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"Ενας άζόμ,νι ζρίζος, εις tjjv άλυβίδα, των εηιΟέαεων 
ζα,τα. των άβφαλίοτεζών ρ-ας ταμείων, προσετεΟν), μ,έ. 
τον δεορισμδν τοΰ zAtotz. Χομβοολίοο του Ταμείου 
Χυντάξεών μας.

Χ/ετιζώς ύηο του Jkiotz. Συμβουλίου του Συλλό
γου μας εξεδόβν) ή ζατωτερω άναζοίνωβις.

«Συνάδελφοι,
‘Ο τρόπος καθ’ ον ελοίβε χώραν 

ό διορισμός των εκπροσώπων των 
ήσφαλισμένων εις τό Ταμεΐον Συν
τάξεων μας καί τα πρόσωπα τά ό
ποια έδιωρίσθησαν την στιγμήν ά- 
κριβώς αυτήν, πού, ή Διοίκησις τής

EPQTSMEN
Προ ιμηνός μόλις άπιεφασίσθη 

και έπραγμο,τοποιήθη ή τοποθέ- 
τησις νεοπροσληφθέντων ΰπαλλή'- 
λων εις διάφορα υποκαταστήμα
τα.

Τό μέτρον έκ,ρίθή δίκαιο καί 
έγένετο γενικώς αποδεκτόν.

Πριν όμως προλάβομεν νά έκ- 
φράσωμεν την ίκανοποίησίν μας 
διά την εφαρμογήν τοΰ μέτρου 
ήρχισεν ή -χαταστρατήγησίς του.

ΕΙίς τάς Διευθύνσεις Διοική- 
σεως ήρχισαν νά μετατίθενται 
τινές έκ τών νεοπροσληφθέντων 
καί τοποΒετηιΒέντων, βάσει τής 
ανωτέρω άποψάσεως, εις υποκα
ταστήματα τών ’Αθηνών.

Έρωτώμεν: Ποιος έφρόνττσε 
διά τάς μεταθέσεις καί διά ποι
ον σκοπόν καταστρατηγείται πλα 
γίως ή Εφαρμογή τοΰ μέτρου;

Μέ Εγκύκλιό της ή Διεύθυνση; 
Προσωπικού υπενθυμίζει εις, α- 
παν τό Προσωπικόν τής Τραπέ
ζης την ύπαχρέωσίν του δπως 
προσέρχεται ταχτικώς καί Εγ
καίρως εις την υπηρεσίαν του, 
ΐνα μή εΰρεθήι εις τήν δυσάρε- 
στον θέσιν Επιβολής τών ΰπό 
τοΰ ’Οργανισμού τής υπηρεσί
ας προβλεπομένων .κυρώσεων εις 
τους καθ’ υποτροπήν βραδύνον- 
τας Επαλλήλους.

Ή ΰπόιμνησις ιμάς ευρίσκει 
συμφώνους. Διατί όμως δεν υ
πενθυμίζει ή Διεύθυνση Προσω
πικού καί τήν ώρα τής άποχωρή- 
σεως; "Η μήπως διά τήν λήξιν 
τής έργασίας δεν ΰφίσταται ύ- 
ποχρέωσις .καί δέν προβλέπονται 
κυρώσεις;

Καί κάτι ακόμη. Ή ύπόμνηΓ 
σις διά τήν τακτικήν προσέλευ- 
σιν άφορά εις τό σύνολον τοΰ 
Προσωπικού; Περιλαμβάνει δηλ. 
καί έκείνους έκ τών υπηρεσιών 
τής Διοικήσεως οί όποιοι καθυ
στερούν -κατά σύστημα;

Επειδή δέν έπληροφορήθημεν 
τυχόν αλλαγήν εις τήν διαδικα
σίαν τής τοποθετήσεως υπαλλή
λων ώς αναλυτών, έρωτώμεν 
τήν Διεύθυνσιν Όιργανώσεως. 
Μέ ποια κριτήρια καί βάσει ποι
ας διαδικασίας έγένετο έσχάτως 
ή Επιλογή καί τοποθέτησις ανα
λυτών;

Δύο υπάλληλοι προσληφθεΐσαι 
έπί έτη,σία συμβάσει καί εις 
προσληφθείς ώς Εργάτης, ιμετά 
τήν συμμετοχήν των εις εσωτε
ρικόν διαγωνισμόν καί τήν έν- 
ταξίν των ώς υπαλλήλων, έτοπο- 
θετήθησαν ώς προγραμματιστα-ΐ 
εις τό Κέντρον Μηχανογραφίας.

Δέν γνωρ'ίζοιμεν τά «Ιδιαίτερα 
προσόντα των, γνωρίζαμεν δμως 
οτι διά τήν Εργασίαν τοΰ προ- 
γραμιματιστοΰ πρέπει νά χρησι
μοποιούνται Εμπειροι υπάλληλοι 
καί άκόμη οτι δέν είναι νοητός 
ό παραγκωνισμός παίλαιοτέρων 
καί ικανών υπαλλήλων. Εκτός 
καί αν ή Διεύθυνση Όργανώσε- 
ως Εκρινε οτι δέν υπήρχαν έκ 
τών παλαιοτέρων ικανοί διά νά 
χρησιμοποιηθούν ώς προγραμμα- 
τισταί.

Έρωτώμεν: Περί αύτοΰ πρό
κειται ή όχι;

Τροιπέζης μελετά, μόνη, άπό τής 
ίδιικής της πλευράς, τήν έξυγίανσιν 
τοΰ Ταμείου Συντάξεων, μάς υπο
χρεώνει νά έπισύρωμεν τήν προσο
χήν σας έπί τοΰ θέματος, νά καταιγ- 
γείλωμεν τήν Ενέργειαν καί νά δη- 
λώσωμεν, ότι, δέν θά έπιτρέψωιμεν 
τήν Εφαρμογήν οίουδήποτε σχεδίου, 
τό όποιον, έν όνόματι τής έξυγιάν- 
σεως θά μειώνη τά δικαιώιματά ίμιας 
ή θά έπιβάλη αΰξησιν τής άσφαλι- 
ττικής μας εισφοράς.

Σ υγκεκριμένως:
Βάσει τών διατάξεων τοΰ ύπ’ 

άριθ. 3 Ν.Δ. Εληξεν ή θητεία τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Ταμεί
ου Συντάξεων.

Συμφώνως προς τά καθιερωμένα, 
διά τάν διορισμόν τών Εκπροσώπων 
τών ήσφαλισμένων εις τήν Διοίκη- 
σνν τοΰ Ταμείου, υποδεικνύεται ΰ
πό τών αιρετών συνδικαλιστικών 
’Οργανώσεων, διπλάσιος άριθμός 
προσώπων καί ό "Υπουργός Κοινω
νικών "Υπηρεσιών διορίζει έξ αυ
τών τούς Εκπροσώπους τών ήσφαλι- 
σμένων.

Διά τήν υπόδειξιν τών άνωτέρω 
ακολουθείται ή ακόλουθος διαδικα-

Ή Γ.Σ.Ε.Γ, ζητεί άπό τάς "Ο
μοσπονδίας νά υποβάλλουν τον κα
τάλογον τών προσώπων τά όποια 
Θά υποδείξουν τά Σωματεία τής δυ- 
νάμεώς των, διά τά ’Ασφαλιστικά 
των Ταμεία.

‘Η ‘Ομοσπονδία ζητεί κατάλογον

άπό τάς ’Οργανώσεις, μέλη της 
καί υποβάλει τούτον εις τήν Γ. Σ. 
Ε.Ε. ή οποία καί τον διαβιβάζει 
εις τό Ύπουργεΐον Κοινωνικών Υ
πηρεσιών τό όποιον καί προβαίνει 
εις διορισμόν έκ τοΰ πίνακος τών 
ΰπο δε ι κνυοιμ ένων.

Τί συνέβη μέ τό Ταμεΐον μας;
Ό κ. Παν. Θεοφανόπουλος διω- 

ρισμένος Γεν. Πραμματευς τής Ο. 
Τ.Ο.Ε. καί διωρισιμένος άναπληρω- 
τήν Γεν. Γραμματεός τής Γ.Σ.Ε.Ε. 
(διωρισμένος Επίσης μετά τοΰ ικ. 
Οθωναίου καί κατά τήν περίοδον 
τής έπταετίας) δέν έζήτησε άπό 
τον Σύλλογον νά υπόδειξη, ώς έ- 
παναλαμβάνρμεν έφηρμόζετο μέ
χρι σήμερον, έκείνους πού Επρεπε 
να διορισθοΰν εις τήν Διοίκησιν τοΰ 
Ταμείου καί ή ΓΣΕΕ, τής οποίας, 
έπανιολιαμβάνοιμεν, είναι Επωμισμέ
νος αναπληρωτής Γεν. Γραμματεύς. 
άπέστειλε προς τό ‘Υπουργεΐον Εγ
γραφον ικαί έπρότεινε τούς κ.κ. Π. 
θεοφανόπουλον καί Άδ. Όθωναΐον, 
μέ άναπληρωτάς των, μέλη τού ά- 
ποδοκιμασθέντος ψηφοδελτίου των.

Τό γεγονός προσλαμβάνει Ιδιαι
τέραν σημασίαν καί προκαλεΐ άνηρ 
συχίαν διότι οί κ.κ. Π. Θεοφανό- 
πουλος καί Άδ. Όθωναΐος εΐναι Ε
κείνοι σΐ όποιοι προ ολίγων μόλις 
Ετών εΐχον ύποκύψει εις τάς άπαι- 
τήσεις τής τότε Διοικήσεως καί εΤ- 
χον άποδεχθεΐ τήν έπιβάρυνσί μας, 
μέ τήν αϋξησιν τού άσφαλίστρου 
κατά 5%.

Διά τήν θέσιν των αυτήν εις τό 
ασφαλιστικόν πρόβλημα τά μέλη 
τοΰ Συλλόγου άπεδοκίμασαν τήν 
δυάδα θε,οφανοπούλου — Όθωναί- 
ου, δύο φοράς, κατά τάς όποιας έ- 
τόλμησαν, υποτιμώντες τήν νοημο
σύνη των νά ζητήσουν τήν ψήφο των

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΙΕΛ.)
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Εις τό ΰπ’ άριθ. 22 ψύλλον τής 
15.2.1975, τεΰχος πρώτον, τής Έ- 
φηίμερίιδος τής Κυβερνήσεως, έδηρ 
μιοσιεύθη ό ΰπ’ άριθ. 6 Νόμος «Πε
ρί τρόπου διενεργιείας τών ’Αρχαι
ρεσιών ικαί πάσης φύσεως Εκλογών 
εις τά ’Έργατοϋπαλληλιικά ικαί ’Ε
παγγελματικά σωματεία καί Ενώ
σεις αυτών».

Προς ένημέρωσιν τών μελών τοΰ 
Συλλόγου δημοσιεύομεν τό πλήρες 
κείμενον τοΰ νόμου.

Άρθρον 1.
Αί ΰπό τών διατάξεων τοΰ Ν.Δ. 

42)1974 «περί άποκαταστάσεως 
τών συνδικαλιστικών Ελευθεριών κ.λ. 
π.» καί τοΰ παρόντος προβλεπόμεναι 
άρχαιρεσίαι καί πάσης φύσεως έκλο- 
γαί είναι ΰποχρεωτικαί δΓ άπαντα 
τά έργατοϋπαλληλικά σωματεία καί 
Ενώσεις τούτων, πλήν τών ναυτεργα
τικών καί δημοσιογραφικών τοιούτων, 
ώς καί ή Εκλογή αντιπροσώπων δΓ 
Ενώσεις, ένεργοΰνται δέ έπί ποινή ά- 
κυρότητος:

α) "Υπό τής συνελεύσεως τών 
μελών αυτών.

6) Διά ψηφοδελτίων, φροντίδι, πα- 
ρουσίψ καί ΰπό τήν έποπτείαν τών 
κατά τάν παρόντα νόμον Έοφρευτι- 
κών Επιτροπών.

γ) Κατά τάς διατάξεις τής κεί
μενης νομοθεσίας, τών οικείων κα
ταστατικών καί τοΰ παρόντος.

Άρθρον 2.
1. Εις έκάστην τών άνά τήν χώ

ραν λειτουργουσών δευτεροβαθμίων 
ενώσεων έργατοϋπαλληλικών Επαγ
γελματικών σωματείων συνιστάται 
ειδικόν δργανον ΰπό τον τίτλον «Ά- 
νωτάτη Εφορευτική ’Επιτροπή» σκο
πός τοΰ οποίου είναι ή καλυτέρα 
όργάνωσις καί ή έποπτεία τής διε
ξαγωγής αρχαιρεσιών καί Εκλογών 
αντιπροσώπων, εις πάντα τά άνά 
τήν χώραν λειτουργοΰντα κατά τήν 
δημοσίευσιν τοΰ παρόντος σωμα
τεία καί τάς Ενώσεις αυτών καί Εν
τός τών ΰπό τοΰ παρόντος Νόμου 
προβλεπομένων προθεσμιών.

2. ΕΙδικώτερον εις τήν Άνωτά- 
την Εφορευτικήν Επιτροπήν ανατί
θεται :

α) Ή σύγκλησις τοΰ Συνεδρίου 
καί ή έποπτεία τών αρχαιρεσιών διά 
τήν άνάδειξιν τών συλλογικών ορ
γάνων τής δευτεροβαθμίου ένώσεως.

6) "Ο διορισμός Εφορευτικής Ε
πιτροπής εις έκαστον έργατοϋπαλ- 
ληλικόν Επαγγελματικόν σωματείον 
καί πρωτοβάθμιον ένωσιν αυτών.

γ) Ή δΓ Εγκυκλίων καί άλλων 
Εγγράφων χορήγησις γενικών οδη
γιών άναφερομένων είς τήν όργάνω- 
σιν έν γένει καί τήν διεξαγωγήν 
τών αρχαιρεσιών ή τήν Εκλογήν αν
τιπροσώπων.

δ) Ή άρσις τών τυχόν αμφι
σβητήσεων ή διαφωνιών τών άναφυο- 
μένων μεταξύ τών μελών τών ’Εφο
ρευτικών Επιτροπών καί μεταξύ 
τούτων καί τών διοικήσεων τών σω
ματείων ή Ενώσεων.

3. ‘Η Άνωτάτη ’Εφορευτική ’Ε
πιτροπή άποτελεΐται:

α) Έξ ένός .Προέδρου Πρωτοδι
κών μεθ* ένός άναπληρωτοΰ έκ τών 
άρχαιοτέρων Πρωτοδικών διαριζο- 
μένων διά πράξεως τοΰ Προϊσταμέ
νου τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθηνών έκ 
τών παρ’ αΰτψ ϋπηρετούντων.

6) Έξ ένός αντιπροσώπου τής 
οικείας Δευτεροβαθμίου ένώσεως 
μετά τοΰ άναπληρωτοΰ του, ΰπο- 
δεικνυομένου ΰπό τής Εκτελεστικής 
Επιτροπής αυτής ώς ’Αντιπροέδρου 
άναπληροΰντος τον Πρόεδρον ή ά- 
ναστληρωτήν αύτοΰ σπόντας ή κω
λυόμενους καί

γ) Έκ τριών είσέτι μελών μετά 
τών αναπληρωτών των, έξ ών τά μέν 
δύο προερχόμενα έκ κλαδικών "Ο
μοσπονδιών ΰποδεικνύονται ΰπό τής 
Εκτελεστικής ’Επιτροπής τής οι
κείας δευτεροβαθμίου ένώσεως, τό 
τρίτον δέ έκ τοΰ αντιστοίχου Έρ- 
γατικοΰ Κέντρου τών ’Αθηνών, ΰπο- 
δεικνυόμενον ΰπό τής ’Εκτελεστικής 
Επιτροπής αύτοΰ.

Άρθρον 3.

1. Ή Άνωτάτη ’Εφορευτική ’Ε
πιτροπή συγκροτείται δΓ άποψάσε-

Οί νέοι ύπάλληλοι δικαιούνται νά εκλέγουν 
έλευδέρως τό Ταμεΐον Συντάξεώς των 

καί τήν Συνδικαλιστικήν των Όργάνωσιν
Θέμα άσφοολίσεως, τών νεοπροσ- 

λομβανομένων υπαλλήλων τής Έθνι 
κή,ς Τραπέζης τής "Ελλάδος, δέν 
ΰφίσταται.

Οί νεοπροσλαμβανόμενοι Εχουν 
τό απόλυτον δικαίωμα νά Επιλέγουν 
Ελευθέριος τό Ταμεΐον Άσφαλίσεώς 
των καί τήν συνδικαλιστικήν των 
όργάνωσιν καί έν ούδεμιά περιπτώ- 
σει είναι δυνατή, οϋτε νάμω Επιτρε
πτή ή έγγραφή τών νεοπροσλαμβα- 
νομένων Επαλλήλων, τή αιτήσει, τή, 
ύποδείξει ή τή Επιβολή τής Τρα- 
πέζης.
..’Επειδή, δυστυχώς, Εμφανίζονται 
άκόμη ώρισιμένοι νοσταλγοί τού 
κακού παρελθόντος, πού, διαιώνισε 
τήν διοίρεσι τοΰ Προσωπικοΰ τής 
Τραπέζης, μέ τάς γνωστός είς Ο
λους συνέπειας οί όποιοι Επιδιώ
κουν νά Επιβάλλουν τάς άντιδημο- 
χ,ρατικάς απόψεις των, χωρίς βέ
βαια καί νά παραλείπουν νά έμ- 
φανίζωνται ύπέρμαχοι τών δημοικρα 
τικών Ελευθεριών (σταν αί έλευθε- 
ρίαι δέν αποτελούν έμπόδιον είς τά 
σχέδιά των) καί προς αποφυγήν 
ιτίαί άποπείρας Εστω, έπαναλήψεως, 
τής ΰποχρεωτικής άσφαλίσεώς τώιν 
.εοπροσλαμβανεμένων δημοσιεύομεν 
κατωτέρω τάς Επί τοΰ θέματος τής 
άσφαλίσεώς τών νεοπροσλαμβανο- 
μένων γενικώς γενομένας παραδε- 
κτάς απόψεις.

σ) Κατά τό άρθρον 6 τοΰ «Κανο
νισμού τοΰ Τομείου Συντάξεων τοΰ 
προσωπικού τής Τραπέζης (πρώ
ην) Έθνιικής», ώς οΰτος ισχύει σή
μερον κωδϊκοποτημένος, μετά τάς 
έπελθούσας τροποποιήσεις τών δι
ατάξεων αύτοΰ ύπό τής ύπ’ άριθ. 
75758)Σ.543) 1 2.9.67 άποψάσεως 
τοΰ "Υπουργού Έργασίας (Φ.Ε.Κ. 
τ.Β' 571)18.9.1967), παρά τψ έν 
λόγψ Ταμείω άσφαλίζονται ΰπο- 
χρεωτνκώς οί Διοικηταΐ, Ύποδιοι- 
χητσί τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος καί πόντιες οί άνήκοντιες 
είς τό ύπαλληιλικόν (κύριον καί βο
ηθητικόν) καί υπηρετικόν προσωπι

κόν αυτής άπό τής ημέρας τοΰ διο
ρισμού των».

Κατά τό άρθρον 10 τοΰ Κατα- 
στατιικσΰ τοΰ Ταμείου «Συντάξεων 
τοΰ Προσωπικοΰ Τραπέζης ’ΑθηΓ 
νών», ώς τούτο ισχύει σήμερον ικωι- 
δικοποιηθέν μετά τάς γενομένας 
τροποποιήσεις καί συμπληρώσεις 
αύτοΰ, «Άσφαλ ί ζοντοοι ΰποχρεωιτ ι- 
«ώς παρά τφ Ταμείψ οΐ Διοιωηταί, 
ύποδιοικηταί τής Τραπέζης ικαί 
πάντες οί άνήκοντες είς τό υπαλλη
λικόν (κύριον καί βοηθητικόν) καί 
υπηρετικόν προσωπικόν' αυτής άπό 
τής ήμέ,ρας τοΰ διορισμοΰ των».

Έκ τοΰ συνδυασμού τών διατόο- 
ξεων τούτων καί μέ βόσιν τό διικιαί- 
ωμα τοΰ μισθωτοΰ δπως έπιλέξη 
ουτος έλειυθ'έρωις τά είς δ θά ύπαχθή 
ασφαλιστικόν Ταμεΐον, έφ’ δσον ΰ- 
πάρχουν έν τφ κλάδω πλείσνα τοΰ 
ένός ασφαλιστικά Ταμεία κυρίας 
άσφαλίσεώς έν συσχετισμώ καί 
πρός τον σκοπόν 6Π ον διετηρήθη 
τό «Ταμεΐον Συντάξεων Προσωπι
κού τής Τραπέζης ’Αθηνών» καί δέν

συνεχωνεύθη μέ τό αντίστοιχον Τα
μεΐον τοΰ προσωπικού τής Τραπέ
ζης (πρώην) Εθνικής, προκύπτουν 
τά έξης!

«) Οί ύπηρετοΰντες κατά τόιν 
χρόνον τής συγχωνεύσεως τών 
Τραπεζών (1953), είς τήν «Τράπε
ζαν ’Αθηνών τυγχάνουν ύποχρεωτι- 
κώς ασφαλισμένοι είς τό ταμεΐον 
ΐυντάξεων τοΰ προσωπικού τής Τρα 

πέζης ταύτης. Οΰτοι, άπομακρυνό- 
μ-ενοι ή άποχωροΰντες τής ΰπηρεσί- 
ας τής, είς ήν Εργάζονται νΰν «Έί- 
θνικής Τραπέζηςς καί Εχοντες τάς 
πρός τούτο προϋποθέσεις, συμφώ
νως τψ καταστατ ικώ τοΰ Ταμείου 
των, θά συνταξιοδοτηβοΟν έκ τοΰ 
«Ταμείου Συντάξεων Προσωπικοΰ 
Τραπέζης ’Αθηνών». Αυτός είναι, 
άλλως τε, καί ό λόγος τής διατηρή- 
σεως τοΰ Ταμείου καί τής μή συγ- 
χωνεύσεώς του μέ τό άντίστοιχον 
Ταμεΐον τής Τραπέης (πρώην) *Ε- 
θνικής.

β) Οί ΰπηρετοΰντες, κατά τον 
χρόνον τής συγχωνεύσεως τών Τρα-

0 Hpiiiaiimig Μιιίριιι 
ευχαριστεί τϊι Σύλλογον
"Υπό τοΰ Προέδρου τής Κύ

πρου, ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
άπεστάλη πρός τό Διοικ. Συμ- 
βούλιον τοΰ Συλλόγου μας ή ko(f 
τωτέρω Επιστολή:

«Μετά πολλής συγκινήσεως έλά- 
βομεν τήν άπό 18ης παρελθόντος 
Δεκεμβρίου Επιστολήν σας καί διερ- 
μηνεύομεν τάς θεριμάς εύχαριστίας 
καί τήν έκτίιμ,ησιν ημών διά τό υπέρ 
τής Κύπρου Ενδιαφέρον σας ικαιΐ διά 
τήν άποσταλεΐσαιν βοήθειαν ΰπέ,ρ 
τών θυμάτων τοΰ αγώνας ιμας.

Ή Κύπρος διέρχεται σήμερον 
τάς τραγικωτέρας ώρας τής ^ΐαπο
ρίας της, ή δέ συμιπαράστασις τοΰ 
άδελφοΰ "Ελληνικού λαοΰ αποτελεί 
πολύτιμον παράγοντα ένισχύσεως 
τοΰ δοκιιμαζομένου καί άγωνιζοίμέ- 
νου λαοΰ μας.

Έπί τούτοις έπικαλούμεθα έφ’ 
υμάς καί έπί πάντα τά μέλη τοΰ 
Συλλόγου τών "Υπαλλήλων τής Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
πλούσιας παρά Θεού ευλογίας.

Έν Χριστώ Εΰιχέτης 
1' ‘Ο Κύπρου Μακάριος»

πεζών είς τήν «Εθνική Τράπεζαν» 
τυγχάνουν ΰποχριεωτικώς ήσψαλι- 
σμένοι είς τό αντίστοιχον Ταμεΐον 
Συντάξεων τοΰ προσωπικοΰ τής Τρα 
πέζης ταύτης καί έξ αύτοΰ, καί ΰπό 
τάς έν αΰτψ προϋποθέσεις, θά συν- 
ταξιο'δοτηθσΰν.

γ) Οί νεοπροσλαμβανάμενοι είς 
τήν Τράπεζαν υπάλληλοι, μετά τήν 
συγχώνευσιν τών Τραπεζών καθί
στανται Επάλληλοι τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής "Ελλάδος καί οΰδε- 
μίαν δύνανται νά θεωρηθή δτι Εχουν 
σχέσιν πρός τήν πρώην «Τράπεζαν 
Αθηνών», ήτις συγχωνευθεΐσα δέν 
ΰφίσταται πλέον.

δ) Οί νεοπροσλαμβανόμενοι οΰτοι 
ΰπάληλοι, κανονικώς είναι ΰποχρεω- 
τικώς άσφαλιστέοι είς τό «Ταμεΐον 
Συντάξεων Προσωπικού Τραπέζης, 
(πρώην) Εθνικής» καί οΰχί είς τό 
«Ταμεΐον Συντάξεων Προσωπικού 
«Τρ απέζης ’ Αθηνών».

Ούχ’ ήττον, έφ’ δσον ΰφίσταται 
έν λειτουργία καί τό «Ταμεΐον Συν
τάξεων Προσωπικού Τραπέζης ’Αθη
νών» καί ά νεοπροσλαμβανόμενος Ε
πάλληλος, ήθελε έπιλέξει, κατά τήν 
έλευθέραν κρίσιν του, τήν Εγγραφήν 
του είς τάν υφιστάμενον «Σύλλογον 
‘Υπαλλήλων Τραπέζης ’Αθηνών» ή 
είς άλλο Επαγγελματικόν σωματεΐ- 
ον, τοΰ προσωπικού τής «Τραπέ
ζης ’Αθηνών», θά Εχη ό Επάλληλος 
οΰτος τό δικαίωμα νά προτιιμήση 
καί έπιλέξη, διά λόγους οί όποιοι 
έκττμώνται έλευθέρως ΰπ’ αύτοΰ, 
τήν Επαγωγήν του είς τήν άσφάλι- 
σιν τοΰ «Ταμείου Συντάξεων Προ
σωπικού Τραπέζης ’Αθηνών». Έφ’ 
δσον δμως κατά τήν έλευθέραν κρί
σιν του ό υπάλληλος οΰτος έπιλέξη 
μετά τήν πρόσληψίν του, τήν Εγ
γραφήν του είς τόν «Σύλλογον ‘Υ
παλλήλων Εθνικής Τραπέζης» καί 
τήν ΰπαγωγήν του είς τό αντίστοι
χον Ταμεΐον Συντάξεως, ή Επιλογή 
του αυτή, αποτελούσα, ύπό τά ΰφι-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

ως τοΰ Προέδρου αυτής, προς αυ
τόν δέ δέον νά άπευθύνωνται ΰπό 
τών οικείων οργανώσεων οΐ κατά τόν 
παρόντα νόμον ΰποδείξεις τών με
λών αυτής. Διά τής αυτής άποφά- 
σεως ορίζεται ώς γραμματεΰς αύ- 
τής πρόσωπον ΰποδεικνυόμενον ΰπό 
τής οικείας δευτεροβαθμίου ένώσεως.

"Η οικεία δευτεροβάθμιος ενωσις 
οφείλει νά διάθεση είς τήν Έπιτρο-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

Ποιον σκοπόν Εξυπηρετεί ό 
ΰπ’ άριθ. 6 Νόμος «Περί τρό
που διενεργείας τών αρχαι
ρεσιών καί πάσης φύσεως 
Εκλογών είς τά έργατοϋπαλ
ληλικά καί έπαγγελιμιατικά 
σωματεία καί Ενώσεις αυ
τών»;

Τόν Εκδημοκρατισμό τοΰ 
συνδικαλιστικού κινήματος ΰ- 
ποστηρίζουν οί συντάκται τοΰ 
νόμου οί όποιοι καί προσθέ
τουν δτι ή αναλογική έκπρο- 
σώπησις είς τάς Διοικήσεις 
τών σωματείων Επιτρέπει 
τήν έκπροσώπησιν δλων τών 
τάσεων είς τάς συνδικαλιστι- 
κάς ’Οργανώσεις καί Επιδρά 
ώς μέσον περιστολής τοΰ κα
τακερματισμού τών συνδικα
λιστικών δυνάμεων.

Αυτά λέγουν καί γράφουν 
καί Εμφανίζονται ευτυχείς διά 
τήν μιεγάλην προσφοράν των 
πρός τους "Έλληνας ’Εργα
ζομένους.

Άπό τήν πλευράν των Ε
χουν πράγματι, κατορθώσει 
νά προσφέρουν μίαν θεωρη
τικήν τελειότητα, ΰπό τόν 
μανδύα τής οποίας τό συν
δικαλιστικόν κίνημα: θά άπο- 
δυναμωθή καί οί έργοδόται 
θά απολαύσουν τών άγαθών 
τής προσπάθειας των.

Διότι, ας μην αύταπατώ- 
μεθα, περί αύτοΰ πρόκειται.

Οί συντάκται τοΰ νόμου 
γνωρίζουν καλώς πρόσωπα 
καί πράγματα. Γνωρίζουν δτι 
μέ τό σύστημά των διασπούν 
τελείως τάς συνδι καλιστικάς 
δυνάμεις, εισάγουν τήν συναλ 
λαγήν καί παρεμποδίζουν τήν 
λειτουργίαν τών συνδικα
λιστικών ’Οργανώσεων. Γνω
ρίζουν δτι έν όνόματι τής δη
μοκρατίας καταργούν τήν δη
μοκρατία είς τά συνδικάτα 
διότι Επιτρέπουν τήν συγκέν 
τρωσι, προικειίμένου περί Ε
κλογής τών Προεδρείων τών 
Συλλόγων, έτερσκλήτων στοι
χείων πού μέ τήν δύναμι τής 
μιας ή τών δύο ψήφων θά ά- 
νατρέπουν τήν πραγματικήν 
θέλ,ησιν τής πλειοψηφίας τών 
μελών τών Συλλόγων. Τό 
γνωρίζουν καλά, αύτό. Γνω
ρίζουν άκόμη δτι εΐδικώς αυ
τήν τήν περίοδο οί έργαζάμε- 
νοι Εχουν ανάγκη ισχυρός έχμ 
πρσσωπήσεως διά νά δυνη- 
θοΰν νά διεκδιικήσουν τά αι
τήματα των καί νά μην συν
τρίβουν άπό τήν συνεχή ά
νοδο τοΰ τιμαρίθμου.

"Οπως άκριβώς διά νά ύ
παρξη ισχυρά Κυβέρνηση!, κα- 
θιερώθη ή ένισχυμένη αναλο
γική, τήν ϊδια άνάγιχη ίσχυ- 
,ράς έκπροσωπήσεως Εχουν 
καί οΐ Εργαζόμενοι1. Μέ τό 
σύστημά των δμως οπωσδή
ποτε, δέν την άπο'κτοΰν.

"Ετσι οί έργοδόται θά ά- 
πολαύσουν τών άγαθών τής 
τακτικής τού «Διαιρεί καί 
Βασίλευε» χωρίς οί ’ίδιοι νά 
καυράζωνται διά νά τό Επιτύ
χουν.

Ελπίζουμε δτι οί Εργαζό
μενοι θά άντιληφθοΰν τό συμ
φέρον των «αί θά άποτιρέ- 
ψουν τόν κίνδυνο διά τής συγ 
κεντρώσεως τής δυνάμεώς 
των καί τής άποφυγής δια- 
σποράς τής ψήφου των -κατά 
τάς προσεχείς άρχαιρεσίας.



Ο ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΑΣ

Ή έπιμόρφωσις του προσωπικού τής Τραπέζης μας

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
Τού συν. κ. Σπ. Δ. Παπαδοπούλου

ΆίΚ) την πίεσιν τής δυευρυνομέ- 
νης άναπτύξεως, των δυσχερείων 
τοΰ όξύτατου ανταγωνισμού, άλλα 
και των ραγδαίων μεταβολών στον 
τεχνολογικό τομέα οί διάφορες οίκο
ν ομικές μονάδες, σήμερα, δσο ποτέ 
άλλοτε έχουν έπιδοθή στην εφαρμογή 
ριζοσπαστικών προγραμμάτων εκ
συγχρονισμού καί ανανεώσει»;. Ή 
λέξη έκσυγχρονισμός άκούύεται σή
μερα περισσότερο άπά κάθε άλλη 
φορά καί αποτελεί τό κεντρικό ση
μείο μέσα στά σχέδια αναπτύξει»; 
καί έπεκτάσεως των διαφόρων επι
χειρήσεων.

Καί ή ίδική μας ’ Εθνική Τράπεζα 
δέν μπορούσε, ούτε έπρεπε νά μεί- 
νη έξω άπό τήν κίνησι αυτή. ’Από 
πολλά χρόνια μέ σύνεσι καί προσοχή 
προχωρεί στήν εφαρμογή προγραμ
μάτων, πού άποσκοποΰν στον εκσυγ
χρονισμό τοΰ 'Ιδρύματος. Μέ ιδιαί
τερη φροντίδα έχει έπιδοθή στήν ά- 
νάπλασι τοΰ δλου λειτουργικού καί 
οργανωτικού της σχήματος, ώστε 
αύτό να είναι σέ θέσι νά άνταποκρΐ- 
θή στις απαιτήσεις καί στις ανάγ
κες τής, συνεχώς, έξειιδιικιευόμενης, 
αλλά καί διεθνοποιούμενης οικονομι
κής ζωής. "Ολη ή προηγούμενη τε
χνολογία καί τραπεζιτική αντίληψη, 
πού συναντά κανείς στά μεγάλα τρα
πεζιτικά συγκροτήματα έχει μετα- 
φερθη καί στήν δική μας Τράπεζα. 
Νέες μέθοδοι, νέα συστήματα, υιο
θετούνται καθημερινά. Νέα υπερσύγ
χρονα μηχανήματα τοποθετούνται 
στά Γραφεία μας. "Ενας οργασμός 
επιτυχημένου τεχνολογικού εκσυγ
χρονισμού.

"Ολος όμως ό μέχρι τώρα εκσυγ
χρονισμός ύπήρξεν κυρίως εκσυγχρο
νισμός πού αφορούσε στά μέσα καί 
στις διαδικασίες, στά μηχανήματα 
καί τούς ηλεκτρονικούς 'Τπσλογιστάς. 
Φέραμε νέα ύπερσύγχρονα μηχανή
ματα. Αλλάξαμε καί άπλουστεύσα- 
με τις παλαιέ; γραφειοκρατικές δια
δικασίες. Πατάμε ένα κουμπί, καί, 
νά, έτοιμος δ λογισμός τού πελάτου 
μας! _

Πέρα οίμως άπό τόν εκσυγχρονι
σμό αύτό, πού τήν αξία καί σημα
σία του ούδείς μπορεί νά παράβλε
ψη υπάρχει, καί ένας άλλος βαθύτε
ρος καί ούσιαστιχώτερος εκσυγχρονι
σμός. Είναι 6 συγχρονισμός, πού έ
χει σάν βάσιι, σάν μέσο, άλλα καί 
σαν σκοπό τόν άνθρωπο, τό έμψυχο 
υλικό τοΰ Ιδρύματος. ’Εκσυγχρονι
σμός ύπό τήν έννοια αυτή θά ήτο 
δυνατόν νά είιπωθή, ότι είναι ή υιο
θέτηση καί εφαρμογή άρχών καί 
μεθόδων πού άποσκοποΰν στήν προώ- 
θησι τού άνθρώπινου παράγοντος, 
τόσο σάν φορέα ιδίων δικαιωμάτων 
καί απαιτήσεων μέσα στο λειτουργι
κό σύστημα, όσο καί σάν φορέα (κα
τόχου) δυνατοτήτων, πού πρέπει νά 
τύχουν άξιοποιήσεως.

Άπό τήν σκοπιά αύτή εύλογα διε- 
ρωτάται κανείς τί έχει γίνει μέσα 
στό χώρο τής Τρα.τέζης μας. Είναι 
δύσκολο νά πή κανείς ότι έγιναν πολ
λά. Είναι δύσκολο νά πή κανείς ότι. 
υπήρξε καί εφαρμόσθηκε έ'να έξειιδι- 
κευμένο πρόγραμμα, πού θά άπ,οσκο- 
ποΰσε στήν πλήρη αξιοποίηση, καί 
στήν προώθηση τοΰ άνθρώπινου πα
ράγοντος. Τό προβάδισμα είναι γε
γονός ότι δόθηκε στις μηχανές, στους 
ηλεκτρονικούς ύπολογιστάς καί στις 
οργανωτικές διαδικασίες. Κατά και
ρούς δόθηκε κάποια έμφαση καί 
προσοχή στον ανθρώπινο παράγοντα. 
Χωρίς όμως νά ύπάρχη ένα συγκε
κριμένο καί ευρύτερο πρόγραμμα. 
Χωρίς αύτό νά άποτελή μέρος μιάς 
καλομελετημένης ευρύτερης καί ολο
κληρωμένης πολιτικής.

Αύτή ή πολιτική καί αύτό τό σχέ
διο είναι σήμερα περισσότερο άπό 
κάθε άλλη φορά άναγκαϊα καί άπα- 
ραίτητα. Καλός, άγιος καί απαραί
τητος ύ τεχνολογικός εκσυγχρονι
σμός. Μά άκόμα πιο καλός καί πιο 
άγιος δ εκσυγχρονισμός τού άνθρώ
πινου παράγοντος. Πολύ δέ περισσό
τερον, όταν αύτός ό τεχνολογικός 
εξοπλισμός έχει ανάγκη τού ανθρώ
που, για νά μπόρεση νά άποδώση καί 
νά σταθή. Καί πολύ περισσότερον, 
όταν ή οξύτητα τοΰ ντόπιου καί ξένου 
ανταγωνισμού καθιστά απαραίτητη 
τήν πλήρη άξιοποίησι (καί έπαΰξη- 
ση) τών ικανοτήτων τοΰ άνθρώπινου 
υλικού.

Καί αύτός δ εκσυγχρονισμός, πού 
θά έχη σά βάση τον άνθρωπο, τόν 
υπάλληλο τής Τραπέζης μας πρέπει 
νά έχη σάν βασικές επιδιώξεις τά 
έξης:

1) Τήν γενικώτερη καί ειδικότε
ρη. έπιιμόρφωσι τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης μας, καί τήν παροχήν ί
σων ευκαιριών δι’ ανάδειξη εις ό
λους.

2) Τήν δημιουργία (καί θεσμο- 
ποΐηιση) Αντικειμενικών κριτηρίων 
καί προϋποθέσεων, πού νά διασφαλί
ζουν τό άδιάβλητον καί κατά τά προ
σόντα έκαστου, στήν προαγωγή καί 
προώθησή του μέσα στό Διοικητικό 
καί λειτουργικό σύστημα τής Τρα
πέζης μας.

Τό θέμα τής παιδείας, γενικώτε- 
ρα, είναι άπό τά πλέον καυτά πού 
έχει νά άντιμετωπίση ή πολιτεία μας. 
Καί είναι αύτό τόσο βασικό, τόσο 
καίριο, τόσο σημαντικό. Συνδέεται 
άμεσα μέ τήν περαιτέρω πορεία τής 
πατρίδας μας. Ή ’Εθνική μας Τρά
πεζα άπό τήν σκοπιά της πρέπει νά 
διόση σ’ αύτό πρωταρχική σημασία.

Τό αίτημα τής έποχής καί τών νέων 
μας δέν πρέπει νά μείνη χωρίς αν
ταπόκριση άπό αύτήν. Καί οχι μό
νον αύτό. Ή ανταπόκρισή της πρέ
πει νά ξεπεράση, κάθε προσδοκία. 
Τό προσωπικό τής Τραπέζης διψά 
καί έχει ανάγκη παιδείας, έπιμορ
φώσεως. Ή Τράπεζα δέν μπορεί νά 
τοΰ τήν άρνηθή. Δέν μπορεί νά άρ- 
νηθή αύτόν τόν βαθύτερο καί ούσια- 
στικοότερο εκσυγχρονισμό άπό τόν ό
ποιο αύτή πρώτη θά ώφεληθή, κα
θώς θά αποκτά καταρτισμένο καί ει
δικευμένο προσωπικό. Αύτή ή επιμόρ
φωση τού προσωπικού τής Τραπέζης 
μας .μπορεί νά έπιδιωχθή μέ τά ε
ξής μέσα:

α) Μέ τήν άμεσο δημιουργία καί 
λειτουργία ένός ανώτατου προτύπου 
Τραπεζιτικού ’Ινστιτούτου, τρυε,τοϋς 
ή τετραετούς φοιτήσει»;, πανεπιστη
μιακού επιπέδου. Τό ’Ινστιτούτο αύ
τό νά παρέχη γενικώτερη καί είδι- 
κώτερη, οικονομική καί τραπεζιτική ε
πιμόρφωση κατά τά πρότυπα αναλο
γών ’Ινστιτούτων τοΰ εξωτερικού.

6) Μέ τήν παρότρυνση καί υποβοή
θηση, όσων, έκ τών υπαλλήλων της 
έχουν τά προσόντα καί τήν διάθεση 
γιά ευρύτερο κύκλο σπουδών στήν αλ
λοδαπή.

_ γ) Μέ τήν μέ κάθε τρόπο ενίσχυ
ση καί διευκόλυνση τών ήδη φοιτη
τών στις ελληνικές ανώτατες σχο
λές.

Πιστεύουμε πώς μέ βάση αύτά ή 
’ Εθνική Τράπεζα κατά ένα μεγάλο 
ποσοστό ικανοποιεί άμεσα τήν ανάγ
κη καί τό αίτημα τής παροχής παι
δείας καί έπιμορφώσεως.

"Οσον αφορά στήν δημιουργία τών 
προϋποθέσεων γιά τήν αδιάβλητη 
καί αντικειμενική εξέλιξη καθενός 
υπαλλήλου, έχουμε νά παρατηρήσου
με τά ακόλουθα:

Τά κριτήρια μέ τά όποια μέχρι σή
μερα άξιοποιοϋνται προάγονται οί υ
πάλληλοι τής Τραπέζης μας κρίνονται 
ώς ανεπαρκή. Τό όλο σύστημα άξιο- 
λογήσεως δέν παρέχει τά έχέγγυα τής 
ορθής, δίκαιης καί αδιάβλητης κρί- 
σεως. ’Αρκετοί ισχυρίζονται ότι ού- 
σιαστικώς δέν υπάρχουν καν κριτή
ρια. ’Ανεξάρτητα μέ το ποιά είναι ή 
δέν είναι τά κριτήρια αύτά υπάρχει 
μεταξύ τών υπαλλήλων τής Τραπέ- 
ζης μας κοινή, ή πεποίθηση, ότι στό 
σύστημα άξιολογήσεως δέν υπάρχει 
αξιοκρατία. Τά κριτήρια, πού φαί
νεται νά επικρατούν, καί πού τό σύ
στημα δέν μπορεί νά προλάβη. ή νά 
άποτρέψη είναι έξωϋπηρεσιακά καί 
άσχετα σέ πολλά μέ τά προσόντα 
καί τις Ικανότητες τού καθενός. Ή 
ιδέα ότι τελικώς επικρατεί τό «δί
καιον τής ευνοιοκρατίας καί τοΰ ή- 
μετέρσυ» είναι αρκετά διαδεδομένη 
μεταξύ τοΰ προσωπικού τής Τραπέ
ζης. Γι’ αύτό είναι διάχυτη μιά πι
κρία καί μ,ιά άπογοήτευσι. "Ενα αί
σθημα αδικίας καί παραμερισμού. Ή 
κατάσταση αύτή κρίνε,ται σάν αρκε
τά επιζήμια γιά τήν ίδια τήν Τράπε
ζα. Καί αύτό γιατί άφ’ ένός μέν ση
μαίνει κατά κάποιο τρόπο μαρασμό 
καί άποθάρρυνσι τού άξιου προσωπι
κού της καί άφ’ ετέρου γιατί ή ίδια 
ύφίσταται ζημίες εάν καί έφ’ όσον 
δέν καιτευθύνεται άπό τό πιο σπου
δαίο καί αξιόλογο έμψυχο υλικό της.

Προβάλλει λοιπόν επιτακτική ή 
ανάγκη τής δημιουργίας αντικειμε
νικών κριτηρίων διά τήν άξιολόγηι- 
ση τοΰ προσιοπικοΰ τής Τραπέζης. 
Οί θέσεις τής ιεραρχίας τού 'Ιδρύ
ματος δέν είναι καί δέν πρέπει νά 
είναι «τσιφλίκι» κανενός. Οί θέσεις 
ανήκουν σ’ όλους μας καί είναι γιά 
όλους μας. Άπό μάς ας τις πάρουν, 
μέ σωστά κριτήρια, οί καλύτεροι, οί 
άξιώτεροι. Καί αύτά είναι μιά αρχή 
πού έχει τουλάχιστον μέ τό μέρος 
της τήν ηθική τάξη καί τό γενικώ- 
τερο σεβασμό. Τά αντικειμενικά κρι
τήρια πρέπει νά λάβουν τήν συγκε
κριμένη μορφή ένός θεσμού, πού θά 
πρέπει νά ένσωματωθή στον κανονι
σμό τής υπηρεσίας.

Καί στό σημείο αύτό 0 ά μπορούσε 
νά δή κανείς ένα τρόπο συγκερασμού 
τοΰ προβλήματος τής αξιοκρατικής 
όργανώσεως τής Τραπέζης μας καί 
τού προβλήματος τής έπιμορφώσεως 
τοΰ προσωπικού της. Στό ’Ινστιτού
το, πού άναφέρθηκε προηγουμένως 
νά δοθή μία «ειδική, εξουσία» καί 
στό πτυχίο του μιά ιδιαίτερη λειτουρ
γία. Νά φοιτούν συνάδελφοι άπό έ- 
(ΣΥΝ ΕΧΕ ΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3η,ν ΣΕΛ.)

Σιινέντευξιν Τύπου ώργάνωσε ή Διοίκησις τής Τραπέζης μας, 
διά νά έξαγγείλη τό πρόγραμμα έπιμορφώσεως τοΰ Προσωπικού, τά 
όποιον προτίθίεται αυτή,, νά έφισιρμάση.

Ώς άνεκοίνωσεν ό κ. Διοικητής, ή όλη ευθύνη τού τοιμόως τής 
’Εκπαιδεύσεως έχει άν,ατεθή εις τόν ,κ. Ί. Μάναν, ένδικόν σύμβουλον 
παρά τή Διοικήσει καί εις τόν κ. ’ I. Περσντώνην, Προϊστάμενον τήις 
Σχετ ιικής Υπηρεσίας Έκπαιδεύσεως Προσωπικού τής Τραπέζης, οί 
όποιοι «μαζί ιμέ ιμίια ειδική έπι τροπή, έχουν άναιλάβει τήν κατάρτι σι 
τίον έπί μέρους εισηγήσεων γιά τήν λήψι οριστικών αποφάσεων».

Τό πλήρες κείμενον τής είση,γήσεως τοΰ ικ. Διοικητοΰ ώς ικαί 
τό ενημερωτικόν σηιμιεί,ωμ,α έπί τής Εκπαιδεύσεως τοΰ Προσωπικού τό 
όποιον διενεμήθη ιβίς τους άντιπροσώπους τοΰ Τύπου έχουν ώς κοί- 
τωτέιρω:

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον δργανον τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.
•

Δ)νοείς σνμφώνως τψ Νόμψ: 
Υπεύθυνος:
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Διευθυντής Συντάξεως: 
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Καμελιών 42 — Π. Ψυχικόν 

•
Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΑΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 3219306

Η ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ 
ΤΟΤ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΤ

«Οί διαρθρωτικές καί τεχνολογικές 
εξελίξεις, πού στήν εποχή μας παίρ
νουν ένα επιταχυνόμενο ρυθμό, επι
βάλλουν ιτήν συνεχή άναπροσαρμογή 
τών θεσμών καί τών μηχανισμών, 
προπαντός στον οικονομικό τομέα.

Αύτό ισχύει περισσότερο στήν πε
ρίπτωση τών Τραπεζών όπου ή εμ
φάνιση όλ,οέν διευρννο,μένων μεγε
θών στον επιχειρηματικό καί συν
αλλακτικό χώρο, ή βαθμιαία κατάρ
γηση τών οικονομικών συνόρων, ή 
διείσδυση τών ξένων Τραπεζικών 
’Οργανισμών, ό έντεινάμτνος αντα
γωνισμός, τόσο στά εθνικά, δσο καί 
στά διεθνή πλαίσια, επιβάλλουν τήν 
ριζική, αναθεώρηση τών διαδικασιών 
τοΰ παρελθόντος, τήν δημιουργία 
νέων μενόδων εκσυγχρονισμού καί 
νέων μορφών διοικήσεως, ώς καί 
τήν ανάγκη δυναμικής καί συντονι
σμένης προσαρμογής στους γενικω- 
τέρους στόχους τής οικονομικής καί 
κοινωνικής άναπτύξεως πού προσ
διορίζει ή Κυβέρνηση τής Χώρας.

'Ο εκσυγχρονισμός καί συντονι
σμός τής λειτουργίας καί δράσεως 
τού δλου Τραπεζικού συστήματος ε
πιβάλλεται σήμερα, ιδιαίτερα στήν 
'Ελλάδα, ή όποια διέρχεται περίοδο 
δυσχερειών λόγφ τής Κυπριακής 
κρίσεως πού έχει σοβαρές επιπτώσεις 
καί έπί τού προϋπολογισμού καί επί 
τής δλης οικονομίας καί λόγω τών 
δυσμενών επιπτώσεων έκ τής διε- 

; θνοΰς ύφέσεως καί τέλος έκ τών 
I συνεπειών μιας άσνναρτήτου σπατά- 
ί λης καί αναπαραγωγικής πολιτικής 
j τής στρατιωτικής δικτατορίας.
! Δι’ όλους αύτούς τούς λόγους, οί 
Τράπεζες πού είναι οί κύριοι φορείς 

ί τής πιστωτικής πολιτικής καί τής έν 
γένει άναπτύξεως τής χώρας πρέπει, 
δπως καί άλλοτε είχα τήν εύκαιρία 
νά τονίσω, νά συντονίσουν τις δρα- 
στηριότητές των, μέ στενή συνεργα
σία μέ τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος, 
καί νά λάβουν δλα τά ένδεικνυόμενα 
μέιτρα γιά νά ένισχύσουν τήν δρα- 
στηριοποίηση τής οικονομίας καί νά 
βοηθήσουν στήν εφαρμογή τών έν 
γένει μέτρων πού έλαβε καί λαμβά
νει ή Κυβέρνηση γιά τήν αναθέρμαν
ση καί περαιτέρω ανάπτυξη τής έλ- 
ληνικής οικονομίας.

Άπό τήν πρώτη στιγμή πού άνε- 
λάβαμε τήν Διοίκηση τής Εθνικής 
Τραπέζης έτονίσαμε τήν ανάγκη εκ
συγχρονισμού τοΰ τρόπου λειτουργίας 
τών έργασιών της, καί τής στενής 
συνεργασίας μετά τοΰ προσωπικού 
της, σέ τρόπον ώστε ή συμμετοχή 
του στις αποφάσεις τής Τραπέζης 
νά είναι θετική, ταχεία καί υπεύθυ
νη, ώστε ή Συμβολή τής Τραπέζης 
στό γενικώτερο έργο τής άναπτύξε
ως νά είναι περισσότερο άποτείνε- 
σ,ματική.

"Ενα άπό τά πρώτα μέτρα πού έ- 
λάβαμε ήταν ή κατάργηση τού δι
καιώματος τής Διοικήσεως νά παίρ- 
νη μόνη, της αποφάσεις στον τομέα 
τών χρηματοδοτήσεων. Διότι ή κα
τάχρηση αύτοΰ τοΰ δικαιώματος εί
χε σάν αποτέλεσμα σειρά άνωμάλων 
καί επιζήμιων ένεργειών κατά τήν 
διάρκειαν τής έπταετίας. Εις τό έ
ξης ούδεμία απόφαση τής Διοική- 
σεως στον τομέα τής χρηματοδοτή- 
σεως επιτρέπεται, ανευ προηγούμε
νης γνωμοδοτήσεως τών αρμοδίων 
υπηρεσιακών οργάνων. Ή άποκατά- 
σταση αύτή τής ιεραρχίας καί τό 
συνυπενθυνο τών οργάνων τής Τρα
πέζης είχε ιδιαιτέρως ευνοϊκά απο
τελέσματα άπό άπόψεως ταχείας ά- 
ποδόσεως, ορθολογικής διαχειρίσεως 
τών μέσων χρηματοδοτήσει»; καί 
πλήρους συμπαραστάσεως καί ενερ
γού συμμετοχής τοΰ προσωπικού στό 
έργον τής Τραπέζης. Θά πρέπει νά 
τονίσω δτι ένας άπό τούς βασικούς 
στόχους μας είναι ή έξαρση καί ή ε
ξύψωση τής σημασίας τοΰ άνθροιπι- 
νου παράγοντα, τόσο στά πλαίσια 
τών υπαλληλικών σχέσεων, δσο καί 
σέ συνδυασμό μέ τή δημιουργία έ
νός ευνοϊκού κλίματος αποδοτικής 
εργασίας, ειλικρινούς συνεργασίας 
καί άμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Γιά τήν πραγματοποίηση τών σκο
πών αυτών ή Διοίκησις άπεφάσισε:

α) τήν έκπόνηση νέου εκσυγχρονι
σμένου οργανισμού τής Τραπέζης 
ώστε νά άνταποκρίνεται στις σημε
ρινές εκτεταμένες ανάγκες τού ι
δρύματος, τόσο γιά τήν δράση του 
στό εσωτερικό, δσο καί στό εξωτερι
κό. 'Ο ισχύων κανονισμός έχει κα- 
ταρτισθή πριν άπό 2Ο1 έτη, άναφέρε- 
ται δηλαδή στό έτος 1953. Συνε- 
στήθη προς τούτο ειδική επιτροπή, 
στήν όποια συμμετέχουν καί εκπρό
σωποι τών Συλλόγων τών υπαλλή
λων, ή όποια μέχρι τέλους Απριλίου 
θά ύποβάλη τά πορίσματα της. Με
ταξύ τών άλλων ό ’Οργανισμός αύ
τός, πού θά άποβλέπη σέ σύγχρονη 
όργανωτική δομή τής Τραπέζης,

θά έπιτρέπη επίσης τήν άνετώτερη 
εξέλιξη τών υπαλλήλων της, καθώς 
καί τήν ταχύτερη άνοδο τών πλέον 
ικανών καί μορφωμένων.

6) Τήν διαρκή επιμόρφωση τού 
προσωπικού της μέ τήν παροχή προ
σθέτου επαγγελματικής εκπαιδεύσε
ι»,ς, ειδικής καί καθολικής.

Προς τόν σκοπό αύτόν καθωρί- 
σθησαν τρεις βαθμίδες έκπαιδεύ- 
σεως:

1) Ή προπαίδευση, τών νεοπροσ- 
λαμβανομένων υπαλλήλων

2) Ή λειτουργία ειδικής Σχολής 
διά τούς ύπη,ρετοϋντας ήδη, νέους υ
παλλήλους, πού θά άρχίση νά λει- 
τουργή τόν προσεχή Νοέμβριον.

3) Ή οργάνωση Σεμιναρίων μέ 
συζητήσεις, εις τά όποια Σεμινάρια 
οί ύπηρετοϋντες υπάλληλοι θά ένη- 
μερώνωνται στά σύγχρονα οικονομι
κά καί τραπεζιτικά προβλήματα, ελ
ληνικά καί διεθνή.

Μέ τόν ένεργηθέντα τελευταίως 
διαγωνισμόν, προσελήφθησαν 500 
περίπου νέοι ύπά?νληλοι — άρρενες 
καί θήλεις — οί οποίοι πριν άναλά- 
βοιχν υπηρεσίαν, θά προπαιδευθοϋν 
σ’ ένα κύκλον σπουδών — ένός θεω
ρητικού καί ένός πρακτικού — συ
νολικής διάρκειας 4 εβδομάδων, ώ
στε νά έτοιμασθοΰν διά τήν επιτυ
χή αντιμετώπιση τών άμέσων υπη
ρεσιακών καθηκόντων των.

Είναι αλήθεια δτι, λόγφ τού με
γάλου αριθμού τών προσελθόντων, ή 
έπιλογή υπήρξε αυστηρά, άφοΰ οί 
έπιτυχόντες, πού είναι υψηλής στά
θμης, αποτελούν μόλις τό 10ο) ο τού 
συνόλου καί γι’ αύτό ό πίναξ τών 
έπιλαχόντων θά ίσχύση δι’ δλον τό 
έτος καί άπό τόν πίνακα αύτόν θά 
καλυφθούν οί πρόσθετες ανάγκες τής 
’Εθνικής Τραπέζης, ώς καί τών συγ
γενών εταιριών, ώς είναι οι ασφα
λιστικές εταιρίες «Εθνική» καί 
«Άστήρ» ώς καί ή ΕΤΕΒΑ.

Τέλος, γιά τήν επαρκή επάνδρω
ση τών υποκαταστημάτων τής Τρα
πέζης είς τό εξωτερικόν καί γιά 
τήν πληρέστερη επιστημονική κα
τάρτιση, ένας ώρισμένος αριθμός υ
παλλήλων θά στέλλεται κάθε χρόνο 
στό εξωτερικό γιά ενημέρωση καί ε
πιμόρφωση σέ ειδικευμένα ιδρύματα.

Αύτό είναι έν όλίγοις τό πρόγραμ
μα τής ’Εθνικής Τραπέζης στον 
τομέα τής έπιμορφώσεως καί ή επι
τυχία του θά έξαρτηθή πολύ άπό τήν 
κατανόηση καί συμπαράσταση, τοΰ 
προσωπικού της καί άπ’ δλους εκεί
νους πού θά έπιφορτισθοΰν μέ τήν 
πραγματοποίησή, του.

Μέ τήν εύκαιρία αύτή θά ήθελα 
νά προσθέσω· δτι ή δλη ευθύνη τοΰ 
τομέως τής έκπαιδεύσεως έχει άνα- 
τεθή είς τόν κ. Ίωάννηγ Μάνον, ει
δικόν Σύμβουλον παρά τή Διοικήσει 
καί είς τόν κ. ’Ιωάννη,ν IIεραντώ- 
νην, Προϊστάμενον τής Σχετικής 
'Τπηρεσίας Έκπαιδεύσεως Προσω
πικού τής Τραπέζης, τούς όποίαυς 
οφείλω νά συγχαρώ γιά τήν ύλην, 
ιδία στον τομέα τής προπαιδεύσεως, 
προεργασία καί οί οποίοι έχουν ά- 
ναλάβει, μαζί μέ μία ειδική επιτρο
πή τήν κατάρτιση τών έπί μέρους ει
σηγήσεων γιά τήν λήψη, όριστικών 
αποφάσεων».

Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΣ 
ΤΟΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ)

"Ενας άπό τούς σπουδαιοτέρους 
στόχους τής Διοικήσεως τής ’Εθνι
κής Τραπέζης τής 'Ελλάδος είναι ή 
πραγματοποίηση μιάς ουσιαστικής 
μεταρρυθμίσεως τής επαγγελματι
κής έκπαιδεύσεως.

Ή εφαρμογή ένός συγχρόνου συ
στήματος έκπαιδεύσεως καί έπιμορ
φώσεως δέν πηγάζει μόνον άπό τήν 
υποχρέωση τού ποιοτικού δυναμικού 
τοΰ 'Ιδρύματος, άλλά καί άπό τόν 
γενικώτερο ρόλο τής ’Εθνικής Τρα
πέζης στήν ελληνική κοινωνία.

Ή εμφάνιση, εξ άλλου, νέων τρα
πεζικών διαδικασιών καί μεθόδων 
καί ή αναγκαιότητα ορθολογικής θε- 
οίρή,σεως τών ελληνικών καί ξένων 
τραπεζικών καί οικονομικών δεδομέ
νων επιβάλλουν τήν ανάπτυξη τοΰ 
θεωρητικού καί πρακτικού πεδίου 
δράσεως τών συνεργατών τοΰ 'Ιδρύ
ματος.

"Οταν κανείς άφοσιωθή στή μελέ
τη τών θεμάτων αύτών, αμέσως γί
νεται αντιληπτή ή άνάγκη καθορι
σμού κατευθυντηρίων στόχων, πρά
γμα πού αποτελεί ουσιαστική προϋ- 
πόθεσι έκκινήσεως καί επιτυχίας έ
νός θεμελιωμένου συστήματος επαγ
γελματικής έκπαιδεύσεως.

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 
ή άνάπτυξη τοΰ γενικού μορφωτικού 
επιπέδου καί τού πρακτικού πεδίου 
δράσεως τοΰ προσωπικού τής Τρα
πέζης σέ άμεση σχέση μέ τήν επαγ
γελματική άποδοτικότη,τα.

'Τπάρχει άνάγκη μιάς σύγχρονης 
θεωρητικής καλύψεως τών προβλη
μάτων, πράγμα πού συνεπάγεται ά-

• KuilDfi Γενικών Τραπεζικών Σποαίών
• Ίνιιιτοϊτο Τραπεζικών Σπουίών

νάπτυξη γνώσεων, μιάς εύχερέστε- 
ρης πρακτικής άντιμε,τωπίσεως τών 
προβλημάτων, πράγμα πού συνεπά
γεται άξιοποίηση τών ικανοτήτων, 
μιάς θετικής επαγγελματικής καί υ
πηρεσιακής κατοχυρώσεως, πράγμα 
πού συνδέεται μέ τήν δημιουργία κι
νήτρων, καθώς καί μιάς καθολικής 
διοικητικής εμπειρίας, πράγμα πού 
συνδέεται μέ τήν άνάπτυξη τής προ- 
σωπικότη,τος- σέ κάθε περίπτωση 
χρειάζεται νά γίνη προσπάθεια ώστε 
ή επαγγελματική προσφορά τοΰ κα
θενός, ή εργασία τοΰ κάθε συνεργά
τη τού 'Ιδρύματος αναλύεται σ’ έ
να γενικώτερο επίπεδο.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΌ
ΧΟΣ : ή έ'ξαρση τής σημασίας ΐσϋ 
άνθρώπινου παράγοντα μέσα στά 
πλαίσια τών υπαλληλικών σχέσεων 
σέ συνδυασμό μέ τήν δημιουργία έ
νός θετικού κλίματος εργασίας καί 
κυρίως ένός κλίματος έμπιστοσύνης.

Ή άντικειμενική ανάπτυξη τής ά- 
τοιμικής πρωτοβουλίας καθώς καί τής 
ομαδικής εργασίας συντείνουν οπωσ
δήποτε στή δημιουργία τοΰ έπιζητου- 
μένου κλίματος εργασίας καί εμπι
στοσύνης· έπί πλέον, δταν άντιμϊτω- 
πισθή, ριζικά ή καθόλου υπηρεσιακή 
κατάσταση τών υπαλλήλων τής Τρα
πέζης σέ σχέση μέ τήν επαγγελματι
κή εκπαίδευση καί επιμόρφωση καί 
όταν γίνη αντιληπτό οτι οί θεσμοί τής 
έκπαιδεύσεως παρέχουν ίσες ευκαι
ρίες συμμετοχής, βασισμένες σέ ά- 
ταλάντευτα κριτήρια, τότε υπάρχει 
βεβαιότητα γιά τήν συνειδητοποίηση 
τής αναγκαιότητας καί τών πλεονε
κτημάτων τής επαγγελματικής έκπαι- 
δεύσεως.

Ή όποιαδήποτε προσπάθεια πού 
τείνει στήν πραγμάτωση τών προανα- 
φερομένων βασικών στόχων πρέπει 
νά έμπνέεται άπό δύο αρχές:

—τήν άρχή τής συνεχούς έπιμορ
φώσεως σέ σχέση, μέ τόν πρώτο βα
σικό στόχο καί

—τήν άρχή τής καθολικότητος σέ 
σχέση μέ τόν δεύτερο βασικό στόχο.

Συνεχής επιμόρφωση δέν σημαί
νει, βέβαια, παρακολούθηση, διάρ
κειας, έπί συνεχή εικοσιτετράωρα, ύ
λης σχολικά προσφερομένης, άλλά 
θεσμοποίηση διαδικασιών πού μπο
ρούν νά επιτρέψουν άμεση εκπαίδευ
ση καί ενημέρωση σχετικά μέ τήν 
πνευματική καί επαγγελματική άνά
πτυξη τοΰ προσωπικού τού 'Ιδρύμα
τος.

Καθολικότητα, έξ άλλου, σημαίνει 
συμμετοχή όλων τών υπαλλήλων στις 
ανάλογες εκπαιδευτικές βαθμίδες μέ 
τήν παροχή, ίσων ευκαιριών καί τόν 
καθορισμό άταλαντεύτων καί κατο
χυρωμένων κριτηρίων συμμετοχής 
εκεί όπου μιά επιλογή, είναι αναπό
φευκτη.

'Ο συνδυασμός τών δύο αύτών 
άρχών πρέπει νά εχει σάν αποτέ
λεσμα :

-—γιά κάθε συνεργάτη τού 'Ιδρύ
ματος τήν επαγγελματική άποδοτι- 
κότητα, τήν άνάπτυξη τού γενικού 
μορφωτικού επιπέδου,

—γιά κάθε καθ’ ύλην μονάδα τήν 
άνάπτυξη τού πνεύματος συνεργασίας 
καί τόν σαφή καταμερισμό υπευθυ
νοτήτων,

—γιά τήν ’ Εθνική Τράπεζα τήν 
μεγιστοποποίηση τοΰ οικονομικού ε
πιχειρηματικού προϊόντος πού συνε
πάγεται αύξηση τής καθόλου άπο- 
δοτικότητος, τήν μεγιστοποίηση τής 
επιχειρήσει»; στον ανθρώπινο τομέα 
πού συνεπάγεται θετικώτερο κλίμα 
έργασίας καί εμπιστοσύνης.

Ή πρόθεση άμεσου αντιμετωπίσε
ι»; τών θεμάτων πού ανάγονται στήν 
πραγματοποίηση μιάς μεταρρυυθμί- 
σεως στον τομέα τής επαγγελματι
κής έκπαιδεύσεως συγκεκριμενοποιή
θηκε μέ τήν σύσταση μιάς ’Επιτρο
πής, ή όποια επεξεργάζεται εισή
γηση τού κ. Ίωάνου Μάνου, Συμ
βούλου παρά τη Διοικήσει, στον ο
ποίο άνετέθησαν σχετικές αρμοδιό
τητες. Ή Επιτροπή μελετά τις α
ναγκαιότητες καί τις δυνατότητες 
τοΰ 'Ιδρύματος σέ σχέση μέ τούς 
συγκεκριμένους στόχους τής εκπαι
δεύσει»;, υποβάλλει δέ εισηγήσεις 
γιά τήν οργάνωση διαφόρων κύκλων 
σπουδών, ώστε νά ύπαρξη, δυνατό
τητα, μετά τήν λήψη, οριστικών α
ποφάσεων, εφαρμογής τού αναπτυ
ξιακού σχεδίου άπό τήν άρμοδία μο
νάδα έκπαιδεύσεως τού προσωπικού 
τής Τραπέζης, άπό τόν προσεχή ’Ο
κτώβριο.

Είδικοότερα, μεταξύ τών θεμάτων 
έπί τών οποίων έπεξεργάζεται ειση
γήσεις προς τήν Διοίκηση ή Επι
τροπή, είναι καί εκείνα πού άναφέ- 
ρονται στήν εκπαίδευση τού προσω
πικού κατά τήν διάρκεια τών πρώ
των χρόνων άπό τήν πρόσληψη. Μέ
σα σ’ αύτά τά χρόνια δ νέος υπάλ
ληλος πρέπει νά άποκτήση ένα σύνο
λο βασικών θεωρητικών εφοδίων, 
συνδυασμένο μέ μιά ολοκληρωμένη 
εναλλακτική πρακτική εξάσκηση.

Ή άρχική αύτή εκπαίδευση πού θά 
απευθύνεται σέ ολόκληρο τό προσω
πικό διαιρείται σέ δύο κύκλους σπου
δών: Πρώτον, τόν Κύκλο Προπαι- 
δεύσεως καί δεύτερον τόν Κύκλο Γε
νικών Τραπεζικών Σπουδών.

Ή Διοίκηση, ένέκρινε, κατόπιν προ- 
τάσεως τής ’Επιτροπής, τή χρονι
κή διεύρυνση καί αναδόμηση τοΰ

πρώτου κύκλου, δηλαδή τής προπαι- 
δεύσεως τών νεοπροσλαμβανομένων 
μέ άμεση εφαρμογή, στους έπιτυχόν
τας στον διαγωνισμό τής 15.12.74, 
ένός θεωρητικού καί ένός πρακτικού 
κύκλου σπουδών γιά τό περιεχόμενο 
καί τήν οργάνωση τών όποιων τί
θενται ύπ’ όψιν σας σχετικά στοι
χεία.

'Ως προς τόν δεύτερο κύκλο, δη
λαδή τόν Κύκλο Γενικών Τραπεζι
κών Σπουδών, ή ’Επιτροπή επεξερ
γάζεται σχέδιο είσηγήσεως, διά τού 
όποιου προτείνεται ή οργάνωση ένός 
αριθμού σεμιναρίων (9 έως 12) έπί 
διαφόρων τραπεζικών καί οικονομι
κών θεμάτων, τά όποια θά πραγμα
τοποιηθούν άνά δύο κάθε χρόνο κα
τά τήν διάρκεια τών έξη πρώτων ε
τών άπό τήν πρόσληψη.

Στόχος τοΰ κύκλου αύτοΰ ή άνά
πτυξη τού θεωρητικού καί κυρίως 
τοΰ πρακτικού πεδίου δράσεως τοΰ 
προσωπικού, κατά συνέπεια τό πε
ριεχόμενο τών σεμιναρίων δέν είναι 
δυνατά παρά νά άναφέρεται σέ θέ
ματα πού άντιμετωπΐζει ό υπάλληλος 
στήν καθημερινή του ενασχόληση, 
ώστε μέ μιά ζωντανή, διδασκαλία 
καί ανταλλαγή απόψεων νά ύπάρξη 
εύχερέστερη άντιμετώπιση.

Έκτος άπό τούς παραπάνω κύ
κλους σπουδών πού άναφέρονται στην 
εκπαίδευση τοΰ συνόλου τών νεο
προσλαμβανομένων, ή ’Επιτροπή αν
τιμετωπίζει σχέδιο όργανώσεως ειδι
κών κύκλων σπουδών.

Οί ειδικοί αυτοί κύκλοι θά καλύ- 
ψουν ,άφ’ ένός μέν τήν έξειδίκευση 
μέ τήν οργάνωση μιάς εσωτερικής 
καθ’ ύλην έπιμορφώσεως πού θά α
πευθύνεται είτε στους υπαλλήλους 
μιάς υπηρεσίας, είτε σέ υπαλλήλους 
πού ασκούν τά ίδια καθήκοντα, άφ’ 
ετέρου δέ τήν κατ’ επίπεδο επιμόρ
φωση πού θά απευθύνεται σέ υπαλ
λήλους Ιδίας υπηρεσιακής βαθμίδος.

Μέσα σ’ αύτά τά πλαίσια ένα θέ
μα πού θά απασχόληση, σοβαρά τήν 
’Επιτροπή είναι ή κατοχύρωση άτα
λαντεύτων κριτηρίων συμμετοχής σέ 
εκπαιδευτικές βαθμίδες οπού μία ε
πιλογή είναι αναπόφευκτη.

Ή δυνατότητα πραγραμματιζομέ- 
νων αποστολών στό εξωτερικό γιά 
ενημέρωση, καί επιμόρφωση σέ ει
δικευμένα ιδρύματα ή καί γιά έρ
γασίας σέ ανάλογες θέσεις (STA
GES), καθώς καί ή συστη,ματοποίη- 
ση έκμαθή,σεως ξένης γλώσσας μέ έ- 
ξειδίκευση στήν άλλοδαπή τραπεζική 
ορολογία καί στή γλώσσα πού χρη
σιμεύει στις επαγγελματικές συναλ
λαγές, μέ τήν χρησιμοποίηση ύπαρ- 
χουσών μεθόδων, άποτελοϋν αντικεί
μενα τών έργασιών τής ’Επιτροπής.

Τέλος, ή ’Επιτροπή επεξεργάζεται 
πρόταση δημιουργίας καί όργανώσε
ως ένός επιστημονικού εκπαιδευτικού 
ψορέως (Σχολή ή ’Ινστιτούτο Τρα
πεζικών Σπουδών), μέσα στά πλαί
σια τής ’Εθνικής Τραπέζης, μέ στό
χο τήν δυνατότητα επιστημονικής 
άναπτύξεως καί υπηρεσιακής έξελί- 
ξεως τών προοπτικών τού 'Ιδρύμα
τος.

"Οπως ήδη, τονίσθηκε, μετά τήν 
λήψη οριστικών αποφάσεων άπό τήν 
Διοίκηση, τά νέο πρόγραμμα επαγ
γελματικής έκπαιδεύσεως θά τεθή 
είς εφαρμογήν τόν ’Οκτώβριο. Θά 
ύπαρξη δέ στή, διάθεση κάθε υπαλ
λήλου λεπτομερές τεύχος πού θά πε- 
ριλαμβάνη καί θά άναλύη τό πρό
γραμμα τών διαφόρων κύκλων σπου
δών.

Έξ άλλου, προς κάλυψη, τών κτι- 
ριακών αναγκών τής έκπαιδεύσεως, 
ή Διοίκηση άποφάσισε δπως τεθή 
στή διάθεση τής αρμόδιας μονάδας 
ιδιόκτητο κτίριο έπί τής οδού Νεο
φύτου Βάμβα. Στό κτίριο αύτά ο
πού υπάρχουν πολλές αίθουσες διδα
σκαλίας, θά στεγασθή: ή άρμοδία υ
πηρεσία, καθώς καί Ενα Κέντρο έ- 
■νημερώσεως καί εκδόσεων, τό όποιο 
θά πληροφορή, τό προσωπικόν =γιά 
τις δυνατότητες έπιμορφώσεως, θά 
έπι,μελήται ειδικών εκδόσεων, καθώς 
καί μιάς βιβλιοθήκης, θά θέτη δέ 
στήν διάθεση τού προσωπικού σχετι
κά περιοδικά καί άλλα έντυπα.

Τέλος, σχεδιάζεται ή οργάνωση, 
μέ πρωτοβουλία τής Τραπέζης, συ
ζητήσεων στρογγυλής τραπέζης έπί 
θεμάτων γενικωτέρου οικονομικού 
ενδιαφέροντος, μέ συμμετοχή ελλη
νικών καί ξένων προσωπικοτήτων.

Ή όποιαδήποτε μεταρρύθμιση, καί 
είδικώτερα μιά μεταρρύθμιση στήν ε
παγγελματική έκπαίδευση δέν μπορεί 
νά έφαρμοσθή καί νά έπιτύχη, χω
ρίς τήν κατανόηση καί τήν συμπα
ράσταση εκείνων προς τούς οποίους 
απευθύνεται, αρκεί νά βασίζεται σέ 
μιά ορθολογική ανάλυση καί στήν 
έ'ξαρση τού ρόλου τού ανθρωπίνου 
παράγοντα1 σέ κάθε περίπτωση, ή 
προσπάθεια αύτή θά κριθή άπό τήν 
πραγμάτωση, τών συγκεκριμένων 
προτάσεων πού θά πρέπει νά θεωρη
θούν σάν έ'να σύνολο μέ μιά εσωτε
ρική μεταξύ του συγγένεια καί πού 
έμπνέονται άπό τις αρχές τής κάθο- 
λικότητος καί τής συνεχούς έπιμορ
φώσεως.

Ή προσφορά τής Εθνικής Τραπέ
ζης είναι πολύπλευρη, ειλικρινής καί 
ή φιλοδοξία νά είναι ούσιαστική καί 
στον τομέα τής επαγγελματικής έκ- 
«αιδεύσεως.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ 
ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διά πράξεως τοϋ κ. Διοικητοΰ έ- 
τοποθετήθησαν:

Παρά τφ Καταστήματι δδ. Στα
δίου 38:

—Ό κ. Σπυρίδων Κανιώρος, 'Τ
ποτμηματάρχης άς Προϊστάμενος 
τής "Τπηρεσίας Λογιστικού Χορηγή- 
σεων καί

—Ό κ. Γρη,γόριος Γρη,γορίου, 
Λογιστής Β' τάξεως, ως Προϊστά
μενος τής 'Τπηρεσίας Κληρονομικών 
'Τποθέσεων ’Εξωτερικού καί Διαχει- 
ρίσεως ’Ακινήτων Τρίτων.

Π αρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι:
—Ό κ. Ματθαίος Καμπάλιος, 

Τμηματάρχης Ταμείων Α' τάξεως, 
Προϊστάμενος 'Τπηρεσίας, ασκών 
καθήκοντα έποπτείας των Ταμείων 
Χρεογράφων, ώς ’Εντεταλμένος.

—Ό κ. Κων)νος Γλεντζάκης, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, Προϊστάμενος 
τής "Τπηρεσίας Χορηγήσεων προς 
έμπορους, άς ’Εντεταλμένος.

—Ό κ. Μιχαήλ Χρυσανθόπουλος, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, άς Προϊ
στάμενος τής 'Τπηρεσίας Πληρω
μών ’Εντολών ’Εξωτερικού (040)25).

—Ό κ. Νικόλαος Βογιατζόγλου, 
Τμηματάρχης Ταμείων Β' τάξεως, 
εις την 'Τπηρεσίαν Λογιστηρίου Τα
μείων Χρηματικού (040)30) άς 
Π ροϊστάμενος.

—Ό κ. Κωνσταντίνος Καραμιχά- 
λης, Τμηματάρχης Β' τάξεως, ώς 
Προϊστάμενος τής 'Τπηρεσίας Ειδι
κών Χορηγήσεων (040)35).

Παρά τή Διευθύνσει Μελετών ’Ε
πιχειρηματικών Δραστηριοτήτων:

—Ό κ. ’Άγις Άνδριτσάκης, Λο
γιστής Α' τάξεως, ώς Προϊστάμε
νος τής 'Τπηρεσίας Μελέτης Βιο
μηχανικών Κλάδων ειδών διατρο
φής, ποτών, καπνοΰ, ξύλου, χάρτου, 
δέρματος, έλαστικοϋ, ειδών έκ πλα
στικής ΰλης, εκτυπώσεων - έκδόσε- 
ων - κλωστοϋφαντουργίας καί ειδών 
Ιματισμού (17)Α)11).

—Ό κ. Δημήτριος Βανδώρος, Λο
γιστής Α' τάξεως, ώς Προϊστάμε
νος τής 'Τπηρεσίας Μελέτης Τεχνι
κών καί Λοιπών ’Επιχειρήσεων (17) 
Γ) 21).

Παρά τή Διευθυνσει Διεθνών Δρα
στηριοτήτων :

—Ό κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, συμ- 
πράττων Υποδιευθυντής - ’Εντεταλ
μένος παρά τφ Κεντρικό) Καταστή- 
ματι, ώς 'Τποδιευθνντής τής 'Τπο- 
διευθύνσεως ’Αποδήμου Ελληνισμού.

—Ή κ. Παναγιώτα Νάσκαρη, 
Λογιστής Α' τάξεως, ώς Προϊστά
μενη τής 'Τπηρεσίας Σχέσεων Πε
ριοχής Ευρώπης καί τής περιοχής 
Στερλίνας καί Καναδά (16)Α)11).

Παρά τή Δ)νσει ’Οργανώσεως:
—Ό κ. Νικόλαος Τσοΰχλος, Τμη

ματάρχης Α' τάξεως, Δόκιμος Α
ναλυτής (Προϊστάμενος 'Τπηρε
σίας) ώς Προϊστάμενος Τμήματος.

—Ό κ. ’Ιωσήφ Λίτινας, Τμημα- 
τάρχης Β' τάξεως, ώς Προϊστάμε
νος 'Τπηρεσίας.

—Ή κ. Αικατερίνη ’Αλεξίου, 'Τ- 
ποτμηματάρχης, ώς Προϊστάμενη 
'Τπηρεσίας Γραμματείας.

Παρά τή Διευθυνσει Καταθέσεων 
καί Νέων ’Εργασιών:

-—Ό κ. Παναγιώτης Σαλουφά- 
κος, 'Τποτμηματάρχης, άς Προϊστά
μενος τής 'Τπηρεσίας Καταθέσεων 
’Ιδιωτών (11)Β)11).

—Ό κ. Άνδρέας Σταυρόπουλος, 
'Τποτμηματάρχης, ώς Προϊστάμενος 
τής 'Τπηρεσίας Προσελκύσεως Κα
ταθέσεων (11)Α)11).

Παρά τή Διευθυνσει ’Απαιτήσεων 
έν Καθυστερήσει:

—Ή δίς 'Ελένη, Γεωργίου, 'Τ- 
ποτμηματάρχης, έκ τής Διευθΰνσεως 
Διεθνών Δραστηριοτήτων, ώς Προϊ- 
σταμένη τής 'Τπηρεσίας Γραμμα
τείας.

—Ό κ. ’Ιωάννης Κοπανάρης, 'Τ- 
πoδιευθwτής, 'Υποδιευθυντής παρά 
τή Διευθυνσει Βιομηχανικών Χορη
γήσεων, ώς 'Τποδιευθυντής (20)Α).

—Ό κ. Σπυρίδων Διλιντάς, 'ϊ»τη- 
ματάρχης Α' τάξεως, Προϊστάμενος 
Τμήματος παρά τή Διευθυνσει Βιο
μηχανικών Χορηγήσεων, ώς Προϊ
στάμενος τοΰ Τμήματος (20)Α)1).

—Ό κ. Ήλίας Ζαφειρόπουλος, 
'Τποτμηματάρχης, Προϊστάμενος 'Τ
πηρεσίας Καθυστερήσεων Διενθύνσε- 
ως Βιομηχανικών Χορηγήσεων, ώς 
Προϊστάιιενος τής 'Τπηρεσίας 20) 
Α) 11.

—Ό κ. Βασίλειος Νικολαΐδης, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Προϊστά
μενος Τμήματος παρά τή Διευθτ'ινσει 
Βιομηχανικών Χορηγήσεων, ώς Προ
ϊστάμενος τοΰ Τμήματος 20)Α) 2.

—Ό κ. Φίλιππος Άποσκίτης, Λο
γιστής Α' τάξεως, Προϊστάμενος 
'Τπηρεσίας παρά τή Διευθυνσει Βιο
μηχανικών Χορηγήσεων, ώς Προϊ
στάμενος τής 'Τπηρεσίας 20)Α)21.

—Ό κ. Γεώργιος ’Αρβανίτης, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Προϊστά
μενος Τμήματος Καθυστερήσεων (1) 
Δ)3) παρά τή Δ)νσει Βιομηχανικών 
Χορηγήσεων, ώς Προϊστάμενος τοϋ 
Τμήματος 20)Α) 3.

—Ό κ. Νικόλαος Τσουμής, Λο
γιστής Β' τάξεως, Προϊστάμενος 
'Τπηρεσίας (1)Δ)31) παρά τή Διευ- 
θύνσει Βιομηχανικών Χορηγήσεων, 
ώς Προϊστάμενος τής 'Τπηρεσίας 
20) Α) 31.

—Ό κ. Μελέτιος Λιακάκος, 'Υ
ποδιευθυντής, 'Τποδιευθυντής παρά 
τφ Κεντρικφ Καταστήματι, άς 'Τ- 
πσδιευθυντής (20)Β).

—Ό κ. Ζώης Κυπριανός, Τμημα
τάρχης Α' τάξεως, Προϊστάμενος 
Τμήματος παρά τή Διευθυνσει Βιο
μηχανικών Χορηγήσεων, ώς Προϊ
στάμενος τοϋ Τμήματος 20)Β)1.

—Ό κ. ’Επαμεινώνδας Κοσμόπου- 
λος, Τμηματάρχης Β' τάξεως, Προ
ϊστάμενος 'Τπηρεσίας παρά τή Δι- 
ευθύνσει Βιομηχανικών Χορηγήσεων, 
ώς Προϊστάμενος τής 'Τπηρεσίας 
20)Β)11.

—Ό κ. Νικόλαος Καλαβρυτινός, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, παρά" τφ 
Κεντρικφ Καταστήματι, ώς Προϊ
στάμενος τής 'Τπηρεσίας 20)ΐ5)12 
(ανακαλούμενης τής διά τής ύπ’ ά- 
ριθ. 614)19.10.1974 πράξεως ημών 
τοποθετήσεώς του ώς Προϊσταμένου 
'Τπηρεσίας παρά τή Διευθύνσει Βιο
μηχανικών Χορηγήσεων).

—Ό κ. Κων)νος Καρελλάς, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, ’Εντεταλμένος 
παρά τφ Κεντρικφ) Καταστήματι, ώς 
Ποοϊστάιιενος τοϋ Τμήματος 20) 
Β)2.

—Ό κ. Βασίλειος Μπασιάκος, 'Τ
ποτμηματάρχης, Προϊστάμενος 'Τ
πηρεσίας παρά τή Διευθυνσει Έ'μπο- 
ρικίϋν Χορηγήσεων, ώς Προϊστάμε
νος τής 'Τπηρεσίας 20)Β)21 (άνα
καλουμένης τής διά τής ΰπ’ άριθ. 
614)19.10.74 πράξεως τοποθετήσεώς 
του ώς Προϊσταμένου 'Τπηρεσίας 
παρά τή Διευθυνσει Βιομηχανικών 
Χορηγήσεων).

—Ό κ. Χριστόδουλος Οικονόμου, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, Πληροφο- 
ριολήπτης παρά τή Διευθυνσει Γραμ
ματείας, ώς Προϊστάμενος τής 'Τ
πηρεσίας 20)Β)22.

—Ό κ. Πέτρος Καρλής, Συμ
πράττουν 'Τποδιευθυντής, 'Τποδιευ- 
θυντής παρά τή Διευθυνσει Βιομη
χανικών Χορηγήσεων, ώς 'Τποδιευ- 
ΰυντής (20)Γ).

—Ό κ. Νικόλαος Μπουσούντας, 
'Τποτμηματάρχης Προϊστάμενος 'Τ
πηρεσίας Καθυστερήσεων Β)21 πα
ρά τή Δ)νσει ’Εμπορικών Χορηγή
σεων, ώς Προϊστάμενος τής 'Τπη
ρεσίας 20)Γ)2ι1.

—Ό κ. Φώτιος Κίσσας, Τμημα- 
τάρχης Α' τάξεως, Προϊστάμενος 
Τμήματος Καθυστερήσεων, παρά τή 
Διευθυνσει ’Εμπορικών Χορηγήσεων, 
άς Προϊστάμενος τοΰ Τμήματος 2"0) 
Γ)!.

—Ή κ. Γεωργία Παπαϊωάννου, 
Λογιστής Α' τάξεως, Προϊσταμένη 
'Τπηρεσίας Καθυστερήσεων Bf22 
παρά τή Δ)νσει Εμπορικών Χορη
γήσεων, άς Προϊστάμενη τής 'Τ
πηρεσίας 20)Γ)11.

—Ό κ. Γεώργιος Καραγιάννης, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, Προϊστά
μενος Τμήματος ’Επιμελητείας παρά 
τή Δ)νσει Γενικού Λογιστηρίου, ώς 
Ποοϊστάμενος τοϋ Τμήματος 20) 
Γ) 2.

Έτοποθετήθησαν έπίσης:
—Ό κ. Γεώργιος Μαρκαντωνά- 

κης, Τμηματάρχης Α' τάξεως, πα
ρά τφ 'Τποκαταστήματι όδ. Καλα- 
μιώτου, εις τό 'Τποκατάστημα ’Α
γοράς, ώς 'Τποδιευθυντής.

—Ό κ. Πέτρος Ιίαλογερέσης, 
Συμπράττοιν 'Τποδιευθυντής παρά 
τή Διευθυνσει Προσωπικοΰ (πρός το- 
ποθέτησιν), εις τό Κεντρικόν Κα
τάστημα, ώς 'Τποδιευθυντής.

Την 17.2.75 Εγινε ή μεταστέγασις των υπηρεσιών τοΰ Ύπακαταστήμα·- 
τος Μεγάρων εις νεόδιμητον πλήρες, σύγχρονον καί πολυτελές ιδιόκτη
τον κτίριον. ΈτελέσΘη αγιασμός έπί τή ένάρξει των Εργασιών ανευ ιδι
αιτέρας έπισημότητος την 24.2.1975 παρουσία τοΰ Σεβασ-μιωτάτου Μη^ 
τροπολίτου Μεγάρων καί Σαλαμίνας κ. Βαρθολομαίου, τοΰ ικ. ’Αντωνίου 
Βελλοπούλου, Περίφερε ιακοΰ Δ)ντοΰ Πειραιώς, τών εκπροσώπων τών ’Αρ
χών τής πόλεως καί παρευρεθέντων πελατών. Εις την φωτογραφίαν δια- 
κρίνοντσι ό Διευθυντής του 'Υποκαταστήματος κ. Ν. Κοντσόπουλος, ό 
Περιφερειακός Διευθυντής κ. Α. Βελλόπουλος,ό Προϊστάμιενοις τοΰ Κατα
στήματος κ. ’Άγγ. Μαραζώτης ικαί υπάλληλοι τοΰ Υποκαταστήματος.

ΟΡΓΑΝΙΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΑΚΟΝ
Προωθείται ή διαδικασία δημοσιεύσεως τής άττοψάσεως

Τό Α.Σ.Ε. συνεζήτησε τήν ά- 
πόφασιν τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου τής Τραπέζης μας διά την 
αΰξησιν τών ’Οργανικών θέσεων 
τοΰ Ταμιακού καί τού Τεχνικού 
Κλάδου.

Καπά τήν συζήτησιν ό πρόε
δρος τοΰ Συλλόγου μας κ. Νικ. 
Πίσκοπος έξέθεσε τάς απόψεις 
τοΰ Συλλόγου έπί τοΰ θέματος 
τών ‘Οργανικών θέσεων καί κατέ
θεσε τό κατωτέρω συνοπτικόν 
σημείωμα:

«Ή καθιέρωσις περιοριστικός ώ- 
ρισμένου αριθμού οργανικών θέσεων 
ευρίσκει δλως αντίθετον τον Σύλ
λογον ’Υπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέ
ζης. Τό μέτρον τούτο έδημιούργη- 
σεν αδικαιολόγητον καί ασφυκτικόν 
φραγμόν διά τήν έξέλιξιν τοΰ Προ
σωπικού.

'Υπό τό κράτος τής ισχύος τών 
’Οργανισμών Υπηρεσίας τών ΐσχυ- 
σάντων μέχρι τό έτος 1953, χωρίς 
τον καθορισμόν οργανικών θέσεων, 
παραλλήλως πρός τήν άνάπτυξιν 
έργασιών καί υπηρεσιών τής Τρα
πέζης, έξησφαλίζετο ή δυνατότης 
αντιστοίχων προαγωγών καί τοπο
θετήσεων.

Διά τής γενομένης κατά τό Ετος 
1965 τροποποιήσεως τοΰ ’Οργανι
σμού Υπηρεσίας τής Τραπέζης καί 
τής καθιερώσεως περιορισμένου α
ριθμού οργανικών θέσεων ή κατά- 
στασις μετεβλήθη άρδην. Ουτω έπί 
ολόκληρον δεκαετίαν ικανοί καί α
ποδοτικοί υπάλληλοι παραμένουν 
βαθμολογικός στάσιμοι.

Τάς απόψεις τοΰ ήμετέρου Συλ
λόγου έπί τοΰ όλου θέματος ύπε- 
βάλαμεν είς τό Α.Σ.Ε. δι’ υπομνή
ματος τήν 1 1.3.74.

Τό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ ήμε
τέρου Συλλόγου έν όψει τής τροπο
ποιήσεως τοΰ ’Οργανισμού Υπηρε
σίας τής Τραπέζης καί μέ τήν ελ
πίδα δτι δι’ αυτής θά έπιτευχθή ή 
πλήρης ρύθμισις τοΰ θέματος απο
δέχεται ώς προσωρινήν λύσιν τήν 
αΰξησιν τών ’Οργανικών θέσεων τοΰ 
Ταμιακού Κλάδου ώς Εχει άποφασι- 
σθή υπό τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου τής Τραπέζης».

Μετά τήν συζήτησιν είς τό Α.Σ. 
Ε. ήρχίισεν ή διαδικασία τής έγκρί- 
σεως καί δημοσιεύσεως τής σχετι
κής άποφάσεως είς τήν ’Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως.

0 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΕΣΥίΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΑΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 2ας ΣΕΑ.)
νός ώρισμένου βαθμού καί κατόπιν 
έ'.τι/τυχών εισαγωγικών Εξετάσεων. 
Διά τούς άποφοιτοΰντας νά καταρτί
ζεται πίνακας σειράς Επιτυχίας ανά
λογα μέ τήν έπίδοσι καί τήν βαθμο
λογία που Βλαβον. Άπό τον πίνακα 
αύτό καί σέ συνδυασμό μέ τήν ειδι
κότερη υπηρεσιακή Εκθεση τοϋ κα
θένα νά επιλέγονται κατ’ άποκλειστι- 
κάτηιτα οί συνάδελφοι πού θά χρησι
μοποιηθούν σάν προσωπικό έποπτείας 
(Δ)νταί προϊστάμενοι Διοικήσεως 
καί Κατ)των). ’Απαραίτητη προϋπό- 
θεσι γιά τήν προαγωγή άπό τοϋ 
βαθιμοϋ τού Τμηματάρχου Β' καί ά
νω νά είναι ή κατοχή τοϋ πτυχίου 
τοϋ ’Ινστιτούτου. Μέ τον τρόπο αύτό 
είναι δυνατόν νά τεθούν οί βάσεις 
γιά μια αξιοκρατική καί δίκαιη ορ
γάνωση τής Τραπέζης μάς ή γιά 
μιά σημαντική μείωση τών μειονε
κτημάτων τοϋ μέχρι τοΰδε συστήμα
τος.

Πέρα άπό αύτό γιά τή,ν ολοκλή
ρωση ενός συστήματος αξιοκρατίας 
καί δικαιοσύνης πρέπει γιά (ορισμέ
νες ειδικές τοποθετήσεις νά απαι
τούνται ειδικά προσόντα, πού νά δια
πιστώνονται Αδιάβλητα. Άναφέρομεν 
χαρακτηριστικά τις θέσεις στις Δι
ευθύνσεις Έπιθεωρήισεως καί Μελε
τών ποιά είναι τά μέχρι τώρα κρι
τήρια έπιλογής των; Τά βασικά προ
σόντα ένός Έπιθεωρητοϋ είναι ή 
πλήρης υπηρεσιακή κατάρτιση τοϋ δέ 
Μελετητοϋ τών Βιομηχανικών μονά

δων π.χ., είναι ή ειδική έπιστημονι- 
κή γνώση Οικονομικής Άναλύσεως 
καί ’Ιδιωτικής Οικονομικής (χρημα
τοδοτική διάρθρωσι επιχειρήσεων, 
έρευνα ’Αγοράς). ’Ανεξάρτητα μέ τό 
εάν ό μελετητής πρέπει νά είναι πτυ- 
χιοΰχος Άνωτάτης Σχολής τά προ
σόντα αύτά ελέγχονται άριστα μέ έ'να 
σύστημα έξετάσεων, πού θά έπιλεγη 
άφ’ ένός μέν τούς καλύτερους (ο
μιλούμε γιά αδιάβλητες εξετάσεις) 
άφ’ ετέρου δέ θά ικανοποιεί τό δη
μόσιο αίσθημα.

Μέ δλα αύτά πιστεύουμε οτι θά ι
κανοποιηθούν οί βασικές έπιδιώξεις, 
αύτοΰ πού ώνομάσαμε έκσυγχρονι- 
σμό στον ανθρώπινο παράγοντα, καί 
πού είναι ό βασικώτερος καί ουσια
στικότερος καί πού πέραν τών άλ
λων θά Ικανοποίηση τό κοινό αίσθη
μα γιά περισσότερη δικαιοσύνη, καί 
γιά μιά «αληθινά αξιοκρατική καί 
δημοκρατική εσωτερική, έντός τής 
Τραπέζης μας κοινωνία». Καί μέ τό 
πνεύμα αύτό δέν μένει παρά νά χαι
ρετήσουμε μέ ιδιαίτερη Ικανοποίηση 
τήν πρόσφατη, εγκύκλιο τής Σεβα
στής Διοικήσεως μας, πού άναφέρε- 
ται στή μελέτη τοϋ προβλήματος τής 
έπιμορφώσεως καί τών ίσων ευκαι
ριών δι’ ολους μας καί πού φαίνε
ται νά άποτελή τήν απαρχή τοΰ ού- 
σιαστικοΰ καί ανθρώπινου εκσυγχρο
νισμού τής Τραπέζης μας. 
ΣΠΤΡΟΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ 

Λογιστής Β'
'Τπ)τος Κορωπίου Άττ.. (140)

Οί νέοι υπάλληλοι 
εκλέγουν έλευδέρωο 
τήν Άσφάλισίν των

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1η.ς ΣΕΛ.) 
σ-τάμενα σήμερον νομικά δέδομίνο: 
δικαίωμά του, εΐναι νόιμιιμος καί ύ- 
ττοχρεωτική διά τό Ταμεΐον.

’Εν ούδεμιά ττεριιττώσει, είναι 
δυνατή, οντε νόμω έπιτριεσττή ή έγ
γραφή τών νεοπροσλαμβανομένων 
ΰποολλήλων, τή αιτήσει, τή ΰττοδεί- 
ξει ή τή επιβολή τής Τραττέιζης είς 
«Ταμεΐον Συντάξεως» τής έπιλογής 
τής Τραπέζης, άνευ συναινέσεις ή 
έγκρίσεως τών αμέσως ένδιαφερρμέ- 
νων.

Τοιοΰτον δικαίωμα, έξ σίασδήπο-

τε πλευράς καί ΰπό οίανδήιποτε δι
καιολογίαν, δέν ΰφίσταται ούτε εί
ναι δυνατόν ν’ άναγνωρισθή διά 
τήν Τράπεζαν, πάσα δέ σχετική έ- 
νέργειά της, δέν θά είναι νόμιμος 
:αί δέν είναι δυνατόν νά παραγά- 
γη Ενοιμα αποτελέσματα, οϋτε νά 
ύποχρεώση τό Ταμεΐον ή τον ήσφα- 
λισιμένον.

Τά αυτά ισχύουν καί ς πρός τήν 
άσφάλισίν τοΰ προσωπικού τής 
Τραπέζης είς τους άσφαλιστιικοΰς 
οργανισμούς τής υγείας καί άλλη- 
λοβοηθείας.

Δρ ΒΑΣΪΖ ΚΑΡΑΙΫΙΠΕΛΑ
— ΙΫΙΗΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 1

I
Ιατρός - Παθολογοανατόμος

Επιμελητής Παθολογοανατομι- I 
| κοΰ Εργαστηρίου Θεραπευτηρίου } 

«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Άριστοτέλους 1 60 
Τηλ.: 840.759, 868.890 

ΑΘΗΝΑΙ 813
I I

«ΦΑΝΑΡ I»

Φωκίωνος Νέγρη 
& Άγαθωπόλεως 4 
Κατάστημα Δώρων

Εκπτωσις 
είς Τραπεζικούς Υπαλλήλους

ΚΩΝίΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ 
ΧΑ Ρ ΑΑΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 

Παιδίατρος
Ίατρείον ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 9 
καί ΧΑΑΚΙΔΩΝΟΣ (έγγΰς 
Γενικής ’Ασφαλείας Άθή- 

νών)
’Αμπελόκηπο ι 

Δέχεται καθ’ έκάστην 
4,30 — 8 μ.μ.

Τηλ. ίατρ.: 7790.127 
Τηλ. οικίας: 780.523

ΙΩΑΝ. ΗΛ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΛΟΣ 

Χειροΰργος — 
’Ωτορινολαρυγγολόγος 

Μάρνη 32 (Γ' όροφος

Δέχεται καθ’ έκάστην 5—8 μ.μ. 
Τηλ. 548.417

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
ΤΟΝ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΠΝ
Είς τά πλαίσια τής Συνεντεϋξε- 

ως Τύπου, ή οποία έδόθη διά τό 
θέμα τής Έπιμορφώσεως τιοΰ Προ
σωπικού, ή Διοίκησις τής Τροπέ- 
ζης έξήγγειλε καί τό κατωτέρω 
πρόγραμμα ΓΙραπαι δεσεως τών νεο- 
προσλοιμβανοιμένων υπαλλήλων, τό 
όποιον Εχει ώς άχολούθως:

I. Οϊ Γενικοί στόχοι τής Προπαι- 
δεύσεως εΐναι:

α) Ή επαρκής κατάρτιση τών νέο
ι προσλαμβανομένων υπαλλήλων γιά 
’ τήν έπιτυχή αντιμετώπιση τών ά- 
ί μέσων υπηρεσιακών καθηκόντων.

β) Ή προαγωγή τής πρωτοβου
λίας τής προσωπικότητος καί τής ε
πικοινωνίας τών νεοπροσλαμβανομέ
νων.

II. Ή πραγμάτωση τών γενικών 
στόχων τής προπαιδεύσεως έπιχει- 
ρεΐται μέ τή δημιουργία δύο κύκλων 
σπουδών ένός θεωρητικού και ένός 
πρακτικοΰ, συνολικής διάρκειας τεσ
σάρων έβδο,μάδων.

Α. Ό Θεωρητικός κύκλος σπουδών

1. Οί ειδικότεροι στόχοι τοΰ κύ
κλου τούτου εΐναι:

α) Ή ενημέρωση τών νέων ύπαλ- 
λήλων έπί τής ιστορίας τής ΕΤΕ, έ
πί τοΰ Ελληνικού τραπεζικού συστή
ματος καί γενικώτερα έπί τοΰ σχε
τικού μέ τή λειτουργία καί τάς έρ- 
γασίας τής Τραπέζης κρατικού διοι
κητικού πλαισίου.

6) Ή προσαρμογή τών νεοπροσ
λαμβανομένων είς τήν ιδιότητα τοΰ 
υπαλλήλου καί τό υπηρεσιακόν πε- 
ρ ι βάλλον.

γ) Ή θεωρητική έμπέδωση τών 
νέων υπαλλήλων γιά τήν πρακτική 
Αντιμετώπιση τών άπλών έργασιών 
τών Καταστημάτων.

2. Ή διδακτέα ΰλη καί ή κατα
νομή τοΰ χρόνου είς τον θεωρητικόν 
κύκλον Εχουν ώς έξης:

α) Γιά τήν κάλυψη τοΰ πρώτου 
ειδικού στόχου:

—Ιστορία τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος. (Ιστορική ανα
δρομή άπο τήν ίδρυση τής Τραπέ- 
ζης μέχρι σήμερον. Σημερινή θέση 
τής Τραπέζης στήν οικονομία τής 
Χώρας. ’Εμπέδωση μέ κινηματογρα
φική προβολή, ώρες 3).

6) Γιά τήν κάλυψη τοΰ δευτέρου 
ειδικού στόχου:

—Υπαλληλική ’Αγωγή. (Προσέ
λευση, αποχώρηση, έμφάνιση τοΰ ύ- 
παλλήλου. Συμπεριφορά πρός τούς 
προϊσταμένους καί τούς συναδέλ
φους. Επιτέλεση τοΰ καθήκοντος. 
Υποχρεώσεις γιά τήν Επιμόρφωση 
κλπ. 'Ώρες 2).

—Έφηρμοσμένη Επικοινωνία (Υ
ποδοχή τής πελατείας, τρόπος έξυ- 
πηρετήσεώς της, ’Αντιμετώπιση τών 
παραπόνων. Τεχνική γιά τήν πώλη
ση τών υπηρεσιών. ΤΩραι 3).

—Δημόσιαι Σχέσεις (Γενική ει
σαγωγή στό θεσμό τών Δημοσίων 
Σχέσεων. Ρόλος τών Δημοσίων Σχέ
σεων στήν Τράπεζα. Συμβολή τοΰ 
υπαλλήλου στή δημιουργία τής κα
λής εΐκόνος τής Τραπέζης. Ή έφαρ- 
μογή τών βασικών αρχών τών κοι
νωνικών σχέσεων μέσα καί έξω άπό 
τό περιβάλλον τής Τραπέζης. Ώραι
3).

—Θέματα ανθρωπίνων σχέσεων 
(ένοια τής προσωπικότητας καί τής 
άνθρωπίνης συμπεριφοράς - στάσεις, 
κίνητρα - αντιμετώπιση τοΰ προβλή
ματος προσαρμογής στήν υπηρεσία. 
Προσαρμογή στήν εργασία καί τό 
έπιχειρησιακό περιβάλλον. ’Ανάπτυ
ξη τής έννοιας τής καταλληλότητος. 
’Αποκατάσταση έπαφής Προϊσταμέ
νου καί Υφισταμένου. Ώρες 8).

γ) Γιά τήν κάλυψη τοΰ τρίτου ει
δικού στόχου:

—Στοιχεία οικονομικών γνώσεων 
(οικονομικόν κύκλωμα Συντελεστα! 
παραγωγής. Τομείς παραγωγής. ’Ε
πιχειρήσεις καί μεγέθη των. ’Επι
στημονική οργάνωση έργασίας. 'Α
νάλυση αγοράς. Χρήμα κλπ. Ώρες 
5).

—Γενικαΐ Άρχαί Λογιστικής (Ει
σαγωγή εις τήν διπλογραφίαν. Ημε
ρολογιακές έγγραφες. Καθολικό. 
Προσωρινό Ισοζύγιο. ’Ισολογισμός. 
Κλείσιμο καί άνοιγμα λογιστικών 
βιβλίων. ’Ασκήσεις. Ώρες 31).

—Στοιχεία Τραπεζικής Τεχνικής 
(ίΓενικά περί Τραπεζών. Διάκριση 
τών Τραπεζών καί ιστορική αναδρο
μή είς τό θεσμό. Έργο τών Τρα
πεζών. Γενική θεώρηση τών Παθητι
κών, ενεργητικών καί μεσολαβητι
κών έργασιών. Ώρες 5).

—Μέθοδοι καί Διαδικασίαι (Ει
σαγωγή είς τό Λογιστικό Σύστημα 
τής Τραπέζης. Θεωρία καί άσκηση 
έπί τών χρησιμοποιούμενων Εντύπων 
καί μηχανικών μέσων είς τάς Εργα
σίας Καταθέσεων, Κινήσεως Κεφα
λαίων, ’Αγοραπωλησίας Συναλλά
γματος, ’Αξιών πρός εϊσπραξιν καί 
Προεξοφλήσεων. Ώρες 33).

—Ενημέρωση στήν Αναγνώριση 
τής γνησιότητας τών Ξένων Τραπε
ζογραμματίων. Ώρες 3).

—Δακτυλογραφία (Εκπαίδευση 
έπί τοΰ τυφλού συστήματος, άσκηση 
στή δακτυλογράφηση τραπεζικής αλ
ληλογραφίας).

Β. Ό Πρακτικός κύκλος σπουδών

1. Οί ειδικότεροι στόχοι τοΰ κύ
κλου τούτου εΐναι:

α) Ή έμπέδωση τής ΰλης τοΰ

θεωρητικού κύκλου στήν πράξη, 
β) Ή κατ' αρχήν έμπειρία καί 

προσαρμογή τών νέων υπαλλήλων 
στή χωροταξική δομή καί τό κλίμα 
τής συναλλαγής τής Τραπέζης, 

γ) Ή Ανάπτυξη πνεύματος συνερ
γασίας καί ή μετάδοση πνεύματος 
ευθύνης, πρωτοβουλίας είς τούς προ- 
παιδευμένους,

δ) Ή ανάδειξη νέων στελεχών έκ- 
παιδευτών, πού θά χρησιμοποιηθούν 
μελλοντικά είς διαφόρους κύκλους 
σπουδών.

2. Πρότυπα μαθήματα (PILOT 
BRANCHES).

Πρός πραγμάτωση τών ανωτέρω 
ειδικών στόχων θά λειτουργήσουν 
ανάλογα πρός τούς προπαιδευμένους 
πρότυπα Καταστήματα ώς έξης:

α) Χώροι λειτουργίας: πλησιόχω
ρα πρός τάς αίθούσας διδασκαλίας 
Υποκαταστήματα τής Τραπέζης,

6) Χρόνος λειτουργίας: κατά τήν 
διάρκεια Πρ)σεως τήν δευτέραν, τρί
τη καί τετάρτη Εβδομάδα, κάθε μέ
ρα άπό 18.00—21.00, έκτος άπό 
τό Σάββατο.

γ) Κατανομή μαθητών: Άνά 25 
σέ κάθε πρότυπο Κατάστημα.

δ) Έκπαιδευταί: Εκπαιδευόμενα 
Στελέχη τής Τραπέζης, άνά δύο σέ 
κάθε κατάστημα.

ε) Υλικόν - χρήματα συναλλα
γής: Γ ιά τό λογιστικό μέρος θά χρη
σιμοποιηθούν πραγματικά Εντυπα, 
σφραγίδες καί σήμαντρα. Γ ιά τό 
ταμειακό μέρος θά χρησιμοποιηθούν 
φωτοτυπημένα χαρτονομίσματα καί 
πραγματικά κέρματα.

στ) Μαθήματα: Οί μαθηταί θά α
σκηθούν στις πέντε απλές Εργασίες 
(Καταθέσεις, Κίνησις Κεφαλαίων, 
Άξίαις πρός εϊσπραξιν, Έργασίαι 
Συναλλάγματος, Προεξοφλήσεις) μέ 
βάση ειδικές καί γενικές άσκήσεις 
που προβλέπουν ολοκλήρωση τής 
συναλλαγής μέ κλείσιμο ταμείου.

ζ) Κατανομή ρόλων: ΟΙ μαθηταί 
στις εικονικές αυτές συναλλαγές θά 
έναλλαγοΰν σέ ρόλους πελατών, λο
γιστών, ταμιών, έλεγκτών, προϊστα
μένων.

η) Διάρκεια πρακτικού κύκλου σέ 
45 ώρες.

1 1 I". Σχέδιον όργανώσεως Σχολών 
καί PILOT BRANCHES διά τήν 
προπαίδευσιν τών 307 προσλαμβα
νομένων υπαλλήλων τοΰ διαγωνισμού.

Α. Σχολαί

Θά λειτουργήσουν 6 Τμήματα ώς 
κάτωθι:

2 τμήματα είς ξενοδοχεϊον Κηφι
σίας μέ οίκοτροφεΐον

2 τμήματα στις αίθουσες Σχολών 
τής Τραπέζης (χωρίς οικοτροφείο) 

2 τμήματα είς ξενοδοχεϊον Θεσ
σαλονίκης, δπου θάλειτουρ γήση καί 
οικοτροφείο.

Ώς είσηγηταί θά χρησιμοποιηθούν 
έξειδικευμένα στελέχη τής Τραπέ
ζης διά τάς εισηγήσεις τοΰ θεωρη
τικού κύκλου σπουδών.

Β. Πρότυπα Καταστήματα

Θά χρησιμοποιηθούν 2 Καταστή
ματα διά κάθε Τμήμα, έπομένως 12 
πρότυπα Καταστήματα συνολικός 
δηλαδή 8 στήν Αθήνα καί 4 στήν 
Θεσσαλονίκη.

Γ. Δελτίον Έπιδόσεως Μαθητοΰ

Ή σύνταξις τοΰ δελτίου γιά κά
θε μαθητή άπό τον Διευθυντή τής 
Σχολής καί τούς συνεργάτας του Ε
χει ώς στόχο τήν παρακολούθηση 
τής έξελίξεως τής έκπαιδεύσεως τών 
μαθητών είς τήν έπομένη εκπαιδευ
τική βαθμίδα.

Κοινωνικά

ΔΩΡΕΑ I
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

—Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνι
κής Τραπέζης είς μνήμην Παν. Γκολ 
φινοπούλου, συμβούλου τοΰ Συλλό
γου Δρχ. 2.000.
ΕΥΧΑΡΙ ΣΤΗΡ ΙΑ,

"Ολους τούς συμμετασχόντας είς 
τό πένθος μου διά τήν Απώλειαν τοΰ 
αγαπημένου μου πατέρα ευχαριστώ 
θερμώς.

"Ολγα Δ. Βασιλείου

ΧΡΙΣΤΟΣ Ν. ΚΟΥΦΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ)ΜιΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Μιχαλακοπούλου 141- ’Αμπελόκηποι 
ΤΗΛ. 705.528 — ΑΘΗΝΑΙ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΜΟΑΟΠΟΝ ΤΥΠΕΤ

Δέχεται τους συναδέλφους μέ τό 
τιμολόγιου τοΰ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καθ’ έ- 
κάστην 8.30—1 καί 5.30—8.30'.
ΚΩΝ)ΝΟΣ ΑΘ. ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ 
Αεωψ. ’Αλεξάνδρας 158 καί Κόνια» 
ρη 68 Τηλ.: 64.39,033

ι



To πλήρες κείμενον του ύπ’ άριδ. 6 Νόμου
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΑ.)

πήν τό διά την λειτουργίαν αυτής 
άπαιτούμενον προσωπικόν δυναμένη 
νά αίτήται την ένίσχυσιν τούτου ΰττό 
τού Υπουργού Άπασχολήσεως, 6- 
στις δύναται προς τον σκοπόν τού
τον νά αποσπά διά πράξεώς του 
υπαλλήλους έκ των υπαγόμενων υ
πό την έποπτείαν τού Υπουργείου 
Άπασχολήσεως ’Οργανισμών.

2. Ή Επιτροπή συνεδριάζει έπΐ 
τη προσκλήσει τού Προέδρου ή τόΰ 
άναπληρωτοΰ αυτού ή τούτων απάν
των ή κωλυομένων έπΐ τή προσκλή- 
σει τού ‘Αντιπροέδρου, δστις άνα- 
πληροΐ τον Πρόεδρον έν παντΐ κα
τά πάσας τάς περιπτώσεις ταύτας.

3. Ή ’Επιτροπή εύρίσκεται έν ά- 
παρτίςι παρόντων τουλάχιστον τριών 
μελών αυτής, συμπεριλαμβανομένου 
τού Προέδρου ή ’Αντιπροέδρου καί 
λαμβάνει αποφάσεις κατά πλειοψη- 
φίαν τών παρόντων, νικώσης έν ίσο- 
ψηφίςί τής ψήφου τού Προέδρου.

4. Τά έξοδα λειτουργίας τής ’Ε
πιτροπής ταύτης και τών ΰπ’ αυτής 
συνιστωμένων ’Εφορευτικών ’Επιτρο
πών καί τά τής άποζημιώσεως τού 
Προέδρου, τών μελών καί τών Γραμ- 
ματέων, ώς καί τού άπασχοληθησο- 
μένου προσωπικού εις τάς έπιτρο- 
πάς ταύτας θέλουσιν όρισθή δι’ α
ποφάσεων τού Υπουργού Άπασχο- 
λήσεως, ή δε σχετική δαπάνη θά βα
ρόνη τήν Εργατικήν ‘Εστίαν.

5. Αί διοικήσεις τών σωματείων 
καί ένώσεων ύποχρεοΰνται νά θέ- 
σωσιν εις τήν διάθεσιν τών Άνωτά- 
των Εφορευτικών ’Επιτροπών πάν
τα τά στοιχεία καί νά παρέχωσι 
πάσαν συνδρομήν προς έκπλήρωσιν 
τών ανατιθέμενων αύταΐς έργων.

Άρθρον 4.

1. Αί κατά τό άρθρον 2 τού πα
ρόντος ’Ανώτατοι Έφορευτικαί Ε
πίτροποί ύποχρεοΰνται, δπως έντός 
δύο μηνών, άπό τής ισχύος τού πα
ρόντος νόμου, έπΐ τή αιτήσει τού 
Ενδιαφερομένου σωματείου ή ένώ- 
σεως αυτών ή καί οΐκοθεν, έν πε- 
ριπτώσει άρνήσεως ή μή ύποδείξέ- 
ως έντός οκτώ ημερών άπό τής προς 
τούτο προσκλήσεως ύπό τής Άνω- 
τάτης ’Εφορευτικής ’Επιτροπής, 
προβοΰν εις τον διορισμόν ’Εφορευ
τικής ’Επιτροπής εις έκαστον τών 
άνά τήν χώραν λειτουργούντων έρ- 
γατουπαλλικών σωματείων καί ityv 
ενώσεων αυτών, έπί τφ τέλει τής 
ύπ’ αυτής προετοιμασίας καί διε
ξαγωγής αρχαιρεσιών καί Εκλογής 
άντιπροσώπων εις έκαστον τούτων.

2. Αί οΰτω διοριζόμενοι ’Εφορευ
τικά! ’Επίτροποί δι’ έκάστην όργά- 
νωσιν αποτελούνται:

α) Διά τά Σωματεία.
1) ’Εκ δύο μελών τού Σωματείου 

ΰποδεικνυομένων ύπό τής διοικήσεως 
αυτού.

2) Έκ δύο μελών, προερχομένων 
έκ μισθωτών τού οικείου κλάδου καί 
ΰποδεικνυομένων ΰπό τής Άνωτάτης 
’Εφορευτικής ’Επιτροπής.

β) Διά τάς ‘Ομοσπονδίας.
1) Έκ δύο μελών άνηκόντων εις 

σωματεΐον τής δυνάμεως τής ομο
σπονδίας καί υποδεικνυόμενων ΰπό 
τής διοικήσεως αυτής καί

2) Έκ δύο μελών προερχομένων 
έκ μισθωτών τού οικείου κλάδου καί 
τής έπιτροπής τού αντιστοίχου δευ
τεροβαθμίου ένώσεως.

γ) Διά τά Εργατικό Κέντρα.
1) Έκ δύο μελών άνηκόντων εις 

σωματεΐον τής δυνάμεως τού έργα- 
τικού κέντρου αύτοΰ καί ύποδεικνυο- 
μένου ύπό τής εκτελεστικής έπιτρο
πής αΰτοΰ.

2) Έκ δύο μισθωτών ύποδεικνυ- 
ομένων ύπό τής αντιστοίχου δευτε
ροβαθμίου ένώσεως.

3. Σωματεία καί πρωτοβάθμια! 
ενώσεις μή άνήκουσαι εις ένωσιν 
θεωρούνται διά τήν εφαρμογήν τού 
παρόντος άρθρου ώς άνήκουσαι εις 
τήν Γενικήν Συνομοσπονδίαν Εργα
τών Ελλάδος.

4. Αί κατά τά άνωτέρω ’Εφορευ
τικά! Έπιτροπαί συνέρχονται έπί τή 
προσκλήσει τού ΰπό τής Άνωτάτης 
Εφορευτικής διοριζομένου έκ τών 
μελών των, ώς Προεδρεύοντας καί 
λαμβάνουν άποφάσεις διά τριών 
τουλάχιστον ψήφων.

Εις περιπτώσεις μή σχηματισμού 
πλειοψηψίας ή διαφωνία έπιλύεται 
τελεσιδίκως κατ άτό άρθρον 2 τού 
παρόντος.

5. Σωματεία καί ενώσεις συντα
ξιούχων, αί όποΐαι άνήκον προ τής 
21ης Απριλίου 1967 εις ένώσεις 
έργατοϋπαλληλικών σωματείων, ύ- 
πάγονται εις τάς διατάξεις τού πα
ρόντος νόμου μέ δσα δικαιώματα 
καί υποχρεώσεις προεβλέποντο 6Γ 
αΰτάς έκ τών καταστατικών των 
διατάξεων, ώς αύται ϊσχυον κατά 
τήν 20ήν Απριλίου 1967.

Άρθρον 5.

1. Άμα τή κοινοποιήσει, Επιμε
λείς! τής Εφορευτικής Έπιτροπής, 
προς διοίκησιν τής οικείας όργα
νώσεως τής πράξεως διορισμού αυ
τής, ή διοίκησις περιορίζεται εις 
τήν άσκησιν τών τρεχόντων διοικη
τικών καί διαχειριστικών καθηκόν
των αύτής, ΰποχρεουμένη νά άπέχη 
έπί ταΐς ποιναΐς τού άρθρου 12 τού 
παρόντος τής διενεργείας πάσης 
πράξεως σχετιζομένης μέ τήν διε
ξαγωγήν τών άρχαιρεσιών καί πά
σης φύσεως εκλογών διά τάς οποίας 
καθίσταται άρμοδία ή Εφορευτική 
Επιτροπή.

2. Ή διοίκησις παραδίδει εις τήν 
Εφορευτικήν Επιτροπήν τό μητρώ- 
ον τών μελών τής Όργανώσεως, ώς 
καί πάν άλλον στοιχεΐον δπερ ήθε
λε ζητηθή ΰπ’ αύτής.

3. Ή Εφορευτική Επιτροπή ύ- 
ποχρεοΰται, έπιφυλασσομένης τής Ι
σχύος τών διατάξεων τού άρθρου 6 
τού Ν.Δ. 4361)64 «περί τροποποιή- 
σεως καί συμπληρώσεως διοαάξεών 
τινων τής κείμενης περί έπαγγελμά
τι κών σωματείων νομοθεσίας», έφ’ ό
σον αύται δεν άντίκεινται είς τάς 
διατάξεις τού παρόντος νόμους, ό
πως:

α) Προβή είς τήν έκκαθάρισιν 
τού μητρώου, διαγράφουσα όσα μέ
λη άπεβίωσαν ή έπαυσαν άνήκοντα 
είς τό έπάγγελμα είς τήν προστα
σίαν τού όποιου άφορά τό σωμα
τεΐον. Περαιτέρω, ή Εφορευτική Ε
πιτροπή προβαίνει είς τήν έπανεγ- 
γραφήν τών άπό τής 21ης Απριλίου 
1967 καί έντεύθεν διαγραφέντων με
λών, έφ’ όσον ταΰτα ήθελον ζητή
σει τήν έπανεγγραφήν των, ώς καί 
είς τήν εγγραφήν νέων μελών, έφ’ 
όσον τούτο ήθελε ζητηθή παρά τού 
ένδιαφερομένου πάντοτε δέ έφ’ όσον 
συντρέχουν παρ’ αΰτοϊς αί ύπό τού 
καταστατικού όριζόμεναι προϋποθέ
σεις διά τήν Εγγραφήν.

6) Συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν 
προς διαχειριστικόν καί διοικητικόν 
άπολογισμόν τής διοικήσεως.

γ) Προκηρύξη άρχαιρεσίας πρός 
άνάδειξιν διοικήσεως καί έκλογήν 
άντιπροσώπων.

4. Αί άποφάσεις τών Εφορευτι
κών Επιτροπών περί διαγραφής, 
έγγραφης ή έπανεγγραφής μελών 
γνωστοποιείται αμελλητί είς τήν 
διοίκησιν τού Σωματείου ή Ένώ
σεως.

5. Κατά τών, κατά τήν προηγου
μένην παράγραφον, άποφάσεων τών 
Εφορευτικών Επιτροπών, ληφθεΐσαν 
κατά παράβασιν τών διατάξεων τού 
παρόντος, ή διοίκησις τού Σωματείου 
ή τής Ένώσεως ή πάς έχων έννομον 
συμφέρον δικαιούται όπως άσκήση 
προσφυγήν έντός προθεσμίας οκτώ 
(8) ημερών άπό τής κατά τήν προ
ηγουμένην παράγραφον γνωστοποιή- 
σεως Ενώπιον τού Μονομελούς Πρω
τοδικείου, τής έδρας τού Σωματείου 
ή τής Ένώσεως, έκδικαζομένην κα
τά τάς διατάξεις τών άρθρων 739 
καί έπ. τού Κ. Πολ. Δικ.

6. Ή Εφορευτική Επιτροπή δΓ 
αίτήσεώς της, ϋποβαλλομένης ύπο- 
χρεωτικώς 15 τούλάχιστον ή μέρας 
προ τών άρχαιρεσιών ή έκλογών εις 
τον Πρόεδρον Πρωτοδικών τής έδρας 
τής όργανώσεως, αίτεΐται τον διορι
σμόν παρ’ αυτή τού κατά τον Ν,. 
148)45, ώς οδτος έτροποποιήθη καί 
συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, προ- 
βλεπομένου Δικαστοΰ ό δέ Πρόε
δρος τών Πρωτοδικών διορίζει τού
τον δέκα τούλάχιστον ή μέρας προ 
τών άρχαιρεσιών.

Ώς δικαστικός άντιπρόσωπος πα
ρά τή Εφορευτική Επιτροπή δύνα- 
ται νά παρίσταται καί Είρηνοδίκης, 
έφ’ όσον ή έδρα τής όργανώσεως 
εύρίσκεται έκτος τής έδρας τού Πρω 
τοδικείου.

'Ο οΰτω διοριζόμενος δικαστής 
καθίσταται Πρόεδρος τής Εφορευ
τικής Επιτροπής, ήτις άσκεΐ πάντα 
τά έκ τού καταστατικού και τής νο
μοθεσίας καθήκοντα έποπτείας καί 
διεξαγωγής τών άρχαιρεσιών καί 
πάσης φύσεως έκλογών.

Άρθρον 6.

1. Έντός τεσσάρων μηνών, προ- 
κειμένου περί σωματείων καί έξ μη
νών, προκειμένου περί ένώσεων, ά
πό τής λήξεως τής κατά τό άρθρον 
4 προθεσμίας αί Εφορευτικά! Έ
πιτροπαί ύποχρεοΰνται όπως διε
νεργήσουν άρχαιρεσίας διά τήν άνά- 
δειξιν τών ύπό τού καταστατικού 
προβλεπομένων συλλογικών οργάνων 
διοικήσεως είς έκαστον έργατουπαλ- 
ληλικόν έπαγγελματικόν σωματεΐον 
ή έ’ωσιν αύτών, ώς καί έκλογάς δΓ 
άνάδειξιν άντιπροσώπων δΓ ένώσεις.

2. Αί κατά τήν προηγουμένην πα
ράγραφον προθεσμίαι δύναται νά 
παρατείνωνται έπί έν τό πολύ έξά- 
μηνον δΓ άποφάσεων τού Υπουργού 
Άπασχολήσεως.

3. Θητεία διοικήσεως έργατοϋπαλ- 
ληλικοΰ έπαγγελματικοΰ σωματείου 
λήγουσα έντός τών ύπό τού άρθρου 
2 ή τού παρόντος προβλεπομένων 
προθεσμιών παρατείνεται μέχρις ά- 
ναδείξεως κατά τον παρόντα νόμον 
νέας διοικήσεως.

4. Τό άρθρον 3 τού Ν.Δ. 42)74 
καταργεΐται.

"Αρθρον 7.

1. Κατά τάς κατά τον παρόντα 
νόμον διεξαχθησομένας αρχαιρε
σίας καί πάσης φύσεως έκλογάς ά
παντα τά νομίμως εγγεγραμμένα ή 
έπανεγγραφησάμενα μέλη τής όρ
γανώσεως, τά κατεχωρισμένα είς τό 
μητρώον, έχουσι τό δικαίωμα τού έ- 
κλέγειν καί έκλέγεσθαι ανεξαρτήτως 
τής ταμιακής αύτών ένημερότητος.

Τά διά πρώτην φοράν έγγραφό μέ
να μέλη άσκούν τό δικαίωμα τού έ- 
κλέγειν καί έκλέγεσθαι κατά τούς 
όρους τού καταστατικού έκαστου,

2. Τό δικαίωμα τού έκλέγειν καί 
έκλέγεσθαι έχουν οί δυνάμει τού Ν. 
Δ. 42)74 διορισθέντες ώς μέλη τα
κτικά είς τάς άρχαιρεσίας καί πά
σης φύσεως έκλογάς τής ένώσεως 
είς ήν διωρίσθησαν.

3. Στερούνται τού δικαιώματος 
τού έκλέγεσθαι κατά τάς άρχαιρε-

σίας περί ών άνωτέρω πρόσωπα ά- 
τινα ύπήρξαν πρωταίτια τής στρα
τιωτικής δικτατορίας ή άπεδέχθη- 
σαν κατ’ αύτήν διορισμόν είς πολι
τικόν άξίωμα Πρωθυπουργού ή Αν
τιπροέδρου Κυβερνήσεως ή μέλους 
τού Υπουργικού Συμβουλίου ή μέ
λους τής Συμβουλευτικής Έπι
τροπής ή άνεδείχθησαν μέλη Διοι
κητικών Συμβουλίων πολιτικών σχη
ματισμών τής δικτατορίας ή διετέ- 
λεσαν μέλη τού ύπό τού ύπ’ άριθ. 
245)74 Προεδρικού Διατάγματος 
συγκροτηθέντος Συμβουλίου Κοινω
νικών καί Παραγωγικών Τάξεων ή 
είναι ύπεύθυνα αξιοποίνων πράξεων, 
καταχρήσεων ή βασανισμοΰ πολιτών.

4. Οί άποδεχόμενοι τόν διορισμόν 
είς τάς κατά τον παρόντα νόμον Ε
φορευτικός Επίτροπός, θεωρούνται 
ώς παραιτηθέντες τού δικαιώματος 
τού έκλέγεσθαι κατά τάς άρχαιρε- 
σίας ταύτας.

5. Αί διατάξεις τής παραγράφου 
3 τού παρόντος άρθρου εφαρμόζον
ται διά τούς άποδεχθέντας διορι
σμόν είς άξίωμα Πρωθυπουργού, Υ
πουργού, Υφυπουργού καί έπί άρ- 
χαιρεσιών είς έργοδοτικά, Επαγγελ
ματικά καί βιοτεχνικά Σωματεία 
καί 'Ομοσπονδίας, ώς καί έμπαρό
βιο μηχανικά καί έπαγγελματοβιότε- 
χνικά Επιμελητήρια.

Άρθρον 8.

1. Ή ψηφοφορία είς τάς αρχαι
ρεσίας καί πάσης φύσεως έκλογάς 
έκάστου έργατούπαλληλ ι κοΰ καί Ε
παγγελματικού σωματείου ή ένώσε
ως, ούσα μυστική, επιτρέπεται έπί 
τή έπιδείξει τής άστυνομικής ταυτό- 
τητος τού ψηφίζοντας, τηρουμένου 
πρωτοκόλλου ψηφοφορίας είς τό ό
ποιον άναγράφονται, μερίμνη τής 
Εφορευτικής Έπιτροπής τό όνομα 
καί λοιπά στοιχεία παντός ψηφοφό
ρου. Τό πρωτοκολλάν ψηφοφορίας 
κλείεται μετά τό πέρας τής ψηφοφο
ρίας διά πρακτικού καί ύπογράφε- 
ται ύπό τού Προέδρου καί τών με
λών τής Εφορευτικής Έπιτροπής

A.C 'διατάξεις τού Λϊό- 
μ,ου «ερι άρχαιρεσιών 
4πε6άλλουν συγαέντρω- 
σιν τών δυνά^εών ρ.ας.

★
Αιαστΐορά τής ψήφου 

σημαίνει έξααθένισιν τών 
δυνάμεων μας.★

Τύ έκλογιζον σύστημα 
εύνοεΐ τήν συναλλαγήν 
και τούς εργοδότας. Οά 
το εξουδετερώσουμε άν 
ψηφίσουμε το συμφέρον 
μας. ★

Ούδείς δύναται νά ε- 
κλεγή άνευ σταυρού «ρο. 
τιμήσεως. Είναι απαραί
τητος δι’ ολους τούς ύ- 
ποψηφίους.

★
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ό Λίόμος άπαιτει σταυ
ρόν προτιμήσεως και διά 
τούς άρχηγούς τών συν
δυασμών.

καί τών παρισταμένων άντιπροσώ- 
πων ύποψηφίων.

2. Κατά τήν ψηφοφορίαν καί τήν 
διαλογήν δικαιούνται όπως παρί- 
στανται άνά εις εκπρόσωπος τών 
συνδυνασμών ύποψηφίων, όριζόμενος 
ύπό τούτων, ώς καί μέχρι τρεις έκ- 
πρόσωποι μεμονωμένων ύποψηφίων. 
Έν ή περιπτώσει οί Εκπρόσωποι 
τών μεμονωμένων ύποψηφίων ύπερ- 
βαίνουν τούς τρεις, οΰτοι ορίζονται 
διά κληρώσεως, ένεργουμένης ύπό 
τής Εφορευτικής Επιτροπής.

3. Μετά τό πέρας τής ψηφοφορίας 
ή Εφορευτική Επιτροπή προβαί
νει, παρουσίςτ τών άντιπροσώπων 
τών ύποψηφίων είς διαλογήν τών ψή
φων καί άποφαίνεται περί τού άπο- 
τελέσματος ταύτης. Περί τούτων 
συντάσσεται ίδιον πρακτικόν, διαλο
γής καί άποτελεσμάτων ύπογραψό- 
μενον ύπό τού Προέδρου καί τών 
μελών τής Εφορευτικής Επιτρο
πής, ώς καί τών παρισταμένων άν- 
τιπροσώπων τών ύποψηφίων.

4. Ή άκυρότης ψηφοδελτίου κρί- 
νεται δΓ άποφάσεως τής Εφορευτι
κής Έπιτροπής, ίσχυουσών άναλό- 
γως τών διατάξεων τήο περί εκλο
γής βουλευτών νομοθεσίας.

5. Είς τά ψηφοδέλτια έκάστου 
συνδυασμού δύναται νά άναγράφων- 
ται όνάματα ύποψηφίων πλείονα τού 
άριθμοΰ τών έδρών τού συλλογικού 
οργάνου ή τού άριθμοΰ τών άναδει- 
κνυομένων άντιπροσώπων, εκλέγονται 
δέ έκ τούτων κατά σειράν επιτυχίας 
οί λαμβάνοντες περισσοτέρους σταυ
ρούς προτιιμήσεως.

Έπί ίσοψηφίας δύο ή πλειόνων 
ύποψηφίων τού αύτοΰ συνδυασμού 
ένεργεΐται κλήρωσις μεταξύ τούτων

ύπ τής Εφορευτικής Έπιτροπής. 
Είς τήν κλήρωσιν ό Πρόεδρος τής 
Εφορευτικής Έπιτροπής οφείλει νά 
καλή τόν παρ’ αυτή άντιπρόσωπον 
τού οικείου συνδυασμού.

Άρθρον 9.

1. Μετά τό πέρας τής διαλογής ή 
Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει είς 
τήν άνακήρυξιν τών έπιτυχόντων.

2. Αί έδραι τού ύπό έκλογήν συλ
λογικού οργάνου ή ό αριθμός τών 
άντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ 
τών συνδυασμών καί μεμονωμένων 
ύποψηφίων κατ’ άνοώογίαν τής έκλο- 
γικής δυνάμεως έκάστου.

3. Πρός τούτο διαιρείται τό σύ- 
νολον τών έγκύρων ψηφοδελτίων διά 
τού άριθμοΰ τών έδρών τού συλλογι
κού οργάνου ή τού άριθμοΰ τών ύπ’ 
αυτού άναδεικνυομένων άντιπροσώ- 
πων. Τό έκ τής διαιρέσεως πηλίκον, 
παραλειπομένου τού κλάσματος, ά- 
ποτελεΐ τό εκλογικόν μέτρον. "Έκα
στος τών συνδυασμών καταλαμβάνει 
τόσας έδρας ή τόσους άντιπροσώ- 
πους όσας φοράς χωρεΐ τό εκλογι
κόν μέτρον είς τόν άριθμόν τών υ
πέρ αύτοΰ δοθέντων έγκύρων ψηφο
δελτίων.

Μεμονωμένος ύποψήφιος λαβών ψή
φους ΐσας ή άνωτέρας τού εκλογικού 
μέτρου καταλαμβάνει μίαν έδραν.

4. Συνδυασμός περιλαμβάνων ι> 
ποψηφίους όλιγωτέρους τών άνηκου- 
σών αύτψ έδρών, καταλαμβάνει τό< 
σας μόνον έδρας ή άναδεικνύε> τό
σους μόνον άντιπροσώπους οσηκ οί 
ύποψήφιοι αυτού.

5. Έάν, έφαρμοσθεισών τών δια
τάξεων τών προηγουμένων παραγρά
φων παρέμειναν άδιάθετοι έδράι ή 
άριθμός άντιπροσώπων, ταύτας κα
ταλαμβάνουν, άνά μίαν έκαστος, ι
σάριθμοι πρός ταύτας συνδυασμοί 
έκ τών έχόντων καταλάβει τουλάχι
στον μίαν έδραν ή άναδείξει ένα άν- 
τιπρόσωπον και οί όποιοι άπεικονί · 
ζουν ύπόλοιπα ψηφοδελτίων άνώτε · 
ρα τού τρίτου τού εκλογικού μέτρου 
καί περισσότερον πρός τούτο προσ- 
εγγίζοντα.

6. Είς περίπτωσιν καθ’ ήν καί με
τά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τήτ 
προηγουμένης παραγράφου ήθελον 
άπομείνει έδραι ή άριθμός. αντιπρο
σώπων πρός κατανομήν, ταύτας κα
ταλαμβάνουν άνά μίαν έκαστος ισά
ριθμοι συνδυασμοί έκ τών μή κστα- 
λαβόντων έδραν ή άνοοδειξάντων αν
τιπρόσωπον κατά τάς διατάξεις τής 
είρημένης παραγράφου, έμφανίζον- 
τες 'ύπόλοιπα ψηφοδελτίων περισσό
τερον προσεγγίζοντα πρός τό εκλο
γικόν μέτρον, άνεξαρτήτως τού έάν

01 ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ 5°),
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΑ.) 

διά τήν Διοίκησιν τού Συλλόγου.
Καί ενώ τά μέλη τού Συλλόγου 

Εχουν εκδηλώσει την άγανάκτησίν 
των καί έχουν άποδοκιμάσει τήν 
δυάδα διότι έπεχείρησε άντι νά 
βελτίωση, νά μείωση τάς άποδοχάς 
των καί νά άποδεχθή, διά νά ίκανο- 
ποιήση τάς επιδιώξεις τής τότε 
Διοικήσεως τής Τραπέζης (1968), 
τήν επιβάρυναί μας μέ αΰξησιν τού 
ασφαλίστρου κατά 5% οί κ.κ. Θεο- 
φανόπουλος καί Ώθωναΐος έκιμεταλ- 
λευόμενοι τήν ευκαιρία πού παρου
σιάστηκε άπό τόν διορισιμό τού 
πρώτον είς τήν Γ.Σ.Ε.Ε. καί τήν 
Ο.Τ.Ο.Ε., (διορισμόν,, διά τόν όποι
ον παρά τάς έναντι ον τον δημοσί
ως διατυπωθείσας κατηγορίας, ού- 
δεμία έξήγησις έδόθη), έφρόντ ισαν 
νά διορισθοΰν είς τήν Διοίκησιν 
τού Ταμείου Συντάξεων, ώς Εκπρό
σωποι Εκείνων (τών μελών τού Συλ 
λόγου) πού τούς άπεδοκίμασαν 
καί τούς άρνήθηκαν τό δικαίωμα 
τής έκπροσωπήσεώς των.

’Απέδειξαν, οΰτω, διά μίαν ακό
μη φοράν, πόσον σέβονται τά μέλη 
τού Συλλόγου καί πόσον δημοκρα
τικοί είναι είς τάς σκέψεις καί Ε
νέργειας των.

Π ερί φρο νούν τή ν θέλησι ν τής 
πλειοψηφίας τήν οποίαν θέλουν νά 
Εκδικηθούν διότι δεν τούς Επέτριε- 
ψε νά πραγματοποιήσουν τά μεγα- 
λεπήβολα σχέδιά των.

"Ερχονται ώς τι μωροί νά επι
βάλλουν τήν άποψίν των, νά μάς ε
πιβαρύνουν μέ τό 5%.

Συνάδελφοι,
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον κα

ταγγέλλει τήνένέργεια καί σάς κα- 
λεΐ νά εΐσθε έτοιμοι διά νά άντιμιε- 
τωπίσωμεν τήν νέαν απειλήν καί 
νά έπιβάλλωμεν τόν σεβασμόν είς 
τά δικαιώματά μας.

Έξ ονόματος τών μελών τού Συλ 
λόγου προέβημεν ήδη είς σαφή καί 
κατηγορηματικήν δήλωσιν πρός 
τούς αρμοδίους, δτι, έν ούδεμιά πε
ρί,πτώσει θά δεχθώμεν άπόφασιν 
τού Διοι,κ. Συμβουλίου τού Ταμείου 
Συντάξεων ή τής Διοικήσεως, ή ο
ποία μέ οίανδήποτε δικαιολογίαν 
3ά αύξάνη τήν ασφαλιστικήν μας ει
σφοράν.

Τό Διοικ. Συμβούλιον προχωρεί 
είς τήν λήψιν τών μέτρων διά τήν 
άκύρωσιν τού διορισμού τής δυάδος 
είς τό Ταμεΐον Συντάξεων, ή οποία 
όχι μόνον, δεν Εκπροσωπεί τήν θέ- 
ληισιν τών ιμιελών τού Συλλόγου άλ
λα ,καί έχει άποδοκιμασθεΐ πανηγύ
ρι κώς.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΤΟ Δ1Ο1Κ)Κ0Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ»

έχουν καταλάβει έδραν ή άναδείξει 
άντιπρόσωπον δυνάμει τής παραγρά
φου 3 τού παρόντος άρθρου.

7. Αί κατά τάς άνωτέρω διατά
ξεις προσκυρούμεναι είς έκαστον 
συνδυασμόν έδραι ή άντιπρόσωποι 
καταλαμβάνονται ύπό τών ύποψη
φίων αύτοΰ κατά τήν σειράν τών 
ψήφων προτιμήσεως έκάστου.

8. Τά πρακτικά διαλογής καί ά- 
νακηρύξεως έπιτυχόντων ώς καί τό 
πρωτοκολλάν ψηφοφορίας παραδί- 
δονται άμα τφ πέρατι τών Εργασιών 
τής Εφορευτικής Έπιτροπής, παρά 
τού Προέδρου αύτής, είς τό οίκεΐον 
Πρωτοδικεΐον, έν φωτοαντιγράφψ δέ 
καί είς τήν διοίκησιν τού σωματείου 
ή τής ένώσεως.

9. Τά ύπό τού Καταστατικού έ
κάστου σωματείου ή ένώσεως προ- 
βλεπόμενα άξιώματα διοικήσεως κα- 
τανέμονται μεταξύ τών έπιτυχόντων 
διά μυστικής μεταξύ τούτων ψηφοφο
ρίας καί δΓ άπολύτου δΓ έκαστον 
πλειοψηφίας συνερχομένων πρός τού
το έπί τή προσκλήσει τού πλειοψη- 
φίσαντος συμβούλου.

Μετά δευτέραν ψηφοφορίαν άρκεΐ 
διά τήν κατανομήν άξιώματός τίνος, 
πλήν τού ταμίου, σχετική πλειοψη- 
φία.

’Άρθρον 10.

1. Διατάξεις τής κειμένης νομοθε
σίας καί καταστατικά, άφορώντα 
είς τάς άρχαιρεσίας καί πάσης φύ
σεως έκλογάς τών έργατοϋπαλληλι
κών Επαγγελματικών σωματείων καί 
ένώσεων δεν εφαρμόζονται είς τάς 
κατά τόν παρόντα νόμον διεξαχθη
σομένας άρχαιρεσίας καί πάσης φύ
σεως έκλογάς, έφ’ όσον άντίκεινται 
είς τάς διατάξεις αύτοΰ.

2. Τό άρθρον 6 παρ. 1 έδάφ. α'

Πρός ένημέρωσιν τών νεωτέ- 
ρων ιδίως συναδέλφων δημοσιεύ- 
ομιεν κατωτέρω τά ίσχύοντα διά 
τόν χρόνον χορηγήσεως τής θερι
νής άδε'ας:

‘Η χρονική περίοδος τής άδειας 
κανονίζεται μεταξύ Εργοδότου ικαί 
μισθωτού, τού πρώτου υποχρεωμέ
νου νά χορηγήση τήν οβίτηθεΐσαν ά
δειαν τό πολύ έντός διμήνου άπό 
τής ύπό τού δευτέρου διατυπώσεως 
τής σχετικής αίτήσεώς. «Ή ικατά 
τά άνωτέρω άπαιτουμένη αϊτησις 
σκοπεί μόνον είς τόν προσδιορισμόν 
τών χρονικών ορίων, έντός τών ο
ποίων ύφίσταται ύποχρέωσις διά 
τήν χορήγησιν τής άδειας ικαί δεν 
άποτελεΐ τυπικήν προϋπόθεσιν διά 
τήν ύπό τού μισθωτού, ικατά τάς 
διατάξεις τού παρόντος νόμου, ά- 
σκησιν τού είς άδειαν ιμιετ’ άποδο- 
χών δικαιώματος αυτού, τού Εργο
δότου ύποχρεουμένου όπως προ τής 
λήξεως τού ημερολογιακού έτους, 
παιράσχη τήν άδειαν Εστω καί έάν 
δέν έζητήθη αυτή ύπό τού ιμισθω- 
τοΰ».

Πάντως τό ήμισυ τουλάχιστον 
τών κατ’ Ετος, έν έκαστη Επιχειρή
σει, δικαιούμενων άδειας, δέον νά ί- 

ανοποιούνται έντός τού άπό τής 
Ί ης Μαίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 
χρονικού διαστήματος.

Έπί πάσης διαφοράς, άφορώσης 
τόν άριθμόν καί τήν σειράν τών δι
καιούμενων άδειας μισθωτών, τήν 
διάρκειαν τής είς Εκαστον τούτων 
χορηγητέας άδειας καί τήν χρονι
κήν περίοδον χορηγήσεως ταύτης, 
άποφαίνονται τριμελείς Έπιτροπαί 
έκ τού Έπιθεωρητού ή Επόπτου 
Εργασίας καί όπου δέν ύφίσταν- 
ται το ι οΰτοι, έξ Ενός δημοσίου ΰ-

ΠΡΟΕΙΔΟΠ 01ΗΣΙΣ

Οί Αιαχειρισιοί 
τών ΎηοΗθΐ)των

Ύπό ποιας συνθήκας Εργάζονται 
οί διαχειρισταϊ τών ύπο,καταστημά
των τής Τραπέζης μας καί πόσον 
υποφέρουν κατά τήν ώρα τής Εργα
σίας των είναι γνωστόν είς ολους, 
αρμοδίους ικαί μή.

Δέν θά τάς έπαναλάβωμιεν συνε
πώς. λ

Θά περιορισθώμεν είς μίαν προ- 
ιδοποίηστν τήν όποιαν καλόν είναι 

νά προσέξουν πολύ οί υπεύθυνοι.
Τό κακό παράγινε. Τά όρια τής 

ύπομονής έξηντλήθησαν. Άν Εντός 
συντόμου χρονικού διαστήματος 
δέν ληφθοΰν ύπό τών αρμοδίων τά 
άπσραίτητα μέτρα, θά ύποχρεωιθώ- 
μεν νά τά Επιβάλλωμεν.

Έλπίζομεν δτι έγίναμε άντιλη- 
πτοί.

τού Ν.Δ. 4361)1964 δέν ισχύει διά 
τάς δυνάμει τού Ν.Δ. 42)74 καί τού 
παρόντος διεξαχθησομένας άρχαιρε- 
σίας καί πάσης φύσεως έκλογάς.

"Αρθρον 1 1.

Άρχαιρεσίαι καί πάσης φύσεως 
έκλογαί ένεργούμεναι κατά παράβα- 
σιν τών διατάξεων τών άρθρων 1, 
4, 5, 6, 7 παρ. 3, 8, 9 καί 10 τού 
παρόντος είναι αυτοδικαίως άκυροι.

Άρθρον 12.

Μέλη διοικήσεως έργατοϋπαλλη- 
λικοΰ Επαγγελματικού σωματείου ή 
ένώσεως, ώς καί μέλη Εφορευτικών 
Επιτροπών, πλήν τών έχόντων τήν 
ιδιότητα τού δημοσίου ύπαλλήλου, 
παραβαίνοντα τάς έκ τού παρόντος 
νόμου έπιβαλλομένας είς αύτά ύπο- 
χρεώσεις, τιμωρούνται, έφ’ όσον δέν 
προβλέπεται βαρυτέρα ποινή ύπό 
άλλης διατάξεως, διά φυλακίσεως 
μέχρις εξ μηνών ή χρηματικής ποι
νής ή δΓ άμφοτέρων τών ποινών τού
των.

Μέ τάς αύτάς ποινάς τιμωρείται 
πάς ψηψίζων άνευ δικαιώματος ή ψη- 
φίζων κατ’ έπανάληψιν ή πολλαπλήν 
ψήφον δίδων ή καθ’ οίονδήποτε άλ
λον τρόπον προκαλών παραγωγήν 
μή γνησίου άποτελέσματος, ώς καί 
πάς παρεμποδίζων έκ προθέσεως 
τήν διεξαγωγήν τών άρχαιρεσιών ή 
έκλογών.

’Άρθρον 13.

Ή Ισχύς τού παρόντος μεταβα
τικού χαρακτήρας νόμου άρχεται ά
πό τής δημοσιεύσεώς του διά τής 
Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως.

παλλήλου, έκ τού οικείου Εργοδό
του ή τού αντιπροσώπου του καί 
έξ ενός άντιπροσώπσυ τού προσω
πικού τή,ς έπιχειρήσεως ή τής το
πικής γενικωτέρας ή σοβαρωτέρας 
έπαγγελματ ιικής όργανώσεως Εργα
τών ή Επαλλήλων, άναλόγως.

Τάς Έπιτροττάς ταύτας σννι- 
στοΰν ό Υπουργός Εργασίας, οί 
Γενικοί Διοικηταί καί οί Νομάριχαι, 
έπί τή αιτήσει τών Ενδιαφερομένων.

Διά νά διευκολύνεται ή πραγμα
τική Εφαρμογή τού παρόντος νόμου, 
έκαστος Εργοδότης οφείλει νά έγ- 
γράφη είς ειδικόν βιβλίσν τηρούμε- 
νον κατά τάς υποδείξεις τού Υ
πουργού Εργασίας:

α') τήν ήμερομηνίαν εισόδου είς 
τήν ύπηρεσίαν του τών παρ’ σΰτώ 
άπασχολουμένων μισθωτών ικαί τήν 
χρονικήν διάρκειαν τής άδειας, τής 
όποιας Εκαστος τούτων δικαιούται,

6 ) τάς χρονολογίας, κατά τάς 
οποίας έχορηγήθη είς έκαστον τού
των ή άδεια καί

γ') τάς άποδοχάς, αί όποΐαι κα- 
τεβλήθησαν είς έκαστον μισθωτόν, 
διά τόν χρόνον τής χορηγηθείσης 
είς αυτόν άδειας.

Τά έν λόγω βιβλίον δέον νά είναι 
είς τήν διάθεσιν τών Επιθεωρητών 
καί ’Εποπτών Εργασίας ικαί των 
αρμοδίων άστυνομ ιικών οργάνων, 
τών άσκούντων τήν έποπτείαν ικαί 
τόν Ελεγχον τής Εφαρμογής τού 
παρόντος.

Πάσα συμφωνία μεταξύ Εργοδό
του καί μισθωτού, περιλαμβάνουσα 
τήν έγκατάλειψιν τού είς άδειαν δι
καιώματος τού μισθωτού ή τήν πα- 
ραίτησιν τούτου άπό τού έν λόγιο 
δικαιώματος, καί αν προβλέπη τήν 
καταβολήν είς αυτόν έπηωξημένης 
άποζημιώσεως, θεωρείται όίνύπαιρ- 
κτος.

«’ Επίφυλασσομένων τών διατάξε
ων τής κειμένης νομοθεσίας. Εργο
δότης άρνσύμενος τήν χορήγησιν 
είς μισθωτόν αύτοΰ τής νομίμου 
κατ’ Ετος άδειας του, ύποχρεοΰται 
δπως αμα τή λήξει τού Ετους, καθ’ 
δ δικαιούται άδειας ό μισθωτός, 
καί μετά προηγουμένην διαπίστωστν 
τής παραλείψεως ταύτης ΰπό οργά
νου τσΰ Υπουργείου Εργασίας, 
καταβάλη είς αυτόν τάς άντιστοί- 
χους άποδοχάς τών ημερών άδειας, 
ηύξημένας κατά 100%.

’Απαγορεύεται είς τόν Εργοδότην 
ν’ άπολύση τόν μισθωτόν, διιαρικού- 
σης τής χορηγηθείσης είς τούτον 
άδειας.

Αί παραβάσεις τών ορισμών τού 
παρόντος νόμου έκδικάζόονται, Επί 
τή έγιχλίσει τών έποπτευόντων τήν 
έφαρμογήν του δημοσίων άργάνων 
ή παντός Εχοντος συμφέρον, κατά 
τάς διατάξεις τού Ν. Διατάγματος 
τής 25ης Νοεμβρίου 1923 «περί ά- 
μέσου έκδικάσεως πλημμελημάτων 
τινών έπ’ αύτοφώρω» καί τιμωρούν
ται κατά τό άρθρον 3 τού Νόμου 
Γ ΛΔ' «περί ύγιεινής ικαί άσψα- 
λείας τών Εργατών καί περί ωρών 
Εργασίας» ώς έτροποποιήθη διά 
τού άρθρου 13 τού Νόμου 2943) 
1922, τού ποσού τής έν αΰτφ όρι- 
ζομένης χρηματικής ποινής δεκα
πλασιαζόμενου.

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ


