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• ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΤΛΛΟΧ 362 ΙΑ
ΝΟΥΑΡΙΟΣ 1976

Καί τώρα εμπρός ενωμένοι γιά ένα σύλλογο
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ-ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ
Ai πρώτα, αποφάσεις ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΤΑΔΙΚΤΑΤ0Ρ1Κ0Ν 
tou ζ: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΕΙΞΙ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΆΠεσμ-ευτο ·/,*': •χνε'ΐάρ'ΐν,το ενκντι τής Κ,υΟερνήοε· 
cos, των -πολίτικων κιοιμιμ-ά-των κχι τής Αιοικήβεως τής 
ΓΓρχπέϊνις με τήν όποίχ (Ιχ έΓ/.ίΐίώΙη ειλικρινή κχι ΐβό- 
τιμο διάλογο πχρχμενει τό Λιοικ. 33υμ.βούλεο τού Συλ
λόγου.

Τούτο διεκrtρύ/()rt όμόφωνχ υπό τής Όλομελείχς 
του Λ.Σ., ή όποίχ συνήλθε εις *<£χν βυνεδρίχβιν τήν
Y3vjv τ.μ. με τχ χκόλουθχ

’Αναλυτικόν σημείωμα επί των 
θεμάτων τής ημερήσιας διατάξε- 
ως, ιτρός διευκόλυνσι τής συζητή- 
σεως, εΐχεν υποβάλλει προς τά μέ
λη τοΰ Δ.Σ. ό Πρόεδρος συν. Παν. 
Θεοψανόπουλος.

'Υπό του λιοικ. Συμβουλίου με
τά εξονυχιστική συζήτησι τών θε
μάτων καί τών έπ’ αυτών εισηγή
σεων τοΰ Προέδρου έλήφθησαν ό- 
μοφώνως αί έξής αποφάσεις:

1) Τό Διοικ. Συμβούλιο παρα
μένει Αδέσμευτο καί Ανεξάρτητο 
έναντι τής Κυβερνήσεως, τών πο
λιτικών κομμάτων καί τής Διοική- 
σεως τής Τραπέζης με τήν όποια 
είναι Αποφασισμένο νά διεξαγάγη 
ειλικρινή καί ισότιμο διάλογο.

2) Με βάσι τά εύρωπαϊκά πρό
τυπα θά έπιδιωχθή α) ή συμμετο
χή εις τήν Διοίκησι τής Τραπέζης 
μέ πρώτο βήμα τήν συμμετοχή εκ
προσώπων τοΰ Προσωπικού εις τά 
'Υπηρεσιακά Συμβούλια πού λα μ- 
6<5cvouv όατοφάσ-εις ότφορώσας εις

θε-μχτχ ήμερίήσίχς δ ) ξεως.

τήν ΟΤΟΕ τήν καταγγελία τών έν 
ίσχύϊ Συλλογικών Συμβάσεων Ερ
γασίας ώστε νά κινηθή ή διαδικα
σία διά τήν ίκανοποίησιν τοΰ αι
τήματος τής αΰξήσεως τών άποδο- 
χών μας προς κάλυψι τής άπωλε- 
σθείσης έκ τών ανατιμήσεων αγο
ραστικής άξίας τών μισθών καί τής 
αύξήσεως τής παραγωγικότητας 
τής Τραπέζης.

Άπεφασίσθη επίσης όπως επι
δίωξη τήν έξασφάλισι Αντικειμενι
κότητας εις τήν χορήγησι τών επι
δομάτων.

4) ’Επί τοΰ θέματος τών ’Ασφα
λιστικών μας Ταμείων τό Δ.Σ. ά-
πεφάσισε όπως ζητήση καί_λάβη
γραπτάς τάς απόψεις τής Διοική- 
σεως τής Τραπέζης, δεδομένου, ότι 
ώς είναι γνωστό, ή Διοίκησις προ- 
έβη άπά τής πλευράς της είς με
λέτη τοΰ όλου θέματος καί έχει κα

ί ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.)

ΠΡΟΕΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΕΞΕΛΕΓΗ 0 >. ΠΑΝ. ΘΕ0ΦΑΝ0Π0ΥΛ0Σ
φ ’Ανακοινώσεις του Δ.Σ. καί της εφορευτικής επιτροπής

Οί πρώτες μ,ετχδικτχτορικες έκλογες γιχ την χνχ- 
δείςι νέου διοικητικού Συμβουλίου τού Συλλόγου μχς 
κχί χν τι π ροσώπω ν γιχ τό Έργχτικό Κέντρο Αθηνών 
(ΕΚΛ) κχί την Όμοτπονδίχ Ί'ρχπε'ίοϋπχλληλικών 

1 Οργχνώ-βεων (Ο.Τ.Ο.Ε.) διεςή/Οητχν την 6ην 
κχί Την δεκεμβρίου 1 ΟΥ5».

’Εψήφιοχν έν ουνόλω 4.Y1S μέλη.
"Εξι πλήρεις ουνδυχσμοί διεξεδίκησχν τχς ψήφους 

τών μελών τού Συλλόγου γιχ όλχ τχ χςιιόμχτχ κχί δύο 
μεμονωμένοι ύποψήφιοι γιχ τό χξίωμχ τού συμβούλου.

Τχ χνχλυτικ.χ χποτελέσμχτχ τών χρχχιρεσιών χ- 
νεκοινώθησχν υπό τής Εφορευτικής ’Επιτροπής μέ τήν 
κχτωτέρω χνχκοίνωσίν της.

δύο ΙΙρωτοδίκχι οί κ.κ. Στυλιχνός ΙΙχτερχκης κχί 
Γεράσιμος Φρούτξος έπώπτευσχν τού έργου τής ’Εφο
ρευτικής επιτροπής, ή όποίχ χπετελέσθη έκ τών κ.κ. 
ΙΙχντελή Τσχγκάρη, Κων) νου Ίχτρίδη., ΙΙχνχγιώτη 
Xχϊκάλη κχί Γεωργίου Τσοτάκου.

'Η βάσει τοΰ Νόμου 6)1975 διο- καί τών Δικαστικών ’Αντιπροσώπων 
ρισθεΐσα διά τάς αρχαιρεσίας τοΰ κ.κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΕΡΑΚΗ καί 
ήμετέρου Συλλόγου, Εφορευτική j ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΦΡΟΥΤΖΟΥ προέ- 
Έπιτροπή. j βη

ΑΝΑΚΟΙΝΟΙ I α) Είς τήν διαλογήν τών ψηφο-
δτι συνεδριάσασα, παρισταμένων - δελτίων τών αρχαιρεσιών τής 6ης

καί 7ης Δεκεμβρίου 1975 διά τήν Έψήφισαν έν συνόλιρ 4.712
άνάδειξιν νέου Διοικητικού Συμ- "Ακυρα ψηφοδέλτια 17
βουλίου τοΰ Συλλόγου Υπαλλήλων
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος. Σύνολον εγκύρων 4.695

Έξ’ ών έλαβον:
1. Ψηφοδέλτιον «Ν. Πισκόπου» 1.344 (28,62%)
2. » «Κίνημα Συνδικαλ Άνανεώσεως» 1.168 (24,87%)
3. » «Ένωτ. Συνδικαλ Πρωτοβουλία» 999 (21,27%)
4. » «Προοδευτική Συνδικαλ. Κίνηση» 565 (12,03%)
5. » «Δημοκρατ. Συνδ ιιαλ. Συνεργασία» 432 ( 9,20%)
6. » «Συνεργασία - Ένοτης» 127 ( 2,70%)
7. » «Ζακάκη Εμμανουήλ» 42 ( 0,89%)
8. » «Ρωσσέτη Άλέκου 18 ( 0,38%)

4.695

β) Είς τήν κατανομήν τών 21 εδρών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
ώς κάτωθι:

’Αθηνών Έπαρχ. Σύν.
1. Ψηφοδέλτιον «Ν. Πισκόπου» 4 2 6
2. » «Κίνημα Συνδικαλ. Άνανεώσεως» 3 2 5
3. » «Ένωτ. Συνδικαλ. Πρωτοβουλία» 4 1 5
4. » «Προοδευτική Συνδικαλ. Κίνηση» 2 1 3
5. » «Δημοκρατ. Συνδικαλ. Συνεργασία» 1 1 2

14 7 21
τό Προσωπικό 6) ή συμμετοχή είς 
τά κέρδη.

3) Θά συσταθή όμάς ’Εργασίας 
άπό μέλη τοΰ Διοικ. Συμβουλίου 
καί ειδικευμένους συναδέλφους ή ο
ποία θά μελετήση τό θέμα τής ά- 
μοιβής τής εργασίας μέ βάσι τό 
αίτημα τής εποχής περί τιμαριθμι
κής αναπροσαρμογής τών μισθών, 
ώς τούτο άλλωστε έχει ήδη τεθεί 
ΰπό τής Διοικήσεως τής Ο.Τ.Ο.Ε. 
(Σχετική μελέτη τοΰ γραφείου με
λετών τής Ο.Τ.Ο.Ε. δημοσιεεύται 
είς άλλας στήλας τής έφημερίδος 
μας).

’Εν τφ μεταξύ καί έπειδή απαι
τείται χρόνος διά τήν ίκανοποίη- 
σιν τοΰ αιτήματος τής τιμαριθμι
κής αναπροσαρμογής τό Δ.Σ. άπε- 
φάσισε όπως ζητήση αμέσως άπό

Ριζική όΑ1ογή
Τήν χνάγκη ριξικής 

άλλχγής τού Κχ νανι
σμού Συντάξεως Φύλ
λων ΙΙοιότητος κχί τών 
έν γένει κριτηρίων κχτχ 
τχς προχγωγάς, θεμχ- 
τχ πού άπχσ/ολούν σο- 
βχρχ τό σύνολον τού 
Ιΐροσωπικού τής Τρχ- 
πέξης ;».χς, δεδομένων 
τών έπιπτώσεων πού έ
χουν τχύτχ εις τήν έξε- 
λιξί του, έπεσήμχνε είς 
τό Συμβούλιον ΙΙροχ- 
γωγών, κχτχ τχς προχ- 
γωγχς δ,ογιστών Α. ' 
προς ’ Τ ποτμημχ τά ρχ χς 
μέ τχς όποιχς κχί έλη- 
ξχν χί προχγωγχΐ έτους 

Μ ί> ? ίΐ· ό πρόεδρος τού 
Συλλόγου μχς, πχρχ- 
στχς διχ πρώτην φοράν 
είς τό έν λόγοι Συμβού
λιον.

Ή χνάγκη τής άλλχ
γής είς τά θέμχτχ τχύτχ 
άνεγνωρίσθη πχρχ πάν
των, έτεθη ύπ* όψιν τής 
διοικήσεως τής Τρχ- 
πεξης κχί Οχ συξητηθή 
μετά τού κ. διοικ η τού 
κχτά τήν προσεχή συνάν- 
τησιν μετ’ χυτού τού δ. 
Σ. τού Συλλόγου μχς.

Εις τήν εορτή τής Πίττας του Συλλόγου μας ό κ. Διοικητής έτόνισε :

ΣΤΟΝ ΖΗΑΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΦΟΣΕΙ ΤΟΥ ΚΡ0Σ0ΠΙΚ0Υ ΤΗΣ 
ΟΦΗΛΕΤΑΙΗ AMI ΑΚΙΙΝΜΑΙΗΣΙΡΑΕΗΣ

γ) Είς τήν άνακήρυξιν τών, ώς 
κάτωθι, λαβόντων τούς περισσοτέ
ρους σταυρούς προτιμήσεως καί δΓ 
ήν ιδιότητα έψηφίσθη έκαστος:

I. Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον

α. ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ ΝΙΚΟ
ΛΑΟΥ ΠΙ ΣΚΟΠΟΥ "Εδραι 6.

Τακτικοί

2. Κουτάντης ’Αλέξανδρος 

β. ’Επαρχιών

1. Παραθύρας ’Αριστοτέλης

β. ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗ 
ΜΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑ- 
ΝΕΩΣΕΩΣ "Εδραι 5

Τακτικοί

Οί φύλακες άγρι KCSB...

α. Κέντρου

1. Δημητρόπουλος Θεόδωρος
2. Φριζής ’Ιάκωβος
3. Πετρίδης Βύρων

β. Επαρχιών

1. Γιάγκου ’Ασπασία
2. Γιβκουμής Στυλιανός

’Αναπληρωματικοί 

α. Κέντρου

1. Σταυρακόπουλος ’Ιωάννης 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)

α. Κέντρου

Πίσκοπος Νικόλαος 
Ρουσσάκης Κων)νος 
Άνδρικίδης Μιχαήλ 
Καραγιάννης Ευάγγελος

6. Επαρχιών

Κοττίκας ’Αλέξανδρος 
Γρύλλος ’Αλέξανδρος

’Αναπληρωματικοί

α. Κέντρου

Κουμανιώτης Γεώργιος

1.
2.
3.
4.

1.
2.

1.

• Ή ομιλία του κ. Διοικητοϋ καί ή προσφόνησις τοΰ Προέ
δρου τοΰ Συλλόγου μας κ. ΠΑΝ. 0Ε0ΦΑΝ0Π0ΥΛ0Υ

μοΰ έδόθη ή ευκαιρία νά τονίσω, ή 
’Εθνική Τράπεζα δέν είναι οίαδήπο- 
τε Τραπεζικό ίδρυμα, άλλα ή Με
γάλη Τράπεζα τοΰ Έθνους, πού ή 
ιστορία της είναι τόσο στενά σ υν
δεδεμένη μέ τήν όλη πορεία τής ε
θνικής μας ζωής καί ή Αποστολή 
της ήταν, είναι καί θά είναι νά βρί
σκεται πάντοτε στην υπηρεσία τής 
εθνικής οικονομίας γιά τήν ταχύτε- 
ρη ανάπτυξή της καί τήν οΰσιαστι- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.)

10 ΝΜΕΜ "ΕΜ„ - ΑΝΑΜΟΡΦΟΥΙΑΙ 
Ml OKIE ΜΓ ΕΕΙΣΙΟ* ΘΙΓΕΙ ΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ

φ Τό χρονικό ένός ακόμη νικηφόρου άγωνος
20 ’ I ανουαρίου 1975, αριθμός άνακοινώσεως OTOE No 21. 

Συνάδελφοι,
Τό Προεδρείο τής Ο.Τ.Ο.Ε. συνηντήθη σήμερα μέ τόν Υπουργό τοΰ 

Συντονισμού κ. Παν. Παπαληγούρα ό όποιος έδήλωσε προς αυτό τά έξής:
Τό ’Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο άναμορφοΰ- 

ται καί κατ’ οΰδέν, ουδέ κατ’ έλάχιστόν, θίγει 
τά Ταμεία τών Τραπεζικών, ατά όποια παρα
μένει τό υφιστάμενο καθεστώς.

Κατόπιν αΰτοΰ, οί εκδηλώσεις πού είχαν 
προγραμματισθή γιά τήν Πέμπτη, δέν θά πρα
γματοποιηθούν.

Ή 'Ομοσπονδία είναι ικανοποιημένη, διότι 
ή πολιτεία αναγνωρίζει ότι τό καθεστώς λει
τουργίας τών ’Ασφαλιστικών μας ’Οργανι
σμών, είναι υποδειγματικό άπό κάθε πλευρά.

Μέ Συναδελφικούς Χαιρετισμούς Τό ’Εκτελεστικό Συμβούλιο 
Μέ αύτή τή λιγόλογη άνακοίνωσι, ή Διοίκησι τής 'Ομοσπονδίας μας 

έκανε γνωστό τό αποτέλεσμα ένός ακόμη άγώνος, πού ΰπεχρεώθη νά δώ- 
ση ό κλάδος -μας διά νά διατηρηθή ή αυτοτέλεια τών ’Ασφαλιστικών μας 
’Οργανισμών.

Μέ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
γνώρισμα τήν εύρεΐα συμμετοχή 
μελών τοΰ Συλλόγου μας έπρα- 
γματοποιήθη, είς τήν αίθουσα τής 
Λέσχης μας, ή έορτή τής κοπής 
τής πίττας, τήν 12ην τ. μ.

Είς τήν έορτή παρέστησαν ό Δη 
μαρχος καί ό Πρόεδρος τοΰ Δημ. 
Σ )λίου τοΰ Δήμου ’Αθηναίων, ό Δι 
οικητής τής Τραπέζης μας κ. "Αγ. 
Άγγελόπουλος, οί ύποδ. κ.κ. Παν. 
Τζανετάκης καί Κ. Πουλάκος μέλη 
τοΰ Δ.Σ. τής Τραπέζης, Διευθυν- 
ταί υπηρεσιών καί υποκαταστημά
των.

Είς τήν εορτήν παρευρέθησαν 
έξ άλλου εκπρόσωποι τών έτέρων 
Σ υλλόγιων Προσωπικού τής Τραπέ
ζης μας καί άλλων συνδικαλιστι
κών ’Οργανώσεων.

Τήν πίττα έκοψε, κατά τό έθι
μο, ό Διοικητής κ. "Αγγελος Άγ
γελόπουλος, ό όποιος άπαντών 
σέ προσψώνησι τοΰ Προέδρου τοΰ 
Συλλόγου μας κ. Παν. Θεοφανοπού 
λου έτόνισε οτι ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης αποδίδει ιδιαίτερη ση

μασία στήν δημιουργική συνεργα
σία μετά τοΰ Προσωπικού καί οτι 
θά έπιζητήση τήν στενήν συνεργα
σία τοΰ Συλλόγου μας διά τήν 
πραγματοποίηση τών μέτρων πού 
προτίθεται νά λάβη εντός τοΰ ’76, 
υπέρ τοΰ Προσωπικού.

Τό πλήρες κείμενον τής ομιλίας 
τοΰ κ. Διοικητοϋ έχει ώς Ακολού
θως:

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΫ

κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

’Αγαπητοί φίλοι -καί συνεργάτες, 
Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά καί 

συγκίνηση, πού μέ τήν οΰκαιρία 
τοΰ νέου χρόνου καί τής γιορτής 
γιά τό κόψιμο τής πίττας, βρίσκο
μαι καί πάλι σήμερα -κοντά σας, ά- 
νάιμεσά σέ τόσους Αγαπητούς καί 
εκλεκτούς συνεργάτες, πού εκπρο
σωπούν τούς υπαλλήλους τοΰ με- 
γαλυτέρου πιστωτικού ιδρύματος 
τής Χώρας. Καί όπως καί άλλοτε

Σέ χρόνο - ρεκόρ έξουδετερώθη 
ή απειλή, πού έκανε τήν έμφάνισί 
της τήν Τετάρτη 14)1)76 ύπό τή 
μορφή ένός Νομοσχεδίου, μέ τόν α
θώο τίτλο «Περί Διοικήσεως τών Ν. 
Π.Δ.Δ., ’Οργανισμών Κοινωνικής

Άσφαλίσεως κ.λ.π.» καί κατετέθη 
είς τήν Βουλή ώς έξαιρετικώς ,πεΐ- 
γον.

Ή Ο.Τ.Ε. μέ τήν ϋπ’ άριθ. 20 
άνακοίνωσι της (17)1)76) κατήγ
γειλε οτι μέ τό νομοσχέδιο αύτό:

1. Καταργεΐται ή αυτοτέλεια τής 
λειτουργίας καί Διοικήσεως τών 
Ταμείων.

2. Εγκαθίσταται επιτροπεία σ’ αυ
τά.

3. Παρέχεται ή ευχέρεια καταργή- 
σεως τής ουσιαστικής έκπροσω- 
πήσεως τών ήσφαλισμένων καί

4. Καθιερώνεται δικαίωμα άποπομ 
πής μελών τοΰ Διοικητικού Συ-μ 
βουλίου, πριν Από τήν λήξη τής 
θητείας του, μέ τό αίτιολογικό 
«τής παρεμβολής προσκομμά
των».

Ή έγκαιρος πληροφόρησις καί ή ά
μεσος κινητοποίησις .Απέτρεψαν 
τόν κίνδυνο. Γιά μια Ακόμη φορά 
τά Ταμεία μας παρέμειναν στά χέ
ρια τά δικά μας, στήριγμα καί ελ
πίδα μας.

’Ιδού καί τό χρονικό τής έπιχει- 
ρήσεως - Αστραπή, όπως Απεκλήθη 
ή μάχη διά .τήν διοαήρησι τής αύ 
τοτελείας τών Ασφαλιστικών μας 
’Οργανισμών.

Επιβάλλεται νά σημειωθή, ότι
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.)



ΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ 
ΕΙΣ ΤΑ ΑΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΚΑΤΙΜΑΤΑ(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)

2. Δράϊκος Παναγιώτης

6. ’Επαρχιών

1. Άραπόπουλος Ήλίας

γ. ΕΚ ΤΟ Υ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΕΝΩ 
ΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩ
ΤΟ ΒΟΥΛΙΑ "Εδραι 5

Τακτικοί

α. Κέντρου

1. Θεοφανόπουλος Παναγιώτης
2. Τσαγκάρη "Αννα
3. Ζερβουδάκης Βασίλειος
4. Χαρΐτος Δημήτριος

6. Επαρχιών

1. Χατζηνικολάου Δημήτριος 

’Αναπληρωματικοί 

α. Κέντρου

1. Σταμούλης Κων)νος

6. ’Επαρχιών

1. Κώτσας ’Αντώνιος

δ. ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΠΡΟ
ΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ "Εδραι 3

Τακτικοί

α. Κέντρου

1. Γιαννακόπουλος ’Αθανάσιος
2. Λατζώνης Ευστάθιος

6. ’Επαρχιών

1. ’ Ιατρόπουλος Ευάγγελος 

’Αναπληρωματικοί 

α. Κέντρου

1. Ζεκάκος Ευάγγελος 

6. ’Επαρχιών

1. Βοξιατζής ’Αναστάσιος

ε. ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ "Εδραι 2

Τακτικοί

α. Κέντρου

1 Διλιντάς Σπύρος _

6. ’Επαρχιών

1. Κοτζαμάνογλου Ριχάρδος 

’ Αναπλη ρωματ ικοί

I. Μυλωνάς Γιάννης

II. Διά την Εξελεγκτικήν Επιτρο
πήν

α. ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΝΙΚΟ
ΛΑΟΥ Π IΣΚΟΠΟΥ

Τακτικοί

1. Βουτσίνου ’Αλεξάνδρα

’Αναπληρωματικοί

1. Γκουντέλας Κων)νος

6. ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗ
ΜΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑ- 
ΝΕΩΣΕΩΣ

Τακτικοί

1. Κουκουζέλης Δημήτριος

’Αναπληρωματικοί

1. Καρκάνης Κων)νος

γ. ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΕΝΩ- 
ΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Τακτικοί

1. Πατρίκιος Σωτήριος

’Αναπληρωματικοί

I. Καραμιχάλης Κων)νος

III. ’Αντιπρόσωποι διά τό Συνέδρν 
ον τού Έργατοϋπαλληλικοΰ Κέν
τρου ’Αθηνών

α. ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΝΙΚΟ
ΛΑΟΥ ΠΙΣ ΚΟΠΟΥ

1. Πίσκοπος Νικόλαος
2. Ρουσσάκης Κων)νος
3. Άνδρικίδης Μιχαήλ
4. Καραγιάννης Εύάγγελος
5. Τζανή ’Αλεξάνδρα
6. Σάμαλης Νικόλαος
7. Άβραμίδης ’Αβραάμ
8. Άλβανούδη Σοφία
9. Μανίνια Μαρία

10. Φουρναρίδης ’Ιωάννης
II. Βενετόπουλος Κων) νος
12. Στάγκας Γεώργιος

13. Τσόλκας Κων)νος
14. Καβουβιάρη Έλβίρα
15. Χρυσοχόου Άνδρέας
16. Τζίντζηρας ’Αθανάσιος
17. Τσαγκαράκης Κων)νος
18. Δούλβαρη "Ολγα
β. ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗ

ΜΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑ- 
ΝΕΩΣΕΩΣ

1. Φριζής ’Ιάκωβος
2. Δημητρόπουλος Θεόδωρος
3. Πετρίδης Βύρων
4. Ίερωνυμάκης ’Ιωάννης
5. Γεροντάκη Βασιλική
6. Σταυρακόπουλος ’Ιωάννης
7. Λάππας Χρηστός
8. Κοραχάη ’Αγγελική
9. Άποστολόπουλος Όδυσσεύς

10. Άντίοχος Νικόλαος
11. Γκουζγκούνης Μιχαήλ
12. Κωτσόβολος Παντελής
13. Λιαργκόβας Σταύρος
14. Δράϊκος Παναγιώτης
15. Γριζιώτης Παναγιώτης
16. Γεωργοΰτσος Κων)νος
γ. ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΕΝΩ- 

ΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1. Θεοφανόπουλος Παναγιώτης
2. Τσαγκάρη ’Άννα
3. Κυριάκος Κων)νος
4. Μπουλταδάκης ’Εμμανουήλ
5. Ζερβουδάκης Βασίλειος
6. Οικονόμου Κων)νος
7. Σταμούλης Κων) νος
8. Χατζηνικολάου Δημήτριος
9. Άπέργης Θεόδωρος

10. Νικολαΐδου ’ Iωάννα
1 1. Βασιλοπούλας Χρηστός
12. Χαρΐτος Δημήτριος
13. Γαλλιρόπουλος Γεώργιος

δ. ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΠΡΟ
ΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙ
ΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

1. Γ ιαννακόπουλος ’Αθανάσιος
2. Λατζώνης Ευστάθιος
3. Ζεκάκος Εύάγγελος
4. Καλέκης Γεώργιος
5. Παπαϊωάννου Δημήτριος
6. Χατζή μηνάς ’Ιορδάνης
7. Γ ιαννακόπουλος Κων)νος
8. Πυκνής Στέφανος

ε. ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΗ
ΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙ
ΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Διλιντάς Σπύρος
2. Μυλωνάς Γιάννης
3. Άλμπάνης Νίκος
4. Στρούλια ’Ιωάννα
5. Μανδράκος Νίκος
6. Ζώης Χρηστός

στ. ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΥ
ΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΝΟΤΗΣ

1. Μπαμίχας ’Απόστολος
2. Παπουτσής Νικόλαος

IV. ’Αντιπρόσωποι διά τό Συνέδρι- 
ον τής Ο.Τ.Ο.Ε.

α. ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΝΙΚα

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τό παρελθόν έκ των αρχαιρεσιών 

τής 6ης καί 7ης Δεκεμβρίου Διοι
κητικόν Σιυμβούλιον τού Συλλόγου 
μας, συνεκροτήθη εις σώμα την 23ην 
τού αυτού -μηνός ώς κάτωθι:

Πρόεδρος: Παναγιώτης Θεοφανό- 
πουλος

’Αντιπρόεδροι: "Αννα Τσανκσρη 
καί Δημήτριος Χαρΐτος

Γεν. Πραμμστεύς: Άθαν, Γιαννα- 
κόπουλος

Άναπλ. Γεν. Γ ρα μ μ ατούς: Εύστ. 
Λατζώνης

Σύμβουλοι: Άνδρικίδης Μιχαήλ, 
Πάγκου ’Ασπασία, Γ'Ο,καυμ-ής Στυ
λιανός, ,Γρύλλος ’Αντώνιος, Δημητρό 
πουλος Θεόδωρος, Διλιντάς Σπύρος 
Ζερβουδάκης Βασίλειος, ’ I ατρόπου- 
λος Εύάγγελος, Καραγιάννης Ευάγ
γελος, Κοττίκας ’Αλέξανδρος, Κοτ
ζαμάνογλου Ριχάρδος, Πετρίδης Βύ 
ρων, Πίσκοπος Νικόλαος, Ρουσσά- 
κη-ς Κων)νος, Φριζής Ιάκωβος, Χα- 
τζηνικολάου Δημήτριος.

Αυτονόητον, δτι μοναδικό επιδίω
ξις τού ινέου Διοικ. Συμβουλίου θά 
είναι ή άντιμετώπισις τού συνόλου 
τών θειμάτων μας ώς άδιασπσστου 
οικογένειας εργαζομένων, άνευ δια
κρίσεων ή ιδιαιτέρων προτιμήσεων 
προς ομάδας, κατηγορίας ή πρόσω
πα.

Μέ τό πνεύμα τής ένότητος πού 
πρέπει νά κυριαρχήση εις τός ένερ- 
γείας όλων των μελών τού Συλλόγου 
μας, τό νέο Διοικ. Συμβούλιο, θά 
έπιληψθή άμέσως δλων τών θεμά
των μας καί θά σάς ένημερώνη έπι 
τής πορείας των.

Ζητούμε την συμπαράστασι δλων 
καί τού καθ’ ενός χωριστά, γιά νά 
προχωρήσουμε εις την ποαγματο- 
ποίησι τών στόχων μας, πού άπο-

ΛΑΟΥ ΠIΣΚΟΠΟΥ

1. Πίσκοπος Νικόλαος
2. Ρουσσάκης Κων)νος
3. Άνδρικίδης Μιχαήλ
4. Κουτάντης ’Αλέξανδρος
5. Κουμανιώτης Γεώργιος
6. Καραγιάννης Ευάγγελος
7. Μάρκου Βασίλειος
8. Κορμπάνης Δημήτριος
9. Παναγόπουλος ’Αναστάσιος

10. Βοττίκας Γρηγόριος
11. Καψάσκη Κυριακή
12. Καραπανάγος Σωτήριος
13. Ντούσης Παντελής
14. Μαθιός Εμμανουήλ

6. ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗ 
ΜΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑ 
ΝΕΩΣΕΩΣ

1. Φριζής ’Ιάκωβος
2. Δημητρόπουλος Θεόδωρος
3. Πετρίδης Βύρων
4. Γεροντάκη Βασιλική
5. Σταυρακόπουλο ς Ιωάννης
6. Κοραχάη ’Αγγελική
7. Λάππας Χρίστος
8. Καρύδης Πέτρος
9. Ίερωνυμάκης Ίωάνννης

10. ’Αγγελύπουλος Χαράλαμπος
11. Δράϊκος Παναγιώτης
12. Ζαραβϊνος Όρέστης

γ. ΕΚ ΤΟ ΥΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΕΝΩΤΙ- 
ΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1. Θεοφανόπουλος Παναγιώτης
2. Τσαγκάρη "Αννα
3. Κυριάκος Κων)νος
4. Σταμούλης Κων)νος
5. Οικονόμου Κων)νος
6. Μπουλταδάκης Εμμανουήλ
7. Ζερβουδάκης Βασίλειος
8. Χατζηνικολάου Δημήτριος
9. Άπέργης Θεόδωρος

10. Διάκος Κων)νος

δ. ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΠΡΟ^ 
ΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙ
ΚΗΣ ΚΙΝΗΣΙΣ

1. Γ ιαννακόπουλος ’Αθανάσιος
2. Λατζώνης Ευστάθιος
3. Χατζημηνάς ’Ιορδάνης
4. Ζεκάκος Ευάγγελος
5. 'Ιατρόπουλος Εύάγγελος
6. Βογιατζής ’Αναστάσιος

ε. ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟ 
ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙ
ΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Διλιντάς Σπύρος
2. Μυλωνάς Γ ιάννης
3. Άλμπάνης Νίκος
4. Στρούλια ’Ιωάννα

στ. ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΥ
ΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΝΟΤΗΣ

1. ’Απόστολος Μπαμίχας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 

ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΙ ΣΚΟΠΟΥ

Δακτυλίδης Μιχαήλ

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

σκοπούν είς την πλήρη άνσγνώοισι 
τών δικαιωμάτων μας ώς έργαζαμέ- 
νων καί ώς Ελλήνων πολΐ"ών. 
Συνάδελφοι,

Μαζί μέ τις ευχές μας σά σάς 
καί τις οΐκογένειές σας γιά ένα ει
ρηνικό καί ευτυχισμένο 1976, εύχό 
μαστέ, όπως ή ειρήνη, ή αγάπη καί 
ή Δημοκρατία βασιλεύουν είς τις 
καρδιές δλων μας καί σέ δλο τόιν 
κόσιμο κατά τό νέο έτος.

Τις εύχές μας απευθύνουμε καί 
είς την Δνοίκησι τής Τραπέζης ιμας.

Θερμές ευχές γιά ελευθερία καί 
ανεξαρτησία1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II. 12 απευθύνουμε καί είς 
τούς Κυπρίους αδελφούς μας.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

ΝΊηνιαϊον δρνσνον τού Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.
e

Δ) νσιις συμφώνως τώ Νόμω : 
Υπεύθυνος ·

ΠΑΝ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Κεφαλληνίας 48—50 

Διευθυντής Συν-άξεως: 
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Καμελιών 42 — Π. Ψυχικόν 

•
Υπεύθυνος Τυπογραφείου:

ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Ρήγα Πσλαμήδη 5 —Άθήναι 

Τηλ. 3219306

Η ΕΒΑΟΜΑΣ ΤΟΝ 5 ΗΜΕΡΩΝ
Ή έβδομάδα τών πέντε ήμερων 

εργασίας πρέπει καί θά έψαρμο- 
σθή οπωσδήποτε.

Προς τή κατεύθυνσι αυτή κινεί
ται δραστήρια ή Διοίκησις τής ‘Ο
μοσπονδίας μας.

Ή κατ’ αρχήν έ'γκρισις γιά την 
εφαρμογή τής πενθημέρου έβδομά- 
δος έχει ήδη δοθεί άπό τούς ύπουρ 
γούς Συντονισμού καί Άπασχολή- 
σεως καίάνεκοινώθη είς τούς εκπρο
σώπους τής ‘Ομοσπονδίας, τής Γ. 
Σ.Ε.Ε. καί τού ’Εργατικού Κέντρου 
ώς μετεδάθη καί υπό τού Ραδιόφω
νου καί τής Τηλεοράσεως.

Ύπότής Διοικήσεως τής ΟΤΟΕ 
έδηλώθιη δτι θά ένταθοΰν αί προ
σπαθεί αι γιά νά ύπερπηδηθοΰν τά 
προβαλόμενα τεχνικά έίμπόδια. προς 
εφαρμογήν τού μέτρου τής πενθη
μέρου έβδομάδος εργασίας.

Ή πίττα τοί Συλλόγου 
ΒοηΒπτϋίοϊ Προαωπικοϊ

Σέ κοσμικο κεντρ-ο τής Κηφι
σιάς έ'χοψε τήν -πίττα του γιά πρώ
τη φορά άπο τήν ί'δρυσί του ό Σόλι- 
λογος Βοηθητικού Προσωπικού.

Μετά τήν εορτή τής πίττας τά 
μέλη τοΰ Συλλόγου διασκέδασαν μέ 
χρι πρωίας.

Στήν Εορτή παρευρέθησαν οί 
κ.κ. Β. Μακρής, Ε. Κοόμπαρης, 
I. Δροόγκας, Α. Κανελάκης, καί 
Β. Ταμπακόπουλος.

Τήν πίττα έκοψε ό κ. Ε. Μα
κρής καί τυχερός τοΰ νομίσματος 
ήτο ό κ. Β. Ταμπακόπουλος Διευ
θυντής καταθέσεων καί Άποδτμ 
υ.ου Ελληνισμού.

Ό κ. Ταμπακόπουλος προσέφερε 
τό νόμισμα εις τον Σύλλογον καί ό 
Σύλλογος κατέθεσε τό ποσόν τών 
1.000 δρχ. είς τό Τααεΐον Υγείας 
(ΤΤΠΕΤ).

Τήν έκδήλωσι ένίσχυσε ή Διοί- 
κησις τής Τραπέζης μέ τό ποσόν 
τών 50.000 δρχ.

Τό Διοικ. Συμβούλιο τοΰ Συλλό
γου Βοηθητικού Προσωπικού άπηύ- 
θυνε τάς ευχαριστίας του προς τον 
Διοικητή κ. ’Άγγελο Άγγελό- 
πουλο.

ΚΑΛΑΝΤΑ
Τά κάλαντα πού άκολουθοΰν έ- 

Υράφησαν άπό συνάδελφο γιά τήν 
έορτή τής πίττας τοΰ Συλλόγου 
μας.

’Αρχιμηνιά κΓ άρχιχιρονιά 
ευχόμαστε άπ’ τήν καρδιά 
κέρδη πολλά στήν Τράπεζα μας 
κι’ άπ’ αυτά τά μισά νάναι δικά

(μας.

Καί στον καλό μας Διοικητή 
ποδναι λεβέντης στήν ψυχή 
υγεία κι’ ευτυχία 
καί γιά μάς γενναιοδωρία.

Ευχές στούς Ύπιδιοικητές 
μέ τις φροντίδες τις πολλές 
κι’ άς εΤν’ θερμές οί εισηγήσεις 
γιά αποδοχών αυξήσεις.

"Εχουμε αιτήματα σωρό 
άλλο μεγάλο, άλλο μικρό 
μά ελπίζουμε εφέτος 
νά λυθούν ανυπερθέτως.

Ευχόμαστε μέ τή σειρά 
στούς καλεσμένους μας χαρά 
χρόνια πολλά νά ζήσουν 
καί νά μάς ξανατιμήσουν.

Καί σ’ δλο τό προσωπικό 
τόν χρόνο τον έφετεινό 
προαγωγές κι’ αυξήσεις 
κΓ εύτυχεΐς στα προβλήματα του

(λύσεις.

Ευχόμαστε ελευθερίά 
στον τόπο μας παντοτεινά 
μια Ελλάδα πιο μεγάλη 
μέ τήν Κύπρο στην αγκάλη.

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΑΣΤΑΝΑΣ 
Καρδιολόγος 

Επιμελητής Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. 
ΗΠΕΙΡΟΥ 6 Τηλ. 8215989

Δέχεται καθημερινώς 6—8 
πλήν Τετάρτης καί Σαββάτου

★
ΕΦΗ ΚΑΒΑΛΑ ΙΕΡΑΤΟΥ 

Χειρουργός - ’Οδοντίατρος 
Έλ. Βενιζέλου καί Σοφοΰλη 67 

Άγ. Παρασκευή — ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Τηλέφωνον 9345.236 

Δέχεται τούς Υπαλλήλους τής Τρα· 
πέζης μέ τό ίσχΰον τιμ. Τ.Υ.Π.Ε.Τ,

Διά πιράξεως τού κ. Διοικητού, έ- 
τοποθετήθη ώς περιφερειακός Διευ
θυντής Υποκαταστημάτων Κύπρου, 
άριστικώς, ό κ. Άνδρέας Φιλιππί
δης, Τ-μη ματάρχης Α' τάξεως, α
σκών προσωιρινώς τά ώς άνω καθή
κοντα δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 574)26. 
9.74 Πράξεως.

Ούτος έκ παραλλήλου, θ’ άσική 
καί τά καθήκοντα Διευθύντοΰ τού 
Ύποκ)τος Λ. Μακαρίου, Λευκωσίας.

Διά πράξεων τού κ. Διοικητού έ- 
πήλθον αί ακόλουθοι τοποθετήσεις 
καί μεταβολαί είς διαφόρους ύπη- 
ιρεσ ίας.

Παρά τή Διοικήσει 
Ό κ. Αντώνιος Στρούλιος ή Στ-ρού- 
λιας, σ-υμπράττων Υποδιευθυντής, 
Προϊστάμενος Τμήματος Κλειδών 
καί Τηλεπικοινωνιών, παρά τή Διευ- 
θύνσει Γραμματείας, είς τό Κεντρι
κόν Κατάστημα, ώς ’Εντεταλμένος.

Ό κ. Αλβέρτος Ριβέλης, Συμ- 
π,ράττων Υποδιευθυντής, τέως Υπο
διευθυντής παρά τφ Ύπο-καταστή- 
μ-ατι Κέρκυρας, είς τήν Διεύθυνση/ 
Διεθνών Δραστηριοτήτων, ώς Υπο
διευθυντής τής Ύποδιευθύνσεως Ά- 
ναπτύξεως Συνεργασίας μετά τών 
Χωρών Μέσης Ανατολής καί Αφρι
κής, ανακαλούμενης τής διά τής ύπ’ 
άριθμ. 321)75 Πράξεως τοποθετή
σεις του εις τήν Διεύθυνσιν Όργα- 
νώσεως, ώς Ύποδιευθυντοθ.

Ό κ. Χρήστος Κ ούγιας Ύποτμη 
ματάρχης, Προϊστάμενος Γραφείου 
Περιφερειακής Διευθύνσεως Πειραι
ώς, ώς Προϊστάμενος Γραφείου τής 
Περιφερειακής Διευθύνσεως Νήσων 
Αιγαίου.

Παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι:
Ο κ. Κωνσταντίνος Δεληγιάννης 

Ύποτμη ματάρχης, παρά τφ Κεντρι- 
κφ Καταστήματι, ειϊς τό αυτό Κα
τάστημα, ώς Προϊστάμενος τής Υ
πηρεσίας' Προσωπικών Δανείων Κα
ταναλωτικής Πίστεως καί ’Εθνοκάρ
τας.
Παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι:

Ή χρήσις τής επιταγής είς τάς 
καθ’ ήμέραν συναλλαγάς τών ίδιω- 
τώ νδέν έχει γενικευθή είς τάς χώ
ρας τής ήπειρωτικής Ευρώπης σχε 
δον μέχρι τής ένάρξεως τοΰ Δευτέ
ρου Παγκοσμίου Πολέμου, ή κατο
χή δέ ένός στελέχους επιταγών ά- 
πετέλει, τήν εποχήν έκείνην, δείγμα 
οικονομικής εύρωστίας καί καλής 
κοινωνικής θέσεως. Ή άπό τών τε
λευταίων, προ τοΰ πολέμου, έτών 
διάδοσις της χρήσεως τών έπιτα- 
γών ΰπό τοΰ κοινού, είς τήν Γαλ
λίαν, προεκλήθη υπό τών άρχών 
διά λόγους άφορώντας, κυρίως, είς 
τήν δημοσιονομικήν καί τήν νομι
σματικήν πολιτικήν (υποχρεωτικός 
διακανονισμός συναλλαγών (ορισμέ
νου ποσού δΓ επιταγών ώστε νά δι 
ενεργοΰνται σχετικά! λογιστικά' 
έγγραφαί, περιορισμός τής κυκλο
φορίας τών τραπεζογραμματίων κ. 
λ. π.), πλήν δμως ή τοιαύτη γενί
κευα ις τής χρήσεως τοΰ έν λόγω 
μέσου πληρωμής έδημιούργησε προ
βλήματα είς τάς συναλλαγάς συ- 
ταγών χωρίς νά ΰπάρχη σχετική 
νεπεία τής έκδόσεως πολλών έπι·· 
πρόβλεψις, μέ άποτέλεσμα νά ύφί- 
στανται ταλαιπωρίας καί ζημίας 
πολλοί, κυρίως λιανοπωληταί, έλεύ 
θέροι έπαγγελματίαι κ.λ.π. Κατω
τέρω αναδημοσιεύεται έκ τής έπι ■ 
θεωρήσεως Bangue εύρεΐα περίλη- 
ψις άνακοινώσεως τοΰ κ. X. Salbert 
επιτίμου προέδρου τοΰ Έμποροδι- 
κείου τών Παρισίων εις τήν Acade 
demie de Comptabilite σχετι- 
κώς μέ τά ληφθέντα είς τό παρελ
θόν καί προσφάτως μέτρα, εις τήν 
Γαλλίαν, διά τήν καταστολήν τοΰ 
έν λόγω αδικήματος. Χαρακτηριστι 
κή, έν προκειμένω, είναι ή έπιβλη 
θεΐσα τελευταίως ΰποχρέωσις είς 
τάς Τραπέζας διά τήν πληρωμήν, 
άνεξαρτήτως τής ύπάρξεως ή μη 
προβλέψεως, έπιταγών συρομένων 
έπ’ αυτών μέχρι ποσού 100 γαλλι
κών φράγκων. Ή τοιαύτη όμως ρύ- 
θμισις, πο ύ άποσκοπεϊ προφανώς 
είς τήν ένίσχυσιν τής κυκλοφορίας 
τής έπιταγής καί τήν αποφυγήν 
προκλήσεως ζημιών είς τούς έπαγ- 
γελματίας κ.λ.π. είναι δυνατόν 
νά όδηγήση είς τήν αϋξησιν τοΰ α
ριθμού τών έκδιδομένων άνευ προ
βλέψεως έπιταγών παρά τήν θέ- 
σπισιν, παραλλήλως, μέτρων ώς ή 
συγκέντρωσις τών ονομάτων τών 
διαπραττντων τό αδίκημα είς τήν 
Τράπεζαν τής Γαλλίας, ή άνακοί 
νωσις τούτων είς τά πιστωτικά ι
δρύματα διά τήν άπαγόρευσιν τής 
έκδόσεως, έπι ώρισμένον χρονικόν 
διάστημα, έπιταγών κλπ.

Ό αύξανόμενος αριθμός τών ά
νευ προβλέψεως έπιταγών είναι έν 
θέμα διά τό όποιον ήδη έχει ρεύ
σει αρκετή μελάνη καί έχει άπα- 
σχοληθή ό σοβαρός Τύπος. Πρέπει 
νά άναγνωρισθή δτι είναι πλέον 
θέμα τής καθημερινής ζωής.

Διάφορα νομοθετικά κείμενα έπε- 
χείρησαν νά θεραπεύσουν έν κα
κόν πού διογκοΰνται ώς άνερχομά-

Ό κ. Γεώργιος Βέντης, Τμη-μα- 
τάιρχης Β' τάξεως, Διευθυντής παρά 
τφ 1Υ πο καταστή ματ ι Β-ρυώνη Πει
ραιώς, ώς Προϊστάμενος Γραφείου 
τής Περιφερειακής Διευθύνσεως Πει
ραιώς.

Ό κ. Παναγιώτης Καιρανδρέας, Ύ 
ποτμη ματάρχης, παρά τώ Ύποκα- 
ταστήιματι Πραξιτέλους, είς τό Ύττο 
κατάστημα οδού ‘ I τπτοκράτους ώς 
Ύποδ ιευθυντής.

Ό κ. -Γεώργιος Μπαδογιάννης, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, Διευθυντής 
παρά τώ Ύποκ-οτταστήματι Κώ, είς 
τό Υποκατάστημα Κολωινοΰ, ώς Δι
ευθυντής.
Ό -κ. Γεώργιος Σπανός, Λογιστής 

Β' τάξεως, παρά τώ Ύποκαταστή- 
ματι Μεταξουργείου, είς τό αυτό Υ
ποκατάστημα ώς Εντεταλμένος -καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

‘Ο κ. Λάζαρος Τσοχοαζίδης Συ μ 
πρόττων Υποδιευθυντής, Διευθυντής 
πα-ρά τώ Ύποκαταστήματι Μονα- 
στη-ρ ίου —· Θεσσαλονίκης, ώς Διευ
θυντής τής Περιφερειακής Δ)νσεως 
Ανατολικής Μακεονίας καί Θράκης, 
ανακαλούμενης τής διά τής ύπ’ άριθ. 
504)4.10.1975 Π-ράξεως τοποθετή- 
σεώς του είς τό Ύποκ) μα όδοΰ Έρ 
μιού — Θεσσαλονίκης, ώς Διευθυν- 
τοΰ.

Ό κ. Ευστάθιος Χ-ρυσάφης - Υ
ποδιευθυντής, Διευθυντής τής Περι
φερειακής Δ)νσεως Ανατολικής Μα
κεδονίας «αί Θράκης, ώς Διευθυντής 
τής, Περιφερειακής Δ)νσεως Θεσσα
λονίκης άριστικώς.

Ο κ. Θεόδωορς Γεωργόπουλος, 
Τ μη ματάρχης Β' τάξεως, παρά τώ 
Ύποκαταστήματι Πατρών, είς τό Υ
ποκατάστημα Πλ. Γούνα,ρη Πατρών, 
ώς Διευθυντής.

Πα-ρά τή Διευθύνσει Τεχνικών Ύ- 
πηρ-εσ-ιών:

Ό κ. Κίμων Βλαχάκης, Αρχιμη
χανικός, παρά τή αυτή Διευθύνσει 
ως Α' Αναπληρωτής Προϊσταμένου 
Διευθύνσεως.

νη πλημμυρίς άλλά δέν κατόρθω 
σαν νά άναχαιτίσουν την έπέκτα- 
σίν του, ή όποια καθίσταται άνη
συχητική τόσον κατά τόν αριθμόν
τών περιπτώσεων όσον καί κατά 
τό συνολικόν ποσόν.
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

Μία σύντομος ιστορική άνασκό- 
πησις τής σχετικής νομοθεσίας θά 
μάς έπιτρέψη νά άνατάμωμεν καλύ
τερον τό πρόβλημα καί πρός τούτο 
αρκεί νά άνατρέξωμεν είς τό νομο
θετικόν διάταγμα τής 30 ’Οκτω
βρίου 1935, πού άποτελεΐ τόν βα
σικόν νόμον. ‘Ο έν λόγω νόμος έψη 
φίσθη διά νά έπιτευχθή ή έναρμό- 
νησις τής γαλλικήβ νομοθεσίας μέ 
τάς διατάξεις τής Συμβάσεως τής 
Γενεύης, ήτις εΐχεν ήδη έπικυρωθή 
ΰπό τής Γαλλίας.

Τήν εποχήν έκείνην δέν ήσαν πολ 
λαί αί συναλλαγαί πού διεκανονί ■ 
ζοντο δι’ έπιταγών, έξαιρουμένων 
βεβαίως τών διακανονισμών μετα
ξύ εμπόρων καί βιομηχάνων. ’Ολί
γοι ίδιώται εϊχον τότε λογαρια 
σμόν είς Τράπεζαν ή κατοχή ένός 
στελέχους έπιταγών ήτο ένδειξις 
οικονομικής εύρωστίας. Αί πληρώ- 
μαί διά ρευστού χρήματος ήτο ά συ 
νήθης τρόπος διακανονισμού τών ο
φειλών διά μισθούς, ήμερομίσθια 
καί τρεχούσας δαπάνας. Παρά τήν 
ΰπαρξιν ένός αριθμού κρουσμάτων 
άπληρώτων έπιταγών, τό πρόβλη
μα δέν έτίθετο όπως σήμερον.

Αλλ’ ήλθεν ό πόλεμος τοΰ 1939 
—1940. Ο νόμος τής 22 ’Οκτω
βρίου 1940 άπετέλεσεν αποφασι
στικής σημασίας στοιχεΐον διά τό 
έν λόγω θέμα. Τό νομοθέτημα αυτό 
είχε διττόν σκοπόν: φορολογικόν 
καί νομισματικόν. "Ητοι άφ’ ένός 
μέν καθίστα υποχρεωτικήν τήν δΓ 
έπιταγής πληρωμήν τών εμπορι
κών συναλλαγών ποσού τουλάχιστον 
100.000 παλαιών φράγκων, πράγμα 
πού διηυκόλυνε τόν φορολογικόν έ
λεγχον, σφ’ έτέρου δέ έκρίθη δτι 
τήν εποχήν έκείνην, συνέφερε νά 
εύνοηθή τό λογιστικόν χρήμα εις 
βάρος τών κυκλοφορούντων τραπε
ζογραμματίων, ώστε νά άναχαιτι- 
σθή οϋτω ή έπέκτασις τοΰ πληθω
ρισμού.

Οϋτω, ώρίζετο δτι δλοι οί μισθοί 
καί τά ήμερομίσθια, ποσού άνω 
τών 100.000 παλαιών φράγκων κα
τά μήνα θά έπρεπε νά πληρώνων 
ται δΓ έπιταγής ή διά συμψηφι
σμού, πράγμα πού ύπεχρέωνε, ώς 
ήτο προφανές, τούς δικαιούχους νά 
ανοίγουν λογαριασμόν εϊς τινα 
Τράπεζαν ή είς τό Ταχυδρομικόν 
Ταμιευτήριον καί νά χρησιμοποιούν 
έ νστέλεχος έπιταγών.

’Ακολούθως ό νόμος τής 1ης Φε 
βρουαρίου 1943 άπέβλεψεν είς τό 
νά καταστήση εύκολωτέραν τήν 
χρήσιν τής έπιταγής. Ή χαρτοσή- 
μανσις κατηργήθη καί άπεφασίσθη 
ή δωρεάν χρήσις τών στελεχών τών

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.)

Μετά τήν άνακήρυξι τών έπιτυχόντων υπό τής Εφορευτικής Επι
τροπής τό νέον Διοικητικόν Συμβο-ύλιον συνήλθε, τήν 23ην Δεκεμβρίου 
1975 είς τήν πρώτην του συνεδρίαση παρόντων καί τών 21 μελών του 
καί κατηρτίσθη είς σώμα.

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας έξελέγησαν:
Πρό-εδρος: ΠΑΝ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπρόεδροι: ΑΝΝΑ ΤΣΑΓΓ-ΑΡΗ καί ΔΗΜ. ΧΑ-ΡΙΤΟΣ
Γεν. Γραμματεΰς: ΑΘΑΝ. ΓI ΑΝιΝ ΑΚ-ΟΠ Ο ΥΛ Ο Σ
Άναπλ. Γεν. Γρα-μ.: ΕΥΣΤ. ΛΑΤΖΩΝΗΣ

Ύττό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου έξεδόθη ή κατωτέρω ύπ’ άριθ. 1 
άνακοίνωσις:

H ipijing iijg gening
tig Tig ill jpipii imllifig



Αυτόματος τιμαριθμική αναπροσαρμογή
# Μελέτη τής Ο.Τ.Ο.Ε. θεμελιώνει τό αίτημα

Προκειμένου νά έτητύχη τήν 
αυτόματη άναπροσαρμογή του 
μισθολογίου Τραπεζικών Υπαλ
λήλων, ή Διοίκηση τής 'Ομο
σπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών 
’Οργανώσεων, (Ο.Τ.Ο.Ε.), ανέ
θεσε εις τό γραφεΐον μελετών 
της, την έκπόνησι μελέτης άνα- 
φερομένης είς τό μισθολόγιον 
καί τήν αυτόματον αναπροσαρ
μογήν τούτου,, βάσει στοιχείων 
τά όποια έμερίμνησε και τις έ- 
δόθησαν άπό τό Γραψεΐον τής 
Δ ιεθνοϋς 'Ομοσπονδίας τών 
Τραπεζοϋπαλλήλων καί άπό τήν 
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία καί 
τις Συνδικαλιστικές ’Οργανώ
σεις Κύπρου είς Βρυ-ξέλλας.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν προς 
ένημέρωσι τών μελών του Συλλό 
γου μας τό πλήρες κείμενο τής 
μελέτης ή οποία υπεβλήθη είς 
τά Εκτελεστικό Συμβούλιο τής 
Ο.Τ.Ο.Ε. καί άπεστάλη είς τούς 
Συλλόγους —- μέλη της πρός 
μελέτη καί διατύπωσι τών άπό- 
ψεών των.

Έάν οί έργαζόμενοι καί έν προ- 
κειμένω οί Τραπεζικοί υπάλληλοι, 
αναπροσαρμόζουν τις αποδοχές τους 
κατά τό ποσοστόν ανόδου του τιμα
ρίθμου (εγκαίρως βεβαίως) καί έ- 
ξσσφαλίζουν ένα μερίδιο άπό τήν 
αύξηση του ’Εθνικού Εισοδήματος, 
κατά τό ποσοστό άνόδου τής πα
ραγωγικότητας τής εργασίας, δέν 
θά έχουν έπιτύχη παρά έκεΐνο πού 
δικαιούνται καί πού τούς ανήκει.

Σχετική έν προκειμένω είναι καί 
πρόσφατη δήλωση τού Διοικητοΰ 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος καθη- 
γητού κ. Ζολώτα, ό όποιος λέγει:

«Σε συχνά χρονικά διαστήματα 
πρέπει νά γίνωνται αναπροσαρμο
γές τών χρηματικών ήμερομισθίων 
καί μισθών ώστε νά μπορούν οί ερ
γαζόμενοι νά διατηρούν τήν αγορα
στική τους δύναμη. Καί οί αμοιβές 
αυτές πρέπει νά αΰξάνωνται άνά- 
λογα καί με τήν αύξηση τής παρα
γωγικότητας».

Γίνεται όμως αυτό στήν πράξη; 
Βεβαίως όχι. ’Αλλά ας δούμε τό ζή 
τη μα άπό κοντά.

Οί ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Στον τομέα τής αμοιβής τής ερ
γασίας, ισχύει γενικά σήμερα τό 
σύστημα τών Συλλογικών Συμβάσε
ων μέ τήν προβλεπομένη υποχρεωτι
κή διαιτησία. Οί Συλλογικές Συμ
βάσεις έργασίας, διακρίνονται σε 
’Εθνικές Γενικές πού άφοροΰν τούς 
μισθωτούς όλης τής χώρας σέ Ε
θνικές Όμοιοεπαγελματικές, σέ 
Τοπικές Όμοιοεπαγγελματικές καί 
σέ Ειδικές.

Άπό τό σχετικό νόμο, ορίζεται 
ότι τά Διαιτητικά Δικαστήρια «δύ 
νανται νά έπιλαμβάνωνται καί συλ
λογικών διαφορών έργασίας έστω 
καί αν άναψέρονται είς συλλογικάς 
συμβάσεις έργασίας τών οποίων 
δέν έληξεν είσέτι ή συμβατικώς κα- 
θορισθεΐσα χρονική διάρκεια, έάν 
διαπιστώσουν ότι άπό τής ύπογρα- 
φής αυτών έπήλθεν ουσιώδης μετα
βολή τών συνθηκών καί προϋποθέσε
ων ΰφ’ ας κατηρτίσθησαν».

Ή διάταξη αυτή .προφανώς έτέ- 
θη γιά νά άποτελέση άσφαλιστική 
τρόπον τινά δικλείδα έναντι τού 
πληθωρισμού. Έτέθη δηλαδή, γιά 
νά μπορούν οί έργαζόμενοι νά κα- 
ταγγέλουν τήν συλλογική σύμβαση 
ασχέτως έκπνοής προθεσμίας όταν 
έπέρχεται «ουσιώδης μεταβολή τών 
συνθηκών». Αυτά ώς πρός τά νόμο. 
Στήν πράξη όμως τό πολυδαίδαλο 
σύστημα τών συλλογικών συμβάσε
ων, ή υποχρεωτική διαιτησία, οί έ- 
φέσεις καί τά λοιπά, οδηγούν σέ α
δυναμία έγκαιρου παρακολουθήσε- 
ως τής μεταβολής τών «συνθηκών». 
Δηλαδή καί μέ άλλα λόγια, ή άνο
δος τών τιμών προηγείται καί ή ά- 
ναπροσαρμογή τών αποδοχών έπε- 
ται (καί πολλάκις έπεται όχι είς ά- 
κέραιον) μέ τις γνωστές συνέπειες 
σέ βάρος τών έργαζομένων.

’Αλλά άς δούμε τήν συγκεκριμέ
νη εικόνα μέσα στο χώρο τών Τρα
πεζικών.

Η ΠΕΙΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

Κατά τήν περίοδο Ίανουαρίου 
1966 Δεκεμβρίου 1974, έχορηγήθη- 
σαν στούς Τραπεζικούς οί εξής αυ
ξήσεις:

1— 2—1966 12%
1— 6—1972 - 1—3—73 17%
1— 9—1973 - 1—1—74 18%
1—10—1974 11%
Συνολικώς ή χορηγηθείσα αΰξη- 

σις άνήλθε (μέ τις προσαυξήσεις 
κατά τό ποσοστό τής προηγηθεί- 
σης αύξήσεως) σέ 71,6%.

Κατά τό ’ίδιο χρονικό διάστημα 
ό τιμάριθμος κόστους ζωής αυξή
θηκε κατά 81,1%.

Άπό τά δεδομένα αύτά προκύ
πτει ότι:

1. Οί άποδοχές τών Τραπεζικών 
υπαλλήλων ύπελήψθησαν τής άνό
δου τού τιμαρίθμου περίπου κατά 
10%.

2. Οί άναπροσαρμογές πού έγι
ναν συνετελέσθησαν καθυστερημένα 
μέ πρόσθετο ζημιά τών υπαλλήλων 
καί έξ αυτού τού λόγου.

3 Ούδεμία υπήρξε συμμετοχή 
στήν αύξηση τού ’Εθνικού Εισοδή
ματος.

4. Οί μετρήσεις τών τιμών έγι
ναν μέ τον τιμάριθμο καταναλωτοΰ 
τού όποιου αμφισβητείται άπό πολ 
λές πλευρές ή άντικειμενικότης.

ΔΥΣΚΑΜΠΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Καί έρχόμεθα στο τρέχον έτος:
Κατά μήνα Μάρτιο έχορηγήθη μέ 

Διαιτητική άπόφαση αΰξησις κα
τά 20% μέχρι τμήματος μισθού 5. 
000, 12% γιά τό τμήμα άπό 5.000 
—6.000 δρχ, καί άνω τών 6.000 
6%. Ό μέσος όρος τής χορηγηθεί- 
σης αύξήσεως υπολογίζεται σέ 13 
—14%. ’Εάν ή αΰξησις αυτή έχορη
γήθη γιά νά καλύψη τό άνοιγμα τού 
παρελθόντος (λίαν άμφίβολο) καί 
μαζί τήν αύξηση τού τιμαρίθμου 
στό πρώτο 6μηνο τού τρέχοντος 
έτους, τότε έχει ήδη έκπληρώσει 
τον προορισμόν της.

Διότι όπως προκύπτει άπό τούς 
συνημμένους πίνακας άριθ. 1 καί 
2, ό τιμάριθμος κόστους ζωής αυ
ξήθηκε κατά 8,3% κατά τό πρώτο 
έξάμηνο τού 1975 ένώ τού παρελ
θόντος τό άνογμα ήταν μέχρι τέ
λους 1974 περίπου 10%.

Έάν ή αΰξησις άντιθέτως έχορη
γήθη γιά νά καλύψη τήν άνοδο τών 
τιμών στό τρέχον έτος, τότε θά πα- 
ρατηρηθή τό εξής: Τον Δεκέμβριο 

| ή άνοδος τών τιμών θά είναι ίσως 
κατά τι μεγαλυτέρα τής δοθείσης 
αύξήσεως καί μέχρις δτου συντελε- 
σθή ή διαδικασία τής καταγγελίας 
(Πρωτοβάθμιο Δ.Δ.Δ., Δευτεροβά
θμιο κλπ) άσφαλώς πολύ μεγαλυ
τέρα. 'Υπό τις συνθήκες αυτές θά 
ύπάρξη καί πάλι έτεροχρονισμός σέ 
βάρος τού μισθοσυντηρήτου Τραπε
ζικού υπαλλήλου.

Συμπέρασμα: Τό σημερινό σύ
στημα είναι δύσκαμπτο καί οδηγεί 
σέ έτεροχρονισμό άναπροσαρμογής 
άποδοχών καί τιμαρίθμου μέ άποτέ- 
λεσμα τήν ζημίαν τών υπαλλήλων.

Επίσης δημιουργεί «υπόλοιπα» 
μεταξύ άναπροσαρμογής καί τιμα
ρίθμου, τά όποια στήν πορεία τού 
χρόνου «ξεχνιούνται».

Πέραν αυτού, τό σημερινό σύστη
μα, προκειμένου τουλάχιστο περί 
τών Τραπεζικών υπαλλήλων:
1. — δέν λαμβάνει ύπ’ όψιν τήν συμ
μετοχήν τους στό Εθνικό εισόδη
μα καί
2. — βασίζεται σέ ένα τιμάριθμο 
στοΰ όποιου τήν κατάρτιση δέν ύπάρ 
χει συμμετοχή τών ένδιαφερομένων 
έργατοϋπαλλήλων τής χώρας καί βε
βαίως καί τών Τραπεζικών.

'Υπό τις συνθήκες αυτές τίθεται 
θέμα:

Πρώτον: έξασφαλίσεως τού 
εισοδήματος τών Τραπεζικών καί 
γενικότερα τών έργαζομένων, μέ τήν 
ύπαρξη ένό ς τιμαρίθμου ό όποιος 
θά καταγράφη είλικρινώς τις μετα
βολές τών τιμών καί

Δεύτερον: μιας αυτομάτου 
τιμαριθμικής άναπροσαρμογής τών 
άποδοχών ώστε νά έκλειψη ό ετερο
χρονισμός, καί τά «υπόλοιπα».

Αναλυτικότερα επί τών δύο αυ
τών ζητημάτων μπορούν νά λεχθούν 
τά εξής:

Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΑΡΙ
ΘΜΟΥ

Ό δείκτης τιμών καταναλωτοΰ 
(ό τιμάριθμος δηλ. κόστους ζωής) 
καταρτίζεται άπό τήν Εθνική Στα
τιστική Υπηρεσία τής Ελλάδος καί 
άνακοινώνεται κάθε μήνα.

’Έχουν έπιλεγή ορισμένα άγαθά 
καί υπηρεσίες πού συνθέτουν τον 
λεγόμενο «κάλαθον άγοράς». Τά πε
ριλαμβανόμενα σήμερα σ’ αυτόν τον 
«κάλαθα» άγαθά καί υπηρεσίες, 
άνέρχονται σέ 298 καί είναι ταξι
νομημένα σέ ομάδες καί υποομάδες.

Στήν ομάδα διατροφής π.χ. υπάρ
χουν οί υποομάδες 1) δημητριακά 
καί παρασκευάσματα (άρτος, ζυμα
ρικά κλπ) 2) κρέατα 3) ψάρια 4) 
έλαια καί λίπη 5) γαλακτοκομικά 
6) όσπρια, λαχανικά 7) ζάχαρη— 
γλυκά κλπ καί 8) άλλα τρόφιμα.

Γενικά τά 298 είδη καί υπηρεσί
ες κατανέμονται σέ 9 ομάδες, ή κά
θε μιά άπ’ τις όποιες άποτελεϊ καί 
έναν ιδιαίτερο δείκτη καί όλοι μα
ζί, αυτοί οί δείκτες συνθέτουν τό 
γενικό δείκτη τού τιμαρίθμου.

Τόν ’Ιανουάριο τού 1973, ό γενι
κός δείκτης σταθμίστηκε στις 100 
μονάδες καί ό τελευταίος πού άνα- 
κοινώθηκε προχθές γιά τόν μήνα ’Ι
ούνιο 1975 έδειχνε 159,8 μονάδες. 
’Άν δμως τά 298 είδη καί υπηρεσί
ες δέν είναι αυτά πού πρέπει νά πε
ριέχει ό κάλαθος, τό άποτέλεσμα 
άλλοιώνεται. ’Άν πάλι αυτά είναι, 
άλλά στή στάθμιση βάζουμε λίγα 
είδη άπό τά βασικά —πού χρησι
μοποιεί ό καταναλωτής — καί πε
ρισσότερα άπό τά μή βασικά, πάλι 
τό άποτέλεσμα άλλοιώνεται. Πρέ
πει λοιπόν ό τιμάριθμος νά περι- 
λαμβάνη αύτά πού χρησιμοποιεί ό 
καταναλωτής καί τό νοικοκυριό καί 
νά τά περλαμβάνη στις σωστές ά- 
ναλογίες. Αύτά γενικά. "Ας προχω 
ρήσουμε τώρα περισσότερο στή 
στάθμιση.
ΟΙ 9 ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ή Στατιστική συνθέτει σήμερα 
τόν τιμάριθμο βάσει τών άποτελε- 
σμάτων τής έοεύνης οικογενειακών 
προϋπολογισμών πού έγιναν τό 
1957 — 58, τό 1964 — 66 καί τό 
1970 — 72.

Οί έρευνες αύτές τών οικογενεια
κών προϋπολογισμών δείχνουν τις 
μεταβολές πού έπέρχονται στή δι
άρθρωση τής ιδιωτικής καταναλώ- 
σεως κάθε φορά. Ό δείκτης τιμών 
καταναλωτοΰ καταρτίσθηκε γιά 
πρώτη φορά τό 1959 άπό τήν Ε
θνικήν Στατιστική Υπηρεσία καί 
άναθεωρήθηκε τό 1972 καί 1973. 
Αύτές οί δύο άναθεωρήσεις, όπως έ
γιναν κοντά - κοντά, έδωσαν ά- 
φορμή γιά πολλά σχόλια. Μιά άνα 
θεώρηση, όταν γίνεται σέ βάθος καί 
μέ ειλικρίνεια, είναι χρήσιμη. Ή 
ϊόια όταν δέν έχει αύτά τά χαρα
κτηριστικά καταλήγει σέ άλχημεία 
γιατί μεταξύ τών άλλων, άρχίζον- 
τας μιά νέα στάθμιση (π.χ. 1937
= 100) «ξεκόβει» ή μέτρηση άπό 
τό παρελθόν καί «άποσιωπά» έτσι 
τις μεταβολές πού έγιναν.

Άλλά ας δούμε άπό πιο κοντά 
τήν άρχική στάθμιση τού τιμαρί
θμου τό 1959 καί τις δύο άναθεω- 
ρήσεις τού 1972 καί 1973.

Οί έννέα ομάδες τών 298 ειδών 
καί υπηρεσιών τού «κάλαθου άγο
ράς» ύπεισέρχονται στις τρεις αύ
τές σταθμίσεις, ώς έξής σέ ποσο
στά έπίτοίς χιλίοις:

1959 1972 1973

Διατροφή 437 388 379
Ποτά - Καπνός 53 52 49
’Ένδυσι-Ύπόδυσι 142 143 129
Στέγαση 98 106 106
Εφόδια - Νοικοκ. 57 83 85
Υγεία - Καθαρ. 56 54 56
Μόρφωση-άναψυχή 74 69 79
Μεταφοραί-Έπικ. 60 84 95
Διάφορα 20 19 20

Ή διατροφή όπως βλέπουμε, ύ- 
πεισήρχετο τό 1959 σχεδόν κατά 
50% καί τό 1973 (καί φυσικά καί 
σήμερα) σχεδόν κατά τό 1)3. Έ- 
ρωτάται δμως: "Επειτα άπό τήν 
τεράστια άνοδο τών τιμών τό 1973 
καί 1974 (καί τήν κατ’ ακολουθία 
φαλκίδευση τών εισοδημάτων) πα
ραμένει ή άναλογία αύτή τής όμά- 
6ος τής διατροφής; ’Άν όχι, καί ά
σφαλώς όχι, τότε είναι διαφορετικό 
τό άποτέλεσμα στό γενικό δείκτη 
τιμών καταναλωτοΰ άπό τήν μεγα
λύτερη συμμετοχή αύτής τής ομά
δας.

ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΕΙΚΟΝΑ

Δέν είναι δμως μόνο ή ποσοστι
αία συμμετοχή τών έννέα ομάδων 
πού μπορεί νά άλλοιώνη τήν πρα
γματική εικόνα. Είναι καί ή συμμε
τοχή τών υποομάδων πού άποτε- 
λοΰν τήν κάθε ομάδα. ’Άς τό δούμε 
αύτό πρακτικά στήν ομάδα Διατρο
φή. Ή στάθμιση σ’ αύτή, έγινε ώς 
έξής, άπό τις 8 υποομάδες.

1959 1973

Δημητριακά
(ψωμί ζυμαρ. κλπ) 16,4% 8,2%
Κρέατα 17,7% 23,6%
Αλιεύματα 5,6% 5%
Ελαια - Λίπη 11,8% 8,5%

Γ αλακτοκομικά 13,3% 13,3%
Λαχ. - Φρούτα - δσπρ. 19% 18%
Ζάχαρι κλπ. 8,3% 7%
Λοιπά 7,9% 16,4%

Είναι ορθή αύτή ή ποσοστιαία 
συμμετοχή τών υποομάδων; Γιά νά 
καταλάβη κανείς τήν σημασία πού 
έχει ή ποσοστιαία συμμετοχή τής 
κάθε ύποομάδος, άρκεϊ νά άναφερθή 
τό έξής: Τό 1959, δταν δηλαδή γιά 
πρώτη φορά καταρτίσθηκε τιμάρι
θμος, ή μηνιαία κατανάλωση δημη
τριακών άνά κάτοικο ήταν 13,5 χι
λιόγραμμα, καί ή μηνιαία κατανά
λωση κρέατος 1,5 χιλιόγραμμα.

Άπό πλευράς άξίας οί ποσότη
τες τών δύο αύτών ειδών ήταν ισο
δύναμες. Σήμερα ή μηνιαία κατα
νάλωση δημητριακών άνέρχεται σέ 
9 περίπου χιλιόγραμμα καί τού κρέ 
ατος σέ 3,5. Άπό πλευράς δμως 
άξίας τά 9 χιλιόγραμμα δημητρια
κά σήμερα άντιπροσωπεύουν κάτι 
μεταξύ τού 1)3 καί 1)4 τής άξίας 
τών 3,5 χιλιογράμμων τού κρέατος. 
Καί ναι μέν ύπάρχει διαφορά στήν 
ποσοστιαία συμμετοχή τών δημη
τριακών καί τού κρέατος μεταξύ 
1959 καί 1973. Τό έρώτημα δμως 
είναι έάν οί συμμετοχές αύτές είναι 
άκριβείς γιά τό 1973. Μιά διαφορά 
π.χ. ολίγων ποσοστιαίων μονάδων 
στό κρέας, δίδει διαφορετικά άπο- 
τελέσματα πρός τά άνω στον συν
τελεστή τής όμάδος Διατροφή καί 
κατ’ άκολουθία καί στό γενικό συν 
τελεστή δηλ. στό γενικό τιμάριθμο.

Είναι δύσκολο νά προσδιορισθή 
τό ποσοστό κατά τό όποιο άδικήθη 
κε ώς τώρα ή πραγματικότης άπό 
τόν τιμάριθμο. Μεταξύ αίφνης Ία
νουαρίου 1966 καί τέλους 1974, ό 
τιμάριθμος κόστους ζωής σημείωσε 
άνοδο κατά 80%. Απεικονίζει τό 
ποσοστό αύτό τήν πραγματικότη
τα; "Αν ίδή κανείς τις τιμές βασι- 
κών ειδών καί υπηρεσιών ΒοΓ'δια- 
πιστώση μεγάλες μεταβολές μέσα 
στήν ίδια περίοδο.

Ενδεικτικός άναφέρονται μερι
κές, ποσοστιαίες αύξήσεις, βάσει 
τών επισήμων τιμών Άγοράς Αθη
νών.

Κρέας Μόσχου 13%
Κοτόπουλα 85%

Λιθρίνια 120%
Ελαιόλαδο 110%

Βακαλάος 160%
Σαπούνι 120%
Υποδήματα 95%
Κουρευτικά 100%
Κινηματογράφος 110%
Εισιτήρια Τρόλλεϋ 135%
Βενζίνη Κοινή 170%
Βενζίνη Σούπερ 190%

Στήν ’ίδια χρονική περίοδο οί ά
ποδοχές τών έργαζομένων άκόμη 
καί άν ηύξήθησαν μέχρι τού ορίου 
άνόΰου τού επισίμου τιμαρίθμου 
(807ο) δέν έχουν καλύψει τήν πρα
γματική άνοδο τού κόστους ζωής. 
Λίγο ή πολύ, ή άνοδος αύτή είναι 
οπωσδήποτε άνώτερη άπό τό ποσο
στό τού έπισήμου τιμαρίθμου. Μέ 
έναν συνεπώς τιμάριθμο ό όποιος 
δέν μετράει τις πραγματικές μετα- 
όολές, οί έργαζόμενοι άδικοΰνται, 
άκόμη καί δταν ή αύξηση τών άπο
δοχών τους είναι καί στό δριο τού 
τιμαρίθμου. Καί αύτό γιατί οί ερ
γαζόμενοι έχουν δικαίωμα συμμετο
χής καί στήν αύξηση τού Εθνικού 
Εισοδήματος. "Ενας πάντως πλα
σματικός τιμάριθμος (μέ τήν «ύπο- 
οάθμισή του») δημιουργεί γενικότε
ρη πλασματική εικόνα.. ’Έχει συνε
πώς κρίσιμη σημασία ή ειλικρινής 
άπεικόνιση τών τιμών.

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΥ

Θά διευρυνθή τώρα, δπως άναφέ- 
ρουν οί σχετικές πληροφορίες, ό ά- 
ριθμός τών 298 ειδών καί υπηρεσι
ών καί θά άναθεωρηθοΰν οί συντελε- 
σταί σταθμίσεως άνάλογα πρός τις 
δαπάνες τού οικογενειακού προϋπο
λογισμού. Είναι ένωρίς νά πή κα
νείς οτιδήποτε άφοΰ ή Ομάδα Έρ
γασίας πού συνεστήθη δέν έχει έ- 
τοιμάσει άκόμη τήν έργασίαν της. 
"Αν δμως είναι ένωρίς γιά όποια- 
δήποτε παρατήρηση ώς πρός τό 
συγκεκριμένο έργο τής όμάδος, δέν 
είναι διόλου χωρίς σημασία ή επι
σήμανση τής άνάγκης νά ύπάρξη 
έπιτέλους καί στή χώρα μας μιά 
πραγματική μέτρηση τών τιμών, 
μιά ειλικρινής άπεικόνιση τού τι
μαρίθμου κόστους ζωής. Καί γιά 
τόν σκοπό αύτό είναι άπαραίτητη 
ήσυμμετοχή καί έκπροσώπων τών 
έργαζομένων στήν Επιτροπή Τιμα
ρίθμου καί στήν 'Ομάδα Έργασί
ας πού συνεστήθη γιά τήν άναθεώ- 
ρηση τών συντελεστών κλπ.

Επίσης είναι σκόπιμη ή κατάρ- 
τισι περισσοτέρων τού ένός τιμα
ρίθμων κόστους ζωής (άναλόγως 
πρός τις κοινωνικές ομάδες) όπως 
άλλωστε γίνεται καί σέ άλλες χώ
ρες.

Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Καί έρχόμεθα στό θέμα τής αύ- 
τομάτου τιμαριθμικής άναπροσαρ
μογής·

Τό σύστημα αύτό λειτουργεί σέ 
χώρες τού Εξωτερικού. Άπό ειδι
κή πρόσφατο μελέτη τής Εύρωπαϊ- 
κής Οικονομικής Κοινότητας (έν σχέ 
σει μέ τόν μηχανισμό άναπροσαρ
μογής μισθών καί ήμερομισθίων 
στά Κράτη μέλη τής Κοινότητας) 
προκύπτουν τά έξής:

1. Σύστημα αύτομάτου άναπρο
σαρμογής άποδοχών πρός τόν τι
μάριθμο λειτουργεί στό Βέλγιο, 
Λουξεμβούργο, Δανία, ’Ιταλία.

2. Ή ’Ολλανδία, Γαλλία, ’Ιρλαν
δία καί ‘Ηνωμένο Βασίλειο έφαρμό 
ζουν διάφορα συστήματα γιά τήν 
συσχέτιση μισθών καί τιμών.

3. Ή Γερμανία δέν έφαρμόζει 
κανένα σύστημα κλιμακώσεως στήν 
πολιτική τών τιμών.

Τά αύτόματο σύστημα τιμαριθμι
κής άναπροσαρμογής (μέ παραλ
λαγές άπό χώρα σέ χώρα) λειτουρ
γεί στή βάση τής κατά σύντομα δι 
αστήματα άναπροσαρμογής τών ά
ποδοχών, τόσο πρός τά άνω δσο 
καί πρός τά κάτω (κινητή κλίμαξ) 
άνάλογα μέ τήν πορεία τού τιμαρί 
θμου.

Ή μελέτη αύτή (μεταφρασμένη 
στά 'Ελληνικά άπό τήν Ο.Τ.Ο.Ε.) 
περιέχει διάφορα στοιχεία δπως 
καί επιχειρήματα πού διατυπώνον
ται ύπέρ καί κατά τού συστήματος 
τής Κινητής κλίμακος.

Υπάρχει βεβαίως έδαφος προ
σαρμογής τού συστήματος τής τι
μαριθμικής άναπροσαρμογής στά 
Ελληνικά δεδομένα, ύπό τόν άπα- 
ράβατο δμως δρο τής καταρτίσεως 
ειλικρινούς τιμαρίθμου μακροπροθέ 
σμως.

Διότι διαφορετικά δημιουργοΰν- 
ται εύλογοι κίνδυνοι, γιά τούς ερ
γαζομένους.

Έν προκειμένω πρέπει νά διατυ- 
πωθή αίτημα πρός τήν Κυβέρνηση 
καταρτίσεως Επιτροπής μέ τήν 
συμμετοχή καί έκπροσώπων τών έρ 
γαζομένων ή οποία θά μελετήση τό 
θέμα τής αύτομάτου τιμαριθμικής 
άναπροσαρμογής δπως καί τής κα- 
ταρτίσεως τού τιμαρίθμου, καί θά 
συντάξη σχετικό πόρισμα. Αύτή ή 
μ εθολογία έχει τό πλεονέκτημα δτι 
θά τεθή επί τάπητας τό δλο θέμα, 
θά φωτισθοΰν δλα τά υπέρ καί τά 
κατά στό χώρα τής Έλληινκής πρα 
γματικότητος καί άκολούθως θά 
προκόψουν συμπεράσματα άπό μία 
συζήτηση στήν οποία θά μετάσχουν

κράτος, εργοδότες καί εργαζόμενοι.
Περιττό νά έπαναληψθή δτι προϋ 

πόθεσις είναι ό ειλικρινής τιμάρι
θμος καί ή ίκανοποίησις τού αιτή
ματος συμμετοχής τών έκπροσώ
πων τών εργαζομένων στήν κατάρτι 
σί του.

Η ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΟΚ

Γ ιά μιά περισσότερη κατατόπι
ση παρατίθεται έδώ ένα μέρος τής 
μελέτης της Επιτροπής τής Εύρω 
παϊκης Κοινότητας γιά τήν τιμαρι
θμική άναπροσαρμογή. 
Επιχειρήματα ύπέρ 
καί εναντίον τής 
αύτομάτου τιμαρι
θμικής άναπροσαρ
μογής.

Τά επιχειρήματα κατατάσσονται σέ 
τρεις κατηγορίες δπου σέ κάθε πε
ρίπτωση συγκρίνονται μέ γεγονότα 
δηλ. τά στατιστικά δεδομένα.
Α. Τιμαριθμική άνα
προσαρμογή καί π λ η 
θ ω ρ ι σ μ ό ς.

1) Θεωρητικά Επιχειρήματα
Εναντίον: 1) Ή αύτόμα-

τη άναπροσαρμογή τών μισθών καί 
ήμερομισθίων στις κινήσεις τών τι 
μών γενικοποιεΐ, έπιταγχύνει ή του 
λάχιστον δημιουργεί πληθωρισμό. 
Αύτή είναι ή κλασσική έλικοειδής 
ή άντεπίδραση μεταξύ άνερχομέ- 
νων τιμών καί άνερχομένων άποδο
χών.

2) Αύξήσεις τιμών οί οποίες θά 
μπορούσαν νά είναι μικρός διάρκει
ας μπορούν νά άπορροφηθοΰν σέ νέ
ες έάν έν τώ μεταξύ είχαν σάν συ
νέπεια τήν αύξηση τών άποδοχών 
διά τής λειτουργίας τού μηχανι
σμού τής κινητής κλίμακος.

3. Επειδή οί μισθοβίωτοι εξα
σφαλίζονται έναντι κάθε πτώσεως 
τής άγοραστικής δυνάμεως τών ή- 
μερομισθίων τους γίνονται άδιάφο 
ροι άκόμη καί στις σχετικά άξιό- 
λογες αύξήσεις τών τιμών.

4) Ή τιμαριθμική άναπροσαρμο 
γή τών ήμερομισθίων εισάγει πρό
σθετη άνάγκη στήν οικονομική πο
λιτική καί μπορεί μεταξύ άλλων νά 
έχη δυσμενή άποτελέσματα στήν 
βραχυπρόθεσμη οικονομική πολιτι
κή.

5) "Οσον άψορά τήν νομισματι
κή πολιτική ή αύτόματη άναπρο
σαρμογή μπορεί νά κάνη πιό δύ
σκολο τόν έλεγχο τού μεγέθους τής 
ρευστότητας.

Ύπέρ: 1) Δέν μπορεί μόνη
της νά δημιουργήση πληθωριστική 
τάση καθόσον στήν περίπτωσι τής 
έκ τών υστέρων τιμαριθμικής άνα
προσαρμογής, πάντοτε προηγείται 
αΰξησις τών τιμών καί στήν περί
πτωση τής έκ τών προτέρων τιμα
ριθμικής άναπροσαρμογής ή ύπολο- 
γιζομένη αΰξησις είναι πάντοτε χα- 
μηλωτέρα άπό τήν πραγματική αύ
ξηση καί οί άναπροσαρμογές πρα
γματοποιούνται ώς συνέπεια.

2) Ενθαρρύνει πιθανόν, έάν δχι 
άναγκάζει, τήν δημοσία άρχή καί 
τούς ήγέτες τής βιομηχανίας νά 
προσέχουν πιό πολύ στις αύξήσεις 
τών τιμών καί νά πολεμούν πιό ά- 
ποτελεσματικά τόν πληθωρισμό.

3) Μπορεί νά συμβάλη στήν νο
μισματική σταθερότητα διά τής δη 
μιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης.

4) Μπορεί νά άντιδράση καλύτε
ρα στις γενικές κινήσεις τών τιμών 
δταν ή συχνότης μέ τήν όποια γί
νονται οί άναπροσαρμογές έπιτρέ- 
πει ώστε μικρότερες αύξήσεις νά 
κατανέμωνται καθ’ δλο τό έτος.

5) Μπορεί νά έμποδίση τήν είσα 
γωγή άντιπληθωριστικών προσδοκι
ών στις άπαιτήσεις γιά αύξήσεις 
άποδοχών.

6) Θά μπορούσε νά ένθαρρύνη 
τήν σύναψη μακροπροθέσμων συλ
λογικών συμβάσεων προετοιμάζον
τας έτσι τό έδαφος γιά προγραμ
ματισμένες αύξήσεις πραγματικών 
άποδοχών έν συμφωνία μέ τήν γενι
κή οικονομική έξέλιξι.

7) Μπορεί, ύπό τό παρόν κλίμα, 
νά έλαττώση τόν κίνδυνο μιας κρί- 
σεως ειδικά στον τομέα τής άπα- 
σχολήσεως πού προκαλεΐται άπό 
τήν εφαρμογή ένός ειδικά αύστη- 
ροΰ προγράμματος καταπολεμήσε- 
ως τού πληθωρισμού, έπιτρέποντας 
τήν αύξηση τών ονομαστικών άπο
δοχών έν άρμονία πρός τις πρα
γματικές δυνατότητες τής οικονομί
ας.

Πίναξ Α' Τιμές 1960 — 62 Δεί
κτης τιμών καταναλώσεως (1960 - 
100) 1972

Βέλγιον 141 Μέση έτ. αύξησ. 3,3%
Λουξ. 141 » » » 2,9%
Δανία 201 » » » 6,0%
Ίταλ. 163 » » » 4,2%
Γαλλ. 161 » » » 4,4%
Ίρλαν. 188 » » » 5,4%
Άγγλ. 174 » » » 4,1%
Όλλ. 178 » » » 4,9%
Γερμ, 146 » » » 3,2%

Τό έτος 1960 έλήφθη ώς έτος βά
ση, άντί τού 1958 καθόσον δέν υ
πήρχαν συνολικά δεδομένα γιά τό 
Λουξεμβούργο, Ιρλανδία καί Δα
νία γιά τά έτη 1958 καί 1959.

Στό Λουξεμβούργο, Βέλγιο ο
πού υπάρχει μηχανισμός αύτομά
του αναπροσαρμογής, τό ποσοστό

αύξήσεως τών τιμών ήταν 2,9% καί 
3,3% άντιστοίχως καί στήν Γέρμα 
νία 3,2%. Στήν Δανία δπου ό μη
χανισμός άναπροσαρμογής είναι δι 
αδεδομένος τό ποσοστό αύξήσεως 
ήταν 6% ’Ιρλανδία 5’4% (δπου εί- 
σήχθη σχετικώς περιωρισμένο σύ
στημα κινητής κλίμακος τών άπο
δοχών).

Συμπέρασμα: Ή αύτό
ματη τιμαριθμική άναπροσαρμογή 
δέν είναι άναγκαία ό έπικίνδυνος 
μηχανισμός δημιουργίας καί έκτά- 
σεως τού πληθωρισμού δπως νομί
ζουν μερικοί. Ή κινητή κλίμαξ δέν 
φαίνεται άφ’ έαυτής ικανή νά προ 
καλέση αύτές τις καταστάσεις έάν 
οί άντικειμενικές συνθήκες γιά πλη 
θωρισμόν δέν υπάρχουν.

Αύτόματη άναπροσαρμογή, άγο- 
ραστική δύναμις καί κοινωνική δι
καιοσύνη

1. Θεωρητικές άρχές 
Εναντίον

1) Υπάρχει κίνδυνος οί αύξή- 
σεις άποδοχών μαζί μέ τήν κινητή 
κλίμακα νά βοηθήσουν μόνον στήν 
διατήρησι τής άγοραστικής δυνά
μεως.

2) Οί διεκδικήσεις διά αύξήσεις 
είναι ένα μέσον επιτυχίας ούσιω
δών αύξήσεων καί συνεπώς μιά ι
σχυρότερη άνοδική τάση στήν άγο 
ραστική δύναμη ειδικά μέσω δια
πραγματεύσεων διά βραχυπροθέ
σμου συλλογικής συμβάσεως.

3) Θά μπορούσε νά λεχθή δτι ή 
τιμαριθμική άναπροσαρμογή εμπο
δίζει τήν πραγματοποίηση ένός ά
πό τούς πιό σπουδαίους σκοπούς 
τών συνδικάτων δηλαδή τή γενική 
άναδιαμόρφωση τών εισοδημάτων 
τών έπικερδώς άπασχολουμένων ά- 
τόμων ύπέρ τών έπί ήμερομισθίου 
εισοδημάτων.

4) Ή άναπροσαρμογή μόνον μπσ 
ρεΐ νά προκαλέση κοινωνικές άδικί- 
ες έναντι άλλων τομέων τού πλη
θυσμού τών όποιων τό εισόδημα 
δέν άναπροσαρμάζεται αυτομάτως.

Ύπέρ
1) Ή αύτόματη άναπροσαρμογή 

έκπληροϊ τό μίνιμουμ στόχο δικαι
οσύνης δηλαδή τήν προστασία τής 
άγοραστικής δυνάμεως τής ήδη ά- 
ποκτημένης.

2) Μπορεί νά παρέχη μίνιμουμ 
έξασφάλιση τουλάχιστον γιά τις 
καλώς άμειβόμενες κατηγορίες έρ
γαζομένων.

3) Τά συνδικάτα άπαλλαγμένα 
άπό ένδόμυχη προκατάληψι πρός 
τήν μισθολογική πολιτική, ώς συ
νέπεια τής κινητής κλίμακος μπο
ρούν πιό εύκολα νά κατευθύνουν τις 
άπαιτήσεις τους πρός τήν βελτίω
ση τής άγοραστικής δυνάμεως καί 
νά άφοσιωθοΰν καλύτερα πρός άλλα 
ζητήματα δπως δρους έργασίας, πο 
λιτική άπασχόλησι κλπ.

4) Στον άγώνα γιά τήν δικαιοτέ 
ρα κατανομή τών εισοδημάτων οί 
μισσοβίωτοι πρέπει νά συμβιβα
στούν μέ τις αύξήσεις τών τιμών 
χωρίς νά μπορούν νά τις άντιστα
θμίσουν δπως οί διευθυταί έπιχει- 
ρήσεως ή αύτοαπασχολούμενοι έρ- 
γαζόμενοι μπορούν νά κάνουν.

Μερικά εισοδήματα μή προερχό
μενα άπό ήμερομίσθια ειδικά στον 
διανεμητικό τομέα, έπωφελοΰνται 
άπό ένα τύπο κινητής κλίμακος 
καθόσον τά περιθώρια πολύ συχνά 
καθορίζονται άκόμα ώς τελικά μό
νιμα ποσοστά έπί τής άγοράς ή τι
μής κόστους.

Β' Πίναξ. Μισθοί καί Αγοραστική 
δύναμις 1960 1972

α) Δείκτες άκαθαρίστων άποδο
χών έργατών Βιομηχανίας

1960 = 100

1972

Βέλγ. 284 Έτ. μέση αϋξ. (%) 9,1
Λουξ 239 » » » » 1,5
Δαν. 349 » » » » Π,Ο
Ίταλ. 351 » » » » 11,0
Όλλ. 339 » » » » 10,1
Γαλ. 285 » » » » 9,1
Ίρλ. 338 » » » » 10,1
Η. Β. 251 » » » » 8,2
Γερμ. 276 » » » » 8,6

Β) Δείκτες άγοραστικής δυνάμε
ως άκαθαρίστων ώριαίων άποδοχών 
έργατών Βιομηχανίας

1960 = 100

1972

Βέλγ. 193 Έτ. μέση αϋξ. (%) 5,6
Λουξ. 110 » » » » 4,5
Δαν. 114 » » » » 4,7
Ίταλ. 21 5 » » » » 6,6
Όλλ. 190 » » » » 5,5
Γαλ. 171 » » » » 4,6
Ίρλ. 180 » » » » 5,0
Ή. Υ. 148 » » » » 3,3
Γερμ. 189 » » » » 5,4

γ) Δείκτες τής άγοραστικής δυ
νάμεως τής κατά κεφαλήν άποδο
χών τών έργαζομένων

1960 = 100 

1972

Βέλγ. 119 Έτ. μέση αϋξ. (%) 5,0
Λουξ. 157 » » » » 3,8
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)



ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.)

Δαν. 174 »
Ίταλ. 214 »
Όλλ. 199 »
Γαλ. 182 »
Ίρλ. 185 »
Ή. Β. 145 »
Γερμ. 191 »

» » » 4,1
» » » 6,5
» » » 5,9
» » » 5,1
» » » 5,3
» » » 3,1
» » » 5,5

Π ί ν α ξ (α) δίδει για την πε
ρίοδο 1960—1972 τον Εθνικό δεί 
κτη για κάθε ενα άπό τά 9 κράτη 
μέλη των ακαθαρίστων ωριαίων α
ποδοχών των εργατών βιομηχανίας.

Π ί ν α ξ (6) δεικνύει την τά
ση τής αγοραστικής δυνάμεως τών 
ακαθαρίστων ωριαίων άποδοχών υ
πολογιζόμενων με τούς δείκτες τι
μών λιανικής καταναλώσεως του πί 
νακος Α.

Ή Ιταλία: οπού χρησι
μοποιείται κινητή κλίμαξ είχε την 
μεγαλύτερη αϋξησι αγοραστικής δυ
νάμεως τού ωριαίου εισοδήματος (6, 
6%). ’Ακολουθεί τό Βέλγιο 
(αυτόματη αναπροσαρμογή 5,6%) 
’Ολλανδία (αυτόματη ανα
προσαρμογή κατά τό δεύτερο ήμισυ 
τής περιόδου 5,5%) καί Γερ
μανία (χωρίς αύτόματη ανα
προσαρμογή (5,4%).

Στο ‘Ηνωμένο Βα
σίλειο έγινε ή μικροτέρα αϋ- 
ξησις (μή συχνή χρήσις τής άνα- 
προσαρμογής 3,3%) Λουξεμ
βούργο (αυτόματος αναπρο
σαρμογή (4,5%) Γ α λ λ ί α (μη 
χανισμός άναπροσαρμογής μικρής 
σημασίας κατά τήν εν λόγω περίο
δο (4,6%). Δανία (εύρεϊα 
χρήσις αυτομάτου άναπροσαρμογής 
(4,1%).

Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΣ, Η ΕΙΣΟΔΗ
ΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙ ΤΙΜΕΣ

Τέλος γιά τήν παραγωγικότητα 
τής έργασίας στή χώρα μας (σέ 
συσχετισμό προς τήν εισοδηματική 
πολιτική καί τις τιμές) είναι έν- 
διαφέροντα τά κατωτέρω, πού α
ποτελούν τό συμπέρασμα προσφά
του μελέτης τού ΚΕΠΕ.

Έκ τής εμπειρικής άναλύσεως 
τών παραγόντων προσδιορισμού τής 
αμοιβής τής έργασίας καί τών τι
μών είς τήν μείζονα έλληνικήν βιο
μηχανίαν προέκυψαν αξιόλογα συμ
περάσματα τά όποια δύνανται νά 
χρησιμοποιηθούν διά τήν ασκησιν 
πολιτικής έπί τών τιμών καί εισο
δημάτων καί δΓ άλλους κλάδους τής 
οικονομίας. Ή δυνατότης έπεκτάσε 
ως τών συμπερασμάτων τούτων έκ- 
πηγάζει έκ τής διαπιστώσεως είς 
άλλας χώρας ότι τό πρότυπον τής 
διαρθρύσεως τής αμοιβής έργασίας 
τών άλλων κλάδων τής οικονομίας. 
Συγκεκριμένως, έκ τής άναλύσεως 
προέκυψαν τά ακόλουθα: 1) Οΐ ερ
γαζόμενοι δεικνύουν μεγάλον βα
θμόν ευαισθησίας έναντι τών μετα
βολών τών τιμών, έπιδιώκοντες αυ
ξήσεις τής αμοιβής έργασίας ού- 
σιωδώς ύψηλοτέρας τώ αύξήσεων 
τού δείκτου κόστους ζωής. Οϋτω, τό 
σύστημα προσδιορισμού τής άμοι- 
βής έργασίας, έκ τών μεταβολών 
τών τιμών, στερείται τού μηχανι
σμού ό όποιος δύναται νά δράση 
σταθεροποιητικώς όταν ό ρυθμός α
νόδου τών τιμών αυξάνεται.

Άντιθέτως όταν ό ρυθμός ανό
δου τών τιμών μειοΰται τό σύστημα 
είναι προικισμένον μέ ίσχυρότατον 
μηχανισμόν έλέγχου τών πληθωρι
στικών τάσεων τής οικονομίας καθ’ 
όσον ό ρυθμός ανόδου τών μισθών 
καί ημερομισθίων μειοΰται μέ τα- 
χύτερον ρυθμόν τού ρυθμού ανόδου 
τών τιμών.

Ή αδυναμία τού δείκτου κόστους 
ζωής νά έπενεργήση σταθεροποιητι
κούς έπί τής οικονομίας, όταν τό ε
πίπεδον τών τιμών ανέρχεται, όφεί-. 
λεται είς α) τάς προσδοκίας τών 
έργαζομένων ότι ή ανοδική τάσις 
τών τιμών θά συνεχισθή καί ως έκ 
τούτου είναι σκόπιμος ή έπίτευξις 
υψηλού ρυθμού ανόδου τής αμοιβής 
τής έργασίας διότι δεν είναι ενδε
χομένως εύκολος ή έπανεξέτασις 
τής άναπροσαρμογής τών μισθών 
καί ημερομισθίων όταν ή έπικειμέ- 
νη άνοδος τών τιμών λάβη χώραν 
εις συντομώτερον τού αναμενομένου 
χρόνου καί 6) τήν δυσπιστίαν τών 
έργαζομένων σχετικώς μέ τήν δυνα
τότητα τού δείκτου κόστους ζωής 
νά μέτρηση ακριβώς τήν μείωσιν 
τών πραγματικών μισθών καί ημε
ρομισθίων λόγω ύψώσεως τών τι
μών. Έν άλλοις λόγοις, οί έργαζό- 
μενοι σχηματίζουν ίδικήν των γνώ
μην περί τών έξελίξεων τού δείκτου 
κόστους ζωής έπί τή βάσει τών ό
ποιων διατυπώνουν προτάσεις διά 
τήν αϋξησιν τής αμοιβής τής έργα
σίας. Τοιοΰτον τι ως είναι εύνόητον, 
συνεπάγεται τήν παροχήν τής δυνα
τότητας είς τούς άσκοΰτας πολιτι
κήν έπί τών εισοδημάτων νά άντι- 
σταθοΰν μεγάλως έναντι τών απαι
τήσεων είς τήν βιομηχανίαν ομοιά
ζει έπαρκώς προς τό πρότυπον τής 
αμοιβής τής έργασίας τών έργαζο
μένων, πράγμα τό όποιον έχει ώς 
αποτέλεσμα τήν δημιουργίαν συγ
κρούσεων ώς προς τόν καθορισμόν 
τού πλον ένδεδειγμένου ρυθμού άνό 
δου τής αμοιβής τής έργασίας. Άν- 
τιθέτως, ή δυσμενής αΰτη κατάστα- 
σις δέν ύφίσταται όταν ό ρυθμός 
ανόδου τών τιμών μειοΰται διότι οί 
έργαζόμενοι άφ’ ενός αναμένουν ό
τι ή καθοδική τάσις τών τιμών θά 
συνεχισθή καί άφ’ ετέρου διότι ή

άντίδρασις των έναντι τής ύποτι- 
θεμένης ύποεκτιμήσεως τού πληθω 
ρισμου ύπό τού δείκτου τιμών κατα 
ναλωτοΰ έκμηδενίζεται ύπό τών 
προσδοκιών ότι ή μείωσις τού ρυ 
θμοΰ άνόδου τών τιμών θά συνεχι- 
σθή. Ώς έκ τών λόγων τούτων, οί 
άπαιτήσεις τών έργαζομένων διά 
τήν αϋξησιν τών μισθών καί ημε
ρομισθίων περιορίζονται.

2) Ή δημιουργία μεγάλων δια
φορών μεταξύ τών μισθών καί ήμε 
ρομισθίων ένισχύει τάς πληθωριστι 
κάς τάσεις τής οικονομίας, διότι 
έντός αυτής ύφίσταται μηχανισμός 
ό όποιος διασφαλίζει τήν όμοιόμορ 
φον έξέλιξιν τής άμοιβής τής έργα 
σίας δΓ όλους τούς έργαζομένους. 
Συνεπώς, υίοθέτησις πολιτικής ά- 
ποσκοπούσης είς τήν χορήγησιν ά
μοιβής τής έργασίας δι’ ώρισμέ- 
νας ειδικεύσεις έργασίας ή κλά
δους τής οικονομίας ούσιωδώς ύψη
λοτέρας τής ίσχυούσης δι’ άλλας 
κατηγορίας έργαζομένων είτε διότι 
ή παραγωγικότης τούτων είναι ύψη 
λοτέρα τών λοιπών έργατών είτε 
λογω καλυτέραςόργανώσεως τών έρ 
γαζομένων καί άσκήσεως άποτελε- 
σματικής πιέσεως ύπό τούτων, πρέ 
πει νά άποφεύγεται διότι μετά βρα 
χύ χρονικόν διάστημα θά ζητηθή ή 
έξίσωσις τής άμοιβής τής έργασί
ας τών λοιπών έργαζομένων πρός 
τούς ύψηλότερον άμειβομένους έρ- 
γάτας.

Η ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΣ

Ή χρησιμοποίησις τής μέσης πα 
ραγωγικότητος διά τόν προσδιορι
σμόν τής άμοιβής τής έργασίας κα 
θιστά τό πρόβλημα τής κατανομής 
τού εισοδήματος όλιγώτερον οξύ, άλ 
λά ένισχύει ούσιωδώς τάς πληθωρι 
στικάς τάσεις τής οικονομίας, όταν 
ή αϋξησις τής μέσης παραγωγικό
τητας προέρχεται έκ τών κλάδων υ
ψηλής παραγωγικότητος.

Τοιοΰτον τι είναι άποτέλεσμα 
τού ότι ή άμοιβή τής έργασίας είς 
τούς κλάδους μέ χαμηλήν παραγω
γικότητα, προσδιοριζομένη έκ τών 
μεταβολών τής μέσης παραγωγικό
τητος, εξελίσσεται είς έπίπεδα υψη
λότερα τής ίδικής των παραγωγικό 
τητος, μέ συνέπειαν οί κλάδοι ου- 
τοι νά καθίστανται οριακοί. ’Απο
τέλεσμα τής καταστάσεως ταύτης 
είναι ότι οί κλάδοι μέ παραγωγι
κότητα ύψηλοτέραν τής μέσης λό
γω όλιγοπωλιακής οργανώσεων των, 
διατηρούν τάς τιμάς των σταθεράς 
ή καί τάς υψώνουν τό μέσον έπίπε- 
δον τών τιμών άνέρχεται.

Διά νά μειωθούν οί πληθωριστι
κές πιέσεις έπί τής οικονομίας αί 
όποιαι έκπηγάζουν έκ τής άδυνα- 
μίας τού συστήματος προσδιορι
σμού άμοιβής τής έργασίας έκ τών 
μεταβολών τής μέσης παραγωγικό
τητος άπαιτεΐται ομοιόμορφος έξέ- 
λιξις τής παραγωγικότητος είς ά- 
παντας τούς κλάδους τής βιομηχα
νίας.

4) Ή χρησιμοποίησις τής παρα
γωγικότητος τών έπί μέρους κλάδων 
διά τήν άσκησιν πολιτικής έπί τής 
άμοιβής τής έργασίας έχει ώς ά
ποτέλεσμα τήν διατήρησιν τού κό
στους έργασίας κατά μονάδα προ
ϊόντος ίσον 6Γ απαντας τούς κλά
δους πράγμα τό όποιον έπιτρέπει 
α) σταθερότητα τιμών τών έγχω
ρίων προϊόντων καί συνεπώς τήν έ- 
νίσχυσιν τών έξαγωγών καί 6) άπο 
φυγήν τώ πληθωριστικών πιέσεων 
έπί τού δείκτου τιμών καταναλωτοΰ, 
αί όποια ι έκπηγάζουν έκ τής πολι
τικής εισοδημάτων. Παρά ταΰτα, ή 
πολιτική αϋτη δέν παρέχει λύσιν 
είς τό βασικόν πρόβλημα τής κατα 
νομής τού εισοδήματος, διότι ή πα
ραγωγικότης είς τούς έπί μέρους 
κλάδους μεταβάλλεται κατά διάφο
ρον ρυθμόν. Αί δέ προκαλούμεναι 
διαφοραί μεταξύ τών εισοδημάτων 
διά κοινωνικούς λόγους δέν δύναν- 
ται νά διατηρηθούν έπί μακράν.

Έξ έτέρου, ή πολιτική αϋτη δέν 
δύναται νά διατηρηθούν έπί μα
κράν.

’Εξ έτέρου, ή πολιτική αϋτη δέν 
δύναται νά έφαρμοσθή λόγω τού υ
πάρχοντας μηχανισμού μεταδόσεως 
τών έξελίξεων τής άμοιβής τής έρ- ι 
γασίας έκ τών κλόδων ύψηλής πα
ραγωγικότητος πρός τούς κλάδους 
χαμηλής παραγωγικότητος. Τελι- 
κώς, ή έξέλιξις τής άμοιβής τής 
έργασίας είναι ομοιόμορφος είς ά
παντας τούς κλάδους, προσδιορι- 
ζομένη μάλιστα έκ τών μεταβολών 
τής άμοιβής τής έργασίας είς τούς 
κλάδους μέ παραγωγικότητα ύψη
λοτέραν τής μέσης. Τό τελευταΐον 
τούτο ένισχύει τάς πληθωριστικός 
τάσεις τής οικονομίας.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ

Κατόπιν τών άνωτέρω διαπιστώ 
σεων ή πλέον ένδεδειγμένη πολιτι
κή έπί τής άμοιβής τής έργασίας 
είναι ή στηριζομένη έπί τών έξελί- 
σεων τής μέσης παραγωγικότητος, 
ύπό τήν προϋπόθεσν ότι αϋτη συνδέ 
εται καί μέ τήν πολιτικήν έπί τών 
τιμών.

Συγκεκριμένως, διά τής τοιαύτης 
πολιτικής προκύπτει σταθερότης 
τού κόστους τής έργασίας άνά μο
νάδα προϊόντος είς ολόκληρον τήν 
βιομηχανίαν, άλλά διά νά αποφευ
χθούν ύψηλαί πληθωριστικοί πιέ
σεις έπί τής οικονομίας άπαιτεΐται 
μείωσις τών τιμών είς τούς κλά
δους ένθα ή παραγωγικότης αυξάνε

ται κατά ποσοστόν ύψηλότερον τής 
μέσης παραγωγικότητος. 'Ωσαύτως 
άπαιτεΐται ϋψωσις τών τιμών είς 
τούς κλάδους ένθα ό ρυθμός αύξησε 
ως τής παραγωγικότητος ίσοΰται 
πρός τόν ρυθμόν άνόδου τών μισθών 
καί ημερομισθίων. Τοιουτοτρόπως 
τό μέσον έπίπεδο τών τιμών μένει 
άμετάβλητον.

Τού άνωτέρω γενικού κανόνος δύ 
νανται νά διατυπωθούν οί ακόλου
θοι τροποποιήσεις, αί όποια ι δύνα- 
ται νά έφαρμοσθοΰν κατά περίπτω- 
σιν, ήτοι:

α) Αί αύξήσεις τών μισθών καί 
ημερομισθίων είς τινα κλάδον δυνα
τόν νά υπερβαίνουν τόν γενικόν κα 
νόνα έάν άλλως δέν καθίσταται δυ
νατή ή προσέλκυσις έργατών. Τό 
αυτό δύναται νά ίσχύση καί είς πε
ριπτώσεις ϋπάρξεως έξαιρετικώς χα 
μηλών μισθών καί ημερομισθίων λό 
γω χαμηλής διαπραγματευτικής ι
κανότητας τών έργαζομένων.

6) Αί αύξήσεις τών μισθών καί 
ημερομισθίων είς τινα κλάδον δυνα
τόν νά ύπολείπωνται τού γενικού 
κανόνος έάν δύναται νά έξασφαλι- 
σδή άπασχόλησις είς τούς έργα
ζομένους τούς έχοντας ειδικότητα 
κλάδου. Τό αύτό δύναται νά έφαρ
μοσθή καί είς περιπτώσεις ένθα ή 
άμοιβή τής έργασίας είναι υψηλό
τερα τής έπικρατούσης είς άλλους 
κλάδους καί διά τάς αύτάς ειδικεύ
σεις έργασίας.

γ) Αί τιμαί είς τινα κλάδον δυνα
τόν νά αύξάνωνται ταχύτερον άπό 
όσον υπαγορεύει ό γενικός κανών, 
έάν τό ποσοστόν τού κέρδους είναι 
χαμηλόν, διά τόν λόγον δέ τούτον 
δέν έπιτυγχάνεται ή προσέλκυσις 
κεφαλαίου ικανού νά έξασφαλίση 
τόν άπαιτούμενον ρυθμόν αύξήσεως 
τής παραγωγικής δυναμικότητας 
διά τήν ίκανοποίησιν τής ζητήσε
ις.

δ) Αί τιμαί δυνατόν νά ΰψώνων- 
ται όλιγώτερον ταχέως άπό δσον 
υπαγορεύει ό γενικός κανών έάν είς 
κλάδον τινά ή σχέσις τής παραγω
γικής δυναμικότητας καί τής ζη- 
τήσεως αγαθών, ή όποια εξασφαλί
ζει πλήρη άπασχόλησιν, καθιστά ά- 
ναπόφευκτον τήν διαρροήν κεφαλαί
ου πρός τούς άλλους κλάδους. Τό 
αύτό δύναται νά έφαρμοσθή καί είς 
τάς περιπτώσεις ένθα τά λοιπά 
στοιχεία κόστους μειοΰνται ή τά

άπολαμβανόμενα ύπό τών έπιχειρη- 
ματιών κέρδη, λόγω όλιγοπωλιακής 
όργανώσεως τού κλάδου, είναι ΰψη- 
λοτέρα τών έπικρατούντων είς άλ
λους κλάδους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

’Από δλη τήν άνάλυση πού προη- 
γήθηκε στά έπί μέρους κεφάλαια
αυτής τής μελέτης, προκύπτουν τά 
έξής γενικά συμπεράσματα ώς πρός 
τό πρακτέο:

Ή Ο.Τ.Ο.Ε. μέ υπόμνημά της 
στούς αρμοδίους κυβερνητικούς πα 
ράγοντας μπορεί νά θέση:

1) Τό θέμα τής τιμαριθμικής ά
ναπροσαρμογής τών μισθών τών 
τραπεζικών υπαλλήλων. Ή άναπρο- 
σαρμογή θά γίνεται σέ συσχετισμό 
πρός τόν τιμάριθμο καί μέσω ένός 
μηχανισμού πού θά έξασφαλίζη τήν 
κατά διαστήματα άναπροσαρμογή 
τών άποδοχών, ή συχνότης τών ό
ποιων θά έξαρτάται άπό τήν πορεί
αν τών τιμών.

2) Τήν συμμετοχή τών Τραπεζι
κών καί έν πάση περιπτώσει τών 
εκπροσώπων τών έργαζομένων (διό 
τι ή υίοθέτησις τού αιτήματος τής 
τιμαριθμικής άναπροσαρμογής θά 
έχη προφανώς καθολική έφαρμογή) 
στήν έπιτροπή καταρτίσεως τού τι 
μαρίθμου.

3) Τήν βελτίωση τής νομοθεσίας 
πού διέπει τις συλλογικές συμβά
σεις σέ ώρισμένα σημεία σχετικά 
μέ τό διαδικαστικό μέρος καί τά 
στάδια τής διαιτησίας.

Ενδεχομένως τό θέμα τής τι
μαριθμικής άναπροσαρμογής νά εί
ναι δυνατό νά άντιμετωπισθή καί 
μεταξύ Ο.Τ.Ο.Ε., καί Διοικήσεων 
Τραπεζών. Ή πείρα όμως άπέδειξε 
ότι στο μισθολογικό ή στάσις τους 
είναι άρνητική καί τελικώς ε’ΐτε μέ 
τήν παρέμβαση τής πολιτείας είτε 
μέσον τής Διαιτησίας, δίδεται ή 
λύση.

Βεβαίως ή τιμαριθμική άναπρο
σαρμογή έμπεριέχει καί ένδεχαμένη 
μείωση τών άποδοχών σέ περιπτώ
σεις μειώσεως τού τιμαρίθμου. Έν 
προκειμένω όμως παρόμοιο φαινό
μενο δέν φαίνεται πιθανό καί έν 
πάση περιπτώσει ή έποχή μας εί
ναι καί θά παραμείνη γιά άρκετό, 
έποχή έντονων πληθωριστικών πιέ
σεων πού δέν έκφράζονται πλέον μέ 
μονοψήφιους άριθμούς.

ΥΠΕΡ ΪΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΪΑΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Δημοσιεύουμε κατωτέρω όνομα- I ’Επανορθώνουμε οϋτω μία παρά- 

στικόν πίνακα ‘Ομάδος Ύπαλλή- λειψι καί εκπληρώνουμε τήν ΰπο-
χρέωσί μας πρός όλοκλήρωσι τήςλων τής Διευθύνσεως ’Οργανώσεως 

μέ τά αντίστοιχα ποσά πού κατέ
βαλε έκαστος υπέρ τών θυμάτων 
τής Κύπρου καί τής ένισχύσεως 
τής αμυντικής προσπάθειας τής χώ 
ρας μας.
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32. Πάγκαλος Γεώργιος
33. Πανσέληνου Αΰρα 
34· Παπαδοπούλας Ίω.
35. Παπαθανασίου Γεώργιος
36. Παπαχρήστου Γεώργιος
37. Παρασκευάς Έμμαν.
38. Πετρίδης ’Αλέξ.
39. Πουλημένος Παναγιώτης
40. Πυκνής Στέφανος
41. Πελεκάνος Νικόλαος
42. Σπανίδης Δημ.
43. Στρΐγκος Άθαν.
44. Τζαννετάκης Στέφ.
45. Τσαούσης Νικόλαος 
46- Τσολομήτης Δημ.
47. φιλντίση Παναγ.
48· Χαϊκάλη ’Ιωάννα
49. Χαϊκάλης Παναγ.
50. Χαίρας Μιχαήλ
51. Χάλαρης Άντών.
52. Χαρΐτος Δημ.
53. Χοϊδάς ’Ιωάννης
54. Χουντής Χαρ.
55. Χριστόπουλος Άντ.

καταχωρήσεως τών προσφορών συν
αδέλφων υπέρ τών θυμάτων τής Κύ 
πρου καί τής αμυντικής προσπά
θειας τής χώρας μας.

'Υπέρ Υπέρ Σύνολ.
Θυμάτων ’Εθνικής
Κύπρου Άμύνης

1.415 2.000 3.415
5.069 — 5.069

931 2.500 3.431
560 4.500 5.060
289 — 289

1.500 3.355 4.855
3.107 2.000 5.107

448 3.000 3.448
427 3.000 3.427
343 2.000 2.343
541 4.500 5.041

3.500 — 3.500
289 1.500 1.789

2.053 3.000 5.053
448 3.000 3.448

5.053 — 5.053
1.021 — 1.021
3.500 4.350 7.850

300 — 300
350 —. 350

10.000 — 10.000
6.000 — 6.000

570 4.500 5.070
400 2.956 3.356
204 — 204

2.846 5.000 7.846
500 — 500
600 — 600

1.000 1.000 2.000
1.417 1.900 3.317

535 4.500 5.035
546 — 546
276 — 276

3.161 2.000 5.161
1.489 2.01 1 3.500
1.436 8.500 9.936

500 2.944 3.444
1.830' 1.585 3.415

350 — 350
406 3.000 3.406
475 — 475
427 4.500 4.927
380 4.500 4.880

3.686 1.407 5.093
1.989 1.500 3.489
6.078 — 6.078

200 — 200
368 —. 368
432 4.500 4.932
380 3.000 3.380

2.432 1.000 3.432
5.332 -— 5.332

521 1.000 1.521
363 3.000 3.363
900 — 900

89.173 103.000 192.181
Συνολικό ποσό πού κατετέθη άπό 
μή έπιθυμοΰντας την δημοσίευση 
(1 ) άποχωρήσαντας (2) καί άπο-
βιώσαντας (1) συναδέλφους 2.986 2.986

92.159 103.000 195.167

Ε. Φ. Ε. Τ.
ΈκδρομΑ σνην ICesiipo

Ή ΕΦΕΤ θεωρεί χρέος της νά έπαναλάβη τήν εκδρομή στήν Κύπρο, 
δίνοντας τήν εύκαιρία στούς συναδέλφους νά προσφέρουν τήν χαρά τής 
ζωντανής παρουσίας των στούς δεινοπαθούντας άδελψούς μας Κυπρίους 
καθώς καί τήν καθ’ οίονδήποτε τρόπον συμπαράστασίν των πρός αυτούς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΚΥΡ. 29.2.76 ΑΘΗΝΑ — ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Συγκέντρωσις στο ’Αεροδρόμιο καί άναχώρησις γιά Λάρνακα. Ά- 
φιξις, έπιβίβασις στο πούλμαν καί μεταφορά είς Λευκωσίαν. Τακτοποί- 
ησις στο ξενοδοχείο καί έν συνεχεία περιήγησις τής πόλεως. Βραδυνό 
φαγητό στο ξενοδοχείο.

ΔΕΥ. 1.3.76 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ημέρα έλεύθερη.

ΤΡ. 2.3.76 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Πρωινή έκδρομή στή Μονή Μαχαιρά καί έν συνεχείςι μετάβασις πε
ζή στο κρησφύγετο τού μάρτυρας Γρηγορίου Αύξεντίου. Επιστροφή τό 
μεσημέρι στο ξενοδοχείο. ’Απόγευμα έλεύθερο.

ΤΕΤ. 3.3.76 ΛΑΡΝΑΚΑ — ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Άναχώρησις μετά τό πρόγευμα γιά Λάρνακα. Έπίσκεψις έκκλη- 
σίας Άγ. Λαζάρου καί Παναγίας τής Άγγελόκτιστης. Έν συνεχείςι με- 
τάβασις είς Καταυλισμόν πρός διανομήν δώρων. Μεσημβρινό φαγητό 
στή Λάρνακα. Επιστροφή είς Λευκωσίαν τό άπόγευμα.

ΠΕΜ. 4.3.76 ΤΡΟΟΔΟΣ — ΛΕΜΕΣΟΣ

Άναχώρησις μετά τό πρόγευμα γιά τό Τρόοδος, μέσφ μαγευτικής 
διαδρομής. Έπίσκεψις Μονής Κόκκου καί τού χωριού Πρόδρομος. Με
σημβρινό φαγητό κατά τήν διαδρομήν. Τά άπόγευμα άφιξις είς Λεμε
σόν. Τακτοποίησις στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευσις.

ΠΑΡ. 5.3.76 ΠΑΦΟΣ — ΛΕΜΕΣΟΣ

Άναχώρησις μετά τό πρόγευμα γιά Πάφον. Καθ’ οδόν θά έπισκε- 
ψθοΰμε τό Κολόσσι, τό άρχαΐο θέατρο τού Κουρίου, τόν Ναό τού Α
πόλλωνος καί τήν Πέτρα τού Ρωμηοΰ. Έν συνεχείςι θά μεταβοΰμε στο 
Μοναστήρι τού Άγ. Νεοφύτου καί θά έπισκεφθοΰμε τούς τάφους τών 
Βασιλέων. Μεσημβρινά φαγητό στήν Πάφο. ’Επιστροφή στή Λεμεσό 
τό άπόγευμα.

ΣΑΒ. 6.3.76 ΛΕΜΕΣΟΣ

‘Ημέρα έλεύθερη. Τό βράδυ χορός στό ξενοδοχείο.

ΚΥΡ. 7.3.76 ΛΕΜΕΣΟΣ

'Ημέρα έλεύθερη. Τό βράδυ χορός στό ξενοδοχείο.

ΚΑΘ. ΔΕΥ. 8.3.76 ΠΛΑΤΡΕΣ — ΛΕΜΕΣΟΣ

Άναχώρησις μετά τό πρόγευμα γιά τις Πλάτρες. Μεσημβρινό φα
γητό καί περίπατοι. Κατά τήν έπιστροφή μας στή Λεμεσό θά έπισκε
φθοΰμε στό χωριό "Ομοδος τό Μουσεΐον Άγώνος, μέ τά τόσο συγκι
νητικά εκθέματα πού άγγίζουν τήν ψυχή κάθε 'Έλληνα. ’Επιστροφή στή 
Λεμεσό τό άπόγευμα.

ΤΡ. 9.3.76 ΛΕΜΕΣΟΣ —- ΑΘΗΝΑ

Πρωινό έλεύθερο. Τό άπόγευμα μεταφορά στό Αεροδρόμιο Λάρνα- 
οκς καί άναχώρησις γιά Αθήνα.

Τιμή συμμετοχής: 7.200 περιλαμβάνουσα:

α) Αεροπορικό εισιτήριο ΑΘΗΝΑ — ΛΑΡΝΑΚΑ — ΑΘΗΝΑ, 
β) Μεταφορά άπό τό Αεροδρόμιο στό ξενοδοχείο καί άντιστρόφως. 
γ) Διαμονή σέ ξενοδοχεία 3 Αστέρων, σέ δίκλινα δωμάτια μέ μπάνιο 

ή ντούς.
δ) Περιηγήσεις καί έκδρομές πού άναφέρονται στό πρόγραμμα, μετά 

ξεναγήσεων.
ε) Πλήρης διατροφή καθ’ δλην τήν διάρκεια τής εκδρομής. 

Παρατηρήσεις:

α) Είς τό πρόγραμμα δύνανται νά έπέλθουν τροποποιήσεις, έάν παρα- 
στή άνάγκη πρός τούτο.

6) Είς τήν τιμήν συμμετοχής δέν περιλαμβάνονται τά φιλοδωρήματα, 
ώς καί ό φόρος Αεροδρομίου Λάρνακας, 

γ) "Οσοι έπιθυμοΰν νά δειπνήσουν τό βράδυ τής Κυριακής 29.2 σέ 
κέντρο μέ ορχήστρα καί τό βράδυ τής Τρίτης 2.3 στήν έλληνική 
ταβέρνα μέ μουσική, δύνανται νά τό δηλώσουν προ τής άναχωρή- 
σεως, καταβάλλοντες καί τό άντίτιμον έκ δραχ. 125 δΓ έκαστον 
δεΐπνον.

δ) Είδικαί τιμαί γιά παιδιά ήλικίας μέχρι ς 8 έτών. 
ε) Διά τούς εν ενεργεία υπαλλήλους τής Ε.Τ.Ε. χορηγείται άτομικόν 

δάνειον δραχ. 5.000.
στ) Διά πάντα ένδιαφερόμενον χορηγείται δάνειον μέσω Έθνοκάρτας 

ποσού δραχ. 10.000 κατ’ άτομον.
ζ) Εις τούς επισκεπτομένους τήν Κύπρον χορηγείται ιδιαίτερον συν

άλλαγμα, άσχέτως πρός τό ετήσιον τοιοΰτον.

Δηλώσεις μέχρι 14.2.1976. Έπί τή δηλώσει καταβολή δρχ. 1.500. 
Έξόφλησις τού ύπολοίπου μέχρις 25.2.1976.

Π ληφοριαι — Δηλώσεις συμμετοχής

Καθημερινώς 10 π.μ. έως 1 μ.μ. είς τά γραφεία τής Ε.Φ.Ε.Τ. 
(τηλ. 32.10.501 έσωτ. 624 ή 3244.019).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ =
Παπαίωανινου μητρός τού συναδέλ
φου των Γεωργίου Παπαϊωάννου

ΔΩΡΕΑ I
ΥΠΕΡ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

® Οί Συνάδελφοι τής Διευθύνσεως 
Βιομηχανικών Χορηγήσεων είς μνή
μην τού άποβιώσαντος ποπιρός τού 
συναδέλφου των Πανσγιώτου Βασι- 
λαδιώτου δρχ. 750.

• Α.Α.Μ. είς μνήμην τής συζύγου 
Γεωργίου Γ αλάνη δρχ. 300.

• Μ. Δημόπουλος είς μνήμην Φω
τίου Σοφίανοπούλου δρχ. 500

• ’Ιωάννης Κόλλας είς μνήμην 
Φωτίου Σοφιανοπούλου δρχ. 500.

• Προσωπικό Γενικού Λογιστη
ρίου Ε.Τ.Ε. είς μνήμην Φωτίου Σο- 
φιανοπούλου δρχ. 2.000.

• Προσωπικό Διευθύνσεως Έμπο 
ρικών Χορηγήσεων είς μινήμήην τού 
άδελφοΰ τού Προϊσταμένου τής Δι- 
ευθύνσεως Κων. Σοφιανοπούλου δρχ. 
2.100.

• Προσωπικό Υποκαταστήματος 
ΕΤΕ Καλλιθέας είς μνήμην Μαρίκας

Δρχ. 2.400.

—Σύλλογος Βοηθητικού Προ
σωπικού Ε.Τ.Ε. άντίτιμον νομί
σματος πίττας έτους 1976 δραχ. 
1.000.

—Σύλλογος Εϊσπρακτόρων Ε. 
Τ.Ε. είς μνήμην Σπυρίδωνος Βε- 
λέντζα δρχ. 1.000.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Ό συνάδελφος Παναγιώτης 
Ευαγγέλου Ήλιύπουλος, Ύπ) ντής 
παρά τή ’Εθνική Άνωνύμω 'Εται
ρία Διοικήσεως καί Όργανώσεως 
(ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ) καί ή Δνίς Ευ
αγγελία Σωτηρίου Κουκουμτζή υ
πάλληλος τής ιδίας εταιρίας ήρ- 
ραβωνίσθησαν.
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κή .πρόοδο καί ευημερία τοΰ ελλη
νικού λαοΰ.

Καί πρέπει νά εΐσθε ύπερήφανοι 
πού ανήκετε σ’ ένα τέτοιο 'ίδρυμα, 
τού οποίου αποτελείτε όχι ιμόνο τά 
στελέχη, άλλα καί τον κορμό τής 
λειτουργίας του. Σ’ ένα ίδρυμα πού 
στηρίζει την δλη οικονομία τής χώ
ρας, μέ πλοκάμους πού έπεκτείνον- 
ται —μέ τά 320 υποκαταστήματα 
του— σέ δλη την Ελλάδα, άλλα 
καί στις 5 ηπείρους μέ τά 16 υ
ποκαταστήματα του στις διάφορες 
χώρες, πού, έκτος των άλλων, απο
τελούν καί τον συνδετικό κρίκο μέ 
τόν απόδημο Ελληνισμό. Δικαιολο
γημένα συνεπώς ή ’Εθνική Τράπεζα 
τής Ελλάδος θεωρείται καί είναι 
στήν πραγματικότητα μία άπό τις 
μεγαλύτερες Τράπεζες τού κόσμου, 
αφού κατέχει την 83η σειρά σέ παγ 
κόσμια κλίμακα.

‘Αναμφισβήτητα ή διεθνής ακτι
νοβολία τής Τραπέζης μας καθώς 
καί τό μεγάλο κύρος της οπό εσω
τερικό, οφείλονται —πρέπει νό ο
φείλονται— πρό παντός στον ζήλο, 
τήν αφοσίωση στο καθήκον καί τήν 
επαγγελματική ικανότητα τοΰ Προ
σωπικού της, πού αποτελεί τόν ζων 
τανό φορέα τής δραστηριότητός της 
Ιδρύματος. Γι’ αυτό ή νέα Διοίκη- 
καί τής μεγάλης παραδόσεως τοΰ 
ση, μέ τήν ανάληψη των καθηκόν
των της, απέδωσε ιδιαίτερη σημα
σία στη στενή καί δημιουργική συ
νεργασία ιμέ τό προσωπικό τής Τρα 
πέζης καί έλαβε, δπως γνωρίζετε, 
σειρά μέτρων, γιά τήν δραστηριο- 
ποίηση αυτή καί γιά τήν έξύψωσι 
τού ανθρώπινου παράγοντα.

Σήμερα, μέ τήν ευκαιρία τής γι
ορτής γιά τό κόψιμο τής πίττας, έ- 
πιθυμώ ν’ απευθύνω έκ μέρους τής 
Διοικήσεως καί έκ μέρους τού Δι
οικητικού Συμβουλίου τής Τραπέ
ζης, γιά τό νέο χρόνο, τις πιο θερ
μές μου ευχές γιά υγεία καί ευτυ
χία, σέ Σάς καί στις οικογένειες 
σας, σέ ολόκληρο τό Πρασωπικό 
τής Τραπέζης καθώς καί τών θυγα
τρικών της Εταιριών, είτε βρίσκον
ται στήν Ελλάδα είτε στο εξωτε
ρικό.

Καί επιθυμώ νά έκφράσω ακόμα 
γιά τήν χώρα μας, έπειττα άπό τήν 
τήν ελπίδα δτι τό 1976 θά είναι 
αποκατάσταση τής Δημοκρατίας, 
έτος δημιουργίας σέ όλους τούς το
μείς, έτος ειρήνης καί στή δική μας 
περιοχή καί σέ δλο τόν κόσμο.

Πρέπει νά προσθέτω άκόμα δτι 
παρ’όλες τις μεγάλες δυσκολίες πού 
είχε ν’ αντιμετώπιση ή Χώρα μας 
κατά τά 1975 τά αποτελέσματα υ
πήρξαν, χάρις στήν ωριμότητα καί 
σύνεση τού Έληνικοΰ λαοΰ, ικανο
ποιητικά καί οί προοπτικές παρου
σιάζονται ευνοϊκές γιά τό νέο έτος 
έψ’ όσον έφαρμοσθή ορθή οικονομι
κή καί κοινωνική πολιτική καί ΰπάρ- 
ξη συνεργασία καί κατανόηση Κυ- 
βερνήσεως καί λαού.

Ή ’Εθνική Τράπεζα εϊδικώτερα 
παρουσίασε σημαντική αύξηση των 
εργασιών της κατά τό παρελθόν έ
τος. Οί καταθέσεις της αυξήθηκαν 
κατά 27,5 δισεκ. δραχμάς ήτοι κα
τά 33% έναντι 1 7% κατά τό παρελ
θόν έτος, μέ άποτέλεσμα ή άναλο- 
γία τής ’Εθνικής Τραπέζης στό σύ- 
νολον τής αΰξήσεως τών καταθέσε
ων ν’ άνέλθη άπό 37,4% πού ήταν 
τό 1974 σέ 45% τό 1975. Οί χο
ρηγήσεις της στό τέλος τοΰ 1975 
είχαν φθάσει τά 92 δισεκ. δραχ.

Οί ολίγοι αυτοί άριθμοί ομιλούν 
κατά τρόπον εύγλωττο γιά τόν ρό
λο καθώς καί γιά τήν ευθύνη τής 
Τραπέζης γιά τήν ορθολογική καί 
παραγωγική αξιοποίηση τών Κατα
θέσεων πού συγκεντρώνονται στήν 
Τράπεζα μας.

Καί ή ευθύνη αυτή δέν είναι μό
νον ευθύνη τής Διοικήσεως, άλλα 
καί τοΰ συνόλου τοΰ προσωπικού 
τής Τραπέζης. Πρός τόν σκοπόν αυ
τόν ή Διοίκησις τής Τραπέζης απο
δίδει, δπως καί προηγουμένως έτό- 
νισα, ιδιαίτερη σημασία στήν δημι
ουργική συνεργασία μετά τοΰ προ
σωπικού καί έλαβε σειρά μέτρων 
γιά τήν βελτίωση τής έν γένει, βιο
τικής στάθμης τών υπαλλήλων καί 
προτίθεται νά λάβη καί άλλα κατά 
τό νέον έτος πρός έξύψωσιν αυτήν 
τήν φοράν τοΰ μορφωτκοΰ καί πο
λιτιστικού επιπέδου τοΰ Προσωπι
κού τής Τραπέζης μέ αντικειμενικόν 
σκοπόν τήν αύξηση τής παραγωγι
κότητας καί τής άποτελεσματικό- 
τητος τών εργασιών της.

θά πρέπει έδώ νά τονισθή δτι 
κατά τό παρελθόν έτος ή νέα Διοί
κηση έπρεπε νά έπιλύση πολλά 
προβλήματα πού είχαν δημιουργη- 
θή κατά τήν διάρκειαν τής έπταε- 
τίας καί θέσαμε ώς στόχο τήν τα
κτοποίηση δλων αυτών τών έκκρεμο 
τήτων, πού πολλές προκαλοΰσαν 
καί τήν άγωνία τού Προσωπικού 
μέσα στό 1975. Είναι ενδεχόμενο 
στήν εκτέλεση μιας τόσο μεγάλης 
εργασίας, δλα νά μήν έγιναν σωστά. 
Γιά ένα δμως θέλω νά σάς διαβε
βαιώσω, πώς δ,τι έπράξαμε τό έ- 
πράξαιμε μέ κριτήριο τήν ικανοποί
ηση τών υπαλλήλων καί τήν εξυπη
ρέτηση τοΰ 'Ιδρύματος.

Θά περιορισθώ ν’ αναφέρω έδώ 
μερικά άπό τά μέτρα πού έλήφθη- 
σαν:

α) Συμπληρώθηκαν δλα τά κενά 
σέ προσωπικό πού είχαν δημιουργη-

θή άπό πολλά χρόνια καί παρεμπό
διζαν τήν ομαλή λειτουργία τής 
Τραπέζης. Οΰτω, προσλάβαμε κατά 
τό 1975 μέ δημόσιους διαγωνι
σμούς πού διενεργήθηκαν κατά τρό
πο αντικειμενικό, 900 περίπου υ
παλλήλους καί 150 περίπου κλητή
ρες ώς καί λοιπό βοηθητικό προσω
πικό. " Ενα μέρος άπό τούς προσλη- 
φθέντας είναι τέκνα υπαλλήλων — 
περίπου 250—. "Ολοι οί προσλη- 
φθέντες έτυχον ειδικής έκπαιδεύσε- 
ωςώστε νά είναι περισσότερο απο
δοτικοί στήν εργασία τους. Καί θά 
πρέπει νά προσθέσω άκόμα δτι τά 
52% τών νεοπροσληφθέντων τοποθε 
τήθηκαν στά επαρχιακά Καταστή
ματα τών1 οποίων ή επάνδρωση εί
χε παραμεληθή.

6) Προωθήσαμε τις προαγωγές 
καί καταργήσαμε τούς περιορι
σμούς ώστε νά προάγωνται οί ικα
νοί υπάλληλοι. Βέβαια υπάρχει τό 
θέμα τών κριτηρίων γιά τις προα
γωγές, πού πάντα δημιουργεί πι
κρίες σ’ εκείνους πού δέν προάγον- 
ται. Είναι ένα θέμα δυσχερές πού 
θά πρέπει ν’ άντιμετωπισθή άπό 
κοινού έν συνεργασία μέ τούς εκ
προσώπους τοΰ Συλλόγου σας.

γ) Λάβαμε πολλά μέτρα γιά τήν 
παροχή στεγαστικών δανείων στούς 
υπαλλήλους —χορήγηση πού είχε 
διακοπεί άπό τό 1972—· ώς καί 
τήν χορήγηση άτομικών δανείων, 
καθώς καί ευεργετικά μέτρα γιά 
τούς ΰπηρετοΰντας στις άκριτικές 
περιοχές καί ένισχύσαμε τούς Συλ
λόγους καί τά ασφαλιστικά ταμεία.

δ) Τέλος αναπροσαρμόσαμε τούς 
μισθούς σέ ικανοποιητικά επίπεδα, 
μέ άποτέλεσμα οί δαπάνες γιά τήν 
μισθοδοσία ν’ αυξηθούν εντός τού 
1 975 κατά 1 δισεκ. δρχ. διά νά αυ
ξηθούν κατά 50% έν σχέσ,ει μέ τό 
προηγούμενο έτος. ’Επίσης ή Τρά
πεζα επιβαρύνθηκε μέ εισφορές στ’ 
ασφαλιστικά ταμεία τοΰ προσωπι
κού της μέ 370 έκατ. δραχμάς έ
ναντι 211 έκατ. τοΰ 1974 μέ άπο- 
τέλεσμα τό ύψος τού μετά τών ’Α
σφαλιστικών Ταμείων λογ)σμοΰ τής 
Τραπέζης νά ύπερβαίνη τά 2 δισεκ. 
δραχμές.

Άντ ιλαμβάνεσθε τό μέγεθος τής 
έπιβαρύνσεως τής Τραπέζης λόγω 
τής αύξήσεως τών αμοιβών καί τις 
δυσχέρειες πού ανακύπτουν λόγω 
τής συνεχιζόμενης ύφέσεως καί τών 
μεγάλων δυσχερείων πού άντιμετω- 
πίζει σήμερα ή Χώρα μας.

Γι’ αυτό είμαι βέβαιος πώς .τό 
1976 πρέπει νά είναι τό έτος τής 
άξιοποιήσεως δλων αυτών τών δεδο 
μενών καί τών προσπαθειών, ώ
στε τό " I δρνμα ν’ άνταποκριθή στήν 
μεγάλη του αποστολή. Ή αποστο
λή αυτή διευρύνεται άκό-μα περισ
σότερο μέ τήν συγκρότησι τού Κον 
σόρτσιουμ εις τό κεφάλαιον τοΰ ο
ποίου συμμετέχει ή ’Εθνική Τράπε
ζα κατά 37,5% καί σκοπός τοΰ ο
ποίου είναι ή προσπάθεια τής άξι
οποιήσεως τών παραγωγικών πόρων 
τής Χώρας. "Οπως άνεκαίνωσε ήδη 
ή Κυβέρνηση, εφέτος θά καταρτισθή 
τό νέο πενταετές πρόγραμμα, πού 
θ’ άποβλέπη στήν γρήγορη οικονο
μική καί κοινωνική ανάπτυξη τής 
Ελλάδος καί στήν πραγματοποίη
ση τών στόχων τοΰ νέου αύτοΰ προ
γράμματος ό ρόλος τής Εθνικής 
Τραπέζης είναι σημαντικός.

Μεταξύ τών μέτρων πού προτί- 
θεται νά λάβη ή Διοίκηση εντός τοΰ 
1976 καί διά τήν πραγματοποίησιν 
τών οποίων θά έπιζητήση, τήν στε- 
-ήν συνεργασία τοΰ Συλλόγουσας, 
είναι καί τά έξής:

Πρώτον: Ή ολοκλήρωση
επί συγχρόνων βάσεων τού νέου 
όργανισμοΰ τής Τραπέζης, τοΰ ό
ποιου ή κατάρτηση έχει ήδη αρχί
σει ν’ άνταποκρίνεται στις σημερι
νές συνθήκες, ελληνικές καί διεθνείς.

Δεύτερον: Ή επί εύρυ-
τέρων βάσεων συνέχιση καί ολοκλή
ρωση τής εφαρμογής ένός συγχρό
νου καί ουσιαστικού συστήματος έκ 
παιδεύσεως καί έπιμορφώσεως τοΰ 
Προσωπικού.

Στό ειδικά άνακαινισθέν μέγαρο 
τής Τραπέζης τής οδού Νεοφύτου 
3άμβα, αρχίζει ή κατά τρόπο μονα
δικό —δπως πιστεύουμε— γιά τήν 
Τ ράπεζα, άλλά καί γενικώτερα, εκ
παίδευση, πού άπευθύνεται στό σύ
νολο τοΰ Προσωπικού.

Πρέπει συστηματικά καί σύντομα 
νά αποκτηθούν γνώσεις σχετικά μέ 
τις νέες μεθόδους γιά τήν άρτιώτε- 
ρη αντιμετώπιση τών τραπεζικών 
εργασιών καί δραστηριοτήτων, ώστε 
νά καταστούμε ικανοί νά αντιμετω
πίσουμε τόν ανταγωνισμό, νά βοη
θήσουμε τις προσπάθειες άναπτύ- 
ξεως τής οικονομίας τής Χώρας, αλ
λά καί νά συνδράμουμε στήν γενι
κότερη εξύψωση τού μορφωτικού ε
πιπέδου τοΰ Προσωπικού.

Έτσι, προωθούνται οστό τοΰ Φε
βρουάριου καί θά ένταθοΰν σέ πλή
ρη κλίμακα μέσα στό Α' έξάμηνο 
τοΰ 1976, τά νέα προγράμματα 
τών Ειδικών Κύκλων Σπουδών μέ 
στόχο τήν διαρκή καί κατ’ αλλε
πάλληλα στάδια επιμόρφωση καί έ- 
ξειδίικευση. ’Επίσης, μέσα σ’ αυ
τά τά πλαίσια θά παρασχεθούν δυ
νατότητες σταδιακής, ίσορρόπου καί 
ακριβοδίκαιος έκπαιδεύσεως καί 
τοΰ τμήματος έκείνου τοΰ Προσωπι
κού, διά λειτουργίας ειδικής σχο
λής, πού, γιά διαφόρους λόγους, δέν 
είχε τήν ευκαιρία παρακολουθήσεως

σπουδών Άνωτάτης Παιδείας.
Ή Διοίκηση αποβλέπει στήν ε

νεργητική συμμετοχή καί συμπαρά
σταση τοΰ Προσωπικοΰ στό συντε- 
λούμενο γιά πρώτη φορά εκπαιδευ
τικό αύτό έργο καί είναι βέβαιο ό
τι ή διαρκής αυτή επιμόρφωση θ’ά- 
ποβή έπ’ ώφελεία καί τοΰ Προσω
πικού καί τοΰ Ιδρύματος σήμερα 
μάλιστα πού ή Τράπεζα προετοιμά
ζεται νά έπεκτείνη άκόμα περισότε- 
ρο τήν δραστηριότητα της στό έσω- 
τερκό καί στό εξωτερικό.

Τρίτον: Ή Διοίκηση με
λετά άπό καιρού τό θέμα τής άνα- 
λήψεως τής συνταξιοδοτήσεως τοΰ 
Προσωπικού ύπό τής Τραπέζης ώ
στε νά διασφαλισθοΰν μελλοντικός 
κατά τρόπον μόνιμον οί συντάξεις 
τών υπαλλήλων. ’Επειδή εις τό πα
ρελθόν έδημιουργήθησαν ώρισμένες 
παρανοήσεις, επιθυμώ νά δηλώσω 
έκ μέρους τής Διοικήσεως, δτι τό 
μέτρον α'ΰτά τότε μόνο θά ύιοθετη- 
θή καί θά έπιδιωχθή έν συνεχεία ή 
σχετική νομοθετική του ρύθμιση, ό
ταν τύχη τής ϊδικής σας έγκρίσεως, 
τοΰ Συλλόγου σας καί ένδεχομέ- 
νως τών Γενικών σας Συνελεύσεων. 
Κατά συνέπειαν, ή προώθηση τής 
αναγκαίας διαδικασίας γιά τήν ε
πίτευξη του σκοπού αύτοΰ πρέπει 
νά είναι θέμα ϊδικής σας πρωτοβου
λίας.

Τ ά μέτρα αυτά μαζί μέ άλλα πού 
άναφέρονται στήν περιφερειακή ά- 
ποκέντρωση, στήν κοινωνική πρό
νοια, στήν παροχή διευκολύνσεων 
γιά τήν μόρφωση τών τέκνων τών υ
παλλήλων, γιά τήν κατάλληλη ορ
γάνωση τών διακοπών τοΰ προσω
πικού κλπ., ελπίζουμε ν’ αρχίσουν 
έφαρμοζόμενα έντός τοΰ 1976.

Πρέπει νά προχωρήσουμε γρήγο
ρα, άλλά μέ προηγούμενη σωστή 
προετοιμασία στήν αναδιοργάνωση 
καί εκσυγχρονισμό τοΰ μεγάλου αύ
τοΰ ‘Ιδρύματος τοΰ οποίου ό ρόλος 
δπως είπαμε, είναι πρωταρχικός γιά 
τήν πρόοδο καί ευημερία τοΰ "Ε
θνους. Γ ιατί μέ τήν προσεχή ένταξη 
τής Ελλάδος στον χώρο τής Κοι
νής ’Αγοράς καί τής Διεθνούς Οι
κονομίας νενικώτερα, πρέπει νά δή
μιου ργηθ ο ΰν οί προϋποθέσεις δχι 
υόνον τής έπιβιώσεως τής έλληνι- 
κής οικονομίας, άλλά καί τής απο
τελεσματικής της πορείας στούς εύ- 
ρυτέρους αυτούς διεθνείς χώρους.

Άς ευχηθούμε ή Χώρα μας, μέ
σα στον καινούργιο χρόνο, ν’ άν- 
τι μετωπίση έπιτυχώς δλα τά δύσκο
λα προβλήματα της —καί πρώτα 
άπ’ δλα νά δικαιωθή ό αγώνας τής 
Κύπρου μας— νά έδραιωθή άκόμα 
περισσότερο ή Δημοκρατία καί ό 
τόπος μας νά προχωρήση σταθερά 
στην πρόοδο καί τήν ευημερία.

Η ομιλία τοΰ Προέδρου 
τοΰ Συλλόγου μας 
κ. Π. ΘΕ0ΦΑΝ0Π0ΥΑ0Υ
Κύριε Δήμαρχε ’Αθηναίων,
Κύριε Πρόεδρε τοΰ Δη μ. Σ )λίου, 
Κύριε Διοικητά,
Κύριοι Ύποδιοικηταί,
Κύριε Πρόεδρε τής Ο.Τ.Ο.Ε., 
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τό Δ. Σ. τού Συλλόγου τών Υ
παλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης 
τής 'Ελλάδος πού πρόσφατα έξε- 
λέγη στις πρώτες, μετά τη μακριά 
νύκτα τής δικτατορίας, έ|κλογές,< 
σάς εύχεται τό καλώς ώρίσατε 
στήν οικογενειακή εστία τοΰ Συλ
λόγου μας καί σάς ευχαριστεί για
τί τιμάτε μέ τη παρουσία σας τήν 
εθνική αυτή άπέριττη γιορτή τού 
κοψίματος τής πίττας μας.
Κυρίες, Δεσποινίδες, Κύριοι,

Είναι ασφαλώς γνωστόν, δτι ε
τούτος ό Σύλλογος, κλείνει τά έ- 
πόμενο έτος 60 χρόνων ζωής, γε
γονός δχι ασήμαντο, αν άναλογι- 
στοΰμε, δτι ό Ελληνικός συνδικα
λισμός δέν έχει αισθητά μεγαλύτε
ρη ήλικία άπ’ αυτή ποϋχει ό Σύλ
λογός μας.

Καί άκόμα, δέν πρέπει νά δια- 
φεύγη τής προσοχής κανενός δτι 
οί τίτλοι αυτοί τής ηλικίας θά ή- 
σαν κενοί αν τό περιεχόμενο αυ
τών τών ετών δέν ήταν ταυτόσημο 
μέ τή ζωή τής ’Εθνικής Τραπέζης, 
μέ τό μεγαλείο της, μέ τις δύσκο
λες στιγμές της, μέ τή συνεχή καί 
δύσκολη προσπάθεια τοΰ ένεργοϋ 
πρωταγωνιστή τής εθνικής καί οι
κονομικής ζωής τής χώρας μας. 
Κύριε Διοικητά,

Σ’ αυτόν ακριβώς τό χώρο πού 
τώρα βρισκόμαστε, σειρά ολόκλη
ρη άπό τούς κατά καιρούς Διοικη
τές τής ’Εθνικής Τραπέζης, προσω
πικότητες πού έθεσαν τή σφραγί
δα τοΰ δημιουργικού τους έργου Ο
χι μόνο στό ίδρυμα άλλά καί σ’ αύ 
τή τήν ίδια τή πολιτεία, έτίμησαν 
μέ τή παρουσία τους τήν ίδια γιορ 
τή. Καί είναι γι’ αύτό τό λόγο ει
λικρινής ή χαρά μας γιατί στήν ε
ξαίρετη αυτή χορεία τών διακρι- 
θέντων άνδρών προστίθεται καί ή 
δική σας παρουσία πού, άν καί ά- 
κόμη σύντομη στή Τράπεζα, έχφα- 
νίζει δλα τά δείγματα τοΰ σώφρο- 
νος, τοΰ όραματιστή καί τοΰ πρα- 
γματοποιοΰ Διοικητή, στοιχεία 
πού έχουν δημιουργήσει στό Προ

σωπικό αισθήματα άγάπης καί σε
βασμού πρός τό πρόσωπό σας άλ
λά ταυτοχρόνως έμπνέουν καί πολ
λές ελπίδες γιά τό μέλλον.
Κύριε Διοικητά,

’Αποτελεί οίονεϊ τίτλο τιμής γιά 
τό Προσωπικό ή έκ παραδόσεως 
έμμονή του στή ταύτιση τής ύπάρ- 
ξεώς του μέ τήν ύπαρξη τής Τρα
πέζης. Λειτούργημα πιστεύουν μέ 
υπερηφάνεια δτι άσκοΰν οί έργαζό 
μενοι στήν ’Εθνική Τράπεζα γνωρί 
ζοντας τή μεγάλη άλήθεια δτι εί
ναι οί κύριοι συντελεστές τής προ 
όδου καί τών θριάμβων της. Ή ι
στορία μας είναι γεμάτη άπό έμ
πρακτες άποδείξεις πού έπιβεβαι- 
ώνουν τήν άλήθεια τοΰ λόγου. Δέν 
6ά έπιμείνω δμως στήν ΰπενθύμισή 
τους σεβόμενος τό χρόνο. Θά άνα- 
φερθώ μόνο σέ μία. Στή μέ κίνδυ
νο τής ίδιας τής ζωής τών εργα
ζομένων διάσωση τοΰ χαρτοφυλακί 
ου τής Τραπέζης άπό τήν άρπακτι- 
κή διάθεση τοΰ ξένου κατακτητή.

Γ ιά τοΰτο καί ή άπαίτηση τοΰ 
Προσωπικού νά άναγνωρίζεται καί 
νά δικαιώνεται ή συμβολή του εί
ναι έντονη. Σήμερα πρόθεσή μας 
δέν είναι νά μετατρέψουμε τήν έθι- 
μική αύτή γιορτή σέ άχάριστη καί 
κουραστική άφορμή υποβολής ε
παγγελματικών αιτημάτων. "Ομως, 
«οί καιροί οΰ μενετοί» καί οί άνάγ 
κες δέν επιτρέπουν πολυτελή άν- 
τίληψη τοΰ χρόνου. ’Έτσι, άκροθι- 
γώς, σάς μεταφέρω δύο θέματα ά
πό τό πλήθος τών πιεστικών καί 
χρονισάντων άδικαιολογήτως προ
βλημάτων. 1) Είναι χρέος τιμής 
τόσο γιά τή Πολιτεία δσο καί γιά 
τή Τράπεζα ή άντιμετώπιση τοΰ 
προβλήματος τών άσφαλιστικών φο 
ρέων τοΰ Προσωπκοΰ, τής ίερώτε- 
ρης άπ’ τις ικατακτήσεις του. Εί- 
να γνωστά άπό τό παρελθόν τά 
γενεσιουργό αίτια τής σημερινής 
δυσπραγίας τών Ταμείων. "Οπως 
επίσης εΐναιγνωστό δτι ή μή κα
τοχύρωση τής οικονομικής υγείας 
τών άσφαλιστικών οργανισμών έ
χει καταλυτική επίδραση καί στό 
έν ένεργεία Προσωπικό τής Τραπέ
ζης καί στό έν άπομαχεία, πού μέ 
τόν ιδρώτα καί τό αίμα τους θεμε
λίωσαν τό σημερινό μεγαλείο τοΰ 
ιδρύματος. Ό σεβασμός καί ή κα
τοχύρωση τής ασφαλιστικής προ
στασίας άποτελοΰν έγγυητική έπι- 
στολή πρός τούς εργαζομένους καί 
ταυτοχρόνως πηγή έμπνεύσεως 
πρός άπερί σπαστή επίδοση στά 
καθήκοντά τους. 2) Είναι άδήρητη 
άνάγκη νά άναγνωριστή έμπρακτα 
δτι ή παραγωγική, ή ζωογόνος δύ
ναμη τής Τραπέζης, οί εργαζόμε
νοι, δικαιούνται νά συμμετέχουν 
στά Όργανα πού λαμβάνουν άπο- 
φάσεις γιά τή τύχη τους, μέ υπεύ
θυνη καί άποφασιστική γνώμη. Ή 
διασφάληση τοΰ σεβασμοΰ τής προ- 
σωπκότητος τοΰ ύπαλήλου, ή ομαλή 
,ξέληξή του μέ άποκλειστικό κριτή
ριο τήν άρχή τής άξιοκρατίας, ή 
δίκαιη άμοιβή τών μόχθων του καί 
ή προστασία τής ήθικής τάξεως δέν 
μπορεί νά εξακολουθήσουν νά παρα
μένουν σέ διαδικασίες πού ρυθμί
ζουν εξουσιαστικά τις τύχες μας. 
Ή εποχή μας καί ή σύγχρονη άν- 
τίληψη περί έργασίας δέν τό επι
τρέπουν.

Γνωρίζουμε δτι οί ώρες είναι κρί 
σιμες γιά τά ’Έθνος. Γνωρίζουμε 
δτ οί εξωτερικοί καί εσωτερικοί 
κίνδυνοι δέν έξέλΐψαν. Γνωρίζουμε 
μέ τις έμπειρίες πού άθροίστηκαν 
οδυνηρά στά χρόνια τής επτάχρο
νης δοκιμασίας, δτι έχουμε τό δι
καίωμα καί τήν υποχρέωση νά εί
μαστε μέ φρόνηση καί γνώση συ
ν υπεύθυνοι γιά ένα καλλίτερο αύ
ριο, μέ πρωταρχικό στόχο τή θεμε- 
λίωση τής δημοκρατίας.

’Ακόμη δύο λόγια. Δέν μπορεί 
νά ύπάρξη γιορτή, δέν μπορεί νά 
διατυπωθή εύχή, άν προηγουμένως 
ή σκέψη δέν στραφή πρός τούς 
μάρτυρες άδελφούς μας Κυπρίους 
πού έξακολουθοΰν νά δοκιμάζονται 
σκληρά, θυσία στό βωμό τής δικής 
μας ελευθερίας.

Ή ειρήνη, ή χαρά, ή έλευθερία 
καί ή δημοκρατία άς ξαναγυρίσουν 
στή πικρή γή τοΰ άμορφου νησιού 
τής ’Αφροδίτης, πού άγωνίζεται 
νά παραμείνη άνεξάρτητο καί ά- 
δέσμευτο.

Τερματίζοντας τις σκέψεις μας 
αύτές, ευχόμαστε στον καθένα ά
πό σάς καί στις οίκογένειές σας 
εύτυχισμένο ειρηνικό καί δημοκρα
τικό τό 1976.

ΚΟΨΙΜΟ ΠΙΤΤΑΣ ΕΙΣ ΟΛΑΣ
ΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Γ ιά πρώτη φορά έφέτος άπεφα- 
σίσθη δπως εις άλας τάς μονάδας 
τοΰ Δικτύου πραγματοποιηθούν Έ- 
ορταστικές Εκδηλώσεις τοΰ Προ
σωπικού.

Αί εκδηλώσεις αύταί γίνονται ά
πό κοινού μέ τό Σύλλογο Ύπαλλή 
λων Τραπέζης ’Αθηνών, έγκαινια- 
ζομένης οϋτω καί τής συνεργασίας 
τών δύο άδελφών Συλλόγων.

Πρός άντιμετώπισιν τών δαπα
νών οί Σύλλογοι συμμετέχουν μέ 
τήν διάθεση ποσοΰ 150 δρχ. κατ’ 
άνώτατο δριο, δι’ έκαστον συνά
δελφο.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 2ας ΣΕΛ.)

έπιταγών. Ή άρχή αύτή έπανεβε- 
βαιώθη κατ’ έπανάληψιν, είχε δέ ώς 
συνέπειαν νά καταστή ή έπιταγή εις 
τά δμματα τοΰ κατόχου έν τεμάχι- 
ον χάρτου άνευ ιδιαιτέρας άξίας.

Μετά τήν λήξιν τοΰ πολέμου καί 
τήν πάροδον τών ετών, δεδομένου ό
τι τό δριον τών 100.000 παλαιών 
φράγκων διετηρήθη, αύξανόμενος ά- 
ριθμός μισθών καί ημερομισθίων 
διεκανονίζετο ύποχρεωτικώς δι* έ
πιταγών καί διά συμψηφισμού, οΰ- 
τω δέ έπήλθε αϋξησις τών παρά 
Τοαπέζαις λογαριασμών, τοΰ άρι- 
θμοΰ τών κυκλοφορούντων έπιταγών 
καί, κατ’ άκολουθίαν, αισθητή άνο
δος τοΰ άριθμοΰ τών άπληρώτων έ
πιταγών.

Ώς πρώτον μέτρον διά τήν άντι- 
μετώπισν τοΰ κακού, έθεσπίσθη, διά 
τοΰ διατάγματος τής 20 Μαΐου 
/953, ή άνακοίνωσις τών έν λόγω 
κρουσμάτων. Οϋτω, συμφώνως πρός 
τάς διατάξεις τοΰ έν λόγω νομο- 
θετήματος, τά περιστατικά άπλη
ρώτων έπιταγών έπρεπε καί πρέπει 
πάντοτε νά δηλοΰνται, ύπό τών έ- 
νεργούντων τήν πληρωμήν οργανι
σμών (Τραπεζών, Ταχυδρομικών Τα 
μιευτηρίων κλπ.), είς τήν Τράπε
ζαν τής Γαλλίας, ήτις άνελάμβα 
νε τήν μετάδοσιν τών έν λόγω πλη
ροφοριών. Έπρόκειτο δμως περί 
στοιχείων έσωτερικής καί έμπι- 
στευτικής χρήσεως.

Άλλά τό κακόν έλάμβανεν μεγα- 
λυτέρας διαστάσεις. 'Οπότε διά 
τοΰ διατάγματος τής 2ας Σεπτεμ
βρίου 1967 άπεφασίσθη δπως ή 
κατάστασις μέ τά περιστατικά μή 
πληρωμής διαβιβάζεται είς τήν 
Είσαγγελείαν καί ή δικαστική άρ
χή λαμβάνη γνώσιν δλων τών καταρ 
τιζομένων ύπό τής Τραπέζης τής 
Γαλλίας καταλόγων.

Παρά τά μέτρα ταΰτα, τά κρού
σματα έξηκολούθησαν νά πολλα- 
πλασιάζωνται. Κατόπιν τούτου, ή 
κυβέρνησις κατέθεσεν έν νομοσχέ- 
διον καί τό Κοινοβούλιον έψήφισε 
τελικώς τόν νόμον τής 3 Ίανουαρ: 
ου 1972 «περί προλήψεως καί κα
ταστολής τών σχετικών μέ τάς έ- 
πιταγάς παραβάσεων». Ό τίτλος 
τοΰ νόμου είναι άρκετά σαφής ώ
στε νά είναι άμέσως αντιληπτός ό 
σκοπός τοΰ νομοθέτου.

Παρά τάς νέας νομοθετικάς δια
τάξεις, ό άριθμός τών άνευ προ
βλέψεων έπιταγών δέν έπαυσε νά 
αυξάνεται. Ποία είναι, λοιπόν, ή 
εκτασις τοΰ κακού τοΰ οποίου έπι- 
βάλλεται ή καταστολή; Συμφώνως 
πρός τήν εισηγητικήν έκθεσιν τού 
άνωτέρου νόμου, ό άριθμός τών δη 
λωθεισών είς τήν Τράπεζαν τής 
Γαλλίας άπληρώτων έπιταγών ήτο 
ό άκόλουθος:
—τό 1971: 849.232

—τό 1973: 1.515.300
Χάριν συγκρίσεως παραθέτομεν 

καί τόν άριθμόν δλων τών προσκο- 
μισθεισών είς τά κέντρα συμψηφι
σμού έπιταγών:

—τό 1971: 596 έκατομμύρια
—τό 1973: 930 έκατομμύρια
Είς τόν άριθμόν αυτόν πρέπει 

νά προστεθούν καί αί έμφανιζόμε- 
ναι άπ’ ευθείας είς τάς θυρίδας 
πληρωμής έπιταγαί ώς καί αύταί 
πού έξοφλοΰνται συμψηψιστικώς υ
πό τής αυτής Τραπέζης.

Πώς άναλΰονται τά στοιχεία 
ταΰτα;

—75% τούτων αφορούν είς έπι- 
ταγάς ποσοΰ κάτω τών 1.000 φρ.

—40% έπιταγάς ποσοΰ κάτω 
τών 1.000 φρ. καί πράγμα περί
εργον,

—75% τών κατατιθεμένων είς τήν 
περιφέρειαν τών Παρισίων άγωγών 
άφοροΰν έπιταγάς κάτω τών 100 
φρ.

Οσον άψορά τό ποσόν τών μή 
πληρωθεισών κατά τό 1973 έπιτα
γών, τοΰτο υπολογίζεται είς 1 
δισ. φρ. ήτοι είς περίπου 1 έπί 
τοίς χιλίοις τοΰ συνόλου. Τά ποσο- 
στόν αύτό παραμένει άπό τινων ε
τών σχεδόν σταθερόν.

Ο Νόμος τοΰ 1972, τό μεγαλύ- 
τερον μέρος τών διατάξεων τοΰ ο
ποίου έχει τεθή είς έφαρμοκήν, δέν 
κατώρθωσε νά άναχαιτίση τό άνερ- 
;όμενον κΰμα τών κρουσμάτων, ώς 
αποδεικνυουν αί πρόσφατοι στατι
στικοί.

Ο άριθμός αύτός τοΰ 1 δισ. 
φράγκων προσλαμβάνει ιδιαιτέραν 
σπουδαιότητα καί σημασίαν έάν 
\ηφθή ύπ’ δψιν δτι τά θύματα ή- 
σαν κυρίως οί μικρέμποροι καί οί 

I άσκοΰντες έλεύθερον έπάγγελμα.
Χαρακτηριστικόν είναι τό έξής 

περιστατικόν μέ θΰμα ένα ιατρόν 
μικράς έπαρχιακής πόλεως.

Κάποιαν νύχτα δέχεται ένα τη
λεφώνημα άπό άγνωστόν του α
σθενή, ό οποίος τόν παρακαλεί νά 
τόν έπισκεφθή στό σπίτι του. Ά
πό έπαγγελματικόν καθήκον άντα- 
ποκρίνεται είς τήν πρόσκλησιν καί 
ύστερα άπό μίαν διαδρομήν 15 χι
λιομέτρων εύρίσκεται είς τό σπρο- 
σκέφαλον τοΰ άρρώστου. Άψοΰ έτε- 
λείωσεν ή έξέτασις ό άσθενής δηλώ 
νει δτι δέν έχει ρευστόν χρήμα καί 
προτείνει νά πληρώση δΓ έπιταγής. 
Ο ιατρός δέχεται. Άλλά, πρός εκ 
Χηξίν του, ό πελάτης έπικαλείται 

άδυναμίαν καί τοΰ προτείνει νά 
συμπληρώση τήν έπιταγήν. Τέλος

τήν υπογράφει καί ένθηλακώνει το 
ϋπογραφέν ψύλλον άσθενείας. Μετά 
τινας ήμέρας άφ’ δτου κατετέθη 
πρός εΐσπραξιν, ή έπιταγή έπι- 
στρέφει άπλήρωτος.

Μετά τι να χρόνον, μέ τήν εύκαι 
ρίαν κάποιας συγκεντρώσεως τών 
ιατρών τής περιψερείας, διαπιστοΰ 
ιαι δτι δεκαπέντε έξ αυτών υπήρ
ξαν θύματα όμοιας άπάτης πού έ- 
πέτρεψεν είς τούς δράστας μίαν ά- 
νέξοδον θεραπείαν καί τήν ε’ίσπρα- 

ιν έπιδομάτων άσθενείας.
Ή ιστορία αύτή δεικνύει δτι ένώ 

οί κάτοχοι λογαριασμού άγνοοΰν 
στοιχειώδεις κανόνας είς τό θέμα 
τών έπιταγών, είναι άντιθέτως έπι- 
δέξιοι είς τήν διάπραξιν αδικημά
των αισχροκέρδειας—χάρις είς τά 
στελέχη τών έπιταγών των.

Εάν λάβωμεν ύπ’ δψιν τούς προ- 
αναφερθέντας άριθμούς, αί διώξεις 
κατά τών έκδιδόντων έπιταγάς ά- 
/ευ προβλέψεως πρέπει νά είναι 
τάρα πολλαί. Καί είναι πράγματι 
δεδομένου δτι, τό 1974, κατηγγέλ- 
θησαν 250.000 παραβάσεις. Άλλά 
μεγάλος άριθμός παραβάσεων δια
φεύγει τών κυρώσεων.

Αί δημόσιοι άρχαί υπολογίζουν 
δτι, παρά τόν νόμον τοΰ 1972, έν 
έκατομμύριον παραβάσεων θά έ
πρεπε νά γίνουν άντικείμενον διώ- 
ξεως, δπερ, ύπό τάς κρατούσας 
συνθήκας, είναι άπραγματοποίητον. 
Έν συγκρίσει μέ τόν πληθυσμόν τής 
Γαλλίας, ό άριθμός αυτός είναι 
σημαντικός.
ΤΑ ΑΙΤΙΑ

Πώς έφθάσαμεν είς αύτήν τήν 
κατάστασιν; Διά τής συνεχούς έπε- 
ι<τάσεως τής χρήσεως τής έπιταγής 
ή, άλλως, διά τής έκλαϊκεύσεως τών 
τραπεζικών λογαριασμών ή τών λο
γαριασμών τοΰ Ταχυδρομικού Ταμι
ευτηρίου. Είς τοΰτο συνετέλεσαν 
τρία ρεύματα προκληθέντα ύπό τών 
δημοσίων άρχών, τών ενδιαφερομέ
νων καί τών Τραπεζών.

Αί δημόσια άρχαί. 
Ως ειδομεν, ό νομοθέτης δπως έ
νας άρθιμός πληρωμών, πέραν ένός 
ώρισμένου ορίου, διακανονίζεται μό
νον δΓ έπιταγής ή διά συμψηφι
σμού.

Τό δριον τών 100.000 παλαιών 
φράγκων άπώλεσεν είς μεγάλον βα
θμόν τήν σημασίαν του κατά τά έ
τη τοΰ πληθωρισμού καί μόνον τό 
197] ώρίσθη τοΰτο είς 1.500 νέα 
φράγκα, θεωρούμενον δχι άρκετά ι
κανοποιητικόν. Έξ άλλου, ή άρχή 
της δωρεάν χρήσεως τών έπιταγών 
έπεβεβαιώθη κατ’ έπανάληψιν, πρά
γμα άστοχον ώς εϊδομεν άνωτέρω.

Αί Τ ράπεζα ι. Αί Τρά- 
πεζαι, άπό τής πλευράς των, ή- 
σκουν συνεχώς μίαν πολιτικήν άπο- 
σκοποΰσαν είς τήν προσέλκυσιν νέ
ας καί όλονέν περισσοτέρας πελα
τείας. Συνεχώς ίδρύοντο καί νέαι 
θυρίδες. ’Ήδη ή κατάστασις είναι 
τοιαύτη ώστε είς ώρισμένην περιο
χήν νά ύπάρχη μία θυρίς διά 2. 
200 κατοίκους καί ώς έκ τούτου ή 
πελατεία τών κυρίως τραπεζικών 
καταστημάτων μειοΰται είς τό έ- 
λάχιστον.

Αι υπηρεσίαι δημοσίων σχέσεων 
τών Τραπεζών χρησιμοποιούν δλα 
τά διαφημιστικά μέσα διά τήν προ 
σέγγισιν τοΰ εΰρέος κοινού καί ε
πιδιώκουν νά δώσουν μίαν νέαν ει
κόνα τής Τραπέζης. Άπό τήν αυ
στηρότητα τοΰ παρελθόντος έπέρα- 
σεν είς τήν προσήνειαν καί είναι σα 
φής ή έπιθυμία νά είναι άρεστή καί 
νά προσελκύη τήν πελατείαν. Αί δη 
μοσιαι άρχαί, διά τοΰ Τύπου, ό 
όποιος σήμερον έκφράζει τάς θέσεις 
των, διαμαρτύρονται διότι αί Τρά- 
πεζαι έμφανίζουν τήν άπόκτησιν ύ
πό τοΰ κοινού ένός στελέχους έπι
ταγών ώς μίαν απλήν καί άνευ συ
νεπειών πράξιν.

Παραπονοΰνται έπίσης δτι αί 
Τράπεζα ι δέν ένημερώνουν έπαρ- 
κώς τούς κατόχους στελέχους έπι
ταγών καί είδικώτερον δτι δέν έφι- 
στοΰν τήν προσοχήν των έπί τής 
άνάγκης ύπάρξεως έκ τών προτέ- 
ρων διαθεσίμου προβλέψεως.

Τέλος, καί τοΰτο είναι μία πα
λαιό συνήθεια, οί λογαριασμοί πού 
κινούνται δΓ έπιταγών δυνατόν νά 
καταστούν χρεωστικοί, πράγμα πού 
δέν συμβαίνει πάντοτε είς άλλα 
κράτη. Ή εύχέρεια αύτή, γνωστή 
είς τούς έκδότας έπιταγών, γεννά 
μίαν άξιοκατάκριτον άδιαφορίαν. 
Ο πελάτης έχει συχνά τήν τάσιν 

νά κάμνη χρήσιν αυτής τής εύχε- 
ρείας μέχρι τής ήμέρας καθ’ ήν θά 
ύπερβή τά δρια καί ή έκδοθεΐσα έ
πιταγή θά παραμείνη άπλήρωτος έλ 
λείψει προβλέψεως.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

CΦωτογραφίες καί ρεπορτάζ άπό3 
Ατό κόψιμο τής πίττας είς τά3 
ρέπαρχιακά ύποκαταστήματα τής 5 
£ Τραπέζης μας θά δημοσιευθοΰνΗ 
(ο είς τό προσεχές ψύλλον τής 3 
u «Τραπεζιτικής». 3
U Οί συνάδελφοι τών Ύποκα-3 
Αταστημάτων παρακαλοΰνται νά^) 
ρμάς άποστείλλουν φωτογραφίες °) 
(οκαί άλλο ύλικό πρός δημοσίευ-cj
Κσιν. 3
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Ai πρωται αποφάσεις 
τοϋ νέου Δ. Συμβουλίου

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΟΝΟΣ 
ΜΑ ΤΗΝ ΣΟΤΗΡΙΑΝ ΤΟΝ ΪΑΜΕΙΟΝ ΜΑΣ

ΑΡΧΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
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Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

Διά την εις λογαριασμόν Ταμείου ’Ε
θνικού Στόλου κατάθεσιν ποσοΰ πεντακοσίων χιλιά
δων (500.000) δραχμών πρός ένίσχυσιν τοϋ Πολεμικού 
Ναυτικοΰ, σάς εύχαριστω θερμώς.

Ή εύγενής αϋτη προσφορά πέραν της 
ύλικης της αξίας αποκτά καί ιδιαιτέραν ήθικήν ώς 
προερχόμενη κατόπιν ομοφώνου άποφάσεως των μελών 
τοϋ συλλόγου σας καί άποδεικνυει τήν αγάπην των 
πρός τήν πατρίδα καί τό Πολεμικόν Ναυτικόν.

Παρακαλώ όπως διαβιβάσητε τάς θερμο
τέρας ευχαριστίας τοϋ Πολεμικού Ναυτικού πρός άπαν
τα τά μέλη τοϋ συλλόγου σας, διά τήν συμβολήν των 
εις τήν έθνικήν άμυναν τής χώρας.

Μετ’ έκτιμήοεως

•Αντιναύαρχος Σπυρίδων Μουρίκης 
’Αρχηγός Ναυτικού

' I '
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Τό νεοεκλεγέν Διοικ. Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου μας μετά τήν συγ- 
κρότησί του είς σώμα έπεσκέφθη έθιμοτυπικώς τον Διοικητή τής 
Τραπέζης μας κ. "Αγγ. Άγγελόπουλο καί τούς Ύποδιοικητάς κ.κ. 

Παν. Τζαννετάκη καί Κυρ. Πουλάκο.

Ανακοίνοσις των 4 Συλλόγων 
Προσωπικού τής Τραπέζης

0 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΠΡ0Τ0Π0Ρ0Σ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΕΚΑΙΚΗΣΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

φ Άνακοίνωσίς τοϋ Δ. Συμβουλίου

Hi Αρχάριοι είε τούς
ι

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)

ταλήξεις είς ώρισμένα συμπερά
σματα.

Τό Διοικ. Συμβούλιο θά μελετή- 
ση τάς άπόψεις τής Διοικήσεως 
καί θά προβή είς πλήρη ένημέρωσι 
των μελών τά όποια καί θά κλη
θούν νά αποφασίσουν. (Διευκρινί
ζεται οτι θά παρασχεθή πάσα δυ- 
νατότης εϋρείας διαφωτίσεως καί 
συζητήσεως τοΰ θέματος καί θά δι- 
ενεργηθή ψηφοφορία είς ολόκληρο 
τό δίκτυο). Εντός των ήμερων κα
τά τήν δήλωσι τοΰ κ. Διοικητοΰ θά 
παραδοθή τό έν λόγφ σχέδιον είς 
τήν Διοίκησιν τοΰ Συλλόγου.

5) Θά έπιδωχθή ή ριζική 
τροποποίησις τοΰ ’Οργανισμού 
Υπηρεσίας καί ή πλήρης άναμόρ- 
ψωσις τοΰ Κανονισμού Συντάξεως 
Φύλλων Ποιότητας.

6) Τό Δ.Σ. θά άξιώση έπιμόνως 
τήν άποκατάστασι τής ηθικής τά- 
ξεως καί τήν κάθαρσι είς τον χώ
ρον τής Τραπέζης διά νά έπανέλ- 
θη ό ομαλός ρυθμός λειτουργίας 
είς τήν Τράπεζα.

7) Μέ βάσι ΰποβληθέν είς τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης υπόμνημα 
θά έπιδιωχθή ή ρύθμισις τοΰ υφι
σταμένου θέματος πτυχιούχων καί 
μή πτυχιούχων.

Αί σχετικαί επί τοΰ θέματος έ- 
νέργειαι τοΰ Διοικ. Συμβουλίου θά 
γνωστοποιηθούν δι’ ιδιαιτέρας άνα 
κοινώσεως.

Έξ άλλου τό Διοικ. Συμβούλιον 
άπεφάσισε όπως ζητήση άπό τήν 
Διοίκησι τής Τραπέζης τάς άπό- 
ψειςτης έπί τοΰ θέματος τής συ
νεχούς έπιμορφώσεως τοΰ Προσω
πικού καί τής δημιουργίας σχο
λής διά νά μελετήση ταύτας καί 
ΰποβάλη έν συνεχείςι τάς παρατη
ρήσεις καί υποδείξεις του.

8) Διά νά καλυφθούν πληρέστε
ρα καί μέ ταχύτερο ρυθμό αί στε- 
γαστικαί άνάγκαι τοΰ Προσωπικού 
άπεφασίσθη νά έπιδιωχθή ή άνα- 
μόρφωσις τοΰ υφισταμένου συστή
ματος είς τον τομέα τών στεγαστι
κών δανείων.

9) Θά έπιδιωχθή ή βελτίωσις 
τών συνθηκών έργασίας καί θά πα- 
ρακολουθήται συστηματικά ή έφαρ- 
μογή τής Εργατικής Νομοθεσίας.

10) Τά ειδικά αιτήματα κατηγο
ριών Προσωπικού (π.χ. θήλυ Προ
σωπικόν, ΤΕΛΛΞΡΣ, Ν. 751, Προ
σωρινότητες, Κέντρο Μηχανογρα
φίας κλπ.) θά καταβληθή προσπά
θεια νά ικανοποιηθούν.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
παρά τήν μυστικότητα πού περιέ
βαλλε τό νομοσχέδιο μέχρι τής κα- 
ταθέσεώς του είς τήν Βουλή μέ τό 
χαρακτηρσμό «έξαιρετικώς έπεΐγον» 
ο κίνδυνος έπεσημάνθη άμέσως ΰπό 
τής ηγεσίας τής Γ.Σ.Ε.Ε. καί τής 
Ο.Τ.Ο.Ε. ΰπό τήν αιγίδα τών ό
ποιων διεξήχθη ό άγων.

.ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΟΝΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14)1 Εμφανίζεται καί
έπισημαίνεται ό κίνδυνος. 

ΠΕΜΠΤΗ 15)1 Ό Προεδρεύων τής
Ο.Τ.Ο.Ε, κ. Δ. Μαρκέτος, ό Γ. 

Γ ραμματεύς κ. Παν. Θεοφανόπου- 
λος καί ό σύμβουλος Α. Γ ρυπαρής 
συνέρχονται είς τά γραφεία τής Ο. 
Τ.Ο.Ε. καί προσκαλοΰν καί τά λοι 
πά μέλη τοΰ Εκτελεστικού Συμβου 
λ ίου της Άποφασίζεται άμεση αντί 
δρασις κατά τοΰ νομοσχεδίου.

Άποστέλλεται τηλεγράφημα δι
αμαρτυρίας πρός τήν Κυβέρνησι 
καί τον Τύπο καί καταγγέλονται 
τά επίμαχα σημεία τοΰ νομοσχεδί
ου. Ό κλάδος καλείται είς επιφυ
λακήν καί κυκλοφορεί ή ύπ’ άριθ. 
19 άνακοίνωσίς τής ‘Ομοσπονδίας 
μας. Ζητείται άμεση παρέμβασις 
τής Γ.Σ.Ε.Ε. ή Διοίκησις τής ο
ποίας έχει ή'δη* κινητοποιηθεί.

Τήν 5.30 μ.μ. πραγματοποιείται 
σύσκεψις είς τό Ύπ. Συντονισμού, 
υπό τήν Προεδρία τοΰ Υπουργού 
κ. Π. Παπαληγούρα. Συμμετέχουν 
ό Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσι
ών, ό υπουργός Άπασχολήσεως 
καί υπηρεσιακοί παράγοντες τών 
τριών Υπουργείων.

Άπό πλευράς Γ.Σ.Ε.Ε. συμμε
τέχουν ό Πρόεδρος κ. Νικ. Παπαγε- 
ωργίου, ό αναπληρωτής του Ε. Σι- 
ούτης, ό Γ. Γ ραμματεύς X. Καρα- 
κίτσος, ό αναπληρωτής Γ. Γραμμα 
τεύς Π. Θεοφανόπουλος καί ό έπί 
τών ασφαλιστικών θεμάτων σύμβου 
λος τής Γ.Σ.Ε.Ε. κ. Κων. Παπα- 
γιάννης.

’Εκτίθενται αί απόψεις τών εκ
προσώπων τών έργαζομένων καί δι
ατυπώνεται ή απόλυτος άντίθεσίς 
των πρός τάς έπιμάχους διατάξεις 
τοΰ νομοσχεδίου.

Τάς απόψεις τού Τραπεζικού 
κλάδου διετύπωσε ό Πρόεδρος τού 
Συλλόγου μας μέ τήν πρόσθετον 
παρατήρησιν οτι τό νομοσχέδιο έ- 
παναφέρει διατάξεις πού είχαν έμ 
φανισθεΐ διά πρώτην φοράν κατά 
τήν περίοδο τής δικτατορίας καί έ- 
ματαιώθη ή επιβολή των μέ τον α
γώνα τοΰ κλάδου μας ό όποιος έ- 
κινητοποιήθη δΓ απεργίαν.

11) Τό Διοικ. Συμβούλιο άπε- 
φάσισε νά μελετήση καί έφαρμόση 
τήν κατά γεωγραφικά διαμερίσμα
τα όργάνωσι τοΰ δικτύου καί τήν 
καθιέρωσι τοΰ θεσμού τών Τοπι
κών ’Αντιπροσώπων καί τήν όργά
νωσι Συνεδρίων καί Πανελληνίου 
Συνεδρίου ’Αντιπροσώπων.

12) Θά άναδιοργανωθή καί θά 
έμπλουτισθή ή βιβλιοθήκη τοΰ Συλ
λόγου.

13) Θά ίδρυθή γραφείο τοΰ Συλ
λόγου εις Βόρειον Ελλάδα μέ έδρα 
τήν Θεσσαλονίκη, ώς πρώτον βή
μα τής προσπάθειας μιας συγχρό
νου οργανωτικής διαρθρώσεως.

14) Θά καταρτισθή πρόγραμμα 
πολιτιστικών καί ψυχαγωγικών εκ
δηλώσεων πρός κάλυψιν τών α
ναγκών καί ένδιαφερόντων τών με
λών τοΰ Συλλόγου.

Τό Διοικ. Συμβούλιο διεκήρυξε 
τήν ανάγκη τής ένότητος τών δυ
νάμεων τοΰ Προσωπικού τής Τρα
πέζης μας καί άπεφάσισε νά κα
ταβολή πάσαν προσπάθειαν πρός 
τήν κατεύθυνσι αύτή.

Μετά τήν έξάντλησι τών θεμά
των τής ήμερησίας διατάξεως καί 
τάς όμοφώνως έπ’ αυτών ληφθείσας 
άποφάσεις τοΰ Διοικ. Συμβουλίου 
ό Πρόεδρος κ. Παν. Θεοφανόπουλος 
έδήλωσε οτι κατόπιν τής άνακοι- 
νώσεως τήν οποία υπέγραψαν καί 
έκυκλοφόρησαν έξι μέλη τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου καί διά τής όποιας 
παρά τό γεγονός τής νομίμου εκ
λογής τοΰ Προεδρείου κατά τήν 
συγκρότησι τοΰ Διοικ. Συμβουλί
ου είς σώμα, τοΰτο χαρακτηρίζεται 
ώς μειοψηφία, δεν είναι διατεθει
μένος νά παραμείνη ΰπό άμφισβή- 
τησι Πρόεδρος καί ώς έκ τούτου 
παραιτεΐται άπό τοΰ αξιώματος τοΰ 
Προέδρου.

Τήν παραίτησι τοΰ κ. Προέδρου 
ήκολούθησαν αί παραιτήσεις καί 
τών υπολοίπων μελών τοΰ Προε
δρείου.

Τό Διοικ. Συμβούλιο προέβη έν 
συνεχεία είς τήν εκλογή νέου Προ
εδρείου ώς κάτωθι:

Πρόεδρος: Π. Θεοφανόπουλος
’Αντιπρόεδροι: ’Άννα Τσαγκάρη 

καί Άθαν. Γιαννακόπουλος
Γεν. Γ ραμματεύς: Θεοδ. Δημη- 

τρόπουλος.
Άν. Γεν. Γ ραμματεύς: ,Ιακ. Φρί

ζης
I Ταμίας: Βασ. Ζερβουδάκης.

‘Ο κ. Παπαληγούρας έδωσε με
τά ταΰτα εντολή, νά «κρατηθήί» τό 
νομοσχέδιο καί νά έπαναληψθή ή 
σύσκεψις τήν προσεχή έβδομάδα μέ 
σκοπό νά προσαρμοσθοΰν αί δια
τάξεις του πρός τάς απόψεις τών 
έργαζομένων.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16)1 Ή Ο.Τ.Ο.Ε., 

προετοιμάζεται διά τήν πιθανότη 
τα άγώνος.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 17)1 Έκτακτος σύγ- 

κλησις εκτελεστικού Συμβουλί
ου ΟΤΟΕ μέ συμμετοχή τών Προ
έδρων τών Συλλόγων οί όποιοι δέν 
μετέχουν είς αυτό καί ένημέρωσις 
ύπό τοΰ Γ εν. Γ ραμματέως.

Άποφασίζεται όπως, ή ΟΤ ΟΕ 
έντείνη τήν πίεσί της πρός διατή- 
ρησι τής αύτοτελείας τών Ταμείων 
μας καί πρός τον σκοπό αυτό ζη
τείται ιδιαιτέρα άκρόασις άπό τον 
Υπουργό Συντονισμού ή οποία καί 
παραχωρεΐται διά τήν Τρίτη 20)1 
ώρα 8.15' π.μ.

Κυκλοφορεί ή ύπ’ ίριθ. 20 άνα- 
κοίνωσις τής ΟΤΟΕ καί προαναγ- 
γέλεται ή κήρυξις διώρου προειδο
ποιητικής απεργίας τήν Πέμπτη 
22)1 καί ή πραγματοποίησις συγ- 
κεντρώσεως είς θέατρο τών ’Αθη
νών.
ΔΕΥΤΕΡΑ 19)1 Συνέρχεται τό Δι 

οικ. Συμβούλιο τού Σϋλόγου, έ- 
νημεροΰται πλήρως ΰπό τοΰ Προέ
δρου καί λαμβάνεται ομόφωνα η ά- 
πόφασις τής συμμετοχής είς όλας 
τάς αγωνιστικός εκδηλώσεις τής ‘Ο 
μοσπονδίας.
ΤΡΙΤΗ 20)1 Πραγματοποιείται ή 
όρισθεΐσα άπό 17)1 συνάντησις με 
τά τοΰ Υπουργού Συντονισμού μέ 
συμμετοχή Προέδρων Τραπεζικών 
Συλλόγων καί έκπροσόπων τής Ο. 
Τ.Ο.Ε. Ό κ. Υπουργός, εκ μέρους 
τής Κυβερνήσεως δηλώνει ότι τό Ά 
σψαλιστικό Νομοσχέδιο άναμορφοΰ 
ται καί κατ’ ούδέν, ουδέ κατ’ ελά- 
χιστον θίγει τά Ταμεία τών Τραπε
ζικών είς τά όποια παραμένει τό υ
φιστάμενο καθεστώς.

Κατόπιν αΰτοΰ άποφασίζεται νά 
μή πραγματοποιηθούν αί προγραμ- 
ματισθεΐσαι εκδηλώσεις.
ΤΕΤΑΡΤΗ 21)1 Κυκλοφορεί ενη
μερωτική άνακοίνωσίς τών Τεσσά
ρων Συλλόγων Προσωπικού τής 
Τραπέζης μας.

"Ενας άκόμη αγώνας, μία ακό
μη επιτυχία.

Ή ένατης τοΰ κλάδου μας, ή ά- 
ποφασιστικότης τής ηγεσίας μας 
καί ή έγκαιρος έπισήμανσις τοΰ κιν 
δύνου έσωσαν γιά μιό άκόμη φο
ρά τά ασφαλιστικά μας Ταμεία.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Πρός ένημέρωσίν σας έπί τής έ- 

ξελίξεως διαφόρων θεμάτων τά ό
ποια άπησχόλησαν τά Διοικητικά 
Συμβούλια τών Συλλόγων μας, σάς 
γνωρίζομεν τά ακόλουθα:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ
Ή ένότης τοΰ κλάδου μας, ή ά- 

ποφασιστικότης πού έπιδείξαμε καί 
ή άμεσος κινητοποίησις τής ΟΤΟΕ 
καί τών Διοικητικών Συμβουλίων 
τών Συλλόγων μας άπέτρεψε, γιά 
μιά άκόμη φορά, τον κίνδυνο καί 
οΰτω διατηρείται τό υφιστάμενο 
καθεστώς είς τήν Διοίκησι καί λει
τουργία τών Ασφαλιστικών μας 
Οργανισμών,

Ο Υπουργός Συντονισμού κ. 
Παπαληγούρας, έκ μέρους τής Κυ
βερνήσεως, διεβεβαίωσε τό Προε
δρείο τής ΟΤΟΕ τό όποιον τον έ
πεσκέφθη μετά τών Προέδρων Τρα
πεζικών Συλλόγων καί άλλων εν
διαφερομένων ’Οργανώσεων, οτι τά 
Ασφαλιστικά μας Ταμεία δέν θά 
υπαχθούν είς τάς διατάξεις τοΰ ’Α
σφαλιστικού Νομοσχεδίου. Ή σχε
τική διάταξις τής διασφαλίσεως 
συνετάγη καί υπεβλήθη ΰπό τής Ο. 
Τ.Ο.Ε.

Κατόπιν αΰτοΰ δέν θά πραγμα
τοποιηθούν αί εκδηλώσεις πού εΐ- 
χον προγραμματισθή ΰπό τής Ο.Τ. 
Ο.Ε.

2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
ΘΕΜΑΤΑ

Είς ειδικήν συνεργασίαν τών Δι
οικητικών Συμβουλίων τών Συλλό
γων μας μετά τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού συνεζητήθησαν τά κα
τωτέρω θέματα καί έζητήθη ή άμε
σος ρύθμισίς των:

α) Αϋξησις τοΰ επιδόματος τών 
μικρομίσθων κατά 20% καί ένσω- 
μάτωσις τοΰ διαμορφωμένου μετά 
τήν αϋξησι επιδόματος είς τόν βα
σικόν μισθόν.

β) Καθορισμός κατωτάτου Ορίου 
ΰπό τά σημερινά δεδομένα, τών ε
πιδομάτων γάμου καί τέκνων είς 
δραχ. 1.062 καί 531 άντιστοίχως.

γ) Χορήγησις τών επιδομάτων 
τέκνων είς άρρενας καί θήλεις υ
παλλήλους άνευ περιορισμού ώς 
πρός τό επάγγελμα τό όποιον α
σκεί ό έτερος τών γονέων.

δ) Χορήγησις επιδόματος γά
μου είς δλας τάς θήλεις υπαλλή
λους μέχρι καί τοΰ βαθμού τοΰ Ύ- 
ποτμηματάρχου, ανεξαρτήτως τής 
εισοδηματικής καταστάσεως τοΰ 
συζύγου των.

ε) Αΰξησις τοΰ επιδόματος Παι
δικής μερίμνης άπό τοΰ ποσοΰ τών 
450 δραχ. είς τό ποσόν τών 550 
δραχμών.

3) ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Έρρυθμίσθη ή μεταφορά τών υ

πολοίπων άδειας 1975 καί μελε- 
τάται σύστημα εφαρμογής κανονι
κής χορηγήσεως τών έν λόγφ αδει
ών άπό τοΰ έτους 1976 πρός απο
φυγήν δημιουργίας ανωμαλιών.

4) ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τά Διοικητικά Συμβούλια τών 

Συλλόγων μας θά προβοΰν είς σχε
τικόν διάβημα πρός τόν Διοικητή 
τής Τραπέζης μας πρός ρύθμισι 
ιών έξης θεμάτων τά όποια συνε
ζητήθησαν ή'δη μετά τών υπηρεσια
κών παραγόντων τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού.

α) Άνακύψαντα έκ τών προα
γωγών 1975 θέματα.

6) ’Επιδόματα θέσεων (Προϊ
σταμένων κλπ.).

γ) Διαγωνισμός προσλήψεως τέ
κνων συναδέλφων 1975.

Σ υνάδελφοι,
Μέ νεότερη άνακοίνωσί μας, θά 

σάς ενημερώσουμε έπί τής εξελίξε
ις τών ανωτέρω ώς καί ετέρων θε
μάτων μας.

Εί μέθα βέβαιοι, δτι μέ τήν ένό- 
τητα είς τάς τάξεις μας καί τήν 
πίστι μας είς τό δίκαιον τών αι
τημάτων μας θά δυνηθώμεν συντό- 
μως νά έπιτύχωμεν τά αναμενόμε
να εις δλους τούς τομείς άγαθά α
ποτελέσματα.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
ΤΑ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Συνάδελφοι,

* Ο Σύλλογός μας, πρωτοπόρος 
καί πάλιν είς τήν διεκδίκησιν τών 
αιτημάτων τοΰ κλάδου μας, υπέ
βαλε πρός τήν Ο.Τ.Ο.Ε. τά κατω
τέρω αιτήματα καί έζήτησε τήν υί- 
οθέτησιν καί προβολή των ΰπ’ αυ
τής, ώς άρμοδίου πρός τοΰτο, ’Ορ
γάνου.

1) Γενική αϋξησις τών αποδο
χών τών Τραπεζοϋπαλλήλων μέ ά
μεσον καταγγελίαν τής έν ίσχύϊ 
Συλλογικής Συμβάσεως Έργασί
ας καί είς ποσοστόν αΰξήσεως τό 
όποιον θά καλύπτη τήν άπωλεσθεϊ- 
σαν, άπό τής τελευταίας αΰξήσεως 
αγοραστικήν άξίαν τοΰ μισθοΰ καί 
θά "περιλαμβάνη συμμετοχήν μας 
εις τήν σημειωθεΐσαν αΰξησιν τής 
παραγωγικότητας τών Τραπεζών 
καί τήν αϋξησι τοΰ ’Εθνικού εισο
δήματος.

Έν τώ μεταξύ θά μελετηθή τό 
δλον θέμα τής αυτομάτου αναπρο
σαρμογής τών μισθών ΰπό ειδικός 
συσταθησομένης Όμάδος Έργα
σίας, ώστε, συντόμως νά υποβλη
θούν πρός τήν Ο.Τ.Ο.Ε. αί υπεύθυ
νοι άπόψεις τοΰ Συλλογικού μας 
οργάνου διά τόν ένδεικνυόμενον 
τρόπον διεκδικήσεως τοΰ αιτήμα
τος.

2) Έπέκτασις τοΰ καταβαλλο- 
μένου επιδόματος έπιστημονικής ά- 
ποδόσεως είς άπαντας τούς προ- 
σφέροντας τής αυτής μορφής υπη
ρεσίαν.

3) Χορήγησις επιδόματος παρα 
μεθορίων περιοχών.

Τό Εκτελεστικόν Συμβούλιον

Τήν 6ην, 7ην καί 8ην Δεκεμβρί
ου 1975 διεξήχθησαν αρχαιρεσίου 
διά τήν άνάδειξι Διοικητικού Συμ
βουλίου είς τόν Σύλλογον Υπαλλή
λων Τραπέζης ’Αθηνών.

Τό νέο Διοικητικά Συμβούλιο τοΰ 
συλλόγου συνεκροτήθη εις σώμα καί 
-ξέδωοε τήν κατωτέρω άνακοίνωσί: 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τό Διοικητικό Συμβούλιο πού 
προήλθε άπό τις αρχαιρεσίες τής 
6ης 7ης καί 8ης Δεκεμβρίου, στην 
πρώτη συνεδρίασή του τής 29)12) 
75, σννεκρστήθη είς Σώμα μέ τήν 
ακόλουθη σύνθεση :

Πρόεδρος: Νικόλαος Μπαρμπαρέ- 
σος

’Αντιπρόεδρος: Κώστας Καπαού- 
λης

Γεν. Γραμματεύς: Μανώλης Μαυ 
ροφόρας
Ταμίας: Χαράλαμπος Κοτρωνάκης

"Εφορος: Ευαγγελία Φιτσανόκη
Σύμβουλοι: Σ. Γκιτάκος, Γ. Μπαλ 

τατζής, Ε. ’Ορνστάϊν, Γ. Γουναρό- 
πουλος, Γ. Κούρος, Κ. Μαυρίδης, Κ. 
Άμβ,ραζής, Σ. Ν ασκός, Α. Πλάγιά- 
νός, Κ. Κατσίγιαννης.
Συνάδελφοι,

Τό Προεδρείο τοΰ Συλλόγου μας 
στηριζόμενο στούς ψήφους τών Συμ 
€ ούλων τής ’Αλλαγής καί τής Άνα- 
νεώσιεως μέ συναίσθηση τής ευθύνης 
πού αναλαμβάνει, ύπόσ/εται νά φα- 
νή αντάξιο τών προσδοκιών όλων 
Σας.

Μέ γνώμονα τά συμφέροντα τών 
συναδέλφων καί οδηγό τη συμπαρά
σταση καί τόν αυστηρό έλεγχό Σας 
πιστεύει πώς τό βασικό αίτημα ό
λων μας τής ένοπσιήσεως τών Α
σφαλιστικών μας ’ Οργανισμών καί 
τών Συλλογικών ’ Οργανώσεων σύν
τομα θά γίνη πραγματικότητα, Σάς 
διαβεβαιώνομε ότι θά κάνουμε κά
θε θυσία γιά τήν εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων σας καί μόνον.

’Απευθύνουμε θερμό συναδελφικό 
χαιρετισμό πρός όλους τούς εργα
ζομένους εις τήν ’Εθνική Τράπεζα, 
τά Διοικητικά Συμβούλια τών άδελ 
φών Συλλόγων.

Μέ τήν ευκαιρία τής Πρωτοχρο
νιάς, ευχόμαστε τό 1976 νά είναι ό 
χρόνος τής δικαιώσεως όλων τών 
εργαζομένων, τής προόδου τής Τρα 
πέζης μας, υγείας καί εύτυχίας τών 
έργαζομένων, τής Ε.Τ.Ε. καί τών 
οικογενειών τους.

τής Ο.Τ.Ο.Ε. κατά τήν χθεσινήν 
(26)1)76) συνεδρίασίν τον συνε- 
ζήτησε τά ΰποβληθέντα, ώς ανωτέ
ρω, αιτήματα τοΰ Συλλόγου μας, 
υιοθέτησε ταΰτα καί έλαβε τάς 
ακολούθους αποφάσεις.
Έπί τοΰ πρώτου αιτήματος άπε

φασίσθη ή άμεσος καταγ
γελία τής Συλλογικής Συμβάσεως 
Έργασίας ώστε νά μην άπωλεσθή 
τυχόν πολύτιμος χρόνος, έφ’ όσον 
δέν έπέλθει συμφωνία μέ τάς Δι
οικήσεις τών Τραπεζών.

Τό ποσοστό τών αυξήσεων άπε
φασίσθη, όπως καθωρισθή ΰπό τής 
μελλούσης νά προέλθη, μετά δεκα
πενθήμερον περίπου, νέας Διοική- 
σεως τής Ο.Τ.Ο.Ε., κατά τό στά- 
διον τών διαπραγματεύσεων, ώ
στε, τοΰτο νά άνταποκρίνεται είς 
τό ϋψος τοΰ τιμαρίθμου κατά τόν 
χρόνον τής διεξαγωγής των.

Τό Εκτελεστικόν Συμβούλιον 
υιοθέτησε καί τά δύο άλλα αιτή
ματα πού ύπεβλήθησαν ύπό τοϋ 
Συλλόγου μας καί άπεφάσισεν ό
πως τόν παραιτέρω χειρισμόν των 
άναλάβη, το νεοεκλεγησόμενον Συμ 
βούλιον τής Ο.Τ.Ο.Ε..
Συνάδελφοι,

Τό Διοικητικόν μας Συμβούλιον 
μελετά όλα τά εκκρεμή θέματά μας, 
καί θά προχωρήση ταχέως είς τάς 
έπιβαλλομένας πρός ρύθμισίν των, 
ένεργείας.

Έπί τών αποφάσεων καί ενερ
γειών χας θά τηρείσθε συνεχώς ενή
μεροι 6Γ ανακοινώσεων καί διά τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ».

Ευχόμαστε πλήρη επιτυχία είς 
τό έργο τής Διοικήσεως τής Τραπέ
ζης μας. ’Απευθύνομε χαιρετισμό 
συμπαραστάσεως στούς δοκιμαζόμε
νους Κυπρίους αδελφούς μας μέ τήν 
ευχή μας γιά δικαίωση τών άγώνων 
και τών θυσιών τους.

Είς τόν Σύλλογο Είσπρακτόρων 
Εθνικής Τραπέζης αϊ άρχαιρεσίαι 
διεξήχθησαν τήν 8ην Δεκεμβρίου ’75.

Τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο με
τά τή συγκρότησι του είς σώμα έξέ- 
δωσε τήν ακόλουθο άνακοίνωσί: 
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τό έκλεγέν τήν 8ην Δεκεμβρίου 
1975 Διοικητικόν Συμβούλιον, συ- 
νελθάν ύπό τήν Προεδρείοον τοΰ Προ
έδρου τών Γενικών Συνελεύσεων κ. 
Ν ικολάου Τσόπελα, είς τάς 11)12) 
1975 κατηρτίσθη είς σώμα ώς κά
τωθι :

Σκουλάκης Γρηγόριος Πρόεδρος 
Τσακίρης Έμμαν. ’Αντιπρόεδρος 
Ντόλκας Παναγ. Γεν. Γραμματεύς 
Γεωργακόπουλος Διον. Είδ. Γραμ. 
Γ εωργακόπουλος Ν τίνος Ταμίας 
Χατζής Νικόλαος "Εφορος 
Οίκονσμόπουλος Ίω. Σύμβουλος 
Ζωγράφος Κων)νος »
Τρίγκας Στυλιανός »

Άρχαιρεσίαι πρός άνάδειξι νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλλό
γου Συνταξιούχων Εθνικής Τραπέ
ζης διιεξήχθησοίν τήν 9ην Δεκεμβρί
ου.

Τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ 
Συλλόγου Συνταξιούχων κατηρτίσθη 
είς σώμα ώς κάτωθι:

Πρόεδρος: Κωστής Μελισσαρ ύ
πουλος.

Α' ’Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης 
Ακάκης.

Β' ’Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Πα 
παίωάννου.

Γεν. Γραμματεύς: Γεώργιος Κα- 
ρακώστας.

Άν. Γεν. Γραμματεύς: Αδαμαν
τία Βούλγαρη

Ταμίας: Κων)νος Άργυρόπουλος
Σύμβουλοι: Νικ. Σαρλής, Κωνστ. 

’Ιθακήσιος, Σπυρίδων Κατωπόδης 
καί Βασίλειος Λάσκαρης.

Το Καταστατικό τοΰ Συλλόγου μας πρέπει νά τροποποιη- 
θή και νά προταρμοσθή είς τάς συγχρόνους αντιλήψεις καί 
μεθόδους Διοικήσεως καί λειτουργίας τών Επαγγελματικών 
'Οργανώσεων.

Τό Διοικ. Συμβούλιον αναμένει τάς γραπτάς υποδείξεις 
όλων τών μελών τοΰ Συλλόγου πρός έπίτευξιν τοΰ ανωτέρω 
σκοποΰ.

Αί άπόψεις καί υποδείξεις όλων τών μελών τοΰ Συλλό
γου θά ληφθοϋν ύπ’ όψιν ΰπό τής πρός τοΰτο συσταθείσης 1 Ο
μάδας ’Εργασίας.
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