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Γενική άπογοήτευσι από την αϋξησι
Τό ποσοστό επρεπε νά είναι πολύ μεγαλύτερο

Μέ inroupyι-κή άπόφασι, οι μι
σθοί των Τραπεζικών υπαλλή
λων άνιαπροσσρμ όζον τ α ι άπό 
1ης ’Οκτωβρίου ώς ή κατωτέρω 
υπουργική άπόφασις:

Ή αΰξησις θά καταβληθή μέ 
τήν μισθοδοσίαν τοϋ μηνάς Δε
κεμβρίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Θέμα: ’Αναπροσαρμογή αποδοχών 
Τραπεζιτικών υπαλλήλων.

Ο ΎΠΟΤΡΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ

1. "Εχοντες ύπ’ δψιν: 
α. Τάς διατάξεις των άρθρων 11 

καί 44 τοΰ Ν.Δ. 175)73 «περί 'Τ-

πουργι,κοΰ Συμβουλίου καί 'Υπουρ
γείων»1

6. To ύπ’ άριθ. 945)21.10.74 έγ
γραφον τής 'Ομοσπονδίας Τραπεζο
ϋπαλληλικών ’Οργανώσεων 'Ελλά
δος (Ο.Τ.Ο.Ε.)

γ. Τήν άπό 4.11.1974 γνωμοδό- 
τησιν τής 'Υποεπιτροπής Εισοδημά
των τοϋ καθ’ ή μάς 'Υπουργείου.

Α Π ΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ

2. Αυξάνονται οί ίσχύοντ-ες διά τό 
προσωπικόν των Τραπεζών,
1) 'Ελλάδος, 2) ’Εθνικής, 3) ’Ε
μπορικής, 4) ’Αγροτικής, 5) Ίονικής 
καί Λαϊκής, 6) AMERICAN EX
PRESS, 7) Γενικής, 8) Ε.Τ.Β.Α., 
9) Πίστεως, 10) Πειραιώς, 11) 
’Αττικής, 12) ’Επαγγελματικής Πί
στεως, 13) ’Εθνικής Κτηματικής, 
οργανικοί ή βασικοί ή συμβατικοί

★

Μία ακόμη μαρτυρία

I ΕΙίΙΙί (Μρριιί: ΙΟ-ΙΙ-Μ)
Πρόσθετος μαρτυρία διά τήν 

αϋξησι που δικαιούμεθα και δεν 
μάς έδόθη χάρις εις τήν αδιαφο
ρία τής Ο.Τ.Ο.Ε., είναι τό κα
τωτέρω δημοσίευμα τής έφημερί
δας «Καθημερινή»:

Ή βραδύτητα στήν ύπερνίκηση 
των φαινομένων ύφέσεως στήν έλλη- 
νική οικονομία προβληματίζει τούς 
αρμοδίους κυβερνητικούς παράγον
τες ώς προς τήν άνάγκη λήψεως και 
συμπληρωματικών μέτρων τονώσεως 
τής παραγωγής.

...Ή διαπίστωση, ενισχύει τήν θέ
ση τών παραγόντων εκείνων πού 
άπό τον Αύγουστο ήδη ύπεστήρι- 
ζαν ότι θά έπρεπε νά ύπάρξη ου
σιαστική βελτίωση τών άποδοχών 
τών έργαζομένων γιά νά ένισχυθή 
αποφασιστικά ή ένεργός ζήτηση.

Τό εργατικό εισόδημα ώς άμέ- 
σως άναλώσιμο μεταφράζεται ολό
κληρο προς άλλα υψηλά εισοδήμα
τα πού οί αναπροσαρμογές τους 
τροφοδοτούν αύξηση καταθέσεων, ά- 
ποθε-ματοποιήσεως εμπορευμάτων 
κλπ.

...ΊΟ ΣΕΒ, στήν τελευταία του 
δειγματοληπτική έρευνα πού έπεσή- 
μανε γιά τον Σεπτέμβριο ελαφρά 
μείωση παραγωγής έναντι τού Αύ
γουστου άνέφερε:

«‘Ως κυριώτερος λόγος διά τήν 
παρεμπόδισιν αϋξήσεως τής παρα
γωγικής δραστηριότητας άναφέρε- 
ται, κατά μέγιστον ποσοστόν 
(90%) ή έλλειψη ζητήσεως».

...Ό ΣΕΒ, στήν τελευταία του έ
ρευνα διαπιστώνει, επίσης:

«Μείωσις παραγωγής και πωλή-

Είς τήν 3ην σελ.

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΟΙΚΗΣΙΝ 
ΕΠΙ ΤΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

σεων εις τον κλάδον ειδών διατρο
φής»;

Οί εξελίξεις στις πωλήσεις τών 
τροφίμων καί ειδών ένδύσεως ·—- ΰ- 
ποδήσεως είναι άποδεικτικές δτι ή 
πτώση τής παραγωγής προήλθε ά
πό τήν συρρίκνωση λόγφ πληθωρι-

"ΠΓΒΊΓδ TimnnrBTmnr.

Όέ
Αυξάνονται κατά 10% 

άπό 1.5.74 μέχρι 31.12.74 
καί κατά 18% άπό 1.1.75, 
οί μισθοί τοϋ προσωπικού 
κινήσεως καί διοικήσεως Ε. 
Κ.Τ.Ε.Λ. καί Κ.Τ.Ε.Λ. καί 
τοΰ προσωπικού της Α.Ε. 
ΑΣ ΓΙΑ, μέ άπόφασι τοϋ 
δευτεροβαθμίου διαιτητικού 
δικαστηρίου ’Αθηνών.

σμου τής αγοραστικής ικανότητας 
εύρυτάτου καταναλωτικού κοινού.

ΔΥΝΑΤΕΣ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

Είναι δυνατή ή χορήγηση νέων 
αυξήσεων ακίνδυνα γιά τήν οικονο
μία, δηλαδή χωρίς τον φόβο πλη
θωριστικών πιέσεων, άπό τον όποιο 
φαίνεται νά κατέχωνται άλλοι αρ
μόδιοι παράγοντες;

Οί ύποστηρίζοντες τήν άνάγκη 
άναπροσαρμογής τών άποδοχών 
τών εργατοϋπαλλήλων, βεβαιώνουν, 
ότι τά περιθώρια τών επιχειρηματι
κών κερδών είναι τόσο μεγάλα, ώ
στε άνετα μπορούν νά άπορροφή- 
σουν άναπροσαρμογές τοΰ εργατι
κού κόστους. "Αλλωστε οί πρώτοι 
πού θά ωφεληθούν άπό τις αυξήσεις 
τών μισθών καί ημερομισθίων θά 
είναι οί έπιχειρηματίες πού θά δοΰν 
τις πωλήσεις τους άρα καί τά κέρ
δη τους νά άναπαράγωνται.

Τά ύψηλά περιθώρια τών επιχει
ρηματικών κερδών έπιβεβαιοΰνται 
άπό τόν κατωτέρω πίνακα πού δεί- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)

μηνιαίοι μισθοί, άπό 1.10.1974, ώς 
ακολούθως:

α. ’ Οργανικοί ή βασικοί ή συμ
βατικοί μηνιαίοι μισθοί μέχρι τοϋ 
τμήματος τών δρχ. 5.000, κατά πο

σοστόν 12ο) ο.
6. ’Οργανικοί ή βασικοί ή συμ

βατικοί μηνιαίοι μισθοί διά τό τίμη
μα τοϋ ποσοϋ τών δρχ. 5.001 καί 
άνω, κατά ποσοστόν 10ο) ο.

1ΥΙΪΥΧ0Ι ΕΑΙΚΑΙΟΙΗΜΕΝ
Τό Βιοιη. Συμραόλιον του Συλλάνου 
έπεσημανε ένκαίμωο τόν κίνϋυνο

Τό Διοικ. Συμβούλων τσΰ Συλ 
λόγου μας έπεσήμανε εγκαίρως 
τόν κίνδυνο νά ιμήιν λάβωμεν τήν 
αϋξησι πού δικαιούμεθα κίαιί έ- 
σπευσε νά κυκλοφορήσω τήν ικιαι- 
τωτέρω ΰπ’ άριθ. 21 άνακοίνωσί 
του:

’Αγαπητοί Σ υνάδελφο ι.

Πριν είναι άργά, σπεύδουμε νά 
σάς κάνουμε γνωστό, οτι ή διωιρι- 
σιμένη Διοίκιησις τής 'Ομοσπονδίας 
μας, έκ τών μέχρις αυτής τής στι
γμής ενδείξεων, φέρεται Αποφασι
σμένη νά άποδεχθή τήν προτειναμέ- 
νην υπό τής εργοδοσίας αϋξησιν
1 0% ---  1 2% άπό 1 ) 9) 74 -κοβί οΰϋξη-
σιν τοΰ επιδόματος μικροί μισθών 
κιαιτά 200 δρχ.

Τό Διοικ. Συμβούλιο τού Συλλό
γου μας κατέστησε γνωστόν εις τήν 
διωριισμένην Διοΐκησι-ν δτι έν οΰδε- 
μιά περιπτώσει Αποδέχεται τά ψυ- 
χία τής αϋξήσεως τοΰ 10—12% κιαί 
Ανάπτυξε τούς λόγους οί όποιοι ε
πιβάλλουν δπως ή αϋξησις τού ιμ ιι- 
σθολογίσυ μας άνέλθη εις 17% (10 
—12% άπό 1)9 — 31)12)74κα! 
5% έπί πλέον άπό 1)1)75 καί 200 
δρχ. αϋξησιν τού έπιδόματος τών 
μ ι-κρ-αμ ίσθων).

Συνάδελφοι,
'Όταν άλλες κατηγορίες έργαζομέ
νων έχουν ήδη λάβει αυξήσεις άνερ- 
χομένας μέχρι καί 20% είναι Απα
ράδεκτων ημείς οί Τραπεζικοί υπάλ
ληλοι πού μέ τον ιδρώτα μας οί Τρά 
πεζες πραιγματοποιούν τεράστια 
κέρδη, νά πειριοριζώμεθα εις τήν 
ευσπλαχνίαν τών εργοδοτών μας.

Δηλοΰμεν δτι δεν άποδεχάμεθα 
αϋξησιν εις ποσοστόν κάτω τοΰ 
17%, ώς άνωτέρω. Εις περίπτωσιν 
κατά τήν οποίαν ή διωρισμένη Δι- 
οίκησις τής ΟΤΟΕ διά νά άποδώ- 
ση τό Αντάλλαγμα: τοΰ διορισμού 
της, άποδεχθή τήν αϋξησιν τοΰ 10 
—1 2% θά συγκαλέσωμεν ’έκτακτον 
Γενικήν Συνέλευσιν διά νά καθοιρί- 
ση τήν πε-ρα,ιτέρω στάσιν μας έπί 
τοΰ θέματος τών αυξήσεων.

Συνάδελφο ι,
Σάς καλούμε εις έπαγρύπνησιν διά 
νά ματαιώσουμε τάς ένεργείας τών 
διωρισμένων.

Οί υπάλληλοι τής ’Εθνικής Τρα 
πέζης μέ τήν ένότητο: ικαϊ τήν ά- 
γωνσιτικότητά των θά επιτύχουν 
καί πάλιν.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Τό Διοικητικόν Συμβούλων

Ό Σύλλογος— 
δεν πολιτεύεται
Ό Χόλλογός μ-χ,ς, όπως 

άίλλωατε όλα τά συνϊϊικκλι- 
στεκά. ύΚςομσ.τεί·/., £χεε «Λ>ς 
άποστολήν του τήν προστχ- 
escuv κα,ΐ τήν προαγωγήν τών 
συμφερόντων τών μελών 
του.

Προς επιτυχίαν του σκο
πού α,ύτοΰ χρησιμΟΒΟίεΐ τά 
μέσα που εχει εις τήν διά- 
βεσέν του ώς συνδικαλοστεκή 
’Οργάνωσες.

Ή άπεργία είναι ενα ά
πό τά μέσα αυτά. Τό πλέον 
τελεσφόρον. At' αύτό καί 
προσφευγομεν εις αυτήν ό
ταν εξαντληθούν όλα τά άλ
λα μέσα καί αφού δεαπεστω 
ί)ή ή κακή πρόΟεσες τού Έρ 
γοδότου.

Οί συνδεκαλεστεκοί αγώ
νες, άκρεβώς δεότε άποβλέ- 
πουν εις τήν όελτέωσεν τής 
Οέσεως τών εργαζομένων 
εεναε κατοχυρωμένοε καί 
ύπό τής Πολιτείας.

Τά Χιοικ. Χυμόούλεα 
τών Συλλόγων έχουν ύπο- 
χρέωσεν νά προστατεύουν 
τά συμφέροντα τών μελών 
τά όποια εκπροσωπούν καί 
νά προσφεύγουν είς τήν χρν) 
σεμοποέκ,σεν τών μέσων έςα 
ναγκασμού πρός άναγνώρε- 
σεν τών νομίμων διεκδική
σεων των όταν συναντούν τήν

κακοπεστεαν καί τόν έτσεόε- 
λεσμό τού εργοδότου των ή 
τής Πολετεεας.

Ποτέ καί σε καμμεά άλλη 
περεπτωσε δεν επιτρέπεται 
νά χρηαεμοποεούνταε τά συν 
δεκαλεστεκά μέσα. Πολύ 
περεσσότερον δεν έπετρέπε
ταε νά χρησεμοποεεεταε ό 
σύλλογος ώς μέσον δεά 
τήν ΰποβτήριξιν πολιτικών 
κομμάτων ή παρατάξεων. 
Τά μέλη τού Συλλόγου, 
ώς άτομα, εεναε ελεύθερα 
νά άνήκουν καί νά υποστη
ρίξουν ο-εανδήποτε πολετε- 
κήν παρά τάξε ν, κόμμα ή ά
τομο ν. Ίίς μέλη τού Χυλ- 
λόγου, δεν δεκαεούνταε νά 
χρησεμοποεούν τό συνδικα
λιστικό των όργανον δεά 
τήν έξυπηρέτησεν τών σκο
πών τής μεάς ή τής άλλης 
πολετεκής παρατάξεως. 'Ο
σάκις συνέβη νά έμπλακή ό 
Χύλλογος είς τάς πολετε- 
κάς έρεδας καί τήν πολετε- 
κολογίαν, τά συμφέροντα 
τών μελών ήγνοήθησαν, τά 
πρός έπελυσεν αιτήματα μα 
ταίως άνέμενον τήν εκανο- 
ποίησίν των καί οε συνδεκα- 
λεστεκοε άγώνες, έφ’ όσον 
έγένοντο μέ πολετεκά κρε- 
τήρεα, κατέληγον είς άπο-
(ΣΥΝιΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

3. Τυχόν καταβαλλήμεναι άποδο- 
χαί ανώτερου τών ύπό τής παρού
σας καθοριζόμενων δεν μειοϋνται.

4. Κατά τά -λοιπά ισχύουν αί ύφι- 
στάμεναι διατάξεις.

★
Αυτό είναι τό αποτέλεσμα τών 

«εντόνων καί -επιπόνων διαπραγμα
τεύσεων μέ εκπροσώπους τής Κυ- 
βερνήσεως» όπως αναφέρει ή ύπ’ ά
ριθ. 3 -άνακοίνωσις τής Ο.Τ.Ο.Ε.

Είς -τήν πραγματικότητα αύτό εί
ναι τό αποτέλεσμα πού προέκυψε 
διότι ό κλάδος μας έπροδόθη άπό 
τούς ανθρώπους πού τοΰ επέβαλαν 
είς τήν Διοίκηση» τής 'Ομοσπονδίας 
μας.

Ή αϋξησι ς έπρεπε καί μποροΰσε 
νά είναι πολύ μεγαλύτερη αν έγί- 
νοντο πράγματι έντονοι καί επίπο

νοι διαπραγματεύσεις καί αν είς τήν 
ακαμπτον στάσιν τής Κυβερνή- 
σεως(;) άντε-τάσσετο τό δίκαιον καί 
ή -άγωνιστικότης τών Τραπεζικών 
ίιπαλλήλων.

Ή αλήθεια είναι δτι ή προταθεΐ- 
σα ύπό τών εργοδοτών αΰξη-σις 10 
καί 12ο) ο έγινε αμέσως αποδεκτή ά
πό τήν διωρισμένη Διοίκησι ή όποια 
αντί νά έπ,ιδιώξη τήν αϋξησι τοΰ 
ποσοστού τής αϋξήσεως κατέβαλε α
πεγνωσμένες προσπάθειες νά παρα- 
σύρη τάς αίρετάς Διοικήσεις τών 
Συλλόγων νά άποδ-εχθοΰν τήν προτα- 
θεΐσαν αϋξησιν ή όποια καί τελικώς 
έγινε αποδεκτή άπό αύτήν.

'Τπενθυμίζομεν δτι ή αιρετή Δι- 
οίκη,σις τής 'Ομοσπονδίας μας είχεν 
ζητήσει π-ρό εξαμήνου πού κατήγγει
λε τήν Συλλογικήν Σύμβασιν ’Εργα
σίας, ποσοστόν αϋξήσεως τών μι- 
(ΣΤΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

★

Και ιδού ή άπόδειξις:

01 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ 

ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ
47,5H-12»)o=59,5&75')i
II indium m ήποΑείπανιαι ιοί τιμαρΙΟμοα (ΛΠΟΓΤΪΜΛΤΙΝΚ)

Τήν στιγμή, πού ή διωρισμένη Διοί- 
κη-σις τής Ο.Τ.Ο.Ε. έπανηγύριζε διά 
τό μέγα «επίτευγμά της», τής αύ- 
ξήσεως τοϋ μισθολογίου -μας κατά 
10 καί 12ο) ο καί αϋξησιν δύο ε
κατονταδράχμων είς δύο δόσεις, τοΰ 
έπιδόματος τών μικρομίσθων (πού ό
μως δεν άναφέρεται είς τήν άνα- 
κοίνωσιν της καί τήν υπουργικήν 
άπόφασιν), ό ημερήσιος Τύπος τών 
’Αθηνών, πού φυσικά οί διευθυνταί 
καί οί οικονομικοί συντάκται του δέν 
έχουν άμεσον ενδιαφέρον διά τήν αΰ- 
ξησιν τοΰ μισθού -μας, έχάρακτήριζε 
τήν παρεχομένην είς τούς Τραπεζι
κούς υπαλλήλους αϋξησιν, ώς μη άν- 
ταποκρινομένην είς τήν σημερινήν 
πραγματικότητα καί προσέθετε δτι 
οί Τραπεζικοί ύπάλληλοι αδικούν
ται.

’Ιδού τί γράφει λίαν χαρακτηρι
στικά, ή έφημερίς «’Απογευματινή» 
τής 7.11.74:
....Συγκεκριμένα, καί μέχρι στιγμής, 
οί αυξήσεις πού έχορηγήθησαν σέ 
μεγάλες κατηγορίες έργαζομένων, έ
χουν ώς εξής, γιά τό χρονικό διά
στημα άπό 1.1.72 μέχρι σήμερα:

Δημόσιοι ύπάλληλοι .. .. 45,3ο) ο
'Υπάλληλοι ΟΤΕ............... 44,5ο) ο
'Υπάλληλοι ΔΕΗ ............... 40,6ο) ο
Κατώτατα δρια μισθών - ημερο

μισθίων ........................................ 60ο) ο
Σχετικώς μέ τά άνωτέρω, παρατη

ρούνται τά εξής:
Ή ημερομηνία 1.1.1972, αποτε

λεί μεν άφετη-ρία τών μεγάλων αλμά
των τοϋ τιμαρίθμου (πού σημειώθη
καν στήν τελευταία 3-ετία) δέν είναι 
δμως δυνατό νά λαμβάνεται ύπ’ δ
ψιν γιά δλους άνεξαίρετα τούς μισθω
τούς. Καί αύτό διότι ύπάρχουν κα
τηγορίες -μισθωτών τών οποίων οί 
αποδοχές ύπελήφθησαν τής άνόδου 
τοϋ τιμαρίθμου κατά τήν περίοδο τής 
7ετίας.

Οί αποδοχές π.χ. τών τραπεζικών 
ύπαλλήλων αύθήθηκαν μεταξύ 1966 
καί 1974 (προ τής χθεσινής αύξή- 
σεως τοΰ 12ο) ο) κατά 47,5ο) ο, έ
ναντι αϋξήσεως τοΰ τιμαρίθμου κατα- 
ναλωτοϋ κατά 75ο) ο.

Γιά νά εύθυγραμμισθοΰν συνεπώς 
μέ τήν αρχή τής άναπροσαρμογής 
μέχρι τό ύψος τοΰ τιμαρίθμου, πρέπει 
νά λάβουν τήν διαφορά μεταξύ τοΰ 
47,5 συν 12ο)ο = 59,5 καί τοΰ 
75ό)ό. '

Θά έπρεπε δηλαδή ή αναπροσαρ

μογή τών άποδοχών τους νά παρακο
λούθηση τήν αναπροσαρμογή τών ά
ποδοχών καί τών άλλων έργαζομένων 
(δημόσιοι ύπάλληλοι κλπ.), οί ό
ποιοι στήν περίοδο 1966—-1974 πήραν 
αυξήσεις γύρω στο 75ο) ο, ήτοι στο 
ύψος άνόδου τοΰ τιμαρίθμου.

Αύτό δμως δέν συνέβη μέ δλους, 
όπως π.χ. μέ τούς τραπεζικούς, τών 
οποίων οί μισθοί αυξήθηκαν μόνο κα-

ιιι ιιι mi mil;
Καλούμε τούς κυρίους τής 

ΟΤΟΕ νά μάς ποΐν τί επρα- 
ξαν διά νά βελτιωθή κατά με
γαλύτερου ποσοστόν ή θέσις 
τών μικρομίσθων ύπαλλήλων. 
Είς τήν άνακοίνωσίν τους δέν 
τολμούν καν νά αναφέρουν δτι 
έλαβαν απλώς ύπόσχεσιν διά 
μίαν αϋξησιν, είς δύο δόσεις 
τών 100, τοΰ έπιδόματος μι- 
κραμίσθων. (Ή υπουργική ά- 
πόφασις πού δημοσιεύεται είς 
τήν παραπλεύρως στήλην ού- 
δέν περί αύτοΰ αναφέρει).

Άπό πού λοιπόν αντλούν τό 
δικαίωμα νά μεταχειρίζωνται 
ώς έπαίτας τούς νέους Τραπε
ζικούς ύπαλλήλους;

τά 12ο)ο στήν περίοδο 1.1.1966 — 
1.1.1972.

'Τπάρχουν βέβαια καί κατηγορίες 
έργαζομένων στις οποίες τό ποσο
στό άναπροσαρμογής στήν περίοδο 
1966 — 1974 ύπήρξε ανώτερο καί τοΰ 
ποσοστού άνόδου τοΰ τιμαρίθμου 
(75ο)ο). Αύτό αποτελεί πρόσθετη 
«πάδειξι δτι τουλάχιστο δέν πρέπει 
νά μείνη κανένας κλάδος εργαζο
μένων πού νά μη λάβη γιά τήν πε
ρίοδο 1966 — 1974 τό ποσοστό άνό- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ηυ ΣΕΛ.)



Τά Διοικητικόν Συμβούλιον 
του Συλλόγου μας μετά την άρ- 
νησιν των έτέρων Συλλόγων 
Προσωπικού τής Τραττέζης μας 
■πιρός ύττοβολήν κοινού υπομνή
ματος εις τήν Διοίκησιν έττί των 
ζητημάτων τού Πιροσωπτικού, 
τπροέβη εις την μελέτην καί ίε- 

ράρχηισιν των Θεμάτων που άνα- 
μένουν την λύσιν των ικοοί υπέ
βαλε εις την Διοίκησιν τής Τρα- 
πέζης ίμιας το κατωτέρω ΰπάμνηρ 
μα.

*0 Διοικητής κ. "Αγγελος 
Άγγελόπουλος «ατά την παρατ 
λαβήν τού υπομνήματος έξεόήλω- 
σε τό Ενδιαφέρον του διά τά ά- 
πασχολοΰντα τό Προσωπικόν θ$- 
ιματα, ΰπεσχέθη δτι θά μελετή- 
ση ταύτα καί θά ανακοίνωση: εις 
βραχύ χρονικόν διάστημα τάς ά- 
ποψάσεις του έπ’ αυτών.

Τό πλήρες κείμενον τού ύπο
μνήματος τού Διοικητικού Συμ
βουλίου Εχει ώς έξής:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟ
ΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑ- 

ΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κύριε Διοικητά,
Το Διοικ. Συμβούλιον τού Συλλό

γου τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, τής πλέον 
αντιπροσωπευτικής Όργανώσεως τού 
Προσωπικού της, θέτει ϋπ* όφιν ΰ- 
μών τά άπασχολοΰντα, τούς Εργαζο
μένους είς την Εθνικήν Τράπεζαν 
θέματα.

Είμεθα βέβαιοι δτι μέ την ευθυ
κρισίαν, την γνώσιν τών ζητημάτων, 
την πρός τούς Εργαζομένους στορ
γήν, ήτις σάς διακρίνει, πρός δέ καί 
μέ ορθήν έκτίμησιν τών γενικωτέρων 
συμφερόντων τής Τραπέζης και τής 
Εθνικής Οικονομίας, τής οποίας ή 
Εθνική Τράπεζα άποτελεΐ ουσιώδη 
παράγοντα, θά μελετήσετε καί θά 
υιοθετήσετε τάς προτάσεις μας, ώς 
νομίμους, δικαίας, βάσιμους καί ίκα- 
νοποιησίμους καί ώς συντελεστικάς 
διά τήν περαιτέρω άνάπτυξιν μονί- 
μως αρμονικών καί αποδοτικών Συλ
λογικών Σχέσεων Εργασίας είς τήν 
Τ ράπεζαν.

Δέν παραγνωρίζομεν τάς δυσχε- 
ρείας τάς όποιας αντιμετωπίζετε καί 
τά άνακύπτοντα διά τήν Τράπεζαν 
προβλήματα Εκ τής συνήθους δρα- 
στηριότητός της. Άναγνωρίζομεν τό 
εργον σας καί σάς διαβεβαιοΰμεν 
δτι δύνασθε βασίμως νά υπολογίζε
τε είς τό Προσωπικόν τής Τραπέζης 
μας πρός Επιτυχίαν τής άναληφθεί- 
σης προσπάθειας.

Δέν έπιθυμοΰμεν νά δυσχεράνωμεν 
τούτο μέ τήν ύποβολήν τών από μα- 
κροΰ έκκρεμούντων θεμελιωδών ζη
τημάτων τού Προσωπικού. Είμεθα 
άντιθέτως βέβαιοι, ότι, ή Επίλυσις 
τούτων θά ανακούφιση είς μέγιστον 
βαθμόν τό Προσωπικόν, τό όποιον 
Εχει περιέλθει είς κατάστασιν κα- 
ταθλίψεως καί δτι θά Επέλθη σύ- 
σφυγξις τών σχέσεων μετά τής Διοι- 
κήσεως πρός όφελος καί τών δύο 
πλευρών.

Τό Διοικ. Συμβούλιον τού Συλ
λόγου μας εύχεται είλικρινώς δπως 
Επί τών ήμερών σας άναγνωρισθή 
πλήρως ή προσφορά τού Προσωπι
κού είς τήν άνάπτυξιν καί προαγω
γήν τού ’Εθνικού Εργου τής Τραπέ
ζης μας καί τύχουν Εφαρμογής αΐ 
σύγχρονοι αντιλήψεις περί συμμε
τοχής τής Εργασίας είς τήν Διοίκη- 
σιν καί τά κέρδη τών μεγάλων Επι
χειρήσεων.

1. _ ΗΘΙΚΗ ΤΑΞΙ Σ —- ΔΙ ΚΑΙ ΟΝ

"Ολως ιδιαιτέραν σημασίαν απο
δίδει τό Προσωπικόν είς τήν έδραί- 
ωσιν τής ’Ηθικής καί τού Δικαίου 
είςτήν ’Εθνικήν Τράπεζαν.

Ή έκκαθάρισις τών ανωμαλιών 
τής περιόδου τής δικτατορίας καί ή 
άπόδοσις δικαιοσύνης είς τούς άδι- 
κηθέντας προέχει παντός άλλου θέ
ματος, μετά μάλιστα τήν ΐκανοποίη- 
σιν τού αιτήματος τής έπανα- 
προσλήψεως τών άπολυθέντων ή ΰ- 
ποχρεωθέντων είς παραίτησιν ύπαλ- 
λήλων. Παραλλήλως Επιβάλλεται κα
τά τήν Εξέτασιν καί ρύθμισιν παν
τός ζητήματος τού Προσωπικού (γε
νικής καί ειδικής φύσεως) ή Εφαρ
μογή αρχών καί κανόνων οΐτινες υ
παγορεύονται ύπό τής υπηρεσιακής 
καί γενικωτέρας ήθικής άντιλήψεως.

Βασικόν κριτήριον πρέπει νά ά- 
πατελή ή υπηρεσιακή καί μόνον κα- 
τάστασις τού υπαλλήλου.

Ή σκοπιμότης, ύφ’ δλας της τάς 
μορφάς Εχει προκαλέσει άναστάτω- 
σιν, α! διαστάσεις τής όποιας υπερ
βαίνουν παν δριον. Έπιβεβλημένον 
καθίσταται δπως αί τοποθετήσεις, 
μεταθέσεις καί πάσα άλλη υπηρεσια
κή μεταβολή πραγματοποιείται Εν
τός τών αύστηρώς υπηρεσιακών 
πλαισίων καί αποφεύγεται ό παρα- 
γκωνισμός καί ή Επιβολή προσώπων 
μέ κριτήρια έξωυπηρεσιακά.

Αί προαγωγα! πρέπει νά πραγ
ματοποιούνται Εντός τών νομίμων 
χρονικών ορίων καί ή κρίσις νά είναι 
δίκαια. Ή ιεραρχία καί τά ήθικά 
κριτήρια πρέπει νά κυριαρχούν απο
λύτως κατά τήν κρίσιν τού Προσω
πικού. Διά τον αυτόν λόγον είναι 
άπαραίτητον νά καθιερωθή ή παρου
σία τών παραπεμπομένων είς τά 
Πειθαρχικά Συμβούλια υπαλλήλων 
κατά τήν συζήτησιν τής ύποθέσεώς 
των.

Σημειοΰμεν ιδιαιτέρως, δτι, δέν 
είναι νοητόν νά Επέρχονται ούσιώ- 
δεις μεταβολαϊ είς τάς συνθήκας Ερ
γασίας, τούς δρους αμοιβής καί τήν 
Εν γένει κατάστασιν τού Προσωπι-

ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
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κοΰ πριν ή ληφθή ή γνώμη τής Συλ
λογικής Έκπροσωπίσεως.

’Επιβεβλημένη είναι Επίσης ή 
συμμετοχή Εκπροσώπων τών Συλλό
γων Προσωπικού είς τά αρμόδια 
όργανα τά όποια κρίνουν καί απο
φασίζουν Επί θεμάτων άφορώντων τό 
Προσωπικόν. Ή συμμετοχή αΰτη πέ
ραν τού γεγονότος δτι αναγνωρίζε
ται ή συμβολή τού Προσωπικού είς 
τήν άνάπτυξιν τής Τραπέζης, ύπο- 
βοηθεΐ τά μέγιστα είς τήν λήψιν ορ
θών αποφάσεων καί ιδίως είς τήν ά- 
ποφυγήν προστριβών καί διενέξεων 
Διοικήσεως καί Προσωπικού αΐτι- 
νες θά άπεφεύγοντο Εάν προ τής 
λήψεως οίασδήποτε άποφάσεως είναι 
γνωστή ή άποψις τού Προσωπικού.

Διά τήν θεμελίωσιν μονίμως άρ- 
μονικών αποδοτικών Συλλογικών 
Σχέσεων ’Εργασίας είς τάς ρεγά
λας οικονομικός μονάδας, Επιχει
ρήσεις καί οργανισμούς, αποφασι
στικόν ρόλον διαδραματίζει, ή ΰ- 
παρξις καλώς μελετημένου καί 
προσηρμοσμένου είς τάς ιδιαιτέρας 
συνθήκας τής Επιχειρήσεως ή τού 
οργανισμού, Καταστατικού Χάρτου, 
ρυθμίζοντος, κατά τρόπον κατά τό 
δυνατόν πλήρη, σαφή καί συγκεκρι- 
μένον, τάς Εν αύτοΐς διαμορφουμέ- 
νας σχέσεις Εργασίας, ώστε διά τής 
πιστής Εφαρμογής τών διατάξεών 
του, νά πραγματοποιείται ή αποδο
τική λειτουργία τής Επιχειρήσεως, 
νά διαρθρώνωνται όρθολογικώς αΐ 
ύπηρεσίαι της, νά πραγματοποιείται 
ή στενή συνεργασία Διοικήσεως καί 
Προσωπικού, νά καθορίζεται σαφώς 
ή θέσις τών Εργαζομένων, αί ύπο- 
χρεώσεις καί ύπηρεσιακαί άρμοδιό- 
τητές των καί νά τηρήται ή ανα
γκαία καί άπαραίτητος. Εντός τών 
πλαισίων τής Επιχειρήσεως ή τού 
οργανισμού, ιεραρχία, πειθαρχία καί 
τάξις.

Παραλλήλως δμως, διά τού αυ
τού Καταστατικού Χάρτου, πρέπει 
νά παρέχωνται πρός τούς Εν τή Επι
χειρήσει Εργαζομένους, ικανοποιητι
κά! Εξασφαλίσεις άναφεράμεναι είς 
τήν κατοχύρωσιν αυτών Εν τή Εργα- 
σίφ των, είς τήν κανονικήν καί άπρό- 
σκοπτον, βάσει αντικειμενικών κρι
τηρίων, μισθολογικήν καί βαθμολο
γικήν προαγωγήν καί προώθησίν των 
Εν τή ίεραρχίςι είς τήν προστασίαν 
τής προσωπικότητας καί τής αξιο
πρέπειας των καί είς συγκεκριμένας 
Εγγυήσεις δτι, Εφ’ δσον Επιδείξουν 
οΰτοι άψοσίωσιν, έπίδοσιν καί άπό- 
δοσιν Εν τή Εργασίφ των, παραλλή
λως καί πρός τά άλλα τυπικά προ
σόντα αυτών, θά δικαιούνται νά 
προωθούνται μέχρι τών άνωτάτων 
βαθμιδών τής βαθμολογικής κλίμα
κας άνευ άνάγκης, νά καταφεύγουν 
είς πλάγια καί θίγοντα τήν άξιοπρέ- 
πειάν των, μέσα, διά νά τό Επιτύ
χουν.

Τον άπαραίτητον καταστατικόν 
τούτον χάρτην, ό όποιος ρυθμίζει 
είς τάς μεγάλας Επιχειρηματικός 
μονάδας, τά ούσιώδη διά τήν αποδο
τικήν λειτουργίαν των θέματα ταύτα 
αποτελεί ό «’Οργανισμός τής Υπη
ρεσίας» τού προσωπικού των, ή κατ’ 
άλλην έκφρασιν «Κανονισμός Ερ
γασίας».

Ή ανάγκη τής τροποποιήσεως 
τού ’Οργανισμού Υπηρεσίας καί ή 
προσαρμογή του είς τάς σημερινάς

Ή συγχώνευσις, κατά τό έτος 
1953 τών Τραπεζών Εθνικής καί 
’Αθηνών Εδημιούργησε Ασφαλιστι
κόν θέμα διά τό Προσωπικόν τής 
Τραπέζης μας.

‘Ο ισχυρότερος ασφαλιστικός ’Ορ
γανισμός τής χώρας μας, τό Τα- 
μεΐον Συντάξεων Προσωπικού τής 
Εθνικής Τραπέζης, ύπό τό βάρος 
τών άντιασφαλιστικών πράξεων καί 
Επεμβάσεων τής Πολιτείας καί τών 
έκάστοτε Διοικήσεων, Εκλονίσθη είς 
σημεΐον νά μήν δύναται νά Εκπλή
ρωσή, τάς υποχρεώσεις του.

Τά προκύψαντα Εκ τών πράξεων 
τής Πολιτείας δυσάρεστα Επακό
λουθα ήλθε νά καλύψη ό Ν. 3662)56. 
Ό νόμος οΰτος δέν έφηρμόσθη είς 
δλην του τήν έκτασιν καί ούτω ή κα- 
τάστασις συνεχίζεται μέχρι καί σή
μερον.

Ή κατά μόνιμον μορφήν κάλυψις 
τής ούτω προκυψάσης αδυναμίας, 
έμφανιζομένης ώς παθητικόν τών ’Ορ
γανισμών Κυρίας Άσφαλίσεως τού 
Προσωπικού, ήτις έδημιουργήθη Εξ 
Ενεργειών τής Πολιτείας καί τών έ
κάστοτε Διοικήσεων, άποτελεΐ, τό 
πρώτιστον αίτημα μέ παράλληλον 
διαγραφήν τών έμφανιζομένων ώς δα
νείων τής Τραπέζης πρός τούς Όρ-

X — ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Σοβαρώτατα ζητήματα έχουν δη- 
μιουργηθεΐ Εκ τής παραβιάσεως τής 
Εργατικής Νομοθεσίας. Τό φαινό- 
μενον τής προσφυγής υπαλλήλων είς 
τά δικαστήρια διά τήν απονομήν δι
καιοσύνης κατέστη πλέον σύνηθες.

’Απαραίτητον τυγχάνει συνεπώς 
δπως α! άρμόδιαι ύπηρεσίαι Εφαρ
μόζουν είς τό μέλλον αύστηρώς τήν 
Εργατικήν νομοθεσίαν διά δέ τάς 
παραβιάσεις τού παρελθόντος δοθή 
Εντολή Εφαρμογής της άναδρομικώς.

Πλεΐστα Εκ τών υφισταμένων κα
τά τήν παρούσαν στιγμήν θεμάτων 
θά Εξαφανισθοΰν αυτομάτως.

συνθήκας έχει άναγνωρισθή άπό πολ
λών Ετών καί πολλαί ανεπιτυχείς 
προσπάθειαι έγένοντο κατά τό πα
ρελθόν.

Τό Διοικ. Συμβούλιον τού Συλλό
γου μας έχει υποβάλλει πλήρες σχέ- 
όιον τροποποιήσεως καί συμπληρώ- 
σεως τού ’Οργανισμού Υπηρεσίας.

’Από πλευράς μας είμεθα έτοι
μοι νά συζητήσωμεν αμέσως.

Δοθέντος τού Επείγοντος τού θέ
ματος είναι άπαραίτητος ή άμεσος 
σύστασις Επιτροπής Εκπροσώπων 
τής Διοικήσεως καί τής Συλλογι
κής Εκπροσωπήσεως ή όποια νά 
έπιληφθή τού θέματος τής τροπο
ποιήσεως τού ’Οργανισμού Υπηρε
σίας μέ τήν εντολήν εντός τακτής 
προθεσμίας νά παραδώση είς ύμάς 
τό σχέδιον Συγχρονισμένου ’Οργα
νισμού, άνταποκρινομένου πρός τήν 
ήθικήν τάξιν καί τάς προσδοκίας 
τού Προσωπικού.

-Βασικής σημασίας θέμα τό ό
ποιον Επιβάλλεται νά ρυθμισθή διά 
τής τροποποιήσεως τού ’Οργανι
σμού είναι καί ή έπανένταξις τού 
Προσωπικού ώστε νά άποκαταστα- 
θοΰν οί άδικηθέντες Εκ τών προσωρι
νοτήτων καί τών Εκ τού περιωρισμέ- 
νου αριθμού ’Οργανικών θέσεων 
δυσχέρειαι προωθήσεώς των.

4. — ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΣ

Κατά τό στάδιον τών συζητήσεων 
δσον καί κατά τήν υπογραφήν τής 
Συλλογικής Συμβάσεως διά τήν Ε
φαρμογήν τής ίσης μεταχειρήσεως, 
ρητώς συνεψωνήθη, δπως, αί τυχόν 
διαπιστούμεναι άτέλειαι ή άσάφειαι 
τής Συμβάσεως διορθωθούν ή διευ- 
κρινισθούν διά τής υπογραφής συμ
πληρωματικής Συμβάσεως ήτις θά 
διορθώνη ή θά διευκρινίζη τάς άτε- 
λείας ή άσαφείας.

Μέ τήν Εφαρμογήν τής Συλλογι
κής Συμβάσεως κατέστη έκδηλον δτι 
παρίσταται άνάγκη διορθώσεως καί 
διευκρινίσεως ώρισμένων σημείων τής 
Συμβάσεως, ώστε δΡ αυτών νά Επι- 
τευχθή πλήρως ό Επιδιωχθείς διά τής 
Συμβάσεως σκοπός.

Έπιβεβλημένον καθίσταται δθεν 
δπως δοθή Εντολή είς τάς άρμοδίας 
υπηρεσίας καί μετά τής μεθ’ ήμών 
συνεργασίας των συντάξουν καί 
ύποβάλλουν είς ύμάς τό ταχύτερον 
δυνατόν, σχέδιον συμπληρωματικής 
Συλλογικής Συμβάσεως τό όποιον 
θά διορθώνει τάς άτελείας καί θά 
α’ίρη τάς άσαφείας.

γανισμούς Κυρίας Άσφαλίσεως.
’Ιδεώδη λύσιν τού ύφισταμένου 

προβλήματος άποτελεΐ ή ένοποίησις 
τών Ασφαλιστικών ’Οργανισμών τού 
Προσωπικού τής Τραπέζης καί ή 
ταυτόχρονος μέ τήν ένοποίησίν των 
θεμελίωσις υγιούς καί ίσχυράς ύπο- 
στάσεως τών δημιουργηθησομένων 
νέων Ενιαίων κατά κλάδους φορέων, 
δυναμένων νά παρέχουν είς τούς 
ήσφαλισ-μένους καί συνταξιούχους 
των πλήρη προστασίαν, νά Εξαλεί
ψουν τό άγχος τής σήμερον καί νά 
Εξασφαλίζουν τήν άνοδον τών παρο
χών είς άνθρώπινα Επίπεδα μέ πα
ράλληλον διασφάλισιν τών περιου
σιακών των στοιχείων.

Διά τήν Επιτυχίαν τού σκοπού 
αυτού τό Προσωπικόν τής ’Εθνικής 
Τραπέζης προσβλέπει πρός ύμάς.

‘Ως Εκπρόσωποι τού Προσωπικού 
είμεθα έτοιμοι νά συζητήσωμεν μεθ’ 
ύμών τυχόν Ετέραν ύποδειχθησομένην 
λύσιν τού Ασφαλιστικού θέματος, 
ύπό τήν προϋπόθεσιν πάντοτε τής 
Εξασψαλίσεως πλήρους περιθάλψεως 
καί κατοχυρώσεως τών κεκτημένων 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας.

Κρίνομεν δτι δέν είναι άπαραίτη
τος λεπτομερειακή άνάπτυξις τού 
ασφαλιστικού θέματος, δοθέντος δτι

τούτο είναι είς ύμάς γνωστόν ώς δη
μοσίου άνδρός.

Τονίζομεν τήν ανάγκην τής έπι- 
λύσεώς του καί τήν άναμένομεν άπό 
ύμάς.

6. — ΕΝΙΑΪΟΝ ΩΡΑΡΙΟΝ ΚΑΘ’ 
ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ

Οί άπηρετούντες είς Επαρχιακά 
Ύποκ)ματα ύπάλληλοι τής Εθνι
κής Τραπέζης μειονεκτοΰν έναντι 
τών ύπηρετούντων είς Αθήνας καί 
Πειραιά, Εκ τού γεγονότος δτι δΓ 
αυτούς ισχύει ώράριον 42 ώρών Ε
βδομαδιαίους έναντι τού ώραρίου τών 
39 ώρών διά τούς δευτέρους.

Αί Τράπεζαι τής ’Ελλάδος καί Α
γροτικής Εφαρμόζουν πάντοτε ένιαΐον 
ώράριον Εργασίας.

Μετά τήν Εφαρμογήν τής ίσης 
μεταχειρήσεως δέν νοείται ή διατή- 
ρησις τού ύφισταμένου παρ’ ήμΐν ώ
ραρίου.

Είς Εφαρμογήν συνεπώς τής Συλ
λογικής Συμβάσεως διά τήν ΐσην 
μεταχείρισιν είναι Επιβεβλημένον 
δπως ώρισθή ένιαΐον ώράριον 39 ώ
ρών έβδομαδιαίως διά τό σύνολον 
τού Προσωπικού τής Εθνικής Τρα
πέζης. "Αλλως δέν νοείται ίση μετα- 
χείρησις.

7. — Η ΑΠΟΧΩΡΕΙΣΙΣ ΕΚ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ 
ΜΕΤΑ ΤΕΚΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Αίτημα συνδεόμενον καί μέ τήν 
προστασίαν τής μητρότητος εΐναι ή 
άποχώρησις έχ τής υπηρεσίας τών 
Εγγάμων μετά τέκνου θηλέων υπαλ
λήλων, μετά τήν συμπλήρωσιν εικο
σαετούς πραγματικής ύπηρεσίας.

Τό αίτημα τούτο έκκρεμεΐ άπό 
μακροΰ χρόνου καί ή ίκανοποίησίς 
του θά ανακούφιση τάς Εν τή Τραπέ- 
ζη έργαζαμένας μητέρας.

Παραλλήλως πρός τούτο ύφίστα- 
ται καί τό αίτημα τής παροχής δυ
νατότητας είς τάς θήλεις υπαλλήλους 
δπως αποχωρούν τής ύπηρεσίας, Εφ’ 
δσον δηλώσουν δτι Επιθυμούν τούτο, 
έν έτος προ τής συμπληρώσεως τού 
50ου έτους τής ήλικίας των, μετά 
τήν συμπλήρωσιν τού 55ου έτους 
τής ήλικίας των.

Αυτονόητον τυγχάνει δτι δριον 
ήλικίας διά τήν άποχώρησίν των Εκ 
τής ύπηρεσίας παραμένει τό 50ον 
έτος.

8. — Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ VALEUR

Τό ύφιστάμενον σήμερον καθεστώς 
είς τον καθορισμόν τής VALEUR τών 
προσληφθέντων καί προσλαμβανο- 
μένων υπαλλήλων είναι Εν πολλοΐς 
άδικον.

Πρός άρσιν τής άδικίας Επιβάλλε
ται δπως ή VALEUR τών προσλη
φθέντων καί προσλαμβανομένων άπό 
1)1 μέχρι 31)3 υπολογίζεται άπό 
1) 1 καί τών προσληφθέντων καί 
προσλαμβανομένων άπό 1)7 — 
30)9 άπό 1ης ’Ιουλίου.

9. — ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Τό ύψος τών χορηγουμένων στε
γαστικών δανείων ουδόλως άνταπο- 
κρίνεται είς τά σημερινά δεδομένα 
τής αγοράς ακινήτου.

Τό ύψος τών στεγαστικών δα
νείων, συνεπώς, πρέπει νά άνα- 
προσαρμοσθή, ώστε νά παρέχεται ή 
ευχέρεια άγοράς άκινήτου είς τούς 
δικαιούμενους τούτου.

10. — ΕΠΕΚΤΑΣΙ Σ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ή καθιέρωσις τού Επιδόματος 
καυσίμων έπεβλήθη Εκ τής άνάγκης 
νά καλυφθή σημαντική δαπάνη τού 
Προσωπικού κατά τούς χειμερινούς 
μήνας.

Κατ’ αρχήν έγένετο άποδεκτόν δ
πως τούτο χορηγηθή είς τό Προσω
πικόν Ύποκ)των τών Βορείων δια
μερισμάτων τής χώρας.

Ή δαπάνη δμως διά καύσιμα δέν 
περιορίζεται μόνον είς τά βόρεια 
διαμερίσματα.

Εΐναι γνωστόν δτι ή έτησία έπι- 
βάρυνσις διά καύσιιμα όλων τών Ερ
γαζομένων, ασχέτως περιοχής, είναι 
σημαντική.

Άπαραίτητον καθίσταται δπως τό 
Επίδομα καυσίμων χορηγήται είς σ
παν τό Προσωπικόν τής Τραπέζης 
μας.

11. — ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑ
ΦΟΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕΤΑ ΔΕΚΑΕΤΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΟ
ΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣIΣ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Λογικόν καί δίκαιον είναι νά κα
ταβάλλεται καί είς τάς άποκλειστι- 
κώς άπασχολουμένας είς τήν γραφο
μηχανήν ύπαλλήλους, τό Επίδομα

3. - ’Οργανισμός 'Υπηρεσίας

5. - ’Ασφαλιστικόν

χειριστρίας μηχανών, δοθέντος δτι 
ή Εργασία των εΐναι είς τον αυτόν 
βαθμόν κοπιαστική καί άπαιτεΐ Εξά- 
σκησιν.

Είναι άνεγνωρισμένον Εξ άλλου δτι 
ή Επί σειράν Ετών Εργασία είς τήν 
γραφομηχανήν άποβαίνει είς βάρος 
τής ύγείας τών δακτυλογράφων 
(γραφικός σπασμός, δισκοπάθεια κ. 
λ.π. παθήσεις τών άνω άκρων) καί 
οπωσδήποτε Επέρχεται καί μείωσις 
τής άπσδόσεως των. Διά τον λόγον 
αυτόν κρίνομεν, δτι Επιβάλλεται, δ
πως, μετά τήν συμπλήρωσιν Εργα
σίας, 10 Ετών είς τήν γραφομηχα
νήν ή δακτυλογράφος μετατίθεται 
είς άλλην έργασίοιν.
Κύριε Διοικητά,

Τά άνωτέρω, Εν συνάψει έκτεθέν- 
τα, εΐναι τά γενικά καί θεμελιώδη 
αιτήματα τού Προσωπικού τής ’Εθνι
κής Τραπέζης.

Παραλλήλως πρός ταύτα ύφίσταν- 
ται, ώς συνημμένη κατάστασις, καί 
έτερα ζητήματα άφορώντα ομάδας 
ή κατηγορίας τού Προσωπικού, μι- 
κράς ή μεγάλας.

Έξ άλλου ύφίστανται ή δημιουρ- 
γούνται θέματα άφορώντα Επίσης 
τό σύνολον ή ομάδας τού Προσωπι
κού, διά τήν Εξάλειψιν τών οποίων 
δέν άπαιτεΐται ή Προσωπική σας 
παρέμβασις, δεδομένου δτι εΐναι κατ’ 
αρχήν λελυμένα καί συντρέχει μόνον 
ή τήρησις καί Εφαρμογή των (τακτι
κή διενέργεια προαγωγών, τήρησις 
ώραρίου, κανονική χορήγησις άδειών 
κ.λ.π.).

Βασικήν προϋπόθεσιν διά τήν 
ρύθμισιν τών αιτημάτων τού Προσω
πικού καί τήν άποφυγήν δημιουρ
γίας νέων θεμάτων καί άναταραχής, 
κρίνομεν τήν συνεργασίαν τών άρ- 

; μοδίων ’Οργάνων τής Τραπέζης καί 
τής ’Εκπροσωπήσεως είς δλας τάς 
φάσεις Επεξεργασίας μέχρι καί τής 
τελικής διατυπώσεως παντός Θέμα
τος άφορώντος είς τό Προσωπικόν. 
Νά τίθενται δέ ύπ’ δψιν σας μόνον 
πρός εγκρισιν ή Ενωρίτερον δταν 
προκύτπη διάστασις άπόψεων υπη
ρεσιακών εισηγήσεων καί Συλλογι
κής ήγεσίας.

Κύριε Διοικητά,
Έν πάση συντομίςι έθέσαμεν ύπ’ 

δφιν σας τά άπασχολοΰντα τό Προ
σωπικόν τής Τραπέζης μας θέματα 
καί διετυπώσαμεν τάς άπόψεις μας 
διά τήν άντιμετώπισιν τών έν γέ- 
νει αιτημάτων αΰτοΰ.

Μέ τό σύνολον τών Εργαζομένων 
είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν πιστεύο- 
μεν, δτι, Επί τών ήμερών σας θά 
εϋρουν τήν λύσιν των.

Έπαναλαμβάνομεν τήν ύπόσχεσιν 
τής συμπαραστάσεώς μας είς τό 
εργον τό όποιον Επωμίσθητε καί 
άναμένομεν πρόσκλησίν σας διά 
προφορικήν άνάπτυξιν καί συζήτη- 
σιν Επί τών έκτεθέντων.

Μετά τιμής
ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Ό Πρόεδρος 
Ν. Π IΣΚΟΠΟΣ 

Ό Γεν. Γραμματεύς 
Ν. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΠΙ'ΝΑΞ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

(Συνημμένος είς τό άπό 31)10) 
1974 υπόμνημα τού Συλλόγου Υ
παλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης πρός

τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης).
1) Άναγνώρισις ώς χρόνου υπαλ

ληλικής ύπηρεσίας τού χρόνου κατά 
τόν όποιον παρείχαν τοιαύτην καί 
μέχρι τής ύπαλληλοποιήσεώς των 
οι προσληφθέντες ώς έργάται, κλη
τήρες ή είσπράκτορες.

2) Ίκανοποίησίς αιτήματος Πολε
μιστών Ν. 751 καί 1836.

3) Μετάταξις ύπαλλήλων Εκ τού 
κλάδου είς δν άνήκουν τυπικώς, είς 
Εκείνον είς τόν όποιον άνήκουν οΰ- 
σιαστικώς. Μετάταξις Κλητήρων καί 
Είσπρακτόρων είς τό Κύριον Προ
σωπικόν, τών συγκεντρούντων τά ά- 
παιτούμενα προσόντα.

4) Μισθολογική τακτοποίησις τών 
Εκ μετατάξεως προερχομένων Ταμια
κών.

5) Χορήγησις ανθυγιεινού Επιδό
ματος είς διαχειριστάς χρηματικού.

6) Χορήγησις Επιδόματος είς δια- 
χειριστάς τίτλων.

7) Αΰξησις ποσού Επιδόματος 
παιδικής μερίμνης καί παράτασις 
καταβολής του μέχρι συμπληρώσεως 
τού 21ου έτους τών τέκνων.

8) Αναστολή Εξοφλήσεως πάσης 
φύσεως δανείων πρός τό Προσωπι
κόν, μέχρι βελτιώσεως τής οικονο
μικής θέσεώς των.

9) Άπόσβεσις τής προκαταβολής 
τού ποσού τών 15.000.000 διά τήν 
ΐσην μεταχείρησιν.

10) Άπόσβεσις συλλογικών ήνο- 
ποιήμένων δανείων.

1 1) Όμαλή υπηρεσιακή έξέλιξις 
ύπηρετούντων είς Μηχανολογιστικόν 
Κέντρον.

12) Κατοχύρωσις όμαλής υπηρε
σιακής έξελίξεως τών TELLERS.

13) Καταβολή είς Ταμεΐον Ύ
γείας ύπό τής Τραπέζης τού συνό
λου εισφοράς καί συνεισφοράς Επί 
τών αποδοχών, είς περίπτωσιν ποι
νής προσωρινής παύσεως μετά στε- 
ρήσεως τών αποδοχών, Τνα μή στε
ρείται τής περιθάλψεως ή οικογέ
νεια τού τιμωρουμένου.

14) Καταβολή Επιδόματος ξένης 
γλώσσης είς πτυχιούχους.

15) "Ιδρυσις Επιμορφωτικού ‘Ιν
στιτούτου διά τούς ύπαλλήλους.

Ό Πρόεδρος 
Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 

Ό Γεν. Γραμματεύς 
Ν. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΗΙΪΕ1ΒΪ1 
[II111· 

ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΚΜΟΥ 
ΗΑΘΜΟΥ

Είς τό προηγούμενον ψύλλον 
τής «Τραπεζιτικής» έκ τυπογραπ 
φιικής αβλεψίας, τό άφορών είς 
τά Επιτεύγματα τού ΤΎΠΕΤ κεί
μενον άπιεδόθη Εσφαλμένως είς 

τό σημεΐον πού άφοροΰσε τόν Βρε 
φονηπιακόν Σταθμόν.

Ζητοΰμεν συγνώμην άπό τήν 
Διοίκησιν τού ΤΥΠΕΤ καί τούς 
ή,σφαλισμένους καί προβαίνοιμεν 
είς τήν δημοσίευαιν τού ορθού 
κειμένου.

Τό θέμα τού Βρεφονηπιακού Στα
θμού . έρρυθμίσθη προσωρινώς διά 
τής έπιτεύξεως συνεργασίας μετά 
14 βρεφονηπιακών σταθμών οΐτινες 
πληρούν τάς προϋποθέσεις άρίστης 
λειτουργίας των. Είς τήν σχετικήν 
δαπάνην ή Τράπεζα, κατόπιν Ενερ
γειών τού Δ.Σ. τού Ταμείου, μετέ
χει διά ποσού δραχ. 1.000 δι’ έκα
στον τέκνον μητέρων Εργαζομένων 
έν τή Τραπέζη καί τό ΤΥΠΕΤ διά 
ποσού δραχ. 500 δΓ έκαστον τέ
κνον τόσον τών Εργαζομένων έν τή 
Τραπέζη μητέρων δσον καί δ Γ έκα
στον τέκνον τών άρρένων ύπαλλήλων 
τής Τραπέζης τών οποίων αί σύζυ
γοι Εργάζονται είς Ετέρους ’Οργα
νισμούς όΐτινες δέν διαθέτουν Βρεφο
νηπιακούς Σταθμούς ή δέν Ενισχύουν, 
πρός τούτο τάς έργαζομένας παρ’ 
αύτοΐς ύπαλλήλους - μητέρας.

Διευκρίνησις
Είς σχόλιόν μας, πού έδημο- 

σιεύΟη είς τό ύπ’ άριθ’ 345 
φύλλον, μηνός Σεπτεμβρίου άνε- 
γράψαμεν δτι ύπάρχει Περιφε
ρειακός πού βρίσκει ώς ’Ιδεώδη 
λύσι νά ασκούν καθήκοντα Ταμί- 
ου οί Διευθυνταί υποκατάστημά 
των, όταν ταύτα δέν Εχουν Τα
μία. ‘Η άποψις αυτή δέν ύπεστη 
ρίχθη ύπό Περιφερειακού Διευ- 
θυντοΰ άλλά ύπό Ετέρου ‘Ανώ
τερου στελέχους τής Τραπέζης.

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΤΕ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΙ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
σίΐών 30ο) ο καί τό αίτημα είχεν έ- 
δραιωθή Επί τών στοιχείων τής πε

ριόδου Εκείνης (Μάιος 1974).
Είς άλλας στήλας δημοσιευομεν 

τόν πίνακα τιμών διαφόρων ειδών 
πού είχεν συντάξει καί υποβάλλει μέ 
τήν καταγγελίαν τής Συμβάσεως ή 
αίρετή Διοίκησις τής Ο.Τ.Ο.Ε.

’Αξίζει νά σημειωθή δτι δέν 
προσεπάθησαν νά χορηγηθή ή αΰξη- 
σις τουλάχιστον άπό 1ης Σεπτεμ
βρίου, ώστε νά δοθή καί είς τούς 
συνταξιούχους τής Τραπέζης άπό 1ης 
Δεκεμβρίου, οπότε ούτοι θά έλάμβα- 
νον ηΰξημένον καί τό δώρον τών έ- 
ορτών τών Χριστουγέννων.

Ή άνακοίνωσις τής Ο.Τ.Ο.Ε,, πού 
δημοσιευομεν κατωτέρω, φανερώνει 
τήν Ενοχήν τών ανθρώπων πού, ά
νευ έξουσιοδοτήσεως τών Τραπεζι
κών ύπαλλήλων, διεχειρίσθη,σαν τό 
θέμα τής αύξήσεως τού μισθολογίου 
μας:

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
«Κατόπιν Εντόνων καί Επιπόνων' 

διαπραγματεύσεων μέ εκπροσώπους 
τής Κυβερνήσεως, έξεδόθη Υπουρ
γική άπόφασις διά τής όποιας ανα
προσαρμόζονται αί άποδοχαί τών 
Τραπεζικών ύπαλλήλων, άπό 1.10.74, 
ώς έξής: _ : Γ ■

1. Κατά 12ο)ο διά τό τμήμα μι
σθού μέχρι δραχ. 5.000.

2. Κατά 10ο) ο διά τό τμήμα μι
σθού άπο δραχ. 5.001 καί άνω,

’Επίσης, έπετεύχθη ή παράτασις 
τοϋ μηνιαίου Επιδόματος ακρίβειας 
(μικρομίσθων) καί διά τό 1975, ώς 
καί ή έπαύξησις αύτοϋ.

Τήν άνωτέρω αυξησιν ή Διοίκησις 
τής Ο.Τ.Ο.Ε. άπεδέχθη, ύπό τάς 
παρούσας συνθήκας, όμοφώνως, εύρε- 
θεΐσα Ενώπιον άκαμπτου στάσεως 
τής Κυβερνήσεως ή όποια έχει θέ
σει ώς δριον τών παρεχομένων αυξή
σεων πρός τούς Εργαζομένους άπό 
1.1.72 μέχρι σήμερον βάσει τών 
σημερινών δυνατοτήτων τής Οικονο
μίας, ποσοστόν πέριξ τοΰ 45ο) οι

Ή Κυβέρνησις στηριζομένη είς 
τήν άνωτέρω πολιτικήν της, άπέρι- 
ψεν σειράν άντιπροτάσεών μας σχε
τικών μέ τό μισθολογικόν μας αί
τημα, τό όποιον θά άντιμετωπισθή 
έξ ολοκλήρου είς τό μέλλον.

Μέ τήν ευκαιρία, σάς γνωρίζομεν 
δτι, δέν κρίνομεν σκόπιμον νά έν- 
διατρίψωμεν έπί τοΰ περιεχομένου 
άνακαινώσεως τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου τών 'Υπαλλήλων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης τής 'Ελλάδος έπί τού 
μισθολογικοϋ. Τήν άφήνομεν είς τήν 
κρίσιν τών συναδέλφων οί όποιοι 
πρέπει νά γνωρίζουν δτι ή έν λόγφ 
ένέργεια όπήρξεν οχι μόνον άντισυν- 
δικαλιστική αλλά προπάντων βλαπτι
κή διά τά συμφέροντα δλων ' τών 
Τραπεζικών ύπαλλήλων».
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4.10. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝ ΝΟ

ΜΙΣΜΑΤΩΝ

Ή οικονομική δραστηριότης των 
κατοίκων κάθε χώρας συνίσταται 
εις τήν αδιάκοπου, συστηματικήν 
καί συνεχή παραγωγή αγαθών καί 
υπηρεσιών, δΓ ών ικανοποιούνται 
αί άνάγκαι δλων τών ατόμων. Ή ΐ- 
κανοποίησις όμως τών αναγκών 
τών ατόμων μιας χώρας δεν είναι 
δυνατόν νά πραγματοποιηθή μέ τήν 
εις τήν χώραν ταύτην άναπτυσσο- 
μένην οικονομικήν δραστηριότητα 
αύτών. Άπαραιτήτως πρέπει νά 
λαμβάνη χώραν μία συνεχής οικο
νομική επικοινωνία μεταξύ τών κα
τοίκων τών διαφόρων χωρών. Ή οι
κονομική αυτή επικοινωνία είναι τό
σον έκδηλος είς τήν σύγχρονον οι
κονομικήν άνάπτυξ ιν τών κρατών, ώ
στε δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι οΰδέν 
θά έπραγματοποιήτο έκ τής τερά
στιας σήμερον τεχνολογικής καί πο
λιτιστικής προόδου άνευ αυτής. Ή 
ΰπαρξις λοιπόν συναλλαγών μεταξύ 
τών κρατών τυγχάνει βεβαία καί ά- 
παραίτητος διά τήν άνάπτυξιν πό
σης έθνικής οικονομίας.

Δεδομένου δτι έκάστη κυρίαρχος 
χώρα έχει τό ΐδικόν της νομισματι
κόν σύστημα καί δτι ή λογιστική θά 
πρέπει νά παρακολουθή τάς τοιαύ- 
τας συναλλαγάς είς τό εθνικόν νό
μισμα καθίσταται άνάγκη μετατρο
πής τών ξένων νομισμάτων είς εθνι
κόν τοιοΰτον. Τό σύνολον τών ξένων 
νομισμάτων καθώς έπίσης καί ό 
τρόπος διακανονισμού τών χρεαπαι- 
τήσεων μεταξύ τών κρατών συνιστά 
τήν έννοιαν τού συναλλάγματος. Αί 
μορφαί τού συναλλάγματος είναι: 
χρεώγραφα, τοκομερίδια, ταξιδιωτι
κοί έπιταγαί, πιστωτικά! έπιστο- 
λαί, τραπεζιτικοί έπιταγαί, μεταλ
λικά νομίσματα, τραπεζογραμμάτια 
καί πλήθος άλλων.

4.α. Μέθοδοι τηρήσ έ
ως τών λογαριασμών
Ξένου Νομίσματος

Αί βασικώτεραι μέθοδοι τηρήσεως 
τών λογαριασμών Ξένων Νομισμά
των είναι:

α) Ή μέθοδος τού είς Εθνικόν 
Νόμισμα αντιτίμου.

6) Ή μέθοδος του λογιστικού ι
σοτίμου.

γ) Ή μέθοδος τής αυτοτελούς 
λογιστικής παρακολουθήσεως.

Έξ αυτών αί δύο πρώται έπε- 
κράτησαν είς τήν πράξιν. Περαιτέ
ρω προβαίνομεν είς τήν χωριστήν 
άνάπτυξιν έκάστης μεθόδου.

α) Μέθοδος τού είς Εθνικόν νόμι
σμα άντιτίμου

Ή μέθοδος αυτή, ήτις καί τυγ
χάνει ή πλέον γνωστή έν τή πράξει 
έκ πρώτης όψεως είναι ευχερούς 
χρησιιμοποιήσεως. Αυτή δέον δπως 
χρησιμοποιείται έκεί δπου ή τήρη- 
σις λογαριασμών είς ξένον νόμισμα 
δέν έχει συστηματικόν χαρακτήρα.

Διά τής μεθόδου τού είς εθνικόν 
νόμισμα άντιτίμου ό λογαριασμός 
Ξ. Ν. τυγχάνει μικτός μεθ’ δλων 
τών μειονεκτημάτων τών μικτών λο
γαριασμών. Διά τής μεθόδου ταύτης 
μετατρέπομεν βάσει τής τιμής τής 
ή μέρας τά διάφορα ξένα νομίσματα 
είς έγχώριον νόμισμα. Αί τιμαί η
μέρας τών διαφόρων νομισμάτων με
ταβάλλονται συνεχώς. Επειδή Ο
μως όλαι σχεδόν αί χώραι τυγχά- 
νουσιν μέλη τού διεθνούς νομισματι
κού ταμείου, αί διακυμάνσεις τών 
τιμών δέν είναι δυνατόν νά είναι α
νώτεροι τών 1% υπέρ ή ύπό τής έ- 
πισήμου ισοτιμίας.

Λογιστικώς δημιουργώμεν τον λο
γαριασμόν ^ένον Νόμισμα, δστις 
τυγχάνει πρωτοβάθμιος περιληπτι
κός λογαριασμός αναλυόμενος είς 
τά κατ’ ιδίαν νομίσματα (δολλά- 
ρια, μάρκα, φράγκα, λιρέτται, λί- 
ραι κλπ.) καί ώς λογαριασμός α
ξίας ενεργητικού χρεούται μέ πά
σαν αΰξησιν καί πιστοΰται μέ πά- 
ταν έλάττωσιν.

Παράδειγμα: α) Άγοράζομεν
ο0$ προς 30 δρχ., 30 FR. προς 5 
δρχ., 100 £ προς 70 δρχ.

6) Καταθέτομεν 500$ είς τήν 
Τράπεζαν CHASE MANHATTAN 
BANK. Τιμή ημέρας 30 δρχ.

γ) Πωλοΰμεν 30$ προς 31 δρχ., 
20FR. πρός 6 δρχ., 50£ προς 80 
δρχ.

δ) Πραγματοποιείται κατάθεσις 
είς μίαν Τράπεζαν 100£. Τιμή η
μέρας 75 δρχ. (έγγραφή Τραπέ
ζης)· , „

Αί ημερολογιακοί έγγραφοι των 
ώς άνω πράξεων έν τφ ήμερολο- 
γίφ έσονται:

— α —
Ξένον Νόμισμα 
$ 60X29 1.740

8.890

FR.FR. 30X5 150
£ 100X70 7.000

Τ αμείον 8.890
— 6 —

καταθέσεις όψεις είς συνάλλαγμα 
CHASE MANHATTAN BANK 15.000

15.000

ιιένον Νόμισμα 15.000
$ 500X 30 15.000

Ταμεΐον 5.050
5.050Ξένον Νόμισμα

$ 30X31 930
FR.FR. 20 X 6 120

£ 50X50 4.000

Ξένον Νόμισμα 
£ 100X75 7.500

7.500

7.500καταθέσεις όψεις είς συνάλ.
Α 7.500

36.440 36.440

Ή ώς δίνω μέθοδος μειονεκτεΐ 
διότι δέν γνωρίζομεν τήν ποσότητα 
τών ξένων νομισμάτων. ’Αλλά διά 
τής γραμμογραφήσεως ίδιου καθο
λικού εΐναι δυνατόν νά παρακολου- 
θήσωιμεν είς στήλην ποσότητας τήν 
ποσότητα, όμως δέν αίρεται τό πε- 
ριεχόμενον τού λογαριασμού «Ξέ
νον Νάμισμοο) ώς μικτού. Θά πρέ
πει επομένως νά προβαίνωμεν είς 
περιοδικάς καταμετρήσεις τών Ξέ
νων Νομισμάτων.

β. Μέθοδος τού λογιστικού ισοτίμου

Κατά τήν μέθοδον τού λογιστι
κού ισοτίμου ό λογαριασμός «Ξέ
νον Νόμισμα» μετατρέπεται είς Ε
θνικόν τοιούτον διά μιας συμβατι
κής τιμής, ήτις καί καλείται λογι
στικόν ισότιμον.

Διά κάθε ξένον νόμισμα, δολλά- 
ρια, φράγκα, λίρας, μάρκα, λιρέτ- 
τας κλπ. καθορίζεται μία αυθαίρε
τος τιμή διά τής όποιας γίνεται 
ή μετατροπή τών ξένων νομισμάτων 
είς Εθνικόν νόμισμα. Ή αυθαίρε
τος αΰτη τιμή θά πρέπει νά παρα- 
μένη σταθερά καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τής οικονομικής χρήσεως. Είς 
άλλην περίπτωσιν, δηλαδή μεταβο
λής τής τιμής, θά πρέπει νά γίνε
ται έκκαθάρισις διά τής άπογρα-

φής- - „ .
Διά της μεθοδου του λογιστικού 

ισοτίμου οί λογαριασμοί -ένων Νο
μισμάτων τηρούνται ώς αμιγείς λο
γαριασμοί άξίας καί έάν διαιρέσω- 
μεν τό έκάστοτε υπόλοιπον τών λο
γαριασμών ξένων νομισμάτων δια 
τού λογιστικού ισοτίμου, εύρίσκο- 
μεν τά μένοντα ξένα νομίσματα. 
Τούτο άποτελεΐ έν πλεονέκτημα 
τής μεθόδου ταύτης, τού όποιου ή 
πρακτική σημασία τυγχάνει τερά
στια.

Έφ’ όσον διά τής μεθόδου τού 
λογιστικού ισοτίμου αί χρεωπιστώ- 
σεις τών λογαριασμών τών ξένων 
νομισμάτων γίνονται βάσει τού κα- 
θορισθέντος δΓ έκαστον νόμισμα 
λογιστικού ισοτίμου αί διάφορά! 
τών τρεχουσών τιμών άπό τό λογι
στικόν ισότιμον παρακολουθοΰνται 
είς τον λογαριασμόν «συναλλαγμα
τικοί διάφορά!».

Διακρίνομεν έν προκειμένη δύο 
περιπτώσεις: α) Τήν περίπτωσιν
καθ’ ήν έχαμεν οικονομικήν ενέρ
γειαν, δΓ ής ύφίσταται σχέσις συ
ναλλάγματος καί δραχμών.

Παραδείγματα:
ι) Άγοράζομεν 1.000$ πρός 29 

δρχ. (Λογιστικόν ισότιμον $ 30).
Ή έγγραφή θά είναι:

-ένον νόμισμα 30.000
$ 1.000 X 30

καταθέσεις οψεως είς συνάλ. 30.000
Α. λογ. $ 1.000 X 30

ιι) Έστω ότι πωλώμεν 500$ είς 
τήν τιμήν 31 δρχ,, ή λογιστική έγ-

Τ αμείον
Ξένον νόμισμα 

$ 500X30 
συν)καί διάφορά!

γραφή θά είναι:

15.000
15.000

500

6) Τήν περίπτωσιν καθ’ ήν είς 
τήν οικονομικήν ενέργειαν μεσολα
βούν δύο λογαριασμοί τού αυτού 
ξένου νομίσματος. Τότε δέν ύφίστα- 
ται λόγος δημιουργίας τού λογα
ριασμού «συναλλαγματικοί διάφο
ρά!» καθ’ όσον οί λογαριασμοί κι
νούνται μέ τό αυτό λογιστικόν ισό
τιμον.

Έκ τών ανωτέρω προκύπτει ότι 
ό λογαριασμός «συναλλαγματικά! 
διαφοραί» περιέχει τόσον πραγμα
τικός διαφοράς, όσον καί τυπικός 
τοιαύτας. ’Επομένως διά τής μεθό
δου τού λογιστικού ισοτίμου έχο- 
μεν τούς λογαριασμούς άξίας καί 
μόνον τόν λογαριασμόν «συναλλα
γματικοί διαφοραί» κατ’ άνάγκην 
μικτόν καί ό όποιος χαρακτηρίζε
ται έπί πλέον καί συμπληρωματι
κός τού λογαριασμού Ξένον Νόμι
σμα. Τοιουτοτρόπως άποφεύγομεν 
τήν έκκαθάρισιν τών λογαριασμών 
είς ξένον νόμισμα καί προβαίνουεν 
είς τήν έκκαθάρισιν μόνον τού λο
γαριασμού «συναλλαγματικοί δια
φοραί».

Ή έκκαθάρισις τού μικτού λογα
ριασμού συν)καί διαφοραί πραγμα
τοποιείται ώς κάτωθι:

α) Πραγματοποιείται ή άπογρα- 
φή τών μενόντων ξένων νομισμάτων 
ή τών απαιτήσεων τούτων.

6) Προβαίνομεν είς τήν άποτίμη- 
σιν τών μενόντων βάσει τής τιμής 
τής ημέρας, ήτις εύρίσκεται έκ τού 
δελτίου τιμών συναλλάγματος τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος.

γ) Τέλος έκπίπτομεν τά λογιστι
κά ισότιμα τών μενόντων καί τοιου
τοτρόπως πραγματοποιείται ή έκκα- 
θάρισις τού λογαριασμού «συναλλα
γματικοί διαφοραί», διά τής λογι
στικής έγγραφής:

α) έάν πρόκειται περί κέρδους

Συναλλαγματικά! διαφοραί X
Κέρδη συναλλάγματος X

β) έάν πρόκειται περί ζημίας

Ζημίαι έκ συναλλάγματος X
Συναλλαγματικοί διαφοραί X

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Κοινωνικά

ΔΩΡΕΛΙ
ΤΠΕΡ ΤΟΤ ΤΤΠΕΤ

• Ή δνεύθυνσις καί τό Προσω
πικόν τοΰ "Υποκαταστήματος ’Αγρί
νιου είς μνήμην τοΰ πατρός τής συν
αδέλφου Αλεξάνδρας Φουκανέλη, 
δραχ. 1.75Θ

• Ό Διευθυντής καί τό Προσω
πικόν τοΰ ' Υποκαταστήματος Δά
φνης είς μνήμην τοΰ πατρός τοΰ συν
αδέλφου Ήλία Π απαποστόλου, δρχ. 
850

• Οί υπάλληλοι τών υπηρεσιών 
Γραμματείας καί Κινήσεως Προσω
πικού είς μνήμην τοΰ πατρός τής 
συναδέλφου Αγγελικής Βαρέλα, 
δρχ. 1.100

ΕΥΧΑΙ

• Είς τόν φίλον καί συνάδελφον 
Δήμο Ιίαμοιτση, υποκαταστήματος 
Θηβών, καί τήν σύζυγόν του, εύχο
μαι νά χαίρωνται τό χαριτωμένο ά- 
γοράκι που απέκτησαν.

ΑΠ. ΜΠΑΜΙΧΑΣ
• Είς τόν Αγαπητόν φίλον Γιώρ

γο Κούρεντα τοΰ Ύποκ)τος Καλαμ
πάκας, πού έτέλεσε τούς γάμους του 
μετά τής συναδέλφου Εΰης Μυλω
νά, τοΰ Ύποκ)τος Τρικάλων, πολ
λές ευχές γιά μιά ευτυχισμένη καί 
χαρούμενη ζωή.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
• Είς τούς συναδέλφους Γεώρ

γιον Κούρεντα, 'Υποκαταστήματος 
Καλαμπάκας καί Εύη Μυλωνά, υπο
καταστήματος Τρικάλων, πού έτέλε- 
σαν τούς γάμους των τό Σάββατο 
2)11)74 εύχόμεθα κάθε ευτυχία.

ΑΠ. ΜΠΡΑΧΑΛΑΣ 
ΙίΩΝ. ΜΙΤΣΙΟΣ

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον δργανον τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.
•

Δ)νσεις συμφώνως τφ Νόμφ: 
Υπεύθυνος:

ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
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Διευθυντής Συντάξεως: 
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Καμελιών 42 — Π. Ψυχικόν 

•
'Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 32)9306

Είς τό τελευταίου βιβλίον του, ό 
μεγάλος Αμερικανός οικονομολόγος 
Τζών Κέννεθ Γκαλμπραίηθ υποστη
ρίζει, ότι σύγχρονα οικονομικά δει
νά όπως ή ενεργειακή κρίσις καί ή 
σπάνις πρώτων υλών, είναι δυνατόν 
νά αποδοθούν κατά τό πλεΐστον, είς 
τό γεγονός ότι «ή οικονομική έπι- 
στήμη έχασε τήν επαφήν μέ τήν 
πραγματικότητα».

Ό καθηγητής Γκαλμπραίηθ ώμί- 
λει πρός "Αγγλον δημοσιογράφον 
σχετικώς μέ τό νέον βιβλίον του 
«Οικονομικά καί Κοινωνικός Σκο
πός (ECONOMICS AND THE PU
BLIC PURPOSE) τό όποιον συμ
πληρώνει τριλογίαν, άντιπροσωπεύ- 
ουσαν, όπως λέγει ό ίδιος, έργα- 
σίαν ολοκλήρου εικοσαετίας. Τά 
δύο πρώτα βιβλία τής τριλογίας, 
είναι τά γνωστότατα καί είς τήν 
'Ελλάδα «Ή Κοινωνία τής Αφθο
νίας» καί «Τό Νέον Βιομηχανικόν 
Κράτος». Τά «Οικονομικά καί Κοι
νωνικός Σκοπός» πρόκειται έπίσης 
νά κυκλοφορήσουν είς έλληνικήν έκ- 
δοσιν...

Παρουσιάζων διά ζώσης τό νέον 
βιβλίον του, ο καθηγητής Γκαλμ
πραίηθ λέγει ότι τό «σύστημα α
γοράς» άποτελούμενον έκ μυριάδων 
μικρών επιχειρήσεων καί «άνταπο- 
κρννόμενον κατά τάς γενικός γραμ- 
μάς του είς τό νεοκλασσικόν πρό
τυπον» θά έπιζήση, καθ’ όσον έκτε- 
λεΐ έργα, τά όποια δέν προσφέρον- 
ται είς όργάνωσιν υψηλού βαθμού, 
αλλά τελούν ύπό τήν έπίβλεψιν τοΰ 
μεμονωμένου έπι χει ρη ματ ί ου.

Ή μικρά έπιχείρησις άσκεΐ πε- 
ριωρισμένον μόνον έλεγχον έπί τών 
τιμών, είς τάς όποιας πωλεΐ τά 
προϊόντα καί τάς υπηρεσίας της καί 
ακόμη περισσότερον περιωρισμένον 
έλεγχον έπί τών θελήσεων τών πε
λοτών της. Άρα, είς τό τμήμα τού
το τής οικονομίας, ή έπιχείρησις 
εΐναι άκόμη υποτελής τής αγοράς 
καί τοΰ κράτους, οΰτω δέ και τοΰ 
πελάτου καί τοΰ πολίτου». Τούτο 
σημαίνει ότι τό σύστημα αγοράς υ
πακούει είς τόν πρώτον νόμον τής 
νεοκλασσικής οικονομικής επιστή
μης, ό όποιος λέγει, ότι ό πελάτης 
πληροφορεί διά τών προμηθειών 
του τήν αγοράν καί ότι ό επιχει
ρηματίας άνταποκρίνεται είς τάς ε
πιτυχίας τής αγοράς καί τού κα- 
ταναλωτοΰ διότι μόνον οϋτω ήμπο- 
ρεΐ νά μεγιστοποίηση τά κέρδη 
της, πράγμα τό όποιον άποτελεΐ 
καί τόν λόγον ΰπάρξεώς της.

Αλλά κατά τήν άποψιν τοΰ καθη- 
γητοΰ Γκαλμπραίηθ, τό «σύστημα 
αγοράς» είναι ή μία όψις τού νομί
σματος. Ή άλλη όψις, εΐναι τό «σύ
στημα τού προγραμματισμού», τό 
όποιον άποτελεΐται έκ τών γιγαν- 
τιαίων έταιριών καί όπου δέν έχουν 
πλέον εφαρμογήν οί παραδοσιακοί 
νόμοι.

Αί επιχειρήσεις, αί όποΐαι απο
τελούν τό «σύστημα προγραμματι- 
σμοΰ» δέν ΰπακούουν είς τήν αγο
ράν ή τό κράτος, ελέγχουν είς με- 
γάλην έκτασιν τάς τιμάς καί τό 
κόστος των καί παρακάμπτουσαι 
τήν αγοράν ήμποροΰν, διά τής θεα
ματικής άναπτύξεως τής διαφημί- 
σεως, τοΰ μάρκετιγκ κλπ. νά πεί
θουν τόν καταναλωτήν όπως εΰθυ- 
γραμμισθή μέ τούς στόχους των. 
Παραλλήλως, αί έπιχειρήσεις αύταί 
ασκούν μείζονα επιρροήν έπί τοΰ 
συγχρόνου κόστους. ’Αλλά σημαντι- 
κώτερον άπό τό τελευταΐον τούτο 
είναι αί σχέσεις τών μεγάλων έπι- 
χειρήσεων μετά τής Γραφειοκρα
τίας, χάρις είς τάς οποίας αί ά- 
νάγκαι των (π.χ. αυτοκινητόδρομοι 
διά τάς βιομηχανίας αυτοκινήτου, 
αεροδρόμια διά τάς βιομηχανίας 
αεροπλάνων, νέα όπλα καί διοοστη- 
μικαί έρευνα ι διά τάς προαναφερ- 
θείσας καί άλλας βιομηχανίας) ε
ξελίσσονται είς επίσημον οικονομι
κήν πολιτικήν.

Ή ισχύς τών μεγάλων επιχειρή
σεων — γράφει ό καθηγητής Γκαλμ
πραίηθ — έχει συγκεντρωθή είς 
τήν «τεχνοδομήν» (ομάδα, ή οποία 
άποτελεΐται άπό τούς ανώτερους 
διευθύνοντας επιστήμονας, μηχανι
κούς, ειδικούς τού μάρκετιγκ, έλεγ- 
κτάς, δικηγόρους), ή οποία έχει ύ- 
ποκαταστήσει τόν ιδιοκτήτην (μέ
τοχον) «διότι ή πηγή τής ισχύος 
εΐναι αί πληροφορίαι καί διότι μό
νον τά μέλη τής τεχνοδομής, κατέ
χουν τάς πληροφορίας έκ τών ο
ποίων έξαρτώνται αί αποφάσεις».

"Αλλος σημοηπτκός παράγων, ό 
όποιος, κατά τόν καθηγητήν Γκαλμ
πραίηθ, διαφοροποιεί τό «σύστημα 
αγοράς» άπό τό «σύστημα προ
γραμματισμού», εΐναι τό γεγονός 
ότι «είς τό σύστημα αγοράς τό κέρ
δος παραμένει ώς κύριον κίνητρον 
καθόσον ούδείς άλλος στόχος έγ- 
γυάται τήν έπιβίωσιν τής μνκράς 
έπιχειρήσεως... ένώ είς τήν μεγά- 
λην έπιχείρησιν τού συστήματος 
προγραμματισμού, άν καί ΰπάρχη 
άκόμη άνάγκη βασικού επιπέδου 
κέρδους, πέραν ώρισμένου έπιπέδου 
ή άνάπτυξις τής δεδομένης έται- 
ρίας καθίσταται λίαν σημαντική, 
καθ’ όσον δΓ αύτής καθίσταται ε
φικτή ή ανταμοιβή τής τεχνοδομής».

"Οταν κατανοηθούν αί βασικοί 
αύταί διαφοραί — συνέχισεν ό κα
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θηγητής Γκαλμπραίηθ ■—■ κατα- 
νοοΰνται καί αί δυσχέρειαι τής συγ
χρόνου οικονομίας. «’Αφού τό ήμι- 
συ τής οικονομίας, τό σύστημα α
γοράς, είναι ανίσχυραν είς δ,τι α
φορά είς τάς τιμάς καί τό κόστος 
του, είναι έπίσης καί μάλλον ανί
σχυραν, άπό τεχνικής πλευράς, νά 
πείθουν τόν καταναλωτήν καί τό 
κράτος. Κατά τούτο, δέν πρέπει 
νά έκπλήσση τό φαινόμενον τής 
βραδυπορείας του, έν σχέσει προς 
τό τμήμα εκείνο τής οικονομίας, 
τό όποιον ελέγχει τάς τιμάς καί 
τό κόστος του, άρα καί τά κέρδη 
του καί τάς πηγάς άπό τάς οποίας 
αντλεί κεφάλαιον καί τό όποιον ήμ- 
πορεΐ νά πείθη τούς κοταναλωτάς 
καί νά μεταβάλη τάς δημοσίας ά- 
νάγκας είς επίσημον πολιτικήν τού 
κράτους».
ΑΣΥΜΜΕΤΡΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ

ΦΟΡΑΝ ΑΓΑΘΩΝ 
Τούτο, κοτά τόν καθηγητήν 

Γκαλμπραίηθ, «έξηγεΐ διατί υπάρχει 
άσυμμετρία είς τήν προσφοράν α
γαθών», καί διατί π.χ. ανδρικά α
ποσμητικά, όπλα, αώτοκιινητόδρο- 
μοι κλπ., προσφέρονται άφθόνως, έ
νώ σπανίζουν ένδημικώς άγαθά ώς 
ή στέγη, αί ύγειονομικαί ύπηρεσίαι, 
αί δημόσιαι μεταφοραί καί ή καθα- 
ριότης τών δρόμων.

Τούτο, έπίσης, εξηγεί, ώς πι
στεύει ό καθηγητής Γκαλμπραίηθ, 
τάς άποκαλουμένας κρίσεις... Κρί
σις ηλεκτρικού ρεύματος είς τήν 
Νέαν 'Υόρκην, κρίσις πετρελαίο>ν 
εις ολόκληρον τήν Αμερικήν, κρίσις 
δημοσιογραφικού χάρτου, κρίσις α
λουμινίου τελευταίως, ένώ οΰδέν έκ 
τών προϊόντων τούτων σπανίζει μέ 
τά παλαιά μέτρα. Ή έξήγησις εΐ
ναι, ότι ώρισμένα τμήματα τής οι
κονομίας, αναπτύσσονται ταχύτε- 
ρον άπό άλλα τμήματα — ό κλι

ματισμός ταχύτερον άπό τήν παρα
γωγήν ρεύματος, τό αύτοκίνητον 
καί ή θέρμανσις τών οικιών ταχύ
τερον άπό τήν παραγωγήν τών διυ
λιστηρίων.
SNIΣΧΥΣI Σ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Ε

ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
"Οταν γίνη όιντιληπτή ή άσυμ

μετρία αυτή — πιστεύει ό καθηγη
τής Γκαλμπραίηθ — ή οικονομική 
επιστήμη άνακτα τήν ικανότητά της 
νά επισημαίνη τούς λόγους τών κρί
σεων καί νά προτείνη φάρμακα. Τό 
πρόβλημα έγκειται είς τούς άσθε- 
νεΐς έπιχειρημοτικούς κλάοους, ώς 
λ.χ. αί ύγειονομικαί ύπηρεσίαι, ή 
στέγασις, ή γεωργία, αί δημόσιαι 
μεταφοραί.

Διά νά ένισχυθοΰν οί έν λόγφ 
κλάδοι, ό καθηγητής Γκαλμπραίηθ 
προτείνει «κατά προτίμησιν πρόσ- 
βασιν είς τό δημόσιον κεφάλαιον, 
βοήθειαν διά νά αποκτήσουν τήν όρ- 
γάνωσιν τής οποίας στερούνται σή
μερον καθώς καί διά νά αναπτυ
χθούν τεχνολογικώς... πράγματα τά 
όποια απαιτούν ή πλήρη κρατικήν 
ιδιοκτησίαν ή πλήρη δημοσίοη/ ευ
θύνην διά τάς έπιόόσεις των».

'Ο καθηγητής Γκαλμπραίηθ απο
κρούει τόν ισχυρισμόν, ότι «θά έ- 
χάνετο ή έπιχειρηματικότης έάν αί 
μικραί επιχειρήσεις ήθελον λάβει 
τήν προαναφερθεΐσαν βοήθειαν». 
‘Απλώς τό κράτος θό έπραττεν έ- 
κεΐνο, τό όποιον δέν εΐναι είς θέσιν 
νά πράξη ό μικρός επιχειρηματίας. 
Π.χ. είς τήν γεωργίαν ό μικρός έ- 
πιχειρηματίας δέν δύνοται νά έκτε- 
λή επιστημονικός έρεύνας. Καμμία 
γεωργική καινοτομία δέν προήλθε 
άπό μεμονωμένον αγρότην, αλλά ά
πό τό κράτος, άπό πειραματικούς 
σταθμούς, γεωπονικάς σχολάς, ή ά
πό τάς μεγάλας βιομηχανίας αί ό
ποια ι εφοδιάζουν τήν γεωργίαν».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΝ ΟΡΟΝ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΟΣΕΟΣ

# Ύπό τού Συνεταιρισμού
Ή Διοίκησις τού Προμηθευτι

κού καί Πιστωτικού Συνεταιρι
σμού έξέδωσε τήν κατωτέρω ά- 
νιακοίνωσιν:

Κύριοι Συνεταίροι,
Ευχαρίστως σας γνωρίζομεν ότι ή 

Σεβαστή Διοίκησις τής Τραπέζης, 
κατόπιν πρστάσεως τοΰ Συνεταιρι
σμού, άπεδέχύη τήν έπί βελτίφ τρο- 
ποποίησιν τών όρων τής πρός 'Υμάς 
παρεχόμενης, μέσφ τοΰ Συν) σμοΰ πι- 
στώσεως, ώς κάτωθι:

ΥΨΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ: 4 1)2 Μι
σθοί ή Συντάξεις (αντί τών μέχρι 
σήμερον 4).

ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ: 30
μηνιαιαι δόσεις (αντί τών μέχρι σή
μερον 22).
Κύριοι Συνεταίροι,

Ή Διοίκησις τοΰ Συνεταιρισμού, 
κατόπιν τοΰ έκδηλωθέντος θερμοΰ εν
διαφέροντος τής Διοικήσεως τής ’Ε
θνικής Τραπέζης, αισθάνεται τήν ύ- 
ποχρέωσιν όπως έκφράσγ] τάς θερμάς 
ευχαριστίας της διά τήν στοργικήν 
καί φιλοϋπαλληλικήν μεταχείρισιν 
τόσον τών εν ένεργεία όσον καί 
τών έν άπομαχίφ συναδέλφων είς 
τούς όποιους δίδεται οΰτω ή ευχέ

ρεια ίκανοποιήσεως μεγάλου μέρους 
τών βιοτικών αναγκών των διά πο
λύ μικρών μηνιαίων δόσεων.

Καλοΰμεν κατόπιν τούτου τούς κ.κ. 
Συνεταίρους άλλα καί πάντας τούς 
μή εγγεγραμμένους είς τόν Συνεται
ρισμόν συναδέλφους, δποις έπισκε- 
φθώσι τό Πρατήριον 'Υφασμάτων 
τοΰ Συνεταιρισμού, τό όποιον είναι 
πλήρως έφοδιασμένον μέ τά έκλεκτώ- 
τερα είδη καί είς τιμάς χαμηλωτέ- 
ρας τών τοιούτων τής έλευθέρας αγο
ράς.

Ση,μειώσατε ότι έκτος τής μεγά
λης ποικιλίας τών ειδών τοΰ Πρα
τηρίου, δύνασθε, μέσφ τής πιστώ- 
σεώς σας, νά προμηθευθήτε διά Δια
τακτικών μας καί πλείστα άλλα εί
δη ήτοι ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΣ ΣΤ- 
ΣΚΕΥΑΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, Ε
ΛΑΣΤΙΚΑ ΑΤΚΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΙ
ΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΥΑΛΙΚΑ, ΥΠΟ
ΔΗΜΑΤΑ, ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ, ΠΑΙΔΙ
ΚΑ, κλπ. κλπ.

ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΗΜΕΡΟΝ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ 
ΑΛΛΟΤΕ ΝΑ ΣΤΝΑΛΛΑΣΕΣΘΕ 
ΤΟΣΟΝ ΜΕΤΡΗΤΟΥΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝ
ΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ ΣΑΣ.

ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΚΕΡΔΗ 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.) μελέτη τοΰ κ. Ρ. Φακιολά «Άγο-
χνει τήν ποσοστιαία αύξηση κερδών ρά εργασίας καί διάρθρωσις άμοι-
καί έργοσικών αποδοχών μεταξύ βών εις τήν έλληνικήν βιομηχανίαν»
1968 καί 1972, στις 150 σημαν- πού έξεδόθη πρό ολίγων μηνών άπό
τικώτερες ελληνικές βιομηχανίες. τόν Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχά-

Ό πίνακας έχει ληφθή άπό τήν νων
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΝ ΜΕΤΑ-

ΞΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1968 — 1972

Καθαρά κέρδη Μισθοί

Είδη διατροφής ................................. 1 5,5% 37,7%
Ποτών................................................... 1 1 6,3% 39,6%
Καπνού................................................. 55,4% 36 %
'Υφαντικά............................................ 251,5% 26,8%
Είδη ένδΰσεως καί ύποδήσεως . . . 255,1% 22,5%
Ξύλου καί φελλού.......................... 483,8% 37,4%
’Επίπλων............................................. 297,8% 26,9%
Χάρτου........................................ .... . . 525,8% 35,3%
Εκτυπώσεων — εκδόσεων.............. 1.134,8% 47 %
Δέρματος............................................ 1.090,3% 41,7%
’Ελαστικού καί πλαστικών ειδών . . 96,9% 25,9%
Χημικά................................................. 3.822,2% 71,1%
Παραγωγών πετρελαίου — ανθρακ. 66,3% 31,3%
Μή μεταλλικών ορυκτών............... 278,2% 36,3%
Βασικαί μεταλλουργικοί ............... 185,5% 13 %
Μεταλλικών προϊόντων..................... 359,8% 35,7%
Μηχανών καί συσκευών..................... 267,5% 55,2%
’Ηλεκτρικών μηχανών........................ 231,6% 34,9%
Μεταφορικών μέσων......................... 265,9% 37,7%
Διαφόρων............................................ 1 1,9% 23,9%

Μέσος σταθμικός όρος 3 Π % 37,2%
Τό 1973 ή αύξηση τών έργατι-

κών άποδοχών δέν ξεπέρασε τό 17%. λο μέρος τους μετετράπη σέ υπέρ-
Είναι γνωστό δέ δτι πραγματοποιή- αποθεματοποίηση πρώτων υλών ή έ-
θηκαν ίλιγγιώδη κέρδη, πού μεγά- τοίμων προϊόντων.



Οί άριθροί 
κατηγορούν

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΔΕΗ ΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ

και άηοδεικννονν
Είναι τόσον εύγλωττοι oil κατωτέρω ττίνοΙκΕς ττον συνώδευαιν την 'κα

ταγγελία τής Συμβάσεως ΰιτο τής αιρετής Διο ικήσΙεωις τής Ο. Τ.Ο. Έ. 
πού καί μόνον αυτούς αν χρησιμοποιούσε ώς οπλον ή διωριρμένη 
Διοίκησις τής Ο.Τ.Ο.Ε., 6-ά έπετύγχοινε καλύτερο άποτέλεσμα εις τάς 
αυξήσεις. Τά όπλα όιμως χρησιιμοποιούνται όταν διεξάγονται αγώνες. 
Καί δυστυχώς για ιμάς ούδεϊς άγων διεξήχιθη καί ούδεμία προσπάθεια 
κατεβλήΟη. Οί άνθρωποι πού εκπροσωπούν, παρά τήν δελησί τους, τούς 
Τραπεζικούς υπαλλήλους είχαν άναλάβει ΰποχρέωσιν νά δεχθούν τά ψυ- 

χία ικαί νά χειροκροτήσουν. ΆλλοιώςΙ δεν θά είχαν διορισθείΐ.

Π I Ν Α Ξ 1

(Τιμαί λιανικής πωλήσεως ένίων βασικών ειδών καί υπηρεσιών αγο
ράς ’Αθηνών εις δραχμάς άνά χιλιόγραμμον).

ΕΙΔΗ

’Άρτος Λευκός
Κρέέας βόειον (μπούτι) νωπόν 
Κρέας μόσχου (μπούτι) νωπόν 
Κρέας άμναΰ γάλακτος νωπόν 
Κρέας χοιρινόν νωπόν 
Κρέας κατεψυγμένον βόειον άνευ ο

στών
Κατόπουλα (νωπά)
Λιθρίνια (νωπά)
Γόπες (νωπές)
Κέφαλοι (νωποί)
Μαρίδες (νωπές)
Λιθρίνια κατεψυγμένα 
Φαγκριά
Βακαλάος Π αστός 
’ Ελαιόλαδον
Βούτυρον νωπό εγχώριον 
Φυτίνη 1)2 χιλιόγραμμον 
Τυρός φέτα 
Καφές Κομμένος 
Ώά ή μέρας 
Ώά Κοινά
Γάλα Συμπεπυκνωμένον
Γάλα νωπόν (πλαστ. φιάλη)
Κουνουπίδι
Λάχανο
Παντζάρια
Τομάτα
Πορτοκάλια
Καφές καφενείου
Σάπων
Κοπή Κόμης (κουρευτικά) 
Κινηματογράφος Α' Προβολής Είσ. 
Κινηματογράφος Β' Προβολής Είσ. 
'Τποδήματα ανδρικά (Σεβαστάκη) 
'Τποδήματα γυναικεία (Σεβαστάκη) 
Είσιτήριον Τρόλεϋ Λεωφορ.
Βενζίνη κοινή (άνά λίτρο)
Βενζίνη σούπερ (άνά λίτρο)

χν. 1966 Ίαν. 1974 Ποσοσ. 
Μεταβ. $

4,80 7,80 62,5$
33,50 78,00 132,8
42,50 94,50 122,4
40,70 85,40 109,8
36,00 -68,00 88,9

30,40 62,40 105,3
23,00 41,10 78,7
54,70 114,00 10-8,4
25,10 40,50 61,4
37,30 65,00 74,3
12,40 22,00 77,4
13,00 18,40 41,5
19,00 34,20 80,0
20,30 51,80 155,2
25,70 52,25 103,3
55,70 72,00 29,3
18,00 31,40 74,4
32,00 52,00 62,5
90,00 126,00 40,0

1,75 2,50 42,9
1,50 2,20 46,7
8,05 10,90 35,4
4,05 -6,50 60,5
3,35 8,70 159,7
2,70 7,00 159,3
3,55 8,30 133,8
5,05 14,25 182,2
4,35 7,45 71,2
2,80 4,50 60,7
9,85 21,50 118,3

1-6,50 30,00 81,8
18,00 30,00 66,7
10,00 18,00 80,0

330 645,00 95,5
275 515,00 87,3

1,50 3,50 133,3
5,00 13,50 170,0
5,75 1-6,50 187,0

Μέση αστάθμητος ποσοστιαία μεταβολή 94,4$

Π I Ν Α Ξ 2

(Τιμαί λιανικής πωλήσεως ένίων 
ράς ’Αθηνών εις δραχμάς άνά

ΕΙΔΗ

’Άρτος λευκός
Κρέας βόειον (μπούτι) νωπόν 
Κρέας μόσχου (μπούτι) νωπόν 
Κρέας άμνοΰ γάλακτος νωπόν 
Κρέας χοιρινόν νωπόν 
Κρέας κατεψυγμένο βόειον άνευ ο

στών
Κοτόπουλα νωπά 
Λιθρίνια νωπά 
Γόπες νωπές 
Κέφαλοι νωποί 
Μαρίδες νωπές 
Λιθρίνια Κατεψυγμένα 
Φαγκριά
Βακαλάος Παστός 
’Ελαιόλαδον
Βούτυρον νωπόν εγχώριον 
Φυτίνη (1)2 χιλιόγραμμον)
Τυρός φέτα 
Καφές Κομμένος 
Ώά ημέρας 
Ώά κοινά
Γάλα Συμπεπυκνωμένον
Γάλα νωπόν (πλαστ. φιάλη)
Κουνουπίδι
Λάχανο
Παντζάρια
Τομάτα
Καφές καφενείου 
Σάπων
Κοπή Κόμης (κουρευτικά) 
Κινηματογράφος Α’ Προβολής Είσ. 
Κινηματογράφος Β' Προβολής Είσ. 
’Τποδήματα ανδρικά (Σεβαστάκη) 
’Τποδήματα γυναικεία (Σεβαστάκη) 
Εισιτήρια Τρόλεϋ Λεωφορείων 
Βενζίνη κοινή άνά λίτρο 
Βενζίνη σούπερ άνά λίτρο

βασικών ειδών καί υπηρεσιών άγο-
χιλιόγραμμον),

Σεππ. 1973 Ίαν. 1974 Ποσοσ. 
μεταβ. $

5,85 7,80 33,3
65,70 78,00 18,7
79,80 94,50 18,4
69,40 85,40 23,1
55,80 68,00 21,9

-62,40 62,40
41,10 41,10 —

84,00 114,00 35,7
30,10 40,50 34,6
5-0,40 65,00 29,0
15,70 22,00 40,1
18,30 18,40 0,5
31,10 34,20 10,0
48,50 51,80 6,8
48,75 52,25 7,2
70,80 72,00 1,7
30,45 31,40 3,1
44,-60 52,00 16,6

122,00 126,00 3,3
2,20 2,50 13,6
1,88 2,20 17,0

10,70 10,90 1,9
5,80 6,50 12,1
8,70 8,70
7,00 7,00 —

5,50 8,30 50,9
4,40 14,25 223,9
3,20 4,50 40,6

15,90 21,50 33,2
24,00 30,00 25,0
30,00 30,00 —

18,00 18,00 —

645,00 645,00 —

515,00 515,00 —.

3,00 3,50 16,7
7,00 13,50 92,9
8,00 16,50 106,2

Μέση αστάθμητος ποσοστιαία μεταβολή 25,4$

° Προσφοραί υπέρ τηρ Κύπρου
Εις τον ‘Έρρανσν υπέρ τής Κύπρου ττροισέψερον:

—Τό Προσωπικόν τής Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών Ε.Τ.Ε. 
ιδρχ. 174.100.

—Τό Σωματεΐον Καθαριστριών ’Εθνικής Τραιπέζης δρχ. 7.000. 
Ετερος 7.000 δρχ. προσ$ψερε υπέρ τών ’Ενόπλων δυνάμεων.

g Q 0 0 0 0 οοο

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.) 
τυχία,ν. Αιχχσμ.ένο το Ορο 
σωπεζο «α,ρεδίδετο εις την 
εζ-μ-ετάλευσι τοϋ ζόμ-μχτος 
η -άζυμα χειρότερα, τών δι
αφόρων ζοραταρχών, εές τά 
ζελεύσμ,ατα τών οποίων ύ- 
πήζοοε τυφλά τό Αιοζ. 
Χυμβούλίον.

"Οταν ό Χύλλογος έζενεΐ 
το ζαί έδρα μαζράν τής πο
λιτικής ζαί ήοχολεΐτο με 
τήν ίζανοΛοίησεν τών αιτη
μάτων τών μελών του τότε 
τά επιτεύγματα ήβαν πλού
σια. Εις παρόμοιας στι- 
γμάς έπετεύχθη ή προώ
θησες ζαί έπίλυσις τών δυ
σχερών προβλημάτων πού 
άντιμετώπιζε τό Οροσωπι- 
ζόν τής Έθνιζής Τραπε- 
ζης ζαί έτέθησαν τά θεμέ
λια επί τών όποιων εστηρί- 
χθη ζαί στηρίζεται μέχρι 
σήμερον ή θέσις μας ώς ύ- 
παλλήλων τού πρώτου πι- 
στωτιζού ιδρύματος τής 
χώρας μας.

’ Ανάγζη, λοιπόν νά παρα- 
μείνωμεν ζαί σήμερον μα- 
ζράν τής πολιτιζής διαμά
χης. ’ Ανάγζη νά διατηρή- 
σωμεν τήν συνδιζαλιστιζή 
μας φυσιογνωμία ζαί νά 
μήν παραδοθώμεν εις τούς 
επιτηδείους πού ήρχισαν, 
ώς σειρρήνες, νά ψιθυρί
ζουν εις τά ώτα μας τό τρα 
γούδι τους.

Τό Αιοιζ. Χυμβούλιον 
τού Χυλλόγου δηλώνει ζα- 
τά τον πλέον ζατηγορηματι 
ζόν τρόπον ότι θά άγωνι- 
σθή νά ζρατήση τον Χύλλο- 
γον μαζράν τής Μολιτιζής. 
Ασχέτως τής οίασδήποτε 
παρατάξεως πού άσζεί ή θά 
άσζή τήν εξουσίαν εις τό 
μέλλον, θά άγωνισθή διά 
τά συμφέροντα τών μελών 
τού Χυλλόγου ζαί δεν θά 
ύποατείλη τήν σημαίαν του 
προ τής οίασδήποτε πολιτι- 
ζής σζοπιμότητος. Τά αί- 
τήματά μας δεν άποβλέπουν

εις τήν άνατροπήν τού ενός 
ζόμματος προς έπιζράτησιν 
τού άλλου. Αφορούν εις 
τήν βελτίωσιν τής θέσεώς 
μας ώς εργαζομένων, εις 
τήν ιζανοποίησιν τών βιοτι- 
ζών άναγζών μας, εις τό νά 
έχουμε τήν δυνατότητα νά 
μορφώσουμε τά τέζνα μας, 
νά στεγάσουμε τήν οέζογέ- 
νειά μας, νά εξασφαλίσου
με άξιοπρεπή ίατροφαρμα- 
ζευτιζή ζαί νοσοζομειαζή 
περίθαλψι ζαί σύνταξι πού 
θά μάς έπιτρέπη νά περά
σουμε τά γηρατειά μας χω
ρίς άγχος.

Αιά τήν ίζανοποίησι αυ
τών τών αιτημάτων εΐμεθα 
έτοιμοι γιά όλους τούς α
γώνες . "Οταν χρειαστή νά 
τούς διεξάγουμε δεν θά έν- 
διαφερθώμεν ποιον ζόμμα 
ζυβερνά. Αύτό πράττομεν 
ζαί σήμερον. Ούδεμία ε
νέργεια τού Αιοιζ. Χυμ- 
βουλίου εμπνέεται άπό πο- 
λιτιζά ζριτήρια.

Αυστυχώς όμως ήρχισαν 
νά ζινούνται ζαί πάλιν εις 
τό σζοτάδι οί ψιθυρισταί, οί 
επιτήδειοι, οί άνθρωποι 
πού έχουν συμφέρον νά εμ
πλέκουν- τον Χύλλογον μέ 
τήν πολιτιζήν, διότι αύτό 
τούς εξυπηρετεί, αύτό τούς 
φέρνει εις τό προσζήνιο. Εϊ 
ναι οί ίδιοι πού πάλεψαν 
μέ μανία νά ματαιώσουν τήν 
ίση μεταχείρισι.

Αδιαφορούν διά τά θέ
ματα πού μάς άπασχολούν 
ζαί δεν διστάζουν νά μάς 
θυσιάσουν εές τούς έδιζούς 
των σζοπούς.

"Οσο είναι ζαιρός ας 
τούς φράξουμε τό δρόμο. 
"Ας τούς εμποδίσουμε νά 
πραγματοποιήσουν τά σχέ
διά τους.

'Ο Χύλλογος δεν πολι
τεύεται. ’Αγωνίζεται διά 
τά συμφέροντα τών μελών 
του.

ΠΡ0ΑΓ8ΓΙΚ0Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
TSN ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Β' ΤΑΞΕΩΣ

Π-ρο-αγωγιικός διαγωνισμός υ
πολογιστών Β' τάξεως θά διεξα- 
χθή τήν 30ήν Νοεμβρίου.

Ύ-ιτό τής Διοιικήσεως τής Τρα 
ττέζης έξεδόθη σχετικώς ή κατω
τέρω έγικύκλιος:

Άνακοινο&μεν ύμΐν, ότι ό πιροκη- 
ρυχθείς διά τήν 1 η-ν Δεκεμβρίου έ.ε. 
Προαγωγικός Διαγωνισμός Υπολο
γιστών Β' τάξεως, ώς ή ΰττ’ άριθ. 
40)28.8.74 Εγκύκλιος Διοικήσεως, 
Σειράς Α' θέλει 'διεξαχθή τήν 30ήν 
Νοεμβρί ου έ. έ. ή μέραν Σάβ βατον.

Οί υποψήφιοι τού έν έπικεφαλίδι 
διαγωνισμού θέλουσι προσέλθει κα
τά την άριζόμενην ώς άνω ν$αν ήιμε- 
ρρμηνίαν καί ώραν 4 μ.μ. εις τά έν 
’ Αθήνα ις Κεντρικόν Κατάστημα t— 
αίθουσα Συναλλαγών — οδός Αιό
λου 86.

Ή σειρά, ή ένσρξιις καί ή διάρ
κεια έκάσταυ έξεταστέου θέματος 
καθορίζεται ώς ακολούθως:

1) ’Έκθεσις έπί Οικονομικού θέ
ματος: άπό 4,30 μ .μ. έως 6,30 μ,ιμ.

2) Θέματα Τραπεζικής Λογιστι
κής ικαί Εργασιών: άπό 7.00' μ.μ. 
έως 9.00' μ.μ.

Ευνόητον τυγχάνει, ότι οί υποψή
φιοι άπαγαρεύεται νά φέρουν μιεθ’ 
εαυτών ξένα άντικείμενα (βιβλία, έ- 
φημερίδας ή ετερα βοηθήματα).

Κατά τά λοιπά βέλουισιν ίσχύσει 
τά ΰπό τής ύπ’ άριθ. 40)28.8.74 
Εγκυκλίου Διοιικήσεως, Σειράς Α' 
προιβλεπόιμενα.

Τής παρούσης δέον οπωις λάβω- 
σι γνώσιν ένυπογράφως, μερίμνη 
τών Διευθυντών τών Ύποικαταιστη- 
μάτων καί τών Προϊσταμένων τών 
Υπηρεσιών τής Διοικήσεως, άπαν- 
τιες oil ενδιαφερόμενοι.

ΣΐΗΜ: Τό Διοικητικόν Συμβούλι- 
ον δι’ έγγράφου του προς τήν Διοί- 
κίησιν διιεμαρτυρήθη διά τήν κατάρ- 
γησιν τοϋ έξεταστικοΰ Κέντρου 
Θεσσαλονίκης καί ζητεί όπως οί υ
πάλληλοι Βορείου ’Ελλάδος έξετοο- 
σθούν εις Θεσσαλονίκην ικαί οΰχΐ εις 
’Αθήνας.

ΑΙΙΥΝΘΗΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗΣ 
ΠΡ0Σ0ΠΙΚ0Υ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΤΡΑΠΕΖΩΝ

Ύπό τού Διοικ. Συμβουλίου 
άπεστάλη τό κατωτέρω εγγρατ 
φον πρός τήν Διοίκησιν τής Τρα 
πέζηις:

Κύριε ’Τποδιοικητά,
Μέ τήν ιτραγματοποιηθεΐσαν αγο

ράν καί λειτουργίαν έ'ξ νέων αύ- 
τοκινητοτραπεζών καθίσταται αναγ
καία ή άντιμετώπισις τών θεμάτων 
τοϋ Προσωπικού τό όποιον προσφέ
ρει τήν εργασίαν του εις τήν υπη
ρεσίαν αυτήν τής Τραπέζης. 

θεωροϋιμεν απαραίτητον όπως διά

τό σΰνολον τών εργαζομένων εις 
τάς αύτοκινητοτραπέζας ’ισχύουν οί 
αυτοί κανόνες προσφοράς καί αμοι
βής τής εργασίας καί νά άποφευχθή 
ή δημιουργία διαφόρων κατηγοριών, 
μέ διαφορετικά κριτήρια.

Δοθέντος δτι ή υπηρεσία αυτή τής 
Τραπέζης ήρχισεν ΐξελισσομένη θά 
πρέπει νά ληφθοϋν τά απαραίτητα 
μέτρα ώστε νά μήν προκόψουν άρ- 
γότερον άνωμαλίαι τόσον εις τον 
τρόπον λειτουργίας της δσον καί 
τάς συνθήκας παροχής καί αμοιβής 
τής εργασίας τοϋ Προσωπικού.

ετοποθετήθησαν:
Ό κ. Σπυρίδων Δέιμης — Λογι

στής Β' τάξεως. Εντεταλμένος καί 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου τού Υ
ποκαταστήματος Ξυλοικάστροιυ, εις 
το Υποκατάστημα Καλαβρύτων, ώς 
Διευθυντής, άντί τού κ. Γεωργίου 
Τρυψωνοπούλου — Ααγιιστοΰ Α' 
τάξεως, μετατιβεμένου εις τό Υπο
κατάστημα Λαμίας, ώς Ύποδιευθυν 
τού, άντί τοϋ Κ. Δηιμητρίου Ο ίκονο
μοπο ύλου — Τιμηματάρχαυ Β' τάξε 
ως, μιετατιθεμένου εις τό Ύποικατά 
στιημα Τριπόλεως, ώς Διευθυντοΰ, 
άντί τού κ. Θεοδώρου Ζώτου — Τμη 
ματάρχου Β' τάξεως, μετατιβεμένου 
εις το Ύποικατάστημα Άμαλιάδος, 
ώς Διιευθυντοϋ.

Ό κ. ’Ιωάννης Παυλόπουλος — 
Λογιστής Β' τάξεως, παρά τώ Υ- 
πΟ'Καταστήματι Αίγιου, ιείς τό Πρα 
κτοιρεΐον Δερβενιού, ώς Προϊστάμε
νον αΰτοϋ, άντί τού κ. ’Αλεξάνδρου 
Ευταξία — Τμηματάρχου Α' τάξιε- 
ως, τιθεμένου εις τήν Διάθεσιν τής 
Διευθύνσεως Προσωπικού, πρός το- 
ποθέτησιν.
Ό κ. ’Αντώνιος Τσόπορης — Τμη 
μιατάρχης Β' τάξεως, παρά τή Δι- 
ευθύνσει Προσωπικού (Διάθεσιν) εις 
τήν Διεύθυνσιν Διεθνών Δραστηριο
τήτων, ώς Προϊστάμενος τοϋ Τμήμα 
τος Διαθεσίμων εις Συνάλλαγμα.

Ό -κ. Θεόδωρος Τριανταφύλλου— 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, παρά τή 
Διευθύνσει Προσωπκοϋ (Διάθεσιν), 
εις τήν Ύποδιεύθυνσιν Γραφείου Δι- 
οιικήσεως, ώς Προϊστάμενος Τμήμα
τος Γραφείου Διοικήσεως, άντί τού 
κ. Κωνσταντίνου Άδριανοΰ — Τμη 
ματάρχου Α' τάξεως, μετατιθειμέ- 
νιου εις τό Κατάστημα όδ. Σταΐδίου 
38, ώς ’Εντεταλμένου..

Ό κ. Παναγιώτης Μπακόπουλος 
Ύποτμ ηματάρχης, παρά τώ Ύπο- 
καταστήιμαιτι Πλατείας Βάθης, εις 
τήν ΰπό ϊδρυσιν Μονάδα Χαΐδαρίου, 
ώς Προϊστάμενος αυτής.

Ό κ. Γεώργιος ’Ανδρουτσόπουλος 
’Υποιτιμηματάρχης Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου Υποκαταστήματος Νέου 
Κόσμου, εις τήν ΰπό ϊδρυσιν .Μονά
δα ’Αγίας Βαρβάρας Αιγάλεω, ώς 
Πιριοϊσστάμενος αυτής.

Ό κ. Παναγιώτης Βάκρας Λογι

στής Α' τάξεως, παρά τφ Ύποκα- 
τιαστήιματι Πλατείας Βάθης, εις τήν 
Θυρίδα Σεπολίων, ώς Προϊστάμενος 
αυτής, άντί τού κ. Μιχαήλ Σοψικί- 
τη, Ύποτιμηματάρχοιυ, τοποθετούμε
νου εις τήν ΰπό ϊδρυσιν Μονάδαι Κο- 
λοκυνθοΰς, ώς Προϊσταμένου.

Ό κ. ’Ιορδάνης Μακαριάδης Λο
γιστής Β' τάξεως, παρά τφ Ύποκα 
ταστήματι 'Ηρακλείου ’Αττικής, εις 
τό αύτό Υποκατάστημα, ώς Έντε- 
τολμένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου, άντί τού ικ. Νικολάου Ζόγ- 
κα, Ύποτμηιματάρχου, τοποθετούμε 
νου εις τό Ύπκατάστημα Νέας ’Ιω
νίας, ώς Ένεταλμέινιου ικαί Προϊ
σταμένου Λογιστηρίου, άντί τού ικ. 
Πιερ ΐικλέους Ματσούκια Ύποτμημα- 
τάριχου, τοποθετουμένου εις τήν υ
πό ϊδρυσιν Μονάδα Μεταμορφώσε- 
ως (Κουκουβάνουες), ώς Προϊσταρ 
μένου.

Ο κ. ’ Ιωάννης Μακρής Λογιστής 
Β' τάξεως, παρά τώ Ύποκαταστή- 
ματι Άγιου Μελετίου, εις τό αύτό 
Υποκατάστημα, ώς Έντεταλιμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου, άντί 
τοϋ κ. ’ I ωιχννου Νικολούδη Λογιστού 
Β' τάξεως, τοποθετουμένου εις τήν 
ΰπό ϊδρυσιν Μονάδα Θυμαιρακίων, 
ώς Προϊσταμένου.

Ό κ. Βασίλειος Καρασϊμος Λογι 
στής Α' τάξεως, παρά τώ Πραχτο- 
ρείψ ιΠιαιανίας ’Αττικής εις τό Υ
ποκατάστημα ’Αμαρουσίου, ώς Εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου, άντί τοϋ κ. Εμμανουήλ 
’Ομήρου Ύποτμημστάρχου τοποθε- 
τοινιμένου εις τήν ΰπό ϊδρυσιν Μο
νάδα ‘Αγίου Φανουρίου, ώς Προϊ
σταμένου.

'Ο ικ. Βασίλειος Γκουβάς Αογι- 
στής Β' τάξεως, παρά τώ Ύποκα- 
ταστήματι Τριπόλεως, εις τό Πρα
κτορείο ν Λεωνιδίου, ώς Πιροίστάμε
νός αύτοΰ, άντί τού κ.’Ηλία Ψόφιου, 
Λογιστοΰ Β' τάξεως, τοποθετούμε
νου εις την ΰπό ϊδρυσιν Μονάδα 
Πλατείας Βούδ (Πατρών), ώς Πιροϊ- 
σταΙμένου.

Ό κ, Κωνσταντίνος Κλάδης Λο
γιστής Α' τάξεως, παρά τψ Ύπο- 
καταστήματι Πατιρών (Πλατ. Τριών 
Συμμάχων) εις τήν ΰπό ϊδρυσιν Μο
νάδα Πλ. Όμονοίας (Πατρών), ώς 
Προϊστάμενος αύτήις.

TinilciijoEis - Μεταρολαι
ΕΪ8 Οιάιρορο ύποκατοσιηρατα
Διά πράξεως τού κ. Δνονκητοΰ

Νά αύξηθή τό Επίδομα 
τών άσκούντον διαχτίρισιν 
δοκίμων υπάλληλον

Τήν αϋξησιν τού έπιιδόματος 
τών άσκούντων διαχείρισιν δοκί
μων ΰπαλλήλων - έζήτησεν διά 
τού κατωτέρω εγγράφου του 
πρός τήν Διοίκησιν τό Διοικ. 
Συμβούλιον:

Κύριε 'Τϊτοδιοικηιτά,
Μετ’ έκπλήξεως διεπιστώσαμεν 

δτι ενώ έχορηγήθη αυξησις τοΰ επι
δόματος κατά 200 δρχ. μηνικαίως 
εις τούς άσκούντας διαχείρισιν 
Εΐσπράκτορος A' Β' καί Γ' τά
ξεως δέν ηύξήθη παραλλήλως καί 
το επίδομα τών άσκούντων διαχεί- 
ρισιν δοκίμων υπαλλήλων, οΐτινες 
προέρχονται έκ τής κατηγορίας 
είσπρακτόρων καί κλητήρων παρε- 
χόντων προ τής μετατάξεως των

διαχειριστικήν εργασίαν.
Τήν έξαίρεσιν αυτήν τών δοκί

μων υπαλλήλων μόνον είς παράλει- 
ψιν τής άρμοδίας υπηρεσίας δυνά- 
μεθα νά άποδοίσωμεν διότι όμολο- 
γοημένως ούδεϊς διπαιολογητικός 
λόγος ύφίσταται.

Άντιθέτως δημιουργείται θέμα 
μειώσεως τοΰ επιδόματος τών είσ
πρακτόρων δταν οΰτοι μετάσχουν 
διαγωνισμού καί μεταταγοϋν είς τήν 
κατηγορίαν τών δοκίμων υπαλλήλων.

Π αρακαλοϋμεν δθεν ύμάς δπως 
δώσητε ιέντολήν χορηγήισεως τή,ς αύ- 
ξήσεως τοϋ επιδόματος καί είς τούς 
δοκίμους υπαλλήλους διά νά 
έκλειψη τό έκ ιτής εξαιρέσεως τού
της δηιμιουργούμενον θέμα.

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΛΥΦΘΗ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
δου τοΰ τιμαρίθμου, ήτοι τό 75ο) ο. 
'Όταν συμβή αύτό, τότε ό στόχος 
πού θέτει ή Κυβέρνησις νά άναπροσ- 
αρμόζη τις άποδοχές τιμαριθμικά άπό 
εδώ κι’ εμπρός, θά έχη ορθή άφε- 
τηρία:

. Τήν προηγούμενη εύθυγράμμισι 
όλων τών αποδοχών τουλάχιστο στο 
ύψος τοΰ τιμαρίθμου. Καί λέγει κα
νείς τουλάχιστο στο ύψος τοϋ τιμα
ρίθμου, διότι θά ήταν δίκαιη καί 
μια συμμετοχή τών εργαζομένων 
στην αύξησι τοΰ εθνικού εισοδήμα
τος στην περίοδο 1966 — 1974.

Θέμα τίθεται καί ώς πρός τον 
τιμάριθμο άπό εδώ καί πέρα. Αμφι
σβητείται δηλαδή ή άκρίβεια τοΰ τι
μαρίθμου καταναλωτοΰ.

Οί νέες συνθήκες πού δημιουργή- 
θηκαν μετά τήν επάνοδο τής δημο
κρατίας στη χώρα μας, επιβάλλουν, 
μεταξύ άλλων υποχρεώσεων τής Πο
λιτείας, καί μια δίκαιη καί αμερόλη
πτη μέτρησι τής άνόθου τών τιμών.

'Τπάρχουν αίφνης βασικά είδη, τά 
οποία μεταξύ 1966 — 1974 σημείω
σαν άνοδο μέχρι καί 150ο) ο καί τά 
είδη αύτά, στη σύνθεσι τοΰ τιμα
ρίθμου, δέν υπεισέρχονται μέ τήν ση
μασία πού έχουν γιά τό νοικοκυριό. 
’Επιβάλλεται συνεπώς μια δίκαιη 
στάθμισι, τοΰ τιμαρίθμου άπό τήν με
τεκλογική Κυβέρνησι.

Οί εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στην αύξησι τοΰ εθνι
κού εισοδήματος καί τής παραγωγικό- 
τητος. Καί στο σημείο αυτό επιβάλ
λεται πολιτική ειλικρίνειας ώς πρός 
τό ποια είναι κάθε φορά ή αύξησι 
αυτή.

Ό οικονομικός συντάκτης τής ε

φημερίδας έδωσε τήν άπάντησι είς 
τάς δηλώσεις τοΰ κ. ’Τπουργοΰ Συν
τονισμού δτι διά τάς αυξήσεις πρέ
πει νά ληφθή ύπ’ οψιν μόνον ή τε
λευταία τριετία καί όχι ή άγοραστι- 
κή άπώλεια τοΰ μισθού πού ύπέστη 
ό κλάδος μας κατά τήν έπταετίαν.

Προπάντων δμως έδωσε άπάντη- 
σιν είς τούς διωρισμένους τής Ο.Τ. 
Ο.Ε. πού έσπευσαν νά κλίνουν «ευ
λαβικόν γόνυ» παρά τό γεγονός 
δτι οί Τραπεζικοί υπάλληλοι υστε
ρούν δλων τών άλλων εργαζομέ
νων είς τάς αυξήσεις!!

Αμείλικτοι οί αριθμοί καί περισσό
τερο αμείλικτη ή πραγματικότης πού 
άντιμετωπίζουμε εμείς οί ίδιοι άπο- 
καλύπτουν τόν ρόλον τών διωρισμέ- 
νων τής Ο.Τ.Ο.Ε. καί τήν μακαριό
τητα μέ τήν όποια άντιμετώπισαν τό 
θέμα τής αύξήσεως τοΰ μισθολο
γίου μας.

Τά Διοικ. Συμβούλιον τοϋ Συλλό
γου μας προειδοποίησε εγκαίρως. 
Οί Τραπεζικοί υπάλληλοι δικαιούνται 
πολύ μεγαλυτέρας αύξήσεως άπό αυ
τήν πού τούς έδόθη καί τήν οποίαν 
άπεδέχθη ή Ο.Τ.Ο.Ε. άδιαμαρτύρη- 
τα. Δέν ήγωνίσθη, δέν έχρησιμοποίη- 
σε τήν δύναμι πού ήιδύνατο, έστω καί 
μέ διωρισιμένην Διοίκησιν, νά κινητο
ποίηση. Ήγνόησε τάς άνάγκας τοΰ 
κλάδου πού εκπροσωπεί χωρίς τήν 
θέλησί του. "Ετσι οί Τραπεζικοί υ
πάλληλοι έλαβαν τήν πιό μικρή αυ- 
ξησι άπό δλους τούς εργαζομένους.

Μας απομένει λοιπόν μόνη λύσις 
ό άγών. Διά νά λάβωμεν αύτό πού 
δικαιούμεθα. Ό άγων, πού δέν έτόλ- 
μησε ή Όιμοσπονθία, πρέπει νά γένη 
καί θά γένη.


