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φ Εγκύκλιος του Διοικητου της Τραπέζης 
καθηγητοϋ κ. ’Άγγ. Άγγελόπουλου

• Δηλώσεις τού προέδρου τού συλλόγου μας 
κ. Ν. Πίσκοπου εις ήμερήσιαν εφημερίδα

Τήν 1 Οην ’Οκτωβρίου έκυκλοφό- 
ρησε ή κατωτέρω έγκύκλιος τής Δι- 
οικήσεως τής Τραπέζης μας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΟ IΚΗΣΕΩΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

’Από δημοσιεύματα εις τον ημε
ρήσιον τύπον πληροφορούμαι μετ’ 
έκπλήξεως, δτι έδημιουργήθησαν ά- 
νησυχίαι εις τό προσωπικόν έν σχέ- 
σει μέ την ρύθμισιν συνταξιοδοτικών 
του θεμάτων.

Μέ τήν ευκαιρίαν αυτή έπιθυμώ 
να τονίσω και πάλιν, δτι ή ’Εθνική 
Τράπεζα άντιμετωπίζει τήν άσφάλι- 
σιν τού προσωπικού της μέ ιδιαίτε
ρον ένδιαφέρον, διότι αποβλέπει εις 
αυτήν τόσον ώς δικαίαν άναγνώρισιν 
προσφερθεισών ύπηρεσιών προς τους 
άποχωρήσαντας δσον και ώς κατο- 
χύρωσιν δεδικαιολογημένων προσδο
κιών των έργαζομένων. Διά τον λό
γον τούτον ή Διοίκησις τής ’Εθνι
κής Τραπέζης μεριμνά διά τήν σκο- 
πιμωτέραν, έπωφελεστέραν καί μο- 
νιμωτέραν ρύθμισιν των σχετικών 
θεμάτων και έπιζητεΤ προς τούτο 
τήν δημιουργίαν τοΰ άναγκαίου νο
μοθετικού ύποβάθρου.

Ή έπιδιωχθησομένη τακτοττοίησις 
των θεμάτων τούτων, τά όποια εύ- 
λόγως ένδιαφέρουν τό σύνολον τοΰ 
προσωπικού τής Τραπέζης, δέν ήμ- 
πορεΐ νά γίνη παρά μετά προηγου- 
μένην γνώμην των Διοικητικών Συμ
βουλίων τών Συλλόγων τόσον τών 
συνταξιούχων δσον καί τών έν Ενερ
γείς! υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τρα
πέζης. ‘Ως έκ τούτου ούδείς λόγος 
άνησυχίας δικαιολογείται.

‘Ο Διοικητής 
ΑΓΓ. ΑΓΓΕΑΟΠ ΟΥΑΟ Σ

Μέ τήν ανωτέρω έγκύκλιον τοΰ 
κ. Διοικητοΰ, δίδεται καί ή άπάντη- 
σις άπό πλευράς Διοικήσεως, εις 
δλους εκείνους, πού έπεχείρησαν, 
διά νά προβάλλουν τήν φυσιογνωμία 
των εις τάς παραμονάς άρχαιρεσιών 
νά προκαλέσουν άνησυχίαν εις τό 
προσωπικόν μέ τήν δημιουργία ά- 
σφαλιστικοΰ θέματος, άδιαφοροΰντες 
διά τάς συνέπειας τών πράξεών 
τους.

Επικεφαλής καί πάλι, ό πρόεδρος 
τοΰ Συλλόγου τέως ’Αθηνών Στέλιος 
Γκιτάκος, ό όποιος εις τήν ΰπ’ άρ. 
28 άνακοίνωσίν του τής 23ης Αύγού- 
στου σπεύδει ϋπό τό πρόσχημα τής 
έγκαιρου ένημερώσεως νά προσφέρη 
είς τά μέλη του τήν καραμέλα τής 
ένοποιήσεως τών ’Ασφαλιστικών Τα
μείων καί διαδίδει δτι:

«Δέν άπομένει παρά μόνον ή ψή- 
φισις ύπό τής ’Επιτροπής διακοπών 
τής Βουλής τής υποβαλλόμενης 
σχετικής προς τον σκοπόν τούτον 
διατάξεως Νόμου (παρουσίασις, 
τήν 20.8.75, τοΰ Προεδρείου τοΰ 
Συλλόγου μας είς κ. Διοικητήν πα- 
ρισταμένου καί τοΰ κ. Ν. Χαρισσο- 
πούλου, παρουσίασις τήν πρωίαν 
τής 21.8.75 τοΰ Προέδρου τοΰ Συλ
λόγου μας είς τον Υποδιοικητήν κ. 
Π. Τζαννετάκην, έπίσκεψις, κατά τήν 
21.8.75, τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλό
γου μας είς τον Σύμβουλον τής 
Τραπέζης κ. Ν. Χαρισσόπουλον)».

Τό Διοικ. Συμβούλιό τοΰ Συλλό
γου μας έ'σπευσε μέ τήν ύπ’ άριθ. 
25 τής 28.8.75 άνακοίνωσί του νά 
ένημερώση τό προσωπικό τής Εθνι
κής Τραπέζης καί νά τοποθετήση 
τό δλον θέμα είς τάς πραγματικάς 
διαστάσεις του.

Ή άνακοίνωσις τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου έχει ώς έξης:

Συνάδελφοι,
’Επειδή, δυστυχώς, έπιχειρεΐται 

καί πάλιν έκμετάλλευσις ένός σο
βαρού θέματος, ώς είναι τό ’Ασφα
λιστικόν, πρός δημιουργίαν έντυπώ- 
σεων καί δΓ αύτών προεκλογική 
προβολή καί έπιβολή τοΰ Προέδρου 
τής τ. ’Αθηνών ώς καί προσπάθεια 
παραμερισμού τών θεμάτων πού έ- 
θίγησαν είς τό τελευταίο φύλλο τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ», σάς γνωρίζομεν 
τά άκόλουθα:

1 ) Τό Διοικητ. Συμβούλιου τοΰ 
Συλλόγου μας κατέβαλε καί κατα

βάλλει πάσαν προσπάθειαν διά νά 
καταστήση πραγματικότητα τήν έ- 
νοποίησι των ’Ασφαλιστικών φορέ
ων τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης 
μας.

2) ’Από τής άναλήψεως τών κα
θηκόντων της ή Διοίκησις τής Τρα
πέζης μας μελετά, άπό τής ίδικής 
της πλευράς, τό θέμα τής Άσφαλί- 
σεως τοΰ Προσωπικού τής ’Εθνικής 
Τ ραπέζης.

3) ’Επί τών άπόψεων τής Έπι-

11 βοράνομος είναι ό υπολογισμός 
προς καθορισμόν τής αμοιβής τής 
ύπερωριακής άπασχολήσεως κάι 
τοΰτο συμβανει άπό τοΰ έτους ’50.

Τό Διοικ. Συμβούλιου τοΰ Συλ
λόγου μας είς τήν προσπάθειαν του 
νά μην στερήται ούδενός δικαιώ
ματος τούτο Προσωπικό τής Τρα
πέζης μας Επεσήμανε καί αυτήν 
τήν παρανομίαν καί μετά τήν ίκα- 
νοποίησιν τών αιτημάτων τής ίσης 
μεταχειρίσεως, τοΰ συνυπαλογι- 
σμοϋ τών Επιδομάτων είς τάς υ
περωρίας καί τά δώρα έορτών, τό 
ένιαίον ώράριον εργασίας, τήν 
πρόσληψι τών τέκνων κλπ. διεκδι- 
κεί ήδη, τον ορθόν υπολογισμόν 
τής αμοιβής τής ύπερωριακής ά- 
πασχαλήσεως.

Πρός τον σκοπόν αύτόν Εκοινο- 
ποίησε πρός τήν Διοίκησι τής Τρα
πέζης μας τήν κατωτέρω Εξώδικον 
δήλωσι, διαμαρτυρία κρί πρόσ- 
κλη-σι.

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ, 
ΔΙΑΜΑΡΤΤΡΙΑ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Τοΰ έν Άθήν-αις (οδός Σοφοκλέους 
10) έδρεύοντος επαγγελματικού 
σωματείου ύπό τήν επωνυμίαν 
«Σύλλογος τών 'ϊπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος» 
νομίμ,ως έκπροσωπουμένου

ΠΡΟΣ

Τήν έν Άθήναις ήδρεύουσαν Άνώ- 
νυμον 'Εταιρείαν ύπό τήν Επωνυ
μίαν «’Εθνική Τράπεζα τής Ελ
λάδος Α.Ε.», νομίμως έκπροσωπου- 
μένην.

Διά τής «άπό 24 ’Ιουλίου 1950 συλ
λογικής συμβάσεως εργασίας «περί 
καθορισμού τών ωρών εργασίας τοΰ 
Προσωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής 'Ελλάδος καί ρυθμίσεως τών α
ποδοχών -αυτού» αί ώραι εργασίας 
τοΰ Προσωπικού τής 'Τμετέρας Τρα 
πέζης ώρίσθησαν άπό 15 Μα'ΐου 1950 
είς 39 ώρας έβδαμαδιαίως ήτοι είς 
6 1)5 ώρας ήμερησίως, είς βσας ώ
ρίσθησαν δι’ όμοιων συλλογικών συμ
βάσεων εργασίας (άπό 31.5.50 καί 
21.7.50) διά τό Προσωπικόν τής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος καί τής ’Α
γροτικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, 
Εφ’ ών ωρών εργασίας ύπολογίζον- 
ται αί άποδοιχαί, τοΰ καθεστώτος 
τούτου ύψισταμένου έκτοτε (καί μετά 
τό Ν.Δ. 2510)1953 καί τό Β.Δ. τής 
17)26.9.1953, κυρωτικόν τοΰ ’Οργα
νισμού τής Τραπέζης) ήτοι πλέον τής 
25ετίας, δπως ύφΐσταται καί διά τό 
Προσωπικόν τής Τραπέζης τής 'Ελ
λάδος, πρός δ εξομοιοΰται τό Προ
σωπικόν τής 'Τμετέρας Τραπέζης. 
δσον αφορά τάς άποδοχάς καί τάς 
λοιπάς σχέσεις κατά τήν άπό 28 Δε
κεμβρίου 1973 συλλογικήν σύμβασιν 
εργασίας, νομίμως δημοσιευθεϊσαν.

τροπής καί τών αποφάσεων τής Δι- 
οικήσεως τής Τραπέζης μας, τό 
ΠροεδρεΤον τού Διοικ. Συμβουλίου 
τοΰ Συλλόγου μας έκρατεΤτο συνε
χώς ένήμερον ύπό τοΰ κ. Διοικητοΰ.

4) Αί απόψεις τής Διοικήσεως 
μετά τήν τελικήν διαμόρψωσίν των, 
Θά τεθούν έγγράφως ΰπ’ δψιν τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλλό
γου μας.

5) Έφ’ δσον τό Διοικ. Συμβού
λιου κρίνει, δτι αί άπόψεις τής Δι-

Έξ άλλου διά τήν πέραν τοΰ ίσχό- 
οντος τούτου ωραρίου παροχήν ερ
γασίας ύφίστ-αται κατά νόμον ύπο- 
χρέωσις τής Τραπέζης πρός κατα
βολήν συμπληρωματικής αμοιβής, ή- 
τις κατά νόμον εξευρίσκεται έπί τή 
βάσει τοΰ ίσχύοντος ωραρίου ήτοι διά 
τής διαιρέσεως τών ημερησίων α
ποδοχών διά τοΰ άριθμοΰ 6 1)2, δ-
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

Ποιοι Αυνάμεις 
οίνοι ίσχιιρόϊεροι 
ιού ο. Διοικητοΰ;
Έ'ξ όσων γνωρίξουμ,ε, 

zs Αποφάσεις τη,ς Ami· 
ζήσεως τής ΊΓρα-πέζ^ς 
πρέπει νά. εζτελοΰντζτ. 
Έ‘4 δβων γνο)ρί'ί«>υ’*.ε έ- 
πίονις, <ιΰτε ό ζ. Αιοτζη- 
τής έ/ει το ««ιζ.ζί<·>*>.ζ, ζν 
δέν ζνζζζλέση ό ίδιος 
|».ίζν ζπόφζβι τής Αιοιζή- 
τε<ος, νζ έπιτρέπη τήν ·μ.ή 
έζτέλ-ε-σί της.

’ Λ πδ ποο λοιπδν ζν- 
τλοΰν τήν δΰνζμπ ώρισφε 
νοι ΰπηρεσιζζοί πζρζ- 
γοντες ζζι δεν έζτελουν 
τζς έντολζς τής Αιοιζή- 
ffs ως;

ΙΙοϊζι δυνζμιεις εινζι 
ϊαχυ-ρότερζι τοΰ ζ. Αιοι- 
ζητ-οΰ ίόστε νζ πζρειζπο- 
δί'ίουν 'άζόμη ζζι τζς με- 
τζδολζς ζζι τοποθετή
σεις που φέρουν τήν ύπο- 
γρζφή του;

Αέν θέλουμε νζ πιστέ
ψουμε είς οσζ διζδίδον. 
τζι περί πζρεμβάισεων δι 
ζφόρων «ζρζγόντων.

Άνζμένουμε λοιπον 
μίζν έςήγησι τοΰ φζινο- 
μένου ζζι οπωσδήποτε 
τήν ζποζζτζστζσι τοΰ 
ζύρους τής Αιοιζήσεως 
τδ όποιον δυστυχώς ζλο- 
νί'ίει ή σημερινή πρζγμζ 
τιζότης.

οικήσεως δίδουν, πράγματι, λύσιν 
είς τό πρόβλημα τής ένοποιήσεως, 
δέν δημιουργούν έτερα προβλήματα 
καί κατοχυρώνουν πλήρως τά δι- 
καιώματά μας, τότε θά προβή είς 
τήν σύγκλησιν Εκτάκτου Γενικής 
Συνελεύσεως ένώπιον τής οποίας θά 
προβή είς υπεύθυνον είσήγησιν καί 
τά μέλη τοΰ Συλλόγου θά κληθούν 
ν’ άποφασίσουν τελικώς. Είς τά 
μέλη τοΰ Συλλόγου θά παρασχεθή 
ή δυνατότης νά μορφώσουν γνώμην 
διά δημοσιευμάτων είς ειδικήν εκ- 
δοσιν τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» ώς 
καί διά παντός άλλου, προσφόρου 
μέσου.

6) Σάς είναι γνωστόν, δτι, τό 
Διοικ. Συμβούλιου, έστω καί μέ 
κίνδυνον . νά άπωλέση τή δημοτικό - 
τητά του, χειρίζεται, μέ πλήρη συ- 
ναίσθησιν τής ευθύνης του, δλα τά 
θέματα καί δέν Επιδιώκει Εντυπωσια
σμούς.

Μέ ηύξημένον αίσθημα εΰθύνης 
χειρίζεται τό θέμα τής ασφαλιστι
κής μας προστασίας.

7) 'Η σοβαρότης τοΰ θέματος 
δέν Επιτρέπει σπουδήν, πολλφ μάλ
λον, έν δψει αρχαιρεσιών εις δλους 
τούς Συλλόγους Προσωπικού τής 
Τραπέζης μας.

Προεκλογικά! πομφόλυγες, ώς ε
κείνη τής έπιλύσεως τοΰ θέματος 
τών συναδέλφων 'Πολεμιστών τών 
Νόμων 751 και 1836, τήν όποιαν 
είς τάς παραμονάς τών Βουλευτι
κών Εκλογών είχε σπεύσει νά ά- 
ναγγείλη καί μάλιστα μετά πολλών 
ευχαριστιών είς τον κ. Λάσκαρη, ό 
ίδιος ό άνθρωπος πού έσπευσε καί 
πάλιν νά έμφανίση τό ’Ασφαλιστι
κόν θέμα ώς Επιλυόμενου χάρις είς 
τάς έπαφάς του(!), 6χι μόνον δέν 
συντελούν είς τήν προώθησιν τής 
έπιλύσεως αλλά δημιουργούν περί
πλοκός. (Τώρα φυσικά «ούτε φωνή 
ούτε άκρόασις» διά τό θέμα τών Πο
λεμιστών πού άκόμα περιμένει τήν 
λύσι του, γιατί ή «έπίλυσις» καί οί 
εΰχαριστίες τότε, είχαν άλλο σκο
πό) .

8) Τά μέλη τοΰ Συλλόγου μας 
καί όλοι οϊ Εργαζόμενοι είς τήν ’Ε
θνικήν Τράπεζα γνωρίζουν δτι χά
ρις είς τήν σύνεσιν καί τήν άπο- 
φασιστικότητά μας, ήδυνήθημεν νά 
έπιτύχωμεν τήν ίκανοποίησιν σοβά- 
ρωτάτων αιτημάτων μας.

Είναι γνωστόν Επίσης, διατί δέν 
έπετεύχθη, μέχρι σήμερον, ή ένοποί- 
ησις τών ’Ασφαλιστικών μας φορέ
ων καί τών συνδικαλιστικών μας 
Όργανσώεων.

9) Καλοΰμεν δλους τούς Εργα
ζομένους είς τήν ’Εθνικήν Τράπε
ζαν νά μήν δίδουν πίστιν είς τάς 
έντέχνως καλλιεργουμένας φήμας, 
έπί τοΰ ’Ασφαλιστικού μας θέματος.

Τό Διοικ. Συμβούλιου τοΰ Συλ
λόγου μας θά προβή είς υπεύθυνον 
άνακοίνωσίν, όταν τούτο είναι άπα- 
ραίτητον.

10) Έπαναλαμβάνομεν διά μίαν 
άκόμη φοράν, δτι παραμένομεν α
μετακίνητοι είς τάς θέσεις μας, αί 
όποίαι είναι:

α) Τά ’Ασφαλιστικά μας Ταμεία 
δέν οφείλουν σέ κανένα.

6) Ή ένοποίησις τών ’Ασφαλι
στικών Ταμείων πρέπει νά πραγμα- 
τοποιηθή οπωσδήποτε.

γ) Πάσα λύσις προϋποθέτει τήν 
πλήρη κατοχύρωσιν τών δικαιωμά
των μας.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
Διά τό Διοικ. Συμβούλιου 

Ό Πρόεδρος 
Ν. ΠI ΣΚΟΠΟΣ 

Ό Γεν. Γραμματεύς 
Κ. ΡΟΥΣΣΑΚιΗΣ

Παρά τήν άνωτέρω άνακοίνωσί, 
μέλος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τοΰ 
Συλλόγου μας, έσπευσε εις τήν 
Θεσσαλονίκη καί έπανέλαβε δσα ό 
κ. Στέλιος διέδιδε μέ τήν ΰπ’ άριθ. 
28 άνακοίνωσί του, μέ άποτέλεσμα 
νά προκαλέση άνησυχία είς τούς συ
ναδέλφους τών Υποκαταστημάτων 
Θεσσαλονίκης.

Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας 
κ. Νικ. Πίσκοπος μετέβη είς Θεσ-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)

ΑΠΟ TOY 19SO
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ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΙΜΑΡΙΒΜΙΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ
Εντός τοΰ Αίο-εμ-βρίου, ζνζμ-ένετζι νζ άνζζοτ- 

νωθη ή άηόφζοις 5tz την ζζθτερωοι τών ί» ήμ-ερών 
Έργ«Ζ’α>£'Ζς -είς -τζς Τρζ«έζζς.

ΊΙ έργζαίζ θζ ζρχί'ίη -την Ύ'-.-ίί» «.μ., ζζι θζ 
λήγη -είς τζς 3.30 μ..μ..

Ή ζζθίερωστς τής «ενθημ-ερου έργζσέζς, τήν 
όποίζ έττι/.ειροΰν νζ ηζρουοιζοουν ώς επίτευγμ,ζ 
έδιζό των, ζί διωριαμ-ενζί διοικήσεις ώρισμ-ενων 
'Ομοσπονδιών, διζ νζ πρυδληθοΰν ·προεκλογιζώς 
είς τζ μέλη των, εινζι ζπόρροιζ τής προσζρμογής 
τής /ώρζς μζς είς τό ζζθεστώς τών χωρών τής 
Μ,οινής Άγορζς, έν όψει τής έντζ'ξεώς μζς.

Αιζ τόν ζϋτόν λόγον μελετζτζι κζί ή έφζρμογή 
τής ζΰτομζτου άνζπροσζρμογής τοΰ μισθολογίου.

Έπί τοΰ θέμζτος όμως ζύτοΰ έπιβζλλετζι νζ 
δοθή ίδιζιτέρζ προσοχή, δεδομένου, ότι ή ζΰτό- 
μζτος άνζπροσζρμογή τών άποδοχών πρέπει νζ 
συμδζδί'ίη μέ ένζ πρζγμζτιζό τιμάριθμο ζζι ή ά
νζπροσζρμογή νζ γίνε τζι έγζζίρως.

Ή ζ.ζθυστερημ.ένη άνζπροσζρμογή άζόμη ζζι 
μέ πρζγμζτιζό -τιμάριθμο προςενεϊ 'ίημ,ίζ εις τόν 
μισθωτό, ό όποιος μέχρι νζ ζποζζτζστζθή ό μισθός 
του 'ίημιοΰτζι, δεδομένου ότι ζζτζ τό διάστημζ 
τής άνζμονής προβζίνει είς άγορζς ειδών μέ μει- 
ωμένην -τήν άγορζστιζήν ζςίζν τοΰ μι-σθοΰ του.

Προσοχή λοιπόν. Ιίολλές φορές ό εντυπωσιζ- 
«μός άπό τόν πομπώδη τίτλο ποΰ δίδετζι είς ένζ 
-σύστημα, είς -τήν- περίπτωσί μζς τό -σύστημα ζύςή- 
σεως τών άποδοχών μζς, εινζι δυνατοί νζ μζς όδη- 
γήση είς ΐημίζν.

ΊΙ αυτόματος άνζπροσζρμογή τών άποδοχών 
πρέπει νζ γίνεται μέ πρζγμζτιζό τιμάριθμο ζζι 
εγκαίρως. Άλλα ζζι πέραν ζύτοΰ πρέπει νζ ΰ- 
πάρχ.η ζζι ή συμμετοχή είς τήν ζΰίξησι τοΰ άθνιζοΰ 
εισοδήματος.

EkiLSLSLiL$LMJL!UUUUUUUUUUUljljL!ULi^^

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΤΕ

Έγγραφα τοϋ Δ.Σ. 
έπί διαφόρων δεμάτων

Πρός τήν Διαίκησιν τής ’Εθνι
κής Τραπέζης άπεστάλη,σαν τά 
κατωτέρω έγγραφα ύπό τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου.

«Κύριε Διοικητά,
’Εν συνεχε-ίφ προγενεστέρων πα

ραστάσεων μας καί σχετικών έγγρα
φων μας, έπανερ-χόμεθα -διά τοΰ πα
ρόντος ιέπί τών κατωτέρω θεμάτων, 
τά όποια άπασχολοΰν άρισμένας κα
τηγορίας έ% τών μελών μας καί είς 
τά όποια θέματα, είτε δέν έχουν δο
θή μέχρι σήμερον λύσεις, είτε αί δ-ο- 
θεϊσαι ύπό τής Διοικήσεως τής Τρα
πέζης δέν ύλοπαιήθησαν ύπό τών αρ
μοδίων υπηρεσιών αυτής, παρά πά
σαν έννοιαν ιεραρχίας, δικαίου καί 
ήθικής καί κατ’ άντίθεσιν πρός τό 

| καλώς έννοούμενον συμφέρον τής 
Τραπέζης, τό όποιον Επιβάλλει τήν 
δημιουργίαν, διατήρησιν καί προα
γωγήν ομαλών συλλογικών σχέσεων 
έργασίας καί τήν άποψυγήν τής δη
μιουργίας είς τούς υπαλλήλους αυ
τής αισθημάτων πικρίας καί άπογοη- 
τεύσ-εως έκ τής μή ίκανοποιήσεως 
τών νομίμων, δικαίων, ηθικών καί 
ίκανοποιησί-μων αιτημάτων των.

Τά περί ών ό λόγος ζητήματα εί
ναι τά Εξής:

1. ’Επίδομα στεγάσεως υπαλλήλων 
Επαρχιακών 'Τποκ) των

Τά τοΰ ιέν λόγφ Επιδόματος Ερρυ- 
θμίσθησαν, ώς γνωστόν, διά τής ύπ’ 
-άριθ. 410)31.7.74 πράξεως τοΰ κ. 
Διοικητοΰ. Δυστυχώς, παρά τήν τοι- 
αύτην ρύθμισιν, -αί άρμόδιαι ύπηρε- 
σίαι τής Τραπέζης, δέν προέβησαν 
είς τάς αναγκαίας ιένεργέΐας, πρός 
καταβολήν τοΰ Επιδόματος τούτου είς 
τούς δικαιούχους. '-Ομολογοΰμεν δτι 
άδυνατοΰμεν νά άντιληφθώμεν τήν 
νοοτροπίαν, ή όποια -επικρατεί έν 
προκειμένη), διότι εύρισκόμεθα προ 
μιας περιπτώσεως περίφρονήσεως 
τοϋ νόμου καί τών αποφάσεων τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης.

2. ’Επίδομα μικραμίσθων

I Άπό 1.8.1973 καί μέχρι σήμερον 
| καταβάλλεται είς τό κατώτερον προ- 
| σωπικόν τής Τραπέζης έκτακτος οί- 
ι ,κονομική ένίσχυσις («Επίδομα μικρο- 
μίσθων) έκ δραχ, άρχικώς, θραχμ. 
1.100 άπό 1.10.74 καί δραχμών 1. 
200 άπό 1.1.75. Τό έν λόγφ Επίδο
μα δέν ύπελαγίζετο μέχρι τόν Νοέμ
βριον 1974 ύπό τών αρμοδίων ΰπη-

ρεσιών τής Τραπέζης, ούτε είς τά 
Δόίρα έορτών, ούτε είς τό Επίδομα ά
δειας -ούτε είς τό -Επίδομα Ισολογι
σμού, κατά προφανή παράβασιν, τό
σον τών περί Δώρων ύπουργικών α
ποφάσεων, δσον καί τών διατάξεων 
τοΰ Α.Ν. 539)45 καί τοΰ Ν. 4504) 
1965, περί άδειας άναπαύσεως καί 
Επιδόματος ταύτης.

3. Διαφορά άποδοχών συνεπείμ τής
Εφαρμογής τής άπό 22.12.73 Σ.
Σ.Ε. (Εξομοιώσεως)

'Ως γνωστόν, συνεπείμ τής Εφαρ
μογής τής περί Εξομοιώσεως κλπ. ά
πό 22.12.73 ΣΣΕ τοΰ ύπαλλη-λικοΰ 
προσωπικού τής Τραπέζης, είς (ορι
σμένους Εκ τών υπαλλήλων αυτής, 
πρός άποψυγήν μειώσεως τών κατα
βαλλόμενων κατά τόν χρόνον ένάρ- 
ξεω-ς ίσχύο-ς τής ρηθείσης ΣΣΕ ά- 
ποδ-οχών, έξηκσλαύθησε καταβαλλό
μενη ή διαφορά τών άποδοχών των 
καί τών έπί τή βάσει τής -ανωτέρω 
ΣΣΕ καταβλητέων τοιούτων. ’Ενώ 
όμως κατά τήν σαφή καί άνεπίδεκτον 
άμφίσβητήσεως διάταξιν τής παρ. 
IX περ. 5 τής ώς άνω Συλλογικής 
Συμβάσες, ή διαφορά -αυτή θά Εκα- 
λύπτετο άπό μελλοντικάς αυξήσεις 
έκ προαγωγής ή έκ πρασαυξήσεως 
λόγω εύδοκίμου παραμονής είς τόν 
αύτόν βαθμόν, άπακλειο μ έ- 
νου τοΰ συμψηφισμού 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

Ό κ. Χοριιλοε
Έπί ένα ολόκληρο χρόνο οί ύ- 

πάλληλοι της Έ-Θνικής Τραπέ
ζης είχαν τήν τύχη νά χειρίζε
ται τά θέματά τους ό κ. Νικ. Χα- 
ρισόπουλος καί τήν ευκαιρία νά 
διαπιστώσουν τό θερμό καί ειλι
κρινές ενδιαφέρον του διά τούς 
έργαζομένους.

Μέ τήν εύκαιρία τής άναλήψε
ως τών καθηκόντων του ώς Ύπο- 
διοικητοϋ τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, τοϋ. άπευθύνουν μαζί 
μέ τις ευχαριστίες τους τήν εύχή 
νά έπιτύχη καί είς τά νέα καθή- 
κοντά του.



ΒΟΟΞΟΗ 10 ΤΕΠΟΣ 
ΤΟΥ "ηΣΦΜΙΣΤΙΚΟΥ,,

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)

σαλονίκη καί εις συγκέντρωσι των 
μελών τοΰ Συλλόγου μας έπανέλα- 
βε τάς θέσεις μας έπί τού άσφαλι- 
στικοΰ θέματος καί έπεσήμανε τούς 
κινδύνους οί όποιοι διαγράφονται 
έκ τής προσπάθειας ώρισμένων να 
προκαλέσουν ασφαλιστικόν θέμα διά 
προεκλογικήν έκμετάλλευσι. Γωνστοί 
- άγνωστοι διωχέτευσαν, δυστυχώς, 
ψευδείς πληροφορίας είς αθηναϊκήν 
έφημερίδα καί ώς ήτο έπόμενο προ- 
εκλήθη γενικωτέρα αναταραχή.

‘Ο Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας 
κ. Νίκ. Πίσκοπος, έπανέλαβε καί 
πάλι άπό τών στηλών τής έφημερί- 
δος «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» τής 4.10-75, 
τάς απόψεις τοΰ Συλλόγου μας έπί 
του θέματος τής άσψαλίσεως τών 
μελών του.

Συγκεκριμένως ό κ. Πίσκοπος έ- 
δήλωσε τά άκόλουθα είς τον συν
τάκτην τής έφημερίδος:

«Δέν ύφίσταται άσφαλιστικόν 
πρόβλημα. Ύφίσταται υποχρέωση 
τής Πολιτείας καί τής Τραπέζης να 
άποκαταστήσουν την ζημία πού 
προεκάλεσε στο Ταμείο Συντάξεων 
μας μέ την συγχώνευση τών Τραπε
ζών καί τής Τραπέζης έκ διαφόρων 
ένεργειών της εις βάρος τοΰ Ταμεί
ου μας».

Καί ό πρόεδρος τών Υπαλλή
λων τής Ε.Τ.Ε. συνεχίζει:

1) Τό Ταμεΐον Συντάξεων τοΰ 
Προσωπικοΰ Εθνικής Τραπέζης ά- 
ριθμεΐ βίον ένός αίώνος καί πλέον. 
Είναι ή πρωτοπορία καί οδηγός τοΰ 
θεσμού τής Κοινωνικής Άσφαλίσε- 
ως στην χώρα μας, τά περισσότε
ρα δέ Κλαδικά ’Ασφαλιστικά Τα
μεία έχουν ώς πρότυπον τό ίδικόν 
μας.

2) Αΐ πολεμικοί περιπέτειαι καί 
αί μεταβολαί στήν έθνικήν μας ζω -' 
ήν καί συναφώς καί τής ’Εθνικής 01- 
κονομίας είχαν άμεσον έπίδρασιν 
εις τήν πορείαν του. (Πόλεμοι 1897
1912 — 1913 — 1915-------- 1922
Μικρασιατική κατάρρευσις).

3) Τά άποθεματικά του κεφάλαια 
έχρησιμοποιήθησαν δι’ έθνικούς σκο
πούς (πόλεμοι 1912—22 — ένί- 
σχυσις αεροπορίας 1936 — πόλε
μος ’40), άλλα καί ύπό τής Εθνι
κής Τραπέζης είς δύσκολους στι- 
γμάς. Αί Διοικήσεις τής Τραπέζης 
έδήλουν τότε ότι «θέλουσιν ένισχύσει 
τό Ταμεΐον καθ’ ύποχρέωσιν λόγφ 
τής χρησιμοποιήσεως ύπ’ αυτών τών 
κεφαλαίων του, έάν παρίστατο ά- 
νάγκη».

Παρά ταΰτα, τοΰτο ήδυνήθη νά 
άνταποκριθή είς τάς υποχρεώσεις 
του καί νά παραμείνη ό εΰρωστότε- 
ρος ασφαλιστικός ’Οργανισμός τής 
χώρας μας μέχρι καί τοΰ έτους 
1953.

Ή τραπεζιτική πολιτική, πού ή- 
σκησε τότε τό Κράτος διά τής συγ- 
χωνεύσεως τής Τραπέζης ’Αθηνών 
μέ τήν Έθνικνή Τράπεζαν είχε μοι
ραίας έπιπτώσεις είς τό Ταμεΐον 
Συντάξεων Προσωπικού ’Εθνικής Τρα 
πέζης καί άπό τής έποχής αυτής ά- 
νατρέπεται καί ή οικονομική του ι
σορροπία.

Γεγονότα έντελώς ξένα προς οί- 
ανδήποτε άναλογιστικήν μελέτην 
καί πρόβλεψιν είχαν ώς συνέπειαν 
νά έπιβαρύνουν δυσαναλόγως τό 
Ταμεΐον καί νά κλονίσουν τό οικονο
μικόν του ύπόβαθρον.

Τήν συγχώνευσιν τών Τραπεζών 
’Εθνικής καί ’Αθηνών ήκολούθησεν 
ή άπόλυσις 1.160 υπαλλήλων, τούς 
όποιους καί ύπεχρεώθη νά συντα- 
ξιοδοτήση προώρως τό Ταμεΐον Συν
τάξεων ένώ παραλλήλως έστερήθη 
τών άσφαλιστικών πόρων εργοδότου 
καί ήσφαλισμένου έπί πολλά έτη.

Έπηκολούθησε κατά Λεόντειον 
συμφωνίαν ό διχασμός τοΰ Τα
μείου, δημιουργηθέντος ιδιαιτέρου 
Ταμείου διά τούς ύπαλλήλους Τρα
πεζών Ελλάδος καί Κτηματικής 
(μέχρι τότε ήσφαλίζοντο είς τό έ- 
νιαΐον Ταμεΐον Συντάξεων) άπομεί ■ 
ναντος ολοκλήρου τοΰ βάρους τών 
παλαιών κοινών συνταξιούχων τής έ- 
νιαίας ’Εθνικής Τραπέζης είς τό Τα
μεΐον Συντάξεων ’Εθνικής.

Ή Πολιτεία διά τοΰ αρμοδίου 
ύπουργοΰ της άνεγνύρισε τήν ζημίαν 
έκ τών άθρόων άπολύσεων καί έδη- 
λοΰτο τότε είς τήν Βουλήν, ότι:

«’Επειδή πράγματι διά τοΰ ύπό 
κρίσιν Νομοσχεδίου υπάρχει κίνδυ
νος διά τό Ταμεΐον Συντάξεων Υ
παλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης, προ
βαίνω είς τήν δήλωσιν ότι ή Κυ- 
βέρνησις θά έλθη αρωγός είς τό 
Ταμεΐον, έάν «διατρέξη κίνδυνον έκ 
τής άθρόας έξόδου υπαλλήλων».

Τό έτος 1957 πρός άποκατάστα- 
σιν τής ζημίας έκ τών άπολύσεων έ- 
ψηφίσθη ό Νόμος 3662.

Δέν έφηρμόσθη όμως πλήρως ώς 
πρός τήν συνεισφοράν τών Τραπε
ζών ’Εθνικής, Ελλάδος καί Κτημα
τικής, οϋτε ίκανοποιητικώς.

Ούδεμία, έξ άλλου, πρόνοια έλή- 
φθη διά τήν έπιβάρυνσιν έκ τής βι- 
αίας διαιρέσεως τών Ταμείων καί 
τής άναλήψεως τών κοινών συντα
ξιούχων ύπ’ αύτών.

Πέρα τών άνωτέρω τό Ταμεΐον 
Συντάξεων έχει ύποστεΐ καί έτέρας 
έπιβαρύνσεις έκ τής ύπό τών διοι
κήσεων τής Τραπέζης, άσκηθείσης 
πολιτικής. Διά τής «έθελουσίας έ

ξόδου» υπαλλήλων, μέτρου τό όποι
ον κατά περιόδους έφηρμόσθη είς 
τήν ’Εθνική Τράπεζαν, τό Ταμεΐον 
Συντάξεων, ένώ έστερεΐτο τών εισ
φορών (έργοδότου καί ήσφαλισμέ- 
νου) τών έξερχομένων, ύπεχρεοΰτο 
καί είς τήν πρόωρον συνταξιοδότη- 
σίν των.

Σαφώς προκύπτει έκ τών άνωτέ
ρω, ότι ή σημερινή οικονομική κα- 
τάστασις τοΰ Ταμείου Συντάξεων 
Προσωπικοΰ Εθνικής Τραπέζης δέν 
είναι άπόρροια τής οικονομικής πο
ρείας τοΰ Ταμείου καί τών άναλογι- 
στικών δεδομένων. "Εχει προκληθή 
άπό παράγοντες ξένους πρός τήν ά- 
σφαλιστικήν θέσιν του καί τό οικο
νομικό του ύπόβαθρο.

Διά τό Ταμείο μας 
ύφίσταται ήθική ΰπο- 
χρέωσις τής Πολι
τείας νά τό άποκα- 
ταστήση είς τήν πρό 
τοΰ 1953 θέσιν του.

Σημειώ έπίσης ότι αί διατυμπα- 
νιζόμεναι ώς όφειλαί τοΰ Ταμείου 
μας είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν δέν 
άναγνωρίζονται ύφ’ ήμών καί παρα
μένει ή διεκδίκησίς μας διά τήν ά- 
ποκατάστασιν τής έπενεχθείσης ζη-
μίσς· ,

Κρίνω άπαραίτητο, έξ άλλου, νά 
τονίσω ότι τά ύφιστάμενα έμπόδια 
διά τήν άξιοποίησιν τής περιουσίας 
τοΰ Ταμείου είναι εις πρόσθετος 
σοβαρός λόγος διά τήν οικονομι
κήν του κατάστασιν.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΤΑΜΕΙΑ

Υπάρχει όμως καί κάτι άκόμη, 
άπόρροια καί αυτό τής συγχωνεύ- 
σεως τών δύο Τραπεζών, συνεχίζει 
ό κ. Πίσκοπος. Στήν ’Εθνική Τρά
πεζα ΰφίστανται δύο Ταμεία Συν
τάξεων καί Υγείας τοΰ Προσωπι
κού.

Τό πρώτο εΐναι τό Ταμείο Προ
σωπικού ’Εθνικής Τραπέζης, τό δεύ
τερο φέρει τόν τίτλο «Ταμεΐον Συν
τάξεων Προσωπικοΰ Τραπέζης ’Α
θηνών». Είκοσιδύο έτη μετά τήν συγ
χώνευση τών Τραπεζών δέν κατέ
στη δυνατή ή συγχώνευση τών α
σφαλιστικών φορέων τοΰ προσωπι- 
κοΰ των. Αυτό όμως εΐναι ένα άλλο 
θέμα.

Σήμερα μάς άπασχολεΐ ή πρωτο
βουλία τής Διοικήσεως τής ’Εθνι
κής Τ ραπέζης.

ΔΓ ήμάς προέχει ή έκπλήρωση 
τής ύποχρεώσεως τής πολιτείας νά 
άποκαταστήση τό Ταμείο μας. Μέ
νουμε συνεπώς άμετακίνητοι είς τάς 
θέσεις μας, αί όποΐαι εΐναι:

1) Τό Ταμείο μας δέν οφείλει 
σέ κανένα.

2) Ή ένοποίηση τών άσφαλιστι- 
κών Ταμείων τοΰ Προσωπικοΰ πρέ
πει νά γίνη οπωσδήποτε.

3) Πάσα λύσις προϋποθέτει τήν 
πλήρη κατοχύρωση τών άσφαλιστι- 
κών μας δικαιωμάτων καί τής πε
ριουσίας τών Ταμείων μας, πού δη- 
μιουργήθηκε μέ τον ιδρώτα μας καί 
πρός κάλυψη τής ασφαλιστικής μας 
προστασίας».

Καί αυτής όμως τής δηλώσεως έ- 
πεχειρήθη έκμετάλλευσις ύπό τών 
έπιθυμούντων καί ένδιαφερομένων 
νά... ύπάρχη όπωσδή- 
ποτε άσφαλιστικό θέ 
μ α. καί έπειδή ή δήλωσις τοΰ 
Προέδρου ήτο κατηγορηματική προ- 
σέφυγαν είς τόν τίτλο πού έχρησι- 
μοποίησε ή έφημερίς διά νά προβά- 
λη τό θέμα. Εΐναι καί α ύ- 
τ ό μία πρόσθετος ά- 
πόδειξις τής σοβα
ρό τ η τ ο ς μέ τήν ό
ποια αντιμετωπίζουν 
θέματα ύψίστης σ π ο υ- 
δαιότητος, ώς τό ά- 
σφαλιστικόν, οί προ- 
καλοΰντες τόν θόρυ
βον.

Ή έγκύκλιος τοΰ κ. Διοικητοΰ, 
ήλθε νά άποδείξη γιά μιά άκόμη 
φορά ποιος λέει τήν άλήθεια, είς τό 
Προσωπικό τής ’Εθνικής Τραπέζης 
καί ποιος είλικρινώς ένδιαφέρεται 
διά τά θέματά του.

ΤΗΝ 30ήν ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αιινωνισμόι ιριι1ΐΐ»ί 
τέκνων υπάλληλων τηη Τροπές

Διαγωνισμόν άποκλειστικώς καί 
μόνον μεταξύ τέκνων έν ένεργείςι 
ύπαλλήλων καί συνταξιούχων, προ 
κήρυξε ή Διοίκησις τής Τραπέ
ζης μας. Σχετικώς έξεδόθη ή α
κόλουθος έγκύκλιος:
«Κατόπιν άποφάσεως τής Διοική- 

σεως προκηρύσσεται 
διαγωνισμός άποκλειστικώς καί μό
νον μεταξύ τέκνων έν ένεργείφ Ύ
παλλήλων τής Τραπέζης ή συντα
ξιούχων ώς καί θανόντων έν ένερ- 
γείφ ή είς κατάστασιν συνταξιοδο- 
τήσεως Ύπαλλήλων τής Τραπέζης, 
διά τήν πρόσληψιν 92 (ένενήκοντα 
δύο) Ύπαλλήλων Άρρένων καί Θη- 
λέων τοΰ Αογιστικοΰ Κλάδου.

‘Ο διαγωνισμός διενεργηθήσεται 
τήν 30ήν Νοεμβρίου 1975, ήμέραν 
Κυριακήν, έν Άθήναις καί Θεσσα
λονίκη.

Οί έπιτυγχάνοντες είς τόν δια
γωνισμόν θά προσληφθοΰν μέ βα
θμόν Δοκίμου καί άποδοχάς άντι- 
στοιχούσας είς τόν βαθμόν τοΰτον, 
πλέον τυχόν οικογενειακών έπιδο- 
μάτων.

Τονίζεται ότι αί θήλεις Υπάλλη
λοι θά χρησιμοποιηθούν καί είς έρ- 
γασίαν Δακτυλογράφου.
1. Προσόντα υποψηφίων καί προϋ

ποθέσεις συμμετοχής
1. Ελληνική Έθνικότης
2. ’Απολυτήριον τουλάχιστον Γυ

μνασίου ή ισοτίμου Σχολής Μέσης 
Έκπαιδεύσεως ήμεδαπής ή άλλοδα- 
πής.

3. 'Ηλικία ούχί άνωτέρα τών 30 
έτών (γεννηθέντες άπό τοΰ έτους 
1945 καί έντεΰθεν).

4. Διά τούς άνω τών 19 έτών υ
ποψηφίους "Αρρενας έκπλήρωσις 
τών στρατιωτικών υποχρεώσεων ή 
νόμιμος καί οριστική άπαλλαγή έξ 
αυτών ούχί όμως διά λόγους υγείας.

Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά 
συμμετάσχουν οί διά λόγους σπου
δών τελοΰντες έν αναβολή κατατά- 
ξεως καί οί ύπηρετοΰντες εις τάς 
τάξεις τοΰ στρατοΰ. Ή πρόσληψις 
τών έκ τών τελευταίων τούτων έπι- 
τυχόντων τελεί υπό τήν αϊρεσιν τής 
άποστρατεύσεώς των, τό άργότερον, 
μέχρι τής 31.12.1975.

5. Νά εΐναι τέκνα έν ένεργείφ ύ
παλλήλων τής Τραπέζης ή συνταξι
ούχων ώς καί θανόντων έν ένεργείςι 
ή είς κατάστασιν συνταξιοδοτήσεως 
ύπαλλήλων τής Τραπέζης.
2. Εξεταστέα Μαθήματα

1. "Εκθεσις Ιδεών
2. Πρακτική ’Αριθμητική
3. Ξένη γλώσσα (’Αγγλική ή Γαλ

λική ή Γερμανική). Ή έξέτασις θά 
συνίσταται είς τήν μετάφρασιν κει
μένου έκ τής ‘Ελληνικής είς τήν ξέ- 
νην γλώσσαν, τής προτιμήσεως τοΰ 
έξεταζομένου.

Έπιτυγχάνοντες θά θεωροΰνται 
οί λαμβάνοντες είς μέν τήν "Εκθε- 
σιν ’Ιδεών τουλάχιστον τήν βάσιν, 
είς δέ τά έτερα δύο μαθήματα άθροι- 
στικώς σύνολον βαθμών τούλάχιστον 
ίσον πρός τό άθροισμα τής βάσεως 
έκάστου τών μαθημάτων τούτων.
3. Διατυπώσεις συμμετοχής είς τόν 

διαγωνισμόν
Α’ίτησις συμμετοχής συντεταγμέ

νη έπί είδικοΰ έντύπου τής Τραπέ
ζης, ώς τό συνημμένον υπόδειγμα.

Αί αιτήσεις θά ύποβληθοΰν ύπό 
τών ένδιαφερομένων αυτοπροσώπως, 
έπί τή προσκομίσει τής ’Αστυνομι
κής των ταυτότητος, άπό τής 20ής 
'Οκτωβρίου έ.έ. (ήμερα Δευτέρα), 
μέχρι καί τής 15ης Νοεμβρίου έ.έ. 
(ήμέρα Σάββατον), άργότερον, ώς 
κάτωθι:

α) Ύπό τών διαμενόντων είς τήν 
περιφέρειαν τέως Διοικήσεως Πρω- 
τευούσης είς τήν παρά τή Διοικήσει 
τής Τραπέζης Διεύθυνσιν Προσωπι
κού — Υπηρεσίαν Προσλήψεων (ο
δός Αίολου 86, 2ος όροφος, τηέφ. 
3211.058 ή 3210.411 έσωτ. 285) 
καθ’ όλας τάς έργασίμους ή μέρας 
καί άπό ώρας 8.00 έως 10.00 π.μ.

6) Ύπό τών διαμενόντων είς τάς 
’Επαρχίας, είς τό πλησιέστερον τής

10 ΧΙΜΡλΧΜΟΝ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
'Τπό τοΰ Δ.Σ. άπ-εστάλη τό κα

τωτέρω έγγραφο πρός τήν Διοίκη- 
σι τής Τραπέζης.

όριε Διοικητά,
Ή ,λύσνς πού έδόύη ε’ις τό θέμα 

τής λειτουργίας Βρεφονηπιακού Στα
θμού δέν περιέλαβε τάς μητέρας ύ
παλλήλους τών ’Επαρχιακών Υπο
καταστημάτων τής Τραπέζης μας.

Οΰτω δέν χορηγείται εΐς αύτάς 
ύπό τής Τραπέζης τά χιλιόδραχμον 
τό όποιον καταβάλλει αϋτη ε’ις τάς 
μητέρας ύπαλλήλους τών Υποκατα
στημάτων ’Αθηνών — Πειραιώς.

Δέν απαιτείται ασφαλώς νά άνα- 
φερθώιμεν εις τούς λόγους πού έπο- 
βάλλονν τήν ΐσην μεταχείρισιν τού 
Προσωπικού Κέντρου καί ’Επαρχιών 
ή νά τονίσωμεν τήν πικρίαν τών έν 
τή επαρχίρ συναδέλφων μας διά

τήν άδικον έξαίρεσίν των άπό τό μέ
τρο τής άντιμετωπίσεως τοΰ βρεφο
νηπιακού σταθμού.

Περαιτέρω παράτασις τής αδικαι
ολογήτου ταύτης διακρίσεως, ώς καί 
ύμείς άντιλαμβάνεσθε, δέν είναι έ- 
πιτρεπτή.

’Επιβάλλεται όθεν ή έπέκτασις 
τής καταβολής τοΰ χιλιοδράχμου διά 
τήν δαπάνην τού βρεφονηπιακού στα
θμού καί είς τάς μητέρας - ύπαλλή
λους τών ’Επαρχιακών 'Υποκαταστη
μάτων τά δικαιώματα τών οποίων, 
ώς ύπαλλήλων τής Τραπέζης κατ’ 
ούδέν ύστεροΰν τών δικαιωμάτων 
τών συναδέλφων των τού Κέντρου.

Μετά τιμής,
Ό Πρόεδρος 

Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 
Κ. ΡΟΤΣΣΑΚΗΣ»

διαμονής των Υποκατάστημα τής 
Τραπζέης καθ’ όλας τάς έργασίμους 
ήμέρας καί ώρας.

Αιτήσεις ύποβληθεΐσαι μέχρι σή
μερον καθ’ οίονδήποτε τρόπον δέν 
θά ληφθοΰν ύπ’ όψιν.
4. "Οροι προσλήψεως

α) Άρτιμέλεια καί ύγεία πιστο
ποιούμενα! ύπό τών ιατρών τής εκ
λογής τής Τραπέζης, έξόδοις της.

6) Υποβολή τών κάτωθι πιστο
ποιητικών:

1. Δελτίον άναγγελίας προσλή
ψεως μισθωτοΰ.

2. Τών λοιπών ύπό τοΰ ’Οργανι
σμού τής Τραπέζης καί τών κειμέ
νων Νόμων προβλεπομένων πιστο
ποιητικών καί στοιχείων.

γ) Παρακολούθησις μαθημάτων 
είς Σχολήν Προπαιδεύσεως, έν Ά- 
θήναις.

Αί προσλήψεις θά πραγματοποιη
θούν, κατά σειράν έπιτυχίας, βάσει 
καταρτισθησομένου κοινοΰ δΓ άρρε- 
νας καί θήλεις πίνακος αποτελεσμά
των, ή δέ τοποθέτησις τών προσλη- 
φθησομένων θά γίνη κατά τήν κρί
σιν τής Τραπέζης, βάσει τών υφι
σταμένων είς Προσωπικόν άναγκών 
αυτής.

ν* ύπαρξη εΰνομ-ou- 
|μ£νη Ιίολετεία καί να μ,ην·! 
ΐπαραι.γκωνί!ίωνταε οί μ,ή) 
ξδυνάμ,ενοι νά, δϊ*θέαουν< 
iovoca εβχυρών προβώ- 

£«ων εχε& β'εαπίσθε,ΐ ή τε. 
moipta ασων χρηοεμ-υποο^ 
ίοον «πλάγια μ,εσα» Ώιάΐ 
ίνά επιτύχουν οίονδήποτε) 
^υπηρεσιακόν οφελος.

Έξ όσων γνωρίζουμε< 
ξούδείς, ούδεποτε, εχει' 
ιΐατω καί έπιπληχβή δια' 
|χρηαιμοποέησιν «πλαγι
νών μέσων» είς την ΤΓρά-jj 
Ύ’.εξά μας.

ι%’ά είμεθα άραγε όα- 
ίσις είς τον ελληνικόν χω- 
ιρον ή «τά στραβά τά μά- 
^τια» παίρνουν καί δίνουν; ' 

Επειδή δμως ή -/οικία' 
ΐέπερίσευσε, καλόν είναι] 
/νά θυμηθούμε οτι, ολα^ 
^εχουν ενα δριο καί (ίτι^ 
£το κακό, δυστυχώς, πα-ΐ 
>ράγινε.

Είς σημείωμά μας, πού δημο- 
σιεύθηκε είς τό προηγούμενο 
φύλλο τής «Τραπεζιτικής» πα- 
ρελείψαμε νά αναφέρουμε τή θε
τική συμβολή τοΰ Προσωπικοΰ 
τοΰ Κεντρικού Καταστήματος 
Πειραιώς καί τών Υποκαταστη
μάτων Βασ. Σοφίας Πειραιώς 
καί Πλατείας Βικτωρίας τό ό
ποιον μέ τήν όρθή καθοδήγηση 
τής ΰποδιευθύνσεως Διεθνών! 
Δραστηριοτήτων συνέβαλε είς 
τήν έπισήμανσι καί σύλληψι τοΰ 
μαφιόζου πού έξαργύρωνε πλα
στές έπιταγές.

Οί συνάδελφοί μας τών ανω
τέρω Υποκαταστημάτων ώς καί 
τοΰ Υποκαταστήματος Γλυφά
δας απέδειξαν γιά μιά άκόμη 
φορά ότι τό Προσωπικό τής 
Εθνικής Τραπέζης παραμένει 
άγρυπνος φρουρός τών συμφε
ρόντων της.

• ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΗ 
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΣ

Ύπό τοΰ Διοικητ. Συμβουλίου 
τοΰ Συλλόγου μας άπεστάλη ιό 
κατωτέρω τηλεγράφημα πρός τόν 
Διοικητήν τής Τραπέζης μας κα
θηγητήν κ. "Αγγ. Άγγελόπουλον.

«Διαμαρτυρόμεθα έντόνως διά με- 
λετωμένην συνταξιοδότησιν MIX. 
ΚΟΖΩΝΗ διατελέσαντος Ύποδιοι- 
κητοΰ Εθνικής Τραπέζης κατά τήν 
περίοδο 1972—1974 ύπό Ταμείου 
Συντάξεων Προσωπικοΰ ’Εθνικής 
Τραπέζης καί ύπό τήν άνωτέρω ι
διότητά του. Παρακαλοΰμεν προβή- 
τε είς άμεσον τροποποίησιν κατα
στατικού Ταμείου Συντάξεων».

Τί ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
ΚΑΙ Η ΕΚΤΟΣ Ε1ΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΟΣΙΣ

Τάς προϋποθέσεις καταβολής ώς 
καί τόν τρόπο υποβολής πρός εγ- 
κρισι τών υπομνημάτων οδοιπορι
κών έξόδων καί άποζημιώσεως δι’ 
έκτος έδρας άπασχόλησιν λόγω με- 
τακινήσεως δΓ υπηρεσιακούς λό
γους καθορίζει ό Κανονισμός. ’Ο
δοιπορικών Έξόδων καί Άποζημιώ- 
σεως δΓ έκτος έδρας άπασχόλησιν 
ώς κατωτέρω:

Α' ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

I. Δικαιούμενοι οδοιπορικών έξόδων

1. Δικαιούνται οδοιπορικών έξό
δων μόνον οί δι’ υπηρεσιακούς λό
γους μετατιθέμενοι ή άποσπώμενοι, 
ώς καί οί πρός έκτέλεσιν διατετα- 
γμνης υπηρεσίας μετακινούμενοι ύ- 
πάλληλοι.

Ως εκ τούτου δέν δικαιούνται 
τοιούτων έξόδων:

α) Οί κατόπιν αίτήσεώς των με- 
τατιμέμενοι ή άποσπώμενοι υπάλ
ληλοι καί

β) Οί νεοπροσλαμβανόμενοι ύ- 
παλληλοι, οί μεταβαίνοντες πρός 
άνάληψιν υπηρεσίας είς τήν είς ήν 
διωρίσθησαν θέσιν πλήν τών τοπο- 
θετουμένων έκτος τοΰ Νομοΰ, ένθα 
εύρίσκεται ή μόνιμος κατοικία των. 
Η περιοχή ’Αθηνών — Πειραιώς, 

θεωρείται ώς ένιαϊος νομός.
2. Έν περιπτώσει μεταθέσεως ύ 

παλλήλου δι’ ύπηρεσιακούς λόγους, 
άναγνωρίζονται δαπάναι μετακινή- 
σεως καί διά τά μέλη τής οικογέ
νειας του.

II. Έγκρισις πραγματοποιήσεως 
μετακινήσεως

Διά πάσαν μετακίνησιν υπαλλή
λου άπαιτεϊται έγγραφος διαταγή
τών:

1) Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή 
Ανεξαρτήτων Μονάδων Διοικήσεως, 
διά τά στελέχη καί τό λοιπόν Προ
σωπικόν αυτής.

2) Διευθυντών ’Ανεξαρτήτων Μο
νάδων Δικτύου ή Περιφερειακών Δι
ευθύνσεων διά τά στελέχη καί τούς 
υπαλλήλους τών Καταστημάτων καί 
Υποκαταστημάτων τής Τραπέζης.

III. ’Αναγνωριζόμενα έξοδα.

’Αναγνωρίζονται έπί τή βάσει 
άποδείξεων τά κάτωθι έξοδα: (Δα
πάναι μή ύπερβαίνουσαι τάς 100.- 
Δρχ. δύνανται νά έγκριθοΰν καί ά- 
νευ άποδείξεων).

1. Τό άντίτημον τών εισιτηρίων 
τών προβλεπομένων είς τό πρόγραμ
μα τού υπηρεσιακού ταξιδιού μετα
κινήσεων.

Αί μετακινήσεις δέον όπως πραγ
ματοποιούνται διά τών κατά περί- 
πτωσιν υφισταμένων συγκοινωνακών 
μέσων (άεροπλάνων, ότμοπλοίων, 
σιδηροδρόμων, λεωφορείων). Είς 
περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως άτμο- 
πλοίων ή σιδηροδρόμων άναγνωρί- 
ζεται εϊσιτήριον Α' θέσεως.

2. ’Αναγνωρίζεται, ώσαύτως, ή 
χρησιμοποίησις αυτοκινήτου I. X. 
έπί καταβολή άποζημιώσεως έκ Δρχ.
3. δΓ έκαστον διανυόμενον χιλιό
μετρων, πλέον έξόδων διελεύσεως 
(διοδίων - πορθμείων) είς περιπτώ
σεις μετακινήσεως:

α) Διευθυντών, Ύηοδιευθυντών 
καί Συμπρ. Ύποδ)ντών τόν βαθμόν.

β) Προϊσταμένων Διευθύνσεων 
Διοικήσεως, Ύποδιευθντών Διοική- 
σεωςσεως καί Διευθυντών Περιφε
ρειακών Διευθύνσεων, άνεξαρτήτως 
βαθμοΰ.

γ) Δύο ή περισσοτέρων έκ τών 
λοιπών υπαλλήλων διά τοΰ αυτοΰ 
αύτοκινήτου.

Κατ’ έξαίρεσίν τής περιπτώσεως 
γ' έπιτρέπεται ή χρησιμοποίησις 
αυτοκινήτου Ι,Χ. διά τήν μετακίνη- 
σιν ένός μόνον υπαλλήλου, έφ’ ό
σον ύφίσταται ήτιολογιημένη πρός 
τοΰτο άνάγκη, ύπό τήν προϋπόθε- 
σιν προεγκρίσεως τοΰ αρμοδίου Δι- 
ευθυντοΰ ή Περιφερειακού Διευθυν- 
τοΰ.

Ελλείψει τών άνωτέρω προϋποθέ- 
σεων, είς περίπτωσιν χρησιμοποι- 
ήσεως αυτοκινήτου Ι.Χ. ή καταβαλ- 
λομένη άποζημίωσις άρίζεται είς 
δρχ. 1,50 μόνον, άνά χιλιόμετρον.

Είς τάς περιπτώσεις τής παρού- 
σης παραγράφου έτερα έξοδα, πέ
ραν τήής άνά χιλιόμετρον άποζημι
ώσεως καί έξόδων δέν άναγνωρί- 
ζονται.

3. Είς ολως έξαιρετικάς περιπτώ
σεις τό 1)2 τοΰ συνόλου τής δαπά
νης τοΰ ξενοδοχείου ύπνου καί κα
τόπιν ειδικής έγκρίσεως τοΰ Προϊ
σταμένου τής, είς ήν υπάγονται, Δι 
ευθύνσεως.

4. Ή δαπάνη ξενοδοχείου τών 
μετατιθεμένων ύπαλλήλων καί τών 
μελών τής οικογένειας των διά τό 
άπό τό τής άφίξεως είς τόν τόπον 
προορισμοΰ καί μέχρι 5 (πέντε) 
κατ’ άνώτατον οριον ημερών διά
στημα.

5. Τά έξοδα συσκευασίας, φορτω 
τικά, έκφορτωτικά, μεταφορικά έν 
γένει καί άχθοφορικά τών έπίπλων 
καί σκευών τοΰ μετακινουμένου καί 
τής οικογένειας του είς περιπτώ
σεις μεταθέσεως.

6. Τό άμαξαγώγιον άπό τής κα
τοικίας τοΰ μετακινουμένου μέχρι

τοΰ τόπου άφετηρίας τοΰ μεταφο
ρικού μέσου καί τάνάπαλιν.

Β’ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ 
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 

"Υφος άποζημιώσεως 
καί προϋποθέσεις καταβολής της

1. ΔΓ έκάστην διανυκτέρευσιν έ
κτος έδρας καταβάλλεται ήμερησία 
άποζημίωσις ίση πρός τό 1)25 
τών μηνιαίων άποδοχών τοΰ μετα- 
κινουμένου μέ κατώτατον οριον δρχ. 
450.

‘Ως μηνιαΐαι άποδοχαϊ νοοΰνται 
αί νόμιμοι τοιαΰται, ήτοι αί κατ’ 
έλάχιστον οριον ύπό τοΰ νόμου ή 
έτέρας τίνος διατάξεως άναγκα- 
στικοΰ χαρακτήρας (Υπουργικής ά
ποφάσεως, Συλλογικής συμβάσεως 
έργασίας, διαιτητικής άποφάσεως 
κ.λ.π.) οριζόμενοι, ώς ή έν τίρ πί- 
νακι άνάλυσις.

Έν περιπτώσει μή διανυκτερεΰ- 
σεως τό ύψος τής καταβαλλομένης 
άποζημιώσεως άνέρχεται είς:

α) Τό 1)4 τής ήμερησίας τοιαύ- 
της, έφ’ όσον ή έπιστροφή λαμβά
νει χώραν μετά τήν λήξιν τοΰ κανο
νισμένου ώραρίου τής Τραπέζης 
καί πρό τής 18.00 ώρας.

β) Τό 1)2 τής ήμερησίας τοιαύ- 
της μέ έλάχιστον Δδχ. 225, έφ’ ό
σον ό μετακινούμενος έπιστρέφει 
είς τήν έδραν του μετά τήν 18.00 
ώραν.

2. Είς περίπτωσιν διανυκτερεύ- 
σεως είς ξενώνας τής Τραπέζης ή 
είς έτέρους χώρους μισθωμένους 
παρ’ αύτής, ή άποζημίωσις περιο
ρίζεται είς τά 4)5 τής καταβαλλο
μένης τοιαύτης.

3. Άποζημίωσις έκτος έδρας 
κατ’ άνώτατον οριον μέχρι 10 ήμε- 
ρών, θά καταβάλληται καί είς 
τούς μετατιθεμένους ύπαλλήλους 
πρός κάλυψιν τών δημιουργουμένων 
πρό τής οριστικής έγκαταστάσεώς 
των έξόδων.
Γ' ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙ ΚΑΙ ΟΛΟΓΗΤΙ-

ΚΩΝ — ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 
I. Δικαιολογητικά

1. Άντίγραφον έγκριτικής διατα
γής, έκτος έάν προσυπογράφεται 
ή ΰποβαλλομένη κατάστασις έξό
δων, παρά τοΰ άρμοδίου διά τήν 
χορήγησιν έγκρίσεως οργάνου. 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

Κοινωνικά
ΕΥΧΑΙ

—Είς τόν συν. Γεώργιο Φαδάκη, 
τού Ύποκ)τος Γαλατσίου, στέλνω 
τις καλύτερες εύχές μου μέ τήν ευ
καιρία τών γόμων του μέ τήν δίδα 
Μαρία Τσιαμπαλοΰ.

Κ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ
*

—Στούς συν. Νίκο Κατσουρό καί 
Φαίδονα Καχρίλα, εύχομαι νά χαί- 
ρωνται τά τέκνα πού απέκτησαν.

—Είς τούς συν. Κων)νον Πιτσάκη 
καί "Αρτεμι Άντωνιάδου, πού τέλε- 
σαν τούς γόμους των, εύχομαι κά
θε εύτυχία.

ΓΕΩΡ. ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ
*·

—Είς τόν συν. Δημήτριο Παπα- 
γούλα καί τήν σύζυγό του, εύχομαι 
νά χαίρωνται τό κοριτσάκι πού απέ
κτησαν.

ΑΠΟΣ. ΜΠΡΑΧΑΛΑΣ 
Ε.Τ.Ε. Τρικάλων

ΔΩΡΕΑI ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ
-—Ή Διεύθυνσις καί τό Προσω

πικό Ύποκ)τος Βάθης είς μνήμην 
τοΰ πατρός τοΰ συναδέλφου των ’ I - 
ωάννη Μπαγάκη, δραχ. 1.400.

*
—-Ό Νικόλαος Μάντζος είς μνή

μην τής μητρός τοΰ Άνδρέου Άνα- 
στασάκη, τέως Προέδρου Συλλόγου 
Βοηθητικού Προσωπικού, δρχ. 500.

*
-—’Αντί στεφάνου είς μνήμην 

Σούλας Κανταράκια, τό Προσωπικόν 
τοΰ Τμήματος Πιστώσεων Εξωτερι
κού Κ.ιΚ. διέθεσε υπέρ άγαθοεργοΰ 
σκοπού δραχ. 2.000.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθάνομαι υποχρεωμένος νά ευ

χαριστήσω θερμώς άπαν τό Επι
στημονικόν, Νοσοκομειακόν, Διοικη
τικόν καί Βοηθητικόν Προσωπικόν 
τής Κλινικής «Υγείας Μέλαθρον», 
διότι μέ άληθινήν άγάπην, στοργήν 
καί συγκινητικός προσπάθειας έξι 
κνούμενοι καί πέραν τών καθηκόντων 
των προσεπάθησαν νά απαλύνουν 
τάς όδύνας τής άγαπημένης μου συ
ζύγου Σούλας, μεταστάσης είς Κύ
ριον, κατά τήν διάρκειαν τής νοση
λείας της είς τό «Υγείας Μέλα
θρον».

ΚΩΝ. ΚΑΝΤΑΡΑΚΙ ΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους τούς 

συναδέλφους τοΰ Κέντρου Μηχανο
γραφίας καί τοΰ Ύποκ)τος Κολωνα- 
κίου καθώς καί τών άλλωνΎποκ)των 
τής Τραπέζης μας πού δέχθηκαν 
πρόθυμα νά προσφέρουν αΐμα πρός 
διάσωσι τής αδελφής μας, άνεξάρ- 
τητα αν ή μοίρα μάς έπεφλλαξε τό 
θλιβερό γεγονός τής άπωλείας της.

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΊσοΑογισμός τής 30ής Σεπτεμβρίου 1975

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Α) ΠΑΓΙΟΝ

I.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΝ

1.ΑΚΙΝΗΤΑ (μετ‘άφαίρεσιν αποσβέσεων)

α) όδοΟ Ροϋσβελτ 60 (5ος&6ος όροω.) ]

3) έν Σπέτσαις έκ κληροδ.(Δ.Μπούμπουλη) 13.506 

2 . ΕΠΙΠ.ΛΑ-ΣΚΕΥΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Μεϋον Αποσβέσεις

Ε Μ Ο Μ Α Λ Α ΙΟΝ

1. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ & ΕΙΣ'ΌΡΛΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑΙ18.507 45.612-

231.839-

100.115- 131.724-

3.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ .901-

4.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Αύτοκίνητον 

Μεΐον αποσβέσεις
136.451-

I, Δ ΙΟ Ν Κ' ΓΟΑΛ A I Ο Ν54.826- 26.156.644 26.202.256

II.ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΝ

1. ΠΑΓΙΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ
2. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

!·. 500-

20.996.945- 21.233.403

Β) ΚΥΚΛΟ Ο Ρ Ο Υ Ν

1.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ

α) όψειλέ μελών 

3) " υπαλλήλων

γ) προσωρινοί λογ/σμοί

16.000-

4.969-

92.321- 113.290-

2.ΟΦΕΙΛΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 17.000-
3.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΜΙΣΘΩΝ •45.000-
4.ΔΑΠΑΝΑΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 55.900- 231.190-

Γ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΝ

1.TAMEΙΟΝ 7.960

2.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ παρά ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ε.Τ.Ε. Λογ/σμός 480005 729.703- 4.737,663

26.202.256 'Εν Άθήναις τή 30η (£ξπτεμβρίου 1975 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γψ. ΓΡ^ίΊί^ΤΕΥΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Λ/

26.202.256

,ΖΖ/'ΊΙΒΚΟπΟΣ Κ.ΡΟΥΣΣΛΚΗΣ' Ε.ΠΕΤΡΙΔΗ

Ανάϋυσις μερίδος-Έσοδα και "Εξοδα 30ης Σεπτεμβρίου 1975

ΕΞΟΔΑ· (Μεταφορά γρεωστικών υπολοίπων)

1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Μισθοδοσία προσωπικού 391.234-
Καταβολαί Ι.Κ.Α. 51.262-
Ταμεΐον Έπικουρίσεως 5.316-

Χαρ/ον καί Ο.Γ.Α. 2.070-

Συνδρομαί τηλεφώνου Ταχ/κά 

* Ημερήσιος καί περιοδικός τύπος
Έκπτωσις υπέρ έστ ιαζομένων Κέντρου 227.486-

" " " 'Επαρχίας 1.893.919-

Έξοδα άντ/ων *Υποκ/των 

" έορτών & ψυχαγωγίας 
" λειτουργίας λέσχης 

" δικών καί άμοιβαί δικηγόρων 

" διάφορα 

" Συνδ/κών Αγώνων

" υιοθεσίας χωρίου Μολυβδοσκεπάστου 

Έκδοσις έφημερίδος"ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ"
Γραφική ύλη

Βοηθήματα-Φιλοδωρήματα 

Κοινωνικαί υποχρεώσεις 

Δαπάναι Ασφαλιστικού 

Φόροι Δημοσίου 

Δαπάναι κινήσεως αυτοκινήτου 

Πρακτικά Διοικ.Συμβουλίου 

'Αθλητικοί Αγώνες 

'Αποζημιώσεις

2. ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 

Εισφορά Συλλόγου μέχρι 30/9/75

3. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ 

Διαφορά έσόδων 1975

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΙΙρός τήν Ι^ενεζήν Χυνέλευσιν 
των μελών του ϋυλλόγου
Επαλλήλων * ΙιΤΟνεζής Τ'ραιηε.ης της Ελλάδος

Ενταύθα,
MLoptot Συνάδελφοί,

Συμφώνως προς την οοθεϊσαν ϋμιν εν. των άρχχιρε- 
οίών τής Της ζαί 8ης Απριλίου 1913 εντολήν, 
προεδημεν εις τον έλεγχον τής διαχειρίαεως του Συλ
λόγου νατά τήν χρήαιν 1973 (άπό 1)1)Τδ5 έως 
ί$0)9)ΤΕ>).

' Εν. του ελέγχου διεπιστώβη ή άζρίβειχ των έγγρα
φων εις τά βιβλία του Συλλόγου, τά υπόλοιπα των ό
ποιων βυμφωνουν προς τά εν Ίαολογιαμφ άναγραφό- 
μενα ποσά.

Έν Άθήναις τή 22α Όζτωβρίου 19Τ5»
Οΐ Έλεγζταί

Εύάγγ. Καραγιάννης II. Σάλτας II. Σιαζαμπενης

ΤΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
ΚΑΙ Η ΕΚΤΟΣ ΕΑΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΟΣΙΣ
(ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 2ας ΣΕΛ)

2. 'Αποκόμματα εισιτηρίων, ά- 
ποδείξεις άμαξαγωγίων κλπ.

3) Έν περιπτώσει χρησιμοποιή- 
σεως αυτοκινήτου I. X. αναγράφε
ται έν τή ύποβαλλομένη καταστά- 
σει ό αριθμός κυκλοφορίας αυτού 
ώς καί τά ονόματα των συνταξι- 
δευσάντων, επισυνάπτονται δε άπα- 
ραιτήτως:

α) Ή προέγκρισις τού αρμοδίου 
Διευθυντοΰ ή Περιφερειακού Διευ- 
θυντοΰ προκειμενού περί χρησιμο- 
ποιήσεως αυτοκινήτου λόγω ήτιολο- 
γημένης άνάγκης ΰφ’ ένός μόνον ΰ- 
παλλήλου.

6) Αί άποδείξεις των τελών διο
δίων.

4. Λογαριασμός Ξενοδοχείου εις 
τάς ηεριπτώσεις μεταθέσεως καί 
τού Κεφ. Α' παρ. 111 έδαφ. 3.

5. ’Αποδείξεις τού έπιλεγέντος 
μεταφορικού οίκου ή τρίτων διά 
τάς δαπάνας συσκευασίας, φορτώ- 
σεως, έκφορτώσεως καί μεταφοράς 
έν γένει τής οικοσκευής τού μετα
κινούμενου.

6. Φωτοαντίγραφου τής μισθο
δοσίας τού μηνός κατά τήν διάρ
κειαν τού όποιου έπραγματοποιή- 
θη ή μετακίνησις.

II. Τρόπος, προθεσμία υποβολής 
καί εγκρισις δαπανών

Ή κατάστασις έξόδων, μετά τών 
συνημμένων αύτή δικαιολογητικών 
υπογεγραμμένη υπό τού μετακινηθέν 
τος καί τών άμέσως Προϊσταμένων 
του, θά ΰποβάλληται έντός ΙΟημέ- 
ρου τό άργότερον άπό τού πέρατος 
τής μετακινήσεως μέσω τών άρμοδί- 
ων οργάνων ώς κάτωθι:

α) Τό προσωπικόν τών Διευθύν
σεων καί τών λοιπών ’Ανεξαρτήτων 
Μονάδων τής Διοικήσεως, ώς καί 
τών άνεξαρτήτων Καταστημάτων, ύ- 
πηρεσιακώς, προς τήν άρμοδίαν Υ
πηρεσίαν τής Διευθύνσεως Προσω
πικού, ή όποια θά έγκρίνη τήν κα
ταβολήν.

β) Τό προσωπικόν τών Καταστη
μάτων μέσω τής Διευθύνσεως αυ
τών προς τον αρμόδιον Περιφερει
ακόν Διευθυντήν.

Έκ τών ώς άνω ΰποβαλλομένων 
εις τούς . Διευθυντάς Περιφερειακών 
Διευθύνσεων αταστάσεων έξόδων, αί 
μέχρι τού συνολικού ποσού δρχ. 15. 
000, κατά περίπτωσιν, έγκρίνονται 
ΰπ’ αυτών κατόπιν έμπεριστατωμέ- 
νου έλέγχου, τών δικαιολογητικών 
παραμενόντων εις τήν έγκρίνουσαν 
Περιφερειακήν Διεύθυνσιν. Ή κατα
βολή θά διενεργήται μέσω τού Υ
ποκαταστήματος, εις ο υπηρετεί ό 
δικαιούχος, χρεώσει τού Γενικού Λο
γιστηρίου — Υπηρεσία Λογιστη- 
γαριασμοΰ «370 — Διοίκησις δρχ. 
ύπομερίς «Διεύθυνσις Γενικού Λο
γιστηρίου — Υπηρεσία Λογιστηρί
ου Προσωπικού 6—22» ύπό είδοποί 
ησιν τής Διευθύνσεως Προσωπικού.

Αί άνω τών δρχ. 15.000 — δα- 
πάναι κατπιν έλέγχου, διαβιβάζον
ται εις τήν Διεύθυνσιν Προσωπι
κού, προς εγκρισν, μετά σχετικής 
είσηγήσεως.

Δ' ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΔΑ
ΠΑΝΩΝ

Έπικειμένης μετακινήσεως ΰπαλ 
λήλου δύναται νά χορηγηθή έντολή 
τού έγκρίνοντος τήν μετακίνησιν, 
προκαταβολή έναντι οδοιπορικών έ
ξόδων καί άποζημιώσεως έκτος ε
κτός έδρας ώς κάτωθι:

α) Εις τό Προσωπικόν τής Διοι- 
κήσεως ύπό τής αρμόδιας υπηρεσί
ας τής Διευθύνσεως Γενικού Λογι
στηρίου κατά τά κεκανονισμένα.

β) Εις τό προσωπικόν τού Δι
κτύου ύπό τών Καταστημάτων, χρε
ώσει τού Γενικού Λογαριασμού 
«370 — Διοίκησις δρχ.», ύπομερί- 
δος «Δ)νσις Γενικού Λογιστηρίου 
Υπηρεσία Λογ)ρίου Προσ)κοΰ 6— 
22», μετ’ άναλόγου αιτιολογίας καί 
τών στοιχείων τής έγκρίσεως έπί 
τού σχετικού χρεωστικού έγγρά- 
φου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΑ

875 Μέτοχοί Ε.Τ.Ε. κτήσεως μέση 19.087.634
80 " Ε.Κ.Τ.Ε. " 315.900

1 " ΕΛΛΑΔΟΣ » 2.140
38 " Ε.Τ.Ε.Β.Α. " 360.000

366 " ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ »
315 "ΕΘΝΙΚΗ" ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Μ

572 " Μ.Ε.Τ.Κ.Α. " 382.432
300 Ομολογίες Λ.Δ.Ο.Α. 6,5% 1970 150.000

50 Λ.Δ.Ο.Α. 6,51 1971 25.000
400 Λ.Δ.Ο.Α. 6,5% 1972 200.000

1 Μερις Προμηθευτικοί) Συνεταιρισμού 1.000
Σ ύ ν ο λ ο ν 20.996.945

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΠΟ 1)1 · 30)9)75

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

Έν 'Αθήναις τή 30η Σεπτεμβρίου 1975
ο γε^.γρΛμμάτευς

1) ΑΜΟΙΒΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

α) Μισθοδοσία Ρροσαπιικοϋ 6 3 3.636 

Γ) ΚαταΒολαί εις Ι.Κ.Α. 102.099 

γ) Ταμειον Έπικουοίσεως 13.162 
δ) Χαρ/ον ξ. Ο.Γ.Α. 3.307 752.204

1) ΟΦΕΛΕΙΑΙ έκ τής λειτούογίας 

τοϋ έστιοτορίου άπό 1/1 έως 

30/8/75 137.843 50

2) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 817.238

2) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

α) Σύνδρομαί Ο.Τ.ΐί. 

β)“Υδοευσις—Φωτισμός 

γ) Συντήρησις 'Ακινήτου 
δ) " Σκευών
ε) Διάφορα έζοδα

3.00160

41.34890

9-4.757

37.831
202.8775025.939

V Ο λ Ο V 955.08150

Λ
Έν Άθήναις χ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
/

Ο CEN. ΠΡΑΜΓ

Ν_^Τμ0ΠΟΣ Κ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ

Σεπτεμβρίου 1975 
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Ε.ΠΕΤΡΙΔΗ

ΜΕΡΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΟΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» ΑΠΟ 1)1 - 30)9)75

ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ

1) ' Λζ ίσ. δη μοσ ι ο γ par d ι κ οϋ χάρτου
2) Στοιχειοθεσία- ‘Επιμέλεια- Έκτύπωσις?

43.672
130.487

1) Εισωορά Συλλόγου 196.736

3) Διοοθωτικά
4) Κλισέ

16.400
6.177

Σ ύ ν ο λ ο ν 196.736 196.736



'Υπό των συλλόγων προσωπικού έζητήδπ Τοποθετήσεις καί μεταβοϋαϊ

Νλ ΕΦΑΡΜΟΙΘΗ Η ΑΙΑΤΑΞΙΣ ΙΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 
TOY OPfANUMOY ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ο Τό ύποβληδέν εις την διοίκησι ύπόμνημα

Την εφαρμογή τής διατάξεως 
τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 7 
τοΰ ’Οργανισμού τής Υπηρεσίας 
έζήτησαν από την Διοίκησι τής 
Τραπέζης ot ΣύλλογοιΎπαλλήλων, 
Είσπρακτόρων καί τοΰ Βοηθητικοί 
Προσωπικού μέ τό κατωτέρω υπό
μνημά των:

ΣΤΑ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΕ 
ΣΤΛ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΤΕ 
ΣΤΛ. ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

«Κύριε Διοικητά,
1. Έ,χαμεν την τιμήν νά έπανέλ- 

θωμεν ιέπί τής παρά τής Ύμετέρας 
Τραπέζης έν μέρεί- εφαρμογής τής 
διατάξεως τής παραγράφου 1 τοϋ 
άρθρου 7 τοϋ ’Οργανισμού τής Υ
πηρεσίας. ’Ενώ ή -διάταξις αϋτη ο
ρίζει σαφώ-ς, ότι χορηγείται εις τούς 
περί ών αϋτη προαγομένους υπαλλή
λους, προσαύξησις αμα τή συμπλη
ρώσει τοϋ διά τήν χορήγησίν της 
άπαιτουμένου χρόνου, ή κλάσμα τσι- 
αύτης, εις περίπτωσιν μή συμπληρώ- 
σέως τοϋ διά τήν χορήγησίν τής 
προσαυξήσεως χρόνου, ή Ύμετέρα 
Τράπεζα χορηγεί μέν τήν ολόκληρον 
προ-σαύξησιν, έφ’ δσον συνεπληρώθη 
ό δι’ αυτήν χρόνος, αλλά, περιέρ
γως, δέν χορηγεί κλάσμα τοιαΰτης, 
εις περίπτωσιν συμπληρώσεως μέρους 
τοΰ διά τήν χορήγησίν αυτής χρό
νου.

Καί τούτο εχει σημασίαν διά τήν 
περίπτωσιν κατά τήν οποίαν αί άπο- 
δοχαί τοϋ βαθμοΰ εξ οΰ ή προαγωγή 
είναι μείζονες των αποδοχών τοΰ 
βαθμοΰ εις δν ή προαγωγή, λόγφ 
τής προσθήκης τής προσαυξήσεως ή 
τοΰ .κλάσματος τοιαΰτης, αί οποίαι 
μείζονες «ποδοχαί πρέπει νά κατα- 
βάλωνται. Είναι άπαράδεκτον νά κα
θίστανται ιαΰται μείζονες μόνον εις 
τήν περίπτωσιν τής συμπληρωμένης 
προσαυξήσεως καί οχι εις τήν περί- 
πτωσιν κλάσματος τοιαΰτης, είσαγο- 
μένης διακρίσεως άνευ ερείσματος 
καί δικαιολογίας, άφοϋ ή αυτή διά- 
ταξις ορίζει αδιακρίτως δι’ άμφοτέ- 
ρας τάς περιπτώσεις έξομοιοϋσα πλή
ρως αύτάς.

2. Εις μάτην είναι δυνατόν νά ά- 
ναζητηθή, διά τον αποκλεισμόν τοϋ 
υπολογισμού τοΰ κλάσματος τούτου 
τής προσαυξήσεως, έρεισμα εις άλ
λος διατάξεις καί ειδικό)ς εις τάς 
διατάξεις τής Συλλογικής Συμβά- 
σεως ’Εργασίας τής 22.12.1972.

Ή, ήτις ακέραια καί άνευ -διακρί- 
σ-εως δέον νά έφαρμοσθή, διάταξις 
τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 7 τοΰ ’Οργα
νισμού τής 'Υπηρεσίας διατηρεί τήν 
πλήρη ίσχύν της καί μετά τήν ΣΣΕ 
τής 22.12.1973. Καί έχει πλήρη ί
σχύν έν πρώτοις συμφώνως προς τήν 
γενικήν διάταξιν τής παρ. 3 τοΰ Ινε- 
φαλ. ΤΙΙ, καθ’ ήν εξακολουθούν ί- 
σχύουσαι αί διατάξεις τοΰ ’Οργανι
σμού τής Υπηρεσίας ιέφ’ δσον εις 
τήν ΣΣΕ δέν περιέχεται διάφορος 
ρύθμισις. Καί πράγματι τοιαΰτη διά
φορος ρύθμισις ουδόλως περιέχεται 
εις αυτήν. Μάλιστα δέ ή ΣΣΕ θεω
ρεί καί αναγνωρίζει είδικώς ίσχύου- 
σαν τήν διάταξιν ταύτην, διότι έκ 
των παραγράφων τοΰ άρθρου 7 τοΰ 
Όργανισμοΰ ορίζει δτι παύει νά ί- 
σχύη μόνον ή παρ. 3. Ή παΰσις 
ισχύος μοναδικώς τής παρ. 3 είναι 
δηλωτική τής διατηρήσ-εως έν ίσχύϊ 
οπωσδήποτε τών προηγουμένων πα
ραγράφων τοΰ άρθρου τούτου καί συ
νεπώς καί τής έν προκειμένη) παρ. 
1 αύτοΰ.

Έξ άλλου ή αρχή τής καταβολής 
εις τούς προαγομένους τών αποδο
χών τοΰ βαθμού έξ οΰ προάγονται, 
αν είναι μείζονες τών αποδοχών εί; 
δν προάγονται, καθιεροΰται καί διά 
τής ΣΣΕ καί δή διά τής διατάξεως 
τής παρ. 2 τοϋ Κεφ. I αυτής. Μά
λιστα δέ ή διάταξις αϋτη ορίζει διά 
«βασικόν μισθόν μετά προσαυξήσ-ε- 
ων». Προσαυξήσεις δέ, διά τών ό
ποιων αυξάνεται δ βασικός μισθός, 
είναι ιέκεϊναι αΐτινες χορηγούνται διά 
τών ίσχυουσών διατάξεων τοϋ ’Ορ
γανισμού τής 'Υπηρεσίας καί τής 
ΣΣΕ, έν οίς καί τής ίσχυούσης ώς 
ειρηται διατάξεωις τής παρ. 1 τοΰ 
άρθρου 7 τοΰ Όργανισμοΰ.

3. ’Επί πλέον 6 μή υπολογισμός 
κλάσματος τής προσαυξήσεως προσ
κρούει εις τήν ηθικήν τάξιν. Έφ’ Ο
σον εις τον προαγόμενον σύν τή συμ
πληρώσει πενταετίας χορηγείται ή 
2α προσαύξησις, άντίκειται πρός πά
σαν ηθικήν έννοιαν ούδέν έκ τής δευ- 
τέρας προσαυξήσεως νά χορηγήται 
εις τον προαγόμενον σύν τή συμπλη
ρώσει π.χ. 4 1)2 ετών υπηρεσίας, μέ 
αποτέλεσμα νά γίνεται δυσμενής έν 
συγκρίσει μεταχείρισις τοΰ τυγχά
νοντας ταχυτέρας προαγωγής ίκανοΰ 
υπαλλήλου.

4. Προσέτι δέν είναι νοητόν τό 
κλάσμα προσαυξήσεως νά λαμβάνη- 
ται ύπ’ δψιν κατά τον υπολογισμόν 
τής συντάξεως καί νά μή λαμβάνη- 
ται ύπ’ δψιν κατά τόν υπολογισμόν 
τών αποδοχών, ιέπί τή βάσει τών ό
ποιων καθορίζονται αί συντάξεις.

5. ’Από πάσης απόψε ως ένδείκνυ- 
ται δπως ή 'Τμετέρα Τράπεζα προ- 
6ή εις τήν χορήγησίν τοΰ περί ου 
ή παρ. 1 τοΰ άρθρου 7 τοΰ ’Οργανι
σμού τής 'Υπηρεσίας κλάσματος προ
σαυξήσεως εις τούς προαχθέντας καί, 
προαγομένους υπαλλήλους, έφαρμό- 
ζουσα, ώς είναι πρέπον, τήν διάτα- 
ξιν ταύτην.

Εύελπιστοΰμεν δτι ή 'Τμετέρα 
Τράπεζα, κατόπιν τής διαπιστώσεως 
τής ορθότητας καί τοΰ δικαίου τοΰ 
αιτήματος μας, θά προβή εις τήν 
δέουσαν θετικήν ενέργειαν, από τήν

Τήν 15ην τ.μ. διεξήχθησαν άρχαι- 
ρεσίαι διά τήν άνάδειξι Διοικητι
κού Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου Βο- 
ηθητικοϋ Προσωπικού.

Έπλειοψήφησε τό υπό τόν κ. 
Κουλιέρη ψηφοδέλτιον.

Τό νέον Διοικ. Συμβούλιον συ
νήλθε είς σώμα καί έξέδωσε τήν κα
τωτέρω άνακοίνωσι.
«’Αγαπητοί Συνάδελφοι

Χθές 20 - 10 - 75 στις 3 μ.μ. 
τό νεοκλεγμένο Διοικητικό Συμβού 
λιο συνήλθε σε πρώτη τακτική συ
νεδρίαση, συγκροτήθηκε σέ Σώμα 
καί εξέλεξε τό νέο προεδρείο του 
ώς έξης:

Γιά τήν θέση τοΰ Προέδρου έξε- 
λέγη άνευ αντιπάλου ό σ. Νικ. Κου 
λιέρης παμψηφεί (έλαβε καί τούς 
9 ψήφους). Γ ιά τή θέση τοΰ αντι
προέδρου έξελέγη άνευ άνευ αντι
πάλου ό σ. Π. Κωνσταντινέας παμ
ψηφεί (έ'λαβε καί τούς 9 ψήφους).
Γ ιά τήν θέση τοΰ γενικού γραμμα- 
τέως έξελέγη άνευ αντιπάλου ό σ. 
Κ. Καναβός παμψηφεί (έλαβε καί 
τούς 9 ψήφους). Γ ιά τή θέση τοΰ 
Ταμία έξελέγη άνευ αντιπάλου 6 σ. 
Π. Μαντζουράτος, παμψηφεί (έλα
βε καί τους 9 ψήφους). Γ ιά τήν θέ
ση τοΰ εφόρου έξελέγη άνευ άντιπά 
λου ό σ Γ. Μπορομπόκας παμψη
φεί (έλαβε καί τούς 9 ψήφους).

Τό νέο προεδρείο μαζί μέ τις 
θερμές ευχαριστίες τις όποιες α
πευθύνει πρός τό κυρίαρχο σώμα 
τών Συναδέλφων — κλητήρων υ
πόσχεται δτι ποτέ κατά τήν διάρ
κεια τής θητείας του δέν θά χάση 
τήν έμπιστοσύνη τών Συναδέλφων, 
αντίθετα θά πατάξη κάθε προσπά
θεια για λοξοδρόμηση άπό τόν προ 
ορισμό καί τό καθήκον πού τοΰ ε
πιβάλλει ή ψήφος τους. Θά αποκά
λυψη κάθε τυχόν ένέργεια ή οποία 
κατά τό παρελθόν, έζημίωσε υλικά 
ή ηθικά τό Σώμα τών Συναδέλφων 
καί δέν θά έπιτρέψη στο μέλλον νά ί 
γίνουν τά ϊδια λάθη. "Αν παρ’ 6- j 
λα αυτά διανοηθή κάποιος δτι μπο- 1

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
τ α ΰ τ η ς μ έ ο ί α ν δ ή π ο- 
τ ε άλλην α ΰ ξ η σ ι ν α
ποδοχών καί δ ή γενι
κήν τ ο ι α ύ τ η ν, ιέν τούτοι ς 
είς τήν περί ήν ό λόγος διαφο
ράν συν-εψηιψίσθη ύπό τών αρμο
δίων υπηρεσιών τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, όλικώς ή μερικώς, ή τε
λευταίως διά τής ύπ’ άριθ. 31)1975 
άπαφάσεως τοΰ ΠΔΔΔ ’Αθηνών χο- 
ρηγηθείσα αϋξησις είς απαν τό προ
σωπικόν, κατά προφανή παραβίασιν 
τής ρηθείσης διατάξεως.

Π εποίθησίς μας είναι δτι ό σεβα
σμός τών δικαιωμάτων τοΰ προσ) κοϋ 
δχι μόνον αποτελεί ΰποχρέωσιν τών 
αρμοδίων υπηρεσιών τής Τραπέζης, 
άπορρέουσαν τόσον έκ τής κείμενης 
νομοθεσίας, δσον καί ιέκ τών ύπό τής 
Διοικήσεως αυτής διακηρυχθεισών 
αρχών, πρός τάς οποίας αΰται οφεί
λουν νά σνμμορφοΰνται, άλλα εξυπη
ρετεί καί τό καλώς εννοούμενον συμ
φέρον τοΰ Ιδρύματος. Ή παράτασις 
τής ανωμαλίας, είς τά άνω ζητήμα
τα, θά εχη ώς 'αποτέλεσμα τήν καλ
λιέργειαν πνεύματος πικρίας είς τό 
Προσωπικόν, άλλά καί τήν σημαντι
κήν αϋξησιν τοΰ σχετικού κονδυλίοΐ', 
τό οποίον τελικώς θά ύποχρεωθή νά 
καταβάλη ή Τράπεζα, είς τούς δι
καιούχους.

Διά νά άποφευχθή τοΰτο καί διά 
νά μή διασαλευθοϋν αί όμαλαί συλ
λογικοί σχέσεις εργασίας έκ τής δι
καστικής διεκδικήσεως τών ώς άνω 
αιτημάτων τοΰ προσωπικού, παρα- 
καλοΰμεν δπως ύπομνήσητε είς τάς 
αρμόδιας υπηρεσίας τής Τραπέζης

όποιαν τό Προσωπικόν θά αίσθανθή, 
εκτός τής ίκανοποιήσεως, εξαιρετι
κήν τήν ευχάριστησιν τόσον διά τήν 
αποφυγήν άσκοπων προστριβών με
ταξύ τής Τραπέζης καί αύτοΰ, δσον 
καί διά τήν έπίδειξιν παρά τής 'Τ
μετέρας Τραπέζης καί είς τήν έν 
προκειμένη) περίπτωσιν ενδιαφέρον
τος διά τήν έπίλυσιν τοΰ έκ τής μή 
ορθής εφαρμογής διατάξεως τοΰ 
Όργανισμοΰ άνακύψαντος ζητήμα
τος».

ρεΐ νά σάς βλάψη Θ’ άιτοκαλυφθή, 
πρώτα μ’ ανακοίνωση σέ σάς τους 
ίδιους καί αν χρειασθή θά γίνη καί 
σύγκληση έκτακτου Γεν. Σ υνελεύσε- 
ως μέ πρόταση μομφής εναντίον 
του.

Ή πόρτα τών γραφείων τοΰ Συλ
λόγου άπό σήμερα θά είναι ανοιχτή 
για δλους καί γι’ αυτούς πού μάς 
ψήφισαν καί για εκείνους πού δέν 
μάς ψήφισαν. Ό Σύλλογος, δπως 
σάς ϋποσχεθήκαμε πριν άπό τις ε
κλογές είναι Σύλλογος δλων μας 
καί θά κρατήσουμε τό λόγο μας. 
Συνάδελφοι τής επαρχίας

'Ο Σύλλογος άνήκει σέ σάς όσο 
καί στους Συναδέλφους τοΰ Κέν
τρου, πληρώνεται τήν ίδια συνδρο
μή καί έχετε τά ίδια δικαιώματα. 
Θά οργανώσουμε επαρχιακά κέντρα 
μέ ένα έκπρόσωπο τοΰ Συλλόγου σέ 
κάθε υποκατάστημα. Τό νέο προε
δρείο τοΰ Συλλόγου θά κάνη τούς 
έπαρχιακούς Συναδέλφους νά βρουν 
τήν πραγματική τους θέση στο Σύλ 
λογό μας γιατί τούς αξίζει. 
Συνάδελφοι,

Τά νέο προεδρείο τοΰ Συλλόγου 
μας, είναι υπέρ τής καλής Συνεργα
σίας μέ τήν Διοίκησιν τής Τραπέ
ζης έχει δμως τήν απαράβατη άρ- 
Χή δτι:

Τά συμφέροντα τοΰ προσωπικού 
είναι στενά συνδεδεμένα μέ τά συμ 
φέροντα τής Τραπέζης αρκεί νά μή 
έρχονται σέ αντίθεση μέ τά συμφέ
ροντα τοΰ προσωπικού γιατί τότε εΐ 
ναι διατεθειμένο νά δώσει άγώνα 
γιά τήν διασφάλιση τών συμφερόν
των αυτών.
Συνάδελφοι,

Τό προεδρείο καί τά ύπλοιπα μέ
λη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου σάς 
απευθύνουν αγωνιστικό χαιρετισμό.

Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
Ό Πρόεδρος 

Ν. ΚΟΥΑΙΕΡΗΣ 
Ο Γεν. Γραμματεύς 

Κ. ΚΑΝΑΒΟΣ

τήν ανάγκην τής άμεσου έκπληροόσε- 
ως τών έναντι τών περί ών πρόκει
ται υπαλλήλων νομίμων ύποχρεώσε- 
ών της.

Ιό ΗΑΐώτοτο οριο όροιρηο 

Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων
«Κύριε Διοικητά,

Τά κατώτατα δρια μηνιαίων μι
σθών τών Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων 
καί Θυρωρών ’Εργοστασίων άπάσης 
τής χώρας, άνεπροσαρμόσθησαν διά 
τής ύπ’ άριθ. 13)75 άποφάσεως τοΰ 
ΔΔΔΔ Πειραιώς, κηρυχθείσης εκτε
λεστής δυνάμει τής ύπ’ άρ. 35098) 
7346)75 άποφάσεως τοΰ 'Υπουργού 
Άπασχολήσεως.

Παρά τήν γενικότητα ισχύος τής 
έν λόγφ άποφάσεως, ώς πρός τάς 
άναφερομένας κατηγορίας μισθωτών, 
ή ’Εθνική Τράπεζα 'Ελλάδος δέν 
προβαίνει είς τήν αναπροσαρμογή 
τών μισθών τών 40 περίπου Φυλά
κων καί Νυκτοφυλάκων μέ τό αίτιο- 
λογικό δτι δέν τυγχάνει δεσμεύσεως, 
διότι, ώς υποστηρίζει, ή Νομική υ
πηρεσία, δέν συγκατελέγετο «έπω- 
νύμως» μεταξύ τών έν τή σχετική 
διενέξει άποτελεσάντων τήν έκπρο- 
σώπησι τής εργοδοσίας.

’Ορθόν καί δίκαιον είναι νά άνα- 
πρσσαρμοσθοΰν ο'ι μισθοί τών Φυλά
κων καί Νυκτοφυλάκων τών ΰπηρε- 
τούντων παρά τή Τραπέζη μας καί 
παρακαλοΰιμεν ύμάς δπως δώ-σητε 
σχετικήν εντολήν πρός τάς αρμόδιας 
υπηρεσίας».

Σύλλογος Βοηθητικού Προσωπικού

ΕΠΑΕΙΟΦΗΦΗΣΕΟΙΥΝΔΙΣΗΟΙ 
ΙΟΥ I ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΛΙΕΡΗ

1ί ϊ|ρ|ΐ ιί ΙιοιιηιικοΟ ίιρ|οι1ίι«

eiq διάφορα καταστήματα
Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ έ- 

τοποθετήθησαν:

«Παρά τή Διοικήσει
καί τάς μ ή ύ π η γ μ έ
νας Μονάδας:

—Ό κ. Γεώργιος Κανδιόγλου, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Προϊστά
μενος Υπηρεσίας Λογισμών ’Εξω
τερικού είς Δολλάρια καί Λίρας, πα
ρά τή Διευθυύνσει Διεθνών Δραστη
ριοτήτων, είς τήν .αύτήν Διεύθυνσιν, 
ώς Προϊστάμενος Τμήματος ’Ελέγ
χου καί Συμφ. Λογισμών είς Δολ
λάρια καί Λίρας.

— Ο κ. Άχιλλεύς Γεωργαντζό- 
γλου, Τμηματάρχης Β' τάξεως, εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου Ύίτοκ) τος όδοΰ Σάλωνας 
είς τήν Δ)νσιν Διεθνών Δραστηριο
τήτων, ώς Προϊστάμενος Τμήματος 
’ Ελέγχουν καί Συμφ. είς Νομ. Ευ
ρώπης.

—Ή κ. Εύπραξία Άλατζατζή, 
'Τποτμηματάρχης, παρά τή Διευθύν- 
σει Διεθνών Δραστηριοτήτων, είς 
τήν αύτήν Διεύθυνσιν, ώς Προ'ίστα.- 
μένη τής 'Τπηρεσίας ’Ελέγχου καί 
Συμφωνίας Λογαριασμών.

—Ή κ. ’Ολυμπία Τριαντάφυλλου, 
'Τποτμηματάρχης Προϊστάμενη 'Τ
πηρεσίας Λογαριασμών ’Εξωτερι
κού είς Νομίσμ. Ευρώπης, παρά τή 
Διευθυνσει Διεθνών Δραστηριοτήτων 
είς τήν αύτήν Δ)νσιν, ώς Προϊστα- 
μένη 'Τπηρεσίας ’Ελέγχου καί Συμ
φωνιών Λογαριασμών Α.

—Ή κ. Ευφροσύνη Κωνσταντο- 
πούίου Λογιστής Α' τάξεως, παρά 
τή Διενθύνσει Διεθνών Δραστηριο
τήτων, είς τήν αύτήν Διεύθυνσιν, ώς 
Προϊστάμενη τής 'Τπηρεσίας ’Ε
λέγχου καί Συμφωνίας Λογαριασμών 
είς Λίρας.

—Ό κ, ’Αναστάσιος Μπρέντας, 
Λογιστής Α' τάξεως, παρά τή Διευ- 
θύνσει Διεθνών Δραστηριοτήτων, 
-είς τήν -αύτήν Δ) νσιν, ώς Προϊστά
μενος 'Υπηρεσίας ’Ελέγχου καί Συμ
φωνιών Λογαριασμών Β.

—Ό κ. Νικηφόρος ή Γεώργιος 
Λίζος, 'Τποτμηματάρχης, παρά τή 
Διευθυνσει Προσωπικού, είς τήν Δι- 
εύθυνσιν Γραμματείας ώς Προϊστά
μενος 'Υπηρεσίας Κλειδών ’Εσωτερι
κού.

—Ό κ. Βύρων Μέλλο, 'Υπολο
γιστής Α' τάξεως, παρά τή Διευ- 
θύνσει Όργανώσεως, 'Τποδιευθύν- 
σει Μηχ)κών ’Εφαρμογών, ώς προ
ϊστάμενος τής 'Υπηρεσίας Συλλο
γής καί Τηλεμεταδόσεως Στοιχείων, 
ήτις εδρεύει είς Θεσσαλονίκην.

—Ό κ. Παναγιώτης Γρηγαρό- 
πουλος, Λογιστής Α' τάξεως, παρά 
τή ιΔευθύνσει Βιομηχανικών Χορη
γήσεων, εις τήν Δ)νσιν ’Επιθειορή- 
σεως, ώς Βοηθός Έπιθ-εωρητοΰ.

—Ό κ. Θεόδωρος Δημητρόπουλος 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, Προϊστά
μενος Τμήματος Πρωτοκόλλου Διεκ-, 
περαιώσεωις καί ’Αρχείου ’Αλληλο
γραφίας, παρά τή Διευθυνσει Γραμ
ματείας, είς τήν αύτήν Διεύθυνσιν, 
ώς προϊστάμενος τοΰ Τμήματος Διεκ- 
περαιώσεως ’Αλληλογραφίας.

—Ό κ. Ήλίας Τσαπατσάρης, 'Τ
ποτμηματάρχης, Προϊστάμενος 'Τ
πηρεσίας Πρωτοκόλλου ’Αλληλογρα
φίας, παρά τή Διευθύνσει Γραμμα
τείας, είς τήν αύτήν Διεύθυνσιν, ώς 
Προϊστάμενος Τμήματος Πρωτο
κόλλου ’Αλληλογραφίας.

■—Ό κ. Κωνίνος Ίατρίδης, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, Προϊστάμενος 
Υπηρεσίας Γενικού ’Αρχείου παρά 
τή Διευθύνσει Γραμματείας, είς τήν 
αύτήν Διεύθυνσιν, ώς Προϊστάμενος 
τοΰ Τμήματος ’Αρχείου ’Αλληλογρα
φίας.

—Ό κ. Σωτήριος Σωτηρόπουλος, 
Λογιστής Α' τάξεως, παρά τή Δι- 
ευθύνσει Οικονομικών Μελετών, είς 
τήν αύτήν Διεύθυνσιν, ώς Προϊστά
μενος ’Εκδόσεων.

—Ό κ. Θεόδωρος Κυρούσης, συμ- 
πράττων 'Υποδιευθυντής, ’Εντεταλ
μένος Κεντρικού Καταστήματος, είς 
τήν Διεύθυνσιν Καταθέσεων καί Νέ
ων ’Εργασιών, ώς 'Υποδιευθυντής.

—Ό κ. ’Ιωάννης Καραγεωργΐου, 
Τμηματάρχης Β- τάξεως, Προϊστά
μενος 'Τπηρεσίας Καταθέσεων Δη
μοσίων ’Οργανισμών, παρά τώ Κεν- 
τρικφ Καταστήματι, είς τήν Διεύ- 
θυνσιν Προσωπικού, ίνα έν συνε
χείς άποσπασθή είς τό Ταμεΐον Αίι- 
τασφαλείας ΕΤΕ.

—Ό κ. Κων)νος Φουτάκης, 'Τ
ποτμηματάρχης, παρά τφ Ύποκατα- 
στήματι Θεσ)νίκης Α', προσωρινός 
Προϊστάμενος Παραρτήματος όδοΰ 
Τσιμισκή, είς τό έν λόγφ Παράρ
τημα όριστικώς.

—Ό κ. Χρηστός Καραργύρης, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, τέως Δι
ευθυντής 'Τποκ)τος Νεμέας καί νΰν 
είς τήν Διάθεσιν τής Δ)νσεως Προ
σωπικού, είς τό Κεντρικόν Κατάστη
μα 'ίνα χρησιμοποιηθή ώς Προϊστά
μενος Τπηρεσίας παρ’ αύτφ.

—Ή κ. Μαρκησία Χατζηπαύλου, 
Λογιστής Α' τάξεως, παρά τφ Κεν- 
τρικφ Καταστήματι, είς τά αυτό Κα
τάστημα, ώς Π ροισταιμένη Υπηρε
σίας ’Εγγυητικών ’Επιστολών ’Εξω
τερικού.

—Ό κ. Βασίλειος Τιλγκερίδης, 
Λογιστής Α' τάξεως, παρά τφ Κεν- 
τρικφ Καταστήματι, είς τό αύτό 
Κατάστημα, ώς Προϊστάμενος 'Υ
πηρεσίας Λογιστικού.

—Ό κ. Γεώργιος Λαβίδας, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, Προϊστάμε
νος 'Τπηρεσίας παρά τφ Κιεντρικφ

Καταστήματι, είς τό αύτό Κατάστη
μα ώς Εντεταλμένος.

—Ό κ. Γεώργιος Πέππας, Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, Προϊστάμε
νος Υπηρεσίας παρά τφ Κεντρικφ 
Καταστήματι, είς τό αύτό Κατάστη
μα ώς ’ Εντεταλμένος.

—Ό κ. Σπυρίδων Μπράντης Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, Δόκιμος ’Ε
πιθεωρητής παρά τή Διευθύνσει Έ- 
πιθεωρήσεως, είς τό 'Υποκατάστημα 
Κερκύρας, ώς 'Υποδιευθυντής.

—Ό κ. Δημήτριος Μάμαλης Τμτ|- 
ματάρχης Τμήματος Διευθύνσεως 
Προσωπικού, είς τό 'Τποκατάστημα 
Πλατείας Μητροπόλεως, ώς 'Υπο
διευθυντής.

—Ό κ. ’Αθανάσιος Τρικουράκης, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου, Ύπσκ)τος Πλατείας Μητρο
πόλεως, είς τό αύτό Υποκατάστημα 
ώς Υποδιευθυντής.

—Ό κ. Δημήτριος Κουκουζέλης, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, παρά τφ 
Τποκαταστήματι Πλατείας Μητρο

πόλεως, είς τό Κεντρικόν Κατάστη
μα, ώς Προϊστάμενος 'Τπηρεσίας 
Έξαγωγικοϋ ’ Εμπορίου, αντί τοΰ κ. 
Ίωάννου Σταυρακοπούλου, Τμημα- 
τάρχου Β' τάξεως, μετατιθεμένου 
είς τήν Διεύθυνσιν Διεθνών Δραστη
ριοτήτων ('Τποδ)νσιν Συναλλαγών 
μετά τοΰ ’Εξωτερικού), ώς Προϊ
σταμένου Τμήματος.

—Ό χ. Νικόλαος Πολύζος, Λο
γιστής Β' τάξεως, παρά τφ Ύτο- 
καταστήματι Κυψέλης, είς τήν Δ)ν- 
σιν Έπιθεωρήσεως, ώς Βοηθός Έ- 
πιθεωρητοϋ.

—Ό κ. Χρηστός Κουτσομιχάλης, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, παρά τφ 
Ύποκ)ματι Πλατείας Μητροπόλε
ως, είς τήν Δ)νσιν ’Απαιτήσεων έν 
Καθυστερήσει, ώς Προϊστάμενος 
τής 'Τπηρεσίας Καθυστερήσεων τοΰ 
Τμήματος Καθυστερήσεων 20)6)2, 
άνακαλουμένης τής διά τής ύπ’ άρ. 
268)75 πράξεως ημών τοποθετή σε ως 
τοΰ κ. ’ Ιωάννου Σκορδίλη, 'Τποτμη- 
ματάρχου, μετατιθεμένου είς τήν 
'Υπηρεσίαν Κινήσεως Π ρασωπικοΰ 
τής Δ)νσεως Προσωπικού, ώς προ
ϊσταμένου.

• Παρά τοϊς 'Τποκα-
ταστήμασι:

—Ό κ. ’Αθανάσιος Καψιμάλης, 
'Τποτμηματάρχης, παρά τφ 'Τποκα
τ αστήματι Μυτιλήνης, είς τό αύτό 
'Υποκατάστημα, ώς ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

■—Ό κ. Δημήτριος ’Ασβεστάς, Λο
γιστής Β' τάξεως, παρά τφ Ύπο- 
καταστήματι Σερρών, είς τήν Μονά
δα Ήρακλείας Σερρών, ώς Προϊ
στάμενος.

-—Ό κ. Τριαντάφυλλος Τσιμποι<- 
κας, Συμπράττων 'Υποδιευθυντής, 
Διευθυντής 'Τποκ)τος Κοζάνης, είς 
τό 'Υποκατάστημα Μοναστηριού Θεσ
σαλονίκης, ώς Διευθυντής, άντί τοΰ 
κ. Λαζάρου Τσοχατζίδη, Συμπράτ
τοντας Ύποιδιευθυντοϋ, μετατιθέμε
νου είς τό 'Υποκατάστημα όδοΰ Έρ
μου Θεσσαλονίκης, ώς Διευθυντοΰ, 
αντί τοΰ κ. II ιισχάλη Ίωαννίδη, 
Συμπράττοντος 'Τποδιευθυντοΰ, κα- 
ταλαμβαναμένου ύπό τοϋ ορίου ηλι
κίας, τήν 31.12.1975.

—Ό κ. Δημήτριος Παπαγούλας, 
Λογιστής Β' τάξεως, παρά τφ 'Τ- 
ποκαταστήιματι Τρικάλων, είς τό αύ-

0 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΥΠΕΡΟΡΙΩΝ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
ση δηλαδή είναι ή χρονική -διάρκεια 
τής ήμερησΐας εργασίας. Παγίως 
γίνεται δεκτόν ότι οΰτω εξευρίσκε
ται ή λόγφ ύπερωριακής εργασίας 
όφειλομένη συμπληρωματική αμοιβή 
(Βλ. άντ’ άλλων, τελευταίως τό 
υπ’ άριθ. 1173)11.1.1975 έγγραφον 
τοΰ Ύτουργείου Άπασχολήσεως).

Ή 'Τμετέρα Τράπεζα όμως, κα
τά τόν καθορισμόν τής συμπληρωμα
τικής αμοιβής διά τήν ύπερωριακήν 
έργασίαν, δέν προβαίνει είς τόν ώς 
άνω κατά νόμον ύπολογισμον προς έ- 
ξεύρεσιν αύτής, ήτοι δέν διαιρεί τάς 
ήμερησΐας άποδοχάς διά τοΰ άριθιμοΰ 
6 1)2, άλλά διά τοΰ αριθμού 7 καί 
ουτω καταβάλλει είς τούς ύπερωρια- 
κώς εργαζομένους συμπληρωματικήν 
άμο-νβήν έλάσσονα τής κατά νόμον, 
αποστερούσα αυτούς τής έκ τοΰ -δια
φόρου τούτου μή νομίμου υπολογι
σμού διαφοράς, δι’ ό καί διαμαρτυ- 
ρόμεθα.

Διά τήν έκ τής διαφοράς ταύτης 
έξίσωσιν τό ένδιαφερόιμενον Προσω
πικόν καθώς καί ό ήμέτερος δύλλο- 
γος θά προσφύγωμεν, ώς είναι εύ- 
νόητον, είς τήν κατά νόμον διαδικα
σίαν πρός ίκανοποίησίν της, εύελπι- 
στοΰντες ιέν πάση περιπτώσει ότι ή 
'Τμετέρα Τράπεζα θά καταστήση 
περιττήν τήν προσφυγήν ταύτην, ι
κανοποιούσα τούς έ νδ ιαφ ερ ομένους 
διά τοΰ κατά νόμον όρθοΰ ύπολογι- 
σμοΰ τής συμπληρωματικής αμοιβής 
καί τήν προσκαίωΰμεν σχετικώς, ά 
ναμένοντες ιέπί τόν πρός τοΰτο εύλο
γον χρόνον.

Π αρ-αγγέλλεται ό αρμόδιος δικα
στικός έπιμελητής όπως, σύν τή επι
φυλάξει παντός έν γένει δικαίωμα 
τος, έπνδώση τήν παρούσαν πρός τήν 
πρός ήν αϋτη απευθύνεται, αντιγρά
φων αύτήν ολόκληρον είς τήν έκθε- 
σιν έπιδόσεως.

τό 'Υποκατάστημα ώς Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου, ά- 
νακαλουμένης τής διά τής ύπ’ άρ. 
321)75 πράξεως ημών τοποθετήσεως 
τού κ. ’Αναστασίου Παπαγιαννοΰλη, 
Λογιστού Α' τάξεως Υποκαταστή
ματος Ααρίσης.

—Ό κ. Παναγιώτης Κοντόγιωρ- 
γας, Τμηματάρχης Α' τάξεως, Δι
ευθυντής Ύποκ)τος Λεωφόρου Γού- 
ναρη Πατρών, είς τό Υποκατάστη
μα Πατρών, ώς Δ)ντής.

—Ό κ. Δημήτριος Γρηγορόπουλος 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου, παρά τφ ’ Τποκατ αστήματι ό
δοΰ Πατησίων, -είς τό 'Υποκατάστη
μα Κάτω Πατησίων, ώς Διευθυν
τής, αντί τοϋ κ. Γεωργίου Π απαϊω- 
άννου, Τμηματάρχου Β' τάξεως, 
μετατιθεμένου -είς τό 'Υποκατάστημα 
Καλλιθέας, ώς Ύποδ)ντοΰ.

—Ό κ. Νικόλαος Τσεκούρας, Λο
γιστής Β' τάξεως, παρά τή Μονάδι 
Καρύστου, είς τήν αύτήν Μονάδα, 
ώς Προϊστάμενος άντί τοΰ χ. Γε
ωργίου Καραβά, Λογιστοΰ Β' τάξε
ως, μετατιθεμένου είς τό Ύποκ) μα 
Άλιβερίου, ώς Δ)νταΰ, άντί τοϋ κ. 
Δημητρίου Τσακατούρα, Τμηματάρ
χου Α' τάξεως, μετατιθεμένου είς το 
Τποκ)μα Κο-ρωπίου, ώς Διευθυντοΰ, 

άντί τοΰ χ. Εύαγγέλου Καραγιάννη, 
Τμηματάρχου Β' τάξεως, μ-ετατιθε- 
μένου είς τό 'Τποκ)μα Κηφισίας, ώς 
Δ)ντοΰ, άντί τοΰ κ, Ίωάννου Μω- 
ιραϊτη, Τμηματάρχου Α' τάξεως, με- 

. τατιθεμένου ιείς τό 'Ύπσκ) μα όδοΰ 
Σόλωνος, ώς 'Τποδιευθυντοΰ.

—Ό κ. Νικόλαος Γεωργιάδης, 
Λογιστής Β' τάξεως, παρά τφ 'ϊ- 
ποκαταστήματι Αιγάλεω, είς τό αύ
τό 'Υποκ) μα, ώς Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου, άνακα- 
λουμένηις τής διά τής ύπ’ αριθμόν 
286)75 πράξεως ημών τοποετήσεως 
τοΰ κ. Χρυσάφη Βαγενά, Λογιστοΰ 
Α' τάξεως, παρά τφ 'Υποκαταστή- 
ματι Π ανεπιστηιμίου.

—Ό κ. Δημήτριος Μάρκου, Λο
γιστής Β' τάξεως, παρά τφ Ύπο- 
καταστήιματι ’Ακτής Κσνδύλη-, είς 
τό 'Υποκατάστημα Κερατσινίου, ώς 
’ Εντεταλμένος και Π ρσϊστάμενος 
Λογιστηρίου, άνακαλουμένης τής διά 
τής ύπ1 άριθ. 321)75 πράξεως ημών 
τοποθετήσεως τοΰ κ. Γερασίμου Κα
ζαντζή, Λογιστοΰ Β' τάξεως παρά 
τφ αύτφ 'Υποκαταστήματα

—Ό κ. Νικόλαος Σαϊντάνης, Λο
γιστής Β' τάξεως, ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου τοΰ 
Υποκαταστήματος Καρδαμύλων, είς 
τήν Μονάδα Καρπάθου, ώς Προϊ
στάμενος, άντί τοΰ κ. Θεού (όρου ’ Α ν- 
δρέου, Ύπολογιοτοϋ Α' τάξεως, με- 
τατιθεμένου είς τό Ύποκ)μα Νεμέ
ας, ώς Εντεταλμένου καί Προϊστα
μένου Λογιστηρίου, άνακαλουμένης 
τής διά τής ύπ’ -άριθ. 286)75 πράξε
ως ημών τοποθετήσεως τοΰ κ. Πά- 
σχου Πάσχ-ου, Λογιστοΰ Β' τάξεως, 
παρά τφ Ύποκαταστήματι Αίγιου, 
τή -αιτήσει του.

—-Ό κ. Βλάσιος Λογοθέτης, Λο
γιστής Β' τάξεως, παρά τφ 'Τπο
καταστήματι Ξυλοκάστρου, -είς τό 
Ύποκ)μα Καλαβρύτων, ώς ’Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου, -άντί τοΰ κ. Σωτηρίου Μπα- 
ψ-ατάκη, Ύπολογιστοΰ Α' τάξεως, 
άπαλλασσαμένου τών καθηκόντων 
που, τή αιτήσει του, καί μετατιθέμε
νου είς τό Υποκατάστημα Πλατείας 
Μητροπόλεως, ώς λογιστοΰ.

—Ό κ. Κψν)νος Παπαδόπουλος, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Δ)ντής 
Υποκαταστήματος όδοΰ Άχαρνών, 
είς τό Ύποκ) μα Πλατείας Κάνι-γ- 
γος, ώς Υποδιευθυντής άντί του /ν. 
Ιίων) νου Μελά, Τμηματάρχου Α ' 
τάξεως, τοπσθετουμένου όριστικώς 
είς τό Υποκατάστημα όδοΰ Άχαρ 
νών, ώς Δ)ντοΰ.

—Ό κ. Βασίλειος Γιώτης, Υπο
λογιστής Α' τάξεως, παρά τή Μο
νάδι Παραμυθίας, -είς τό Ύποκατά 
στη μα Ήγουμενίτσης, ώς Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου, άνακαλουμένης τής διά τής 
ύπ’ άριθ. 321)75 πράξεως ημών το
ποθετήσεως τ-οΰ κ. Ίωάννου Ντούση 
Λογιστοΰ Α' τάξεως, παρά τφ Ύ- 
ποκαταστήματι Ίωαννίνων, τή αιτή
σει του.

—Ό κ. ’Αριστείδης Χρονόπουλος, 
Λογιστής Β' τάξεως, παρά τφ Ύ- 
ποκατ αστήματ ι Πλατείας Συντάγμα
τος, είς τό Υποκατάστημα Ελευσί
νας, ώς Εντεταλμένος καί Προϊστά
μενος Λογιστηρίου, άντί τοΰ κ. Ίω
άννου Λαγ-οΰ, Λογιστοΰ Β' τάξεως, 
μετατιθεμένου είς τήν Μονάδα Σπε
τσών, ώς Προϊσταμένου, ανακαλού
μενης τής διά τής ύπ’ άριθ. 191)75 
πράξεως ημών, τοποθετήσεως τοϋ κ. 
Μιχαήλ ’Αρσενικού, Λογιστοΰ Β' τά
ξεως, παρά τή Διευθύνσει Όργανά)- 
σεως, τή αιτήσει του.

■—Ό κ. Δημήτριος Μαυρομμάτης, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, Προϊστά
μενος Μονάδ-ος Παραμυθίας, είς τό 
Κατάστημα όδοΰ Σταδίου 38, άνα
καλουμένης τής μεταθέσεώς του είς 
τό Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Α 
(ΠΔ 321)1975).

—Ό κ. Ιωάννης Λυραντωνάκης, 
Λογιστής Β' τάξεως, ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου τοϋ 
Υποκαταστήματος Τρικάλων, είς τό 

Υποκατάστημα Χανιών, άνακαλου
μένης τής μεταθέσεώς του είς τό Υ
ποκατάστημα Πειραιώς Α (ΪΙΔ 321 
τοΰ 1975).


