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Τό κείμενο του Υπομνήματος πού Υπεβλήθη οτή διοίκηση
"Υστερα οπτό σοβαρή καί εις 

βάθος μελέτη τού συνόλου των 
προβλημάτων πού απασχολούν 
τους έργαζομένους εις την Ε
θνική Τράπεζα, τά Διοικητικά 
Συμβούλια των Συλλόγων Προ
σωπικού υπέβαλαν προς τή Δι
οίκηση τής Τραπέζης τό κατω
τέρω υπόμνημα, εις τό όποιο 
περιελήφθησαν τά σοβαρώτερα 
έξ αυτών ένώ γιά τά ειδικά θέ
ματα διαφόρων κατηγοριών 

(Προσωρινότητες, Ταμιακοί — 
TELLERS, Κέντρου Μηχανογρα
φίας, Τεχχνικοί κλπ.) γίνονται 
χωριστές ένέργειες γιά νά είναι 
ευκολότερη ή άντιμετώπισή τους.

Ή υποβολή τού υπομνήματος 
είναι ή αφετηρία τής προσπά
θειας γιά τήν ικανοποίηση όλων 
τών προβλημάτων μας καί τά Δ. 
Συμβούλια τών Συλλόγων έχουν 
συντονίσει τις ένέργειές τους, 
ώστε μέ τον κοινό αγώνα νά έ- 
πιτευχθή τό καλύτερο αποτέλε
σμα.

Ή ένημέρωση τών μελών τού 
Συλλόγου γιά τήν πορεία καί έ- 
ξέλιξη τών θεμάτων θά είναι συ
νεχής καί υπεύθυνη.

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κύριε Διοικητά,
Τά Διοικητικά Συμβούλια τών 

Συλλόγων τών Υπαλλήλων τής Ε
θνικής Τ ραπέζης τής Ελλάδος θέ
τουν ΰπ’ δψιν σας, μετά έμπεριστα- 
τωμένην καί εις βάθος μελέτην, τά 
πλέον επείγοντα καί σοβαρά, έκ 
τών άπασχολούντων τους εργαζομέ
νους εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν θέ
ματα.

Δηλοΰμεν, έκ τών προτέρων, δτι 
εΐμεθα βέβαιοι δτι μέ τήν ευθυκρι
σίαν ή όποια σάς διακρίνει, προσέ-

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΙΜΙΑ ΜΕ1Α: Ιέρμη
Μετακινήσεις, Τοποθετήσεις, 

Προαγωγές, θά γίνωνται εις τό 
μέλλον μέ βάση τά υπηρεσιακά 
καί μόνο κριτήρια.

Οί παρεμβάσεις ΤΡΙΤΩΝ, ο
ποίοι καί αν είναι αυτοί, οσο 
ψηλά καί αν βρίσκωνται, δεν εί
ναι πιά ανεκτές.

Τό Διοικ. Συμβούλιο προει
δοποιεί τή, Διοίκηση, τούς υπη
ρεσιακούς παράγοντες καί τά 
μέλη τού Συλλόγου γιά πρώτη 
καίτελευταία φορά δτι κάθε πε
ρίπτωση παρεμβάσεως γιά με
τακίνηση, τοποθέτηση, προαγω
γή, θά αντιμετωπίζεται αποφα
σιστικά.

Ή Διοίκηση θά άντιμετωπί- 
ζη γιά κάθε περίπτωση στάση 
Εργασίας τού Προσωπικού καί 
οί χρησιμοποιούντες πλάγια μέ
σα γιά νά «σκαρφαλώσουν» σέ 
βάρος τών συναδέλφων τους θά 
παραδίδωνται στήν κοινή περι
φρόνηση.

Επαναλαμβάνουμε: πλάγια
μέσα τέρμα.

τι δέ καί μέ ορθήν έκτίμησιν τών 
γενικωτέρων καί πραγματικών συμ
φερόντων τής Τραπέζης καί τής 'Ε
θνικής Οικονομίας τής χώρας μας, 
τής οποίας ή Τράπεζα αποτελεί ση
μαντικόν παράγοντα, θά μελετήσετε 
καί θά υιοθετήσετε τάς προτάσεις 
μας ώς νομίμους, δικαίας καί εφι
κτός.

Τέλος, παραθέτομεν κατωτέρω,

1 κατά κεφάλαιον, τά αιτήματα, επι
φυλασσόμενοι δπως, τόσον δι’ ειδι
κών υπομνημάτων δσον καί διά ζώ- 
σης, σάς άναπτύξομεν έν έκτάσει 
ταΰτα.

Α. ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΘΕΜΑΤΑ

1) Συμμετοχή τών ερ
γαζομένων εις τό

Διοικ. Συμβούλιον 
τής Τ ραπέζης, καί 
εις άπαντα τά Υ
πηρεσιακά Συμβού
λια τής Τ ραπέζης.

Τό ανωτέρω αίτημα έν έκ τών πα- 
λαιοτέρων τοΰ Προσωπικού θεμελι- 
ούται, τόσον έπί τού γεγονότος δτι 
οί εργαζόμενοι εις τήν Τράπεζαν

ΣΥΝΗΛΘΕ ΤΟ Τ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 
ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ

φ Ό πρόεδρος τοΰ συλλόγου μας έξελέγπ Γεν. Γραμματεύς
Τό 7ο Πανελλαδικό Συνέδριο 

τής "Ομοσπονδίας μας διαδήλωσε 
τή πίστη τοΰ κλάδου στά δημο
κρατικά κοινοβουλευτικά ιδεώδη, 
καταδίκασε κάθε άπόπειρα έκτρο
πης άπό τό Συνταγματικό Πολί
τευμα τής χώρας μας καί έδικαίω- 
σε τις προβλέψεις τών Τραπεζοϋ- 
παλλήλων δληςτής χώρας.

Πρόεδρος τού Συνεδρίου έξελέ- 
γη ομόφωνα ό Γ. Γ ραμματεύς τής 
Ε.Τ.Υ.Κ. κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Τό Συνέδριο έξέλεξε τό νέο Γε
νικό Συμβούλιο τής ΟΤΟΕ καί σέ 
συνέχεια έγινε ή έκλογή τοΰ Έκτε 
λεστικοΰ Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας 
κ. Παναγιώτης Θεοφανόπουλος έ- 
ξελέγη Γενικός Γ ραμματεύς τοΰ 
Εκτελεστικού Συμβουλίου καί μέ 

τήν έκλογή του αύτή ό Σύλλογός 
μας πήρε καί πάλι τή θέση του εις 
τήν Διοίκηση τοΰ άνωτάτου Συν
δικαλιστικού μας 'Οργάνου, πού 
εΐχ)ε άπωλέσει άπό τά 1971.

Ό Γεν. Γ ραμματεύς τής Π.Ε.Ο. 
(Παγκύπρια ’Εργατική ’Ομοσπον
δία), κ. Ά. Ζιαρτίδης, πού άνήκει 
στή Παγκόσμια Συνδικαλιστική 
Ομοσπονδία, άπηύθυνε θερμό χαι
ρετισμό στο συνέδριο καί έτόνισε:

«Οί εργατοϋπάλληλοι καί ό λα
ός γενικά τής Κύπρου, νοιώθουμε 
νά πλημμυρίζουμε άπό αισθήματα 
αγάπης καίάλληλεγγύης γιά σάς, 
γιά τον λαό τής Ελλάδας, κι’ άπό 
αισθήματα οργής καί μίσους ενάν
τια στις δυνάμεις τού Ελληνικού 
Φασισμού καί τής Χούντας, καί ή 
έκκλησή μας είναι: Ν ά προ
στατέψετε τήν Δημο
κρατία, νά έργασθή- 
τ ε γιά τήν ενότητα 
καί τήν δ σ ο τό δυνα 
τό πιο πλατειά δη
μοκρατική συνεργα
σία καί νά φράξετε 
τον δρόμο τού φασι
σμού καί τών ά ν τ ι- 
δραστικών, άντιδη- 
μοκρατικών, πολιτι
κών καί κοινωνικών 
δυνάμεων.

Αύτή είναι ή έκκλησή μας».
Μέ τή λήξη τών έργασιών του τό 

συνέδριο ένέκρινε τό άκόλουθο ψή
φισμα, καθώς καί ψήφισμα γιά 
τή Κύπρο.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Τό 7ο Πανελλαδικό Συνέδριο

τής 'Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλ
ληλικών ’Οργανώσεων Ελλάδος

ΔΙΑΔΗΛΩΝΕΙ

τήν πίστη τού Κλάδου στά Δημο
κρατικά Κοινοβουλευτικά ’Ιδεώδη

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ

κάθε άπόπειρα έκτροπής άπό τό 
Συνταγματικό πολίτευμα τής χώ

ρας άπό οπουδήποτε καί δν προέρ- 
χετα ι

ΑΠΟΤΙΕΙ

φόρο τιμής στούς έπώνυμους καί 
άνώνυμους μάρτυρες τής έλευθερί- 
ας καί ιδιαίτερα στούς άδελφούς 
μας Κυπρίους προς τούς οποίους 
διαδηλώνει τήν άπόφασή του νά 
συνέχιση τήν ήθική καί υλική συμ
παράστασή του μέχρι τήν τελική 
εύόδωση τοΰ αγώνα.

Τό Συνέδριο έπισημαίνει τήν ά- 
νάγκη διατηρήσεως καί διευρύνσε- 
ως τής ένότητος όλων τών Τραπε
ζικών υπαλλήλων ή όποια άποτε- 
λεί δπλο άκαταμάχητο καί προϋ
πόθεση γιά τήν πραγματοποίηση 
τών έπαγγελμ ατ ι κώ ν έπιδιώξεων 
τοΰ Κλάδου καί άποφασίζει:

1. Τήν καταγγελία τής Συλλο
γικής Συμβάσεως Εργασίας μέ

αίτημα τήν άμεση καί ουσιώδη αύ
ξηση τών αποδοχών. ’Επίσης τήν 
καθιέρωση αυτομάτου τιμαριθμι
κής άναπροσαρμογής τών μισθών, 
μέ άντιπροσώπευση τών έργαζομέ- 
νων στήν έπιτροπή καταρτίσεως 
τοΰ τιμαρίθμου καί τήν έξασφάλΙ
ση δικαίου μεριδίου άπό τήν έκά- 
στοτε αύξηση τοΰ Εθνικού Εισο
δήματος.

2. Τήν τροποποίηση τού νόμου 
περί συλλογικών συμβάσεων καί

ειδικότερα τήν κατάργηση τοΰ θε
σμού τής υποχρεωτικής διαιτησίας 
πού ισχύει σήμερα.

3. Τήν καθιέρωση σ’ δλες τις 
Τράπεζες πενθημέρου έβδομάδος έρ 
γασίας.

4. Τήν ισοτιμία εισόδου καί έξε- 
λίξεως όπως καί τών ορών έργασί- 
ας τών υπαλλήλων γυναικών. Τήν 
καθιέρωση σ’ δλες τις Τράπεζες 
δυνατότητας συνταξιοδοτήσεως τών 
μητέρων ύπαλλήλων, μετά 1 δετή 
πραγματική υπηρεσία.

5. Τήν συμμετοχή εκπροσώπων 
τών έργαζομένων στά Διοικητικά 
Συμβούλια τών Τραπεζών.

6. Τήν καθιέρωση ενιαίων Κατα 
στατικών διατάξεων σέ δλες τις 
Τράπεζες, γιά τήν άντιμετώπισή,

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 4η ΣΕΛ.)

Ο Γεν. Γ ραμματεύς τής Ο.Τ.Ο.Ε. Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας, κ. Π. 
Θεοφανόπουλος όμιλε! προς τούς συνέδρους. Ή έκλογή του εις τό άξίω- 
μα τοΰ Γεν. Γραμματέως τής Ο.Τ.Ο.Ε. έπανέφερε τό Σύλλογό μας στή 
Διοίκ. τής ’Ομοσπονδίας μας άπό τήν όποια είχε απομακρυνθεί τό 1971.

(Σύλλογοι - ’Ασφαλιστικά Ταμεία - 
’Άτομα) άποτελοΰν έν έκ τών κυ- 
ριωτέρων μετόχων αυτής δσον καί 
έκ τοΰ δτι ή σημερινή φάσις τής 
δημοκρατικής ζωής τοΰ τόπου μας 
έπιτάσσει, τούτο. Ή έν λόγφ συμ
μετοχή τοΰ Προσωπικού, τής παρα
γωγικής ζωογόνου δυνάμεως τής 
Τραπέζης, θά ύποβοηθήση τά μέ
γιστα εις τήν λήψιν ορθών άποφά- 
σεων καί ιδίως εις τήν άποφυγήν 
προστριβών καί διενέξεων Διοικήσε- 
ως καί έργαζομένων αί όποΐαι θά 
άποφευχθοΰν έάν πρό τής λήψεως 
οιασδήποτε άποφάσεως είναι έκ τών 
προτέρων γνωστή ή άποψις τοΰ 
'Προσωπικού. Άλλωστε, ή διεθνής 
πρακτική έχει αποδείξει τήν ορθό
τητα των άπόψεών μας. Τοΰτο θά 
έπιτευχθή διά τής τροποποιήσεως 
τών σχετικών άρθρων τοΰ καταστα

τικού καί τοΰ ’Οργανισμού 'Υπηρε
σίας τής Τραπέζης.

2) Όργανισφός 'Υπη
ρεσίας — Κανονισμός 
Συντάξεως φύλλων 
Ποιότητας.

Έπί τοΰ σημείου τής άπ’ άρχής 
συντάξεως τοΰ ’Οργανισμού ’Υπηρε
σίας, έπί ορθολογικών καί έπιστη- 
μονικών οργανωτικών μεθόδων ώστε 
νά άντιμετωπίζεται δχι μόνον τό 
παρόν άλλα καί ή αυριανή διάστα- 
σις τής Τραπέζης, ύπάρχει σύμπτω- 
σις άπόψεων Διοικήσεως καί Συλ
λόγων. Ό νέος ’Οργανισμός Υπη
ρεσίας πρέπει νά κατοχυρώνη άπο- 
τελεσματικώς τόν σεβασμόν τής 
προσωπικότητας τοΰ έργαζομένου 
καί τήν άπρόσκοπτον έξέλιξίν του

ΑΞΙΩΝΟΥΜΕ
- Νά διευρυνδή ή Συλλογική Σύμβαση 

περί έξομοιώσεως
- Νά μην ύπολειπώμεθα άλλων συνα

δέλφων μας
- Νά άμείβεται ή εργασία μας μέ βά

ση τήν προσφορά μας καί τά πρα
γματικά δεδομένα

μέ αποκλειστικήν προϋπόθεσιν τήν 
άτομικήν ικανότητα, τήν υπηρεσια
κήν άπόδοσιν καί τήν γενικήν κα- 
τάρτισιν. ’Ακόμη, πρέπει νά έξα- 
σψαλίση τήν πραγματικήν ισότητα 
τών δύο φύλων, δχι μόνον εις τήν 
πρόσληψιν, άλλά καί είς τήν βαθμο
λογικήν έξέλιξίν καί είς τήν κατάλη- 
ψιν θέσεων έποπτείας. Τέλος, ιδιαι

τέρα μέριμνα δέον νά ληφθή διά 
τήν πρόσληψιν, έξέλιξίν καί έν γένει 
υπηρεσιακήν κατάστασιν ειδικών κα
τηγοριών έργαζομένων. Μέχρι τής 
όλοκληρώσεως τοΰ έργου τής συντά
ξεως τοΰ νέου ’Οργανισμού Υπηρε
σίας, έντός χρονικού διαστήματος 
τό όποιον θά συναποψασισθή καί τό 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 3η ΣΕΛ.)

ΑΠΕΠΟΙΗΘΗ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

φ Μέ επιστολή του προς τόν κ. Διοικητή
Ο Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας 

κ. Παν. Θεοφανόπουλος, μέ τήν κα
τωτέρω δημοσιευομένη έπιστολή 
του προς τόν κ. Διοικητή παρητή- 
θη, τοΰ καταβαλλομένου ϋπό τής 
Τραπέζης μηνιαίου έπιδόματος, είς 
τόν έκάστοτε πρόεδρο τοΰ Συλλό
γου μας.
Κύριε Διοικητά,

Άναφερόμενος είς τό ύπό τής 
Διοικήσεως τής Εθνικής Τραπέζης 
τής 'Ελλάδος καταβαλλόμενον μη- 
νιαΐον έπίδομα — νυν Τμηματάρ- 
χου Α' τάξεως — είς τόν έκάστο
τε Πρόεδρον τοΰ ήμετέρου Συλλό
γου, έχω τήν τιμήν νά θέσω ΰπ’ 
δψιν υμών τά κάτωθι:

Ή χορήγησις τοΰ έν λόγψ έπι
δόματος μέ ευρίσκει καθέτως άν- 
τίθετον διά λόγους συνδικαλιστι
κής δεοντολογίας.

Κατόπιν τών άνωτέρω άπόψεών 
μου καί τής άποποιήσεως τοΰ έν 
λόγψ έπιδόματος, παρακαλώ, Κύριε 
Διοικητά, δπως δώσητε σχετικάς 
οδηγίας διά τήν περικοπήν τοΰ έ
πιδόματος τούτου άπό 1ης ’Ιανου
άριου 1976.

Δεχθήτε, παρακαλώ, τούς ειλι
κρινείς χαιρετισμούς μου.

Μετά τιμής
Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Πρόδρος Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.



ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Τό φωτογραφικό μας ρεπορτάζ

Οί εκδρομείς τής ΕΦΕΤ στην Κύπρο συνοδευόμενοι άπό τον πρόεδρο 
της κ. Έμ. Λίτινα καί τον κ. Βασ. Ζερβουδάκη μέλος τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου μας μετέφεραν στον Πρόεδρο Μακάριο τον 
αγωνιστικό χαιρετισμό τοΰ Προσωπικοΰ τής Εθνικής Τραπέζης. Ή 
ΕΦΕΤ πραγματοποιεί καί δεύτερη έκδρομή στην Κύπρο στις 29.2.76.

Η Διεύθυνση καί τό Προσωπικό τοΰ Υποκαταστήματος Μητροπά- 
λεως στο καθιερωμένο ετήσιο αγιασμό.για τον καινούργιο χρόνο. Τόν 

άγιασμό έτέλεσε ΐερεύς τής Ίεράς Μητροπόλεως.

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ

ΥΔΡΑ

ΙΊε ϊβ μάθουμε 
κβ'ι m πρέπει

Ή «Τραπεζιτική» καθιερώνει ά
πό τό σημερινό φύλλο της, ειδική 
στήλη για την ένημέρωση των με
λών τοΰ Συλλόγου καί δλων των 
εργαζομένων εις την Εθνική Τρά
πεζα έπί των δικαιωμάτων καί υ
ποχρεώσεων τους υποδεικνύοντας 
καί τον τρόπο μέ τόν όποιο πρέπει 
νά ένεργήση κάθε ένδιαφερόμενος 
προκειμένου νά λάβη όποιαδήποτε 
ειδική παροχή πού δικαιούται άπό 
τή Τράπεζα.

’Αρχίζουμε άπό τό γάμο.
ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ
Οί έργαζόμενοι εις τήν Εθνική 

1 ράπεζα άνδρες ή γυναίκες, δταν 
παντρευτοΰν, δικαιούνται νά λά
βουν άδεια έξι ήμερων (άδεια γά
μου), ή όποια είναι άνεξάρτητη 
καί δέν υπολογίζεται εις τήν κα
νονική έτήσια άδεια.

Τήν άδεια γάμου χορηγεί ό Δι
ευθυντής τοΰ Υποκαταστήματος 
εις τό όποιο ύπηρετοΰν οί ένδια- 
φερόμενοι καί δέν άπαιτεΐται καμ- 
μιά ύποβολή αίτήσεως άπό τόν υ
πάλληλο γιά τό σκοπό αυτό. ’Αρκεί 
ή άναγγελία τοΰ γάμου εις τόν Δι
ευθυντή τοΰ Υποκαταστήματος. 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

Μετά τήν τέλεση τοΰ γάμου οί 
ενδιαφερόμενοι πρέπει νά προσκο
μίσουν είς τήν Διεύθυνση Προσω
πικού ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ληξιαρχική πράξη 
γάμου, γιά νά τούς χορηγηθή επί
δομα γάμου.

Τό έπίδομα άνέρχεται σέ ποσο
στό 10% έπί τοΰ βασικού μισθοΰ 
μέ τις προσαυξήσεις.

’Από 1)1)1976 χορηγείται καί 
στις γυναίκες μέχρι καί τοΰ 6α- 
θμοΰ τοΰ Ύποτμηματάρχου χωρίς 
νά υπολογίζεται ή εισοδηματική 
κατάσταση τοΰ συζύγου καί τυχόν 
συνυπηρέτησή του είς τήν Τράπε
ζα·

Μετά τή προαγωγή των γυναικών 
είς τό βαθμό τοΰ Τμηματάρχου Β- 
διατηρούν τό έπίδομα, όταν τοΰτο 
δέν καλύπτεται άπό τις άποδοχές 
τοΰ νέου βαθμοΰ. .

Μέ βάση τήν άρχή τής ίσότητος 
των δύο φύλλων έζητήθη ή εφαρμο
γή τοΰ μέτρου σέ ολόκληρη τή βα
θμολογική κλίμακα.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ

Άνδρες καί γυναίκες, γιά κάθε 
παιδί πού θά Αποκτήσουν δικαι
ούνται επιδόματος τό όποιο άνέρ- 
χεται σέ ποσοστό 5% έπί τοΰ 6α- 
σικοΰ μισθού καί των προσαυξήσε- 
ων.

Έάν ύπηρετοΰν καί οί δύο γο
νείς είς τήν Τρπεζα, τό άθροισμα 
των έπιδομάτων δέν πρέπει νά ΰ- 
περβαίνη τό άνώτατο χορηγούμενο 
ύπό τής Τραπέζης έπίδομα.
(Κατάτήν άποψη τοΰ Συλλόγου 
μας έφ’ όσον προβλέπεται χορήγη
ση έπιδάματος τέκνου είς τόν Δι
οικητή τής Τραπέζης, άνώτατο ό
ριο είναι τό καταβαλλόμενο είς τόν 
Διοικητή).

Τό έπίδομα καταβάλλεται γιά 
τα άγόρια μέχρι τοΰ 21ου έτους 
τής ηλικίας τους καί έφ’ όσον σπου 
δάζουν μέχρι τοΰ 24ου καί γιά τά 
κορίτσια μέχρι άποκαταστάσεώς 
τους.

Γιά νά χορηγηθή τό έπίδομα 
πρέπει νά ύποβληθή αίτηση καί λη 
ξιαρχική πράξη γεννήσεως στήν 
Διεύθυνση Προσωπικοΰ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔ. ΜΕΡΙΜΝΗΣ

Γιά κάθε παιδί άπό έξη μηνών 
καί μέχρι νά συμπληρώση τό 18ο 
έτος τής ηλικίας του χορηγείται 
έπίδομα παιδικής μερίμνης τό ό
ποιο άνέρχεται σήμερα σέ 550 
δραχμές.

Γιά νά καταβληθή τό έπίδομα 
πρέπει οί ενδιαφερόμενοι νά υπο
βάλλουν απλή αίτηση είς τήν ΥΠΗ 
ΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙ
ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.

ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΚΝΩΝ 
_ Τά κορίτσια τοΰ Προσωπικοΰ 

τήζ Τραπέζης μετά τό γάμο τους 
δικαιούνται προικοδότηση άπό 
τόν «Ειδικό Λογαριασμό Προικο
δοτήσεων θηλέων τέκνων τοΰ Προ- 
σωτπκου».

Γ ιά τήν υπαγωγή είς τόν Κανο
νισμό Παροχών τοΰ Είδικοΰ Λογα
ριασμού Προικοδοτήσεως είναι Α
παραίτητο νά ύποβληθή αϊτηση, 
όπως τό κατωτέρω υπόδειγμα:

ΑΪΤΗΣ ΙΣ 
Όνοματεπώνυμον:
’Όνομα πατρός:
Βαθμός:
Κατ) μα ή Ύποκ)μα:
Άριθ. μητρώου μισθοδοσίας:

Έν Αθήνα ις τή 

Προς τήν
ΣΕΒΑΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Διεύθυνσιν Προσωπκοΰ (4-Δ-41)

Κύριε Διοικητά,
Λαβών γνώσιν τοΰ Κανονισμού 

Παροχών Είδικοΰ Λογαριασμού 
Προικοδοτήσεως θηλέων τέκνων τοΰ 
Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης

ιι ϋικαιούμεθα 
ϊβ ενεργούμε

τής Ελλάδος καί τής ώπ’ άριθμ. 
32)22.5.65 (Σειράς Α') Ύμετέ- 
ρας Εγκυκλίου, λαμβάνω τήν τι
μήν νά άναφέρω Ύμΐν, ότι έπιθυ- 
μώ όπως συμπεριληφθώσι τά κά
τωθι τέκνα μου είς τόν θεσμόν προι 
κοδοτήσεως, άποδεχόμενος άνεπι- 
φυλάκτως τούς όρους τοΰ έν λόγω 
Κανονισμοΰ:
Όνομα τέκνου Χρονολ. γεννήσεως

‘Η υπαγωγή είς τήν προικοδότη 
ση είναι προαιρετική καί ή κατα
βολή εισφοράς συνεχίζεται καί δέν 
διακόπτεται μετά τή συνταξιοδό- 
τηση.

Ανάκληση αίτήσε
ως υπαγωγής είςτή 
συνταξιοδότηση δέν 
είναι δυνατή.

Ή έντολή είσπράξεως τών πο
σών έκδίδεται στο όνομα τής θυ
γατέρας.

Δικαίωμα προικοδοτήσεως δέν 
ύφίσταται μετά τή συμπλήρωση 
τοΰ 40ου έτους καί αί κρατήσεις 
έπιστρέφονται έφ’ όσον δέν τελε- 
σθή γάμος τής θυγατρός μέχρι 
τοΰ 40οΰ έτους τής ηλικίας της.

Ή εισφορά υπολογίζεται έπί 
τών πάσης φύσεως άποδοχών καί 
άνέρχεται είς ποσοστό 1,5% γιά 
τό πρώτο κορίτσι, 1% γιά τό δεύ
τερο καί ’/2% γιά τά υπόλοιπα.

Γιά νά καταβληθή τό ποσό τής 
προικοδοτήσεως πρέπει νά ύποβλη
θή αίτηση άπό τόν πατέρα ή τή μη 
τέρα καί ή ληξιαρχική πράξη τοΰ 
γάμου.

’Εάν καί οί δυο γονείς ύπηρετοΰν 
είς τήν Τράπεζα ή υπαγωγή στο 
θέσμο γίνεται κατά τήν κρίση τους 
καί είδικώς άπό Εκείνον πού παίρ 
νει μεγαλύτερο μισθό.

Τό ποσό τοΰ επιδόματος έξαρ- 
τάται άπό τό ΰψος τοΰ μισθοΰ καί 
τήν ήλικία τής θυγατέρας πέραν 
τής έφ’ άπαξ εισφοράς ή οποία ά- 
νέρχεται είς 26.500 δρχ.

Διά τούς έν ένεργεία ύπαλλήλους 
καταβάλλεται ποσόν ίσον προς τό 
1)4 τών τακτικών άκαθαρίστων 
μηνιαίων άποδοχών (βασικός μι
σθός, προσαυξήσεις, οικογενειακά 
έπιδόματα έπί τήν ήλικία τής θυ
γατέρας).

Παράδειγμα: Ύπάλ- 
λήλος μέ άκαθάριστες άποδοχές 
20.000 δρχ. έφ’ όσον ή θυγατέρα 
του τελέσει τό γάμο της σέ ήλι
κία 25 έτών θά λάβη:

Έφ’ άπαξ δρχ. 26.500 
1)4 μισθοΰ 20.000 = 5.00Χ 25 

= 125.000 δρχ.
Σύνολον ποσοΰ προικοδοτήσεως 

Δραχ. 151.500.
Διά τούς μετά τό 1963 συνταξι 

ούχους, (έ'τος έφαρμογής τοΰ θε
σμού) ό ύπολογισμός γίνεται έν 
μέρει μέ βάση τις άποδοχές τοΰ 
τελευταίου έν ένεργεία μηνάς καί 
έν μέρει βάσει τοΰ ποσοΰ τής συν
τάξεως κατά τή τέλεση τοΰ γάμου.

Κοινωνικά
ΕΥΧΕΣ

Είς τήν οικογένεια τοΰ συν. Ίω. 
Λεβεντάκη πού απέκτησε αγόρι, 
συγχαρητήρια καί εύχομαι νά τούς 
ζήση.

ΚΩΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΩΡΕΙΑΙ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

—Ό Σύλλογος Υπαλλήλων ’Ε
θνικής Τραπέζης είς μνήμην Μελχι- 
σεδέκ Τσουδεροΰ δρχ. 5.000.

—Ό Σύλλογος Συνταξιούχων Ε
θνικής Τραπέζης είς μνήμην Μελχι- 
σεδέκ Τσουδεροΰ δρχ. 5.000.

-—Ή οικογένεια Κ. Κιάντου είς 
μνήμην τοΰ άποβιώσαντος Μελχή 
Τσουδεροΰ, δρχ. 500.

—’Εμμανουήλ καί Δόμνα Μεϊν- 
τάνη είς μνήμην τοΰ αδελφού των, 
δραχ. 1.000.

—Ό Άντ. Λιοσάτος είς μνήμην 
μητρός κ. Γ. Γαβριηλίδη, ύποδιευ- 
θυντοΰ Ύπ)τος Πειραιώς δρχ. 500. 
® Οί Συνάδελφοι τής Μονάδος 
Ασφαλείας Διοικήσεως καί Κεντρί 
κοΰ Καταστήματος είς μνήμην τοΰ 
πατρός συναδέλφου κ. Ίωάννου ’Α
θανασίου Καλέντζου, Δρχ. 1.650.

—Νικ. I. Μελετίου είς μνήμην 
Γεωργίου Μαυρογένους, δρχ. 500. 
ΥΠΕΡ «ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ»

-—Ή οικογένεια Άντ. Κατάκη είς 
μνήμην Μελχισεδέκ Τσουδεροΰ υπέρ 
τοΰ Οίκου Κρητός Σπουδαστοΰ τής 
«Κρητικής Εστίας», δρχ. 500. 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Πάντας τούς καθ’ οίονδήποτε τρό
πον συμμετασχόντας είς τό βαρύτα
του πένθος μας έπί τή άπωλείςι τοΰ 
πολυαγαπημένου μας συζύγου, πα
τρός καί πάππου, ΓΕΩΡ. ΠΡΑΝΤΑ- 
ΛΟΥ, θερμώς εΰχαριστοϋμεν,

Ή σύζυγος: Θηρεσία
Τά τέκνα: Δημήτριος καί ‘Ελένη 

Πραντάλου, Στυλιανή καί Κων)νος 
Πράνταλος, Μαρίνα καί (Βασίλειος 
Βάλβης.

Οί έγγονοί

Φέτος, γιά πρώτη φορά άπό τήν 
ίδρυση τοΰ Συλλόγου μας, έγιναν 
έορταστικές έκδηλώσεις καί κόψιμο 
τής πίττας γιά τόν καινούργιο 
χρόνο, στά ύποκαταστήματα όλου 
τοΰ δικτύου, Πρός τό σκοπό αύτό 
τό Διοικ. Συμβούλιο τοΰ Συλλόγου 
μας σέ συνεργασία μέ τό Διοικ. 
Συμβούλιο τοΰ Συλλόγου Τραπέ

ζης Αθηνών διέθεσαν ποσόν 150 
δρχ. γιά κάθε έργαζόμενο σέ όλα 
τά έπαρχιακά ύποκαταστήματα.

Άπό τις έκδηλώσεις πού πρα
γματοποιήθηκαν δημοσιεύουμε τις 
φωτογραφίες πού φρόντισαν καί 
μάς έστειλαν οί συνάδελφοι διαφό
ρων υποκαταστημάτων.

ίιιιριρίι ρ τόν οπϋίλφο 
Till ΜΙΜΠΟΪ
Κυκλοφόρησε τό καινούργιο μυθι

στόρημα τοΰ συναδέλφου Ύποδιευ- 
θυντοΰ Μελετών 'Επιχειρηματικών 
Δραστηριοτήτων κ. Τάκη Χατζηανα- 
γνώστου, μέ τόν τίτλο: «'Ένας πο
λίτης έλεεινής μορφής».

"Οπως είναι ήδη γνωστό, ό κ. 
Χατζηαναγνώστου διακονεΐ άπό πο
λύ παλιά, καί μέ αναγνωρισμένη έ- 
πιτυχία, τά γράμματα τοΰ τόπου 
μας. Διακεκριμένος συγγραφέας τής 
μεταπολεμικής γενιάς, χαρακτηρί
στηκε, πρόσφατα άκόμα, άπ’ τόν α
ξέχαστο κριτικό τής νεοελληνικής 
λογοτεχνίας Γιάννη Χατζίνη σάν «έ
νας άπ’ τούς καλύτερους νεότερους 
πεζογράφους μας» (Νέα Εστία 1. 
4.75), ένώ γενικά ή κριτική τόν θε
ωρεί άπ’ τις πρώτες δυνάμεις τής 
γραμματολογίας μας.

Τό πλουσιότατο έργο του άπλώ- 
νεται σ’ δλα τά είδη τοΰ λόγου: ποί
ηση, διήγημα, μυθιστόρημα, θέατρο, 
δοκίμιο. Άρθρα του, πάνω σέ ποι
κίλα πνευματικά θέματα, βρίσκονται 
σκορπισμένα σέ πλήθος περιοδικά 
κι έφημερίδες τής Αθήνας καί τών 
Επαρχιών. Τά βιβλία πού έξέδωσε 
ώς τώρα είναι συνολικά δεκατέσσε
ρα: ένα μέ ποιήματα, τρία μέ διη
γήματα, τέσσερα ογκώδη μυθιστορή
ματα, τρεις πολυσέλιδοι τόμοι γιά 
παιδιά, δυο μεταφράσεις ·—ένός μυ
θιστορήματος κι ένός πολιτικοκοι
νωνικού δοκιμίου— καί μιά οικονο
μολογική μελέτη γιά τό βαμβάκι, έ
νώ έτοιμάζονται νά κυκλοφορήσουν 
μέσα στο 1976 μιά συλλογή διη
γημάτων κι ένα ταξιδιωτικό χρονικό. !

Αΰτό τό έ'ργο τιμήθηκε έπανει- 
λημμένα μέ βραβεία: α) Τό 1954 
ένα διήγημά του, ή «Φυγή», προκρί- 
θηκε, ύστερα άπό σχετικό πανελλή
νιο διαγωνισμό, κι Αντιπροσώπευσε 
τήν Ελλάδα στον Β' Παγκόσμιο 
Διαγωνισμό Διηγήματος τοΰ «Κήρυ- 
κος - Βήματος» τής Νέας Ύόρκης.
6) Τό 1957, τό μυθιστόρημά του 
«ΖΩΗ» τιμήθηκε μέ τό βραβείο Ού- 
Ράνη, τής ‘Ομάδας τών Δώδεκα, γ) 
Τό 1965 τό ιστορικό μυθιστόρημά 
του «"Ιτε ΠαΤδες» έλαβε τό βραβείο 
Κολλάρου τής Γυναικείας Λογοτε
χνικής ‘Ομάδας, δ) Τό 1967, οί 
νουβέλλες του «Ιερή Γη» πήραν τό 
βραβείο τής Εταιρείας Μακεδονι
κών Σπουδών.

Κείμενά του μεταφράστηκαν ή πε- 
ριλήφθηκαν σέ ανθολογίες στά γαλ
λικά, γερμανικά, αγγλικά, ρουμανι
κά, ούγγρικά.

Τό καινούργιο του βιβλίο «"Ενας 
πολίτης έλεεινής μορφής», είναι ένα 
σύγχρονο μυθιστόρημα, πού κυκλο
φορεί σέ μιά πολυτελή έκδοση 250 
σελίδων, μ’ ένα θαυμάσιο έξώφυλλο 
τοΰ συναδέλφου Παναγιώτη Παχνέ- 
λη.

Ο μύθος του, ξεκινημένος άπ’ 
τήν πρώτη μέρα τής δικτατορίας, 
στέκεται κοντά στον άπλόν, ανώνυ
μο άνθρωπο, πού καταδυναστεύεται 
άπό άσήκωτες προσωπικές συνθήκες, 
καί δέν έχει καιρό, μήτε μυαλό, γιά 
πολιτικές δραστηριότητες. Σ’ αυτές 
τις συνθήκες έρχεται νά προστεθή 
τώρα κι ή ασφυκτική κατάσταση τής 
Ανελευθερίας καί τής βίας. Τό Αφό
ρητο βάρος τους, μαζί μέ τό φόβο 
πού προκαλοΰν, τόν Αναγκάζουν νά 
σκύψη τό κεφάλι. Δέν είναι γεννη
μένος ήρωας. Άλλωστε, δέ γεννούν 
πάντα ήρωες οί κοινωνίες. ’Ανήκει 
στο κοπάδι πού βαδίζει τυφλά στό 
δρόμο τής χαραγμένης άπό άγνω
στη άρχή μοίρας. Ά-πολιτικό άτομο 
άπ’ τήν άρχή, άρνεΐται στον έαυτό 
του καί τόν ελάχιστο κοινωνικό ρόλο 
τοΰ ύπεύθυνου πολίτη μέσα στο χώ
ρο όπου ζεΐ. "Ετσι, εξελίσσεται γρή
γορα σέ μιά πέρα γιά πέρα Αρνη
τική μονάδα.

Άλλ’ ώς πότε μπορεί νά μένη 
κανείς έξω άπ’ τόν Ανθρώπινο προο
ρισμό του; Τά ίδια τά στοιχεία τής I 
Ανελευθερίας καί τής βίας, πού τόν | 
καταπιέζουν καί τόν συνθλίβουν, I 
καθώς φτάνουν ώς τό έσχατο όριο 
τής πίεσής τους, προκαλοΰν κάποτε 
την έκρηξή του. Κι ή έκρηξη αυτή 
θά τόν βοηθήση τότε νά δή κατάμα
τα τήν ιστορία του, νά συνειδητο- 
ποιήση τις ευθύνες του, νά συγκλο- 
νιστή καί, ξανατεντώνοντας τά πλη
γωμένα φτερά του, νά όδηγηθή, έ
στω κι αργά, στήν καταξίωση τής 
περηφάνειας του καί τής άξιοπρέ- 
πειάς του —άκόμα κι άν ώς τήν ώ
ρα εκείνη ύπήρξε ένας πολίτης ελε
εινής μορφής.

Ο συγγραφέας καί πρώην υπουρ
γός Πολιτισμού καί ’Επιστημών κ.
I .Μ. Παναγιωτόπουλος, έγραψε γιά 
τό μυθιστόρημα αΰτό: «Είναι ένα 
βιβλίο συγκλονιστικό. Μέ σάρκα, μέ 
αίμα. Γεμάτο απ’ τή μεγάλη περι
πέτεια... ‘Ένα κορυφαίο δείγμα τής 
έξοχης πεζογραφίας τοΰ Χατζηανα
γνώστου».

‘Η οδοντίατρος 

ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

Δέχεται τούς ύπαλλήλους ΕΘΝΙ

ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ καί κατά τάς 

ώρας 9—12 π.μ. καί 5—9 μ.μ., 

καθημερινώς πλήν Κυριακής.

Ροκδεστοΰ 43 — Νέα Σμύρνη 

Τηλέψωνον 9414584

Ύστερα άπό μακρυάς διάρκειας 
έπώδυνη άρρώστεια πέθανε στις 2 
Φεβρουάριου ό Μελχής Τσουδερός.

Συγγενείς, φίλοι καί συνδικαλι
στικά στελέχη τόν συνόδεψαν στή 
τελευταία του κατοικία.

Ό Μελχής Τσουδερός διετέλεσε 
δυο φορές Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
μας τό 1954—55 καί τό 1969—71

Μέ τήν άναγγελία τοΰ θανάτου 
του, τό Διοικ. Συμβούλιο τοΰ Συλ
λόγου μας συνήλθε σέ έκτακτη 
συνεδρίαση καί άπεφάσισε νά πα
ρακολούθηση τή κηδεία, νά κατα- 
θέση είς μνήμην του 5.000 ύπέρ 
τοΰ ΤΥΠΕΤ καί 5.000 ύπέρ κονω- 
φελών σκοπών είς τήν γεννέτειράν 
του καί νά καταθέση στέφανο στή 
σωρό του.

Ο Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας 
άποχαιρέτησε τό νεκρά μέ τά κα
τωτέρω λόγια.
«Αγαπημένε Μελχή,

Σοΰ άπευθύνω τόν ύστατο χαι- 
οετισμό τών μελών τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής Τρα 
πέζης. Τών συναδέλφων σου. Τών 
άνθρώπων πού τόσο Αγάπησες καί 
τόσο σέ Αγαπήσανε.

Σέ συνοδεύουμε σήμερα στήν τε 
λευταία σου κατοικία μέ τή σκέψη 
μας στό παρελθόν καί σέ θυμόμα
στε Αγωνιστή στήν πρώτη θέση τοΰ 
Συλλόγου μας. Πρόεδρό μας.

Σέ θυμόμαστε προασπιστή τής 
Τιμής καί τής ύπάρξεως τής ’Ε
θνικής Τραπέζης.

Είχες συνδέσει τόν έαυτό σου 
μέ τό “Ιδρυμα καί τούς συναδέλ
φους σου καί δέν μπόρεσες νά ά- 
ποσπάσης τή σκέψη σου καί τό εν
διαφέρον σου έστω καί τις τελευ
ταίες στιγμές τής ζωής σου.

Σάν απλός υπάλληλος, σάν στέ
λεχος Αργότερα τής Εθνικής Τρα
πέζης υπήρξες ό καλός συνάδελφος 
ό καλός προϊστάμενος, ό φίλος, ό 
σύμβουλος, ό βοηθός.

Στό συνδικαλιστικό στίβο σέ ο
δήγησε ή Αγάπη σου γιά τούς συ
ναδέλφους.

Γεύθηκες τή χαρά τής προσφο
ράς στον συνάνθρωπό σου καί τις 
πίκρες πού είναι τό μοιραίο έπα- 
κόλουθο τής προσφοράς, γιατί δυ
στυχώς σπάνια Αναγνωρίζεται ή 
καλή προαίρεση.

Αντιμετώπιζες όμως τήν άχα- 
ριστία μέ τό ίδιο χαμόγελο πού 
δεχόσουνα καί τά ευχαριστώ έκεί- 
νων πού Αναγνωρίζουν τήν προσφο 
ρά σου.

Μέ κείνο τό χαμόγελο, τό δικό 
σου χαμόγελο πού αιχμαλώτιζε 
τούς φίλους καί άφώπλιζε τούς έχ- 
θρούς.

‘Η ομορφιά τής ψυχής σου ξε
χείλιζε στό πρόσωπό σου καί εκ
φραζόταν μέ χίλιους τρόπους κάθε 
μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό.

’Αγαπημένε Μελχή
Τό Προσωπικό τής Εθνικής Τρα 

πέζης, τά μέλη τοΰ Συλλόγου μας, 
οί φίλοι καί οί άντίπαλοί σου 
στούς συνδικαλιστικούς Αγώνες σέ 
Αποχαιρετούμε μέ πραγματική 
συντριβή καί ευχόμαστε στον πι
στό σύντροφο τής ζωής σου, στήν 
άγαπημένη σου Έλσα κάθε παρη
γοριά.

Γειά σου Μελχή»

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαίον δργςενον τοΰ Συλλόγου 
τών "Υπαλλήλων τής Έθνικήι 

Τραπέζης τής Ελλάδος 
$

Δ)νσεις συμφώνως τώ Νόμω 
‘V πεύθυνοε

ΠΑΝ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Κεφαλληνίας 48—50 

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

»

Υπεύθυνος Τυπογραφείου 
Αθ ΑθΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΧ 
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ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛ.)

όττοΤον δέον νά τηρηθή αύστηρώς, ε
πιβάλλεται ή άμεσος τροποποίησις 
ώρισμένων άρθρων τοΰ ίσχύοντος 
οργανισμού ώστε νά διασφαλισθή ή 
εύρυθμος λειτουργία τής Τραπέζης. 
Επ’ αύτών, ώς καί διά τούς λό
γους οϊτινες συντρέχουν διά την ά
μεσον τροποποίησιν, σάς ύποβάλλο- 
μεν ιδιαίτερον ύπόμνημα.

Εις στενήν σχέσιν καί έξάρτισιν 
με τόν ’Οργανισμόν Υπηρεσίας εύ- 
ρίσκεται καί ό αναχρονιστικός πλέ
ον κανονισμός συντάξεως φύλλων 
ποιότητας καί ή άκόμη πλέον έξορ- 
γιστικώς αυθαίρετος καί περιπτω
σιολογική έφαρμογή του, ή όποια έ
χει ώς αποτέλεσμα άφ’ ένός την α
πώλειαν έμψυχου δυναμικού, χρησί
μου διά τάς λειτουργικός άνάγκας 
τής Τραπέζης καί άφ’ έτέρου απο
στερεί τόν αφανή «έργάτην» τού ‘ I - 
δρύματος των ίσων ευκαιριών νά ά- 
ποδείξη τάς πραγματικός του δυνα
τότητας, με αποτέλεσμα τόν έπαγ- 
γελματικόν μαρασμόν καί την κά
θετον πτώσιν τής άποδοτικότητος. 
’Επί τού σημείου τούτου, προτείνο- 
μεν τήν άμεσον σύστασιν έπιτροπής, 
με συμμετοχήν —ώς φυσικόν— τής 
συνδικαλιστικής έκπροσωπήσεως, διά 
τήν σύνταξιν νέου Κανονισμού συν
τάξεως φύλλων ποιότητας, βάσει 
των συγχρόνων προτύπων.

3) ’Ασφαλιστικά Τα
μεία.

Οί ασφαλιστικοί φορείς τοΰ Προ
σωπικού αποτελούν τήν ϊερωτέραν 
των κατακτήσεών του. Δέν πρέπει 
νά διαφεύγη τής προσοχής ούδενός 
ότι διά τό πλεΐστον των έργαζομέ- 
νων εις τήν Τράπεζαν είναι ό κα
θοριστικός λόγος έπιλογής τής Τρα
πέζης ώς βιοποριστικού έπαγγέλμα- 
τος. Ή θέσις των Συλλόγων μας έν 
προκειμένη) χαρακτηρίζεται ϋπό κρυ
στάλλινης διαύγειας. Άρνούμεθα κα
τηγορηματικός καί εΐμεθα εις θέσιν 
νά άποδείξωμεν άνά πάσαν στιγμήν 
τούς ισχυρισμούς μας, βάσει έπισή- 
μων στοιχείων, ότι τό Προσωπικόν 
τής Τραπέζης δέν έχει τήν οίαδήπο- 
τε, έστω καί τήν έλαχίστην, ευθύνην 
διά τήν σημερινήν ταμειακήν δυσχέ
ρειαν ένίων έκ των ασφαλιστικών 
μας φορέων. Έπιζητοΰμεν τόν διά
λογον, προκειμένου νά έξευρεθοΰν 
λύσεις αΐ όποΐαι θά εξασφαλίζουν 
τήν έξυγίανσιν των ασφαλιστικών 
μας φορέων, υπό τήν άπαραίτητον 
προϋπόθεσιν τής άναγνωρίσεως ότι 
τό Προσωπικόν δέν έχει ούδεμίαν 
ευθύνην διά τήν σημερινήν ταμεια
κήν δυσχέρειαν καί συνεπώς δέν θά 
έπιβαρυνθή διά τήν εξυγίανση καί 
τής απολύτου διασφαλίσεως τών α
σφαλιστικών μας δικαιωμάτων όχι 
μόνον διά τό παρόν άλλά καί —κυ
ρίως— διά τό μέλλον. Έπί τοΰ ση
μείου τούτου έχομεν κρατήσει καλήν 
σημείωσιν τού έπιδεικνυομένου, προς 
τήν ανωτέρω κατεύθυνσιν, ιδιαιτέρου 
ένδιαφέροντος τής σημερινής Διοική- 
σεως ώς τούτο, τουλάχιστον, έχει 
κατ’ έπανάληψιν δημοσία διακηρυ- 
χθή. Επομένως, έφ’ όσον υπάρχει 
σύμπτωσις απόψεων, ή έξυγίανσις 
καί ένοποίησις τών ασφαλιστικών 
μας ταμείων δύναται νά πραγματο- 
ποιηθή καί μάλιστα εις σύντομον 
χρονικόν διάστημα.

4) Κάθαρσις — άποκα- 
τάστασις ήθικής 
τ ά ξ ε ω ς.

Ή έκκαθάρισις τών ανωμαλιών 
τής περιόδου τής δικτατορίας καί ή 
άπόδοσις δικαιοσύνης εις τούς άδι- 
κηθέντας προέχει παντός άλλου θέ
ματος καί προβάλλεται ώς άνυπο- 
χώρητον αίτημα τών παρόντων Δι
οικητικών Συμβουλίων. ’Επί τοΰ ση
μείου τούτου διευκρινίζομεν ότι τό 
νόημα, ή ανάγκη καί τό έπεΐγον τής 
καθάρσεως αφορά τάς α
ποδεδειγμένος βάσει 
έπισήμων στοιχείων, 
προκυπτόντων έκ τών 
υπηρεσιακών φακέλ- 
λων ή άλλων αποδει
κτικών στοιχείων, έ
καστου υπαλλήλου, 
περιπτώσεις. Ή κάθαρ- 
σις, ή οποία δέν έπιβάλλεται άπό 
πνεύμα έκδικήσεως ή μισαλλοδοξίας, 
πρέπει νά άποτελέση διά τήν Τρά
πεζαν όχι μόνον σταθμόν άλλά καί 
αύστηρόν παράδειγμα διά τό μέλ
λον. Προς τούτο, προτείνομεν τήν 
σύστασιν ολιγομελούς έπιτροπής μέ 
συμμετοχήν τής συνδικαλιστικής έκ
προσωπήσεως, ή όποια εις σύντομον 
καί έκ τών προτέρων τακτόν χρόνον 
θά όλοκληρώση τήν έξέτασιν περι
πτώσεων τής κατηγορίας αύτής.

-Πρώτον βήμα προς έπίτευξιν τοΰ 
στόχου τούτου θά εΐναι ή δημοσίευ- 
σις παρά τής Διοικήσεως τής ’Επε
τηρίδας 1.1.67 καί 1.1.75 καί ή 
παροχή στοιχείων ώς προς τούς 
προσληφθέντας κατά τό ϋπό κρίσιν 
χρονικόν διάστημα μέ άνωτέρους τού 
προβλεπομένου ύπό τού οργανισμού 
ύπηρεσίας βαθμούς.

5) Έπανένταξις — 'Ε
θελούσια έξοδος.

Διά τής έπανεντάξεως καί τής έ- 
φαρμογής τής έθελουσίας έξόδου έ- 
τακτοποιήθησαν κατά τό παρελθόν,

όποτε έφηρμόσθησαν, άνωμαλίαι πε
ρί τήν υπηρεσιακήν έξέλιξιν καί ά- 
ποσυμφόρησις τού διακατεχομένου 
ύπό τής έπιθυμίας τής άποχωρήσεως 
έκ τής ένεργοΰ υπηρεσίας μερίδος 
τοΰ Προσωπικού, ΰπό ειδικούς όρους 
καί προϋποθέσεις.

"Ηδη μετά τήν έπελθοΰσα πλήρη 
άνατροπήν τής ιεραρχίας, λόγφ τών 
κατά τήν 7ετίαν χαριστικών προω
θήσεων, τήν πλασματικήν τοιούτων, 
τών συχνών τροποποιήσεων τοΰ ορ
γανισμού υπηρεσίας, τής διαπιστώ- 
σεως ότι ικανά καί άξια στελέχη 
τής Τραπέζης παρέμειναν έπί σειράν 
έτών εις τόν αύτόν βαθμόν είτε λό
γφ ΰπάρξεως περιορισμένου αριθμού 
οργανικών θέσεων είτε λόγφ τής ά- 
τελείας καί περιπτωσιολογικής ε
φαρμογής τοΰ αναχρονιστικού κανο
νισμού συντάξεως φύλλων ποιότητας, 
κρίνομεν έπιβεβλημένην τήν έπανέν- 
ταξιν τοΰ Προσωπικού καί τήν έ- 
φαρμογήν τής έθελουσίας έξόδου. 
Τέλος, έπ’ αύτοΰ, σημειοΰμεν ότι πα
ρόμοιας φύσεως αίτημα έξετάζουν 
καί αί Τράπεζαι 'Ελλάδος καί Α. 
Τ.Ε.

6) Προαγωγαί 1975—76.

Έκ τών διενεργηθεισών προαγω
γών έτους 1975, ίδίφ τού δευτέρου 
όμήνου ότε κατηργήθη ό περιορισμέ
νος άριθμός τών όργανικών θέσεων 
είς τούς βαθμούς τοΰ Ύποτμηματάρ- 
χου καί Τμηματάρχου Β' τάξεως, 
άνεδύθησαν ανάγλυφα σειρά προ
βλημάτων τά όποια έθέσαμεν, ήδη, 
ΰπ’ όψιν σας, διά σειράς διαβημά
των μας. Τάς έν λόγφ άπόψεις μας 
ένισχύσαμεν καί διά γνωματεύσεων 
τοΰ νομικού συμβούλου τών Συλλό
γων μας, τάς οποίας καί πρεδώσα- 
μεν είς τήν άρμοδίαν Δ)νσιν Προ
σωπικού.

"Οθεν, έπί τοΰ προκειμένου, πα- 
ρακαλοΰμεν όπως, τό ταχύτερον δυ
νατόν, έχωμεν, άψ’ ένός, τήν άπόφα- 
σίν σας έπί τής τακτοποιήσεως τών 
προαγωγών 1975 καί, άφ’ έτέρου, 
καθορισθοΰν έγκαίρως τη συμμετο
χή μας, αί προϋποθέσεις κριτήρια 
τών προαγωγών έτους 1976.

7) Εφαρμογή 5 θ η μ έ- 
ρου έβδομάδος έρ
γα σ ί α ς.

Έπί τού αιτήματος τούτου, τό ό
ποιον έχει ύποβληθή πρός τάς Δι
οικήσεις όλων τών Τραπεζών ΰπό τής 
'Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών 
’Οργανώσεων Ελλάδος, έχετε ήδη 
ένημερωθή, τόσον, δι’ έμπεριστατω- 
μένου υπομνήματος τής Ο.Τ.Ο.Ε., έκ 
τού οποίου άποδεικνύεται καί τό 
έπωφελές διά τάς Τραπέζας 
τούς έργαζομένους καί τό συναλλα
κτικόν κοινόν καί τό έ φ ι κ τ ό ν 
τής έφαρμογής του, όσον καί διά 
προσωπικού διαβήματος τών Γενι
κών Γραμματέων τής ΓΣΕΕ καί τής 
ΟΤΟΕ, ώστε νά παρέλκη ένταΰθα 
περαιτέρω άνάπτυξίς του.

Πάντως έπί τού προκειμένου, έ- 
παναλαμβάνεται, άπαξ έτι, ή ανάγ
κη τής ταχυτέρας καθιερώσεως τού 
θεσμού, έστω καί μεμονωμένως ύπό 
τής ήμετέρας Τραπέζης.

8) Δημιουργία Σχολής 
Τραπεζικών σπου
δών.

Προσφάτως ένημερώθημεν προφο- 
ρικώς έπί τών άναγομένων είς τό έν 
έπικεφαλίδι θέμα άπόψεών σας, αΐ 
όποΐαι κατατείνουν είς τήν διά τής 
παροχής ειδικών Τραπεζικών κλπ. 
γνώσεων είς τούς μέλλοντας νά φοι
τήσουν είς αύτήν ύπαλλήλους, μερι
κήν άντιμετώπισιν τοΰ δημιουργηθέν- 
τος θέματος διά τούς μή δυνηθέν- 
τας ν’ αποκτήσουν τίτλον άνωτάτης 
σχολής. Τάς έπί τοΰ προκειμένου 
εισηγήσεις μας θέλομεν υποβάλει είς 
τάς αμέσως προσεχείς ήμέρας, με
τά τήν λήψιν άποφάσεως ΰπό τών 
Διοικητικών Συμβουλίων τών Συλλό
γων μας.

9) Κατάργησις προα- 
γωγικοΰ διαγωνι
σμού άπό τού βα
θμού τοΰ ' Υπ ο λ ο γ ι
στού Β' τάξεως είς 
τοΰ Ύ πολογ ιστού 
Α' τάξεως.

Μετά τήν έναρξιν έφαρμογής τού 
γενικού συστήματος συνεχούς έπαγ- 
γελματικής έκτίαιδεύσεως τοΰ Προ
σωπικού τής Τραπέζης μας καί τήν 
διά μελλοντικής τροποποιήσεως τού 
ίσχύοντος οργανισμού ύπηρεσίας 
θεσμοθέτησίν του, δέον νά καταργη- 
θή, διά τής αυτής τροποποιήσεως, ό 
ανωτέρω προαγωγικός διαγωνισμός, 
ώς άλλωστε τούτο έχει ήδη άποφα- 
σισθή.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΙ
ΤΗΜΑΤΑ

1) Αιτήματα άναφερό- 
μενα εις τήν κάλυ- 
ψιν τών άτελειών 
τής Συλλογικής 
Συμβάσεως 22.12.73.

α) Ή χορήγησις κλάσματος διά 
τόν άναξιοποίητον χρόνον παραμο
νής είς τόν βαθμόν, έν περιπτώσει 
προαγωγής εις τόν βαθμόν τοΰ Ύ-

ποτμηματαρχου και ανω και αντι- 
στοίχως είς τούς άλλους κλάδους 
(Άρχιεισπράκτορες κλπ.). Ή ΐκανο- 
ποίησις τοΰ αιτήματος τούτου διά 
τής έπαναφοράς κεκτημένου άπό τού 
έτους 1966 δικαιώματος, τό όποιον 
έφαλκιδεύθη διά τής Συλλογικής 
Συμβάσεως περί έξομοιώσεως, θά 
άπαλείψη τό τεράστιον ήθικόν θέμα 
τής έπί τά χείρφ μεταχειρίσεως τών 
κατ’ άπόλυτον έκλογήν προαγο με
νών ύπαλλήλων (προ τής συμπληρώ- 
σεως πλήρους χρόνου διά προσαύξη- 
σιν), έναντι τών μή προαχθέντων 
συναδέλφων των, οΐ όποιοι άκριβώς 
λόγφ τής μή προαγωγής των άξιοΰν- 
ται ολοκλήρου τοΰ ποσοστού προσ- 
αυξήσεως.

6) Ή έπαναχορήγησις τών περι- 
κοπέντων ύπό τής προκατόχου Δ)ν- 
σεως άπό 1.7.74 έπιδομάτων εύθύ- 
νης (Προϊσταμένων Λογ)ρίου καί 
Υπηρεσιών Ύποκ)των, ώς καί Προ
ϊσταμένων Τμημάτων καί ‘Υπηρεσι
ών Διοικήσεως). Ή γενομένη περι
κοπή χαρακτηρίζεται άδικος, άκατα
νόητος καί άντιδεοντολογική, δεδο
μένου ότι έστηρίχθη είς σύγκρισιν 
άνομοίων καταστάσεων, ήτοι είς τήν 
άνυπαρξίαν άντιστοίχων θέσεων εύ- 
θύνης είς τήν Τράπεζαν ‘Ελλάδος, 
έναντι τής πραγματικής καί σημαν
τικής προσφοράς καί ευθύνης τών 
παρ’ ήμΐν έπιδοτουμένων μέχρι 1.7. 
1974 ώς άνω στελεχών.

Φρονοΰμεν ότι ή άμεσος άντιμε- 
τώπισις τού θέματος, διά τής έπα- 
ναχορηγήσεως άπό 1.7.74 τών έπι
δομάτων τούτων καί τής έν συνε
χείς άναλόγου άνοδικής άναπροσαρ- 
μογής των, άφ’ ής ηύξήθησαν έτερα 
διατηρηθέντα βάσει τοΰ άρθρου 8 
τοΰ ’Οργανισμού Ύπηρεσίας τής 
Τραπέζης έπιδόματα εύθύνης ή έξει- 
δικευμένης έργασίας η’Επιθεωρητών, 
‘Ομάδας Έπιλογής, ’Οργανωτών κ. 
λ.π.), θά έχη άμεσον αντίκτυπον είς 
τήν άποδοτικότητα τών μονάδων διά 
τής δημιουργίας κινήτρου πρός κα- 
τάληψιν τών έν αρχή άναφερομένων 
θέσεων εύθύνης, ύπό τών πλέον άξι
ων έκ τών ύπαλλήλων. Σχετικόν πρός 
τό αίτημα τούτο εΐναι καί ή έπανα- 
χορήγησις ένός 15μέρου κατ’ έτος 
εις τούς μή κατέχοντας θέσιν έπο- 
πτείας ώς άνω.

Ή ΐκανοποίησις τών αιτημάτων 
τούτων θά άποτελέση τήν ύλοποίη- 
σιν τού έπί σειράν έτών προβλη- 
θέντος αιτήματος μας, ϊνα « μ ή 
ύπολειπώμεθα τής 
Τραπέζης τής Ελλά
δος», φαλκιδευθέντος διά τής Συλ
λογικής Συμβάσεως περί έξομοιώ
σεως.

Έκ τοΰ λόγου τούτουυ φρονοΰμεν, 
ότι κατέστη πλέον άναγκαία ή τρο- 
ποποίησις τής έν λόγφ Συλλογικής 
Συμβάσεως τής 22.12.73 μέ βάσιν 
τό γεγονός, ότι ή ήμετέρα Τράπεζα, 
κατ’ έξοχήν δυναμική Τράπεζα, μέ 
εύρύ πεδίον έργασιών, μέ οργανω
τικήν δομήν, σύνθεσιν Προσωπικού, 
προορισμόν καί άντικείμενον έργα
σιών, άντιμετωπίζουσα νυχθημερόν 
τόν ταχύτατον άνταγωνισμόν τών 
λοιπών Εμπορικών Τραπεζών, δέν 
δύναται νά παραμένη καθηλωμένη

είς τά έπίπεδα μιάς, έκ τής φύσεώς 
της, στατικής Τραπέζης, ώς είναι 
ή Εκδοτική Τράπεζα καί τής ό
ποιας κυρία πηγή τών μικτών κερ
δών άποτελοΰν τό έκδοτικόν προνο
μίαν καί ή προνομιακή, εις τινας πε
ριπτώσεις, άσκησις ώρισμένων έρ
γασιών.

2) Λοιπά οικονομικά 
αιτήματα

Κατόπιν τής διαπιστωθείσης, έξ 
έπισήμων πηγών, σημαντικής αΰξή- 
σεως τών βασικών ειδών λαϊκής κα~ 
ταναλώσεως, τής αύξήσεως τής πα
ραγωγικότητας τής Τραπέζης καί 
τής άνόδου τού Εθνικού εισοδήμα
τος, έπί τοΰ όποιου μερίδιον δικαι
ούνται άπαντες οΐ έργαζόμενοι, αί- 
τούμεθα αϋξησιν τών αποδοχών μας 
κατά ποσοστόν 25%. Σχετικώς ση
μειοΰμεν, ότι τό έν λόγφ ποσοστόν 
προτείνομεν πρός κάλυψιν τού δημι- 
ουργηθέντος άνοίγματος μεταξύ τι
μών άγαθών καί άποδοχών καί μέ 
βάσιν τούς δείκτας τοΰ τιμαρίθμου 
τόν όποιον καταρτίζει ή Εθνική 
Στατιστική ύπηρεσία καί ή άκρίβεια 
τοΰ όποιου άμφισβητεΐται ύπό πάν
των.

Πάντως, άνεξαρτήτως τού άνωτέ- 
ρω, άπολύτως άναγκαίου καί έπεί- 
γοντος, αιτήματος, φρονοΰμεν ότι έ- 
πιβάλλεται ή σύστασις έπιτροπής 
πρός μελέτην καί λήψιν άποφάσεως 
διά τήν καθιέρωσιν τοΰ θεσμού 
τοΰ αυτομάτου τιμα
ριθμικού μισθού. Έ
πί τού προκειμένου σημειοΰμεν, ότι 
ή συνδικαλιστική έκπροσώπησις εΐ
ναι άπολύτως έτοιμη διά τήν έναρ- 
ξιν τών σχετικών διαπραγματεύσε
ων, βάσει στοιχείων τά όποια έχει 
άρυσθή έκ διεθνών πηγών.

6) Κατόπιν τής ένσωματώσεως 
τού έπιδόματος μικροβάθμων ύπαλ
λήλων είς τάς άποδοχάς, αίτούμε- 
θα τήν ένσωμάτωσιν τού χορηγου- 
μένου είς τούς Λογιστάς Α' καί ά
νω έπιδματος βαθμού.

γ) Αϋξησις κατά 5% τοΰ ποσο
στού τής πριμοδοτήσεως όσον καί 
τών έν συνεχείςι προσαυξήσεων λό
γφ εύδοκίμου παραμονής είς τόν 
αύτόν βαθμόν καί άνακατανομή τών 
καταβαλλομένων σήμερον ποσοστών 
προσαυξήσεων είς έκαστον βοθμόν.

Τά άνωτέρω έχουν έγκριθεΐ ύπό 
τοΰ Δ.Σ. τής Τραπέζης τής Ελλά
δος.

δ) ‘Ωσαύτως τόν ανακαθορισμόν 
τοΰ έπιδόματος πολυετίας, ώς κά
τωθι :

5% διά τούς έχοντας ύπηρεσίαν 
5 έτών.

10% διά τούς έχοντας ύπηρεσίαν 
1 0 έτών.

15% διά τούς έχοντας ύπηρεσίαν 
1 5 έτών.

20% διά τούς έχοντας ύπηρεσίαν 
20 έτών.

25% διά τούς έχοντας ύπηρεσίαν 
25 έτών.

30% διά τούς έχοντας ύπηρεσίαν 
30 έτών.

"Ητοι, μετά 25ετή ύπηρεσίαν καί 
μέχρι -30 έτών νά χορηγήται πλέον

Ή Διοίκηση τού Συλλόγου Βοηθητικού Προσωπικού ΕΤΕ μέ έπικε- 
φαλής τόν Πρόεδρο κ. Νικ. Κουλιέρη, τόν ’Αντιπρόεδρο καί τόν Γενικό 
Γραμματέα του έπεσκέφθηκαν γιά πρώτη φορά άπό τήν ίδρυση τοΰ 
Συλλόγου, τά ύποκ)ματα τής Μακεδονίας, τής Στερεός Ελλάδος και 
τής Θεσσαλίας. Στη Οεσ)νίκη πού συγκεντρώνει τό μεγαλύτερο αριθμό 
μελών τοΰ Συλλόγου, έγινε συνεστίασις καί έδόθη ή ευκαιρία στους 
συναδέλφους νά ανταλλάξουν άπόψεις γύρω άπό τά προβλήματά τους.

τοΰ 25% ποσοστού πολυετίας 1% 
δΓ έκαστον έτος μέ άνώτατον τό 
30% κατά τήν συμπλήρωσιν 30ετίας.

ε) Αϋξησιν τοΰ έφ’ άπαξ παρε- 
χομένου ποσού πρός προικοδότησιν 
ύπό τής Τραπέζης τών θηλέων τέ
κνων τού Προσωπικού, όρισθέντος έν 
έτει 1963 είς δρχ. 26.500.

"Ηδη, σημαντικήν αϋξησιν (κατά 
δρχ. 100.000 περίπου) έπέφερεν είς 
τούς φέροντας τόν βαθμόν τοΰ Διευ- 
θυντοΰ κατόπιν τής ένσωματώσεως 
είς τόν βασικόν μισθόν αυτών τοΰ 
προσαυξήματος φόρου.

Ύποβάλλομεν τό αίτημα τής ά
ναλόγου άναπροσαρμογής, κατά τά 
άνω, τοΰ παρεχομένου έφ’ άπαξ πο
σού προικοδοτήσεως.

στ) Ή σύστασις Λογ)σμοΰ άπο- 
καταστάσεως ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ 
τών ύπαλλήλων. Ύποβάλλομεν συ- 
νημμένως φωτοτυπίαν ίσχύοντος ά
ναλόγου 'Οργανισμού παρά τή ’Α
γροτική Τραπέζη τής Ελλάδος.

ζ) Έπέκτασις καί είς τούς άρι- 
στεύοντας ύπαλλήλους τής Τραπέ
ζης, τών χορηγουμένων χρηματικών 
βραβείων είς τά τέκνα τών ύπαλ
λήλων.

7) Αιτήματα Ειδικών 
Κατηγοριών τοΰ 
Προσωπικού.

Α. Μή πτυχιούχων ύ
παλλήλων

Τό έν λόγφ αίτημα, τό όποιον έν 
όλίγοις συνίσταται είς 4ετή προώθη- 
σιν τών μέχρι τού έτους 1 966 προσ- 
ληψθέντων καί είς 2ετή προώθησιν 
τών άπό τοΰ έτους 1966 έως 1971 
προσληφθέντων έρείδεται, συμφώνως 
πρός σχετικήν γνωμάτευσιν τοΰ νο
μικού μας συμβούλου κ. Παντ. Δη- 
μάκου, έπί νομικής βάσεως. Συγκε- 
κριμένως, α) μέχρι τού έτους 1966 
ό οργανισμός ύπηρεσίας ούδεμίαν 
διάκρισιν, λόγφ διαφοράς τυπικών 
προσόντων, προέβλεπε μεταξύ τών 
ύπαλλήλων β) τό έτος 1966 καθιε- 
ρώθη, βάσει νόμου, διετής προώθη- 
σις είς τούς κατέχοντας Πτυχίον Ά
νωτάτης Σχολής καί γ) τό έτος ’71 
έδόθη, δΓ άποφάσεως τού Δ.Δ.Δ. 
’Αθηνών, 4ετής συνολικώς προώθη- 
σις είς τήν ώς άνω κατηγορίαν ύ
παλλήλων.

Πάντα τ’ άνωτέρω άνεπτύξαμεν 
έν έκτάσει, τόσον πρός ύμάς προ- 
σωπικώς όσον καί είς συσκέψεις αϊ- 
τινες έλαβον χώραν ύπό τήν προε
δρίαν τοΰ Ύποδιοικητοΰ κ. Π. Τζαν- 
νετάκη καί είς τάς όποιας παρέστη
σαν, άπό πλευράς Τραπέζης, ό 
σύμβουλος κ. Α. Σαράτσογλους καί 
ό καθηγητής κ. Α. Καρακατσάνης.

Τέλος, έχουν ένημερωθεΐ πλήρως 
έπί τών άπόψεών μας καί οί Διευ- 
θυνταί τών Διευθύνσεων Προσωπι
κού καί Δικαστικού κ.κ. Ε. Μακρής 
καί I. Ζαούσης.

Έπί τού προκειμένου, άναμένον- 
ται πλέον αί τελικαί άπόψεις τής 
Τραπέζης, ώστε βάσει αύτών ή συν
δικαλιστική έκπροσώπησις νά καθο- 
ρίση τήν περαιτέρω στάσιν της, ή- 
τις, ώς σάς έχει ήδη τονισθή, είναι 
άμετακίνητος.

Β. Θήλεος Προσ)κοΰ

α) ’Ισότητα τών θηλέων ύπαλλή
λων πρός τούς άρρενας συναδέλ
φους των ώς πρός τήν έξέλιξιν, ά- 
μοιβήν καί τό δριον παραμονής είς 
τήν ύπηρεσίαν.

6) Έπέκτασις τής χορηγήσεως 
τού έπιδόματος γάμου (10%) καί 
είς τάς άνω τού Ύποτμηματάρχου 
θήλεις έγγάμους ύπαλλήλους.

Ή διάκρισις τής παροχής (μόνον 
μέχρι καί τοΰ βαθμού τού Ύποτμη
ματάρχου) συνιστά άνισον μεταχεί- 
ρισιν τών άνω τού βαθμού τούτου θη
λέων ύπαλλήλων, τόσον έναντι τών 
λοιπών μικροτέρου βαθμού ομοφύ
λων των, όσον καί έναντι τών άρρέ- 
νων συναδέλφων των, διά τούς όποι
ους ούδείς σχετικός περιορισμός ύ- 
φίσταται. ‘Ως γνωστόν, ή έν λόγφ 
διάκρισις εύρίσκεται άντίθετος πρός 
Συνταγματικός διατάξεις καί Διε
θνείς συμβάσεις.

γ) Ύπό τήν ιδιότητα ύμών ώς 
Προέδρου τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου τοΰ Ταμείου Συντάξεων Ε.Τ. 
Ε., παρακαλοΰμεν όπως άποδεχθή- 
τε τά κάτωθι:

I) Τήν άπάλειψιν τοΰ περιορισμού 
τοΰ 45ου έτους τής ήλικίας διά τήν 
άποχώρησιν τών εγγάμων θηλέων ύ
παλλήλων μετά συμπλήρωσιν 20ε- 
τοΰς ύπηρεσίας. Βάσει τών σήμερον 
ίσχυόντων, ύφίσταται ή άνισότης 
καταβολής εισφορών δΓ άλλας έπί 
20ετίαν καί δΓ άλλας έπί 25ετίαν.

II) Τήν δυνατότητα άποχωρήσεως 
μετά 15ετή ύπηρεσίαν διά τάς μη
τέρας, διά νά δυνηθοΰν νά έπιτελέ- 
σουν τόν κοινωνικόν προορισμόν των 
καί τάς ύποχρεώσεις των έναντι τών 
τέκνων των.

"Αλλωστε ή ευχέρεια αΰτη παρέ
χεται είς τάς ύπαλλήλους τοΰ Δη
μοσίου, εις ΝΠΔΔ, ΟΤΕ καί προσ
φάτως είς τάς ύπαλλήλους τής ’Α
γροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
τή έγκρίσει τοΰ αρμοδίου Υπουρ
γείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, κατό
πιν αιτήματος τής ΟΤΟΕ καί κοι
νού ύπομνήματος ένδιαφερομένων μη
τέρων - ύπαλλήλων Τραπεζών Ελ
λάδος, Εθνικής, ’Αγροτικής, τό ό
ποιον διεβιβάσθη καί είς τήν ήμετέ- 
ραν Τράπεζαν πρός έξέτασιν.

Έπισυνάπτομεν φωτοτυπίαν σχε
τικής άναλογιστικής μελέτης βάσει 
μισθολογικών στοιχείων έτους 1 972, 
ή όποια άποδεικνύει τήν μή έπιβά- 
ρυνσιν τοΰ Ταμείου Συντάξεων έκ 
τοΰ λόγου τούτου.

8) Άναθεώρησις έ π ι- 
δοματικής πολιτι
κής τής Τραπέζης.

1 ) Αΐτούμεθα τήν σύνταξιν Κανο
νισμού χορηγήσεως έπιδομάτων βά
σει άντικειμενικών κριτηρίων προσ
φοράς καί ύπευθυνότητος (στελεχών 
ή έξειδικευμένης έργασίας).

2) Ωσαύτως τήν σύνταξιν Κανο
νισμών χορηγήσεως έπιδομάτων:

α) Στεγαστικών (ένοικίων)
6) Καυσίμων 
γ) Τουριστικού
3) Τήν καθιέρωσιν έπιδόματος'ξε- 

νογλώσσων ύπαλλήλων, τόσον διά 
τούς έχοντος τά τυπικά προσόντα 
(τίτλους σπουδών), όσον καί διά 
τούς άσκούντας έργασίαν άποδει- 
κνύουσαν τήν κατοχήν τών ειδικών 
τούτων γνώσεων.

4) Τήν χορήγησιν έπιδόματος 
15% είς τούς μή πτυχιούχους ύπαλ
λήλους, τούς άσκούντας τήν αύτήν 
έργασίαν, δΓ ήν έτερος πτυχιοΰχος 
συνάδελφός των λαμβάνει ίσόπο- 
σον έπίδομα «έπιστημονικής άποδό- 
σεως».

5) Τήν καθιέρωσιν έπιδόματος ει
δικών συνθηκών είς τούς ύπηρετοΰν- 
τας είς Υποκαταστήματα παραμε
θορίων περιοχών. Σημειοΰμεν, ότι 
ήδη αΐ Τράπεζαι Ελλάδος καί Α
γροτική καταβάλλουν τό έν λόγφ έ
πίδομα.

6) Τροποποίησις τού ίσχύοντος 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΕΩΣ τού 
προσωπικού.
Ή συλλογική έκπροσώπησις έπεξερ- 
γάζεται ήδη σχέδιον, τό όποιον θά 
θέση συντόμως ύπ’ όψιν τής Διοι- 
κήσεως.

7) Τόν συνυπολογισμόν, άπό 1.1. 
1969 έως 1.1.1974, είς τάς τακτι
κός άποδοχάς τών πάσης φύσεως 
παρεχομένων είς τό προσωπικόν τα
κτικών έπιδομάτων κατά τήν κατα
βολήν τών οικείων δώρων, ώς έγένε- 
το ήδη διά τόν καθορισμόν τής ύ- 
περωριακής άποζημιώσεως τού δια
στήματος τούτου.

Τά ειδικά θέματα κατηγοριών 
Προσωπικού (προσωρινότητες - Τα
μιακοί - TELLERS - Κέντρον Μη
χανογραφίας - Τεχνικοί κλπ.) έπι- 
φυλασσόμεθα νά θέσωμεν ύπ’ όψιν 
σας κεχωρισμένως.

Μετά τιμής,
Διά τά Διοικητικά Συμβούλια 

Σύλλογος Ύπαλ. Εθνικής Τραπέζης 
‘Ο Πρόεδρος 

Π. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 

Θ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Σύλλογος Ύπαλ. Τραπέζης ’Αθηνών 

‘Ο Πρόεδρος 
Ν. ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 
Ε. ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΣ 

Σύλ. Είσπρακτόρων Έθν. Τραπέζης 
Ό Πρόεδρος 

ΓΡ. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ 
‘Ο Γεν. Γραμματεύς 

Π. ΝΤΟΛΚΑΣ

Ό κ. Διοικητής έκοψε τήν πίττα τοΰ Προμηθευτικού καί Πιστωτικοΰ 
Συνεταιρισμού ύπαλλήλων ΕΤΕ, ΕΚΤΕ, ΕΤΒΑ.

Νά εξαιρεθούν τής εισφοράς 
και οί Συνεταιρισμοί μας

Μέ τηλεγράφημά της πρός τούς 
αρμοδίους Κυβερνητικούς παράγον 
τας καί βουλευτάς ή Διοίκηση τής 
3ΤΟΕ έζήτησε τήν απαλλαγή τών 
καταναλωτικών καί Οικοδομικών 
συνεταιρισμών τών Τραπεζοϋπαλ- 
ληλυν άπό τήν έπιβολή τής εκτά
κτου εισφοράς πού έπιβάλλει συζη- 
τούμενο εις τήν Βουλή σχετικό νο
μοσχέδιο.

Τό τηλεγράφημα τής ΟΤΟΕ έχει 
ώς έξής:

Παρακαλοΰμεν όπως συμπεριλη- 
ψθοΰν είς απαλλαγήν έκ τής έκτά- 
κτου εισφοράς προβλεπομένης ύπό 
τοΰ συζητουμένου είς Βουλήν σχε
τικού νομοσχεδίου καί οί κατανα
λωτικοί καί οικοδομικοί συνεταιρι

σμοί Τραπεζοϋπαλλήλων δεδομένου 
ότι ουτοι δέν εΐναι κερδοσκοπικοί 
καί ένεργοΰν άποκλειστικώς πρός 
τό συμφέρον τών μελών των.

Τυχόν έμμονή είς γενομένην δια- 
τύπωσιν θά άποτελέση άνισον με- 
ταχείρισιν έν σχέσει μέ προβλεπο- 
μένην είς νομοσχέδιον άπαλλαγήν 
ύπέρ καταναλωτικών καί οικοδομι
κών συνεταιρισμών δημοσίων ύπαλ
λήλων καί ήσφαλισμένων Ι.Κ.Α.

Διά τήν Ομοσπονδία 
Τραπεζοϋπαλληλικών ’Οργανώσεων 

Ελλάδος
Ο Α' ’Αντιπρόεδρος 
ΔΗΜ. ΜΑΡΚΕΤΙΣ 
‘Ο Γεν. Γραμματεύς 

ΠΑΝ. ΟΕΟΦΑΝ Ο ΠΟΥΛΟΣ



ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛ.)

κατά ομοιόμορφο τρόττο, κοινών 
βασικών θεμάτων τοΰ προσωπικού.

7. Την διασφάλιση άπό κάθε ε
πιβουλή τής ανεξαρτησίας καί αΰ- 
τοτελείας τών ασφαλιστικών οργα
νισμών, τήν ίδρυση νέων έκεΐ δπου 
δεν υπάρχουν σήμερα, τήν δημιουρ
γία ένιαίας νοσηλευτικής μονάδας 
για τό προσωπικό δλων τών Τρα
πεζών καί τήν έξασφάλιση τής άνω- 
τάτης συντάξεως στο προσωπικό, 
μέ τήν συμπλήρωση 35ετίας.

8. Τήν βελτίωση τών συνθηκών 
εργασίας τών υπαλλήλων καί ιδιαί
τερα τοΰ προσωπικού τών έπαρχι
αχών καταστημάτων.

9. Τήν εφαρμογή τής έξομοιώσε- 
ως κατά τρόπο πού νά άποκλείη 
φαλκίδευση κεκτημένων δικαιωμά
των τοΰ προσωπικού ή υπαγωγή 
του σέ ρυθμίσεις έπιζήμιες γι' αυ
τό.

Τό Συνέδριο, καταγγέλλει τήν 
τακτική καταδολιεύσεως τής έξο- 
μοιώσεως έκ μέρους μερικών Τρα
πεζών (δπως ή παλαιά Διοίκηση 
τοΰ Συγκροτήματος Άνδρεάδη, ή 
Τράπεζα Πίστεως καί άλλες) καί 
ζητεί τήν άμεσο ρύθμιση τών ζητη
μάτων πού δημιούργησε ή τακτική 
αύτή σέ βάρος τοΰ προσωπικού,

10. Τήν κατάργηση τών νόμων 
τής δικτατορίας μέ τούς οποίους 
φαλκιδεύτηκαν δικαιώματα καί ά- 
νετράπη ή ιεραρχία στις Τράπε
ζες (ν. 430)68) προκειμένου νά 
άποκατασταθοΰν, άπό τής ισχύος 
τοΰ νόμου, βαθμολογικά οί θιγέντες 
ύπάλληλοι, τήν έξίσωση τών αγω
νιστών τοΰ ν. 1836 μέ εκείνους τοΰ

νόμου 1799 καί τήν κατάργηση τοΰ 
νόμου 400)70 περί ασφαλιστικών 
έργασιών.

11. Τέλος, τό Συνέδριο σέ ανα
γνώριση άφ’ ένός τής άνάγκης δη
μιουργίας έλευθέρου υγιούς καί Α
δεσμεύτου συνδικαλισμού στον ευ
ρύτερο Ελληνικό χώρο, καί άφ’ έ- 
τέρου έκπληρώσεως τοΰ ρόλου τών 
Τραπεζών στις σημερινές συνθή
κες, ζητεί:

α) τον πλήρη εκδημοκρατισμό 
τοΰ Ελληνικού συνδικαλιστικού 
κινήματος σύμωνα καί προς τις δι
εθνείς συμβάσεις, τήν έγγραφή τών 
διαγεγραμμένων καί νεοϊδρυομένων 
σωματείων καί μελών στις οικείες 
'Ομοσπονδίες καί Κέντρα καί τήν 
κατοχύρωση τών συνδικαλιστικών 
στελεχών καί

β) τήν έξασφάλιση κοινωνικοΰ 
ελέγχου σέ ολόκληρο τό Τραπεζικό 
σύστημα τής χώρας κατά τρόπο 
πλήρη καί αποτελεσματικό.

"Ελεγχος 
τής έπταετίας 
στο σύλλογο

Δύο Επιτροπές άπό μέλη τοΰ Δ. 
Συμβουλίου θά ενεργήσουν Διοικη
τικό καί Οικονομικό "Ελεγχο τής 
περιόδου τής δικτατορίας εις τον 
Σύλλογό μας.

Οί Επιτροπές συγκροτήθηκαν 
μέ απόφαση τοΰ Προέδρου τοΰ Συλ
λόγου μας, ό όποιος έκανε χρήση 
προς τό σκοπό αύτό τών δικαιω
μάτων του έκ τοΰ Καταστατικού.

1 β. Δηρ. ΧορϊτοΒ έξΕλένη 
ΓενίΒΟΒ [pnppoTEBfi ιού Ι.Κ.Α.
Στις 19, 20, καί 21 ’Ιανουάρι

ου πραγματοποιήθηκε τό συνέδριο 
τοΰ ’Εργατικού Κέντρου ’Αθηνών, 
στή δύναμη τοΰ οποίου Ανήκει καί 
ό Σύλλογός μας καί έγιναν Αρχαι
ρεσίες γιά τήν Ανάδειξη νέου Διοι
κητικού Συμβουλίου.

Ό Δη μ. Χαρΐτος, μέλος τοΰ Δι- 
οικ. Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου μας 
έξελέγη Γεν. Γραμματεύς τοΰ Συμ
βουλίου τοΰ Ε.Κ.Α., τό όποιο κα
ταρτίστηκε σέ σώμα ώς έξής: 

Πρόεδρος: Χρήστος Καρακΐτσος 
’Αντιπρόεδροι: Δη μ. Δούσκας

καί Άργ. Παπαδάτος
Γεν. Κ ραμματεύς: Δη μ. Χαρΐτος 
Ταμίας: Κων. Μαυρϊκος

Γραμματείς: Χαράλ. Παπαχρή
στου καί Γεώργ. Λυδάκης

’Εκτελεστικοί: Στέφ. Χονδρέ- 
λης, ’Ιωάν. Λαμπρόπουλος, Εύάγ. 
Ζέλος καί Σπυρ. Οικονόμου

’Έφοροι: Κων. Κυρίμης, Κων. 
Παναγιωτίδης καί Δημ. Παναγιω- 
τόπουλος

Μέλη: Στ. Προβελέγγιος, Κων. 
Δελής, ’Ιωάν. ’Αντωνίου, Καλλιό
πη Τριανταφύλλου, Κων. Νικολό- 
πουλος, Παν. Κελαϊδής, Παΰλος 
Σπυρόπουλος, Βασ. Μεσολογγ ί- 
της, Γ εώργ. Ραυτόπουλος, Δημοσθ. 
Κατσούλας, Νικ. Χρονόπουλος, 
Κων. Μπαρλαούρας καί Κων. Τσά- 
πελας.

Ό κ. 1. Γιαννακόπουλος nmk άπο ιό II
# ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Παραίτηση Από τό Αξίωμα τοΰ 
’Αντιπροέδρου καί συμβούλου τοΰ 
Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου μας υπέβαλε, 
μέ τή δημοσιευομένη κατωτέρω επι
στολή του, ό κ. Άθαν. Γιαννακό^ 
πουλος:

’Αθήνα 19.1.76
’Αγαπητέ Πρόεδρε,

Γιά τούς γνωστούς λόγους, τούς 
όποιους προφορικά σοΰ Ανέπτυξα 
κατάτήν συζήτησή μας στις 12 τρέ
χοντος, Αλλά καί γιά αύστηρά 
προσωπικούς λόγους, άπεφάσισα 
νά άπόσχιω προς τό παρόν τής ε
νεργού συνδικαλιστικής δράσεως, 
πράγμα άλλωστε πού καί προφο
ρικούς σοΰ έχω έκθέσει.

Προς διευκόλυνσιν τής κοινής 
προσπάθειας γιά τά Απασχολούντο 
τούς συναδέλφους μας καί τον κλά- 
δον μας γενικώτερα προβλήματα 
θέτω στήν διάθεσίν σου τήν παραί- 
τησίν μου άπό τοΰ Αξιώματος τοΰ 
’Αντιπροέδρου καί Συμβούλου τοΰ 
Συλλόγου μας. ’Επιθυμώ έξ άλλου

νά σοΰ γνωρίσω δτι καί έκτος τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου μέ δ λες 
μου τις δυνάμεις θά συμβάλω γιά 
τήν έπιτυχία τών επιδιώξεων μας 
ώς έργαζομένων εις τό "Ιδρυμα.

Εϋνόητον είναι, δτι ό χρόνος Α
ποδοχής τής παραιτήσεώς μου εί
ναι στήν κρίση σου, μόνο νά μή 
βραδΰνη, έκτος αν ΰψιστα τοΰ Συλ
λόγου συμφέροντα τό έπιβλάλουν.

Μέ έκτίμηση
ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Ή νέα σύνθεση τοΰ Προεδρείου 
Β' ’Αντιπρόεδρος Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

τοΰ Συλλόγου μας μετά τή συμ
πλήρωση τής θέσεως τοΰ ’Αντιπρο
έδρου είναι ή Ακόλουθη:

Πρόεδρος: Παν. Θεοφανόπουλος, 
’Αντιπρόεδροι: "Αννα Τσαγκάρη 

καί Εύστ. Λαντζώνης.
Γεν. Γ ραμματεύς: Θεόδ. Δημη- 

τρόπουλος.
Αν. Γεν. Γ ραμματεύς: ’Ιάκωβος 

Φριζής.
Ταμίας: Βασ. Ζερβουδάκης.

Συμδούλιον έπιμορφώσεως 
προσωπικού τής τραπέζης
Συμβούλιου Έπιμορφώσεως τοΰ 

Προσωπικού τής Τραπέζης μας συν- 
οικητοΰ κ. "Αγγέλου Άγγελόπουλου 
καί μέ συμμετοχή τοΰ Προέδρου τοΰ 
εστήθη ΰπό τήν προεδρία τοΰ Δι- 
Συλλόγου μας καί τοΰ Προέδρου τοΰ 
Συλλόγου τ. ’Αθηνών.

Τό Συμβούλιο απαρτίζεται άπό 
τον Προϊστάμενο τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού κ. Ε. Μακρή, τό Νομι
κό Σύμβουλο, καθηγητή κ. Α. Κα- 
ρακατσάνη, τούς συμβούλους παρά 
τή Διοικήσει κ.κ. Γ. Λιβιεράτο καί 
I. Μάνο καί τον Προϊστάμενο τής 
Ύποδ)νσεως Έκπαιδεύσεως Προ
σωπικού κ. I. Περαντώνη, ώς Ει
σηγητή.

Ή σχετική πράξις τοΰ κ. Διοικη- 
τοΰ καθορίζει τό έργον τοΰ έν λό- 
γφ Συμβουλίου, τό όποιον συνίστα- 
ται εις τήν καθόλου θεώρησιν τών 
έκπαιδευτικών προγραμμάτων τής 
Τραπέζης καί τών λοιπών γενικών 
θεμάτων, τά όποια ανάγονται εις τήν 
έπιμόρφωσιν καί τήν έν γένει επαγ
γελματικήν έκπαίδευσιν τοΰ Προ

σωπικού, συμψώνως πρός τούς έν 
προκειμένφ στόχους τής Διοικήσεως, 
τάς συναφείς μέ τό αναπτυξιακόν 
πρόγραμμα τής Τραπέζης άνάγκας 
ώς καί τάς σχετικάς μέ τάς τραπε
ζικός εργασίας έπιστημονικάς καί 
τεχνολογικός έξελίξεις».

Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΏΝ 

ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΩΝ

Τά Προεδρεία τών τεσσάρων 
Συλλόγων Προσωπικού τής Τραπέ
ζης μας πραγματοποίησαν τήν 
πρώτη συνάντησή τους μέ σκοπό 
τήν ενοποίηση τών Συλλόγων καί 
τών ’Ασφαλιστικών Ταμείων.

Ή συνάντηση πραγματοποιήθη
κε στή Λέσχη τοΰ Συλλόγου μας 
μέ πρωτοβουλία τοΰ Διοκιητικοΰ 
Συμβουλίου.

Τοποθετήσεις και μεταβοϋαί Τά αιτήματα
Διά πράξεων τοΰ κ. Διοιπητοΰ

έγιναν οί ακόλουθες μεταβολές καί
τοποθετήσεις σέ διάφορες υπηρε
σίες καί υποκαταστήματα.
—Ό κ. "Ιων - ’Ιωάννης Ζαούσης, 

Δικαστικός Σύμβουλος καί ώς Προϊ
στάμενος τής Διευθύνσεως Δικαστι
κού.

— Ο κ. Παναγιώτης Πανόπουλος 
'Υποδιευθυντής παρά τή Διευθύνσει 
Δικαστικού ώς ’Αναπληρωτής Διευ
θυντής αυτής.

—Ό κ. Γεώργιος Πετρουνάκος, 
Υποδιευθυντής παρά τή Διευθύνσει 
Δικαστικού ώς ’Αναπληρωτής Διευ
θυντής αυτής.

—Ό κ. Σπυρίδων Κοτσιάνης, Λο
γιστής Β’ τάξεως, παρά τφ Ύ.το- 
καταστήματι 'Αγίου Μελετίου, εις 
τήν Μονάδα Καρπάθου, ώς Προϊ
στάμενος αυτής, δι’ εν έτος, ανακα
λούμενης τής διά τής ύπ’ άρ. 504) 
4.10.75 πράξεως τοποθετήσεως τοΰ 
κ. Νικ. Σαϊντάνη, Λογιστοϋ Β' τά
ξεως, ’Εντεταλμένου καί Προϊστα
μένου Λογιστηρίου τοΰ Υποκατα
στήματος Καρδαμύλων, οστις τίθεται 
εις τήν διάθεσίν τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού, πρός τοποθέτησιν.

— Ο κ. Κωνσταντίνος Νοτάρης, 
Συμπράττων Υποδιευθυντής, ’Ανα
πληρωτής Γενικού Διευθυντοΰ τής 
SOUTH’AFRICAN BANK OF A- 
THENS LTD, ώς Διευθύνων Σύμ
βουλος ταύτης, αντί τοΰ κ. Ίωάννου 
Ζούγκου, Ύποδιευθυντοΰ, τοποθετού
μενου εις τήν Διεύθυνσιν Διεθνών 
Δραστηριοτήτων, ώς Άναπληρωτοΰ 
Π ροϊσταμένου Διευθύνσεως.

—Ό κ. Παναγιώτης Νικολόπου- 
λος, 'Τποτμηματάρχης, ώς Προϊ
στάμενος Υπηρεσίας Καταθέσεων 
Ταμιευτηρίου καί έπί Προθεσμίμ 
(040)6).

—Ή κ. ’Άρτειμις Σακκά, Ύποτμη- 
ματάρχης, ώς Π ροϊσταμένη Υπηρε
σίας ’Εσωτερικής Διαδικασίας Κα
ταθέσεων (040)7), αντί τοΰ κ. Δη- 
μητρίου Καλκοόνη, Ύποτμηματάρχου 
τοποθετουμένου ώς Π ροϊσταμένου 
Υπηρεσίας Συναλλαγών Καταθέσε
ων ’Όψεως ’Ιδιωτών Ν.Π.Ι.Δ. καί 
Τραπεζών (040)8), αντί τοΰ κ. Δη- 
μητρίου Παπαταξιάρχη, Ύποτμη- 
ματάρχου, τοποθετουμένου, ώς Προ
ϊσταμένου Υπηρεσίας ’Αξιών ’Εσω
τερικού (040)22), αντί τοΰ κ. Ίω- 
άννου Άφεντάκη, Τμηματάρχου Β' 
τάξεως, τοποθετουμένου ώς Προϊ
σταμένου Υπηρεσίας ’Επιδίκων Λο
γαριασμών (040)21).

—Ό κ. Παναγιώτης Χρυσάκης, 
Λογιστής Α' τάξεως, ώς Προϊστά
μενος Υπηρεσίας Συναλλάγματος 
(040)24).

—Ό κ. ’Αναστάσιος Μπάτσαρης, 
'Τποτμηματάρχης, Προϊστάμενος θυ 
ρίδος "Ανω Ήλυσίων, εις τήν ύπά 
ίδρυσιν Μονάδα Μαρασλείου, ώς 
Προϊστάμενος αυτής, άνακαλουμέ- 
νης τής διά τής ΰπ’ άριθ. 640)1975 
πράξεως γενομένης τοποθετήσεως 
τοΰ κ. Ίωάννου Τσάκωνα, Τμημα
τάρχου Α’ τάξεως παρά τή Διευθύν- 
σει Γραμματείας.

— Ο κ. ’Ιωάννης Παπουτσόγλου, 
Λογιστής Β’ τάξεως, παρά τφ Ύ- 
ποκαταστήματι Άγ. Δημητρίου Θεσ
σαλονίκης, εις τήν Μονάδα Φερρών 
ώς Προϊστάμενος αυτής.

-—Ό κ. Νικόλαος Μπότσας, Λο
γιστής Β' τάξεως, ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου Υ
ποκαταστήματος Χρυσουπόλεως, εις 
τό Πρακτορεΐον Κάτω Νευροκοπίου 
ώς Προϊστάμενος αύτοΰ, (άνακα- 
λουμένης τής διά τής ΰπ’ άρ. 640) 
1975 πράξεως γενομένης ταποθετή- 
σεώς του εις τό Πρακτορεΐον Φερ
ρών, ώς Προϊσταμένου) άντί τοΰ κ. 
Καλλισθένους Δραγάνη, Λογιστοϋ 
Β' τάξεως, μετατιθεμένου εις τό 
'Τποκατάστημα Κουκακίου, ώς ’Εν
τεταλμένου καί Προϊσταμένου Λογι
στηρίου, άντί τοΰ κ. ’Αντωνίου Ξη
ρά’ Ύποτμηματάρχου, μετατιθεμένου 
εις τό Υποκατάστημα όδοϋ Εύριπί- 
δου, ώς Προϊσταμένου Υπηρεσίας 
Καταθέσεων.

-—Ό κ. ’Ιωάννης Μπάστας, Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, ’Εντεταλμένος 
παρά τφ Ύποκαταστήματι. Π λ. Συν
τάγματος, εις τό αυτό Υποκατάστη
μα, ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊστά
μενος Λογιστηρίου.

—Ό κ. Γεώργιος Σκληβανιώτης, 
Συμπράττων Υποδιευθυντής, ’Επι
θεωρητής παρά τή Διευθύνσει Έπι-

Προκειμένου νά 
συμπληρωδή ό φά- 
κελλος προσωρινο
τήτων και νά έπιδι- 
ωχδή ή ρύθμισή των 
καλούνται τά μέλη 
τού συλλόγου πού 
έχουν άπωλέσει 
χρόνο άπό οποιοσ
δήποτε αιτίας προ
σωρινότητα νά ά- 
ποστείλουν γρα
πτός είς τό Δ. Σ. 
τή περίπτωσή τους.

θεωρήσεως, είς τήν Διεύθυνσιν ’Α
παιτήσεων έν Καθυστερήσει, ώς Υ
ποδιευθυντής.

—Ό κ. Γεώρ. Φιλιππίδης, Συμ
πράττων Υποδιευθυντής, Υποδιευ
θυντής παρά τφ Ύποκαταστήματι 
Π λ. Συντάγματος, είς τό Υποκατά
στημα . Πανεπιστημίου ώς Διευθυν
τής, όριστικώς. (Προσωρ. άνάθε- 
σις καθηκόντων Π.Δ. 556)75).

—Ό κ. Βασίλειος Παπασπύρου, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου Ύποκ) τος Π λ. Συντάγματος, 
είς τό Ύπακλμα Καλαμιιοτου, ώς Υ
ποδιευθυντής.

—Ό κ. Γεο'ιργιος Φάρρος, Τμημα
τάρχης Α' τάξεως παρά τή Διευθύν- 
σει Προσωπικού (Διάθεσίν πρός το- 
παθέτησιν) είς τό Υποκατάστημα 
Π λ. Συντάγματος, ώς Ύποδ)ντής.

—Ό κ. ’Αλέξανδρος Φερεντίνος, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Υποδιευ
θυντής Ύποκ) τος οδού Πραξιτέ- 
λους, είς τό Ύποκ)μα Π λ. Συντά
γματος, ώς Υποδιευθυντής.

—Ό κ. Κων)νος Φωτοπουλος, 
Συμπράττων Υποδιευθυντής, Υπο
διευθυντής Ύποκ) τος ’Αγοράς, είς 
τό Ύποκ)μα Μακρυγιάννη, ώς Διευ
θυντής, άντί τοΰ κ. Χρήστου Ρουσ- 
σοπούλου, Τμηματάρχου Α' τάξεως, 
μετατιθεμένου είς τό Ύποκ) μα Πρα- 
ξιτέλους, ώς Διευθυντοΰ, άντί τοΰ κ. 
Χρήστου Δελήγιαννη, Συμπράττοντας 
Ύποδιευθυντοΰ, μετατιθεμένου είς τό 
Ύποκ)μα Πολυκλείτου, ώς Διευθυν- 
τοΰ, άντί τοΰ κ. Γεωργίου Νικηφο- 
ράκη, Τμηματάρχου Α' τάξεως, τι
θέμενου είς τήν Διάθεσίν τής Διευ- 
θύνσεως Προσωπικού.

—Ό κ. Παναγιώτης Σκλήρης, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
Ύποκ)τος Κάτω Πατησίων, είς τήν 
Μονάδα Φρεαττύος, ώς Προϊστάμε
νος αύτής, άντί τοΰ κ. Ίωάννου 
Μουρκογιάννη, Τμηματάρχου Β' τά
ξεως, μετατιθεμένου είς τό Υποκα
τάστημα Βρυώνη, ώς Διευθυντοΰ.

■—Ό κ. Κων) νος Τσακέτας, Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, Διευθυντής 
Ύποκ) τος Οίνουσών Χίου, είς τήν 
θυρίδα Σταθμού Όμονοίας ώς Προ
ϊστάμενος αύτής, άντί τοΰ κ. Θεμι
στοκλέους Μεταξά, Λογιστοϋ Α' τά
ξεως, μετατιθεμένου είς τό Πρα
κτορεΐον Θέρμου, ώς Προϊσταμένου, 
άντί τοΰ κ. Λάμπρου Παπαθανασίου 
Λογιστοϋ Β' τάξεως, μετατιθεμένου 
είς τό Πρακτορεΐον Άμφιλαχίας ώς 
Προϊσταμένου, άντί τοΰ κ. Μιχαήλ 
Μηλιώνη, Λογιστοϋ Α' τάξεως, με- 
τατιθεμένου είς τό Ύποκ) μα Σάμου, 
ώς Διευυθ-ντοΰ.

-—Ό κ. Δημήτριος Δημητριάδης, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου, Ύποκ) τος Σάμου, είς τό Ύ
ποκ) μα Πειραιώς, ώς Προϊστάμε
νος Υπηρεσίας.

—Ό κ. ’Απόστολος Άργυρ ύπου
λος, 'Τποτμηματάρχης, παρά τή Δι- 
ευθύνσει Γραμματείας, είς τήν αυτήν 
Διεύθυνσιν ώς Προϊστάμενος τής 
Υπηρεσίας Γενικοΰ ’Αρχείου.

—Ό κ. Ιωάννης Στασινός, Ύπο- 
τμηιματάρχης, παρά τή Διευθύνσει 
Γραμματείας, είς τήν αυτήν Διεύθυν- 
σιν, ώς Προϊστάμενος τής Υπηρε
σίας Π ρωτοκόλλου.

—Ό κ. Δημήτριος Πολίτης, Ύ- 
ποτμηματάρχης, παρά τή Διευθύνσει 
Γραμματείας είς τό Κατ)μα όδοΰ 
Σταδίου; ώς Προϊστάμενος τής Υ
πηρεσίας Πληροφοριών.

—Ό κ. Μιχαήλ Θεοδώρου, Λογι
στής Β' τάξεως παρά τφ Πρακτο- 
ρείφ Νέας ’Ερυθραίας, είς τό Υπο
κατάστημα Κορωπίου, ώς ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστηρί
ου, άντί τοΰ κ. Γεωργίου Παυλάκη, 
Λογιστοϋ Α' τάξεως, μετατιθεμένου 
είς τό Πρακτορεΐον Παιανίας, ώς 
Προϊσταμένου αύτοΰ, άντί τοΰ κ. 
’Ελευθερίου Ρεμπατσουλέα, Τμημα
τάρχου Α' τάξεως, μετατιθεμένου 
είς τό Ύποκ) μα όδοΰ Εύριπΐδου, ώς 
Ύποδιευθυντοΰ, άντί τοΰ κ. Χαρα- 
λάμπους Τσαρπαλια, Τμηματάρχου 
Α' τάξεως, μετατιθεμένου είς τήν 
Διεύθυνσιν Γενικοΰ Λογιστηρίου, ώς 
Π ροϊσταμένου Υπηρεσίας.

—Ό κ. Σωτήριος Χαραλαμπίδης, 
Υπολογιστής Α' τάξεως, παρά τφ 
Ύποκαταστήματι Χρυσουπόλεως, είς 
τό αύτό Υποκατάστημα, ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου, άντί τοΰ κ. Νικολάου Μπό- 
τσα, Λογιστοϋ Β' τάξεως, μετατιθε- 
μένου είς τήν Μονάδα Φερρών, ώς 
Προϊσταμένου αύτής, άντί τοΰ κ. 
’Αποστόλου Βράνη, Λογιστοϋ Α' τά
ξεως, μετατιθεμένου είς τό Υποκα
τάστημα Σουφλίου, ώς Διευθυντοΰ, 
άντί τοΰ κ. ’Αποστόλου ’Επιτρόπου, 
Ύποτμηματάρχου, μετατιθεμένου είς 
τό Υποκατάστημα Άλεξανδρουπό- 
λεως, ώς Διευθυντοΰ, άντί τοΰ κ. Ά
νοστη Δανα, Τμηματάρχου Α' τάξε
ως, μετατιθεμένου είς τό Υποκατά
στημα Κατερίνης, ώς Διευθυντοΰ, 
άντί τοΰ κ. Σταματίου Άλατζατξή, 
Τμηματάρχου Α' τάξεως, μετατι- 
θεμένου είς τό Ύποκ)μα Βερροίας, 
ώς Διευθυντοΰ, άντί τοΰ κ. Βασιλεί
ου Χριστοπούλου, Τμηματάρχου Α' 
τάξεως, μετατιθεμένου είς τό Υπο
κατάστημα όδοΰ Έρμοΰ Θεσσαλονί
κης, ώς Διευθυντοΰ.

—Ό κ. ’Απόστολος Κατσέλης, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Υποδιευ
θυντής Ύποκ) τος όδοΰ Έρμοΰ Θεσ
σαλονίκης, είς τό Ύποκ) μα Μονα
στηριού Θεσσαλονίκης, ώς Υποδιευ
θυντής.

—Ό κ. Δημήτριος Άθανασέλης, 
Λογιστής Β' τάξεως, παρά τφ Ύ- 
ποκαταστήματι Πλωμαρίου, είς τό 
αύτό Ύποκ)μα, ώς ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

—Ό κ. Ιωάννης Τσάκωνας, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, Πληροφοριο- 
λήπτης παρά τή Διευθύνσει Γραμμα
τείας, είς τήν ύπό ίδρυσιν Μονάδα 
Μαρασλείου, ώς Προϊστάμενος αύ
τής.

—Ό κ. Μιχαήλ Παλαμας, Λο
γιστής Β' τάξεως, ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου, πα
ρά τφ Ύποκ)τι Μετσόβου, είς τό 
αύτό Υποκατάστημα ώς Διευθυντής 
άντί τοΰ κ. Γεωργίου Μουτούκια, 
Λογιστοϋ Α' τάξεως, μετατιθεμένου 
είς τό Ύπακ)μα Όρεστιάδος, ώς 
Διευθυντοΰ, άντί τοΰ κ. Θεοδώρου 
Μπαλλέ, Τμηματάρχου Β' τάξεως, 
μετατιθεμένου είς τήν ύπό ίδρυσιν 
Μονάδα "Ανω Κυψέλης, ώς Προϊ
σταμένου αύτής.

—Ό κ. Γεώργιος Λαζαρίδης, Λο
γιστής Α' τάξεως, παρά τή Διευ- 
θύνσει Προσωπικοΰ (Διάθεσίν), τέ
ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου Υ
ποκαταστήματος ROTTERDAM, είς 
τό Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Α, 
ίνα χρησυμοποιηθή είς τήν νέαν θυ
ρίδα Συναλλάγματος.

■—·Ό κ. Νικόλαος Σκάντζακας, 
Υπολογιστής Α' τάξεως, παρά τφ 
Ύποκαταστήματι Ίστιαίας, είς τό 
Ύποκ)μα Κύμης, ώς ’Εντεταλμένος 
καί Π ροϊστάμενος Λογιστηρίου.
Υ**********************^
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—Ό κ. Λουκάς Φίλης, Λογιστής 
Β' τάξεως, παρά τφ Ύποκαταστήμα- 
τι ’Ελευσίνας είς τό αύτό Ύποκ)μα 
ώς ’Εντεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου, άνακαλουμένης τής διά 
τής ύπ’ άριθ. 504)75 πράξεως το- 
ποθετήσεώς του.

—Ό κ. ’Αριστείδης Χρονόπουλος, 
Λογιστής Β' τάξεως, παρά τφ Ύ- 
ποκαταστήματι Π λ. Συντάγματος.

—Ό κ. Χρήστος Φραγκόπουλος, 
Λογιστής Α' τάξεως, παρά τφ Ύ
ποκ) τι Λουτρακιού, είς τό αύτό Ύ
ποκ) μα, ώς ’Εντεταλμένος καί Προ
ϊστάμενος Λογιστηρίου.

—Ό κ. Γεώργιος Πανώριος, Λο
γιστής Β' τάξεως, παρά τφ Ύπο- 
καταστήματι Πάρου, όριστικώς είς 
τό Ύποκ)μα Θήρας, ώς Διευθυντής, 
(Προσωρινή άνάθεσις καθηκόντων 
Π.Δ. 359)75).

του συλλόγου 
είσπρακτόρων

Ό Σύλλογος Είσπρακτόρων Ε
θνικής Τραπέζης υπέβαλε πρός τή 
Διοίκηση τά κατωτέρω θέματα τών 
μελών του:
Κύριε Διοικητά,

Έν συνεχείφ τοΰ άπό 20)8)74 
καί 7)7)75 έγγραφου μας θέτο- 
μεν ύπό τήν 81 καί αν κρίσιν σας μέ 
τήν παράκλησιν τής ίκανοποιήσεώς 
των, τά κατωτέρω θέματα, άφορών- 
τα εις τινας κατηγορίας μελών τοΰ 
ήμετέρου Συλλόγου.

1) ’Αριθμός προαγομένων συνα
δέλφων άπό είσπράκτορας Α' είς 
Άρχιεισπράκτορας παρ’ οτι ελαβον 
προαγωγήν χωρίς βελτίωσιν Απο
δοχών οί πλεΐστοι έξ αυτών εΐχον 
διανύει δύο (2) καί περισσότερα 
έτη είς τον αύτόν βαθμόν, άνέμε- 
νον προσαύξησιν είς τον βαθμόν δν 
είχον δεδομένου όμως δτι άπώλε- 
σαν τον χρόνον τοΰ προηγουμένου 
βαθμοΰ, εΐναι λογικόν καί δίκαιον 
νά δοθή ανάλογη προώθησις είς 
τούς ένδιαφερομένους.

2) ’Αριθμός έκ τών κατά τό πα
ρελθόν μεταταγέντων Κλητήρφν είς 
Είσπράκτορας άπώλεσαν τό δικαί
ωμα αύξήσεως τοΰ μισθού των τήν 
οποίαν θά έλάμβανον έάν παρέμε- 
νον ώς κλητήρες καί δεν μετετάσ
σοντο είς τούς είσπράκτορας. Δί
καιον εΐναι νά τύχουν τής προσαυ- 
ξήσεως τήν όποιαν άπώλεσαν.

3) Έτέρα κατηγορία κλητήρων 
μετατασσομένων είς είσπράκτορας 
παρέμεινον έπί μακράν χρόνον α
ν ευ προσαυξήσεως έκ τοΰ λόγου οτι 
οί κλητήρες έλάμβανον μεγαλύτε- 
ρον μισθόν εκείνου τον οποίον έ
λάμβανον κατά τήν μετάταξίν των 
είς είσπράκτορας. Τούτου ένεκα 
άπό τής μετατάξεώς των είς είσ
πράκτορας δεν έλάμβανον αϋξησιν 
μέχρις δτου καλύψουν τήν διαφοράν 
τοΰ μισθοΰ πού έλάμβανον ώς κλη
τήρες. Είς μεταγενεστέρας μετα
τάξεις υπήρξαν εύνοϊκώτεροι οροί 
καί δεν προέκυψαν άδικίαι. Είς 
τούς οϋτω άδικηθέντας δύναται νά 
δοθή μία έφ’ άπαξ προώθησις.

4) Επίσης υπάρχει κατηγορία 
συναδέλφων οί όποιοι παρέμειναν 
έπί άρκετά έτη ώς έργάται ή προ
σωρινοί καί εΐναι άναγκαϊον νά έ- 
ξετασθή ή περίπτωσίς των.

5) Είς τούς Άρχιεισπράκτορας 
καί έργοδηγούς νά χορηγηθή βασι
κός μισθός Λογιστοϋ Α-, μετά τών 
λαμβανομένων προσαυξήσεων τοΰ 
άρχιεισπράκτορας καί έργοδηγοΰ.

6) Διά τήν μείωσιν κατά δύο 
(2) τούλάχιστον χρόνια άπό τό» 
βαθμό τοΰ είσπράκτορας Α' καί τε
χνίτου Α' είς τον άρχειεσπράκτορα 
καί έργοδηγό.

7) Διά τήν κάλυψιν ύπό τής Τρα
πέζης τών έκ τής έπιβολής ποινι
κών κυρώσεων δαπανών τών οδη
γών είς περιπτώσεις Ατυχημάτων.

8) ‘Η 10η προσαύξησις έκ 10% 
νά μετατεθή είς ποσοστά άνά 5% 
είς τήν 3ην καί 4ην προσαύξησιν 
ατινα θ’ αυξηθούν άναλόγως μετά 
τήν ίσχύουσαν πριμοδότησιν.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ) ΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΤΕ, ΕΚΤΕ, ΕΤΒΑ 
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ I Σ 

Κύριοι Συνάδελφοι,
Οί υπάλληλοι τής Εθνικής Τραπέζης πρωτοπόροι πάντο

τε, ίδρυσαν τό έτος 1918 τον πρώτον Συνεταιρισμόν μισθέοτώ|ν 
τών Βαλκανίων. Ή ιστορία τοΰ Συνεταιρισμού τούτου εΐναι λαμ
πρή άπό κάθε άποψη, στήν κατοχή δέ ή προσφορά του στούς 
συνεταίρους του υπήρξε κυριολεκτικά σωστική.

Ό συνεταιρισμός σήμερα μέ τήν πείρα τών 60 χρόνων, 
λειτουργεί υποδειγματικά καί σάς καλεΐ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
ΣΑΣ νά έγγραψήτε σ’ αύτόν, μέ τήν βεβαιότητα δτι θά έξυπη- 
ρετηθήτε σημαντικά διότι:

Στο πρατήριόν του Υφασμάτων θά βρήτε τά καλύτερα εί
δη Ελληνικά καί Εύρωπαϊκά, σέ έκλεκτές ποιότητες καί σέ τιμές 
αισθητά μικρότερες άπό τήν έλεύθερη άγορά. Υπάρχουν ’Ανδρι
κά καί Γυναικεία υφάσματα, έτοιμα Γυναικεία καί ’Ανδρικά εϊδη 
νοικοκυριού (σεντόνια, φλοκάτες, κουβέρτες, κουρτίνες λπ.) έ- 
σώρουχα, παιδικά είδη, παιχνίδια καί πολλά άλλα.

Μπορείτε άκόμη μέ διατακτική τοΰ Συνεταιρισμού νά προ- 
μηθευθήτε είδη πού δεν διαθέτει τό πρατήριό μας δπως παπού
τσια, τσάντες, γυαλικά, χρυσαφικά, γούνες, μοντέρνα γυναικεία 
καί Ανδρικά έτοιμα είδη, καί πολλά άλλα.

Στο πρατήριό μας Τροφίμων υπάρχουν δλα τά είδη σέ έλει- 
γμένες ποιότητες καί σέ καλές τιμές. Παραγγελίες σας άπό 
200 δραχ. καί πάνω τις στέλνουμε στά σπίτια σας μέ τό αΰ- 
τοκίνητο τοΰ Συνεταιρισμού χωρίς καμμιά έπιβάρυνση. Παραγ
γελίες γιά τρόφιμα μπορείτε νά δίνετε καί άπό τηλεφώνου (τη- 
λέφωνον πρατηρίου τροφίμων 3217.731).

Ό Συνεταιρισμός χορηγεί στούς συνεταίρους του πιστώσεις 
γιά τά είδη τοΰ πρατηρίου Υφασμάτων σέ ϋψος 4,Ά μισθών 
Ακαθάριστων, μέ έξόφλησή τους σέ 30 μηνιαίες δόσεις. Επειδή 
δμως τούς μήνες ’Απρίλιο καί Δεκέμβριο δέν γίνεται κράτηση, 
σημαίνει οτι ή πίστωση εΐναι γιά τρία χρόνια.

Γιά τάεί'δη τοΰ πρατηρίου Τροφίμων ό Συνεταιρισμός πα
ρέχει τήν διευκόλυνση τής πληρωμής τών άγοραζομένων ή πα- 
ραγγελομένων ειδών «έφ’ άπαξ» μετά τρίμηνο.

’Εγγραφές γίνονται κάθε μέρα στά γραφεία τοΰ Συνεται
ρισμού οδός Πεσμαζόγλου 1, δλα τά πρωινά, καί 5—8 μ.μ. τ’ 
Απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης καί Παρασκευής. Γιά τήν έγγραφή 
χρειάζεται μόνο ή Απόδειξη τής τελευταίας μισθοδοσίας σας, 
καί ή Αστυνομική σας ταυτότητα δέν Απαιτείται δέ ή καταβο
λή κανενός χρηματικού ποσού. ’Αμέσως μετάτήν έγγραφή σας 
μπορείτε νά κάμετε Αγορές μέ πίστωση.

Ή Αξία τής συνεταιριστικής μερίδας εΐναι 1.000 δραχμές, 
καί ή έξόφλησή της γίνεται σέ 5 χρόνια, δηλαδή μέ ποσό 200 
δραχμών τό χρόνο. Ή συνεταιρική μερίδα δίνει τό δικαίωμα στο 
συνεταίρο νά παίρνη μέρισμα άπό τόν πρώτο κιόλας χρόνο. Ε
πίσης οί συνεταίροι παίρνουν κάθε χρόνο Ανάλογα μέ τις Αγο
ρές τους άπό τό πρατήριο ύψασμάτων ένα ποσό γιά έπιστρε- 
φόμενα κέρδη.

Γιά περισσότερες πληροφορίες πάρτε τό τηλέφ. 3215.235.
Έκ τοΰ Συνεταιρισμού
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