1/1 -30/9/75 142.087-

1/10*31/12/75 15.302- 157.389-

" έορτ.&ψυχαγωγίας 1/1 -30/9/75 306.872-

1/10-31/12/75 815.249- 1.122.121-

" συνελ.αρχαιρεσιών 1/10-31/12/75 1.080.19 3 2 0

" λειτουργ.Λέσχης 1/1 -30/9/75 25.530^

1/10-31/12/75 1.5722Ό 27.10310

" δικών&άμοιβ.Δικηγορ.1/1-30/9/75 6.627-

1/10-31/12/75 40.000- 46.627-

" διάφορα 1/1 -30/9/75 160.32710

1/10-31/12/75 12.061- 172.38810

" Συνδ/ών άγώνων 1/1 -30/9/75 90.000-

1/10-31/12/75 38.000- 128.000-

" ύιοθεσίας χωρίου Μολυβδοσκέπαστου

1/1-30/9/75 25,000-

"Εκδοσις έφημερίδος "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ"

1/1 -30/9/75 196.736-
1/10-31/12/75 174.412- 371.148-

Γραφική ύλη 1/1 -30/9/75 82.799-

1/10-31/12/75 75.323- 158.122-
Βοηθήματα-Φιλοδωρήματα 1/1 -30/9/75 76.550-

1/10-31/12/75 26.100- 102.650-

Κοινωνικαί ύποχρεώσεις 1/1 -30/9/75 22.938-

1/10-31/12/75 6.965- 29.903-
Δαπάναι ασφαλιστικού 1/1 -30/9/75 15.000-

1/10-31/12/75 10.000- 25.000-
Φόροι Δημοσίου 1/1 - 30/9/75 64.260-
Δαπάναι κινήσεως αύτοκ. 1/1 -30/9/75 58.339-

1/10-31/12/75 21.620- 79.959-
Πρακτικά Δ.Συμβουλίου 1/1 -30/9/75 11.047-
'Αθλητικοί άγώνες 1/1 -30/9/75 5.000-

Ποίς τήν
Γενικήν Ζυνέλευσιν των μελών τοΰ Συλλόγου 
Υπαλλήλων 'Εθνικής Τραπέζης τής ’Ελλάδος 
Έ ν τ α 0 θ α

Κύοιοι Γυνάδελίρόΐ,

Ευμφώνως πρός τήν δοβεΐσαν ύμΐν έκ των αρχαιρεσιών τής''6ης καί 7ης 
Δεκεμβρίου 1975 έντολήν, προέβημεν εις τόν έλεγχόν τής διαχειρίσεως τοΰ 
Συλλόγου διά τήν περίοδον άπό 23-31/12/75.

Έκ τοΰ έλέγχου διεπιστώθη ή Ακρίβεια τών έγγραφων είς τά βιβλία τοΰ 
Συλλόγου, τέ ύπόλοιπα των όποιων συμφωνούν πρός τά έν Ίσολογισμφ αναγραφό
μενα ποσά. ΣημειοΟται, ότι δέν τηρείται τό έκ τοΰ καταστατικοΟ ποοβλεπόμενο 
(άρθ. 29) βιβλίον περιουσιακών στοιχείων τοΰ Συλλόγου.

1Αθήναις τή
Οί Έλεγκταί

Δ.ΚουΚουζέλης

,Πϋ(τ·>
ζ. Πατρίκιος

ΆλΤδουτσινόϋ

ΜΕΡΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ "ΤΡΑΠΕΖΙΤ1ΚΙ1" Ετους 1975

Άθήυαις τη 31η Δεκεμβρίου 1975
Ο ΓΕΝ.ΓΡΛΜΜΛΤΕΥΙ

Π.ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ «.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

I ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΕΛ.ΠΕΤΡΙΔΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

12.875 Μετοχαί Ε.Τ.Ε. κτήσεως μέση 19,087.634-

80 " Ε. Κ. Τ. Ε. " 315.900-

1 " ΕΛΛΑΔΟΣ ” 2.140-

38 " Ε.Τ.Ε.Β.Α. " 360.000-

366 " ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ " 392,564-

315 " "ΕΘΝΙΚΗ" ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ " " 80.275-

572 " Μ.Ε.Τ.Κ.Α. " ” 382.432-

300 ‘Ομολογίες Δ.Δ.Ο.Α. 6,5% 1970 150.000-

50 " Δ.Δ.Ο.Α. 6,5% 1971 25.000-

400 " Λ.Δ.Ο.Α. 6,5% 1972 200.000-

1 Μερίς Προμηθευτικοΰ Συνεταιρισμοϋ 1.000-

20.996.945-

Έν 'Αθήναις xti 31η Δεκεμβρίου 197 5
Ο ΓΕΝ.ΓξΑΜΜΑΤΕΥΣ

Αγ

Π.ΘΕΟ^ΆΝΟΠΟΥΛΟΣ θ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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2) ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 

Είσφορά Συλλόγου χρήσεως 1975

3) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1/1 - 30/9/75 

1/10-31/12/75
8.900-

410-

4) ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

‘Εθνικούς σκοπούς (Ναυτικό) 1/10-31/12/75

5) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

χρήσεως 1975

6) ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ 

χρήσεως 1975

901.049.765

9.310-

500.000-

141.592-

ο προΕΑροε

'Επιφυλασσόμενοι παντός δικαιώματος τοΰ Συλλόγου 

διά τήν τυχόν μή σύννομον δίκαιολόγησιν δαπανών 

κατά ρητήν παράβασιν τού καταστατικού,
'Εν 'Αθήνα. 1C τη 31η Δεκεμβρίου 1975

Ο ΓΕΜ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

11. ΘΕΟΦΑΝΌΠΟΥΛΟΣ θ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

9.051.073-

1.562,241-

10,613.314-

Ε Κ Θ Ε Σ I Σ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Πρός τήν
Γενικήν Συνέλευσιν των μελών τοϋ Συλλόγου 

‘Υπαλλήλων 'Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος 

'Ενταύθα

Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμφώνως πρός τήν δοθεισαν ύμΐν έκ των αρχαιρεσιών τής 7ης καί 8ης 
'Απριλίου 1973 έντολήν, προέβημεν είς τόν έλεγχον τής διαχειρίσεως τοΰ Συλ 

λόγου διά τήν περίοδο άπό 1/10 - 22/12/75.

Έκ τοϋ έλέγχου διεπιστώθη ή άκρίβεια τών έγγραφών είς τά βιβλία τοϋ 
Συλλόγου, τά υπόλοιπα τών όποιων συμωωνοϋν πρός τά έν Ίσολαγισμψ άναγραφό 
μένα πασά.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕίε ΚΑΙ MET ΑΒΟΛΕΣ ΜΕ ΑΙΑΛΟΓΟ ΑΙΟΙΚΗΗϋΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΟΠΗΣΕΟΣ
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διά πράξεων τού κ. Διοικητοΰ
έγιναν οι άκάλουθες τοποθετήσεις
καί μεταβολές σέ διάφορες υπη
ρεσίες καί υποκαταστήματα:
—Ό κ. Ιωάννης Γεωργιάδης, 

Συμπράττων Ύποδ) ντής παρά τή Δι- 
ευθύνσει Π ρσσωπικοϋ (Διάθεσιν 
πρός τοποθέτησιν) είς την Διεύθυνσιν 
’Απαιτήσεων έν Καθυστερήσει, ώς 
'Υποδιευθυντής.

■—Ό κ. Νικόλαος ΓΙαλαιολόγου, 
'Τπο τμηματάρχης παρά τψ Ύποκα- 
ταστήματι ΓΙ/.ατείας Μητροπόλεως, 
είς την Διεύθυνσιν ΙΙροσωπικου, ως 
Προϊστάμενος τής Υπηρεσίας Κι- 
νήσεως Προσοιπικού, αντί τοΰ -κ. 
Ίωαννου Σκορδίλη, Τμημ. Β' τάξέ
ως, τοποθετούμενου ώς Προϊσταμέ
νου Υπηρεσίας Τοποθετήσεώς Στε
λεχών, -είς την αυτήν Διεύθυνσιν.

■—Ό κ. Κων,Ινος Γαραντζιώτης, 
Τμημ. Β' τάξεως, ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου Υποκα
ταστήματος Πανεπιστημίου, είς την 
Διεύθυνσιν Προσωπικού, ώς Προϊ
στάμενος Υπηρεσίας Προσλήψεων.

—Ό κ. Κων)νος Στ«μσύ?π|ς, Λο
γιστής Λ' τάξεως παρά τη Διευθύν- 
σει Καταθέσεων καί Νέων ’Εργα
σιών, είς τήν αυτήν Διεύθυνσιν, ώς 
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Νέων Έρ 
γασιών καί Έξυπηρετήσεως Όργα- 
νισμόιν Κοινής Ώφελείας.

—Ό κ. Δημήτριος Ζωγράφος, Ύ- 
ποτμηματάρχης Προϊστάμενος Υπη
ρεσίας παρά τή Διευθύνσει Όργανώ- 
σεως (Ύποδιεύθυνσιν Μηχανογραφι
κών ’Εφαρμογών), είς τήν Διεύθυν- 
σιν Τεχνικών Υπηρεσιών. Ούτος α
παλλάσσεται τών καθηκόντων του, 
τή αιτήσει του.

—Ό κ. Νικόλαος Δικαιούλιας, 
Τμημ. Β’ τάξεως, παρά τφ Ύποκ)τι 
II λ. Συντάγματος, είς τό αυτό Ύ- 
ποκ)μα, ώς ’Εντεταλμένος.

—Ό κ. Νικόλαος Γεωογακόπου- 
λος ή Γεωργάπουλος, Λογ. Β' τά
ξεως, παρά τφ Ύποκ)τι Λαυρίου, 
είς τό αυτό Ύποκ) μα ώς ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου, αντί τοϋ κ. ’Αθανασίου Κουρμ- 
πόλη, Τμημ. Β' τάξεως, τοποθετου- 
μένου είς τήν υπό ίδρυσιν Μονάδα 
Κάτω Πετραλώνων, ώς Προϊστα
μένου αυτής.

—Ό κ. Νικόλαος ’Ανδρόνικος, 
Λογ. Β' τάξεως, παρά τφ Ύποκ)τι 
’Εθνικής Πινακοθήκης, είς τό Υπο
κατάστημα ’Αγίου ’Αρτεμίου, ώς Έν 
τεταλμένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου, αντί τοΰ κ. Νικολάου Λε
βέντη, Λογ. Λ' τάξεως, μετατιθε- 
μένου είς τό Ύποκ)μα ’Εθνικής Πι
νακοθήκης, ώς ’Εντεταλμένου καί 
II ροϊσταμένου Λογιστηρίου, αντί τοϋ 
χ. Θεμιστοκλέους Π ανοτοποόλου, 
Τμημ. Β' τάξεως, μετατιθεμένου είς 
το Ύποκ)μα ’Αγοράς, ώς ’Εντεταλ
μένου καί Προϊσταμένου Λογιστη
ρίου.

—Ό κ. Παναγιώτης Σκλήρης, 
Τίμημ. Β' τάξεως, ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου, τοΰ 
Ύποκ)τος Κάτω Πατησίων, είς τήν 
ΐιπό ίδρυσιν Μονάδα Τζιτζιφιών, ώ; 
Προϊστάμενος αυτής, ανακαλούμε
νης τής διά τής ύπ’ άριθ. 8)76 πρά- 
ξεως τοποθετήσεώς του, είς τήν Θυ
ρίδα Φρεαττΰος, ώς Προϊσταμένου.

—Ό κ. Γεώργιος Άρμακόλας, 
Ύποτμηματάρχης, ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου, τού Ύ
ποκ) τος Άγ. Δημητρίου Μπραχαμί- 
ου, είς τήν Θυρίδα Φρεαττύος, ώς 
II ροϊστάμενος.

—Ό κ. ’Ιωάννης Μολογιάννης, 
Λογ. Λ' τάξεως, παρά τφ Ύποκ)τι 
Σόλωνος, -είς τό Ύποκ) μα Ζωγρά
φου, ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊ
στάμενος Λογιστηρίου, αντί τοΰ κ. 
Κων)νου Μιχοπούλου, Τμημ. Β' τά
ξεως, μετατιθεμένου είς τήν Θυρίδα 
Γκύζη, ώς Προϊσταμένου αυτής.

—Ό κ. Σπυρίδων Κουτσούρης, 
Τμημ. Λ' τάξεως, παρά τφ Ύποκ) 
τι ’Αγοράς, είς τό αυτό Ύποκ)μα ώς 
Υποδιευθυντής.

—Ή κ. Μαρία Χωμενίδου, Τμημ. 
Β' τάξεως, παρά τφ Ύποκ)τι Σό
λωνος, είς τό αυτό Ύποκ) μα, ώς 
’Εντεταλμένη.

—Ό κ. Δημήτριος Κουκουζέλης, 
Τμημ. Β' τάξεως, παρά τφ Ύποκ) 
τι Π λ. Μητρσπόλεως, είς τό Ύποκ) 
μα Σόλωνος, ώς ’Εντεταλμένος καί 
Π ροϊστάμενος Λογιστηρίου.

—Ό κ. Νικόλαος Κούβελας, Λο
γιστής Λ' τάξεως, παρά τφ Ύποκ) 
τι Άγ. ’Αναργύρων, είς τό Ύποκ) 
μα Κάτω Πατησίων, ώς ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου.

—Ό κ. Δημήτριος Σπυρόπουλος, 
Λογ. Λ' τάξεο>ς, Προϊστάμενος 
Πρακτορείου Γαστούνης, είς τό Ύ
ποκ) μα Μεγαλοπόλεως, ώς Διευθυν
τής, αντί τοΰ κ. Νικολάου Δρακούλη, 
Λογ. Λ' τάξεως, μετατιθεμένου είς 
τήν Θυρίδα ’Άνω Ήλυσίων, ώς Προ 
ϊσταμένου.

—Ό κ. Βασίλειος Χουλιαρέας, 
Λογ. Β' τάξεως, παρά τφ Ύποκ)τι 
Καλαμάτας, είς τό Ύποκ) μα Μεγα
λοπόλεως, ώ; ’Εντεταλμένος καί 
Π ροϊστάμενος Λογιστηρίου.

—Ό κ. Φοίβος Π λάτσκος, Ύπο
τμηματάρχης, παρά τφ Ύποκ) τι Συν- 
τριβαίνίου Θεσσαλονίκης, είς τό αύτό 
Ύποκ) μα ώς ’Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου, αντί 
τοΰ κ. Δημητρίου Ζίντζη, Τμημ. Β' 
τάξεως, μετατιθεμένου είς τό Υπο
κατάστημα όδοϋ Έγνατίας Θεσσα
λονίκης, ώς ’Εντεταλμένου καί Προ
ϊσταμένου Λογιστηρίου, αντί τοϋ κ. 
’Αστεριού Γκόγκου, Τμημ. Β' τά

ξεως, τοποθετούμενου είς τήν υπό ί
δρυα ιν Μονάδα Παπαναστασίου —■ 
Κων)πόλεως, ώς Προϊσταμένου αυ
τής.

— Ο κ. ’Εμμανουήλ Μαραγκάκης, 
Τμημ. Β' τάξεως, Υποδιευθυντής 
τοΰ Ύποκ) τος Χανίων, είς τό Ύ
ποκ) μα Ρέθυμνου, ώς Προσωρινός 
Διευθυντής, αντί τοΰ κ. Ευαγγέλου 
Καιλουτά, Τμημ. Λ' τάξεως, τοπο
θετούμενου είς τό Ύποκ)μα Ηρα
κλείου, ώς Διευθυντοΰ, (άνακαλουμέ- 
νης τής διά τής ΰπ’ άριθ. 193)1975 
πράξεως ημών, τοποθετήσεώς του 
είς τό Ύποκ)μα Χανίων, ώς Διευ- 
θυντοΰ), αντί τοΰ κ. Κλεάρχου Πα- 
νούση, Ύποδιευθυντοΰ, τσποθετουμέ- 
νου είς τήν Περιφερειακήν Διεύθυν- 
σιν Κρήτης, ώς Προϊσταμένου αυ
τής.

—Ό κ. Βασίλειος Κωνσταντινί- 
6ης, Λογ. Β' τάξεως, παρά τφ Ύ
ποκ) τι Άρτης, είς τό Π ρακτορείον 
Θέρμου, ώς Προϊστάμενος.

—Ό κ. Θωμάς Λιάνης, Λογ. Β' 
τάξεως, ’Εντεταλμένος καί Προϊ
στάμενος Λογιστηρίου Ύποκ) τος 
’Αμυνταίου, είς τό Ύποκ)μα Γιαν
νιτσών, ώς ’Εντεταλμένος καί Προ
ϊστάμενος Λογιστηρίου.

—Ό κ. Δημοσθένης Παπανικολά- 
ου, Λογ. Β' τάξεως, παρά τφ Ύ
ποκ) τι Κώ, είς τό αύτό Ύποκ)μα, 
ώς Έντεταλαένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου, αντί τοΰ κ. Παναγαό- 
του Μπίλλη, Λογ. Β' τάξεως, με
τατιθέμενου είς τό Π ρακτορείον Τή
νου, ώς Προϊσταμένου αύτοϋ.

—Ή κ. Δέσποινα Σταυρακοποό
λου, Τμημ. Β' τάξεως, Προϊστάμε
νη Υπηρεσίας Προσλήψεων, ώς 
Προϊστάμενη Τμήματος Προσλήψε
ων Προσωπικού.

—Ό κ. "Αγγελος Γε,ωργανάς, Λο
γιστής Λ' τάξεως, ιός Προϊστάμενος 
Υπηρεσίας Γενικών Ζητημάτων.

—Ό κ. Γεώργιος Χρηστάκης, Λο
γιστής Λ' τάξεως, ώς Προϊστάμε
νος Υπηρεσίας Έξετάσεως Αιτημά
των (2Α21).

■—Ό κ. Παναγιώτης Μαλακός, 
Λογ. Λ' τάξεας, Προϊστάμενος Υ
πηρεσίας παρά τή Ύποδιευθύνσει 
Δημοσίων Σχέσεων, ώς Προϊστάμε
νος Υπηρεσίας Έξετάσεως Αιτημά
των (2Γ11).

—Ό κ. ’Ιωάννης Άντωνάπουλος, 
Συμπράττων Ύποδ)ντής, Ύποδ)ντής 
παρά τή Δ)νσει Βιομηχανικών Χο
ρηγήσεων εις τό Ταμείον Συντάξεων 
Τραπέζης ’Αθηνών, ώς Δ)ντής.

—Ό κ. ’Αλέξανδρος Δεμερτζής, 
Τμημ. Λ' τάξεως, Προϊστάμενος Υ
πηρεσίας Χορηγήσεων πρός Βιομη
χανίας ’ Ερίου, Μετάξης, Τεχνητών
καί Συνθετικών Ίνών (1Α22), ώς 
Προϊστάμενος Τμήματος Γενικών 
Ζητημάτων καί Γραμματείας.

—Ό κ. ’Ιωάννης Καρατζάς, Λογ. 
Λ' τάξεως, οός Προϊστάμενος Υ
πηρεσίας Χορηγήσεων πρός Βιομηχα
νίας Ξύλου, Χάρτου, Έκτυποόσεων, 
Εκδόσεων (1 All).

— Ο κ. Βασίλειος Διαμαντόπου- 
λος, Λογ. Λ' τάξεως, ώς Προϊστά
μενος Υπηρεσίας Χορηγήσεων πρός 
βιομ) νιας Δέρματος, ’Ελαστικού καί 
Ειδών έκ Πλαστικής "Υλης.

—Ό κ. Παναγιώτης Σωτηρίου, 
Λογ. Λ' τάξεως, ώς Προϊστάμενος 
Υπηρεσίας Χορηγήσεων πρός Ξενο
δοχειακός καί Τουριστικός ’Επιχει
ρήσεις (1Β12) αντί τοϋ κ. Νικολάου 
Μαυρίδη, Τμημ. Β' τάξεως, τοπο
θετούμενου ώς Προϊσταμένου Υπη
ρεσίας Χορηγήσεων πρός Μεταλλεία 
Βιομ) νιας, Μεταλλουργίας, Υαλουρ
γίας, Ψύχους, Φαγεντιανών Ειδών 
καί Ειδών έκ πορσελάνης παραγω
γής κινηματογραφικών ταινιών καί 
’Επιχειρήσεων κοινής ώφελείας (1Β 
21).

—Ό κ. Σπυρίδων Φακιολας, Τμημ. 
Β' τάξεως, παρά τή Δ)νσει Προσω
πικού, (Διάθεσιν πρός τοποθέτησιν), 
ώς Προϊστάμενος Υπηρεσίας Κλει
δών ’Εξωτερικού (7Γ13) αντί τοϋ 
κ. Γεωργίου Βακαλοπούλου, Ύπο- 
τμημ., τοποθετούμενου ώς Προϊστα
μένου Υπηρεσίας Διεκπεραιώσεως 
άπλής αλληλογραφίας.

—Ό κ. Νικόλαος Μελισσαρόπου- 
λος, Ύποδ)ντής, Ύποδ)ντής Ύποδ) 
νσεως Γενικών Ζητημάτων καί Σχέ
σεων μετ’ ’Ανταποκριτών Εξωτερι
κού, ώς Ύποδ)ντής Ύποδ)νσεως 
Σχέσεων μετά τοΰ Έξοττερικοϋ 
(16 Λ) .

—Ό κ. Διονύσιος Μοντεσάντος, 
Συμπράττων Ύποδ)ντής, Ύποδ)ντής 
Ύποδ)νσεως Διοικ. Παρακολουθή- 
σεως Μονάδων Εξωτερικού, ώς Ύ
ποδ) ντής Ύποδ)νσεως ’Εξωτερικού 
Συναλλάγματος (16Β).

—Ό κ. Στέφανος Θωμαΐδης, 
Συμπράττων Ύποδ)ντής Ύποδ)ντής 
Ύποδ)νσεως Εργασιών Δικτύου Ε
ξωτερικού, ώς Ύποδ)ντής Ύποδ)ν
σεως Δικτύου Εξωτερικού (16Γ).

—Ό κ. Γεώργιος Καρανίκας, 
Τμημ. Β' τάξεως, Προϊστάμενος 
Ύπηρεσίας ’Εξωτερικού Συναλλά
γματος, ώ; Προϊστάμενος Τμήματος 
Εξωτερικού Συναιλ) τος (16132).

—Ό κ. Άχιλλέας Τριαντάφυλλου, 
Τμημ. Λ' τάξεως, Προϊστάμενος 
Τμήματος Ελευθέρων Πράξεων έ) 
συναλλάγματος, ώς Προϊστάμενος 
Τμήματος Χορηγήσεων Δικτύου Ε
ξωτερικού (16Γ2).

—Ό κ. Θεόδωρος Σ αλί μπας, Τμη
ματ. Λ' τάξεως, Προϊστάμενος 
Τμήματος παρά τή Ύποδ)νσει Δη
μοσίων Σχέσεων, ο'ις Προϊστάμενος 
Τμήματος Συγγενών ’Οργανισμών 
Εξωτερικού καί Μελετών (16Γ3).

—Ό κ. ’Ιωάννης Μάνος, Τμηματ. 
Β' τάξεως, Π ροϊστάμενος Τμήμα
τος Καταστημάτων καί Συγγενών 
’Οργανισμών, ώς Προϊστάμενος 
Τμήματος Άναπτύξεως ’ Εργασιών 
(16Ε1) .

—Ό κ. ’ Ιωάννης Σταυρακόπουλος, 
Τμημ. Β' τάξεως, Προϊστάμενος 
Τμήματος, ώς Προϊστάμενος Τμήμα
τος Συνδρομής Δικτύου ’Εσωτερικού 
καί Π αρακολουθήσεως Διεθνών Κα
νόνων.

—·Ό κ. Νικόλαος Λέϊσος, Τμημ. 
Λ' τάξεως, παρά τή Δ)νσει Προ
σωπικού, (Διάθεσιν πρός τοποθέτη- 
σιν), ώς Προϊστάμενος Τμήματος 
Βενικών Θεμάτων Δικτύου Εξωτερι
κού.

—Ό κ. ’Ιωάννης Γιαννάκης, Τμη- 
ματάρχης Λ' τάξεως, Προϊστάμε
νος Τμήματος Διοικ. Π αρακολουθή
σεως Μονάδων ’Αφρικής - Αυστρα
λίας, ώς Προϊστάμενος Τμήματος 
Πιστωτικών Ευχερειών έκ τοΰ Ε
ξωτερικού (16Α3).

—Ή κ. Αδαμαντία Παντελιά - 
Θεοφιλίδου, Ύποτμημ., Προϊσταμέ- 
νη, Υπηρεσίας Γραμματείας, ώς 
Προϊστάμενη Τμήματος Στατιστικής 
καί Γραμματείας.

—Ή κ. Σοφία Άποστολίδου, Λο
γιστής Λ' τάξεως, ώς Προϊσταμένη 
Υπηρεσίας Γραμματείας (16)12).

—Ή κ. Παναγιώτα Νάσκαρη, 
Λογ, Λ' τάξεως, Προϊσταμένη 'Υ
πηρεσίας Σχέσεων Περιοχής Ευρώ
πης καί Περιοχής Στερλίνας καί 
Καναδά, ώς Προϊστάμενη Υπηρεσί
ας Σχέσεων Περιοχής Ευρώπη; 
(16Α11).

—Ό κ. Δημήτριος Άσπρογέρακας 
Τμημ. Β' τάξεως, Προϊστάμενος Υ
πηρεσίας Σχέσεων Περιοχής ΗΠΑ 
Κεντρικής καί Νοτίου Αμερικής, ώ; 
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σχέσεων 
Περιοχής Μέση; Ανατολής καί ’Α
φρικής.

—Ή κ. "Ελλη - "Αννα ΓαρατζιΟί
τη, Λογ, Λ' τάξεως, Προϊστάμενη 
Υπηρεσίας Στατιστικών Συν) γών 
Έξ)κοΰ, ώς Προϊσταμένη Υπηρεσί
ας Συγκεντρώσεως Στοιχείονν Συνερ
γασίας μετ’ ’Ανταποκριτών.

—-’Ο κ. ’Αντώνιος Ζερβός, Τμημ. 
Β' τάξεως, Προϊστάμενος Υπηρε
σία; Γενικών Ζητημάτων ’Εξωτερι
κού, ώς Προϊστάμενος Υπηρεσίας 
Γενικών Ζητημάτων (16Α21).

—Ό κ. Θεόδωρος Μπελεζίνης, 
Ύποτμημ. ώς Προϊστάμενος Υπη
ρεσίας ’Εξωτερικού Συναλλάγματος 
(16Β21).

•—Ή κ. ’Αγγελική Κοραχάη, Ύ
ποτμημ., ώς Προϊσταμένη Ύπηρε- 
σίας ’ ΕκκαΙΙας) νσεως Σιτνονλλαγιματι- 
κών Σχέσεων μετά τής Τραπέζης 
Ελλάδος.

—Ή κ. "Ερση - Βασιλική Τζου- 
μάκα, Τμημ. Β' τάξεως, Προϊστά
μενη Υπηρεσίας Καταστημάτων καί 
Συγγενών ’Οργανισμών Εξωτερικού, 
ώς Προϊστάμενη Υπηρεσίας Λει
τουργικών Θεμάτων (16Γ11).

—Ό κ. Σπυρίδων Έξαρχόπουλος, 
Ύποτμημ., Προϊστάμενος Ύπηρε- 
σίτς, ώς Προϊστάμενος Υπηρεσίας 
Π αρακολουθήσεως Θεμάτων.

—Ό κ. Κων)νος Γαλιάτσος, Λογ. 
Λ' τάξεως, ώς Προϊστάμενος Υπη
ρεσίας Π αρακολουθήσεως Κινδύνων.

-—Ό κ. ’Αριστοτέλη; Χρονόπουλος 
Λογιστής Β' τάξεως, παρά τφ Ύπο- 
καταστήματι Π?.. Συντάγματος.

—Ό κ. ’Ιωάννης Κοτίδης, Λογι
στής Λ' τάξεως, ’Εντεταλμένο; καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου, παρά 
τφ Ύποκαταστήματι Γιαννιτσών, 
είς τό Π ρακτορείον "Αργους Όρε- 
στικοΰ, ώς Προϊστάμενος, αντί τοΰ 
κ. Μιχαήλ Στεργιοπούλου, Λογιστοΰ 
Λ' τάξεως, μετατιθεμένου είς τό Υ
ποκατάστημα Γρεβενών, ώς Δίντού, 
αντί τοϋ κ. ’Ανδρονίκου Γράλιστα, 
Τμημ. Β' τάξεως, μετατθιεμένου είς 
τό Ύποκλμα ’Εδέσσης, ώς Δ)ντοϋ, 
αντί τοϋ κ. Εμμανουήλ Δακή, Τμημ, 
Λ' τάξεως, μετατιθεμένου είς τό Ύ
ποκ) μα Κοζάνης, ώ; Δ)ντοΰ.

ΘΥΤΕΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑ
Ό δράστης συνελήφθη καί ό 

τραυματισθείς ταμίας μετεφέρθη 
στο Νοσοκομείο. Αύτός, περίπου, 
ίταν 6 επίλογος τοϋ άστυνομικοΰ 
δελτίου για τή νέα απόπειρα λη
στείας σέ υποκατάστημα τής Τρα- 
πέζης μας.

Ή ληστεία δέν πραγματοποιήθη
κε καί έμεινε ατό στάδιο τής άπό- 
πειρας.

01 υπάλληλοι τής Τραπέζης μας 
γιά μια άκόμη φορά, μέ κίνδυνο τής 
ζωής τους, προστάτευσαν τά συμ
φέροντα της.

Οίίτε τόν έπαινο σπεύδουμε νά 
προκαλέσουμε, οϋτε τή προσφορά 
μας νά προβάλλουμε.

Το γεγονός επισημαίνουμε καί 
τήν άνάγκη νά προστατευθοΰν περι- 
σότερο οί υπάλληλοι τήν ώρα τής 
έργασίας τους.

Αύτά μόνο γιά τή νέα απόπειρα 
ληστείας καί εϊμαστε βέβαιοι, δτι 
τό σήμα πού έκπέμπουμε είναι 
ευκολονόητο.

Αρχιιε ή ίξίτιιι τών περιλορρονορίνων 
είο το ύπίρνηρο τών σολλόνων Βερίτιι

• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Τά Διοικητικά Συμβούλια 

τοΰ Συλλόγου μας καί τοΰ Συλ
λόγου Τραπέζης ’Αθηνών κυκλο
φόρησαν τήν άκόλουθη ένημερω- 
τική άνακοίνωση γιά τήν πορεία 
τών θεμάτων μας:

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συνάδελφοι,
'Η αντικειμενική θεμελίωση καί 

ή έγκαιρη υποβολή τών αιτημάτων 
μας πρός τή Διοίκηση τής Τραπέ
ζης, ΰπό τών Διοικ. Συμβουλίων 
τών Συλλόγων μας, διηυκόληνε τνό 
διάλογο Διοικήσεως καί Συλλογι
κής Έκπροσωπήσεως, μέ Αποτέλε
σμα νά άρχίση αμέσως ή έξέταση 
τών περιλαμβανομένων είς τό υπό
μνημα τών Συλλόγων μας, θεμά
των. ('Ολόκληρο τό .Υπόμνημα δη- 
μοσιεύθηκε στην «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» 
μηνάς Φεβρουάριου),

’Οκτώ μόλις μέρες μετά τήν Απο
βολή τοΰ υπομνήματος πραγματο
ποιήθηκε συνάντηση τών Προεδρεί
ων τών Συλλόγων μας μέ τόν 'Υπο
διοικητή κ. Παν. Τζαννετάκη, πα
ρουσία καί τοΰ Διευθυντοΰ Δ) νσε
ως Προσωπικού κ, Εΰάγ. Μακρή 
καί άπεφασίσθη ή βάσει ημερήσι
ας διατάξεως έξέταση καί αντιμε
τώπιση τών θεμάτων μας.

Στή πρώτη τετράωρη σύσκεψη 
πού επακολούθησε, κατά τήν οποία 
καί διαπιστώσαμε τό ειλικρινές έν- 
οιαφέρον τής Διοικήσεως γιά τά 
Προσωπκιό τής Τραπέζης εξετά
στηκαν καί άντμετωπίστηκαν τά 
ποιο κάτω θέματα:

—ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ — ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΥΛ 
ΛΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

Σάς είναι γνωστή, ή πλήρης αν
τίθεσή μας στή διαδικασία κρίσε- 
ως πού άκολουθεϊται είς τά συμβού
λια προαγωγών καθώς καί είς τήν 
σύνταξη τών Φύλλων Ποιότητας.

Ζητήσαμε μετ’ έπιμονής νά γίνη 
αναθεώρηση τών Προαγωγών 1975 
καί τοΰ τρόπου Συντάξεως Φύλλων 
Ποιότητας.

'Η Διοίκηση άνεγνώρισε τήν ά
νάγκη τής άναθεωρήσεως τοΰ Κα
νονισμού Συντάξεως Φύλλων Ποιό
τητας καί άπεφασίσθη ή σύσταση 
επιτροπής μέ συμμετοχή έκπροσω
πήσεως τών Συλλόγων μας ή όποια 
καίθά προβή στην Αναθεώρησή του.

Τό αίτημα τής άναθεωρήσεως 
τών Προαγωγών 1975 δέν έγινε Α
ποδεκτό γιά λόγους ουσίας, που 
άναφέρονται καί είς τις προ τοΰ 
1975 προαγωγές αλλά καί γιά κα
θαρά τυπικούς λόγους.

Τά Δ.Σ. μελετούν τις ώς άνω α
πόψεις καί έπανεξετάξουν τήν δλη 
εξέλιξη τοΰ θέματος ύπό τό πρίσμα 
γενομένων άδικιών καί μεθοδεύσε- 
ως άποκαταστάσεώς των.

—ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΠΡΟ
ΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑ
ΣΤΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪ
ΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ)

Τό ολο θέμα εξετάστηκε εις τά 
πλαίσια τής γενικότερης ,έπιδομα- 
τικής πολιτικής τής Τραπέ.ης, ό
πως διατυπώνεται είς τό υπόμνημά 
μας.

Γιά νά μη καθυστέρηση όμως ή 
ρύθμισή του αντιμετωπίστηκε, κατ’ 
εξαίρεση ώς επείγον.

Σέ πρώτο στάδιο άποφασίστηκε 
ή έπαναφορά τοΰ θεσμοΰ τών έπι- 
δομάτων ευθύνης σέ ολόκληρο τό 
δίκτυο καί διά τό σύνολο τών δι- 
καιουμένων, άνε ξαρτήτως βαθμοΰ 
άπό 1)1)76, μέ νέες ευνοϊκότερες 
προϋποθέσεις.

Θά έπακολουθήση ή Αντιμετώπι
ση τοΰ θέματος γιά τό Προσωπικό 
Διοικήσεως.

Ή ρύθμιση τοΰ επιδόματος τών 
μικρομίσθων μέ τήν ενσωμάτωσή 
του είς τό μισθό, είχε, ώς γνωστό, 
προηγηθή.

Τά επιδόματα ευθύνης είχαν πε
ρικοπή άπό 1)7)74 μέ τή συλλογι
κή σύμβαση τής έξομοιώσεως καί 
τό αϊτημα έπαναχορηγήσεώς τους 
υπεβλήθη είς τή Διοίκηση μόλις ά- 
ναλάβαμε τά καθήκοντα μας.

Κρίναυμε, δτι λεπτομέρειες έπΐ 
τοΰ θέματος κατ’ ούδέν θά ωφελού
σαν.

—ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΊΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Τό αίτημά μας γιά τή χορήγη
ση έπιδόματος είς τό Προσωπικό 
τών Ύποκ)των τών περιοχών πού 
έχουν χαρακτηρισθεϊ ώς παραμεθό
ριες μέ νόμο τοΰ Κράτους, έγινε 
δεκτό καί άποφασίστηκε ή χορήγη
σή του σέ δλες τις περιοχές.

Σέ όσες άπό τις περιοχές αυτές 
χορηγείται άλλης μορφής επίδομα 
(Τουριστικό) τό επίδομα αύτό συμ
ψηφίζεται είς τό επίδομα παραμε
θορίων περιοχών.

Τυχόν ευνοϊκότερες παροχές είς 
τό μέλλον ύπό τής Πολιτείας πρός 
τούς υπαλλήλους παραμεθορίων πε
ριοχών 6ά χορηγηθούν κατά τό ΰ- 
πολειπόμενο τοΰ έπιδόματος ποσόν.

—ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

’Επιδίωξη τών Συλλόγων μας 
είναι ή γενίκευση τής χορηγήσεώς 
του.

Πρός τό παρόν έπεκτείνεται καί 
σέ νέες περιοχές πού έχουν χαρα- 
κτηρισθή τουριστικές.

—ΚΛΑΣΜΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΣ

Τό θέμα προέκυψε άπό τή Συλ
λογική Σύμβαση γιά τήν έξομοί- 
ωση καί τό αίτημα γιά τή ρύθμιση 
του υπεβλήθη άμέσως είς τήν Δι
οίκηση άπό τά Διοικητικά μας Συμ 
βούλια,

Ή Διοίκηση τό άνεγνώρισε ώς 
δίκαιο καί άπεδέχθη κατ’ αρχήν 
τήν ικανοποίησή του.

Έδόθη ή έντολή νά μελετηθή ή 
οικονομική έπιβάρυνση ή οποία θά 
πρόκυψη καί θά έπακολουθήση ή έγ
κριση τής Διοίκησες.

—ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΚΝΩΝ ΠΡΟ
ΣΩΠΙΚΟΥ

Άποφασίστηκε ή πρόσληψη πέ
ραν τών 96 προσληψθέντων τέκνων 
καί άλλων έκατό άπό εκείνα πού 
πήραν μέρος στο τελευταίο διαγω
νισμό.

Ικανοποιήθηκε έτσι, στό σύνολό 
του σχεδόν, τό αίτημα τών ενδια
φερομένων συναδέλφων μας.

—ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

Ή σοβαρότης τού θέματος καί 
ή εκμετάλλευση πού έγινε στό πα
ρελθόν καί έπιχειρήται καί σήμερα 
άπό άνεύθυνα πρόσωπα μάς επιβάλ
λει, νά συστήσουμε είς τούς ενδια

φερομένους συναδέλφους, άλλά καί 
σέ δλα τά μέλη τών Συλλόγων μας 
ν ά μη σπεύδουν οί ίδιοι σέ ενέρ
γειες ή νά ενισχύουν ενέργειες άλ
λων, πού αντί νά ωφελήσουν θά πε
ριπλέξουν τό θέμα.

Οί Σύλλογοί μας, οί απόψεις 
τών όποιων διατυπώθηκαν στό υ
πόμνημα καί αναπτύχθηκαν λεπτο
μερώς κατά τή σύσκεψη, αντιμετω
πίζουν σέ δλες του τις πτυχές τό 
θέμα.

Αί ύφιστάμεναι καί προκύπτου- 
σαι νομικής καί άλλης φύσεως δυσ- 
χιέρειαι μελετώνται καί άναζητοΰν- 
ται τά νομικά πλαίσια, πού θά ο
δηγήσουν είς τή λύση.

'Η ίδρυση καί λειτουργία τής 
Σχολής Έπιμορφώσεως, σέ σύντο
μο χρονικό διάστημα, κατοχυρωμέ
νης μέ ειδικό άρθρο είς τόν ’Οργα
νισμό 'Υπηρεσίας αποτελεί μερική 
μόνον λύση τού θέματος.

Τά Διοικ. Συμβούλια τών Συλ
λόγων μας θά καταβάλλουν δλες 
τις προσπάθειες καί θά προχωρή
σουν στις επιβαλλόμενες ενέργειες 
γιά τή νομική κάλυψη τοΰ θέματος. 
Σχετικές συζητήσεις γίνονται ήδη 
καί μέ τό Σύλλογο τής ’Αγροτικής 
Τραπέζης.
Συνάδελφοι,

Αυτή καί μόνον αυτή είναι ή α
λήθεια.

"Οσα γράφονται, ψιθυρίζονται, 
διαδίδονται καί σάς μεταδίδονται 
σαν υπεύθυνες πληροφορίες είναι 
ανακριβή.

Η έξέταση τών υπολοίπων θεμά
των μας 8ά γίνη σέ προσεχή σύσκε
ψη.

Έν τώ μεταξύ καί μέχρι νά ολο
κληρωθούν οί προσπάθειές μας, 
πού δπως θά διαπιστώσατε, άπέφε- 
ραν ήδη θετικά αποτελέσματα σέ 
σύντομο χρονικό διάστημα, σέ πο
λύ σοβαρά θέματα, σάς ζητούμε .νά 
απορρίπτετε κάθε ανεύθυνη πληρο
φορία πού διοχετεύεται έντέχνως.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Καλή σταδιοδρομία

Τό Διοικ. Συμβούλιο διεξιώθηκε στή Λέσχη τοΰ Συλλόγου μας τούς 
νεοπροσληψθέντες συναδέλφους μέ τή λήξη τής προπαιδεύσεώς τους. 
Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας, κ. Παν. Θεοφανόπουλος καλωσόρισε 
τούς νέους συναδέλφους, στην οικογένεια μας καί τούς ανέπτυξε τις 
υποχρεώσεις καί τά δικαιώματα τους ώς υπαλλήλων τής Εθνικής

Τραπέζης.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Τήν πλήρη συμπαράστασή του στον 

αγώνα διαφόρων κλάδων εργαζομέ
νων, γιά τήν ικανοποίηση δίκαιων 
αιτημάτων τους, έξεδήλωσε μέ διά
φορους τρόπους τό Διοικ. Συμβούλιο 
τοϋ Συλλόγου μας. ’Ιδιαίτερα, βοή
θησε ΐ’έ όλες του τις δυνάμεις, στην 
επιτυχία τών αγωνιστικών έκδηλιό- 
σεων τών συναδέλφων μας τού συγ
κροτήματος Άνδρεάδη, πού αγωνί
ζονται γιά:

1. Πλήρη καί άμεση εφαρμογή τής 
έξομοιώσεως ώστε νά μη ΰπολείπων- 
ται τών συναδέλφων τους τής Ε
θνικής Τραπέζης καί σήμερον καί είς 
τό μέλλον.

2. Ταχεία καί οριστική μορφή Δι- 
οικήσεως τοΰ Συγκροτήματος κατά 
το πρότυπο τής ’Εθνικής Τραπέζης 
μέ συμμετοχή τών εργαζομένων.

3. Σύνταξη οργανισμού στις Τρά
πεζες Πειραιώς — ’Αττικής καί στις 
Ασφαλιστικές 'Εταιρείες καί τή ρύ
θμιση τού ασφαλιστικού των θέμα
τος.

Τά γραφεία τού Συλλόγου 
’μας μετεφέρθησαν στον 1ον$
► όροφον τού έπι τής όδοΰ Πε-
► σμαζόγλου 1 κτιρίου.

4. ’Άμεση πρόσληψη τοϋ άναγκαι- 
οϋντος προσωπικού.

5. "Αμεση καταβολή τών ημερομι
σθίων απεργίας.

★
Τό Διοικ. Συμβούλιο τού Συλλόγου 

Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών μέ τηλε
γράφημά του ευχαρίστησε τό Διοικ. 
Συμβούλιο τοΰ Συλλόγου μας γιά τήν 
ολόθερμη συμπαράστασή του στον ά- 
περγιακό του; άγώνα.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΝ
“Οπως είναι γνωστό, ή Διοίκηση 

τής 'Ομοσπονδίας μας κατήγγειλε, 
τις Συλλογικές Συμβάσεις μέ τις 
Τράπεζες καί ζήτησε αύξηση τών 
βασικών μας μισθών κατά 25ο) ο.

Πριν λίγες μέρες συμπληρώθηκε 
τό «εύλογο» χρονικό διάστημα πού α
παιτεί ό περιβόητο; νόμος 3239 καί 
αναμένονται οί πρώτες ένέργειες τής 
'Ομοσπονδίας γιά τήν διεκδίκηση 
τών αυξήσεων γιά όλο τόν κλάδο 
τών Τραπεζοϋπαλλήιλων, δεδομένου 
δη τό θέμα τών γενικών αυξήσεων, 
χειρίζεται γιά λογαριασμό αλών τών 
Συλλόγων μελών της, ή Διοίκηση 
τής 'Ομοσπονδίας μας (ΟΤΟΕ).

Οί εξελίξεις τοϋ θέματος θά γνω
στοποιηθούν άμέσως μέ άνακοίνωση 
τοϋ Συλλόγου.



“till ΙΟΝ ΤΥΠΟΝ ΙΟΝ ΗΛΕ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 1η ΣΕΑ.)

των ενεργειών για, τήν ενοηοίτ,σν) των ύφιστα.;ι.£νιον 
^ολλόγοιν ΪΙροοωτκκοϋ της ΊΓρα,ττεζης ρ,χς. Γνωρίζε
τε ίίλοι, δ τι ιτρδ των άρ/αιρεβιών, δ 3Βύλλογός μ^χς 
δριβζδταν βέ «εμιπδλειμη» ζα.τά.<ϊτα.βη μ.έ τους άδελφους 
Συλλόγους. 16το ούντομ.ο διάοτημα τής θητείας μας 
'/.«οζαταιιτήβαμε τη συνεργασία καί «ροετοιμάζουμε 
την ενότητα.

ΒΕρωτοίΐόρυι στη μάχη γιά τη διαφύλαξη, τής ανε
ξαρτησίας καί ακεραιότητας των ’.Ασφαλιστικών μας 
Ταμείων καί τής κατο/υρώσεως των δικαιωμάτων 
μας» παραμένουμε άγρυπνοι φρουροί» έτοιμοι να συν
τρίψουμε κάθε νία επιβουλή. Μαράλληλα εξετάζουμε 
δλες τις πτυχές καί μελετάμε τις άπόψεις» που έχουν 
διατυπωθεί γιά την ενοποίηση των * Ασφαλιστικών Τα
μείων του Μροσωπικοΰ τής Τραπεζης μας.

Επαναλαμβάνουμε τη διαβεβαίωσή μας, δτι κά
θε λύση προϋποθέτει τή πλήρη εξασφάλιση τών ασφα
λιστικών μας δικαιωμάτων.

★

Χτό φύλλο τής «Τραπεζιτικής» τού Φεβρουάριου 
δημοσιεύτηκε ολόκληρο τδ υπόμνημα πού υποβάλλαμε 
στη Διοίκηση καί πού άφοροϋσε στο μεγαλύτερο μέρος 
τών επαγγελματικών μας προβλημάτων, .νΰτό καί μό
νο άποδεικνύει» ότι χωρίς καμμιά καθυστέρηση μελε
τήσαμε» ιεραρχήσαμε καί κινήσαμε τή διαδικασία γιά 
την ικανοποίηση τών θεμάτων μας.

Τό σύνολο τών προβλημάτων μας» άντιμετωπίζε- 
ται με βάση το συμφέρον δλου τού ΙΙροσωπικοϋ, χω
ρίς ή ικανοποίηση ενός ειδικού θέματος μιας μερίδας 
συναδέλφων νά παραβλάπτη τά συμφέροντα μιας άλ
λης μικρής ή μεγάλης.

Καθιερώσαμε την αρχή τής άμεσης επικοινωνίας 
με τά μέλη τού Συλλόγου. "Ολα τά θέματα πού α
πασχολούν συναδέλφους μας όποιασδήποτε κατηγορίας 
συζητοΰνται μαζί τους καί λαμβάνονται ύπ* όψιν οί α
πόψεις καί προτάσεις τους γιά την αντιμετώπισή τους.

Άιιί τή πρώτη στιγμή» εξ άλλου» δηλώσαμε προς 
τή Διοίκηση τής Τραπεζης» δτι θά μάς βρή καθέτως 
αντιθέτους σέ κάθε περίπτωση πού θά συζητούσε ή θά 
δεχόταν σέ συζήτηση επί θεμ,άτων τού ϊΐροσωπικού» 
μερίδα αυτού ή εκπροσώπους όποιουδήποτε συνδέ
σμου ή άλλης μορφής έκπροσωπήσ-εως, πλήν τής έκ- 
προσωπήσεως τού 35υλλόγου, ενώ ταυτόχρονα τήν από
φασή μας αυτή πού περιβλήθηκε μέ ομόφωνη έγκριση 
τού Δ.25. στην πρώτη συνεδρίασή, του, τήν καταστήσα
με γνωστή σέ κάθε πλευρά.

’Δ.ναλάβαμε τον ύπεύθυνο χειρισμό τού Θέματος 
Λ 8.11 ΜΤίΆΙΟΙ’ΧΟΪ.

"Εχουμε ήδη υποβάλλει στή Διοίκηση τις απόψεις 
μας καί έχουμε συζητήσει σέ ειδικές συσκέψεις τό Θέ
μα. Οί άμέσως ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι πρέπει νά 
μάς δώσουν τά περιθώρια χρόνου πού άπαιτούνται γιά 
νά φθάσουμε σέ αίσιο Αποτέλεσμα.

’ Εν τώ μεταξύ, δπως γνωρίζετε από τις ανακοινώ
σεις μας, ένα μέρος τών αιτημάτων μας ήδη επιλύθη
καν, ένα άλλο βρίσκεται στο στάδιο τής έπιλύσεως, ενώ 
γιά τά υπόλοιπα καί εκείνα πού ανακύπτουν καθημερι
νά έχει μεθοδευτεί μιά συστηματική συνεργασία μέ τή 
Διοίκηση τής Τραπέζης καί τούς άρμόδιους υπηρεσια
κούς παράγοντες γά τήν Αντιμετώπισή τους.

«θέσαμε τον δάκτυλον επί τον τύπον τών ήλων».
’ Ανασύραμε εις τήν επιφάνεια καί προβάλαμε 

προβλήματα ύπάρξεως τής ίδιας τής Τραπέζης καί 
τών εργαζομένων σ’ αύτή.

Ιΐροβλήματα προωθημένα πέρα άπό τήν καθημε
ρινή δραχμική αύξηση καί τήν ικανοποίηση αιτημά
των συνήθους μορφής. ΙΙροβλήματα, πού ενισχύουν 

τό οικονομικό υπόβαθρο τού " Εθνικού μας ’Ιδρύμα
τος καί κατοχυρώνουν τή θέση μας μέσα σ’ αυτό, τήν 
άξιοπρέπειά μας σαν ελευθέρων εργαζομένων ατό
μων, τήν όμ,αλή καί απρόσκοπτη εξέλιξή μας, τή δυ
νατότητα άξιολογήσεως μέ άξιο,κρατικά κριτήρια καί 
τήν εξαφάνιση κατεστημένων καταστάσεων πού χωρίς 
αύτή είναι άδιανόητη ή προετοιμασία μας γιά τή νέα 
πραγματικότητα πού διαμορφώνεται μέ τήν ένταξή 
μας στον Ευρωπαϊκό χώρο τής Κοινής Αγοράς. 
Γιατί, άς μην κρυβόμαστε, οί επιπτώσεις άπό τήν έν
ταξη αύτή, άν δέν ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΕΤΟΙΜΟΙ 
θά είναι πιθανόν ολέθριες, ιδιαίτερα γιά τό εργαζό
μενο τμήμα τού ’Ελληνικού Ναού.

Αυτές τις επιπτώσεις αγωνιζόμαστε, μέ σκληρή 
δουλειά, νά τις Απομακρύνουμε Από τον κλάδο μας.

Άπό τόν άγώνα μας αύτό, μια ΝΕΑ TJPAIIE- 
ΖΑ θά γεννηθή καί τό μέλλον τό δικό μας καί τών παι
διών μας θά κατοχυρωθή Αλλά καί ή Θέσις μας ώς ερ
γαζομένων θά βελτιωθή.

Αυτές είναι οί ενέργειές μας στο διάστημα τών δύο 
μηνών πού βρισκόμαστε στη Διοίκηση τού Συλλόγου 
μας» Αυτοί είναι οί στόχοι μας. Αύτή είναι ή Αλήθεια 
καί ή πραγματικότητα.

Γιά τήν επιτυχία τών στόχων μας θά διαθέσουμε ό
λες μας τις δυνάμεις. ’ί£ς έντιμοι συνάδελφοι καί συν- 
δικαλισταί δέν θά σάς άποκρύψουμε ποτέ τίποτα.

"Ολα δείχνουν ότι θά επιτύχουμε. 2Εάς καλώ όλους 
νά συνειδητοποιήσετε τό μέγεθος καί τή σημασία τού 
άγώνα, γιά τήν αντιμετώπιση τής καθημερινής πρα
γματικότητας καί τής προετοιμασίας τού αύριο.

3Βέ πρώτη φάση ή ευθύνη ανήκει σέ μάς. Άπό σάς 
ζητάμε μιά πλήρη συνυπευθυνότητα, πού σ’ αυτό τό 
στάδιο εκφράζεται, μέ τήν αρραγή ενότητά μας καί 
τήν καθολική συμπαράστασή σας.

SIAN. ΟΕΟΦΑΝΟΗΟΙΆΟΝ

Τρεις μήνες θητείας 
τού Διοικ. Συμβουλίου

Σύντομος άπολογισμός τής δράσεως του

Τρεις μήνες έχουν συμπ/.ηρωθεϊ 
άπό τήν ήμερα πού συγκροτήθηκε σέ 
σώμα καί άν έλαβε τή Διοίκηση τοΰ 
Συλλόγου τό νέο Διοικητικό Συμβού
λιο.

Στο σύντομο αύτό χρονικό διάστη
μα, ή δραστηριότητα τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου έπεκτάθηκε σέ όσο ήταν δυ
νατό περισσότερα θέματα τών με
λών τοϋ Συλλόγου μας καί γενικώ- 
τερα τών εργαζομένων στήν ’Εθνι
κή Τράπεζα.

Συγκεκριμένα τό Δ.Σ.:
-—Αντιμετώπισε τόν κίνδυνο τής 

καταργήσεως τής αύτστελείας τών 
’ Ασφαλιστικών μας ’Οργανισμών, 
πού εμφανίστηκε τόν περασμένο Ια
νουάριο.

—ΕΙσηγήθηκε στήν ΟΤΟΕ καί έ
ζήτησε τήν υιοθέτηση, καί προβολή 
τών κατωτέρω αιτημάτων:

"Αμεση καταγγελία τής εν ίσχύϊ 
Συλλογικής Συμβάσεως ’Εργασίας.

’Επέκταση, τοϋ καταβαλλο,μένου ε
πιδόματος επιστημονικής άποδόσεως 
εις απαντας τούς προσφέρόντας τής 
αυτής μορφής υπηρεσίαν.

Χορήγηση επιδόματος παραμεθορί
ων περιοχών.

Τό ’Εκτελεστικόν τής ΟΤΟΕ υιο
θέτησε καί τά τρία αιτήματα τοϋ 
Συλλόγου μας.

—Έμελέτησε, Ιεράρχησε καί υπέ
βαλε σέ συνεργασία μέ τό Διοικητι
κό Συμβούλιο τοΰ Συ?.λόγου Τραπέ
ζης ’Αθηνών τά εκκρεμή θέματα τού 
προσωπικού τής Τραπέζης μας. (Τό 
πλήρες υπόμνημα έχει δημοσιευθή 
στήν «Τραπεζιτική» μηνάς Φεβρουά
ριου) .

— Πήρε τήν πρωτοβουλία γιά τήν 
ενοποίηση τών Συλλόγων καί τών 
’Ασφαλιστικών Ταμείων τοΰ Προσω
πικού.

φθέντων τοϋ τελευταίου διαγωνισμού.
—’Εζήτησε τήν αύξηση, τής πι- 

στώσεως τοΰ Λογαριασμού Χορηγή- 
σεως ’Ατομικών Δανείων καί τή μεί
ωση τοϋ έπιτοκίου.

■—Έζήτησε τόν καθορισμό κατω- 
τάτου ορίου ωριαίας ΰπερωριακής ά- 
ποζημιώσεως.

—Έζήτησε τήν αναμόρφωση, τοΰ 
Κανονισμού Στεγάσεως Π ροσωπικοΰ 
εις τάς συγχρόνους απαιτήσεις.

-—Καθιέρωσε τή μελέτη τών αίτη,- 
μάτων ειδικών κλάδων τοΰ Προσω
πικού σέ συνεργασία μέ τά αμέσως 
ένδιαφεράμενα μέλη τού Συλλόγου 
τά όποια καλούνται σέ ειδικές συσκέ
ψεις. ’Ήδη, μελετήθηκαν καί έχουν 
υποβληθεί αιτήματα τοΰ Προσωπικού 
Τεχνικού Κλάδου, τοΰ Κέντρου Μη
χανογραφίας, τοΰ Θήλεος Προσωπι
κού κ.ά. Παράλληλα ειδικές ομάδες 
εργασίας επεξεργάζονται διάφορα 
θέματα.

Έξ άλλου, μέ έγγραφα, μέ προ
σωπικά διαβήματα τοΰ Προέδρου, 
μέ παραστάσεις τοΰ Προεδρείου προς 
τή Διοίκηση, καί τις αρμόδιες υπη
ρεσίες, καταβάλλεται καθημερινή 
προσπάθεια γιά τήν ικανοποίηση, υ
φισταμένων ή προκυπτόντων θεμά
των.

Ασυνήθιστα ταχύς ρυθμός 
στίς προαγωγές τοΰ 1976
Τό Διοικ. Συμβούλιο τού Συλ

λόγου μας, μέ ανακοίνωσή του, 
πού δημοσιεύουμε κατωτέρω, επι
σημαίνει τόν ασυνήθιστα ταχύ ρυ
θμό μέ τόν όποιον κινήθηκε εφέ
τος ή διαδικασία προαγωγών καί 
στηλιτεύει δημόσια τούς έπικεφα- 
λής τών μονάδων πού γίνονται 
εμπόδιο στήν ομαλή διεξαγωγή 
τών προαγωγών.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Συνάδελφοι,
Ή διαδικασία τών προαγωγών, 

κινήθηκε εφέτος μέ ασυνήθιστα τα
χύ ρυθμό.

‘Ήδη πραγματοποιήθηκαν οί προ
αγωγές μέχρι καί τοΰ βαθμού Λο- 
γιστοΰ Β' τάξεως καί χορηγήθηκαν 
οί προσαυξήσεις μέχρι καί τοΰ βα
θμού Τμηματάρχου Α', μέ VALEUR 
1) 1 )76.

Οί υπόλοιπες προαγωγές θά συ- 
νεχισθούν, μόλις όλοκληρωθή ή απο
στολή τών Φύλλων Ποιότητας έτους 
1975, άπό ώρισμένες μονάδες, ο! 
Διευθυνταί τών οποίων δέν έξεπλή
ρωσαν, δπως είχαν υποχρέωση, τό 
καθήκον τους αυτό.

Τό Διοικ. Συμβούλιο τοΰ Συλλό
γου μας σημειώνει μέ ιδιαίτερη ι
κανοποίηση, τήν έγκαιρη προετοι
μασία τών προαγωγών άπό τήν Δι
εύθυνση Προσωπικού καί στηλιτεύει 
δημοσία τούς επικεφαλής τών μονά

δων, πού δέν εκπληρώνουν τις έκ 
τοΰ κανονισμού υποχρεώσεις τους 
καί γίνονται εμπόδιο στήν ομαλή 
διεξαγωγή τών προαγωγών προς 
ζημίαν τών συμφερόντων τών συνα
δέλφων τους. __
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ΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΒΟΡΕΙΑ
Τό Διοικητ. Συμβούλιο τοΰ ί 

Συλλόγου μας είναι άντίθετο< 
σέ κάθε παράταση τού ορίου ή-) 
λικίας έκτος τών περιπτώσεων’ 
μισθολογικής αναπροσαρμογής ^ 

ψ μέσα στον έπόμενο χρόνο πούj 
νθάχη σαν συνέπεια τή βελτίωση f 
■’τής συντάξεως.

Τήν άποψη αύτή τοΰ Δ.Σ. έ-) 
κάνε γνωστή στή Διοίκηση τής 1 
Τραπέζης μας, ό Πρόεδρος τοΰ ’ 
Συλλόγου μας κ. Παν. Θεοφα-? 
νόπουλος καί ή Διοίκηση διεβε-1 
βαίωσε δτι δέν είναι στις προ-) 
θέσεις της ή παράταση τοΰ ό-ι 
ρίου ήλικίας. Θέμα συνεπώς j 
παρατάσεων δέν υπάρχει καί 8-J 
σοι κινούνται προς αύτή τήν < 
κατεύθυνση, ας άλλάξουν πο-' 
ρεία.

%■ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ*

ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

θέματα npiimiHii τεχνιηων ΰπηρειιων 
καί τοϋ κέντρου ριρνοϊριιίιι

■—Κατάγγειλε τόν τρόπο συντάξε
ως τών Φύλλων Ποιότητας καί άπέ- 
σπασε τή συγκατάθεση γιά τή σύ
σταση επιτροπής μέ τή συμμετοχή 
εκπροσώπων τών Συλλόγων γιά τήν 
αναθεώρηση τού σχετικού κανονι
σμού.
<8 Τό Δ.Σ. ένίσχυσε κάθε προσπά
θεια τής ΟΤΟΕ γιά τήν αντιμετώ
πιση γενικών καί ειδικών θεμάτων 
τού κλάδου μας.
® Ζήτησε τήν αύξηση τοΰ έφ’ ά
παξ προικοδοτήσεως θηλέων τέκνων 
υπαλλήλων, τό συνυπολογισμό άπό 
1)1)69 — 1)8)74 στίς τακτικές 
αποδοχές τών επιδομάτων, κατά τή 
καταβολή τών δώρων, τή καθιέρωση 
έπιδόματος ξένων γλωσσών, τήν 
αύξηση τοΰ έπιδόματος πολυετίας. 
τόν καθορισμό κατωτάτου ορίου 
τών έπιδομάτων γάμου καί τέκνων, 
τή χορήγηση τών έπιδομάτων τέ
κνων σέ άνδρες καί γυναίκες υπαλ
λήλους άνευ περιορισμού ώς προς 
τό έπάγγελμα πού άσκεϊ ό έτερος 
τών γονέων, τή χορήγηση έπιδόμα
τος γάμου εις ολας τάς θήλεις υ
παλλήλους, μέχρι καί τοΰ βαθμού 
τοΰ ΰποτμηματάρχου, ανεξαρτήτως 
τής εισοδηματικής καταστάσεως 
τοϋ συζύγου των.
® Αντιμετώπισε υπεύθυνα τό θέ
μα τών μή πτυχιούχων.
® Παρετάθη γιά ένα χρόνο ή κατα
βολή τού έπιδόματος βρεφονηπια
κών σταθμών καί έπεκτάθηκε σέ 6- 
λο το δίκτυο. Συνεχίζονται οί προσ 
πάθειες νά έπεκταθή καθολικά καί 
ατούς πατέρες.
® Αυξήθηκε τό έπίδομα μικροβάθ- 
μων κατά 20% καί ένσωματώθηκε 
στο μισθό.
@ Αυξήθηκε ή παιδική μέριμνα ά
πό 450 σέ 550 δρχ.
® Τακτοποιήθηκε τά θέμα τών φοι
τητικών αδειών.
® Αντιμετωπίζεται τό υφιστάμενο 
θέμα προσωρνοτήτων. ’Ήδη έχουν 
συγκεντρωθεί οι βασικές περιπτώ
σεις καί μελετώνται γιά τήν υπο
βολή σχετικού υπομνήματος.
® Συγκεντρώνονται τά στοιχεία 
γιά τήν αντιμετώπιση τοΰ θέματος 
τών συνθηκών έργασίας τοΰ Προ
σωπικού.
9 Συνεχίστηκε ή προσπάθεια γιά 
τή ριζική τροποποίηση τοΰ ’Οργα
νισμού Υπηρεσίας, τήν έπανέντα- 
ξη καί έθελουσία έξοδο τοΰ Προ
σωπικού, τή κατάργηση τοΰ Προα- 
γωγικοΰ διαγωνισμού άπό τοΰ βαθ 
θμοΰ ύπολογιστοΰ Β' τάξεως γιά 
υπολογιστή Α' τάξεως.

—’Αξίωσε καί επέτυχε τήν επανα
φορά τοΰ θεσμού τών επιδομάτων ευ
θύνης, παράλληλα έγινε αποδεκτή 
καί μελεταται ή ρύθμιση τοϋ θέμα
τος τών κλασιμάτων προσαυξήσεως, 
πού προέκυψε άπό τή Σ.Σ. γιά τήν 
έξ ομοίωση.

—’Αξίωσε νά διευρυνθή ή Συλλο
γική, Σύμβαση, περί ,έξοιμοιο'ισεως, ώ
στε νά αμείβεται ή εργασία μας μέ 
βάση τήν προσφορά μας καί τά πρα
γματικά δεδομένα.

—-’Επιδίωξε καί επέτυχε τήν επέ
κταση τοΰ τουριστικού έπιδόματος 
καί σέ άλλες περιοχές.

—’Επέτυχε τήν ικανοποίηση τού 
αιτήματος προσλήψεως 100 τέκνων 
συναδέλφων, πέραν τών 96 προσλη-

Τό Διοικ. Συμβούλιο τοΰ Συλ
λόγου μας, υπέβαλε στή Διοίκη
ση τής Τραπέζης τό ακόλουθο έγ
γραφο γιά τά θέματα τοΰ Προ
σωπικού τοΰ Τεχνικοΰ Κλάδου καί 
τών Χειριστών Λογιστικών Μηχα
νών:

Κύριε Διοικητά,
’Εν συνεχείςι τοΰ άπό 19.2.76 υ

πομνήματος μας έχομεν τήν τιμήν 
νά υποβάλω μεν αιτήματα ειδικών 
κλάδων τοΰ προσωπικού καί νά πα- 
ρακαλέσωμεν διά τήν αποδοχήν των: 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕ

ΧΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ (Δ)νσεως 
Τεχνικών Υπηρεσιών καί Κέντρου 
Μηχανογραφίας)

Ίρειιινίρ ιρίΕίΜιροι 

mi κοίεοιιίί lit ioiioiiit

ΟΙ προκλητικές δηλώσεις τοΰ 
Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων 
πού άφοροΰσαν άμεσα καί τούς 
"Ελληνες εργαζόμενους, προκάλε- 
σαν, ώς γνωστό, γενική αντίδρα
ση.

Ό Σύλλογός μας, ήταν ή πρώ
τη ’Οργάνωση εργαζομένων πού 
καταδίκασε δημόσια τό πνεΰμα 
καί τή νοοτροπία τών ανακοινώσε
ων τοΰ Συνδέσμου τών Βιομηχά- 
νων.

Τό πλήρες κείμενο τής άνακοι- 
νώσεως τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου 
μας, είναι τό ακόλουθο:
«Τό Διοικ. Συμβούλιο τοΰ Συλλό

γου τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος καταδικάζει 
τό πνεΰμα καί τή νοοτροπία πού 
εκφράζουν οί τελευταίες ανακοινώ
σεις τοΰ Συνδέσμου Ελλήνων Βιο
μηχανιών.

ΟΙ ανακοινώσεις αυτές άποδει- 
κνύουν, δτι οί "Ελληνες Βιομήχανοι 
παραμένουν, αμετανόητα προσκολ- 
λημένοι εις τό καθεστώς τής ασυδο
σίας τοΰ πλούτου και τής καταπιέ- 
σεως τών έργαζομένων.

Παράλληλα έπιβάλλουν εις τήν 
Κυβέρνηση καί τήν πολιτική ηγεσία 
νά προστατεύσουν τήν οικονομία 
τής χώρας μας καί τούς " Ελληνες 
έργαζομένους άπό τις άρπακτικές 
διαθέσεις καί τις όποιεσδήποτε άλ
λες επιδιώξεις τής ‘Ελληνικής ολι
γαρχίας.

ΟΙ υπάλληλοι τής Εθνικής Τρα
πέζης είναι πρόθυμοι νά βοηθήσουν 
εις πάσαν προσπάθειαν, ή οποία θά 
άπέβλεπε, εις τήν εξυγίανση τής 
Οικονομίας τής χώρας μέ τήν ταυ
τόχρονη απαλλαγή της άπό τόν α
σφυκτικό έναγκαλισμό τοΰ κεφαλαί
ου, τή δίκαιη κατανομή τοΰ ’Εθνι
κού εισοδήματος καί τήν άναγνώρί
ση καί αμοιβή τής προσφοράς τών 
έργαζομένων τάξεων τοΰ ‘Ελληνικού 
Λαοΰ.

Ό η. Εύάνΐ- Ζεκπηο£ 
στό Ειοιη. Σιιμρούίιο

Τή θέση τοΰ παρουτηθέντος άπό 
τό Διοικ. Συμβούλιο τοΰ Συλλό
γου μας κ. *ΑΘ. Γιαννακοπούλου, 
κατέλαβε ό πρώτος έπιλαχών τοΰ 
συνδυασμού τής «Προοδευτικής 
Συνδικαλιστικής Κινήσεως» κ. Ευ
άγγελος Ζεκάκος.

Α' ‘Υπομηχανικοί, τε
χνικοί βοηθοί
1. Κατάργησις τοΰ φράγμοΰ έ- 

ξελίξεως τών Υπομηχανικών καί Τε
χνικών Βοηθών (σήμερον ώς γνωστόν 
εξελίσσονται μέχρι καί τοΰ βαθμού 
Υπομηχανικού Α' καί Τεχνικοΰ 
Βοηθοΰ Α', άντιστοιχούντων προς 
τόν βαθμόν τοΰ Λογιστοΰ Α') καί 
καθορισμός περαιτέρω έξελίξεως κα
τά τά ίσχύοντα διά τό λογιστικόν 
προσωπικόν, διά τής δημιουργίας 
νέου έξελικτικοΰ βαθμολογίου, έφ’ ό
σον αί έν λόγφ κατηγορίαι Τεχνι
κών κέκτηνται τυπικών (τουλάχιστον 
απολυτήριον Γυμνασίου) άλλα καί 
ουσιαστικών υπηρεσιακών προσόν
των, αναλογών προς τούς συναδέλ
φους των τοΰ Λογιστικού Κλάδου.

Φρονοΰμεν, δτι ή έξάντλησις τής 
βαθμολογικής έξελίξεως τών έν λό
γφ υπαλλήλων άμα τή συμπληρώσει 
15ετίας συνιστα άνισον καί άδικον 
μεταχείρισίν των, ή δέ εύλόγως δη- 
μιουργουμένη εις αυτούς πικρία α
σφαλώς έχει επιπτώσεις είς τήν ά- 
ποδοτικότητα καί τό ένδιαφέρον των 
έπί ζημίφ τών συμφερόντων τής Τρα- 
πέζης;

2. ‘Ο μή συμψηφισμός τοΰ κα
ταβαλλόμενου είς τούς Τεχνικούς 
Βοηθούς Α' τάξεως έπιδόματος 6α- 
θμοΰ (δρχ. 1.000) πρός τό διά τής 
ύπ’ άρ. 433)74 Πράξεως Διοικήσε- 
ως χορηγηθέν τεχνικόν έπίδομα, τό 
όποιον αποτελεί αμοιβήν τοΰ παρε
χόμενου ύπ’ αυτών έξειδικευμένου 
έργου.

Διά τοΰ κατά τά άνω συμψηφι
σμού τό χορηγούμενον εις τούς Τε
χνικούς Βοηθούς Α' τάξεως έπίδομα 
μειοΰται είς δρχ. 500 — έναντι τοΰ 
είς τόν προηγούμενον βαθμόν (Τε
χνικού ,Βοηθοΰ Β') καταβαλλόμενου 
τοιούτου έκ δρχ. 1.200.

Σημειοΰμεν, δτι δέν ένεργεΐται 
συμψηφισμός παρομοίου έπιδόματος 
είς τήν περίπτωσιν τών Υπομηχανι
κών.

3. Ή θέσπισις ειδικού έπιδόμα
τος (ανθυγιεινού) είς 10%, υπολο
γιζόμενου έπΐ τοΰ βασικού μισθού 
και τών προσαυξήσεων, διά τους έρ
γαζομένους είς ’Ηλεκτρονικούς Υ
πολογιστής τοΰ Κέντρου Μηχανο
γραφίας.

Τό κατά τά άνω έπίδομα κατα
βάλλεται ήδη είς τούς ΰπό ανάλο
γους συνθήκας έργαζομένους είς έ
τερος επιχειρήσεις ώς π.χ. ’Ολυμ
πιακήν ’Αεροπορίαν, ΟΤΕ, I ΚΑ κλπ. 
βάσει νόμου καί άποφάσεων τών 
Δευτεροβαθμίων Διαιτητικών Δικα
στηρίων.

4. Ή καταβολή ΰπερωριακής ά- 
μοιβής είς περίπτωσιν αποδεδειγμέ
νης προσφοράς έργασίας παρά τών 
ανωτέρω Τεχνικών πέρα τοΰ έργα- 
σίμου ωραρίου κατά τάς μετακινή
σεις των έκτος έδρας.
Β) Χειρισταί Λογι

στικών μηχανών (Δι-
ατρήτριαι κλπ.)
1. "Αμεσος άντιμετώπισις τών 

δυσμενών συνθηκών έργασίας Κέν
τρου Μηχ)φίας. Κατόπιν τής προφο
ρικής πρός υμάς άναπτύξεως τοΰ 
θέματος, άναμένομεν τήν ταχυτάτην 
έκτέλεσιν των οδηγιών τής Διοικήσε- 
ως διά τήν βελτίωσιν τών συνθηκών, 
ΰπό τάς οποίας εργάζονται σήμερον 
αϊ ανωτέρω υπάλληλοι (έπέκτασις 
χρησιμοποιουμένου χώρου, έξαερι- 
σμός, έλεγχος θορύβου, σύστασις 
’Επιτροπής Υγείας).

2. Χορήγησις έπιδόματος άνθυ- 
γιεινής έργασίας έκ 10% είς τάς 
έν λόγφ χειριστρίας, δεδομένου δτι 
τό είδος καί ή έντασις τής έργασίας, 
ό έξ αυτής δημιουργούμενος θόρυβος 
ώς καί ή άπαιτουμένη ιδιαιτέρα προ
σοχή είναι δυνατόν νά έχουν σοβαράς 
έπιπτώσεις έπί τής υγείας των (νευ
ρικά! διαταραχαί, ύπερκόπωσις, 
βλάβη τών δακτύλων τών χειρών).

Σημειοΰται, δτι ή ώς άνω παρο
χή καταβάλλεται ήδη είς τούς ΰπό 
παρόμοιας συνθήκας έργαζομένους 
είς έτέρας επιχειρήσεις, ώς π.χ. είς 
τήν 'Ολυμπιακήν ’Αεροπορίαν, ΟΤΕ 
κλπ. βάσει άποφάσεων τοΰ Δευτερο
βαθμίου Διαιτητικού Δικαστηρίου 
’Αθηνών.

3. Καταβολή ΰπερωριακής αποζη
μιώσετε δΓ δλας τάς ώρας άπασχο- 
λήσεως πέραν τών εργασίμων ωρών, 
εις άπαν τά άπασχολούμενον προσω
πικόν (συμπεριλαμβανομένων καί 
τών κατεχόντων θέσιν έποπτείας).

4. Χορήγησις ολοκλήρου τής ά
δειας απουσίας κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ θέρους.

Φρονοΰμεν, δτι ή εξαιρετικά επί
πονος εργασία τών απασχολούμε
νων ώς άνω διατρητριών απαιτεί τήν 
μεγαλυτέραν δυνατήν άνάπαυσιν διά 
τήν άνάκτησιν τών άπολεσθέντων 
δυνάμεων, μέ ευμενή αντίκτυπον είς 
τήν άποδοτ ι κότητά των.

Εΰελπιστούντες διά τήν ταχεΐαν 
αποδοχήν τών ανωτέρω δικαίων καί 
έφικτών αιτημάτων μας.

Μετά τιμής,
Ό Πρόεδρος 

Π. ΘΕΟΦΑ,ΝΟΠ ΟΥΔΟΣ 
‘Ο Γεν. Γραμματεύς 

Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΔΟΣ

® Η ΕίΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΓΝΑΜ,ΕΏΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΣΧΤ- 
ΡΟΤΕίΡΟ1 ΟΠΛΟ Μ,ΑΣ

• ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ - ΜΙ
ΚΡΩΝ - ΜΕΓΑΛΩΝ - Π ΤΤΧΙΟΓΧΩΝ - ΜΗ ΠΤΤΧΙΟΤ- 
ΧΩΝ.

® ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΌΜΕ
ΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΛΛΟ
ΓΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Η Ο,Ύ.Ο.Ε.

• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Σ ΥΔΕΣΜΩΝ - ΑΝΤΙΣΥΝΔΕΣΜΩΝ - ΧΩ
ΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΟΝΟ ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΛΙΓΟΥΣ
ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΉΣ ΔΙΑ
Σ ΠΑΣΕΩΣ.
ΣΤΙΣ ΥΠΟΠΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
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