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Ενώπιον τής Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Συλλόγου μας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟίΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά τήν πρόσκλησι συγκλήσεως τής Γενικής Συνελεύσεως 
των μελών τοΰ Συλλόγου, υπό τής διαρισθείσης προς τον σκοπόν 
αυτόν Εφορευτικής Επιτροπής τοΰ Συλλόγου μας, τό Διοικ. Συμ- 
βούλιον έθεώρησε ύποχρέωσιν του νά προβή εις άναδημοσίευσιν 
τοΰ ’Απολογισμού του ώστε τά μέλη τοΰ Συλλόγου νά είναι απο
λύτως ένημερωμένα κατά τήν συζήτησιν τοΰ Διοικητικού καί Οι
κονομικού ’Απολογισμού τού Διοικ. Συμβουλίου ύπό τής Γενικής 
Συνελεύσεως.

Τό πλήρες κείμενο τού ’Απολογισμού τού Διοικ. Συμβουλίου 
τό όποιον έδημοσιεύθη εις τό φύλλο μηνός ’Ιανουάριου τής «Τρα
πεζιτικής» έχει ως κατωτέρω:

φέροντα των μελών τού Συλλόγου 
μας.

Καί όταν ήλθεν τό πλήρωμα τοΰ 
χρόνου, όταν έφθάσαμεν είς τήν υ
πογραφή τής Συλλογικής Συμβάσε- 
ως, άντι μετωπίσαμεν ώργανωμένην 
τήν άντίδρασιν καί τό μίσος. Άντί- 
δρασιν διά νά μήν γίνη ή ίση με-

ταχείρισις μίσος διότι ήδυνήθημεν 
νά φθάσωμεν, παρά τάς αντιδράσεις 
των, εις τό τέρμα.

"Εβαλον τότε εύθέως κατά τής ί
σης μεταχειρίσεως. ’Έφθασαν νά υ
ποστηρίξουν ότι η ϊση μεταχείρισις 
βλάπτει τά συμφέροντα τού Προσω
πικού τής Εθνικής Τραπέζης.

Ευτυχώς έπρολάβαμεν
Δι’ όλων των μέσων οί άντίπα- I πίθεσιν, τόν Πρόεδρον τού Συλλό- 

λοί μας, αφού άνεγνώρισαν ώς άρ γου Υπαλλήλων τ. Τραπέζης Ά- 
χηγόν των, είς τήν εναντίον μας έ- I θηνών, έπεδίωκον νά ματαιώσουν,

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
'Από τόν απολογισμόν τοΰ Διοι

κητικού Συμβουλίου διά τό πρώτον 
έτος τής θητείας του, άπό τάς συ
ζητήσεις πού έπηκολούθησαν είς τήν 
πρώτην Τακτικήν Συνέλευσιν, άπό 
τάς έν συνεχεία Ανακοινώσεις τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου και τά δη
μοσιεύματα τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» 
καί κυρίως άπό τά άποτελέσματα 
τών ενεργειών μας, που υμείς οΐ ί
διοι είχατε τήν ευκαιρίαν νά διαπι
στώσετε, σάς είναι γνωστόν τό έρ-

γον τοΰ Διοικ. Συμβουλίου κατά τήν 
διετίαν ή όποια διέρρευσε άπό τής 
εκλογής του.

Παραμένει παρά ταΰτα ύποχρέω- 
σίς μας νά θέσωμεν ύπό τήν κρί- 
σιν σας έν τφ σννόλφ του τό έρ- 
γον τό όποιον ήδυνήθημεν νά έπι- 
τελέσωμεν κατά τόν χρόνον τής θη
τείας μας. Υμείς θά κρίνετε αν κα
λώς έπορεύθημεν, αν έπραγματο- 
ποιήσαμεν τάς υποσχέσεις μας, αν 
άνταπεκρίθημεν είς τάς προσδοκίας 
σας.

ΚιΙεστώο αϋίαιρεσίαο 
Ιει πρέπει νά έπανέλΒιι 
nig την Εθνική Τράπεζα

Ή ανώμαλος περίοδος
Πριν είσέλθομεν είς τόν απολογι

σμόν μας θεωρούμε Απαραίτητον 
νά σημειώσωμεν, ότι, κατά τό χρο
νικόν διάστημα ό:πό τής άναλήψεως 
τών καθηκόντων μας μέχρι σήμερον 
διεδραματίσθησαν σοβαρώτατα ε
σωτερικά γεγονότα, τά όποια μοί
ρα ί ως έπΐ',ρέασαν τήν έξέλιξιν τών 
θεμάτων μας.

Δεν πρέπει νά λησμονήται ότι 
γεγονότα ώς εκείνα τού Πολυτε
χνείου, τής έπιστρατεύσεως, τών 
Κυβερνητικών μεταβολών, τοΰ πολέ
μου εις τήν Κύπρον καί ή έπακο- 
λουθήσασα τούτων μεταπολίτευσις 
είς τήν χώραν μας, ή διενέργεια έν 
συνεχείφ βουλευτικών εκλογών καί ή 
διεξαγωγή τοΰ δημοψηφίσματος, εί

ναι γεγονότα, πού Αναστέλλουν τήν 
δραστηριότητα είς τόν συνδικαλιστι
κόν χώρον, θέτουν εις κίνδυνον έν ε
ξελίξει θέματα καί παρεμποδίζουν 
τήν έπίλυσιν οικονομικών κυρίως αι
τημάτων

Παρά ταΰτα, ή δραστηριότης τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου δεν άνεστάλη.

Παρά τάς δυσχερείας, τό Διοικ. 
Συμβούλιον, ήδυνήθη νά έπιτύχη 
τούς στόχους και νά παρουσιάζη σή
μερον, έναν Απολογισμόν, μεστόν 
είς επιτεύγματα καί κατακτήσεις 
τάς οποίας δεν ήδυνήθησαν νά επι
τύχουν τά πρό ημών Διοικ. Συμβού
λια τοΰ Συλλόγου, υπό όμαλωτέρας 
συνθήκας.

Αί προεκλογικοί μας 
έπαγγελίαι

Προ τών Αρχαιρεσιών τής 7ης καί 
8ης ’Απριλίου 1973 εΐχομεν εξαγ
γείλει τό πρόγραμμα τό όποιον θά 
άκολουθούσαμεν εκλεγόμενοι είς τήν 
Διοίκησιν τοΰ Συλλόγου.

Πρώτον σκέλος τοΰ προγράμμα
τος μας, ήτο ή ίκανοποίησις τών ά
πό πολλών ετών έκκρεμούντων θε
μάτων μας, ώς ή ίση μεταχείρισις, 
ή πρόσληψις τών τέκνων τών συν
αδέλφων, ή τροποποίησις τοΰ ’Ορ
γανισμού Υπηρεσίας, ή εφαρμογή 
ένιαίου ωραρίου εργασίας είς τό 
Κέντρον καί τήν Επαρχίαν καί ή ε
φαρμογή τής εργατικής νομοθεσίας.

Τό δεύτερον σκέλος τοΰ προ
γράμματος μας άψεώρα είς τήν ε
πιδίωξιν τής ένοποιήσεως τών Συλ
λόγων προσωπικού -τής Τραπέζης

μας καί τών ’Ασφαλιστικών μας 
Ταμείων.

Διά τήν επιτυχίαν τοΰ πρώτου 
σκέλους ήδυνάμεθα νά στηριχθώμεν 
έν Ανάγκη, είς τάς ΰδικάς μας μό
νον δυνάμεις. Ή επιτυχία τοΰ δευ
τέρου σκέλους δεν ήδύνατο νά είναι 
άποκλειστικώς έργον ίδικόν μας 
Έξηρτάτο άπό τήν διάθεσιν καί άλ
λων παραγόντων. Γνωρίζετε πώς έ
δρασαν οί παράγοντες αότοί καί 
ποιον ρόλον διεδραμάτισαν επί τής 
πορείας τοΰ συνόλου τών θεμάτων 
μας.

Είς τό ειδικόν κεφάλαιον τοΰ α
πολογισμού μας θά άναφερθώμεν έ- 
κτενέστεοον.

’Ιδού 'ώρα τό έργον τό όποιον 
έπιτελέσαμεν καί τό όποιον καλεΐ- 
σθε νά κρίνετε.

’Ίση μεταχείρισις
Είς τάς παραμονάς τών προηγου

μένων αρχαιρεσιών τοΰ Συλλόγου 
μας ή ίση μεταχείρισις ήτο τό μέ- 
γα αίτημα τοΰ Προσωπικού τής ’Ε
θνικής Τραπέζης.

Τό αίτημα τοΰτο είχε προβάλλει 
έντόνως προς τήν Διοίκησιν τής Τρα
πέζης τό Διοικ. Συμβούλιον καί ό- 
λίγας ή μέρας πρό τών Αρχαιρε
σιών εΐχεν Αναγγελθεί ή σοβαρά 
προώθησις τής ίκανοποιήσεως τοΰ 
αιτήματος.

Έκατηγορήθημε.ν τότε ώς ψευδό- 
μενοι καί ώς έπιδιώκοντες νά παρα- 
πλανήσωμεν τό έκλογιόκν Σώμα.

Τό αποτέλεσμα Απέδειξε ποιοι 
έψεύδοντο. Ή ίση μεταχείρισις εί
ναι αύτήν τήν στιγμήν γεγονός. "Ο
χι μόνον τά μέλη τοΰ Συλλόγου 
μας, Αλλά τό σύνολον τών εργαζο
μένων είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, Α
πολαμβάνουν τών Αγαθών τής ίσης 
μεταχειρίοεως καί όλοι γνωρίζουν ό
τι ή ίση μεταχείρισις δεν είναι α
πλώς ή ίκανοποίησις ενός αιτήματος 
πού ίκανοποιήθη μίαν στιγμήν καί τά 
Αποτελέσματα του μικρά ή μεγάλα 
δεν έχουν Αντίκτυπον είς τό μέλλον.

"Ολοι γνωρίζουν ότι μέ τήν ίκανο- 
ποίησιν αύτοΰ τοΰ αιτήματος προ
κύπτουν οφέλη μελλοντικά, ιδίως διά 
τούς νεωτέρους συναδέλφους. Ση- 
μειοΰμεν ακόμη ότι οί νεώτεροι συν
άδελφοι Απολαμβάνουν ένωρίτερον 
τών Αγαθών τής ίσης μεταχειρίσεως 
Από τούς παλαιοτέρούς συναδέλ
φους.

Λυποΰμεθα διότι εϊμεθα υποχρε
ωμένοι νά καταγγείλωμεν, ότι, ένώ 
διεξήγετο σκληρός Αγών διά νά φθά
σωμεν είς τήν υπογραφήν τής Συλ
λογικής Συμβάσεως διά τήν εφαρ
μογήν τής ίσης μεταχειρίσεως, έδε- 
χόμεθα Αδίκους επιθέσεις άπό πολ- 
λάς πλευράς καί κατεβάλλετο Ανίε
ρος προσπάθεια διά νά Αποτύχωμεν 
είς τό έργον μας αύτό. Οί Αντίπα
λοί μας, άδιαφοροΰντες διά τάς συ
νέπειας τής Αποτυχίας, έβαλον διά 
παντός μέσου. Δεν ένδιαφέροντο διά 
τήν ζημίαν πού θά εΐχον οί συνά
δελφοί των έκ τής μή εφαρμογής τής 
ίσης μεταχειρίσεως.

Ευτυχώς δεν έκάμφθημεν. Ήκολου- 
θήσαμεν σώφρονα τακτικήν καί ύπη- 
ρετήσαμεν μέ κάθε θυσίαν τά συμ-

Τήν άμεσον παρέμβασιν τής Διοι- 
κήσεως, διά νά μήν έπανέλθη τό κα
θεστώς πού επιβραβεύει τήν ασυδο
σία τών ολίγων είς βάρος τοΰ Προ
σωπικού καί τοΰ κύρους τής Διοική- 
σεως τής ’Εθνικής Τραπέζης, έζήτη- 
σε μέ τό κατωτέρω έγγραφό του τό 
Δ. Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου μας.

«Κύριε Διοικητά,
Αί παραβιάσεις τής ’Εργατικής 

Νομοθεσίας καί τών εντολών τής Δι
οικήσεις πληΟ-ύνονται καθ’ έκάστην.

Ή δημιουργηθεΐσα κατάστασις 
μάς υποχρεώνει νά άπευθυνθώαεν, 
έκ νέου, προς ύμάς καί νά παρακαλέ- 
σωμεν όπως διά τής επιβολής τών 
προβλεπομένων κυρώσεων προς τούς 
παραβιάζοντας τόν νόμον καί τάς ΰ- 
μετέρας έντολάς, έφ’ δσον ουτοι άρ- 
νοϋνται νά συμμορφωθούν προς τό 
πνεύμα τής Διοικήσεως, ιέπαναφέρητε 
τήν πειθαρχίαν, ήτις, δυστυχώς έχει 
σοβαρώς κλονισθεΐ.

Πλέον συγκεκριμένως θέτομεν ύπ’ 
δψιν σας, ότι, παρά τήν αυστηρών 
εντολήν σας περί εφαρμογής τού νό
μου διά τήν χορήγησιν τής θερινής 
άδειας, σημαντικός αριθμός υπαλλή

λων δέν έχει λάβει τήν άδειαν έ
τους 1974. (Χαρακτηριστικόν παρά
δειγμα τής νοοτροπίας τών αρμοδί
ων ή επισυναπτομένη φωτοτυπία, μέ 
υπογραφήν άρνήσεως τοΰ αρμοδίου 
’Τποδιευθυντοΰ τοΰ Ύποκ) τος).

’Επιπροσθέτως, γνωρίξομεν ΰμΐν, 
ότι υπάλληλοι αίτοϋντες τήν αδειάν 
των απειλούνται ύπό τών Προϊστα
μένων των.

Ή παραβίασις τοΰ ωραρίου εργα
σίας τείνει νά γίνη καί πάλιν κα
θεστώς.

Χαρακτηριστική περίπτωσις είναι 
ή άφορώσα είς τούς οδηγούς αύτο- 
κινητοθυρίδων, οί όποιοι ύποχρεοΰν- 
ται νά παρέχουν συνεχώς εργασίαν 
πολύ πέραν τού ωραρίου των, ανευ 
αμοιβής τής ύπερ(οριακής των άιτα- 
σχολή,σεως, ώς καί τών υπαλλήλων 
οΐτινες επανδρώνουν τάς αύτοκινητο- 
θυρίδας καί επισκέπτονται τήν ύπαι
θρον.

Ό κανονισμός 'Τπερωριακής Ά- 
πασχολήσεως τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης μας έξ άλλου ήρχισεν νά 
παραβιάζεται καί ήδη έχουν περιέλ-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

ΤΟ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΖΗΤΗΣΕ

Νά μήν έκτραπή τον σκοπού 
διά τόν όποιον συνεστήΘη

ή υπηρεσία
• ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ

Ή έπάνδρωσις τής 'Υπηρεσίας ’Α
σφαλείας τής Τραπέζης μας μέ συν
ταξιούχους τών Σωμάτων ’Ασφαλεί
ας δίδει τήν έντύπωσιν ότι επιδιώ
κεται ή εκτροπή της άπό τού πρα
γματικού σκοπού δι’ όν έχει συστα- 
θεί καί τούτο είναι άπαράδεκτον.

Τά ανωτέρω τονίζονται είς έγγρα
φον τό όποιον άπηύθυνε τό Διοικητ. 
Συμβούλιον πρός τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης. Τό πλήρες κείμενον τού 
εγγράφου έχει ώς ακολούθως:

«Κύριε Διοικητά,
Σπεύδομεν νά διατυπώσωμεν τήν 

ανησυχία μας καί νά έπικαλεσθού- 
μεν τήν άμεσον παρέμβασίν σας πρός 
αποτροπήν τής ,έπιχειρουμένης επαν- 
δρώσεως τής Υπηρεσίας ’Ασφαλεί
ας τής Τραπέζης μας μέ πρόσωπα, 
ή προτέρα ίδιότης τών όποιων επι
βάλλει νά ιάποκλεισθοΰν έκ προοιμίου.

Συγκεκριμένως: Είς τήν 'Υπηρε
σίαν ’Ασφαλείας τής Τραπέζης προ- 
σελήφθησαν μετά τήν τοποθέτησιν 
τού νέου Προϊσταμένου τής υπηρε
σίας, συνταξιούχοι .τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας, πληροφορούμεθα δέ, ό
τι, έπίκειται ή πρόσληψις καί ετέ
ρων.

ασφαλείας
ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ή έπάνδρωσις όμως τής 'Υπηρε
σίας ’Ασφαλείας μέ συνταξιούχους 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας δίδει του
λάχιστον τήν έντύπωσιν ότι επιδιώ
κεται ή εκτροπή της άπό τού πρα
γματικού σκοπού δι’ όν έχει συστα- 
θεϊ καί τούτο είναι άπαράδεκτον με
τά τήν άποκατάστασι τής Δημοκρα
τίας εις τήν χώραν μας.

Δέν εύσταθεϊ έξ άλλου τό προβαλ- 
λόμενον επιχείρημα, ότι, έστω καί η
λικίας άνω τών 50 έτών, οί συντα
ξιούχοι τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
είναι πλέον ένδεδειγμένοι νέων, έπι- 
θυμούντων νά σταδιοδρομήσουν ύπό 
τήν ιδιότητα τοΰ υπαλλήλου τής ’Ε
θνικής Τραπέζης, υποκειμένων είς 
τούς κανονισμούς καί τάς ύποχρεώ- 
σεις τών υπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, πράγμα δπερ δέν Ισχύει 
διά πρόσωπα συνταξιοδοτούμενα ήδη 
καί μή ένδιαφερόμενα δι’ υπηρεσια
κήν έξέλιξιν.

Μετά τιμής 
Ό Πρόεδρος 

Ν. ΠΙΣίΚΟΠΟΣ 
'Ο Άναπλ. Γεν. Γραμματεύς 

ΑΛ. ΚΟΤΤΑΝΤΗΣ»

διά τής αναβολής έν εύθέτφ χρόνφ 
τής υπογραφής τής Συλλογικής Συμ
βάσεως, τήν εφαρμογήν τής ίσης με
ταχειρίσεως.

Βασικόν επιχείρημά των: "Οτι ή 
Σ.Σ. ήτο συμπαιγνία τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου καί τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης είς βάρος τοΰ Προσωπικΰ.

Τό σύνολον τών έργαζομένων είς 
τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, άλλα καί 
όλοι οί Έληνες Τραπεζοϋπάλλη- 
λοι αναγνωρίζουν σήμερον ότι ή 6- 
πογραφεΐσα Συλλογική Σύμβασις ί-

κανοποίηοεν όμολογουμένως τό αί
τημα τής ίσης μεταχειρίσεως καί 
ότι αν τήν στιγμήν έκείνην εΐχομεν 
ΰποκύψει εις τήν Ανίερον προσπά
θειαν τών αντιπάλων μας θα εΐχο
μεν άπωλέσει τήνμεγάλην ευκαι
ρίαν τής ίκανοποιήσεως τοΰ μεγαλύ
τερου αιτήματος μας, τής ίσης με
ταχειρίσεως.

"Αν χρειασθή, κατά τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν, θά άναφερθώμεν είς λε
πτομέρειας έπί τών διαδρσματισθέν- 
των, αν καί ταΰτα είναι πλέον εις 
όλους γνωστά.

Ή βελτίωσις τής Σ.Σ.
Θά σημειώσωμεν, πριν κλείσωμεν 

τό θέμα μας περί ίσης μεταχειρί
σεως, ότι καί ή τρίτη κατηγορία 
πού μάς άπηύθυναν τότε, όταν δέν 
ήδυνήθησαν νά ματαιώσουν τήν ϋπο 
γραφήν τής Σ.Σ., ήτο, ότι καί πά
λιν έξαπστούσαμε τά μέλη τοΰ Συλ
λόγου όταν διαβεβαιώναμεν ότι εΤ- 
χεν έπέλθει συμφωνία διά τήν βελ- 
τίωσιν τής Συλλογικής Συμβάσεως, 
είς όσα σημεία διεπιστοΰτο ή Α
νάγκη τής βελτιώσεως, μετά τήν ε
φαρμογήν τής ίσης μεταχειρίσεως. 
Ποιος έψεύδετο καί ποιος ένήργει 
κατά τών συμφερόντων τών μελών 
τοΰ Συλλόγου καί τών εργαζομέ
νων είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, δέν 
έβράδυνε νά άποδειχθή διά μίαν α
κόμη φοράν.

Σάς εχομεν ήδη Ανακοινώσει ότι 
έχει συσ’αθεΐ επιτροπή ή όποια, με
λετά τά σημεία έκεΐνα τής Σ.Σ. πού 
έχουν Ανάγκην βελτιώσεως διά να 
έπέλθη ή διόρθωσίς των διά τής υ
πογραφής συμπληρωματικής Συλλο
γικής Συμβάσεως ή δΓ άλλου ίσως 
πλέον προσφόρου τρόπου. Πάντως ή 
βελτίωσις τής Συλλογικής Συμβά
σεως εΤναι γεγονός.

Άπεδείχθη πλέον καί είς τά τρία

στάδια πού διήλθομεν άπό τής ά- 
ναγνωρίσεως τοΰ αιτήματος μας μέ
χρι σήμερον, ποιοι υπηρέτησαν πι
στά τά συμφέροντα τών μελών τοΰ 
Συλλόγου καί ποιοι έβαλον εύθέως 
κατ’ αύτών διά νά εξυπηρετήσουν 
τό Προσωπικόν των συμφέρον. Άπε- 
δείχθη πλέον περιτράνως, ότι, όσοι 
έβαλον κατά τής ίσης μεταχειρίσε
ως έπραξαν τοΰτο, όχι άπό ένδιαφε- 
ρον πρός τούς συναδέλφους των, αλ
λά, διά νά άποτύχη τό Διοικ. Συμ
βούλιον, έστω καί άν ή αποτυχία 
του έβλαπτε τά συμφέροντα τών 
μελών τοΰ Συλλόγου.

Εϊμεθα ιδιαιτέρως ευτυχείς διότι ι 
είς τά μέλη τοΰ Συλλόγου μας καί 
τό σύνολον τώι έργαζομένων είς τήν 
'Εθνικήν Τράπεζαν προσφέραμεν κα
τά τόν χρόνον τής θητείας μας, τήν 
ΐσην μεταχείρισιν. Θέλουμε νά πι
στεύουμε ότι συνιπολιτευόμενοι καί 
αντιπολιτευόμενοι, πλήν τών δΓ ί
διους λόγους αρνητών, θά μάς ανα
γνωρίσουν αύτήν μας τήν έπιτυχίαν.

Εϊμεθα ακόμη ευτυχείς διότι ά- 
νοίξαμεν τήν λεωφόρον διά τούς συ
ναδέλφους μας τών άλλων Τραπεζών 
είς τούς όποιους εΰχόμεθα νά έπι- 
τύχουν ό,τι καί ημείς.

Πρόσληψις τέκνων 
συναδέλφων

Σ οβαρώτατον επίτευγμα, μετά 
τήν εφαρμογήν τής ίσης μεταχειρί
σεως, καιά τόν χρόνον τής θητείας 
του, θεωρεί τό Διοικ. Συμβούλιον 
τήν ίκανοποίησιν τοΰ αιτήματος τής 
προσλήψεως τών τέκνων τών εργα
ζομένων είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν 
καί τών συνταξιούχων.

Τό αίτημα τοΰτο όπως καί τό αί
τημα τής ίσης μεταχειρίσεως ήσαν 
κυρίως σ’τήματα ηθικής τάξεως. Τό 
οίκονομικον όφελος ετίθετο εις δευ- 
τέραν μοίραν. Καθ’ όλον τόν χρόνον 
τής διεκδικήσεως τών αιτημάτων 
αύτών, έπροτάξαμεν τήν ηθικήν 
πλευράν.

Διά τόν αύτόν λόγον τά προτάσ- 
σομεν καί είς τόν απολογισμόν μας.

Ή ίκανοποίησις τοΰ αιτήματος 
τής προσλήψεως τών τέκνων τών συ
ναδέλφων έπετεύχθη, είς χρόνον πα
ράλληλον μέ τήν ΐσην μεταχείρισιν 
καί δέν ήρκέσθημεν είς προσωρινήν 
λύσιν. Έρρυθμίσθη όριστικώς διά 
τροποποιήσεως τοΰ Όργοοπσμοϋ 
τής Τραπέζης.

"Ηδη έχουν διεξαχθεϊ δύο διαγω
νισμοί προσλήψεως τέκνων συναδέλ
φων ακί συνταξιούχων. Οί προσλη- 
φθέντες, χάρις είς τάς ένεργείας 
τού Διοικ. Συμβουλίου, υπερβαίνουν 
κατά πολύ τόν προβλεπόμενον α
ριθμόν καί είναι καί αύτό .μία πρόσ 
θετός μαρτυρία τοΰ ενδιαφέροντος 
τό όποιον έπεδείξαμεν καί έπιδει- 
κνύομεν.

’Οργανισμός υπηρεσίας
Τό αίτημα τής τροποποιήσεως 

τοΰ Όργανσιμοΰ Υπηρεσίας ήτο 
καί αύτό παλαιόν.

Τό Διοικ. Συμβούλιον παρά τήν 
παρουσίαν τοΰ αιτήματος τής ίσης 
μεταχειρίσεως τήν εποχήν έκείνην 
καί τήν προτεραιότητα πού είχε δο
θεί εις αύτό έτόλμησε νά συμπερι- 
λάβη καί τήν ίκανοποίησιν τοΰ αΐτή 
ματος αύτοΰ, είς τό προεκλογικόν 
του πρόγραμμα.

Μόλις άνελάβαμε τά καθήκοντα 
μας, έμελετήσαμε όλας τάς πλευ
ράς καί κατελήξαμεν είς πλήρες 
σχέδιον Όργοτνισμοΰ τής Τραπέ
ζης, τό όποιον πιστεύομεν ότι κα
λύπτει τάς σημερινάς άπαιτήσεις.

Τό σχέδιον τοΰτο ύπεβάλλαμεν 
είς τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης καί 
έπί τι διάστημα έγένοντο συζητή
σεις διά τήν αποδοχήν του.

Δέν ήρκεσεν, δυστυχώς, ό χρόνος 
διά νά έχη όλοκληρωθή καί έπί τοΰ 
θέματος αύτοΰ ή προσπάθεια μας.

Ή έπιβράδυνσις οφείλεται κυρίως 
είς τά αλλεπάλληλα έσωτερικά γε
γονότα ώς έν αρχή τοΰ απολογι
σμού μας άναφέρομεν.

Ή προσπάθεια συνεχίσθη καί 
συνεχίζεται αμείωτος καί ήδη εΰρι 
σκόμεθα είς τό τέρμα της.

"Ως εχομεν ήδη ανακοινώσει, ύπό 
τής Διοικήσεως τής Τραπέζης, ή ο
ποία διά στόματος τοΰ κ. Διοικη- 
τοΰ άνεγνώρισεν, ότι, ό ’Οργανι
σμός τής Τραπέζης είναι αρτηριο
σκληρωτικός, συνεστήΘη έπιτροπή, 
μέ συμμετοχήν καί τής συλλογικής 
έκπροσωπήσεως, διά τήν μελέτην 
καί τροποποίησιν τοΰ ’Οργανισμού 
Υπηρεσίας.

Αί εισηγήσεις τής έπιτροπής πρέ 
πει νά υποβληθούν τό βραδύτερον 
εντός τριμήνου άπό τής συστάσεώς 
τής.

Καί έπί τοΰ θέματος συνεπώς 
αύτοΰ, τό Διοικ. Συμβούλιον επρα- 
ξε τό καθήκον του.

Ένιαιον ώράριον εργασίας
Έπί έτη καί έτη, είς τούς συνα

δέλφους μας τών ’Επαρχιακών Ύ
ποκ) των, παρείχετο άπό υποψηφίους 
διά τήν Διοίκησιν τοΰ Συλλόγου καί 
τά Διοικητικά Συμβούλια πού έξε- 
λέγοντο, ή διαβεβαίωσις, ότι, θά ά-

γωνισθοΰν διά την έφαρμογήν έ
νιαίου ώραρίου εργασίας Κέντρου 
καί Έπσ.οχιών.

Καί ένώ τά έτη παρήρχοντο εΐχεν

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)



ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΛΠΕΖΗΖ
ΊσοΗογισμός της Sine Αεκεμβρίου 1974

ϋ ν ΐί ρ r !' τ ι κ ο :: ΠΛΟΗΓΙΚΟΝ

Λ) ΠΑΓΙΟΝ

τ.ακινητοποιημενον
1. ΑΚΙΝΗΤΑ (μετ'ά<οαίοεσι ν Αποσβέσεων)

α) δδοΟ ΡοΟσθελτ 60 (5ος&6ος δροςι) 
β) έν Σπέτσαις έκ κληοοδ. (Δ.'’πούμπ<

2. ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ Λ ΕΓΚΑΤΑΓΤΑΣΠΓ 

MeCov Αποσβέσεις
3. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

,MeCov Αποσβέσεις
4. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 
Αύτοκ ίνητον
Με Ιον Αποσβέσεις

II;ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΝ

I .ΠΑΓΙΑΙ ΠΡΟΚΛΤΑΒΟΜΙ 
2.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

£) Κ Υ V. Λ Ο c ο ρ Ο γ·Μ

1 .ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΜ
π) όφεελέ μελών 
3) - " Επαλλήλων
γ) ποοσωρινοί λογ/σηοί

2 . ΟΦΕΤΛΑΙ Σ0*ΙΑΤΓΙ°*·:

3 ΈΡΟΚΑΤΛΒΟΛΑΙ ΜΙΣΘΩΝ
4 . ΔΑΠΑΝΑI ΕΓθ,,Ε%,ΐ?Γ ΧΒΗΓΓ-'^Γ.

Γ) A I Λ Ο Ε Σ I Η Ο Η 

3.ΤΑΜΕΤΡΗ

2 . ΚΑΤΑΟΓΓΓ.ΤΓ παπά ΤΡΑΓΕΖΑΕ
Ε.Τ.Ε. Λογ/σμός 4 8Π905

Γ-
18.50620 18.59720

210,247-
100,115- 110.132-

4.266-
4.265- 1-

136,451-
61.625- 54.526-

22.500-
-20.874.245- : ,'20

16.000-
17,969-
35.000- 68.969-

17.900-

43,590-

122.854- 252.323-

5,237 33

301.176- 306.413

21.639.947

Λ) Η Γ. Μ Ο Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μ

1. ΚΡΑΤΗΣΕΙΓ. * ΕΙΣΦ?ΡΑΙ -ΡΑΠΡΩΤΕΛΤ

2. ΛΟΓ/ΓΠΤ. ΥΠΟ ΓΚΚΛΘΛΡΙΣΙΗ 
Προσωρινοί ηισχ, λογ/σμοί

Ε) ΙΛΙΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ?!

82.407-

75.000-

21.481.540 50 2l.b38.947 5C

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΙΙρ&ς την Π*ν<κην Χυνέλβυτιν 
τών μελών τοΰ Χυλλόγου
Ύ«*λλήλων ’Εθνική Τρα«έζης τής ΈλλάΓ.,,ς

Ί5 ν τ χ ΰ 0 α
Ιίύρκχ Χ\>νά6βλφοο,

Χυμφώνως «ρβς την βοβεϊακν ήμίν έκ των xfj/xtpa- 
α’.ών τής >ης καί βης \V*pcX£oi> 19Τ3 έντυλήν, προ. 
έβημεν tie τύν έλεγχον τής 8ιαχείρ£«εως τοΰ Χυλλβ- 
Υ»υ κατά την χρήκκν 19Τ4.

Εκ τοϋ έλέγχοο δίίπιατώβη ή ακρίβεια των έγγρκ» 
φών ιίς τα βοβλία τοΰ Χολλόγου, τα ΰηύλοιπ* τών όπο£- 
ων βυμφωνοΰν πρύς τα έν ’ Ζσολογεαμφ αναγραφόμενα 
«οβά.

’Εν ΆΒήναος τή «3η Ίανοοαρίου Ι9ΤΚ 
Οί ’Ελεγκταί

Εύάγγ. Κ,αραγςάννης II. Χάλτας II. Χοακαμπένης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑ5 ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

‘ΤΙΜΑΓ ΚΤΗΣΕΩΣ"

Άνάϋυοις μερίδας - "Εσοδα καϊ "Εξοδα 31nQ Αεκεμβρίου 1974

Ε Β Ο Δ Α (Μεταωοοά χρεωστικών Υπολοίπων)

1 . Ε50ΔΑ ΔIΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Μισθοδοσία Προσωπικού 512.861-
ΚαταβολαC Ι.Κ.Α. 74.186-
ΤαμεΓον έπικουρήοεως 6.479-
■Χαρ/ον καί 0.A. 3.230-· 596.756-
Σσνδρουαί Ο.Τ,Ε,-ΤΑΧ/ΚΑ-ΤΗλ/ΤΑ 97.27310

'Ημερήσιος & περιοδικός τύπος 33.755-
*Εκπτώάεις υπέρ έστιαζομένων Κέντρου 368.022-

" " " ‘Επαρχίας 1.905.704- 2.273.726-
Έξοδα άντ/πων * Υποκ/των 131.315-

" έορτών καί ψυχαγωγίας 1.038.43180

" συνελεύσεων » Αρχαιρεσιών 87.832-
" διάφορα 168.99780

" συν/ών Αγώνων 205.61050

" δικών καί Αμοιβαί· δικηγόρων 185.000-
" Μολυβδοσκ έπαστον 75.000-

Έκδοσνς έφημερίδος "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ" 245.603-
"Εξοδα λειτουργίας λέσχης 45.25260

Βοηθήματα-®ιΧοδωρήματα 84.114-
Κοινώνικαί υποχρεώσεις 39.34980

Συνδρρμαί είς συν/ους όργανισμούς 17.856- ·
Γραφική ύλη 153.266-
Φόροι δημοσίου 64,692-
Δαπάναι Ασφαλιστικού 26,000-
Δαπάναι κινήσεως αυτοκινήτου 90.012-
Πρακτικά Διοικ. Συμβουλίου 14.470-
Συνδικαλιστικά συνέδρια 6.568-

Έξοδα Αθλητικών Αγώνων 15.22920

2. ΛΟΓ/ΓΜΟΣ ΑΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΣΤΙΛΤΟΡΙΠΥ
Είσφορά Συλλόγου χρήσεο>ς 1974

3. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Χοήσεωο 1974

4. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΟΙΝΠΝΙΚ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
* Εθνικούς σκοπούς-ΚΥΠΡΟΣ-Τ.Υ,Π.Ε.Τ,

5, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ* ΧρΑσεωρ 1974

6, ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ ΧοΛσεοο 1974

5.698.109 80

40723.982

4.265-

1.265.356-

59.235-

2,507.557

10.258.506-

80

£ £ ft A A______(Μεταοορικά πιστωτικών ύπολοίπων)

1. ΣΥΝΔΡΟΜΑ! ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Έγγραφης μελών Συλλόγου 3.491,935-

2. ΤΟΚΟΙ-ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2.018.849-

ΤΕΜΑΧΙΑ

12.868 
80 

1 
38 

366 
300 
572 
300 

50 
400 

X

Μετοχαί Ε.Τ.Ε.
Μ Ε.Κ,Τ,Ε.
14 ΤΡΑΠΕΖΗΣ Ε ΑΛΑΛΟΣ
Μ Ε.Τ.Ε.Β.Λ.
* ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
* "ΕΘΝΙΚΗ" ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
” Μ.Ε,Τ.Κ.Α,

‘Ομολογίες

κτήσεως μέση

ASIA

18.967.934- 
315.900- 

2.140- 
360,000- 
392.564- 
77.275- 

382.432-.
Λ.Δ.Ο.Α, 6,501 1970 ξ

Λ.Δ.Ο.Α. 6,501 1971 25.000-
Λ.Δ.Ο.Α. 6,50% 1972 200.000-

Νερίς Προμηθευτικού Συνεταιρισμού

Σ ύ ν ο λ ο ν 20.874.245-

Έν ΆΜναις Ttf 31ρ Δεκεμβρίου 1974 
Ο ΠΡΟΕΔρξ^ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

3, ΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Χρήσεος 1973 - 1974

4. Ο.Λ.Ε.Π.Ε.Σ.

4.500.000-

247.722- 10,258.506-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΜΟΖ ΑΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1975

Α* ΕΣΟΔΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ! ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΚΟΙ-ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Ο.Δ.Ε.Π.Ε.Σ.

4.350.000
2.000.000

200.000 6.550.000

* Εν * Αθήνα ις τ#5 31η Δεκεμβρίου 1974 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ» Ο ΓΕΝ·.ΓΡΑΜΓίΛΤΕΥϊϊ Κ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

y//
10.258.506-

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 1974

Β *Ε30ΑΑ

Μισθοδοσία ΠροσωπικοΟ 600.000
Καταβολαί είς Ι.Κ.Α. 90.000
ΤαμεΓον Έπικουρήσεως 15.000,
Χαρτ/ον καί Ο.Γ.Α. 10.000
Σύνδρομαί τηλεφώνου,Ταχ/κά, Τηλ/κα 200.000

‘Ημερήσιος κάι περιοδικός τΟπος 60.000
Έκπτωσις 7,50 δρχ. ύπέο έστιαξομένων Κέντρου 450.000
Έξοδα Αντιπροσώπων ‘Υποκ/των 200.000

" έορτών καί ψυχαγωγίας 1.400.000
" Συνελεύσεων καί Αρχαιρεσιών 600.000
" Λέιτουργέας Λέσχης 200.000
" δικών καί Αμοιβαί Δικηγόρων 350.000
Η Διάφορα. 300.000
" Συνδικαλιστικών αγώνων 300.000
" υιοθεσίας χωρίου Μολυβδοσκεπάστου 100.000

“Εκδοσις έωημερίδος "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ" 280.000
Γραωική ύλη 150.000
Βοηθήματα-φιλοδωρήματα· 150.000
Κοινώνικαί υποχρεώσεις 90.000
Συνδρρμαί είς συνδ/ούς ‘Οργανισμούς 45.000
Φόροι Δημοσίου 100.000

Αγορά Βιβλίων-Βιβλιοθήκη 50.000
Δαπάναθ άσωαλιστικού 2 50.000
Δαπάναι αύτοκίνήτου 150.000
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 25.000
Συνδικαλιστικά Συνέδρια 20.000

Αθλητικοί άγώνες 25.000
Πλεόνασμα

Έν Αθήναις τύ 31η Δεκεμβρίου1974 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

6.210.000
340.000

6.550.000

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
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Γ Ξ Ο Δ A ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΛΙ

.1)
2)
3)
4)

Αξία δημοσιογραφικού χάρτου 
Στοιχειοθεσία-Επιμέλεια-Έκτψΐωσις 
Διορθωτικά
Κλισέ

46.493-
173.920-
20.600-
4.590-

1) Είσφορά Συλλόγου 245.603-

Σ ύ V ο λ ο V 245.603 I ύ υ ο λ ο ν 245.603-

Έν Άβήναις tfl 316 iexeu!3ntou 1974 
Ο ΙΙΡΟΕήΙΡΟΕ Ο ΓΕΗ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΪ Η ΑΟΓΙΕΤΡΙΑ



Μετάταξις πτυχιούχων 
ταμιακών

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
έδραιωθεί εις δλους ή πεποίθησις, 
δτι, τό αίτημα τούτο δεν εΤναι δυ
νατόν νά ΐκανοποιηθή.

Τό Διοικ. Συμβούλιον δέν έδίστα- 
σε παρά ταΰτα, νά συμπεριλάβη καί 
την ίκανοποίησιν τού αιτήματος αυ
τού εις τας επαγγελίας του. Έγνώ- 
ριζε τάς δυσχερείας. Εΐχεν δμως 
λάβει τήν μεγάλην άπόφασιν νά ά- 
γωνισθή διά τήν ίκανοποίησιν δλων 
των χρονιζόντων μεγάλων αιτημάτων 
τού Προοωπικοΰ.

Μετά τήν έφααμόγήν τής 'ίσης με- 
"ταχειρίσεως καί τήν ίκανοποίησιν 
τού αιτήματος τής προσλήψεως των 
τέκνων των συναδέλφων, ή πίεσις 
διά τήν εφαρμογή/ τού ένιαίου ωρα
ρίου ηΰξαχε καθημερινώς.

Ή παρούσα Διοίκησις τής Τρα- 
πέζης, ενώπιον τής οποίας έτέθη τό 
αίτημα δέν έβράδυνε νά αναγνώριση 
τό δίκαιον καί νά άποδεχθή έν συνε
χείς τήν ίκανοποίησιν τού αιτήμα
τος.

Τό Διοικ. Συμβούλιον ηύτύχησε 
νά ΐκανοποιηθή έπί των ήμερων του 
καί τό μεγάλο άύτό αίτημα τού 
Προσωπικού τής Εθνικής Τραπέ- 
ζης. ΕΤναι ακόμη εύτυχέστερον, διό
τι, δπως ήνοιξε τήν λεωφόρον διά 
νά απολαύσουν δλοι οί Τραπεζοϋ- 
πάλληλοι τήν ϊσην μεταχείρισιν, έ- 
πραξε τό 'ίδιον καί διά τό ένιαΐον 
ώράριον εργασίας.

Ή έπιτυχία μας κατέστη συντό- 
μως παντραπεζική.

'Επιχειρούν, τώρα, μετά τό απο
τέλεσμα, οί αντίπαλοι τού Διοικ.

Σοβαράν πίεσιν ήσκήσαμεν, άπό 
τής άναλήψεως των καθηκόντων μας. 
διά τήν πρόσληψιν νέου Προσωπικού 
ώστε νά άνακουφισθώμεν άπό τό άγ 
χος τής εργασίας.

"Ο άριμθός τώ/ νεοπροσληφθέν- 
των δέν υπήρξε μικρός δέν έπετεύ- 
χθη δμως καί ή απαλλαγή μας ά-

Άμείωτον ύπήρξεν τό ένδιαφέρον | 
μας, καθ’ δλον τον χρόνον τής θη
τείας μας, διά τήν εφαρμογήν τής 
εργατικής νομοθεσίας εις δλας τάς 
υπηρεσίας τής Τραπέζης. Τά άποτε- 
λέσματα εΤναι είς δλους γνωστά. 
Παρά τήν έ'λλειψιν Προσωπικού έ- 
ξηλείφθη τό φαινόμενον τής μή χορη- 
γήσεως τής θερινής άδειας. Ήτο ό- 
μολογουμένως απαράδεκτος ή κατά- 
στασις πού ύφίστατο είς τον τομέα 
αύτόν. Μύγας αριθμός συναδέλφων 
έστερεΐτο τής άδειας του καί δέν 
είναι ολίγοι έκεΐνοι πού εΐχαν νά 
λαμβάνουν άδειαν τριών καί περισ 
σοτέρων ετών. Είχε γίνει συνείδησις

Συμβουλίου νά μειώσουν τήν σημα
σίαν καί τής επιτυχίας αύτής, ένώ, 
παραλλήλως κο«αβάλλεται προσπά
θεια νά άποδοθή είς άλλους ή ίκα- 
νοποίησις τού αιτήματος.

Λυπούμεθα διά τό κατάντημα 
τών ανθρώπων, πού, διά τό προσω
πικόν των συμφέρον καί μόνον άρ- 
νοΰνται τά έπιτεύγματα τού Συλλό
γου των καί προσβάλλουν τήν νοη
μοσύνην τών συναδέλφων των καί 
τούς καταγγέλομεν διά τήν τοιαύ- 
την συμπεριφοράν των.

Είναι γνωστόν είς δλους δτι ή α
ποδοχή τού αιτήματος μας, αυτού 
ύπό τής Διοικήσεως τής Τραπέζης 
μας προηγήθη τής άπό 14.12.1974 
άνακοινώσεως τής διωρισμένης Διοι- 
κήσεως τής ΟΤΟΕ ή οποία άνέφερε 
δτι έθεσεν τό αίτημα είς τον Υ
πουργόν Άπασχολήσεως καί είς τό 
φύλλον τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» μη
νάς ’Ιανουάριου 1975, έδημοσιεύθη 
ή επιστολή τήν οποίαν άπηυθύνα- 
με προς τήν ΟΤΟΕ επί τού θέμα
τος αυτού.

Έθεωρήσαμεν έπιβεβλημένον νά 
άναφέρωμεν τά ανωτέρω είς τον α
πολογισμόν μας, διότι δέν είναι έ- 
πιτρεπτόν νά άρνούμεθα τάς έπι
τυχίας τού συνδικαλιστικού μας ορ
γάνου, ασχέτως τών προσώπων πού 
εύρίσκονται έκάστοτε είς τήν Διοί- 
κησίν του. "Οσοι καί μετά ταΰτα έ- 
ξακολουθοΰν νά διαδίδουν δσα δια
δίδουν δέν ένδιαφέρονται οπωσδήπο
τε διά τά συμφέροντα τού συνόλου 
άλλά διά τήν ίκανοποίησιν τών ίδι- 
κών των καί μόνον φιλοδοξιών.

πό τό άγχος τής εργασίας διότι τά 
κενά ήσαν πολλά καί ή εργασία 
αυξάνει καθημερινώς.

Ή πρόσληψις νέου Προσωπικού, 
πρέπει νά άποτελή πάντοτε φρον
τίδα τού Διοικ. Συμβουλίου, διότι 
πάντοτε θά ύπάρχη ή ανάγκη τής 
άναπληρώσεως τών κενών.

| δτι καί τό θέμα τούτο δέν είχε τήν 
λύσιν του

Άπεδείξαμεν δτι ήτο θέμα ένδια 
φέροντας τού Διοικ. Συμβουλίου καί 
δσοι ειρωνικά έμειδίασαν δταν α
ξιώσαμε/ τήν έξαφάνισιν τού φαινο
μένου άντελήφθησαν εγκαίρως, δτι, 
τά πάντα είναι δυνατά δταν ή Διοί- 
κησις τού Συλλόυου ένδιαφέρεται 
διά τά μέλη του.

Αυτό τό ένδιαφέρον μας, εΐχεν 
ώς αποτέλεσμα, νά μειωθούν είς τό 
μίνιμουμ αί παραβάσεις τής έργατι- 
κής νομοθεσίας καί είς άλλα σημεία 
ώς π.χ. τό ώράριον εργασίας, τάς 
υπερωρίας κ.λ.π.

Τό αίτημα τών πτυχιούχων συνα
δέλφων, πού ύπηρέτουν είς τόν Τα
μιακόν κλάδον, καί άπησχολοΰντο 
είς καθαρώς λογιστικήν εργασίαν,

Ή βιομηχανία τών παρατάσεων 
τού ορίου ήλικίας λόγφ τής μεγά 
λης άναπτύξεως πού εΐχεν λάβει 
είχε καταστεί μάστιξ. Τήν μάστι
γα αυτήν καταπολέμησε μέ δλας 
του τάς δυνάμεις τό Διοικ. Συμβού
λιον.

Μέ έγγραφα (τινά έξ αύτών έχουν 
δημοσιευθεί είς τήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗ») και παραστάσεις, έξεδήλωσε

Αί καθυστερήσεις είς τάς προα- 
γωγάς τού Προαωπικοΰ είχο-ν γίνει 
καθεστώς.

Τό Δόικ. Συμβούλιον έπέβαλλε 
καί έπί τού σοβαρωτάτου αυτού, διά 
τήν έξέλιξιν τού Προσωπικού θέμα- 
τος, τον σεβασμόν τών δικαιωμάτων 
του.

Έχομεν ήδη ενημερωθεί απολύ
τως ώς προς τόν χρόνον πραγματο- 
ποιήσεως τών προαγωγών καί δυνά- 
μεθα να ειπωμεν δτι είς τό σημεΐον 
αυτό ε’ίμεθα οί πρωτοπόροι δλων 
τών Τραπεζών.

Τό σύνολον σχεδόν τών συναδέλ
φων έχει ύποστεΐ κατά τόν άλφα ή 
βήτα τρόπον τάς συνεπείας τού συ- 
στήματο-, καί τής αυθαιρεσίας πού 
έπεκράτει μέχρι προ ολίγου χρόνου 
είς τόν τομέα τής ύπερωριακής άπα
σχολήσεως.

Αι πιέσεις διά πραγματοποίησιν 
υπερωριών πού δέν ήμείβοντο, ήσαν 
καθεστώς, πού ή επιβολή του καί ή 
διατήρησ-ς του δέν βαρύνουν μόνον 
την Τράπεζαν άλλά καί τάς διοική
σεις τών Συλλόγων πού ήνέχθησαν 
τήν έκμετάλλευσιν τού Προσωπικού 
τής Εθνικής Τραπέζης, είς-έπίπεδα 
άπαράδεκτα.

Τό καθεστώς αυτό, έπολέμησε 
μετά μανίας τό Διοικ. Συμβούλιον. 
Ύπήρξεν άκρως δυσχερής ή κατα-

Ή δραστηριότης τού Διοικ. Συμ
βουλίου, έπεξετάθη είς δλα τά θέμα
τα τού Προσωπικού, τόσον τά άψο- 
ρώντα τόν χρόνον ένεργοΰ ύπηρε- 
σίας, δσον καί τά προκύπτοντα κα-

διά τήν μετάταξίν των είς τόν Λο
γιστικόν κλάδον, ΐκανοποιηθή χάρις 
είς τάς φροντίδας καί τό ενδιαφέ
ρον τού Διοικ. Συμβουλίου.

τήν άντίθεσιν τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης διά τάς παρατάσεις τού 
ορίου ήλ'κίας καί ήδυνήθη τελικώς 
νά έπιβάλη τόν σεβασμόν πρός τήν 
άπαίτησιν αυτήν τού Προσωπικού 
Ή βιομηχανία τών παρατάσεων έχει 
ο'ύσιαστιχώς έγκαταλειφθεΐ. Είς ή- 
μάς άνήκει ή ύποχρέωσις νά περι- 
φρουρήσωμεν καί αυτήν μας τήν κα- 
τάκτησιν.

Ή προκύψασα καθυστέρησις εί
ναι φυσική συνέπεια τών μεταβολών 
πού έπραγματοποιήθησαιν είς τόν 
Διοικητικόν μηχανισμόν τής Τραπέ
ζης·

Τό Διοικ. Συμβούλιον θεωρεί δτι 
ή τακτική πραγματοποίησις τών 
προαγωγών είναι έ'να άπό τά μεγα
λύτερα έπιτεύγματα κατά τόν χρό
νον τής θητείας του.

Τήν σημασίοιν τού θέματος δεν 
χρειάζεται άσφαλώς νά έπισημάνω- 
μεν.

πολέμησίς του. Τήν καθίστα έτι δυ- 
σχερεστέραν, τό γεγονός δτι ώρι- 
σμένοι συνάδελφοι ύπέκυπτον είς τόν 
έκφοβισμον τών προϊσταμένων των 
καί έκάλυπτον είς βάρος των καί είς 
βάρος τών συναδέλφων των τήν πα
ρανομίαν.

Ή άντιμετώπισις τού θέματος 
διήλθεν άπό διάφορα στάδια. Έ- 
φθάσαμεν τέλος είς τόν έν ίσχύϊ κα
νονισμόν ύπερωριακής άπασχολή
σεως ό οποίος έθεσε τέρμα είς τήν 
αύθαιρεσιαν, τήν έκμετάλλευσι, τόν 
εκφοβισμό.

Τό Διοικ. Συμβούλιον απευθύνει 
μέ τήν ευκαιρία έκκλησι πρός δ
λους τούς συναδέλφους νά μήν έπι- 
τρέψουν καί τήν άπόπειρα έστω έ- 
πιστροφή; είς τό κακό παρελθόν.

τά τήν σ.-νταξιοδότησιν. Οΰτω με
ταξύ άλλοιν έμερίμνησε καί ηύξήθη 
κατά ποσοστόν 5% ήτοι άπό 40% είς 
45% τό καταβαλλόμενον ποσοστόν 
έπικουρήσεως.

Πρόσληψις νέου προσωπικού

Εφαρμογή εργατικής 
νομοθεσίας

Συνυπολογισμός έπιδομάτων 
εις τό δώρον εορτών - δερινήν 

άδειαν και ύπερωρίας

Αϋξησις
ποσοστού έπικουρήσεως

Κατάργησις παρατάσεως 
ορίου ήλικίας

Προαγωγαί

Άμοιδαί ύπερεργασίας

Αϋξησις έπιδόματος 
παιδικής μερίμνης καί 

έπέκτασις χρόνου καταβολής

Ή παοαβίασις τής έργατικής νο
μοθεσίας εΐχεν λάβει δυστυχώς δια
στάσεις καί είς θέματα αμοιβής τού 
Προσωπικού τής Τραπέζης μας.

Έπί υακράν σειράν έτών, άπό 
τής καθιερώσεως τών πάσης φύσεως 
έπιδομάτων (διαχειριστικόν, τεχνι
κόν, έξειδικευμένης έργασίας κλπ.) 
τά έπιδόματα ταΰτα, καίτοι άποτε- 
λοΰν τμήμα μισθού δέν ΰπολογίζον- 
το είς τά δώρα Χριστουγέννων, Πά
σχα ώς καί είς τό έπίδομα άδειας 
καί τάς ύπερωρίας.

Έπί σειράν έτών, οί έργαζόμενοι 
είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν, τή ανο
χή, λόγψ άγνοιας τών θεράπων ή 
έλλείψεως ένδιαφέροντος τών Διοικη
τικών Συμβουλίων τού Συλλόγου, 
έλάμβανον ΜΕΙΩΜΕιΝΑΣ ΑΠιΟΔΟ- 
ΧΑΣ.

Τό Διοικ. Συμβούλιον έπεσήμανε 
τήν άπώλειαν αύτήν τών άποδοχών 
μας καί έσπευσε νά έπανορθώση τήν 
ζημίαν.

Δέν κοπέστη δυστυχώς έφικτόν νά 
καταβληθούν εις τούς δικαιούχους αί 
άπώλειαι τού μισθού των, είς χρό-

Ή δρσστηριότης τού Διοικ. Συμ
βουλίου δέν περιωρίσθη μόνον είς τά 
μεγάλα θέματα καί δέν έπανεπαύθη 
τούτο μετά τήν έπίλυσίν των, παρά 
τό γενικώς παραδεδεγμένον δτι με
τά τήν ίκανοποίησιν τόσον σοβα
ρών θεμάτων πρέπει νά ύπάρξη -μία 
περίοδος, έκ τών πραγμάτων έπι-

Παλαιόν ήτο καί τό αίτημα τής 
έντάξεως τών Μηχανικών είς τόν Τε 
χνικόν Κλάδον.

Μία ολόκληρος κατηγορία Προ
σωπικού τής Τραπέζης ήτο ύπηρε- 
σιακώς μετέωρος καί ήγωνίζετο έπί 
έτη νά ένταχθή διά νά άποκτήση τήν 
δυνατότητα τής έξελίξεώς της.

Παρά τάς δυσχερείας πού έπα- 
ρουσίαζε τό θέμα τών συναδέλφων 
μας τού Τεχνικού Κλάδου, λόγω τών

νον πέραν τής πενταετίας, διότι, τό 
δικαίωμα εΐχεν παραγραφεΐ.

Κατεβίήθη δμως είς δλους, χάρις 
είς τάς προσπάθειας τού Διοικητ 
Συμβουλίου ό παρανόμως παρακρα 
τούμενος μισθός, έκ τού μή συνυπο- 
λογισμοΰ τών έπιδομάτων διά μίαν 
ολόκληρον πενταετίαν.

Πολλοί έκ τών επικριτών τού Δ. 
Συμβουλίου πού διετέλεσαν κατά τό 
παρελθόν μέλη τού Συμβουλίου τού 
Συλλόγου μας μέ υπευθύνους έν αΰ- 
τφ θέσεις, οί όποιοι έμφανίζονται 
καί σήμεοον διεκδικοΰντες ηγετικόν 
ρόλον είς τό συνδικαλιστικόν μας κί
νημα, καί δντες υπεύθυνοι διά τήν 
έπί σειρά/ έτών άπώλειαν τού τμή 
ματος αυτού τού μισθού μας, έλα- 
βον άναδρομικώς σεβαστά ποσά.

Δέν εΐχον δμως τό θάρρος νά ευ
χαριστήσουν τό Διοικ. Συμβούλιον 
διά τήν ένέργειάν του αυτήν. Είμε- 
θα βέβαιοι δτι έρωτώμενοι καί σή
μερον θά άπαντήσουν δτι δέν πρό
κειται περί έπιτυχίας τού Διοικ. 
Συμβουλίου άλλά περί έφαρμογής 
τού νόμου (πού δμως δέν έφηρμόζε- 
το έπί έτη λόγφ τής ίδικής των ά- 
διαφορίας).

βαλλομένη, κατά τήν οποίαν νά μήν 
ύποβάλλωνται αιτήματα.

Τό Διοικ. Συμβούλιον ήγνόησε 
τήν άρχήν αύτήν, έπροχώρησε είς 
τήν ύποβολήν αιτημάτων καί έπεδίω- 
ξε τήν ά'ΐεσον έπίλυσίν των. Τό α
ποτέλεσμα έδικαίωσε τήν τακτικήν 
μας.

πολλών περιπτώσεων πού είχε συσ
σωρεύσει ή μακρά περίοδος τής έκ- 
κρεμότητός του, τό Διοικ. Συρβού- 
λιον άνέλαβε τόν άγώνα τής ρυθμί- 
σεώς του.

Τό άποτέλεσμα καί είς τήν περί- 
τττωσιν αύτήν ύπήρξεν ευνοϊκόν. Ή 
ένταξις τού Προσωπικού τού Τεχνι
κού Κλάδου είς τόν ’Οργανισμόν εί
ναι πλέον γεγονός καί οί συνάδελ
φοι έδικαιώθησαν πλήρως.

Ή έφαρμογή τής ίσης μεταχειρί- 
σεως, εΐχεν αγαθά άποτελέσματα 
καί είς τούς συναδέλφους μας τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, οί οποίοι 
έσπευσαν νά έπωφεληθοΰν τών εύερ- 
γετημάτο>ν πού προέκυπτον 6Τ αύ- 
τούς, είς δσα σημεία συ-νέβαινε νά 
εύρισκόυεθα έμεΐς είς καλύτερον έ- 
πίπεδον.

Μεταξύ άλλων προσηρμόσθη τό 
έπίδομα Παιδικής Μερίμνης είς τό 
καταβαλλόμενον ύπό τής Τραπέζης

Δέν παρέλειψε το Διοικ. Συμβού
λιον νά ένδιαφερθή διά τήν αΰξησιν 
τού έπιδόματος έστιάσεως ώστε τού 
το νά έχη καί πραγματικήν άξίαν.

Δέν ύποστηρίζομεν βεβαίως δτι 
μέ τά σημερινά δεδομένα τό ποσόν

Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής θη
τείας του τό Διοικ. Συμβούλιον ά- 
πέδειξεν έμπράκτως τό ένδιαφέρον 
του καί διά τούς συνεδέλφους τών 
Επαρχιακών Υποκαταστημάτων.

Έπεδίωξε κατ’ άρχήν νά εύρεθή 
πλησίον τους μειώνοντας τήν άπό- 
στασιν πού τούς χωρίζει άπό τό 
Κέντρον καί νά έξαφανίση τά αίτια 
πού έπέτρεπον νά έχουν τήν έντύ- 
πωσιν δτι τό Κέντρον τούς άγνοεΐ.

Ες τό μέτρον τού δυνατού, έπε
δίωξε συνεχή έπικοινωνίαν μέ δλα τά 
Ύποκ)ματα, ένώ κλιμάκια τού Δ. 
Συμβουλίου έπραγματοποίησαν έπι-

μας. Έν συνεχείφ έπετεύχθη αΰξη- 
σις τού ποσού κατά 50% ή οποία 
βάσει τής αρχής τής ίσης μεταχει- 
ρίσεως ϊσχυσε καί διά τό Προσω
πικόν τών δύο Τραπεζών, ένώ, πα
ραλλήλως, έπεξετάθη ό χρόνος κα
ταβολής τού έπιδόματος μέχρι συμ- 
πληρώσεως τού 18ου έτους τής ήλι
κίας έκάστου τέκνου, άντί τού 16ου 
πού ΐσχυε προ τής έφαρμογής τής 
ίσης μετσχειρίσεως.

τού έπιδόματος έστιάσεως είναι ι
κανοποιητικόν. Δέν ήτο δμως δυνα
τόν νά παρακολουθήση τούτο τήν 
άλματώδη αΰξησιν τών ειδών δια
τροφής.

σκέψεις είς δλα σχεδόν τά Ύποκ) 
ματα.

Τά ιδιαίτερα έξ άλλου προβλήμα
τα τών συναδέλφων τών ’Επαρχια
κών Ύποκ)μάτων άπησχόλησαν ι
διαιτέρως τό Διοικ. Συμβούλιον.

Οϋτω έπεδιώχθη καί έπετεύχθη- 
σαν, πέραν τής έφαρμογής τού έ
νιαίου ώραρίου έογασίας πού δσον 
καί αν ένδιεφερε τούς συναδέλφους 
μας τών Επαρχιών, ήτο καθολικόν 
αίτημα διά λόγους άρχής, τά ακό
λουθα:

1) Ή καθιέρωσις καί έπέκτασις

Διάφορα θέματα
Τό ένδιαφέρον 

διά τούς συναδέλφους 
Επαρχιακών Ύποκαοτημάτων

Ένταξις μηχανικών

Αϋξησις έπιδόματος έστιάσεως

είς δσον τό δυνατόν περισσοτέρας 
περιοχάς τού τουριστικού έπιδόμα
τος.

2) Ή έπέκτασις είς -νέας περιο- 
χάς και ή ούσιαστική αϋξησις τού 
έπιδόματος καυσίμων.

3) Ή προσαρμογή τού στεγαστι- 
κοΰ έπιδόμοπος.

4) Άντιμετώπισις ειδικών θεμά
των είς δσα Ύποκ) ματα ύπήρχον ή 
προέκυπτον τοιαΰτα.

Άμέριστος ύπήρξεν έξ άλλου ή 
συμπαράστασις τού Διοικ. Συμβου
λίου, οσάκις έζητήθη αΰτη, άπό τούς 
συναδέλφους, πρός άντιμετώπισιν 
διαφόρων θεμάτων των.

Αί συνθήκαιέργασίας
"Οσον λυπηρόν καί άν είναι τό 

γεγονός, δέν δυνάμεθα νά τό παρα- 
βλέψωμεν.

Είναι δυστυχώς πολλά τά Ύποκ) 
ματα τής Τραπέζης -μας είς τά ο
ποία αί συνθήκαι έργασίας δέν εί
ναι καλαί ένώ ύπάρχουν καί Ύποκ) 
ματα είς τά όποια είναι άθλιαι.

Διά τήν προστασίαν τού γοήτρου 
τής Τραπέζης, τό Διοικ. Συμβούλιον 
έπεδίωξε, έν άρχή νά προκαλέση ά- 
θορύβως τό ένδιαφέρον τών άρμο- 
δίων διά τήν βελτίωσιν τών συνθη
κών έργασίας. "Οταν διεπιστώσα-

με-ν, δτι, ή τακτική μας αυτή δέν θά 
εΐχεν άποτέλεσμα ηύξήσαμεν τήν 
πίεσιν καί ήδη τό θέμα τής βελτιώ- 
σεως τών συνθηκών έργασίας, μετά 
τήν έπίλυσίν τών μεγάλων θεμάτων 
τά οποία άντιμετώπισε τό Διοικ. 
Συμβούλιον, αποτελεί -μίαν άπό τάς 
κυρίας έπιδιώξεις.

Ύπ’ αύτήν τήν μορφήν έτέθη τό 
θέμα ένώπιον τής Διοικήσεως τής 
Τ ραπέζης.

Τούτο είναι γνωστόν άλλωστε καί 
άπό τά σχετικά δημοσιεύματα τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ».

Αϋξησις μισθολογίου
Καίτοι ή αϋξησις τού μισθολο

γίου άποτελεΐ πάντοτε τήν πρώτην 
καί κυρίαν έπιδίωξιν τών έργαζομέ- 
νων, δέν έπροτάξα-μεν τούτο είς τόν 
άπολογισμόν μας, διότι, ή άντιμε- 
τώπισίς του ύπήρξεν συλλογική.

Είναι είς δλους γνωστόν δτι τό 
αίτημα τής αύξήσεως τών μισθών 
τών Τραπεζικών Υπαλλήλων χειρί
ζεται διά λογαριασμόν δλων τών 
Συλλόγων μελών της, ή ΟΤΟΕ.

Κατά τήν περίοδον τής θητείας 
μας συνειργάσθημεν καί προσφέρα- 
μεν τήν βοήθειάν μας διά νά έπιτευ- 
χθοΰν τά καλύτερα δυνατά άποτε
λέσματα.

Παρά τήν διαφωνίαν μας καί τήν 
άντίδρασίν μας ή διωρισμένη Δι-οί- 
κησις τής ΟΤΟΕ. ώς έκπρόσωπος 
τών Τραπεζικών Υπαλλήλων άπε- 
δέχθη τό/ παρελθόντα ’Οκτώβριον 
αΰξησιν τών μισθών τών Τραπεζο

υπαλλήλων είς άπαράδεκτα ποσο
στά.

Τό Διοικ. Συμβούλιον κατήγγειλε 
τούη διωο.σμένους διά τήν ένέργειάν 
των αύτήν, δέν εΐχεν δμως τήν δυ
νατότητα νά άρνηθή τήν αΰξησιν 
καί νά άκολουθήση ιδίαν πορείαν.

Έν συνεργασία καί μέ άλλους 
Συλλόγους έπιέσαμεν τήν Διοίκησιν 
τής ΟΤΟΕ νά προσφυγή είς τήν 
διαιτησίαν καί νά ζητήση νέαν αΰ- 
ξησιν μισθών άνταποκρινομένην εις 
τήν πραγματικήν άπώλειάν των λό
γω τής Αλματώδους αύξήσεως τών 
τιμών τών διαφόρων άγαθών καί είς 
τήν πραγματοποιηθείσαν σύσκε- 
ψιν ύπεστηρίξαμεν τήν άμεσον προ
σφυγήν είς τήν διαιτησίαν μέ αίτημα 
τήν αΰξησιν τών άποδοχών μας κα
τά 35%.

"Ηδη έκινήθη ή διαδικασία -μέ αί
τημα τήν αΰξησιν τών άποδοχών κα
τά 33%.

Ένοποίησις Συλλόγων - 
Άσφαλ. Ταμείων Προσωπικού

Τήν έτπθυμίαν του διά -νά έπιτευ- 
χθή ή ένότης ιών δυνάμεων τού 
Προσωπικού, διά τής ένοποιήσεως 
τών υφισταμένων Συλλόγων Προσω
πικού, διεκήρυξε τό Διοικ. Συμβού
λιον πολύ πρό τής έκλογής του.

"Οταν άνελάβαμε-ν τήν Διοίκησιν 
τού Συλλόγου έπεδείξαμεν τόσην 
καλήν διάθεσιν διά νά έπιτύχωμεν 
άποτέλεσμα πρός άύτήν τήν κατεύ- 
θυνσιν, ώστε, πρός στιγμήν έκατη- 
γορήθημεν δτι, προβαί-νομεν1 είς πα
ραχωρήσεις πού θέτουν είς κίνδυ
νον τά συμφέροντα τών μελών τού 
Συλλόγου. Βεβαίως ούδέποτε συ
νέβη ή ίπρόκειτο νά συμβή τούτο. 
Είλικρινώς δμως ήγωνίσθημεν διά 
νά πείσωμε-ν, περί τής ανάγκης τής 
ένοποιήσεως τών Συλλόγων καί ’Α
σφαλιστικών Ταμείων τού Προσωπι
κού καί τήν έτέραν πλευράν. Συ- 
νηντήσαμεν δυστυχώς τήν άδιαλλα- 
ξίαν καί τήν άρνησιν. Μέ πρόσχη
μα τήν διαφωνίαν πρός ώρισμένα 
σημεία τής Σ.-Σ. διά τήν ΐσην μετα- 
χείρισιν, καί -μέ έπιχειρήματα πού 
τελικώς άπεδείχθησαν άποκυήματα 
νοσηρός φαντασίας, διεσπάσθη ή 
συνεργασία καί ή όξύτης είς τάς 
σχέσεις τών Συλλόγων άπεκορυφώ 
θη, μέ άποτέλεσμα -νά άπομακρυν- 
θή ή ένοποίησις Συλλόγων καί ’Α
σφαλιστικών Ταμείων.

Δέν άπεγοητεύθημεν παρά ταΰτα 
καί συνεχίσαμεν τάς προσπάθειας 
-μας.

Είς τήν σημερινήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης μας, έθέσαμεν τό άσφαλι- 
στικόν θέμα, έν όλη του τή έκτάσει, 
μόλις άνέλαβε τά καθήκοντά της. 
Ή Διοίκησις εύρέθη πρόθυμος νά 
συμβάλλη -μέ δλας της τάς δυνά
μεις είς τήν ένοποίησιν. Άπό πλευ
ράς μας άπεδέχθημεν πρότασίν της, 
παρά τή/ ύφιστσμένην οξύτητα είς 
τάς σχέσεις τού Συλλόγου μας καί 
τής τ. Τραπέζης Αθηνών καί άπηυ- 
θύναμεν επιστολή/ διά τήν ύποβο
λήν κοινού ύπο-μνήματος πρός τήν 
Διοίκησιν έπί · ών θεμάτων τού 
Προσωπικού. Ό Πρόεδρος τής τ. 
Αθηνών άποκαλύπτων διά μίαν α
κόμη φοράν τόν εαυτόν του, άπέρ- 
ριψε τήν πρότασίν καί έπέστρεψε 
τήν έπιστολήν. Ή ένέργειά του αΰ
τη άπέδε-ξε τάς προθέσεις του καί 
τήν ειλικρίνειαν τών διακηρύξεών 
του, περί ένοποιήσεως.

Διά μιαν ακόμη φορόα/ ό κ. Γκι- 
τάκος άπεμάκρυνε τήν ένοποίησιν 
τών Ταμείων διά νά διατηρήση τήν 
Προεδρίαν τού Συλλόγου.

Παρά ταΰτα δέν έγκαταλείψαμε 
τάς προσπάθειας μας ένώ παραλλή
λως ή Διοίκησις έκδηλώνει πάντοτε 
τό ένδιαφέρον της έπί τού προβλή
ματος τής Ασφαλιστικής προστα
σίας τού Προσωπικού τής Εθνικής 
Τραπέζης.

Τό θέυα μελετάται ήδη ύπό εί- 
δικώς πράε τούτο συσταθείσης έπι- 
τροπής, έκ μελών τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τής Τραπέζης.

Έπαναλαμβάνομεν δτι έπιθυμία

μας είναι ή ένοποίησις τών Ασφα
λιστικών Ταμείων του -Προσωπικού 
καί -καθ’ δσον έξαρτάται άπό ή μάς 
θά πράξωμεν πάν τό δυνατόν. Έ
παναλαμβάνομεν έπίσης δτι ισχύει 
πάντοτε ή είσήγησίς μας έπί τού

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦
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At δεατάξεες του ΛΙό- < > 
♦μ,ου -περί άρχαερεαίών ε-Υ 
<>τ«6άλλουν ουγκέντρωαιν 
νΐών δυνάμ,εών μ,ας.

A tot άπορά, τη-ς ψήφου 
^βημαένεί τών
^δυνάμεων μχς.

Το έκλογεκδν βύοτημ» 
εύνοεε τήν συναλλαγήν 

^καί τους έργοδότας. ©ά 
<>το έξουδετερώσουμ,ε αΐν 
«►ψηφίσουμε το συμφέρον 
«►μας.

★
Ούδείί δυναταο νά £κ- 

νΑεγή ανευ σταυροί) -προ- 
{[τεμήσεως. Εέ'ναε άπαραί- 
ίίτητος δε’ δλους τους ϋ- 
{’ποψηφίους.

ΠΡΟΧΟΧΗ

Ο Αέόμος άπαετεϊ σταυ-
< >ρδν προτεμήσεως καί δεά 
ντους άρχηγοδς τών συν-
< ίδυασμών.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον δργανον τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής "Ελλάδος.
e
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Ό απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.)
’Ασφαλιστικού θέματος την όποιαν 
ένέκρινε ή Γενική Συνέλευσις τού 
Συλλόγου μας τής 8ης Μαρτίου 
1973.

Τό θέμα των σχέσεων μας με 
τούς έτέοσυς Συλλόγους Προσωπι
κού τής Τραπέζης μας συνεζητήθη 
ευρύτατα κατά την έτησίαν Γενι
κήν Συνέλευσιν τής 26)3)74 και ά- 
νεπτύχθησαν λεπτομερώς οϊ λόγοι

Αί σχέσεις μέ
Τό έκάστοτε Διοικητικόν Συμβού- 

λιον τού Συλλόγου φείλει, σύμφω
να μέ τό καταστατικόν άπό τής συ- 
στάσεως τού Συλλόγου, νά προστα 
τεύη και νά προάγη τά συμφέροντα 
των μελών του.

Διά νά έκπληρώση την αποστο
λήν του σύτήν πρέπει νά συνεργα- 
σθή μέ την έκάστοτε Διοίκησιν τής 
Τραπέζης.

■Προς αυτήν πρέπει νά ύποβάλη 
τά αιτήματα, μέ αυτήν πρέπει νά 
συνεργασθή διά τήν έπίλυσίν των, 
αυτήν πρέπει νά πείση διά τήν α
ποδοχήν των.

Δέν έ'χει συνεπώς δικαίωμα τό Δ. 
Συμβούλιον νά αρνηθή τήν συνερ
γασίαν μέ τήν Διοίκησιν τής Τρα
πέζης όταν μάλιστα αΰτη έπιδει
κνύει ένδ.οφέρον διά τά θέματα τού 
Προσωπικού. Αν εις τοιαΰτην πε- 
ρίπτωσιν τό Διοικ. Συμβούλιον τού 
Συλλόγου δέν συνεργασθεΐ, διά λό
γους ασχέτους πρός τά γενικότερα 
συμφέροντα τής Τραπέζης καί τού 
Προσωπικού, τότε προδίδει τά μέ
λη τού Συλλόγου καί υπηρετεί άλ- 
λρτρίους σκοπούς.

Προδίδίΐ επίσης τά μέλη τού 
Συλλόγου, τό Διοικ. Συμβούλιον, τό 
όποιον δέν καταγγέλει τήν Διοίκη- 
σιν ή οποία αδιαφορεί διά τό Προ
σωπικόν καί τήν Τράπεζαν καί δέν 
κινητοποιεί τά μέλη τού Συλλόγου 
διά νά έπιτύχουν τήν άναγνώρισιν 
τού δικαίου των διά τών νομίμων 
μέσων πού ή -Πολιτεία παρέχει πρός 
τον σκοπόν αυτόν, πρός όλους τούς 
εργαζομένους.

Τό Διοικ. Συμβούλιον διεκήρυξεν 
τήν πίστι/ του εις τήν συνεργασίαν 
Προσωπικού καί Διοικήσεως καί είς

τής διακοπής τής συνεργασίας μέ 
τον Πρόεδρον καί άργότερον μέ τό 
Διοικ. Συμβούλια/ τού Συλλόγου τ. 
Τραπέζης ’Αθηνών, ώστε νά μήν πα- 
ρίσταται ανάγκη νά τούς έπαναλά- 
βωμεν.

"Αν τούτο καταστή άναγκαΐον, θά 
τό πράξωμεν κατά τήν Γενικήν Συ- 
νέλευσιν όπου θά συζητηθή ό απολο
γισμός τού Διοικ. Συμβουλίου έν τφ 
συνόλφ του.

τήν διοίκησιν
τήν ΐκανοποίησιν τών αιτημάτων 
μας διά τής συνεργασίας. 'Απορρί
πτει τήν θεωρίαν ότι τά αιτήματα 
πρέπει νά ικανοποιούνται διά τής 
αντιδικίας μόνον.

Δέν σημαίνει τούτο, ότι, έχει ά- 
ποκλεισθή έκ τών προτέρων ή άνά- 
ληψις άγώνος έπί οίουδήποτε θέμα
τος μή έπιλυομένου διά τής συνερ
γασίας, ή όταν άποδειχθή κακή 
πρόθεσις ή προσπάθεια παρελκύ- 
σεωςτής ίκανοπο-ιήσεως οίουδήποτε 
αιτήματος ύπό τού εργοδότου. Προ- 
κρίνομεν τήν συνεργασίαν ώς τό 
καλύτερον μέσον διά τήν έπίλυσίν 
τών θεμάτων μας, έν ταυτφ εΐμεθα 
πάντοτε έτοιμοι νά άγωνισθώμεν δΓ 
όλων τών μέσων όταν διαπιστώσο- 
μεν ότι ή Διοίκησις άδιαψορεΐ, δΓ 
αυτά.

Τάς ένεργείας μας κατευθύνει τό 
συμφέρσ/ τών μελών τού Συλλόγου. 
"Οταν αι/τό δέν έξυπηρετεΐται διά 
τής συνεργασίας, τότε απομένει ό 
άγων καί-δι’ αυτόν εΐμεθα πάντο
τε προετοιμασμένοι.

Μέ τήν παρούσαν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης μας, παρά τον λίγον 
χρόνον πού εύρίσκεται αύτη είς τήν 
Διοίκησιν, έχομεν έπιτύχει, συνερ- 
γαζόμενοι, τήν δημιουργίαν τών συν
θηκών αί όποΐαι έπιτρέπουν τήν ί- 
κανοποίησιν τών έκκρεμούντων αιτη
μάτων μας.

Ή επιδεικνυόμενη διάθεσις πρός 
έπίλυσίν τών θεμάτων μας καί τά 
ληψθέντα μέτρα, ενισχύουν τήν πε- 
ποίθησιν, ότι, θά μάς επιτρέψουν νά 
συνεχίσωμεν συνεργαζόμενοι μετ’ 
αυτής καί δέν θά εΰρεθώμεν είς τήν 
ανάγκην νά -έπιβάλλωμεν τό δίκαιόν 
μας.

τού ακινήτου ύπερβαίνει, μέ τά ση
μερινά δεδομένα, τό ποσόν τών 20. 
000.000 δρχ.

Οί πρω- εργάται τής συγκεντρώ- 
σεως τών υπογραφών πρός σύγκλη 
σιν ’Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, 
είναι, έξ όλοκλήρου υπεύθυνοι διά 
τήν ζημίαν αύτήν καί κυρίως διότι

δέν άπεκτήσαμεν τό ακίνητον τό ό
ποιον καί τά περιουσιακά μας στοι
χεία διησφάλιζε καί μάς παρείχε 
τήν δυνατότητα νά στεγάσωμε-ν ά- 
ξιοπρεπώς τήν Λέσχην μας καί νά 
δημιουργήσωμεν έντευκτήριον, βιβλι
οθήκην, αίθουσαν διαλέξεων κλπ.

Αϋξησις οργανικών δέσεων 
Λογιστικού Ταμιακού Κλάδου

Δυσχερές έργον ύπήρξεν ανέκαθεν 
ή αΰξησις τών ’Οργανικών θέσεων. 
Οί παλαιότεροι συνάδελφοι ένθυμούν 
ται, ασφαλώς, ότι, πρός ίκανοποίη- 
σιν αίτήι/ατος ώς ή αΰξησις οργανι
κών θέσεων άπειλεΐτο κάθοδος είς 
απεργίαν.

Τό Διοικ. Συμβούλιον ήδυνήθη, 
κατά τον χρόνον τής θητείας του, 
νά έπιτύχη τήν αΰξησιν τών ’Οργανι
κών θέσεων τόσον είς τον Λογιστι-

δον.
Δέν έπιδιώκομεν νά έντυπωσιάσω- 

μεν έπί τού θέματος. Είναι όμως ά- 
παραίτητον νά τονισθή ότι τούτο 
διήλθεν άπό πολλάς φάσεις μέχρι 
τής τελικής υπογραφής καί δημοσι- 
εύσεως τού σχετικού διατάγματος 
είς τήν έψημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Διά νά μήν άπωλεσθή τό θέμα 
διεξήχθη αγών ταχύτητας πρός διεκ- 
περαίωσιν τής άπαιτουμένης διαδι
κασίας.κόν, όσον καί εις τον Ταμιακόν κλά-

Βρεφονηπιακός σταθμός
Τό θέμα τού βρεφονηπιακού στα

θμού ΰπαχόμενον είς τήν άρμοδιό- 
τητα τού Ταμείου Υγείας άπησχό- 
λησε τό Διοικ. Συμβούλιον τού Συλ
λόγου καί κατεβλήθη προσπάθεια έ- 
ξευρέσεως μιάς ικανοποιητικής λύ- 
σεως.

Ή δοθείσα λύσις καί ώς προσωρι
νή ακόμη δέν ίκοενοποίησε.

Οί συνάδελφοι τών ’Επαρχιακών

Ύποκ)των δικαιούνται καί πρέπει 
νά λάβουν τό μεοίδιόν των όπως καί 
οί συνάδελφοι τού Κέντρου.

Αυτή είναι ή επιδίωξις τού Διοικ 
Συμβουλίου καί πρός έπίτευξιν αυ
τού τού σκοπού καταβάλλονται προ- 
σπάθειαι καί διεξάγονται συνεννοή
σεις μετά τού Ταμείου Υγείας καί 
τής Διοικήσεως τής Τραπέζης.

Οί προσληφδέντες τά έτη 
1964 - 1965

Διά τά θέματα τών συναδέλφων 
τών διαγωνισμών 1964 καί 1965 τό 
Διοικ. Συμβούλιο/ προσέφυγε είς τήν 
Δικαιοσύνην.

Εΐμεθα βέβαιοι ότι δέν είναι μα
κράν ή στιγμή τής ρυθμίσεως καί 
τών θεμάτων τών συναδέλφων αυτών

μέ τήν άναγνώοισιν τού δικαίου 
των ύπό τής Διοικήσεως τής Τρα
πέζης, ύπό τής όποιας έπανεξετά- 
ζεται τό θέμα καί έχουν δημιουρ- 
γηθεΐ α. προϋποθέσεις τής ρυθμί- 
σεώς του

Θέματα πολεμιστών
Οικονομικά Συλλόγου

Οί δημοσιευθέντες ’Ισολογισμοί 
τών δύο έτών διαχειρίσεως τής πε
ριουσίας τού Συλόγου καί αί έκθέ- 
σεις τών μελών τής ’Εξελεγκτικής 
Επιτροπής, παρέχουν πλήρη εικόνα 
τού τρόπου μέ τον όποιον διεχειρί- 
σθημεν ναύτην. Έπιμελώς άπεφύ- 
γαμε νδαιτάνας αϊτινες θά ήδύνοντο 
νά χαρακτηρισθοΰν ώς σπατάλη. 
Έπεριωρίσθημεν είς τάς αΰστηρώς 
απαραιτήτους δαπάνας διά τήν λει
τουργίαν τών γραφείων τού Συλλό
γου, τής Λέσχης καί τού Εστιατο
ρίου, τής έκδόσεως τού δημοσιογρα
φικού μας οργάνου, τής διανομής 
δώρων είς τά τέκνα τών μελών τού

"Οπως είναι γνωστόν τό Διοικ. 
Συμβούλιον έπεδίωξε τήν αγοράν ά- 
κινήτου πρός καλυτέραν τοποθέτησιν 
τών χρημάτων μας.

Είς έκ-ιέλεσιν αποφάσεως τής Γεν. 
Συνελεύσεως τής 8)3)73 έπροχώρη- 
σε είς τήν άναζήτησιν τού καταλ
λήλου πρός έξυπηρέτησιν καί τών 
αναγκών τού Συλλόγου χώρου, έφ’ 
όσον είναι κοινή διαπίστωσις ότι τό 
κτίριον έπί τής οδού ’Ακαδημίας δέν 
άνταποκοίνεται είς τάς σημερινός 
απαιτήσεις.

Έλήφθπσαν κατ’ αρχήν όλα τά 
μέτρα τά όποια έξησφάλιζον τάς 
προϋποθέσεις αδιάβλητου καί ύπό 
τούς καλυτέρους όρους αγοράς τού 
ακινήτου. Τούτο έπετεύχθη διά συ
νεργασίας τού Διοικητικού Συμβου
λίου καί τής Τεχνικής Υπηρεσίας 
τής Τραπέζης μας. Έζητήθη έξ άλ
λου καί μάς υπεβλήθη μελέτη κα- 
θηγητοΰ Πανεπιστημίου.

Καί ένώ εΐχεν άνευρεθεί ό κα
τάλληλος χώρος καί οί όροι αγο
ράς είχον κριθεΐ ώς απολύτως συμ- 
φέροντες, τό Διοικ. Συμβούλιον ύπε- 
χρεώθη νά άναβάλη καί έν συνεχείς 
νά ματαιώση τήν αγοράν τού ακι
νήτου, διότι, ύπό αντιπολιτευόμενων 
τό Διοικ. Συμβούλιον συνεκεντρώθη 
αριθμός υπογραφών, μελών τού Συλ
λόγου, τά όποια έζήτουν τήν σύγ- 
κλησιν έκτάκτου Γενικής Συνελεύ
σεως μέ θέμα τήν αγοράν τού ακι
νήτου.

Παρά τήν ύφισταμένην άπόψασιν 
Τακτικής Γενική; Συνελεύσεως τών 
μελών τού Συλλόγου διά τήν αγο
ράν ακινήτου, τό Διοικ. Συμβούλιον 
σεβόμενον τούς συναδέλφους οί ό
ποιοι ύπέγραψαν τήν αϊτησιν πρός 
σύγκλησιν ’Εκτάκτου Γενικής Συνε
λεύσεως καί έν τή έπιθυμίρ του νά 
παράσχη πλήρεις διευκρινίσεις πρός 
τούς αίτοΰντας, βέβαιον ότι ή πλειο- 
ψηφία τών ύπογραψάντων δέν από
βλεπε είς τήν ματαίωσιν τής άγο-

Συλλόγου καί τών καθιερωμένων εκ
δηλώσεων, τής κοπής τής πίττας, 
τού έτησίου χορού τού Συλλόγου καί 
τού παιδικού χορού.

Τό Διοικ. Συμβούλιον άνταποκρι- 
νόμενον είς τήν επιθυμίαν τών με
λών τού Συλλόγου έ'σπευσε νά ένι- 
σχύση τόν έρανον ύπέρ τών Κυ
πρίων αδελφών μας μέ τό ποσόν 
τών 660.000 δρχ. είς μετρητά καί 
είδη ρουχισμού.

Διέθεσε έξ άλλου διά τήν ένίσχυ- 
σιν τών ’Ενόπλων Δυνάμεων τής χώ 
ρας μας τό ποσόν τών 100.000 
δραχμών.

ράς αλλά είς τήν έπιθυμίαν της νά 
κατοχυρωθούν τά συμφέροντα τού 
Συλλόγου καί δεδομένου ότι τούτο, 
τό Διοικ Συμβούλιον, εΐχεν μεριμνή 
σει πλήρως δΓ αυτά, άνέστειλε τήν 
αγοράν τού ακινήτου καί έπροχώρη- 
σε είς τήν σύγκλησιν τής Έκτάκτου 
Γενικής Συνελεύσεως.

Δυστυχώς δέν μάς έχορηγήθη τό
τε ή άπαιτουμένη διά τήν σύγκλησιν 
Γενικής Συνελεύσεως άδεια τών 
ύπηρεσιώζ ’Ασφαλείας καί οΰτω ή 
Γενική Συνέλευσις δέν έπραγματο- 
ποιήθη. Αέν έπραγματοποιήθη όμως 
καί ή αγορά τού ακινήτου, διότι, τό 
Διοικ. Συμβούλιον έκρινεν, ότι, έφ’ 
όσον εάχεν έγερθεΐ άντίρρησις ύπό 
μελών τού Συλλόγου καί εΐχεν ζητη 
θεΐ ή έπσνασυζήτησις τού θέματος 
είς Γενικήν Συνέλευσιν τών μελών, 
δέν έπρεπε νά προχωρήση είς τήν α
γοράν.

Τό Διοικ. Συμβούλιον αναγνωρί
ζει σήμερον ότι έπ’ αυτού τού θέ
ματος διέπραξε λάθος.

Δέν θά έπιχειρήσωμεν νά τό δι- 
καιολογήοωμεν απολογούμενοι ένώ- 
πιον τής Γενικής Συνελεύσεως.

Παρέχομεν μόνον μίαν έξήγησιν 
τών λόγων οί όποιοι μάς όδήγησανν 
είς τήν ματαίωσιν τής αγοράς τού 
ακινήτου.

Τό ποοόν τό όποιον θά διετίθε- 
το ήτο αρκετά υψηλόν καί ή διάθε- 
σίς του δεν έ'πρεπ<ι νά τελή ύπό τήν 
άμφισβήτησιν πού εΐχεν προκαλέ- 
σει ή αίτησις πρός σύγκλησιν ’Ε
κτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ένώ 
παραλλήλως εΐχεν έξαπολυθεΐ κύμα 
διαβολής διά τού ψιθύρου, μελών 
τού Διοικ. Συμβουλίου.

Έπεδείξαμεν ίσως υπερβολικήν 
εύαισθησ'σν.

Πιστεύομεν όμως καί τώρα ότι 
τότε δέν ήτο δυνατόν νά πράξωμεν 
άλλως.

Ή ζη:.!α τήν όποιαν έ'χομεν ύπο- 
στεΐ έκ τής ματαιώσεως τής αγοράς

.Τό Διοικ. Συμβούλιον έπραξε 
πάν ότι εξηρτάτο άπό αύτό διά τήν 
προώθησιν τού θέματος τών Πολεμι
στών Ν. Ύ51 καί 1836. Παρηκολού- 
θησε καί παρακολουθεί έκ τού σύν
εγγυς τή/ έξέλιξιν τού θέματος καί 
έν τφ μέτρφ τώ/ δυνατοτήτων του, 
δοθέντος ότι τό θέμα έκφεύγει τών 
ορίων τής Τραπέζης, συμβάλλει είς 
τήν ΐκανοποίησιν τού αιτήματος αύ- 
τού. "Ηδη έκ τών ένημερώσεών μας 
πρός τούς κοινοβουλευτικούς εκπρο
σώπους κατετέθη σχετική έρώτησις 
είς τήν Βουλήν.

Ουδέποτε τό Διοιν. Συμβούλιον 
έπεχείρησε νά έξαπατήση τούς συν
αδέλφους τών Ν. 751 καί 1836, ώς 
έπραξαν, δυστυχώς, διά νά έκμε-

Αί γυναίκες συνάδελφοι, χωρίς νά 
άποτελοΰν ιδιαιτέραν κατηγορίαν 
Προσωπ,κού, έχουν ώρισμένα ειδικά 
θέματα.

Τό Διοικ. Συμβούλιον υιοθέτησε 
τά θέματα αυτά, κυριώτερον τών ό
ποιων είναι ή συνταξιοδότησίς των 
μετά τήν συμπλήρωσιν 1 δετούς 
ύπηρεσίας.

Διά τή/ ΐκανοποίησιν τού αιτή
ματος α·Λοΰ τό Διοικ. Συμβούλιον 
ήγωνίσθη καί δέν παρέλειψε νά προ- 
βή είς άπάσας τάς ένδεικνυομένας 
ένεργείας.

Ή σπουδαιότης τού θέματος δέν 
έπιτρέπει θεαματικός ένεργείας 
πρός παραπλάνησα τών ένδιαφερο- 
μένων συναδέλφων καί προσεταιρι- 
σμόν των ώς ψηφοφόρων.

Ψευδείς υποσχέσεις καί έπιπό- 
λαιοι χειρισμοί μόνον ζημίαν προ- 
καλοΰν είς τό θέμα καί δυστυχώς 
τοιαΰται έκδηλώσεις τού παρελθόν
τος έχουν δημιουργήσει πρόσθετα 
προβλήματα.

Συνάδελφοι,
Ό άπολογισμός τού έργου τού 

Διοικ. Συμβουλίου δέν έξαντλεΐται 
μέ όσα ανωτέρω έξετέθησαν.

Ή δραοτηριότης τού Διοικ. Συμ
βουλίου έπεξετάθη είς πλεΐστα άλ
λα θέματα άφορώντα τό σύνολον. ή 
ώρισμένα; κατηγορίας τού Προ
σωπικού. Είς τά περισσότερα έξ αυ
τών ήδυνήθημεν νά δώσωμεν λύσιν.

Δέν ήτο φυσικά δυνατόν νά έπι- 
τευχθή εντός μιάς διετίας ή έπίλυ- 
σις τού συνόλου τών θεμάτων πού 
μάς απασχολούν.

"Οπως έτονίσαμεν καί είς τήν 
άρχήν τού άπολογισμοΰ μας τό Δ. 
Συμβούλιον εΐνεν τάξει ώς κύριον 
σκοπόν τήν έπίλυσίν τών χρονιζόν- 
των μεγάλων θεμάτων, τής ίσης με- 
ταχειρίσεως, τής προσλήψεως τών

ταλλευθο/ν ώς ίδικήν των επιτυχίαν 
μίαν δ αφανεϊσαν, προεκλογικώς, 
λύσιν τού θέματος, ώρισμένοι πού 
έπι μένουν νά παριστάνουν τούς ή- 
γέτας καί τάς καλώς πληροφορημέ- 
νας πηγάς.
. Τό Δ,οικ. Συμβούλιον είπε πάν
τοτε τήν αλήθεια/ καί τούτο πράτ
τει καί σήμερον. Εύρίσκεται είς τό 
πλευρόν τών συναδέλφων καί παρέ 
χει τήν διαβεβαίωσιν ότι τό ένδια- 
φέρον του δΓ αυτούς θά_παραμείνη 
άμείωτον

Τό Θέμα όμως, έπαναλαμβάνομεν, 
δέν άφορά μόνον τούς συναδέλφους 
μας καί ή λύσις του δέν δύναται νά 
προέλθη μόνον άπό ήμάς.

Τό Διοικ. Συμβούλιον έχειρίσθη 
καί χειρίζεται τό θέμα κατά τρόπον 
πού νά διασφαλίζη πλήρως τά συμ
φέροντα ιών ένδιαφερομένων συνα
δέλφων καί νά έπιτρέπη τήν ΐκανο- 
ποίησιν τού αιτήματος.

Εύρισκόμεθα σήμερον είς τό ση- 
μεΐον έκείνο πού έπιτρέπει αισιοδο
ξίαν διά τήν ρύθμισιν τού θέματος 
καί θά οποφύγωμεν νά άναφέρωμεν 
λεπτομέρειας είς τόν ’Απολογισμόν 
μας. Δέν θά παραλείψωμεν πάντως 
νά ύποδείξωμεν είς τάς συναδέλ
φους νά άναμείνουν έπ’ ολίγον είσέ- 
τι χρόνον τό αποτέλεσμα τών ένερ- 
γειών μας καί νά μήν παρασύρων- 
ται άπό τάς φωνασκίας πού άπο- 
βλέπουν μόνον είς άγροτν τών ψή
φων των.

Τό Διοικ. Συμβούλιον έχει απο
δείξει ότι σέβεται τά μέλη τού Συλ
λόγου καί δέν έκμεταλλεύεται τήν 
αγωνίαν των · διά τά θέματα πού 
τούς ένδιαψέρουν. Ενεργεί μεθοδικά 
καί λέγει μόνον τήν άλήθειαν. Τού
το πράττει καί σήμερον.

★

τέκνων, τού ένιαΐου ώραρίου, τής 
τροποποιήσεως τού ’Οργανισμού 
Ύπηρεσίας, τής έφαρμογής τής έρ- 
γατικής νομοθεσίας κ. ά.

ΔΓ όλα τά ανωτέρω ήγωνίσθη μέ 
σύνεσιν καί άποφασιστικότητα καί 
τά άποτελέσματα σάς είναι γνωστά.

Παραλλήλως πρός τά άνωτέρω έ 
πετεύχθη ή έπίλυσις καί τών λοι
πών θεμάτων πού άναφέρονται είς 
τόν απολογισμόν ώς καί άλλων πού 
δέν άναφέρονται μέν είς τόν άπο- 
λογισμόν αλλά είναι γνωστά είς ό
λους, όπως γνωστόν εάναι τό ένδια- 
φέρον πού έπέδειξε τό Διοικ. Συμ
βούλιον δΓ όσα θέματα έτέθησαν 
ύπ’ όψιν του ύπό μελών τού Συλλό
γου καί δΓ όσα άλλα, πού άπησχό 
λουν όμάδας συναδέλφων, έζητήθη ή 
συμπαράστασίς του.

Ή άγορά άκινήτου Θήλυ προσωπικόν

Συνάδελφοι,
Μέ ήρεμον τήν συνείδησιν ότι έ- 

πράξαμεν είς τό άκέραιον τό καθή
κον μας καί ότι ήδυνήθημεν νά έπι- 
τύχωμεν τήν έπίλυσίν θεμάτων πού 
έθεωρούντο άλυτα καί είχον έγκοίτα- 
λειφθεΐ θέτομεν ύπό τήν κρίσιν σας 
τόν απολογισμόν τού έργου μας. 
Θά είναι δΓ ήμάς μεγίστη ίκανο- 
ποίησις ή άναγνώρισις τής προσφο
ράς μας.

**♦
Κρίνομεν απαραίτητον νά άσχολη- 

θώμεν δΓ ολίγον καί μέ τούς αντι
πολιτευόμενους τό Διοικ. Συμβού
λιον. Πράττομεν τούτο, διότι, άποδί 
δομεν ίδ αιτέραν σημασίαν είς τόν 
ρόλον τής άντιπολιτεύσεως, ή οποία 
δύναται νά συμβάλη θετικώς είς τήν 
προώθησιν τών θεμάτων μας όταν 
άσκή έποικοδομητικόν έλεγχον καί 
δέν παρεμβάλλει έμπόδια είς τό έρ
γον τού Διοικ. Συμβουλίου, άδιαφο- 
ροΰσα διά τάς έπιπτώσεις πού θά 
έχη ή τακτική της αυτή είς τά θέ
ματα τών συναδέλφων.

Δυστυχώς καθ’ όλην τήν διάρκειαν 
τής θητείας του τό Διοικ. Συμβού
λιον άντιμετώπισε πρωτοφανείς αν
τιδράσεις, δολίας ένεργείας, άσύ- 
στολον διασπορά/ ψευδών ειδήσεων 
καί μίαν στεΐραν άρνησιν άπό πολ
λάς πλευράς.

Δέν παρεσύρθημεν είς καμμίαν 
περίπτωσιν. Μόνσν όσάκις διεγράφη 
κίνδυνος διά τά θέματά μας, άπό 
τήν τακτ κήν των αύτήν, τούς έκαυ- 
τηριάσαμεν δημοσίως, έπεσημήναμε 
τόν κίνδυνον καί έκαλέσαμε είς έπι- 
φυλακήν τά μέλη τού Συλλόγου.

Ευτυχώς δέν ήδυνήθησαν νά μάς 
βλάψουν, παρά τό γεγονός ότι έ- 
πεχείρησον καί τήν ΐσην μεταχείρι- 
σνν άκόμη νά ματαιώσουν διά νά ά- 
ποτύχη τό Διοικ. Συμβούλιον. Σή
μερον έΐίψανίζονταί πλειοδοτοΰντες 
είς θέματα πού κατεπολέμησαν, ό
ταν ήγω/ίζετο διά τήν έπίλυσίν των, 
τό Διοικ. Συμβούλιον καί σπεύδουν 
είς κατηγορίας όταν παρουσιάζεται 
καί άπλή καθυστέρησις έπί τής 
πορείας δεμάτων πού οί ίδιοι ήγνόη- 
σαν, ένώ τηρούν σιγήν. ’ 1 χθύος όταν 
άναγγέλεται ή ίκανοποίησις. Υμείς 
θά κρίνετε καί τήν ίδικήν των αρνη
τικήν τακτικήν έναντι όλων τών θε
μάτων.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΙΣ
Είς τό προηγούμενο φύλλο 

μας καί είς σχόλιον διά τήν 
άρνησιν χορηγήσεως τής θερινής 
άδειας είς υπάλληλον τού Υπο
καταστήματος Πατρών έγράφα- 
μεν ότι ό Υποδιευθυντής τού Υ
ποκαταστήματος άνέγραψε έπί 
τής α’.τήσεως τού ένδιαφερομένου 
«δέν έγκρίνεται έπί τού παρόν
τος».

Διευκρινίζομεν οτι ή άρνησις 
προήλθε άπό τόν Β' "Υποδιευ
θυντήν τού "Υποκαταστήματος.

*
Θύματα τής δικτατορίας έ

κτος άπό τούς έκδιωχθέντας τής 
ύπηρεσίας υπαλλήλους τής Τρα
πέζης μας, είναι καί όσοι δέν ά· 
πελύθησαν μέν άλλ’ έδιώχθησαν 
μέ τήν μέθοδο τών άλλεπαλλή- 
λων μεταθέσεων, τών δυσμενών 
κρίσεων, τής παραμονής μέ διά
φορα προσχήματα ή έλλείψει όρ- 
γανικών θέσεων είς τόν αύτόν 
βαθμόν.

Μέ τήν άποκατάστασι τής 
Δημοκρατίας οί έκδιωχθέντες έ- 
πανήλθον είς τάς θέσεις των καί 
άπεκατεστάθησαν ύπηρεσιακώς.

’Ορθόν καί δίκαιον είναι νά ά- 
ποκατασταθούν καί οί άποδεδει- 
γμένως διωχθέντες, μή άπολυ- 
θέντες όμως υπάλληλοι τής ’Ε
θνικής Τραπέζης.

*
Χάρις είς τάς εύστοχους ένερ 

γειας τής Διευθύνσεως καί τού 
Προσωπικού τού "Υποκαταστή
ματος Γλυφάδας συνελήφθη ό 
μαφιόλος πού έξαργύρωνε τις 
πλαστές έπιταγές.

Είς τόν ήμερήσιον Τύπον ένε- 
φανίοθησαν νά διεκδικοΰν τάς 
δάφνας τής έπιτυχίας πρόσωπα 
πού οίδένα ρόλον διεδραμάτι- 
σαν είς τήν άνακάλυψι καί σύλ- 
λυψι ιών δραστών.

Σημεία τών καιρών είς τήν 
’Εθνική Τράπεζα.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

Νά γίνεται ορθός υπολογισμός 
του παρακρατουμένου φόρου

«Κύριε Διευύνντά,

"Τπό τών μελών τοϋ Συλλόγου 
ιμας, διετυπώθη τό παράπονον, ότι, ή 
άρμοδία υπηρεσία εξακολουθεί νά ύ- 
πολογίζη τόν παρακρατούμενον έπί 
τοΰ μισθού φόρον χωρίς νά λαμβά- 
νη ΰπ’ όψιν τάς νέας φορσλογικάς 
άπαλλαγάς.

Έκ τοΰ λόγου αύτοΰ παρακρατοΰν- 
ται διάφορα μή όφειλόμενα ποσά, ά
πό τήν μισθοδοσία τοϋ Προσωπικού.

Θέτομεν ΰπ’ όψιν σας τά άνωτέρω 
καί παρακαλοϋμεν όπως δώσητε εν
τολήν διά τόν ορθόν υπολογισμόν 
τοΰ παρακρατουμένου έκ τής μισθο
δοσίας τοΰ Προσωπικού τής Τραπέ- 
ζη.ς ιμας, φόρου».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΙΝΗΤΟΝ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑ
«Κύριε Διευθυντή,

Πλειστοι υπάλληλοι επαρχιακών 
"Τποκ)των άποστέλλονται είς διαφό
ρους περιοχάς τοΰ Υποκαταστήμα
τος των, κατά τάς ήμέρας αργίας 
(κινητά συνεργεία) καί έκτελοϋν ύ- 
πρεσίαν πρός έξυπηρέτησιν τών κα
τοίκων τής περιοχής.

Είς τους υπαλλήλους αυτούς δέν 
καταβάλλεται κατά κανόνα ή ύπερ-

ωριακή των άπασχόλησις καί δέν 
χορηγείται τό διαχειριστικόν έπίδο- 
ιμα, ιένό), έκτελοϋν χρέη διαχειριστοΰ 
καί καλούνται νά καλύπτουν έξ ιδί
ων τά προκύπτοντα έλλείματα, τά 
όποια δυστυχώς, λόγφ τών συνθη
κών διεξαγωγής τής εργασίας των 
δέν είναι σπάνια.

Φέρομεν είς γνώσιν σας τά ανω
τέρω καί παρακαλοϋμεν όπως δώση
τε εντολήν ρυθμίσεως τοΰ θέματος».

Τό καθίοτώς αυθαιρεσίας
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
θη είς γνώσιν μας έντσλαί αρμοδί
ων παραγόντων πρός Διευθυντάς Υ
ποκαταστημάτων δι’ εφαρμογήν συ
στημάτων μή προβλεπομένων ΰπά τοΰ 
σχετικοΰ Κανονισμού.

Άπό τών στηλών τοϋ δημοσιογρα- 
φικοΰ ’Οργάνου τοϋ Συλλόγου μας 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» έχομεν καί κα
τά τό παρελθόν καί προσφάτως, κα
ταγγείλει πλείστας όσας παραβιά
σεις καί παρεκτροπάς διαφόρων Όρ-

ΝΕΟΣ ΠΡΟΤΣΤΑΜΕΝΟΓ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ έ- 
τοποθετήθη Προϊστάμενος τοΰ Τμή
ματος ’Ασφαλείας Καταστημάτων 
Τραπέζης ό κ. Άντ. Καττάκης, τμη- 
ματάρχης Ταμ. Β' τάξεως, ’Αναλυ
τής Συστημάτων Α' παρά τή Διευ- 
θύνσει Όργανώσεως.

γόνων καί υπηρεσιών τής Τραπέζης. 
Δυστυχώς ούδεμία μεταβολή είς τήν 
νοοτροπίαν καί τάς ένεργείας τών 
υπευθύνων παρετηρήθη.

Τοΰτο οφείλεται ασφαλώς είς τήν 
επικρατούσαν άντίληψιν ότι, οί πα- 
ρανομοΰντες είς βάρος τοΰ Προσω
πικού δέν διώκονται καί οΰτω· αι
σθάνονται ασύδοτοι.

Έπικαλούμεθα τήν άμεσον παρέμ
βασιν ’Τ.μών πρός κολασμόν τών πα- 
ραναμούντων καί άσεβούντων πρός 
τάς έντολάς τής Διοικήσεως, άλλά 
καί διά νά μήν έπανέλθη καί πάλιν 
τό καθεστώς πού επιβραβεύει τήν 
ασυδοσία τών ολίγων είς βάρος τοΰ 
Προσωπικού καί τοΰ κύρους τής Δι- 
οικήσεως τής ’Εθνικής Τραπέζης.
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