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• Τηϋ Προέδρου τού Συλλόγου
Εις τνιν ύηερωρΜίκήν ά- 

«ste/oXvjatv τού Πραοωηβ· 
κού των προσφεύγουν όλα,» 
«,ί επιχειρήσεις, βίά νά κ«.- 
λύψουν τν.ς άνάγκας των ό
ταν προκύψτ) καβυ»τερν)σις 
εις τήν Πιεκπεραίωσιν τής 
εργασίας των εξ’ οίουδήπο- 
τε λόγου. Τδ μ-ετρον τής 
ύπερωριακής άπασ/ολήσε- 
ως είναι βέβαια μ-ί α προ
σωρινή λύσις προς άντιμ-ε- 
τώπισιν των εκτάκτων άναγ 
κών αί όποϊαι «αρουσιάζον 
ται. "Οταν όμ-ως αί έκτα
κτοι άνάγκαι γίνονται κα
θεστώς, τότε, ή προσλαμ
βάνεται νέον Προσωπικόν 
διά τήν κάλυψιν των κενών 
ή έά,ν προτιμ,ν,όή ώς οριστι
κή λύσις ή ύπερωριακή ά- 
πασχόλνισις, (χύτη δεν διε
ξάγεται περιπτωσιακώς άλ 
λα μεθοδεύεται καί εξυπη
ρετεί καί τήν εταιρίαν καί 
το Προσοιπικόν. Εις αύτάς

Κύριε Υπουργέ,
Μαζί μέ τήν συντριπτιική πλειο- 

ψηφία τού Ελληνικού Λοοοΰ χαιρε- 
τίσοιμε τήν επάνοδο τής Δημοκρα
τίας οπή χώρα μας. Ώς συνδιικιαλι- 
σπαΐ ήσθάνθηιμεν ιδιαιτέραν ίκανο- 
ποίησιν ,με τάς έξαγγελίας τής Κυ 
βε,ρνήσεως διά τον έχδημοικρατιιαμόν 
τού σννδνκαιΧιστιικιοΰ μας κινήματος.

Άνταπεκρίνοντο πράγματι εις 
τάς προσδοκίας μας και ήλπίσαμεν 
οτι, έπί τέλους. θί έργαζόμενοι, θά 
δυνηθοΰν νά απολαύσουν τών έλευ- 
θεριών, πού τόσον έστερήθησαν έπί 
σειράν έτών καί δτι θά ύπάρξοιυν ο- 
λαι αί προϋποθέσεις διά νά λει- 
τουργήσηδημοκροπνκά το συνδιικαλι- 
στιικό μας κίνημα ικαί νά δικαιω
θούν, όσοι προς τον σκοπόν αυτόν 
ήγωνίσθησαν, παρά τήν βίαν καί 
τήν τρομοκρατίαν, κατά τήν περίο
δο τής δικτατορίας.

Ήλπίσαμεν οτι θά έκδιωχθοΰν

ΠΟΙΑΣ ΩΡΑΣ 
ΔΕΧΕΤΑΙ 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άπό 1ης ’Οκτωβρίου έ.ε. ό Διευ
θυντής Προσωπικοί, λόγφ άλλων έ- 
πειγουσών ασχολιών του, θά δέχε
ται τδ Προσωπικόν τής Τραπέζης 
έκάστην Τρίτην καί Παρασκευήν 
καί έδραν 8—9 π.μ.

‘Ο άρχηγός ’Ενόπλων Δυνάμεων 
στρατηγός Διονύσιος Άρμπού- 
ζης άπέστειλε προς τόν Πρόε
δρον τού Διοικητικού Συμβου
λίου τού Συλλόγου μας κ. Νικ. 
Πίσκοπον τήν κατωτέρω εύχαρι- 
στήριον επιστολήν:

Πρόεδρον
Συλλόγου Υπαλλήλων 
Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος

’Ενταύθα
Κύριε Πρόεδρε,

’Εκ μέρους τών ’Ενόπλων Δυνά
μεων καί έμοΰ προσωπικως έπιθυ-

τάς περιπτώσεις έ/ομεν 
τήν ιδεώδη λύσιν τού προ
βλήματος. Ό εργοδότης 
δεν επιχειρεί εκμετάλευσιν 
τού Προσωπικού του. Αιά 
νά διεκπεραίωση τήν εργα
σίαν του ή προσλαμβάνει 
νέον Προσωπικόν ή άμεί- 
βει διά τήν ύπερωριακήν 
του άπασχόλησιν, το υφι
στάμενον. Σεν το εκβιάζει, 
δεν τό απειλεί. Συνεργά
ζεται μαζύ του καί επιδιώ
κει τήν ομαλήν διεξαγωγήν 
τής εργασίας του. Καί τό 
επιτυγχάνει διά τής Αμοι
βής τής προσφερομένης ερ
γασίας.

★
Είς τήν Έόνικήν Τρά

πεζαν,. έχει γίνει, άπο πολ
λών ετών καθεστώς ή ύπε- 
ρωρι α κ ή ά π ασχ όλη σι ς.

Τό επέβαλε, ή έλλειψις 
ΙΙροσωπκού καί ή συνεχής

καί Θά παραδοθοΰν είς τήν κοινήν 
περιφρόνησιν, όσοι προσεφέρθησαν 
νά υπηρετήσουν τό καθεστώς τής 
διικτατορίας ικαί έδρασαν είς βά
ρος τών συμφερόντων τών εργα
ζομένων καί οτι θά συναντήσουν ά- 
διαπέραστον τείχος και δεν θά δυ- 
νηιθοΰν νά έμφανισθοΰν ποτέ πλέον 
είς τό συνδικαλιστικόν στερέωμα.

"Οισον δυσχερές κιαί αν ήτο τού
το, ήτο καί παραμένει αίτημα 8- 
λων τών Ελλήνων εργαζομένων.

Ή δημοκρατία είς τά συνδιικάττα, 
ό σεβασμός είς τά δικαιώματα τών 
εργαζομένων και ή προσαρμογή τής 
έρ-γατικής νομοθεσίας είς τάς διε
θνείς συμβάσεις έργασίας είναι τά 
πρώτα βήματα προς ίκανοποίησιν 
αύτοΰ τού αιτήματος.

Και ενώ αΰτά άναμέναμεν, εϊδο- 
μεν μετ’ έκπλήξεως νά λαμβάνωνται 
μέτρα καί νά τίθενται είς έφαρμο- 
γήν μέθοίδοι πού έπιτρέπουν είς ό
λους νά σάς θέτουν τό έρώτημα. 
ΔΙΑΤΙ ικ. Λάσκαρη;

Άνήκομεν είς έκείνους πού κα
τά τήν περίοδο τής δικτατορίας δεν 
ύπέκυψαν καί ήγωνίσθησαν διά τήν 
έξυπηρέτησιν τών συμφερόντων τών 
μελών του Συλλόγου, τόν όποιον 
έκπροσωποΰμεν μέ τήν άβίαστον 
θέλησίν των, έκιφριασθεΤισαν δίς. Κα
τά τάς άρχαιρεσίας τής 25ης καί 
26ης ’Απριλίου 1971 ικαί τής 7ης 
καί 8ης ’Απριλίου 1973 μετασχόν- 
τος άρχαιρεσιών είς τάς όποιίας 
μετέσχον δύο μεν ψηφοδέλτια 
(Μελχ. Τσουδεροΰ «Συνδικαλιστική 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)

μώ νά έκφράσω πρός ύμάς ικαί μέ
σω υμών πρός τά Μέλη τού Συλλό
γου Υπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέ 
ζης Ελλάδος τάς πλέον θερμάς εύ 
χαριστίας μου διά τήν προσφοράν 
τού ποσού τών έκατό χιλιάδων 
(100.000) δρανμών υπέρ τών Ε
νόπλων Δυνάμεων.

Ή ευγενική αϋτη χειρονομία 
σας, είναι δηλωτική τής αγάπης 
σας πρός τάς Ενόπλους Δυνάμεις.

Μετά τιμής
Στρατηγός Διονύσιος Άρμπούζης

m κ. ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΥ
Ανάπτυξες κα,ί έπέκτα,βες 
τών έργκοεών τής Τ-ρκπέ-

Άπό τάς πρώτκς όμ,ως 
ήμ.έροες τής εφαρμογής τού 
μέτρου οε άρμόδεοε δεν έ- 
«εδεωξαν δε’ αυτού τήν δε- 
εκπεραίωσεν τής έργα βίας 
δεά τής άμοεβής τής ύπερω 
ρεακής άπασχολήσιεως Αλ
λά τό είδαν ώς μίαν εύκαε- 
ρεαν έκμεταλλεύαεως τού 
Ηροαωπεκού. ’Έτοε, άρχι
σαν νά έμφανίζωνταε δε-ελά 
στην Αρχή, ποεό τολμηρά 
Αργότερα, μέ πολή θρασύ- 
τητα Από κάποεο σημείο 
καί μετά, τά συμπτώματα 
τής νοοτροπίας αύτής τών 
Αρμοδίων, πού δυστυχώς 
βρήκε μεμητάς είς τά πρό
σωπα ώρεσμένων δεευθυν- 
τών ύπόκαταστημάτων καί 
Προϊσταμένων Αογεστηρί- 
ων καί ύπηρεσεών.

Τήν έκμετάλευσε τήν έχεε 
ύποστεί ή «λεεοψηφεα τού 
Προσωπεκοΰ τής Τραπέζης 
μας καί τήν ύφίατανταε Α
κόμη καί σήμερον πολλοί 
συνάδελφοε. Καί ό παλαεός 
καί ό νέος Κανονεσμός ύπε
ροί ρεακής ά πα σχόλησε ω ς 
τού Προσωπεκοΰ τής Έ- 
θνεκής Τραπέζης προ τής 
τελευταίας τροποποεήσεώς 
του, δεν Αντεμετώπεσαν τό 
πρόβλημα είς τήν βάσεν 
του. Λΐ ήθελημέναε ή άθέ- 
λητοε άτέλεεαε τών Κανο-
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)

ΙρμϊϊϊϊΓεϊϊτΓ
τεχνον mmm
Εκατό τέκνα συναδέλφων, αγό

ρια καί κορίτσια, Θά προσληφθοΰν 
κατόπιν διαγωνισμού δ όποιος θά διε- 
νεργηθή τήν Ιην Δεκεμβρίου είς ’Α
θήνας καί Θεσσαλονίκην.

'Τπό τής Διοικήσεως τής Τραπέ
ζης έξεδόθη ή σχετική εγκύκλιος 
καί ρυθμίζονται αί λεπτομέρειαι τοϋ 
διαγωνισμού.

'Τπό τής Διοικήσεως τής Τραπέ
ζης άπεφασίσθη έξ άλλου ή πρόσ- 
λη,ψις, κατόπιν διαγωνισμού 300 υ
παλλήλων (150 αγόρια, 150 κορί
τσια) πρός κάλυψιν υφισταμένων υ
πηρεσιακών κενών.

Ό διαγωνισμός θά διενεργηθή 
τήν 8ην Δεκεμβρίου.

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ
Μέ τχχύν ρυθμόν ή Αε 

οίκησες τής Τραπέζης 
μας προχωρεί είς τήν ύ- 
λοποέησεν τών έπαγγελε- 
ών( της. ΊI πρόσληψες 
νέου Προσωπεκοΰ δεά τήν 
έπάνδρωσεν ύφεσταμένων 
κενών, ή πρόσληψες έκα
τό τέκνων συναδέλφων, 
ή τροποποίησες τού Κα
νονισμού ύπερωρεακής ά- 
πασχολήσεως, ή καταβο
λή, έστω καί είς δύο δό- 
σεες, τών δεαφορών ύπε
ρωρεακής άποζημεώσε- 
ως, ή άμεσος άνταπόκρε- 
σες είς ύποβληθέντα ύπό 
τού Συλλόγου μας αιτή
ματα καί τό έπεδεεκνυό- 
μενον ένδεαφέρον δεά τήν 
δεόρθωσεν τών κακώς κεε 
μενών εεναε Αποδείξεες 
τού έ νδ-εαφ έ ροντος τής 
Σεοεκήσεως δεά τό Προ- 
σωπεκόν τής Τραπέζης 
καί χωρίς έπεφύλαξεν τής 
Απευθύνουμε τάς ευχα
ριστίας μας.

’Ανοικτή επιστολή 
πρός τόν Υπουργό 

’Απασχολήσεων

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΙΟΝ ΕΝΟΠΛΟΝ 1*1 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ Η MEAN ΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΕΟΝΙΟΗΣΙΡΛΟΕΙΟ!

Ό Ιίηριΐ mi ιί ίγιΐιι τη «’Hiikpiis»

•f CYPRUS
(ΑΦΙΣΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ)
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Φ Η ομιλία τοϋ Αιοικητοϋ κ. ΑΓΓ. ΑΓΓΕΑΟΠΟΥΛΟΥ
’ Επριχγματοποιήθη τήν 12ην Σε

πτεμβρίου ή έκτακτος γενική συνέ- 
λευσις τών μετόχων τής Εθνικής 
Τ ραπέζης.

Είς τήν αρχήν τής συνεδριάσεως 
ό Διοικητής τής Εθνικής Τ ραπέζης 
Καθηγητής κ. Άγγελος Άγγελό- 
πουλος άνεκοίνωσε τόν διορισμόν 
του ώς Διοικητοΰ τής Τραπέζης καί 
ώς Υποδιοικητών τών κ.κ. Παναγιώ
τη Τζαννετάκη καί Κυριάκου Π θυ
λάκου, κατ’ έκτέλεσιν τού Ν.Δ. 3) 
9.8.1974.

’Ακολούθως ό κ. Διοικητής προέ- 
τεινεν είς τήν συνέλευσιν τροποποίη- 
σιν τού άρθρου 7 ώς πρός τό ση
μείου τό άφορών τήν αμοιβήν τών 
μελών τού Δ.Σ. Διά τής έπερχοιμέ- 
νης τροποποαήσεως ή αμοιβή τών 
μελών τού Δ.Σ. μειοΰται άπό 2% 
μέχρι τοΰδε είς μέχρις 1%. ’Επίσης 
τροποποιείται τό άρθρον 20 τό ό
ποιον προβλέπει τά περί θητείας 
τής Διοικήσεως, ή όποια έφεξής ό- 
ρίζεται τετραετής έναντι τριετούς 
πού ήτο μέχρι τοΰδε. Έξ άλλου κα- 
ταργεΐται τό άρθρον 21 τό όποιον 
προέβλεπε δτι ό Διοικητής καί οί 
Ύποδιοικηταί τής Τραπέζης ύπο- 
χρεούντο νά είναι κύριοι 50 μετο
χών αύτής.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ'
ι

Μετά ταΰτα ό Διοικητής κ. Α. 
Άγγελόπουλος, όμιλών πρός τήν 
Γενικήν Συνέλευσιν τών μετόχων εί
πε τά έξης: «Παρελάβαμε τήν Τρά
πεζα σέ μία εξαιρετικά κρίσιμη στι
γμή για τό έθνος. Ή έπταετία τής

δικτατορίας, δχι μόνο δεν έλυσε κα
νένα άπό τά βασικά διαρθρωτικά 
προβλήματα τής Χώρας, άλλα μέ 
τά πρόχειρα, άσύνδετα καί άλληλο- 
συγκρουσμενα μέτρα της ώδήγησε 
σ’ ένα πληθωρισμό υπερδιπλάσιο ε
κείνου τών ευρωπαϊκών χωρών, άπο- 
διάρθρωσε τήν έν γένει διοίκηση, 
διέλυσε τήν Παιδεία, διηύρυνε κατά

Πρός άποκατάστασιν τών αδικιών 
αί όποϊαι έγιναν κατά τό χρονικόν 
διάστημα άπό 21ης ’Απριλίου 1967 
καί μέχρι άναλήψεως τών καθηκόν
των τής σημερινής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης μας καί έρευνα ανωμάλων 
ενεργειών καί παραλείψεων συνε- 
στήθή: ειδική υπηρεσία, προϊστάμε
νος τής οποίας έτοποθετήθη δ κ. Πέ
τρος Διονυσόπουλος.

Σχετικώς έξεδόθη ή κατωτέρω ά- 
νακοίνωσις.

Άνακοινοϋμεν, δ'τι συνεστήσαμεν 
Ειδικήν 'Υπηρεσίαν ’Εξετάσεως Πα
ραπόνων καί έν γένει ’Ανωμαλιών 
μέ τάς κάτωθι αρμοδιότητας:

α) Τήν έξέτασιν αιτήσεων άνα- 
φερομένων είς παράπονα διά πρασ- 
γενομένας είς τό Προσωπικόν τής 
Τραπέζης κατά τό χρονικόν διάστη
μα άπό 21ης ’Απριλίου 1967 καί μέ-

τρόπο επικίνδυνο τό έλλειμμα τού 
εμπορικού ισοζυγίου -καί έν συνεχείςι 
τό έλλειμμα τού ισοζυγίου πληρω
μών, ύπερτριπλασίασε καί μάλιστα 
ύπό ορδους έξαιρετικά δυσμενείς, 
τό έξωτερικό χρέος τής Ελλάδος 
καί άφοΰ κατήργησε άπό τήν πρώ
τη στιγμή δλα τά δικαιώματα τού 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)

χρις άναλήψεως τής παρούσης Δι- 
οικήσεως αδικίας είς τήν σταδιο
δρομίαν του καί τήν βαθμολογικήν 
έξέλιξίν του, διά λόγους ανεξαρτή
τους ή άσχετους πρός τήν υπηρε
σιακήν του έπίδοσιν καί άπόδοσιν.

6) Τήν έρευναν περιπτώσεων α
νωμάλων ενεργειών ή παραλείψεων, 
αί όποϊαι σναφέρσνται είς τήν διε
νέργειαν τών έν γένει εργασιών τής 
Τραπέζης κατά τό ανωτέρω χρονι
κόν διάστημα.

Ή ειδική αυτή 'Υπηρεσία, τής ο
ποίας προΐσταται ό έκ τών Υποδι
ευθυντών τής Διευθΰνσεως Προσω
πικού κ. Πέτρος Διονυσόπουλος καί 
είς τήν όποιαν θά άπευθύνωνται αί 
σχετικαί αιτήσεις ή άναφοραί τών 
ένδιαφερομένων, μετ’ έξέτασιν έκά- 
στης συγκεκριμένης περιπτώσεως 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ 
ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ
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Άνακοίνωσις τού Ταμείου Υγείας 
διά τον παιδικόν Σταθμόν

Η ΟΜΙΛΙΑ ΪΟΥ Η. ΑΓΓΕΑΟΗΟΥΑΟΥ

Ύπό τού Δ.Σ. τοΰ Ταμείου 
Υγείας έξεδόθη ή κατωτέρω ά- 
νακοίνωσιις όψορώσα εις το θέμα 
τοΰ Βρεφονηπιακού Σταθμού.
Διά τής άιτό 13)3)74 άναχοινώ- 

σεώς μας, ένημερώσαμεν υμάς σχε
τικό) ς μέ την έξέλιξιν τοΰ άπό μα- 
κριού χρόνου υφιστάμενου έν έκκρε- 
μότητι θέματος, τής ίδρύσεως 
Παιδικού Σταθμού, πρός έξυπηρέτητ 
σιιν τών συναδέλφων τών έχόντων 
τέκνα διανύσντα την βρεφονηπιακήν 
ήλίικίαν.

Τό Διοιικητίικόν Συμβούλιον τοΰ 
Ταμείου έν τή Επιθυμία του διά 
την έκπλήρωσιΐν τών Επαγγελιών

Π ρός
τό Διοικητικόν Συμβούλων
τοΰ συλλόγου Υπαλλήλων ΕΤΕ
ΑΘΗΝΑΣ

’Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
"Εχω την τιμήν νά απευθύνω 

,τρός τό ύμέτερον Συμβούλιον την 
παρούσαν επιστολήν, άναφερομένην 
ε’ις θέμα, τό όποιον βαθύτατα απα
σχολεί μίαν μεγάλη μερίδα συναδέλ
φων.

Διά σχετικής άνακοινώσεώς σας 
από μηνός ’Ιουλίου τ.έ. μας έγνωρί- 
σατε ότι υποβάλατε αίτημα είς την 
τότε Διοίκησιν διά την έπανεξέτα- 
σιν τής VALEUR τών συναδέλφων, 
τών διορισθέντων κατά τό έτος 
1965. Είναι γνωστόν τό πώς έχουν 
αί σχετικαί λεπτομέρειαι τού θέμα
τος αύτοϋ. Τό αίτημά σας δέ αυτό 
κρίνεται ώς απολύτως δίκαιον καί 
έπιβεβλημένον.

Πλήν δμως τούτο, ώς υπεβλήθη, 
κρίγεται ώς λίαν περιωρισμένον καί 
δέν περιλαμβάνει καί αλλας περι
πτώσεις συναδέλφων, τών όποιων ή 
VALEUR κρίνεται ώς έπανεξετα- 
στέα. Ουδόλως θίγει τό θέμα τής 
δλης έπανεξετάσεως τών συναδέλ
φων καί τής άποδόσεως δικαιοσύνης 
είς τό θέμα τής VALEUR. Χαρα- 
κτηριστικώς ΰφίστανται καί αί κά
τωθι περιπτώσεις, αί όποίαι χρήζουν 
επανελέγχου καί διά τάς όποιας ού- 
δέν άναφέρεται σχετικώς είς τό αί
τημά σας.

α) Δέν γίνεται μνεία διά τούς 
συναδέλφους, οί όποιοι είσήλθον είς 
την Τράπεζαν. Κατά τό έτος 1964. 
Καί έως τότε οί προσλαμβανόμενοι 
έτοποθετοΰντο ώς επί συμβάσει. Καί 
οί συνάδελφοι αύτοί αντιμετώπισαν, 
κατά την μονιμοποίησίν των, τάς 
αύτάς ακριβώς συνθήκας, ώς καί ε
κείνοι τοΰ ’Ιουλίου τοΰ 1965. Διηγω- 
νίσθησαν διά την μονιμοποίησίν ό- 
μοΰ, έν έ'τει 1966 είς τό αυτό δύ- 
σκολον θέμα καί άπερρίφθησαν διά 
την αυτήν αιτίαν. Διά τόν ίδιον δέ 
λόγον, τόν όποιον είς τό ΰποβληθέν 
αίτημά σας αναφέρετε (δηλαδή ή 
καθυστέρησις είς τήν διενέργειαν 
νέου διαγωνισμού μονιμοποιήσεως) 
άπώλεσαν καί αύτοί, ώς καί εκείνοι 
τοΰ 1965, δύο έ'τη έκ τής VALEUR 
των (έν διά τήν πρώτην αποτυχίαν 
είς τα ’Αγγλικά καί έν λόγφ καθυ- 
στερήσεως είς τήν διενέργειαν δια
γωνισμού). Διατί λοιπόν νά μην έ- 
πανελεγχθή καί ή ίδική των VA
LEUR; Καί έν περιπτώσει ίκανοποι- 
ήσεως τών συναδέλφων τοΰ 1965 
δέν προκύπτει δι’ εκείνους τού 1964 
θέμα άνίσου καί άδικου μεταχειρί- 
σεως;

6) Μεγάλος αριθμός συναδέλφων 
άποόλεσαν κατά καιρούς σημαντικόν 
χρονικόν διάστημα έκ τής VALEUR 
των, λόγφ αποτυχίας των είς έν μά
θημα κατά τόν διαγωνισμόν μονι- 
μοποιήσεως καί Ιδιαιτέρως είς τό 
μάθημα τών ’Αγγλικών. Δεδομένου 
δ'τι οί σήμερον προσλαμβανόμενοι 
διορίζονται κατ’ ευθείαν ώς Δόκι
μοι, μη διενεργουμένων διαγωνι
σμών μονιμοποιήσεως δι’ αυτούς του
λάχιστον, προκύπτει διά τήν κατη
γορίαν αυτήν τών συναδέλφων δί
καιον αίτημα Επανελέγχου τής VA
LEUR των.

γ) ’Αρκετοί συνάδελφοι άπώλε
σαν έν σεβαστόν χρονικόν διάστημα 
καί διά λόγους πέραν εκείνων, τών 
ΰπό τοΰ Κανονισμού καθοριζομένων. 
Καί οί συνάδελφοι αύτοί δικαιούν
ται τής δυνατότητας τοΰ έπανελέγ
χου τής VALEUR των καί τής διόρ
θωσε ως ταύτης, όπου τούτο κρίνεται 
ώς δίκαιον.

Γενικώς ύφίσταται σήμερον είς 
τήν Τράπεζαν μας μέγα θέμα, όσον 
άφορά τήν VALEUR καί τήν έπα- 
νένταξιν τών συναδέλφων τό όποιον 
έν πολλοίς απτεται ένός βαθυτέρου 
ηθικού καί υπηρεσιακού ενδιαφέρον
τος, ιδίως διά τούς συναδέλφους οί 
όποιοι ήδικήθησαν είς τάς. προαγω- 
γάς των, προκειμένου νά διευκολυν
θούν οί «χουντικοί». Καί ιδίως διά 
τούς άτυχείς νέους, τούς διορισθέν- 
τας επί Διοικήσεως Γ. Μαύρου. Δι’ 
αυτούς υπάρχει βάσιμος υποψία δ'τι 
κατεκρεουργήθησαν είς τήν VA
LEUR των, επειδή «έκαναν τό σφάλ
μα» νά διορισθούν επί τών ημερών 
τής Δημοκρατικής Διοικήσεως Γ. 
Μαύρου (μιά καί δέν είναι δυνατόν

του άφ’ ένός άλλα ικαί διά τήν, μέ
χρι τής όριιστίικής ρυθμίσεως τοΰ 
πςρί ου πρόκειται σοβαρού θέμα
τος, άμεσον έξυπηρέτησιν τών συν 
αδελφών άφ’ έτέρου, προέβη είς 
σειράν Ενεργειών ώς κατωτέρω καί 
Ελαβεν σχετνκάς άποφάσεις:

1. Άπεφοσίσθη όπως έπιδιωχθή 
συνεργασία μετά τών ήδη λειτουρ- 
γούντων καλυτέρων Βρεφονηπιακών 
Σταθμών τής περιοχής ’Αθηνών— 
Πειραιώς καί ύποδειχθή είς τους 
συναδέλφους όπως άποστέλλουν 
πρός αυτούς τά τέκνα των.

2. Τή είσηγήσει του ένεκρίθη ύ- 
πό τής Γενικής Συνελεύσεως τών

νά απολυθούν, ας περικοπή ή VA
LEUR των).

Προς βάσιμον διεκδίκησιν τού Ο
λου τού θέματος παρά τή Διοικήσει 
ύφίστανται τά εξής «δεδικασμένα»:

α) "Οσοι έκ τοΰ βοηθητικού προ
σωπικού, μετήχθησαν είς τόν Λογι
στικόν υπαλληλικόν κλάδον, έλαβον 
αναδρομικήν VALEUR μετατάξεως, 
άναγνωρισθείσης δηλαδή τής υπη
ρεσίας των έν τφ βοηθητικφ κλάδφ 
ώς υπηρεσίας καί έν τφ λογιστικφ. 
Όποια άντίθεσις καί άνισος μετα- 
χείρησις! Τά έ'τη υπηρεσίας ώς κλη
τήρας νά λαμβάνονται ΰπ’ οψιν διά 
τής VALEUR, ώς υπαλλήλου, ενώ 
τά έτη υπηρεσίας ήδη υπαλλήλου 
καί μάλιστα είς τήν «μάχην τού 
γκισέ» νά χάνονται λόγφ... καθυ- 
στερήσεως είς τήν διενέργειαν τοΰ 
διαγωνισμού, τή ευθύνη τής Διοι- 
κήσεως...!

6) Ή λήψις βαθμού άνω τοΰ δέ
κα (10) είς τά ’Αγγλικά δέν άπαι- 
,εϊται πλέον προκειμένου ό υποψήφιος 
νά είσέλθη είς τήν Τράπεζαν κατά 
τήν διενέργειαν τών εισιτηρίων ε
ξετάσεων. Διά τοΰ τράτου αύτοϋ οί 
υποψήφιοι υπάλληλοι τής Τρ«πεζής 
έβοηθήΰησαν είς την επιτυχίαν των 
καθότι τούς παρέχεται ή δυνατότης 
νά συμψηφίσουν τόν βαθμό τών αγ
γλικών, μέτόν βαθμό άλλου μαθήμα
τος. Οίίτω ό λαμβάνων π.χ. οκτώ 
(8) είς τά ’Αγγλικά καί δοιδεκα 
(12) είς τήν ’Έκθεσιν δύναται νά 
έπιτύχη είς τήν Τράπεζαν, ένώ δ ή
δη υπάλληλος λαμβάνων οκτώ (8) 
είς τόν διαγιονισμόν μονιμοποιήσεως 
(έχει ήδη έξετασθή μία φορά) ύπο- 
χρεοϋται εις έπανεξέτασιν. Δέν προ
κύπτει λοιπόν εύλόγως τό αίτημα α
νάλογου συμψηφισμού καί διά τούς 
διαγωνισθέντας επί μονιμοποιήσει 
συναδέλφους, καί επομένως θέμα έ
πανελέγχου τής VALEUR των;

Διά τούς ώς άνω λόγους φρονοΰ- 
μεν δτι επί τοΰ θέματος αυτού, τό 
όποιον κρατεί είς δικαίαν άγανάκτη- 
σιν καί 6αθεΐαν πικρίαν μεγάλην με
ρίδα συναδέλφων, δέον όπως έπανέλ- 
θητε διά νέου αιτήματος, πλέον Εμ
περιστατωμένου καί πρός τήν νέαν 
Διοίκησιν, ή όποια, πιστεύομεν, δτι 
θά έπιλύση τάχιστα τό θέμα αυτό, 
δεδομένου δτι εμφορείται από τήν 
διάθεσιν άποδόσεως δικαιοσύνης είς 
τό Προσωπικόν της. Οί συνάδελφοι 
τών όποιων ή VALEUR έφαλκιδεύ- 
9 η μέ κριτήρια γραφειοκρατικά, άν- 
τιϋπηρεσιακά καί κατά παράβασιν 
τού κανονισμού πρέπει νά δικαιωθούν 
τό συντομώτερον.

Μία έκ μέρους τοΰ ύμετέρου Συμ
βουλίου άνακοίνωσις διά τόν χειρι
σμόν καί περαιτέρω πορείαν τοΰ θέ
ματος θά προσφέρη πλείστην ίκάνο- 
ποίησιν είς τούς συναδέλφους.

Ή παρούσα, παρακαλώ, δπως δη
μόσιε υθ ή είς τήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗΝ» (Βήμα έλεύθερον τών συνα
δέλφων) .

Μετ’ έξαιρέτου τιμής καί συνα- 
δελφικών χαιρετισμών,

ΣΠ. Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤ ΛΟΣ 
Λογιστής Β' τάξεως 

παρά τφ ’Τποκ)τι Ιίορωπίου

★

Κύριε Διενθυντά,
Ή έκτακτος Γενική Συνέλευσις 

τών μετόχων τής ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης ένέκρινε προτάσει τής Διοική- 
σεως αυτής, κατά τήν 12ην τρέχ. 
τά νέα μέλη τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου της. Παραδόξους παρατη- 
ρούμεν, δτι τούτο άποτελείται κατά 
τό πλεΐστον άπό πρόσωπα ξένα πρός 
τήν ιδιότητα τοΰ τραπεζικού. ’Ακό
μη καί ό διορισμός δύο τέως Διευ
θυντών άλλων Τραπεζών θά ήταν Ε
πιτυχέστερος έάν έγένετο είς τά 
Συμβούλια τών Τραπεζών έξ 8>ν 
προέρχονται· διότι καί ή ’Εθνική 
Τράπεζα, ευτυχώς, έχει άρίστους τέ
ως Διευθυντάς, οί όποιοι θά ήσαν 
καταλληλότατοι διά τήν θέσιν αυ
τήν, αφού έχουν αναλώσει τήν ζωήν 
των εργαζόμενοι παρ’ αυτή. "Ας έλ- 
πίσωμεν, δτι είς τό μέλλον θά λη- 
φθή επί τέλους ΰπ’ οψιν, δτι υπάρ
χει καί δ πολύτιμος παράγων «ΕΡ
ΓΑΣΙΑ» δστις είναι ό κυριώτερος 
συντελεστής διά τήν πρόοδον καί ά- 
νάπτυξιν κάθε οργανισμού.

Μετά τιμής 
Π. Ρ.

μελών όπως τό Ταμεϋον άναλάβη 
διά τό Σχολικόν έτος 1974—1975 
μέρος τής έκ τής ανωτέρω αιτίας 
δαπάνης ήτοι μην να ί ως ποσόν δρα
χμών 500 (πεντακοσίων) κατά τέ- 
κνον σονιοίδέλφου.

3. Τό έν λόγιρ ποσόν άπεφασί- 
σθη δπως καταβάλλεται διά τά τέ
κνα τόσον τών εργαζομένων έν τή 
Τραπέζη Μητέρων δσον ικαί διά τά 
τέκνα τών άρρένων συναδέλφων τών 
όποιων αί σύζυγοι εργάζονται είς 
έτέρο-υς ’Οργανισμούς ή Υπηρεσί
ας καί διά τάς περιπτώσεις καθ’ άς 
οί έν λόγω ’Οργανισμοί ή Ύπηρε- 
σίαι δέν διαθέτουν Βρεφονηπιακούς 
Σταθμούς ή δεν έν ισχύουν πρός τού 
το τάς έργαζομένας παρ’ αΰτοΐς υ
παλλήλους.

4. Δεδομένου δτι τό άνωτέρω 
ποσόν καλύπτει μόνον μέρος τής 
πραβλεπσμ ένης δαπάνης άνερχαμέ- 
νης περίπου είς δρχ. 2.000' καί ε
πί σκοπώ περαιτέρω άνακουφίσεως 
τών γονέων, τά τέκνα τών όποιων 
θά Εξυπηρετηθούν μεσφ τών Στα
θμών, τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
ΰπέβαλεν αίτημα πρός τήν Διοίκη- 
σιν τής Τραπέζης μας περί συμιμε 
τοχής της εις τήν άνωτέρω δαπά
νην, έζήτησεν δέ ικαί τήν προσωπι
κήν πρός τούτο συμπαράστασιν 
τού κ. Διιοιικητού καί τών κ.κ. Ύ- 
ποδί'οι κητών.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης μας 
έπέδειξεν ζωηρότατον ένδιαφέρον 
διά τήν όριστιικήν ρύθμισιν τού πε
ρί συ πρόκειται θέματός μας, άν- 
ταποικρινομένη δέ είς τό σχετικόν 
αίτημά μας ένέκρινε τήν καταβο
λήν ποσού δρχ. 1.000 -μηνιαίως μό
νον διά τά τέκνα τών έμγαζοιμένων 
έν τή Τραπέζη μ ητέρων άτι να ση- 
μειωτέον ανέρχονται περίπου είς 
250.

5. Ύπό τής συσταιθείσης ΰπό τού 
Ταμείου Έπιτροττής καί κατόπιν 
έπισταμένης έρεύνης £πελέγησαν οί 
κάτωθι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί οϊ- 
τινες καθ’ ημάς πληρούν τάς προϋ
ποθέσεις τής όμιοβλής λειτουργίας 
των.

1) A.B.C. Κηφισσίας 8ll Τηλ.: 
6724-478

2) ΒIΑΛΑ ΑΙΜΙΛΙΑ 25ης Μαρ
τίου 14 — Ψυχικόν Τηλ. 6715-305

3) ΚΥΨΕΛΗ Κυπρίων 'Ηρώων 12
— Ήλιούπολις Τηλ. 9916-115

4) ΛΗΤΩ Κηφισσίας 242 Τηλ. 
6711-837

5) ΜΑΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ Δεληγιάν- 
νη 17 —- Κηφισσιά Τηλ· 8012-564

6) MAMMY ΣΚΟΥΛ 28ης Όκτω
βρίου 12 — Ν. Ψυχικόν Τηλ.
6718-592

7) ΜΗΤΕΡΑ Κηφισσίας 73 Τηλ. 
6710-294

8) ΜΗΤΕΡΑ Άκαδήμού 4 — 
Πειραιεύς Τηλ. 4626-229

9) ΣΟΥΖΑΝΑ 25ης Μαρτίου 11
— Χαλάνδρι Τηλ. 6813070

10) ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΝΑΝΟΥ 'Υμητ
τού 43 — Χολαργός Τηλ. 6514-459

11) ΤΣΙΓΚΟΑΕΛΕΤΑ Εάρυπί- 
δου 7 — Χολαργός Τηλ- 6519-717

12) ΧΑΡΑ Κύπρου 87 — Παπά- 
you Τηλ. 6725-208

13) ΧΙΟΝΑΤΗ Μεσογείων 194
— Χολαργός Τηλ. 6516-510

14) ΦΑΜΙΑΥ Κονδύλη 45 — Κια 
λ/αμάκι Τηλ. 9813-294.

Διευκρινίζεται δτι ύφίσταται δυ 
νατότης διά τούς συναδέλφους δ
πως πέρα τών άνωτέρω άναφεροιμέ- 
νων Σταθμών χρησιιμοποιηθώσι καί 
έτεροι τοιοϋτοι κατ’ έπιλογήν τών 
Συναδέλφων Καί ΰπ’ ευθύνην αυτών 
(κατόπιν έγκρίσεως τού ΤΥΠΕΤ).

Σχετνκάς πληροφορίας γενικώς 
περί τών Βρεφονηπιακών Σταθμών 
δύνανται οί Συνάδελφοι νά ζητή
σουν καί τηλεφωνι κώς παρά τοΰ 
Συμβούλου τοΰ ΤΥΠΕΤ κ. Σαρρή 
τηλ. 704-990 καί κατά τάς ώραις 
3.30' — 5 μ.μ.

6) ’Επί τφ τελεί λήψεως όριστι- 
κής άποψάσεως περί τής συνεργα
σίας ιμας μετά τών Βρεφονηπιακών 
Σταθμών καί λόγφ του έπείγσντος, 
συνεπείς τής άρξαμένης περιόδου, 
παρακαλαΟνται οί ένδιαφεράμενοι 
Συνάδελφοι δπως έντός 3 ήμερών 
γο άργότερον, καί μετά προηγου- 
μένην ένημέρωσίν των, προισέλθουν 
είς τήν υπηρεσίαν τού ΤΥΠιΕΤ διά 
κατάθεσιν σχετιικής αίτήσεως περί 
άποστολής τών τέκνων των είς τούς 
άνωτέρω άναψερο μένους Σταθμούς 
ή είς ετέρους τής έπιλογής των.

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
‘Ως καί άνωτέρω σημειοΰται ή χει
ρονομία τής Διοικήσεως τής Τραπέ
ζης μας έξεδηλώθη αμέσως καί είς 
περίοδον προσπάθειας περιστολής 
δαπανών. Τούτο άπσδεικνύει σαφώς 
τά αισθήματα τών Διαιικούντων τό 
ίδρυμά μας έναντι τών έργαζομέ- 
νων ιμητέρων συναδέλφων, άλλά καί 
τήν τεραστίαν σημασίαν ήν άποδί- 
δουν ούτοι είς τόν έργαζόρενον έν 
τή Τραπέζη γενικώτερον.
Μετά Συναδελφικών Χαιρετισμών

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
ανθρώπου καί όλες τις ατομικές ε
λευθερίες, . ώδήγησε τελικά στο δρά
μα τής Κύπρου, πού αποτελεί σή
μερα τή μεγάλη συμφορά γιά ολό
κληρο τον Ελληνισμό.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα τοΰ 
πόσον αμελέτητη, βραχυπρόθεσμη 
καί μυωπική υπήρξε ή αντιμετώπι
ση τών βασικών αναπτυξιακών μας 
προβλημάτων, γιά νά περιαρισθώ 
στον τομέα αυτόν καί μόνο, συνέ
χισε ό κ. Διοικητής, είναι όχι μόνο 
ή διατήρηση σέ χαμηλά επίπεδα 
τής σχέσεως εξαγωγών πρός εισα
γωγές, άλλά καί ή διαρκής χειρο
τέρευση τής σχέσεως αυτής, ή οποία 
κατήλθε τά τελευταία έτη στό 1 )3 
τών εισαγωγών. Κατά τούς τελευ
ταίους ιμήνες τού καταλυθέντος κα
θεστώτος, ή βιομηχανική παραγωγή 
παρουσίασε σημαντική μείωση έν 
σχέσει ιμέ τό προηγούμενου έτος, ή 
κατανάλωση έκάμφθη σέ μεγάλη α
ναλογία μέ τήν ελάττωση τής άγο- 
ραστικής δυνάμεως τοΰ λαού λόγφ 
τής μεγάλης αΰξήσεως τών τιμών, 
καί τό φάσμα τής ανεργίας άρχισε 
νά διαγράφεται μέ επικίνδυνες δια
στάσεις.

Αυτή ήταν ή οικονομική κατά
σταση πού παρέλαβε ή Κυβέρνηση 
'Εθνικής Ένότητος ύπό τόν κ. Κων
σταντίνο Καραμανλή, μαζί μέ τό 
θέμα τής τραγωδίας τής Κύπρου, 
πού κατ’ ανάγκην δεσπόζει τής δ
λης πολιτικής τοΰ έθνους και οι ε
πιπτώσεις της θά επηρεάζουν γιά 
πολύ ακόμα τήν πορεία τής ελλη
νικής οικονομίας.

Ή Κυβέρνηση δμως, ύπεγράμμι- 
σε ό κ. Άγγελόπουλος, μέσα σέ 
συντομώτατο χρονικό διάστημα, κα- 
τώρθωσε νά λάβη δλα τά ένδεικνυό- 
μενα .μέτρα γιά τήν οικονομική έ- 
ξυγίοηιση καί ανόρθωση καί νά δη- 
μιουργήση τό απαραίτητο έκεΐνο 
κλίμα εμπιστοσύνης, πού αποτελεί, 
ύπό τις σημερινές συνθήκες ψυχολο
γικό παράγοντα βασικής σημασίας 
γιά τήν αποκατάσταση τής συναλ
λακτικής άμαλότητος καί την ανα
ζωογόνηση τής παραγωγικής δρα- 
στηριότητος τής Χώρας.

"Ετσι, οΐ προοπτικές που διανοί- 
γονται σήμερα γιά τήν ελληνική 
οικονομία είναι εξαιρετικά ένθαρρυν- 
τακές. Έν δψει μάλιστα της κοπαρ- 
τίσεως προγράμματος ουσιαστικής 
άναπτύξεως, καθώς και τής προσε
χούς έντάξεώς μας στην Ευρωπαϊ
κή Οικονομική Κοινότητα, δικαιολο
γείται κάθε αισιοδοξία γιά τήν τα
χεία καί ασφαλή άνοδο τής οικονο
μικής καί κοινωνικής προόδου τής 
Χώρας.

Στά πλαίσια τής νέας αυτής πο
λιτικής, πού θ’ άποβλέψη στην πλή
ρη κινητοποίηση τού συνόλου τών 
παραγωγικών δυνάμεων τής Χώρας, 
ό ρόλος τής ’Εθνικής Τραπέζης 
πρέπει νά είναι πρωταρχικός, τό
σον ύπό την ιδιότητά της ώς τοΰ 
πρώτου πιστωτικού Ιδρύματος τής 
Χώρας, δσο καί ώς κεντρικού ψο- 
ρέως άναπτύξεως τής ελληνικής οι
κονομίας.

Άπό τήν πρώτη στιγμή τής ά- 
ναλήψεως τών καθηκόντων μας, έτό- 
νισε ό κ. Διοικητής, άφιερώθημεν, 
χωρίς καθυστέρηση, σέ μιά προσ
πάθεια άνασυντάξεως καί κινητο- 
ποιήσεως δλων τών υγιών παραγόν
των τού Ιδρύματος. Σέ διάστημα 
πέντε μόλις έβδομάδων ή Διοίκησις 
προέβη στην λήψη (ορισμένων ση
μαντικών μέτρων γιά τήν πραγμα- 
τοποπίηση τής αποστολής αυτής. 
Μεταξύ τών πρώτων ιμελημάτων της 
υπήρξε ή λήψη μέτρων γιά τήν α
ναδιοργάνωση τών Διευθύνσεων τής 
Διοικήσεως, καί Ιδιαιτέρως τών α
σχολούμενων μέ τήν χρηματοδότηση 
τής οικονομίας. Ή αναδιοργάνωση 
αυτή θά γίνη και μέ τόν εκσυγχρο
νισμό τού δλου τραπεζικού μηχανι
σμού καί μέ τήν ενίσχυση τών υπη
ρεσιών τής Τραπέζης μέ τό κατάλ
ληλο προσωπικό. Γιά νά πραγμα
τοποιήσουμε τήν τακτική καί δη
μιουργική συνεργασία μεταξύ τής 
Διοικήσεως καί τού σώματος τών α
νώτατων στελεχών τής Τραπέζης, 
συνεστήσαμε τό «Συμβούλιο Διοική- 
σεως», στό όποιο μετέχουν δλοι οί 
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων. Μέ τό 
Συμβούλιο αυτό παρέχεται ή δυνα
τότης καλλιέργειας συλλογικού 
πνεύματος καί ανταλλαγής χρησί
μων απόψεων. Παραλλήλους, 'θά λά
βουμε μέτρα, μέ τήν κοσάλληλη . α
ναδιάρθρωση τών υπηρεσιών, γιά 
την προώθηση και αξιοποίηση τών 
νεωτέρων έμπειρων καί δυναμικών 
στελεχών τής Τραπέζης.

Στό μεταξύ ή Διοίκηση τής Τρα-

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον δργανον τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής 'Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.
®
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πέζης, προσέθεσεν ό κ. Άγγελό
πουλος, έλαβε μέτρα γιά τήν πλή
ρη εκκαθάριση καί έξυγίοονση τοΰ 
παρελθόντος. "Ηδη άπεμάκρυνε άπό 
τις θέσεις τους πρόσωπα, πού κα
τά τήν παρελθοΰσα έπταετία έγι
ναν όργανα τοΰ καθεστώτος είς βά
ρος τών συναδέλφων τους καί απέ
λυσε αμέσως δάους συμβασιούχους 
τής Τραπέζης είχαν υπηρετήσει τήν 
δικτατορία. ’Επί πλέον, συνεστήθη 
ειδική Υπηρεσία Έξετάσεως Πα
ραπόνων καί έν γένει ανωμαλιών 
κατά τήν διάρκειαν τής έττταετίας, 
ή οποία θά τέλη ύπό τήν έποπτείαν 
μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος ή Διοίκηση έλαβε μέτρα 
περισυλλογής καί ορθολογικής δια- 
χειρίσεως πού επιβάλλονται κι’ άπ 
τή γενικώτερη οικονομική κατάστα
ση, άλλά καί έκ τού δτι βρεθήκαμε 
μπροστά σέ αδικαιολόγητη σπάτα
λη, ή όποια τά τελευταία ιδίως χρό
νια είχε πάρει επικίνδυνες διαστά
σεις. "Ηδη προχωρήσαμε σέ δρα
στικές περικοπές στις δαπάνες αυ
τές.

"Εχουμε πλήρη έπίγνωση των έ- 
ξαιρετικών συνθηκών τις όποιες δι
έρχεται σήμερα ή Ελλάς, κατέλη- 
ξε ό κ. Άγγελόπουλος, καθώς καί 
τών μεγάλων ευθυνών πού έπωμιζό- 
μεθα μέ τήν ανάληψη τών καθηκόν
των τής Διοικήσεως τής ’Εθνικής 
Τραπέζης. Θα καταβάλουμε κάθε 
προσπάθεια γιά νά συντελέσουμε 
στην πρόοδο τοΰ ' Ιδρύματος καί 
γεννκώτερα τής Χώρας ιμας, .μέ τήν 
όποια τόσο στενά συνυφασμένη εί
ναι ή ’Εθνική Τράπεζα.

Ακολούθως ώμίλησαν έκ μέρους 
τοΰ Συνδέσμου Βιομηχάνων ό πρόε
δρος αυτού κ. Δ. Μαρινόπουλος 
καί έκ μέρους τοΰ ’Εμπορικού Συλ
λόγου Αθηνών ό πρόεδρος αύτοϋ κ. 
I. Πλατώνης. 'Ομίλησαν επίσης οί 
μέτοχοι κ.κ. Καραγκούνης, Νεζερί- 
της, Λύρας, Καρδούλης, Γεωργιά- 
δης, Ράπτης, Τζωρτζάκης, Τζεβελέ- 
κος, Καράλης καί ή κυρία Άποστο- 
λοπούλου. ’Εκ μέρους τού Συ?Λό- 
γου Υπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης 
ώμίλησεν ό πρόεδρος κ. Ν. Π ί σκο
πός, καί τού Συλλόγου Συνταξιού
χων Εθνικής Τραπέζης ό πρόεδρος 
κ. Κ. Μελισσαρόπουλος.

Απάντων ό κ. Διοικητής είς πα
ρατηρήσεις μετόχων είπεν δτι θά 
καταβληθή προσπάθεια νά βελτιω- 
θή τό μέρισμα έν τώ μέτ.ρφ τών 
δυνατοτήτων τής Τραπέζης. Έκά- 
λεσε τούς γνωρίζοντας συγκεκριμέ
να περιστατικά ατασθαλιών νά κα
ταγγείλουν ταΰτα είς τήν συσταθεΐ- 
σαν πρός τούτο Ειδικήν Υπηρεσίαν 
τής Τραπέζης. ΕΤπεν επίσης δτι τό 
ενδιαφέρον τής Τραπέζης διά τήν 
προώθησιν τών εργασιών της είς τό 
έξωτερικόν είναι έντονον καί άνε- 
κοίνωσεν δτι ήδη άπεστάλη εις τήν 
Γερμανίαν ό αρμόδιος Διευθυντής 
διά νά ένημερωθή έπί τής έκεΐ κα- 
ταστάσεως καί νά είσηγηθή τά καο- 
τάλληλα μέτρα διά τήν διεύρυνσιν 
τών έργασιών τής Τραπέζης.

Έν συνεχείφ ή Γενική Συνέλευσις 
ένέκρινε τάς ύποβληθείσας τροπο
ποιήσεις έπί τών άρθρων 7, 20 καί 
21 καί τό προταθέν ΰπό τής Διοι- 
κήσεως Δ.Σ. τό όποιον έχει ώς έ
ξης: Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί 
πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ, ώς 
έκπρόσωπος τών ιδρυμάτων ’Ηπεί
ρου, ό Ακαδημαϊκός κ. Μιχαήλ Δ. 
Στασινόπουλος, επίτιμος ισόβιος 
Πρόεδρος Συμβουλίου Έπιικρατεί- 
ας, οί καθηγηταί τών Άνωτάτων 
Σχολών κ.κ. Σταύρος Κοαράκης τού 
Πολυτεχνείου, Σπΰρος Καλογερό- 
πουλος - Στρατής τής Α.Σ.Ο.Ε.Ε., 
καί ’Ιωάννης Άργυράκος τού Πο
λυτεχνείου, οί δικηγόιροι κ.κ. Γεώρ
γιος Οίκονομόπουλος καί Γεώργιος 
Β. Μαγκάκης, ό κ. Σπΰρος Λοβέρ- 
5ος, τ. πρόεδρος Ο.Χ.Ο.Α., ό κ. 
Νικ. Χαρισόπουλος, τ. Δ)ντής Τρα
πέζης Ελλάδος, ό κ. Νικ. Κατσού- 
λης, τ. Διευθυντής Αγροτικής Τρα
πέζης, ό κ. Δ. Μαρινόπουλος, πρόε
δρος Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχά- 
νων, ό κ. -Π.Ξ. Λαμπρόπουλος, έμ
πορος, ό κ. Άν. Καλαμπόκης, επι
χειρηματίας έκ Θεσσαλονίκης, ό κ. 
Κ. Λαδάς, βιαμήχανος έκ Θεσσαλο
νίκης καί ό κ. Ίάσων Άλεξάκης, έ- 
φοπλιστής.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ
ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
θα ύποδάλη σχετικήν έκθεσιν είς 
τήν άρμοδίαν κατά περίπτωσιν Δι- 
εύθυνσιν, ήτοι Προσωπικού ή Έπι- 
θεωρήσεως, τό τελικόν δέ πόρισμα 
των Διευθύνσεων τούτων θά παρα- 
πέμπεται είς τριμελή ’Επιτροπήν έκ 
μελών τού - Διοικητικού Συμβουλίου 
τής Τραπέζης.

Χρόνος υποβολής παραπόνων είς 
τήν συνιστωμένην κατά τά άνω ει
δικήν ’Υπηρεσίαν καθορίζεται τε
τράμηνος άπό σήμερον.

Πρός έπίτευξιν τού καλυτέρου, 
έν σχέσει μέ τόν έπιδιωκόμενον σκο
πόν, αποτελέσματος, συνιστώμεν τήν 
μετ’ ακρίβειας, πληρότητας καί αι
σθήματος σοβαρότητας και ευθύνης 
σύνταξιν τών ύποβληθησσμένων αι
τήσεων ή .αναφορών.

Τής παρούσης νά λάβη ένυπογρά- 
φως γνώσιν απαν τό προσωπικόν 
τής Τραπέζης.

Κοινωνικά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ή συν. τοΰ υποκαταστήματος 

Κεραμεικοΰ Μαριάνα Ρεμπατσου- 
λέα, σύζυγος τού συν. τού υποκα
ταστήματος Πολυκλείτου, Γ εωρ- 
γίου Ρεμπατσουλέα, έτεκεν άρρεν.

ΕϋχάμεΘα είς τούς συναδέλφους 
νά τούς ζήση.

Τ.
β Οί συνάδελφοι Δημήτριος καί 

Ελένη Γώζογλου απέκτησαν άλλο 
ένα χαριτωμένο άγοράκι. Νά τούς 
ζήση.

Α. Σ.
Δ3ΪΡΕΑ1

ΥιΠΕΡ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

• Σπ. Σκυρός είς μνήμην Άνδρ. 
Περεσιάδη δραχ. 1.000.

ΥΠΕΡ ΤΟΥ «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» 
β Οί συνάδελφοι τής ΰποδιευθύν- 

σεως βιοτεχνικών χορηγήσεων είς 
μνήμην τού συναδέλφου καί φίλου 
Διον. Καλατζή δραχ. 1.000.

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ
• Οί συνάδελφοι τής Υπηρεσίας 

’ Εντολών Εξωτερικού Υποκατα
στήματος 040)37 είς μνήμην τού 
πατρός τής συναδέλφου των Ελέ
νης Κολοβού δραχ. 1.650.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
β Στέφανος Παπαδόπουλος, 'Υ

ποκαταστήματος ιΚουκακίου καί Α
φροδίτη Χρυσάνθη, Κεντρικού Κα
ταστήματος ήρραβωνίσθησίχν την 
28)9)1974.

Νά ζήσουν.
Ν. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΈσωτερΓκώς ικαί έξωτειρικώς, 
τό κτίριον είς τό οποίον στεγά
ζεται τό Υποκατάστημα Πλα
τείας Μεταξά Θεσσαλονίκης, εί
ναι άθλιον.

Άπό τό έγκαταλολει μένο για
πί ύπεράνω τών γραφείων τού 
Ύπα καταστήματος, κυματίζουν 
Ιστοί άπό τις άράχνες, ένώ είς 
τό έσωτερικόν του οί υπάλληλοι 
υποφέρουν άπό τήν άσφυκτική 
άτμόσφαιρα πού έπικρατεί.

Διά τήν βελτίωσι τών έσωτε- 
ρ ιιχών συνθηκών ένεκρίθη ή δα
πάνη διά τόν έξαερισμόν τού 6- 
πσκαταστάματος τό Ετος 1972. 
Τά έτος 4 973 Εγιναν ώρισμέναι 
έργασίαι (έγκατάστασι ς;) καί 
ένώ διανύομεν τόν μήνα Σεπτέμ
βριον τοΰ 1974, ή κατάστασις 
παραμένει ή ιδία, πρός δόξαν 
εών άρμαδίωιν.

Τί άλήθεια, θά μπορούσαμε 
νά προσθέσουμε, γιά νά άντιλη- 
φθσΰν, έπί τέλους, δσοι πρέπει 
νά τά άντιληφθοΰν, δτι τό ικακό 
παράγινε;

Ό Κεντρικός Ταμίας τού ί
διου Ύπακαταστάμστος (Πλα
τείας Μεταξά) είναι υποχρεωμέ
νος κάθε μέρα νά παραμένει έ
πί μίαν καί πλέον ώραν, μετά 
τήν λήξιν τής εργασίας διά νά 
παρολάβη τά χρήματα άπό τούς 
τσιφ τέλλερς.

Διά τήν Εργασίαν του δμως 
αυτήν, δέν άμείβεται, ό δέ διευ
θυντής τού Υποκαταστήματος 
δηλώνει αναρμοδιότητα.

Ζητείται, λοιπόν, ό αρμόδιος 
πού πρέπει νά ύπενθυμίση είς 
τόν κ. Διευθυντήν δτι ή έργασία 
πρέπει νά άμείβεται.

Ύ ποδιεύδυ ν σις 
παρά τή διευδύνσει 
Όργανώοεως

Παρά τή Διευθύνσει Όργανώ- 
σεως σννεστήθη 'Τποδιεύθυνσις ύπό 
τόν τίτλον: «'Τποδιεύθυνσις ’Εκπο- 
νήσεως Συστημάτων καί Όργανώ- 
σεως Καταστημάτων καί Συγγενών 
’Οργανισμών ’Εξωτερικού». Προϊ
στάμενος τής ώς άνω σννιστωμένης 
'Τποδιευθύνσεως έτοποθετήθη ό κ. 
Κωνσταντίνος Ζούζουλας Τ,μηματάρ- 
χης Α' τάξεως, Προϊστάμενος ’Α
ναλυτής Συστημάτων παρά τή Διευ- 
θύνσει Όργανο'ισεως, καί προσωρΙ
νώς ασκών χρέη Διευθυντοΰ παρά 
τφ 'Τποκαταστή ματι Σικάγου.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
Χειρουργός ’Οδοντίατρος

Κάνιγγος 7 
2ος όροφος 

Τηλ. 630.277
Δέχεται τούς Υπαλλήλους τής 
Τραπέζης μέ τό ίσχΰον τιμολό- 

γιον ΤΥΠΕΤ

ΑΛΚΜΗΝΗ ΛΕΒΕΝΤΗ 
Χειρουργός - ’Οδοντίατρος 

ΈπανελΘοΰσα έξ ΗΠΑ μετά 
2ετή μετεκπαίδευσιν είς τά 
Πανεπιστήμια Βοστώνης καί 
Οΰάσιγκτων δέχεται τούς πε
λότας της Τραπεζιτικούς, έ
πί συνεντεύξει, είς τό ίατρεΐ- 
ον της:
Τενέδου 44 — Πλ. Κυψέλης 

Τηλέφωνον 851.694

Έπιότ oflai



_ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» ^ __

Τοποθετήσεις καί μεταβολαί εις 
την Διοίκησιν καί τά Καταστήματα

  ίιλιϊ

ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ

01ΠΟΑΕΜΙΣΤΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 751
Ύπό τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τοΰ

Δια πράξεως τοΰ κ. Διοικητοϋ έ- 
πήλθον αί ακόλουθοι μεταβολαί είς 
διαφόρους υπηρεσίας καί υποκατα
στήματα τής Τραπέζης μας.

’ Ετοπσθετήθησαν:
—Ό κ. ’Επαμεινώνδας Μαυρουλί- 

δης, Τμηματάρχης Α' τάξεως, παρά 
τή Διευθύνσει Διεθνών Δραστηριο
τήτων, είς τήν Διεύθυνσιν Γενικού 
Λογιστηρίου, ως Προϊστάμενος τοΰ 
Τμήματος Χρηματοοικονομικών στοι
χείων, αντί τού κ. ’ Ιωάννου Μάκρη, 
Τμηματάρχου Α' τάξεως, τοποθε
τούμενου όριστικώς είς τό Τμήμα 
Λογιστικού καί Σχέσεων μετά Τρα
πεζών τής αυτής Διενθΰνσεως, ως 
Προϊσταμένου. (Προσωρινή άνάθε- 
σις καθηκόντων Προϊσταμένου τού 
έν λόγφ Τμήματος Π.Δ. 163)15.3. 
1974).

—Ό κ. Γεώργιος Φάρρος, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, παρά τή Δι- 
ευθύνσει Προσωπικού (διάθεσιν) είς 
τό 'Υποκατάστημα Λονδίνου (ST 
MART ΑΧΕ), ως Συνδιευθυντής.

—Ό κ. Γεώργιος Κωστής, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, ’Εκπρόσωπος 
τής Τραπέζης εις τήν ATLANTIC 
BANK OF NEW YORK, είς τό Υ
ποκατάστημα Σικάγου, ώς Διευθυν
τής.

—Ό κ. Άνδρέας Φιλιππίδης, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Διευθυν
τής Υποκαταστήματος Λεωφ. Μα
καρίου Λευκωσίας, έκ παραλλήλου 
μέ τά καθήκοντά του, είς τήν Πε
ριφερειακήν Διεύθυνσιν Υποκατα
στημάτων Κάπρου,, προσωρινώς, ώς 
Διευθύνων.

—Ό κ. Νικόλαος Λέϊσος, Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, Διευθυντής 
Υποκαταστήματος Άμμοχώστου, είς 
τό Υποκατάστημα Φραγκφοΰρτης, 
ώς Υποδιευθυντής, αντί τοΰ κ. Νι
κολάου Π ανταζοπούλου, Τμηματάρ
χου Β' τάξεως, μετατιθεμένου είς 
τό Υποκατάστημα Λονδίνου (ST 
MARY ΑΧΕ) ώς 'Τποδι ευθυντοΰ.

—Ό μ. A. F. VOSTE, έκ τού ε
πιτόπιου προσωπικού, παρά τφ Ύπο- 
καταστήματι Λονδίνου (ST MART 
ΑΧΕ), είς τό αυτό Υποκατάστημα, 
ώς Β' 'Υποδιευθυντής.

—Ό κ. Διονύσιος Μάρκου, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, τελών είς 
τήν διάθεσιν τής Διευθύνσεως Προ
σωπικού, είς τό Υποκατάστημα Κό
ρινθου, ώς ’ Εντεταλμένος καί Προ
ϊστάμενος Λογιστηρίου, άνακαλουμέ- 
νης τής διά τής ΰπ’ άριθ. 187)2.4. 
74 πράξεως τοποθετήσεο'ις του είς 
τό Κατάστημα όδ. Σταδίου 38, ώς 
Προϊσταμένου Υπηρεσίας.

—Ό κ. Κων)νος Βουγιούκας, 
Σΐ'μπράττων Υποδιευθυντής, Υπο
διευθυντής παρά τή Διευθύνσει 
Προσωπικού, είς τήν Διεύθυνσιν Έ
πιθεωρήσεως, ώς Υποδιευθυντής.

—Ό κ. Πέτρος Διοννσόπουλος, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Προϊστά
μενος ’Αναλυτής Συστημάτων παρά 
τή Διευθύνσει Όργανώσεως, εις 
τήν Διεύθυνσιν Προσωπικού, ώς 
' Υπο διευθ υντής.

—Ό κ. Χρηστός Άποσκίτης 'Υ
ποδιευθυντής, έτοποθετήθη προσωρι- 
νώς είς τήν Διεύθυνσιν Γραμμα
τείας, ώς Προϊστάμενος αυτής.

—Ό κ. Ευάγγελος Νταλιάνης, 
Λογιστής Β' τάξεως, ασκών προσω
ρινά ς καθήκοντα ’Εντεταλμένου καί 
Προϊσταμένου Λογιστηρίου τού Ύ- 
ποκ)τος Χαλανδρίου είς τό Υποκα
τάστημα Κηφησίας, ώς ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογιστη
ρίου, αντί τού κ. Παναγιώτου Γρη- 
γορίου, Ύποτμηματάρχου, μετατιθέ
μενου είς τό 'Υποκατάστημα Χαλαν
δρίου, ώς ’Εντεταλμένου καί Προϊ
σταμένου Λογιστηρίου.

—'Ο κ. ’Αναστάσιος Γεωργού- 
λιας, Τμηματάρχης Α', Προϊστάμε
νος 'Υπηρεσίας Συγκεντρώσεως πλη
ροφοριών, Καταρτίσεως Δελτίων 
Πληροφοριών καί ’Ελέγχου ’Αθη
νών, ώς Προϊστάμενος τού Τμήμα
τος Πληροφοριών, είς τήν ώς άνω 
Διεύθυνσιν.

•—Ό κ. ’Ιωάννης Βουγιουκλάκης, 
Συμπράττων 'Υποδιευθυντής, Προϊ
στάμενος Τμήματος παρά τφ Γρα- 
φείφ τοΰ Ειδικού Συμβούλου κ. Νυ- 
δριώτη, είς τήν Διεύθυνσιν ’Εμπο
ρικών Χορηγήσεοιν, ώς 'Υποδιευθυν
τής.

-—Ό κ. Γεοιργιος Σκληβανιώτης, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Προϊστά
μενος Τμήματος ’Εμπορικών Χορη
γήσεων Α', είς τήν Διεύθυνσιν Έπι- 
θεωρήσεως, ώς ’Επιθεωρητής.

—Ό κ. Κων) νος Παπαδόπουλος 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, τελών είς 
τήν διάθεσιν τής Διευθύνσεως Προ
σωπικού, είς τό Υποκατάστημα όδ. 
Άχαρνών, ώς Διευθυντής αντί τού 
κ. Κων)νου Καρκάνη, Τμηματάρ
χου Β' τάξεως, μετατιθεμένου είς 
τό Υποκατάστημα Νέας ’Ιωνίας, 
ώς Ύποδιευθυντοΰ, άντί τού κ. Βα
σιλείου Φρυδά, Τμηματάρχου Β' 
τάξεως, μετατιθεμένου είς τό 'Υ
ποκατάστημα Άγιου Μελετίου ώς 
Διευθυντοΰ, άντί τού κ. Διονυσίου 
Βαρδακαστάνη, Τμηματάρχου Α’ 
τάξεως, μετατιθεμένου είς τήν Διεύ- 
θυνσιν Έπιθεωρήσεως, ώς Έπιθεω- 
ρητοΰ.

—'Ο κ. Χαράλαμπος Λόλας, Λο
γιστής Α’ τάξεως, Προϊστάμενος 
Πρακτορείου Προσωτσάνης, είς τό 
'Υποκατάστημα Κιλκίς, ώς Διευθυν
τής, άντί τού κ. Γεωργίου Τζέρα, 
Τμηματάρχου Α' τάξεως, μετατι- 
θεμένου είς τό ’Υποκατάστημα Να-

ούσης, ώς Διευθυντοΰ, άντί τού κ. 
Νικολάου Καβακλόγλου, Τμηματάρ
χου Α' τάξεως, μετατιθεμένου είς 
τό Υποκατάστημα Λαμίας, ώς Διευ- 
θυντοΰ.

—Ό κ. Κων) νος Κοσμίδης, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, ’Επιθεωρητής 
παρά τή Διευθύνσει ’ Επιθεωρήσεως, 
είς τό ' Υποκατάστημα Κολωνακίου, 
ώς Διευθυντής, άντί τού κ. Χρήστου 
Δελήγιαννη, συμπράττοντος Ύπο- 
διευθυντού, μετατιθεμένου είς τό 
'Υποκατάστημα όδ. Πραξιτέλους, 
ώς Διευθυντοΰ.

—Ό κ. Δημήτριος Σουλαϊδόπου- 
λος, Τμηματάρχης Α' τάξεως, Δ)ν- 
τής Ύπσκ) ματος Άμαλιάδος, είς 
τό Υποκατάστημα Νέας ’Ιωνίας, ώς 
Διευθυντής, άντί τοΰ κ. Διονυσίου 
Ρομποτή, συμπράττοντος Ύποδιευ- 
θυντοΰ, μετατιθεμένου είς τό ’Υπο
κατάστημα Καμινίων, ώς Διευθυντοΰ.

—Ό κ. Γεώργιος Σταμούλης, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, Προϊ
στάμενος Τμήματος Χορηγήσεων 1—■ 
Β—3 παρά τή Διευθύνσει Βιομηχα
νικών Χορηγήσεων, είς τήν Διεύ- 
θυνσιν Έπιθεωρήσεως, ώς Επιθεω
ρητής.

Ό κ. Σωτήριος Πατρίκιος, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, Προϊστάμε
νος Υπηρεσίας Ειδικών Χορηγήσε
ων παρά τφ Κεντρικφ Καταστήμα- 
τι, είς τό ’Υποκατάστημα Π λ. Κά- 
νιγγος, ώς Υποδιευθυντής, άντί τοΰ 
κ. Κων) νου Βυθούλκα, Τμηματάρ
χου Α' τάξεως, μετατιθεμένου είς 
τό 'Υποκατάστημα Παγκρατίου, ώς 
Διευθυντοΰ, άντί τού κ. Ήλία Μαρ- 
γετίδη, Τμηματάρχου Α' τάξεως, 
μετατιθεμένου είς τήν Διεύθυνσιν 
Ναυτιλιακών ’Εργασιών, ώς Ύπο- 
όιευθυντοΰ, άντί τού κ. Δημητρίου 
Παυλίδη, συμπράττοντος Ύποδιευ- 
θυντοΰ, μετατιθεμένου είς τήν Διεύ- 
θυνσιν Γραμματείας, ώς Ύποδιευ- 
θυντοΰ.

-—Ό κ. Ευάγγελος Νάνος, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, ’Εντεταλμέ
νος παρά τφ Ύποκαταστήματι Πει-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣιΕΛ.)
νισμών δν*)θκόλον«.ν τον έκ- 

άλλευσιν. ’Άνοεςν.ν τον 
i>ji<»;M»v εις την «ϊμπδίΐΊΐν 
της έργχτιχης νομ-οθεσίας., 
τον έ/διτομί) των \)φεστν.μ.ε- 
νων άπο τοθς προϊσταμ.ε» 
νους και ns πολλές, «άρα 
πολλές περιπτώσεις, σε α
νωμαλίες πού προζν,λούν- 
ται άπο τον "ίδιο τον Κανο
νισμό εις τον τρόπον παρο
χής της ύπερωριαχής άπα- 
σχολήσεως προκάλεσαν καί 
προκχλούν ζημίαν είς τα 
συμφέροντα τής Τραπέζης.

Ό φαύλος κύκλος πού έ
χει δημιουργηΟει μέ τήν 
ύπερωριακήν άπασχόλησιν, 
τήν επισήμως αέτουμένην 
καί παρεχομένην, διότι, 
δυστυχώς, παρ’ ήμίν ύπαρ
χε ι καί ή ανεπίσημος μέ 
τήν όποια Θά ασχοληθούμε 
κατωτέρω, δέν έ'χει προη
γούμενο.

Το διοικητικόν Χυμβού- 
λιον τού Χυλλόγου έπεσή- 
μανε τας ά τελεί ας καί τας 
συνέπειας καί ύπέδειςε τα 
επιβαλλόμενα διά τήν άντι- 
μετώπισιν τού Θέματος μέ
τρα.

'II διοίκησις τής Τρα- 
πέζης άντελήφθη εγκαίρως 
τό θέμα καί μέ τήν τροπο- 
ποίησι τού Κανονισμού ε
πανορθώνει πλείστα έκ των 
κακώς κειμένων.

ΤΙ προοπτική πού δια
γράφεται άπο τήν ενέργεια 
αύτή τής διοικήσεως είναι 
αισιόδοξος.

”Λς ελπίσουμε ότι τούλά 
χιστον καθ’ όσον άφορά τας 
νομίμους υπερωρίας ήρχι- 
σεν ή όρθή άντιμετώπισις 
τού θέματος.

★
"Ας ρίξουμε όμως μια 

ματιά καί είς τις άλλες υ
περωρίες. Τις ύποχρεωτι- 
κές, τις δι’ εκβιασμών καί 
πιέσεων πραγματοποιούμε
νες, τις όλιγόωρες, τίς κρυ 
φές.

Πού όσο κρυφές καί άν 
είναι, είναι γνωστές εις ό
λους καί άς προσποιούνται

ραιώς Α', είς τό 'Υποκατάστημα όδ. 
Καλαμαότου, ώς 'Υποδιευθυντής, άν
τί τοΰ κ. ’Αλεξάνδρου Δουβλίδη, 
Τμηματάρχου Α' τάξεως, μετατιθε- 
μένου είς τό Υποκατάστημα Π λ. 
Κάνιγγος, ώς Διευθυντοΰ, άντί τοΰ 
κ. Κων) νου Νικολαΐδη, συμπράττον
τος 'Υποδιευθυντοΰ, τιθεμένου είς 
τήν διάθεσιν τής Διευθύνσεως Προ
σωπικού λόγφ εξόδου του έκ τής Υ
πηρεσίας, ώς καταλαμβανόμενου ύπό 
τοΰ όρίου ηλικίας τήν 31.12.74.

—Ό κ. Δημήτριος Παπαδόπου
λος, Τμηματάρχης Α' τάξεως, τε
λών είς τήν διάθεσιν τής Διευθύν- 
σεως Π ροσωπικσΰ, είς τό Υποκατά
στημα Πατρών, ώς Υποδιευθυντής 
άντί τοΰ κ. Ματθαίου Π απαματθαίου 
Τμηματάρχου Α' τάξεως, τιθεμένου 
είς τήν διάθεσιν τής Διευθύνσεως 
Προσουτικοΰ, πρός τοποθέτησιν.

—Ό κ. Κων) νος Βάγιας, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, τελών είς τήν 
διάθεσιν τής Διευθύνσεως Προσω
πικού, είς τό Υποκατάστημα Ηρα
κλείου Κρήτης, ώς Υποδιευθυντής.

—Ό κ. Κων) νος Μπεκατώρος, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, τελών είς 
τήν διάθεσιν τής Διευθύνσεως Προ
σωπικού, είς τό Υποκατάστημα Π λ. 
Μητροπόλεως, ώς ’Εντεταλμένος.

—Ό κ. "Αγγελος Δοδόπουλος, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, τελών είς 
τήν διάθεσιν τής Διευθύνσεως Προ
σωπικού, είς τήν Διεύθυνσιν Διεθνών 
Δραστηριοτήτων, ώς Π ροϊστάμενος 
Τμήματος.

—Ό κ. Παναγιώτης Βαζούρας, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, τελών είς 
τήν διάθεσιν τής Διευθύνσεως Προ
σωπικού, είς τό Υποκατάστημα Π λ. 
Μητροπόλεως, ώς Υποδιευθυντής.

—Ό κ. Κων)νος Νικολάου, Τμη- 
τμηματάρχης Α' τάξεως, παρά τφ 
Ύποκαταστήματι όδ. Καλαμιιότου, 
είς τό Υποκατάστημα Μοναστηρα- 
κίου, ιός Υποδιευθυντής.

—Ό κ. Θεόδωρος Παπανακλής, 
Λογιστής Β' τάξεως, ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογιστηρίου

πεόθυνοι καί άς την άρνοΰν 
vcu εκείνοι πού επιβάλλουν 
είς τούς θφισταμένοος των 
νά τίς πραγματοποι οΰ ν.

<*>ά θέσωμεν τον δάκτυ
λον έπί τον τύπον τών ήλων 
Πρόθεσίς μας δέν είναι νά 
το π οθε τ ήσω μεν ηλοος είς 
τό στήθος ή τάς /είρας ε
κείνων πού ρ ησιμο ποιούν 
τήν ύπηρεαιακήντων δύνα- 
,ι ιν διά νά εκβιάζουν τούς 
ΰφιστν.μ,ένους των, άν καί 
διά πολλούς τούτο είναι ά- 
παραίτν)τον.

Τό κακόν έπtσημαί ν ομε ν 
καί τήν εξαφάνισί του έπτ- 
δίώκορ,εν.

'Τπάρχουν δυστυχώς At- 
ευθυνταί καί Προϊστάμενοί 
Αογιστ^ρίων καί Ί·π>ιρε- 
στών πού άπείλούν μέ άσχν) 
μα φύλλα πθ60τν)τος τούς ύ 
παλλήλους δοά νά τούς υ
ποχρεώνουν νά εργάζωντατ 
ύπερωρίακώς άνευ αμοι
βής. Άλλοι απειλούν μέ 
μεταθέσεις γιά τον ίδιο λό
γο. Άλλοι άξιώνουν τήν 
ύποχρεωτεκή, άνευ αμοι
βής παραμονή μίάς καί πλέ 
ον ώρας καθημερινώς μετά 
τήν λήξι τής εργασίας διά 
τό κλείσιμο καί τάς συμφω 
νιας τών διαφόρων λογα
ριασμών. Ένώ ώρισμένοι 
περιφερειακοί σοφίστηκαν 
καί εφαρμόζουν νέα συστή
ματα πρός παραπλάνησιν 
καί μέ σκοπόν νά μήν άμει- 
φθή ή ύπερωριακή άπασχό- 
λησις.

Καιρός όμως νά σταμα- 
τήαη εδώ τό κακό.

’Π αυθαιρεσία πρέπει νά 
έξαφανισθή άπο τήν Εθνι
κή Τράπεζα. Καί επειδή 
εις τό θέμα τών υπερωριών 
ή χύθαιρεσίχ έπερίσευσεν 
ας μήν ύπάρξη άλλη καθυ- 
στέρησις.

' Ολίγος χρόνος ύπομο- 
νής πού έχει άπομείνει είς 
τό Προσωπικόν ας χρήσιμο 
ποιηθή διά νά έπιβληθή μία 
νέα τάξίς πού θά άμείβη 
τήν έργασίαν καί δέν θά έ- 
πιτρέπη τήν άσκησιν ψυχο
λογικής βίας.

τσϋ ’ Υποκαταστήματος Αίγιου, είς 
τό Υποκατάστημα Κιάτου, ώς Διευ
θυντής, άντί τοΰ κ. Γεωργίου ’Ιω
άννου, Τμηματάρχου Β' τάξεως, 
μετατιθεμένου είς τό Υποκατάστη
μα όδ. Ναυαρίνου, ώς Ύποδιευθυν- 
τοΰ.

—Ό κ. ’Αναστάσιος Κλειδής, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, ώς Προ
ϊστάμενος τής Υπηρεσίας Γραφείου 
Συμψηφισμού (040)28) άντί τοΰ κ. 
’Ιωάννου Καραγεωργίου, Τμηματάρ
χου Β' τάξεως, μετατιθεμένου είς 
τήν Υπηρεσίαν Αογ)ρίου Καταθέ
σεων Δημοσίων ’Οργανισμών, ώς 
Προϊσταμένου.

—Ό κ. Μιχαήλ Στρατηγάκης, 
Υποδιευθυντής, Υποδιευθυντής τής 
Διευθύνσεως ’Εμπορικών Χορηγήσε
ων, είς τό Κατάστημα Σταδίου 38, 
ώς Διευθυντής τούτου, άντί τοΰ κ. 
Γεωργίου Χαρισιάδη, Διευθυντοΰ, 
τιθεμένου είς τήν διάθεσιν τής Δι- 
οικήσεως λόγφ εξόδου του έκ τής 
Υπηρεσίας, ώς καταλαμβανομένου 
ύπό τοΰ όρίου ηλικίας τήν 31.12.74.

-—Ό κ. Άνδρέας Μαρίτσας, Υ
ποδιευθυντής, Συνδιευθυντής τοΰ 
Καταστήματος Σταδίου 38, είς τό 
Κεντρικόν Κατάστημα, ώς Συνδιευ- 
θυντής τούτου, άντί τοΰ κ. Γεωργίου 
Πίτσικα, Ύποδιευθυντοΰ, τιθεμένου 
είς τήν διάθεσιν τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού πρός τοποθέτησιν.

-—Ό κ. Σάββας Ρήγας, Υποδιευ
θυντής, Υποδιευθυντής τής Διευθύν- 
σεως ’Εμπορικών Χορηγήσεων, είς 
τό Κατάστημα Πλατείας Μητροπό
λεως ώς Διευθυντής αύτοΰ, άντί τοΰ 
κ. Παναγιώτου Χρονοποήλου, Ύπο- 
διευθυντοΰ, τιθεμένου είς τήν διάθε- 
σιν τής Διευθύνσεως Προσωπικού, 
λόγφ εξόδου του έκ τής Υπηρεσίας, 
ώς καταλαμβανομένου ύπό τοΰ όρίου 
ηλικίας τήν 31.12.1974.

—'Ο κ. ’Ιωάννης Κουτσιμπός, Υ
ποδιευθυντής, Π εριφερειακός Διευ
θυντής ’Αττικής Α' είς τό Κατά
στημα Σταδίου 38 οός Συνδιευθυντής 
τούτου.

—Ό κ. Στυλιανός Άλεξανδρής, 
συμπράττων Υποδιευθυντής, Υπο
διευθυντής τοΰ Καταστήματος Π λ. 
Μητροπόλεως, ώς Συνδιευθυντής 
παρά τφ αύτφ Καταστήματι.

—Ό κ. Μελισσηνός Μαζαράκης, 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, Προϊστά
μενος Τμήματος Χρηματογράφων 
Περιουσίας Τραπέζης, παρά τή αύ
τή Διευθύνσει, ώς Υποδιευθυντής.

—Ό κ. Νικόλαος Δρανδάκης, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, Προϊ
στάμενος Υπηρεσίας Κτημάτων 
Τραπέζης, παρά τή αύτή Διευθύνσει, 
ώς Προϊστάμενος Τμήματος.

—Ό κ. Κων) νος Π ουλής, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, παρά τή Δι- 
ευθύνσει Διεθνών Δραστηριοτήτων, 
είς τήν έν λόγφ Διεύθυνσιν, ώς 
Προϊστάμενος Τμήματος, άνακαλου- 
μένης τής διά τής ΰπ’ άριθ. 556) 
19.9.1974 Πράξεως τοποθετήσεοίς 
του είς τήν Διεύθυνσιν ’Εμπορικών 
Χορηγήσεων, ώς Προϊστάμενος τοΰ 
Τμήματος ’Εμπορικών Χοοηγήσεων 
Β'.

—Ό κ. Άνδρέας Μαρίνος, Τμη
ματάρχης Β' τάξεως, Προϊστάμε
νος Υπηρεσίας Μελέτης Βιομηχανι
κών Μονάδων ειδών διατροφής, πο
τών, καπνού, ξύλου κλπ. παρά τή 
Διευθύνσει Μελετών ’Επιχειρηματι
κών Δραστηριοτήτων, είς τήν έν λό
γφ ιΔεύθυνσιν, ώς Προϊστάμενος 
Τμήματος.

-—Ό κ. Μιλτιάδης Λυμπέρης, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, παρά τή 
αύτή Διευθύνσει, ώς Προϊστάμενος 
Υπηρεσίας.'

—Ό κ. Σοφοκλής Πρινιωτάκης, 
Λογιστής Β’ τάξεως, παρά τή Διευ- 
θύνσει Μελετών ’ Επιχειρηματικών 
Δραστηριοτήτων, είς τήν έν λόγφ 
Διεύθυνσιν, ώς Προϊστάμενος Υπη
ρεσίας.

—Ό κ. ’Απόστολος Καφίρης, 
Λογιστής Β' τάξεως, παρά τή Διευ- 
θύνσει Γραμματείας (Π ληροφορ ιο
λήπτου) , είς τήν έν λόγφ Διεύθυν- 
σιν, ώς Προϊστάμενος Υπηρεσίας.

—Ή κ. Βασιλική Λεβεντοπούλου 
Λογιστής Α' τάξεως, παρά τή αύ
τή Διευθύνσει, ώς Προϊσταμένη Υ
πηρεσίας.

■—Ό κ. Δημήτριος Άλβανόπουλος 
Τμηματάρχης Β' τάξεως παρά τφ 
Ύποκαταστήματι Μοναστηρακίου, είς 
τό Υποκατάστημα Πειραιώς Α', 
ώς ’Εντεταλμένος.

—Ό κ. Γεώργιος Κέης Τμημα
τάρχης Β' τάξεως, ένετάχθη ώς 
προϊστάμενος ’Αναλυτής παρά τή 
Διευθύνσει Όργανώσεως.

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοϋ ώ- 
νομάσθησαν οί, κατά τήν ημέραν 
τής είσηγήσεως ΰπηρετοΰντες παρά 
τή Διευθύνσει Όργανώσεως καί 
κατέχοντες τήν διαβάθμισιν Αναλυ
τού Β' τάξεως ’Αναλυτοί Συστημά
των Α' τάξεως- άπό 1ης ’Ιανουάριου 
1974 ό κ. Δημήτριος Γ. Τσολομή- 
της, Τμηματάρχης Β' τάξεως καί 
άπό 1ης ’Ιουνίου 1974 ό κ. ’Ιωάν
νης Δ. Δρούγκας, Τμηματάρχης Α' 
τάξεως.

Δι’ έτέρας πράξεως ό κ. Πανα- 
γιο'ιτης Πουλημένος, Λογιστής Β', 
υπηρετών είς τήν Διεύθυνσιν Όρ
γανώσεως, ώναμάσθη Προϊστάμε
νος τής Υπηρεσίας ’Επαγγελματι
κής ’Εκπαιδεύσεως καί Έπιμορφώ- 
σεως Προσωπικού τής Διευθύνσεως 
τούτης.

Συλλόγου μας άπεστάλη τό κατωτέ
ρω έγγραφον πρός τον Πρόεδρο 
τής Κυβερνήσεως, τον ’Αντιπρόε
δρο, καί τούς υπουργούς ’Εθνικής 
Άμύνης καί ’Εργασίας καί τήν ΔΕ- 
ΠΑΘΑ.
Κύριοι,

Τό έτος 1966, ή Πολιτεία διά τοΰ 
Ν.Δ. 4547)66, παρέσχε είς τούς ΰ- 
πηρετούντας είς τάς Τραπέζας καί 
τήν ΔΕΗ πολεμιστάς τοΰ Ν. 7 51 καί 
1836, διετή προοίθησιν.

Είς έφαρμογήν τής σχετικής δια- 
τάξεως τοΰ άνω νομοθετήματος, αί 
Διοικήσεις τών Τραπεζών καί τής 
ΔΕΗ, προέβησαν είς προαγωγάς, 
είς τούς έχοντας σειράν προαγωγής 
διά τής προσθήκης τής διετίας, διά 
τούς λοιπούς δε παρέσχε διετή προ- 
ώθησιν είς τον κατεχόμενον βαθμόν, 
τάς προαγωγάς δέ ταύτας άνεκοί- 
νωσαν είς τούς εύεργετηθ'έντας υ
παλλήλους διά σχετικών έγκυκλίων 
των.

Διά τής έν λόγφ προωθήσεως ή 
Π ολιτεία άπέβλεψεν είς τήν προσ
τασίαν τών ύπηρετούντων είς τάς 
Τραπέζας καί τήν ΔΕΗ, οϊτινες λό
γφ τών πολεμικών επιχειρήσεων δι- 
ωρίσθησαν καθυστερημένως καί είς 
ηλικίαν άνω τών 30 ετών καί μάλι
στα μέ τόν χατώτατον βαθμόν τής 
ιεραρχίας, ένώ ήδη συνομίληκοί των, 
οϊτινες διά διαφόρους λόγους δέν 
εΐχον στρατευθή, προηγούντο κατά 
δύο ή περισσοτέρους βαθμούς.

Τό έτος 1967 ή στρατιωτική δι
κτατορία διά τοΰ Ν.Δ. 199)67 κα- 
τήργησεν, άφ’ ής ϊσχυσε, τό ανωτέ
ρω ευεργέτημα πρός τούς πολεμι- 
στάς, μέ τά οδυνηρόν έπακόλουθον 
οί μέν προαχθέντες έκ τών πολεμι
στών νά έπανέλθωσιν είς τήν προ- 
τέραν βαθμολογικήν κατάστασιν, οί 
δέ λοιποί νά άπολέσωσι τήν διετή 
προοιθησίν των.

Δέν ήρκεσεν όμως μόνον τούτο. 
Ή θέσις τών ύποβιβασθέντων πολε
μιστών υπαλλήλων κατέστη έτι χει- 
ροτέρα διά τής ψηφίσεως καί εφαρ
μογής τού νόμου «Περί αγωνιστών 
’Εθνικής ’Αντιστάσεως» διά τοΰ ό-

Ύτγο τής Διοικήσεως τής TpaL 
πέζη,ς μας έξεδόθη ή κατωτέρω 
άνακιοίνωσις:

Άνακοινοΰμεν άμΐν δτι, ό ττροκηρυ- 
χ3είς διά τής ΰπ’ άριθμ. 28)19.6. 
74 Εγκυκλίου Διοικήσεως και ιμή 
πραγματοποιηθείς την 27.7.1974 
Διαγωνισμός ’Εντάξεως τοΰ Προ
σωρινού ή έπί συμβόισει Προσωπι
κού τής Τραπέζης Θέλβι διεξοοχθη 
τήν 3ην Νοεμβρίου έ. ε., ήμέριαν 
Κυριακήν.

Ώς πρός τάς λεπτομέρειας τής 
διεξαγωγής τοΰ έν λόγω Διαγωνι
σμού έπέρχονται αί κάτωθι τροπο
ποιήσεις :

α) Οί υποψήφιοι τοΰ Κέντρου Ά

Διά πράξεων τοΰ κ. Διοικητοϋ ώ- 
ρίσθησαν τά μέλη τοΰ Πρωτοβα
θμίου καί Δευτεροβαθμίου Πειθαρ
χικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος τοΰ Πρωτοβαθμίου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου ώρίσθη ό 
κ. ’Ιωάννης Μούκας, Προϊστάμενος 
τής Διευθύνσεως Π ροσωπικοΰ καί 
μέλη οί κ.κ. Βασίλειος Καρόπουλος, 
Π ροϊστάμενος τής Διευθύνσεως

ΙΑ ΔΕΛΤΙΑ Π0Ι0ΤΗΪ0Σ
Ή σύνθεσις τής ’Αναθεωρητικής 

'Επιτροπής Κρίσεως τών Δελτίων 
Ποιότητας Προσωπικού, κατά τά 
διά τών διατάξεων τοΰ οικείου Κα- 
νονισμοΰ, συναφώς καθοριζόμενα, ώ
ρίσθη ώς ακολούθως:

Πρόεδρος: κ. ’Ιωάννης Μούκας, 
Υποδιευθυντής, Προϊστάμενος τής 
Διευθύνσεως Προσωπικού, μέ ’Α
ναπληρωτήν τόν κ. Άναστ. Τσιμερ- 
λήν, Διευθυντήν, Προϊστάμενον Δ)ν- 
σεως Έπιθεωρήσεως, Γενικόν ’Επι
θεωρητήν.

Μέλη: κ. Ευάγγελος Κούμπαρης, 
Υποδιευθυντής, Υποδιευθυντής Δι- 
ευθύνσεως Διεθνών Δραστηριοτήτων, 
κ. Βύρων Ταμπακόπουλος, Υποδιευ
θυντής, Υποδιευθυντής Διευθύνσεως 
Όργανώσεως, κ. Κων) νος Σβϋρος, 
Συμπράττων Υποδιευθυντής, Υπο
διευθυντής Διευθύνσεως Έπιΰεωρή- 
σεως, κ. ’Ιωάννης Δρούγκας, Τμη
ματάρχης Α', Υποδιευθυντής Διευ- 
θύνσεως Προσωπικού.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μελετίου, 
Τμηματάρχης Α', Προϊστάμενος 
Τμήματος τής Διευθύνσεως Προσω
πικού.

ποιου οί ΰπηρετοΰντες είς τάς Τρα
πέζας καί ΔΕΗ καί λοιπάς υπηρεσίας 
καί ’Οργανισμούς, προωθήθησαν 
κατά τρία έτη προαχθέντες είς τόν 
επόμενον βαθμόν.

Ουτω οί πολεμισταί υπάλληλοι έ- 
στερήθησαν τής προστασίας τής Πο
λιτείας, ή οποία κατά τόν αυτόν 
χρόνον άνεγνώριζε ηύξημένα δικαι
ώματα είς έτέραν κατηγορίαν υπαλ
λήλων, τούς άγωνιστάς ’Εθνικής 
’Αντιστάσεως.

Οί πολεμισταί υπάλληλοι δέν μνη- ■ 
σικακοΰν κατά τών συναδέλφων των 
οϊτινες έ'τυχον τής προστασίας τής 
Πολιτείας. Ζητούν άντιθέτως τήν 
κατοχύρωσίν των.

Μέ δικαιολογημένην όμως πικρίαν 
καί άπογοήτευσιν διά τήν τοιαύτην 
μεταχείρησίν των απευθύνονται πρός 
υμάς καί ζητούν τήν αποκατάστασήν 
των καί τήν άναγνώρισιν τών υπη
ρεσιών των.

Δέν ζητοΰν αντάλλαγμα τής προσ
φοράς πρός τήν πατρίδα των, ζη
τοΰν νά μήν ύψίστανται ζημίαν καί 
νά δυνηθοΰν νά σταδιοδρομήσουν 
ύπαλληλικώς, νά μήν είναι δέ προς 
τούτο έμπόδιον ή στρατιωτική των 
υπηρεσία.

Τό δίκαιον, το όποιον κατεπατήθη 
ύπό τής .δικτατορίας, πρέπει καί είς 
τήν περίπτωσιν τών πολεμιστών υ
παλλήλων νά άποδοθή.

Πρός τόν σκοπόν αυτόν αίτούμε- 
θα όπως τά ευεργετήματα τού Ν.Δ. 
82) 8.1.69 (ΦΕΚ 10.1.69 τεύχος Α) 
δι’ ού ή εφεδρική έξ υποχρεωτικής 
ή εθελοντικής άνακατατάξεως στρα
τιωτική υπηρεσία προσμετράται είς 
τήν πολιτικήν τοιαύτην τοΰ υπαλλή
λου, έπεκταθοΰν καί είς τούς υπαλλή
λους τής ’Εθνικής Τραπέζης ή του
λάχιστον καταργηθή τό ΰπ’ άριθ. 
199)67 Ν.Δ. καί άρθοΰν άφ’ ής έ- 
γένοντο αί έξ αύτοΰ προκύψασαι συ- 
νέπειαι.

Μετά τιμής 
Ό Πρόεδρος 

Ν. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 
Ν. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Θηνών Θέλουσι ιτροσέλθει είς τήν 
αίθουσαν Συναλλαγών τοΰ Κεντρι
κού Κατ)τος (όδ. Αιόλου 86).

β) Ή σειρά, ή έναρξις καί ή δι
άρκεια έκαστου έξεταστέου θέμα
τος θά καθορισθώσι δΓ ιδιαιτέρας 
άνακοιινώσεως έκδοδισοιμένη,ς μέχρι 
τής 10ης ’Οκτωβρίου έ. ε.

γ) Ή προθεσμία υποβολής αίτή- 
σεως συμμετοχής τών ένδιαφερομέ- 
νων καί μή ύποβαλόντων ειίσέτι τοι
αύτην παρ-ατείνεται μέχρι τής 1 8ης 
’Οκτωβρίου 1974.

Κατά τά λοιπά θέλουσιν ίσχύσει 
τά προβλεπόμενα ύπό τής ύπ’ άριθ. 
28) 19.6.74 Εγκυκλίου Διοικήσεως.

Διεθνών Δραστηριοτήτων, Γρηγό- 
ριος Φατούρας, Υποδιευθυντής παρά 
τή Διευθύνσει Έπιθεωρήσεως, Πα
ναγιώτης Σταματόπουλος, Υποδιευ
θυντής παρά τή Διευθύνσει Βιομη
χανικών Χορηγήσεων, ’Ιωάννης 
ΙΙρόφης, Υποδιευθυντής παρά τή 
Διευθύνσει Καταστημάτων Εσωτερι
κού, ’Ιωάννης Δρούγκας, Υποδιευ
θυντής παρά τή Διευθύνσει Προσω
πικού, έκτελών καί καθήκοντα Είση- 
γητοΰ, μέ αναπληρωτήν τόν κ. ’Αν
τώνιον Κανελλάκην, Υποδιευθυντήν 
παρά τή Διευθύνσει Προσωπικού. 

*
Τοΰ Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου, προεδρευομένου ύπό τοΰ 
κ. Διοικητοϋ μετέχουν οί κ.κ. ’Ανα
στάσιος Τσιμερλής, Προϊστάμενος 
Διευθύνσεως Έπιθεωρήσεως, Γενι
κός Επιθεωρητής, Κων) νος Σοφια- 
νόπουλος, Προϊστάμενος Διευθύν- 
σεως Γενικού Λογιστηρίου, ’Ιωάννης 
Καλλιμασιώτης, ΔιενΦυντής Ύποκ) 
τος Πειραιώς Α', ’Ιωάννης Μού
κας, Προϊστάμενος Διευθύνσεως 
Π ροσωπικοΰ.

Τόν Πρόεδρον άπόντα ή κωλυό- 
μενον αντικαθιστά 6 αρχαιότερος 
τών Υποδιοικητών, έν απουσία δέ 
ή κωλύματι τούτου, ό έτερος Υπο
διοικητής.

Ώς αναπληρωματικά μέλη τοΰ 
συσταθέντος ώς άνω κατά τάς δια
τάξεις τοΰ άρθρου 29 τοΰ ’Οργανι
σμού τής Υπηρεσίας, Δευτεροβα
θμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ώ- 
ρίσθησαν οί κ.κ. Παναγιώτης Πα- 
ρασκευόπουλος, Διευθυντής Κεντρι
κού Καταστήματος καί Μιχ. Στρα
τηγάκης, Διευθυντής Καταστήματος 
όδοΰ Σταδίου 38.

ΑΙ ΥΙΙΕΡΩΡΙΑΙ
οτε δεν τίς γνωρίζουν οί ύ-

Διαγωνισμός εντάξεως 
προσωρινού έπί συμβάσει 
προσωπικού τής Τραπέζης

ΟΡΙΣΘΗΣΙΝ τα m ΜΕΑΗ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΝ ΣΥΜΒ0ΥΑΙ0Ν



ΣΕΛΙΣ 4η «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Τροιοποίησιο Κανονισμοί ελέγχου 
άμοιρης ύπερωριακηο ίοιοιολήοεως
Βάσει τής, έκ τής εφαρμογής τοϋ 

έν ίσχύϊ Κανονισμού Ύπερωριακής 
Άπασχολήσεως, κτηθείση,ς εμπειρίας 
καί των έκ ταύτης συναχθέντων 
συμπερασμάτων καί προς τον σκο
πόν όπως οδτος καταστή περισσότε
ρον ελαστικός προς κάλυψιν των 
πραγματικών αναγκών τής Τραπε- 
ζης, αντικαθιστώ μεν καί τροποποιοΰ- 
μεν τά ακόλουθα σημεία αύτοΰ:
I. ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ

1. Ά ρ μ ο δ ι ό τ η ς Έ γ
κρι σ ε ω ς καί ,Ε λ έ γ χ ο υ

Παράγρ. 1—2. Ό Διευθυντής έ
καστη ς Μονάδας δΰναται νά όρίζη 
επόπτην κλιμακίου ύπερεργασίας έφ’ 
όσον τούτο είναι, κατά την κρίσιν 
του, άναγκαΐον. Ό οριζόμενος, εν
δεχομένως, ώς επόπτης δέον δπως 
άσχολήται, πλήν τής έποπτείας, καί 
μέ έτέραν έργασίαν τής Μονάδος.

Παράγρ. 1—3. Ή ποσοτική καί 
ποιοτική άξιολάγησις τής έκτελουμέ- 
νης, κατά τήν λειτουργίαν τού κλι
μακίου, εργασίας, ένεργεϊται παρά 
τοϋ Προϊσταμένου έκάστης Ύπηρε- 
σίας.

Ό Διευθυντής λαμβάνει γνώσιν 
περί τής έκτελεσθείσης εργασίας έκ 
τού, διά τής παρούσης, θεσπιζομέ- 
νου νέου 'Ημερησίου Δελτίου Ύπε- 
ρωριακής Άπασχολήσεως.

2. Χρονικά όρια.
Παράγρ. 2—1. Κλιμάκια Ύπερ-

γασίας δύνανται νά λειτουργούν μό
νον κατά τάς ώρας άπό 15.00' εως 
21.00', υπό τον περιορισμόν τής δίω
ρου άπασχολήσεως ήμερησίως ενός 
έκαστου υπαλλήλου.

3. ’Αμοιβή 'Τ π ε ρ έρ
γα σ ί α ς

Παράγρ. 3—1. Τό άνώτατον δ- 
ριον άποζημιωσεως έκάστου υπαλλή
λου δι’ ΰπερωριακήν άπασχόλησιν 
πραγματοποιουμένην υπό τάς προϋ
ποθέσεις τοϋ εδαφίου (1, 2—3) τοϋ 
τροποποιουμένου Κανονισμοΰ, καθο
ρίζεται μηνιαίως κατά βαθμόν ώς 
ακολούθως:

Μέχρι καί τού βαθμού Ύπσλογι- 
στοϋ A' ποσοστόν 50 ο) ο τών μηνι
αίων τακτικών αποδοχών

Λογιστής Β' ποσοστόν 40 ο) ο τών 
μηνιαίων τακτικών αποδοχών

Λογιστής Α' καί 'Τποτμηματάρ- 
χης ποσοστόν 30 ο) ο τών μηνιαίων 
τακτικών αποδοχών

Τμηματάρχης Β' ποσοστόν 25 ο)ο 
τών μηνιαίων τακτικών αποδοχών

Τμηματάρχης Α' ποσοστόν 23 ο)ο 
τών μηνιαίων τακτικών Αποδοχών

Προϊστάμενοι Λογιστηρίων Κα
ταστημάτων, έφ’ δσον κατέχουν βα
θμόν Λογιστοΰ Β' καί άνω, ποσο
στόν 40 ο) ο τών μηνιαίων τακτικών 
αποδοχών.

Τά ανωτέρω ποσοστά ισχύουν καί 
διά τούς αντιστοίχους βαθμούς τού 
κυρίως Ταμειακού Κλάδου, ώς καί

τών Κλάδων Μηχανικών καί 'Υπο
μηχανικών.

Δι’ άπαν τό λοιπόν προσωπικόν, 
Ανεξαρτήτως βαθμού, ορίζεται πο
σοστόν 40 ο) ο τών μηνιαίων τακτι
κών Αποδοχών του.

Οί Διευθυνταί τών Μονάδων δέον 
δπως μεθοδεύσουν καταλλήλως τήν 
παρακολούθησιν τών κατά μήνα υ
περωριών έκάστου υπαλλήλου, ώστε 
νά μή προκύπτουν υπερβάσεις τών 
Ανωτέρω ορίων, δι’ άς οΰτοι τυγ
χάνουν Αποκλειστικώς υπεύθυνοι.

4. Δυνάμενοι νά συμ
μετέχουν εις κλιμά
κια ύπερεργασίας — 
Κριτήριον ’Επιλογή ς

Παράγρ. 4—1. Τά Κλιμάκια Ύ- 
περεργασίας καταρτίζονται έξ υπαλ
λήλων ύπηρετούντων εις τήν αυτήν 
Μονάδα. Κατ’ έξαίρεσιν έπιτρέπεται 
ή χρησιμοποίησις υπαλλήλων καί ε
τέρων Μονάδων, έφ’ δσον έχουν έ- 
ξαντληθή αί δυνατότητες χρησιμο- 
ποιήσεως τών εις έκάστην Μονάδα 
ύπηρετούντων.
II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. 'Ημερήσιον Δε λ- 
τίον 'Τπερωριακής Ά- 
πασχολήσεως

Παράγρ. 1—1. Ή διαδικασία τού 
ελέγχου καί τής Αμοιβής τής ύπε- 
ρωριακής άπασχολήσεως έξυπηρετεΐ- 
ται διά τού συνημμένου Νέου 'Ημε
ρησίου Δελτίου 'Τπερωριακής Άπα- 
σχολήσεως.

2. Κατάρτισις καί έ
λεγχος 'Ημερησίου 
Δελτίου καί υποβολή 
στοιχείων εις Κέν- 
τ ρ ο ν Μηχανογραφίας

ΓΕΝΙΚΩΣ. Εις δσας περιπτώσεις 
δέν καθορίζεται ύπό τού Διευθυντοΰ 
τής Μονάδος έπόπτης κλιμακίων ύ
περεργασίας, ή έν γένει διαδικασία 
ή προβλεπομένη είς τό Ανωτέρω έ- 
δάφιον (II, 2) τροποποιείται άναλό- 
γως.

Παράγρ. 2—2. Δι’ άπαντα τά 
κλιμάκια ύπερωριακής άπασχολή
σεως συντάσσεται ύφ’ έκάστης Μο
νάδος ή Υπηρεσίας έν καί μόνον 
Δελτίον.

Παράγρ. 2—5. Ό Διευθυντής ή 
ό Υποδιευθυντής ή έτερον στέλεχος 
οριζόμενου ύπό τού Διευθυντοΰ:

α) Μεριμνά διά τήν έν τέλει έ
κάστου μηνάς κατάρτισιν, βάσει τών 
Ημερησίων Δελτίων, τής «ΚΑΤΑ- 
ΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ- 
ΝΟΣ» (Κ.Α. 3901).

6) ’Ελέγχει τήν μηνιαίαν ταύτην 
κατάστασιν καί μεριμνά διά τήν κα
τά τά διατεταγμένα ύποβολήν της 
είς τό Κέντρσν Μηχανογραφίας καί 
τήν κοινοποίησιν Αντιγράφων ταύτης 
είς τήν οίκείαν Περιφερειακήν Δι- 
εύθυνσιν, έφ’ δσον τό Κατάστημα υ
πάγεται είς τοιαύτην.

ΑΙ ΑΙΑΦΟΡΑΙΥΠΕΡ9ΡΙΑΚΗΣ 
ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΚ ΤδΝΕΠΙΔΟΜΑΤδΝ

Ό αγών τού Διοικ. Συμβουλίου 
διά τον συνυπολογισμόν τών έπιδο- 
μάτων είς τάς ύπερωρίας είχεν ώς 
Αποτέλεσμα τήν καταβολήν είς δύο 
δόσεις τών διαφορών ύπερωριακής 
Αμοιβής τών προκυπτουσών έκ τοϋ 
συνυπολογισμοΰ είς τάς τακτικάς ά-

ΔιευΘυντα,ί άοζουν κα
θήκοντα. ταμ-ίου τοΰ όπο- 
καταστήμ-ατος «οί> διευ
θύνουν, διά νά χαταβτή 
εφικτή ή λειτουργία τού 
ύποκαταττήμ-ατος- ’ Εδώ 
φθάβαμ,ε δυστυχώς.

'1*«άρ/ίί ομ.οις ΙΙερι- 
φερειακος πού βρίσκει 
τήν λύσε ιδεώδη. Εύτυ- 
χώς βτι προς το «άρον 
άρκείταε μόνον νά δέχε
ται τήν κατάστασε καί νά 
μήν μεριμνά διά τήν ε
πάνδρωσε τών ύ«οκατα- 
στημάτων μέ ταμίας, α
φού ύ«άρχει ή λύσις τού 
Ταμία — Αιευθυντού.

Λεν αποκλείεται άργό- 
τε-ρα νά εΐσηγηθή τήν ε- 
«έκτασι τού μέτρου καί 
νά «ητήση καί έπαινον διά 
τό ύπηρεσιακόν του δαι- 
μόνιον.

’ Επειδή όμως τό Θέμα 
είναι αοβαρώτερον τού 
ενδιαφέροντος τού κ. ϊΐε 
ριφερειακού άς τοποθε
τηθούν ταμίαι εις τά υ
ποκαταστήματα διά νά 
έκλειψη τό φαινόμενον 
τού Ταμία — Αιευθυν- 
τού. Καί νά έκλειψη όρι- 
στικώς.

ποδοχάς τών πάσης φύσεως επιδο
μάτων.

Ή πρώτη δόσις κατεβλήθη ήδη 
μέ τον μισθόν ’Οκτωβρίου καί ή 
δεύτερα θά καταβληθή τον προσεχή 
μήνα.

Αί διαφοραί καλύπτουν μόνον μίαν 
πενταετίαν δεδομένου δτι τά προ 
τής πενταετίας δικαιώματά μας πα- 
ριεγράφησαν συμφώνως τφ νόμφ. 
Ή ευθύνη διά τήν Απώλειάν των 
βαρύνει τάς Διοικήσεις τού Συλλό
γου αί όποΐαι ήδιαφόρησαν διά τήν 
παρανομίαν ήτις έγένετο έπί σειράν 
ετών είς βάρος τών συμφερόντων 
μας.

Σχετικώς τό Διοικ. Συμβούλιου έ- 
ξέδωσε τήν κατωτέρω ύπ’ άριθ. 14 
άνακοίνωσιν τήν έπομένην τής έγ- 
κρίσεως ύπό τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης μας, τής καταβολής τών 
διαφορών:
«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σάς γνωρίζουμε ευχαρίστως δτι 
κατά τήν χθεσινήν συνεδρίασιν τοϋ 
Διοικ. Συμβουλίου τής Τραπέζης 
μας, ένεκρίθη. ή καταβολή τών δια
φορών ύπερωριακής Αμοιβής, τών 
προκυπτουσών έκ τοϋ συνυπολογι- 
σμοΰ είς τάς τακτικάς άποδοχάς, 
τών χορηγούμενων πάσης φύσεως ε
πιδομάτων, διά τήν τελευταίαν πεν
ταετίαν.

Ώς σάς είναι γνωστόν, τον συνυ- 
πολογισμόν τών επιδομάτων είς τάς 
ύπερωρίας είχεν επιδιώξει καί έπι- 
τύχει τό Διοικ. Συμβούλιου τοϋ Συλ
λόγου μας (ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ φυλ. 
343(436) καί είχεν καθυστερήσει 
μέχρι σήμερον ή καταβολή των.

Μέ τήν έ'γκρισιν τής καταβολής 
τών έκ τής ώς άνω αιτίας διαφορών 
ή Διοίκησις τής Τραπέζης μας θέ
τει φραγμόν, είς τήν έκμετάλλευσιν 
τής αμοιβής τής έργασίάς τού Προ
σωπικού, ή όποια, δυστυχώς, διετη- 
ρήθη έπί σειράν έτών μέ συνέπειαν, 
έπί τοϋ συγκεκριμένου θέματος, νά 
άπωλεσθοϋν τά πρά τής πενταετίας 
δικαιώματά μας, λόγφ παραγραφής.

Χαιρετίζαμεν τήν άπόφασιν τής 
Διοικήσεως, βέβαιοι, δτι, θά έπιβάλ- 
λη είς δλους τούς τομείς τον σεβα
σμόν τών δικαιωμάτων μας ώς έρ- 
γαζομένων».

γ) Μεριμνά τόσον διά τήν τήρη- 
σιν τών πρωτοτύπων Ημερησίων 
Δελτίων έπί τό άπαιτούμενον, κατά 
Νόμον, χρονικόν διάστημα, οσον καί 
διά τήν τήρησιν τών περί ύπερερ
γασίας έγκρίσεων τών Αρμοδίων 
Υπηρεσιών τού Υπουργείου Άπα
σχολήσεως.
III. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΔΙΟΙΚΙΙΣΕ- 

ΩΣ (Αντικαθίσταται ολόκληρον τό 
Κεφ.).
Τό άντικείμενον τής παρακολου- 

θήσεως καί έποπτείας τής ύπερωρια- 
κής άπασχολήσεως ανατίθεται είς 
τούς παρά τή Διοικήσει Διευθυντάς 
Διευθύνσεως, Υποδιευθυντής Ανε
ξαρτήτων 'Υποδιευθύνσεων, ώς καί 
τούς Διευθυντάς τών 4 μεγάλων Κα
ταστημάτων (Κεντρικού, Σταδίου 
38, Πειραιώς Α', Θεσσαλονίκης 
Α

Ή μηνιαία προσωπική ένημέρωσις 
τοϋ Ύποδιοικητοΰ, δσον καί τό τε
λούν ύπό τήν προεδρίαν του συλλο
γικόν όργανον, Αντικαθίστανται διά 
σχετικής περιοδικής ένημερώσεώς 
του ύπό τών Προϊσταμένων τών Α
νωτέρω Μονάδων.

Πέραν τών ανωτέρω τροποποιή
σεων αί λοιποί διατάξεις τοϋ διά 
τής ύπ’ άριθ. Α) 12) 14.3.74 ’Εγκυ
κλίου κοινοποιηθέντος Κανονισμού, 
έξακολουθοΰν ίσχύουσαι.

Ώς ημερομηνία ένάρξεως ισχύος 
τών νέων περί ύπερωριακής άπασχο
λήσεως διατάξεων, ορίζεται ή 1η 
Όκτωβρίουυ 1974.

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ

Δέν γίνεται δεκτά ά πρότασις 
υποβολής κοινού όπορνήμηιος

Τό Διοικ. Συμβούλιου τοϋ Συλ
λόγου μας, έπεδίωξε πάντοτε τήν 
έπίλυσι τών Θεμάτων τού Προσω
πικού διά τής συνεργασίας μετά 
τών λοιπών Συλλόγων. Διά νά τήν 
έπιτύχη -καί νά τήν διατήρηση προ- 
έβη πλειστάκις είς υποχωρήσεις 
καί ήνέχθη καταστάσεις, βεβαίως, 
μέχιρι τού σημείου δπου δέν παρε- 
βλάπτοντο τά συμφέροντα τών με
λών τού Συλλόγου.

Ή προκύψασα αντίθεο ις μέ τάς 
Διοικήσεις τών άλλων Συλλόγων 
Προσωπικού, έπί τού θέματος τής 
ίσης μεταχειρίσεως, δέν ήμπόδισε 
τό Διοικ. Συμβούλιον νά άπευθυνθή, 
προς αύτάς διά συνεργασίαν προς 
υποβολήν κοινού υπομνήματος, άν- 
ταπο-κρινόμενον ικιαί είς έπιθυμίαν 
τής νέας Διοικήσεως τής Τραπέζης 
μας, δπως, τά απασχολούνται τό 
Προσωπικόν τής Τραπέζης θέματα, 
τεθούν ύπ’ δψιν της, έν τφ συνόλφ 
των καί υπό τών 4 Συλλόγων.

Προς τον σκοπόν αυτόν άπηύθυ- 
νεν έγγραφον είς τάς Διοικήσεις 
τών Συλλόγων τ. Τραπέζης Αθη
νών, ιΕίσπραικτόρων, Βοηιθητ. Προ
σωπικού.

Δημοσιεύσμεν κατωτέρω τό έγ
γραφον τοΰ Συλλόγου μας κα τάς

’Ανοικτή επιστολή 
προς τον κ. Λάοκαρη

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣίΕΛ.) 
Άνανέωσις») κατά τήν πρώτην και 
τρία ψηφοδέλτια (Ν. Πισκόπου, Π. 
Θεσφοινοπούλου, Άθ. Γιαννακοπού- 
λου) κατά τήν δεύτερον.

Οί αγώνες μας κατά πάσης προ
σπάθειας καταπατήσεως τών δικαι
ωμάτων μας είναι γνωστοί καί ά- 
ναφέρομεν ΰπερηφάνως τό γεγονός 
δτι ή Όργάνωσίς μας ύπήρξεν έ- 
παλξις άγώνος κατά τήν περίοδο 
τής δικτατορίας, ενός άγώνος -διά 
τον όποιον δέν τταραλείψατε νά μάς 
έκφράσετε τά συγχαρητήριά σας 
μόλις άνιαλάβαιτε τό ’Υπουργείου 
Άπασχολήσεως. Δέν έδισπάσαμεν 
νά ικηρύξωμεν απεργίαν παρά τάς 
άπειλάς καί τούς εκβιασμούς πού 
ύπέστημεν, δπως δέν έδισπάσαμεν 
νά πούμε δχι είς είς δλας τάς προ- 
σταγάς τής δικτατορίας. Ήρνήθη- 
μεν νά πραγματοποιήσωμεν πανη
γύρι κάς συγκεντρώσεις τών μιελών 
τού Συλλόγου μας διά τους εορτα
σμούς τής 21ης ’Απριλίου, ήρνήθη- 
μεν νά -συγκαλέσωμεν συγκεντρώ
σεις διά το δημοψήφισμα, ήρνήθη- 
μιεν οίονδήποτε ρόλον είς τήν βιαί- 
αν στρατολογίαν τοΰ Προσωπικού 
τής Τραπέζης μας.

Τάς ένεργείας μας κατηύθννε ή 
έκπλήρωση τού -καθήκοντος έναντι 
τών συναδέλφων μας. Έπροτάξαμεν 
τά στήθη μιας διά τήν προστασίαν 
τών συμφερόντων -μας ώς έριγαζο- 
μένων καί είς ούδέν έτερον άπίεβλέ- 
φαμεν.

’Εξ αυτών άντλοΰμεν καί τό δι
καίωμα νά όμιλώμεν -σήμερον μέ 
ραρρησίαν καί νά άξιοΰμεν καί πά 
λιν σεβασμόν τών δικαιωμάτων μας 
καί τήν άπακατάστασιν τής δημο
κρατίας είς τά συνδικάτα. Τής πρα 
γΐματικής, δμως -δημοκρατίας. Τής 
δημοκρατίας έργω καί οΰχί λόγω. 
’Έχουμε χορτάσει άπό δημοκρατία 
μέ τά λόγια κ. Λάσκαρη. Και ή 
Χούντα γιά δημοκρατίες μιλούσε 
καί έν όνόματι τής δημοκρατίας «σ
τέλνε πασοον έννοιαν δικαίου και 
σεβασμού τής άξιοπρεπεας μας.

Έν όνόματι τής δημοκρατίας κα 
τ έλυσε τάς συνδικοολ ιστ ικάς έλευ- 
θερίας καί έν όνόματι τής δημοκρα 
τίας δ ι ώ ρ ι ζ ε είς τά συνδικάτα 
τους ανθρώπους της.

ΆνΤιλαμβάνεσθε λοιπόν μέ πόση 
λαχτάρα περιιμέναμ-ε τά μέτρα τής 
Κυβερνήσεως διά τον έκδημοκροσι- 
σμό τοΰ συνδικαλιστικού μας κινή
ματος.

Πιστεύετε είλικρινώς κ. Ύπουρ- 
γε τής Άπασχολήσεως δτι ήκολου- 
θήσατε ορθήν παρείοον; Πιστεύετε 
δτι τά μέτρα πού λαμβάνετε έξυπη 
ρετοΰν ρράγματι τούς έργαζαμέ- 
νους, άπο καθιστούν τήν δημοκρατ ί 
αν ή έστω διευκολύνουν εις τήν ά- 
πακατάστ-ασίν της;

Διατί ήρνήθητε τήν γνησί-αν δη
μοκρατικήν όδάν τών άρχαιρεσιών 
είς δλας τάς συνδικαλιστ ικάς Όιρ- 
γανώσεις;

"Οταν ή Κυβέρνηση τής οποίας 
είσθε Υπουργός όδηγει τήν χώρα 
πρός έκλογάς διά νά άναδειχθή Κυ 
βερνησις μέ τήν θέλησι τοΰ λοοοΰ έ 
σείς διατί ήρνήθητε είς τούς έργα- 
ζομένους τό διικαίωμα νά έκλέξουν 
τούς έκπροσώπους των;

Τά Σωματεία λοιπόν είναι έκτος 
τού Ελληνικού χώρου; Διότι δέν 
νοείται νά είναι κατάλληλοι αιί συν 
θήικαι διά γενικάς έκλογάς πρός ά-

νάδειξιν Κυβερνήσεως καί νά είναι 
άκοπάλληλοι δι’ άρχαιρεσίαις είς τά 
Σωματεία.

Τά μητρώα κ.λ.π. πού έπκαλίεΐ- 
σθε δέν είναι σοβαρόν έμπόδιον. 
’Αντί τών περιπλοκών πού δημιουρ 
γοΟνται μέ τούς διορισμούς Διοι- 
κουσών Επιτροπών ήτο εύχερέστε- 
ρον νά θεωιρηθούν, δίπαντες οί ερ
γαζόμενοι, εγγεγραμμένοι είς τούς 
συλλόγους που υπάγονται, μέ δι
καίωμα ψήφου και νά διεξαχθοϋν 
άρχαιρ-εσίαι μέ έφορευτικιάς έπιτιρο 
πάς διορισμένας ύπό τών άρμοδί 
ον δικαστικών αρχών αί όποΐαι και 
θά έπώπτευαν τάς έκλογάς. Τί δη- 
μ-ο,κ|ριατκκάτερον τούτου; Δέν υπάρ
χουν μήπως σισβαραΐ έπιψυλάξεις 
καί άντιρρήσεις διά τους εκλογι
κούς καταλόγους βάσει τών όποι
ων θά ψηφίσουμε είς τάς έκλογάς; 
"Ας δεχθούμε δμως δτι έχετε δίκαι 
οιν "Ας δεχθούμε δτι ό διορισμός 
Προσωρινών Διοικήσεων ήτο ή έν- 
δεδειγιμένη οδός διά τον έκδημοκρα 
τισμόν τού συνδικαλισμού. Τούτο 
σημαίνει δτι τά πρόσωπα που θά 
διωρίζ-οντσ είς τάς Διοικήσεις θά 
ήσιαν άδιάβλητα, τουλάχιστον καθ’ 
δσον άφο-ρά τήν δράσιν των κοοτά 
τήν δικτατορίαν. Είσθε βέβαιος δτι 
συνέβη τούτο; Είς τήιν διάθεσίν σας 
φρισμέν-αι κραυγαλέ-αι περιπτώσεις 
που μάς επιτρέπουν νά διατυπώσω- 
μεν τήν αποψιν δτι τά ληφθεντα μέ
τρα δέν οδηγούν είς τόν εκδημοκρα
τισμόν καί διευκολύνουν τήν δημι
ουργίαν νέων ανωμάλων ικαταστάσε- 
ων καί τήν επιβολήν προσώπων πού 
θά εξυπηρετήσουν κομματικούς σκο
πούς.

Οί εργαζόμενοι έχουν πικράν πεί 
ραν αυτής τής μορφής τοΰ συνδι
καλισμού κ. Αάσκαρη, Τόν έχουν 
πληρώσει καί τόν πληρώνουν άκάμη 
πολύ άκρ-ιβά καί έσ-εΐς προσωπικούς 
τά γνωρίζετε καλά, έκ τής σύνεργα 
σίας σας -καπά τήν περίοδον έκεί- 
νην μέ τήν Γ.Σ.Ε.Ε.
Διατί λοιπόν μάς οδηγείται πρός 

τά έκεΐ;
’Αφήσατε έλευθέρους τους έργοο- 

ζοιμένους νά άναδείξουν τήν ηγεσί
αν των. Πιστεύσαπέ μας έχουν τήν 
δύναμι νά τά πράξουν. Γνωρίζουν 
καί πρόσωπα καί πράγματα. Εσείς 
έχετε ύποχρέοΜΓΐν νά τούς διευκο
λύνετε καί ή μόνη διευκόλυνσις πού 
χρειοοζεται αυτήν την στιγμήν είναι 
νά λειτουργήσουν έλεύθεραι δλες οί 
'Οργανώσεις πού διελύθησαν άπό 
τήν δικτατορία (άλήθεια γιατί βρα 
δύνει τόσο πολύ ή άπόφασις γιά 
τή λ-ετουιργίατούς;) καί νά γίνουν 
άμέσωςέκλογές μέ δικαίωμα ψήφου 
καί εκλογής όλων τών εργαζομένων. 
Χωρίς αστυνομικά μέτρα, χωρίς ά
πο γορεύ σεις, χωρίς έπιρροές, χω
ρίς τά γνωστά τερτίπια τού παρελ 
θόντος. "Ετσι θά άποκατασταθή ή 
δημοκρατία καί θά έξαψανισθή καί 
ό Έργατοπατερ ισμός.

"Αν αυτό θέλουμε -καί αν αυτό έ- 
πιδιώκονμε.

Μετά τιμής 
Ν. ΠΙ ΣΚΟΠΟΣ

Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων
Έθνιχής Τραπέζης τής Ελλάδος 

Ν. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Γεν. Γραμμ-ατεύς Συλλόγου Ύπ)λων 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ-ΠΑΜΙΧΑΣ 
Σύμβουλος

απαντήσεις, αί όποΐαι μάς άπεστά- τής συνεργασίας τής έκπροσωπήσε-
λησαν.

Παρέχεται οϋτω είς δλους ή ευ
χέρεια νά διαπιστώσουν διά μίαν 
ακόμη φοράν, τό ί δικόν μας ένδια- 
φέρον καί τό ενδιαφέρον τών άλ
λων διά τά θέματά μας.

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Προκειμένου νά τεθούν ύπ’ δψιν 

τής Διοικήσεως τής Τραπέζης μας, 
τά θέματα τά όποια απασχολούν τό 
Προσωπικόν της, κρίνοιμεν σκόπι
μου νά ύποιβληιθή πλήρες υπόμνημα 
καί ύπό τών τεσσάρων Συλλόγων 
Προσωπικού.

Πρός τούτο ις, ΰποβάλλομεν τήν 
πρότασιν, δπως, έπιτροπή έκ με
λών τών Διοικητικών Συμβουλίων 
καί τών τεσσάρων Συλλόγων, προ- 
βή είς τήν μελέτην καί ίεράρχησιν 
τών θεμάτων καί τήν σύνταξιν τοΰ 
σχετικού υπομνήματος, τό όποιον, 
θά ύποβληθή έν συνεχεία είς τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης μας.

Ή ένιαί-α υποβολή τών αιτημά
των τού Προσωπικού, είναι βέβαιον 
δτι, θά διευκολύνη τά μέγιστα είς 
τήν ίκανοποίησί-ν των, δσθέντος δ- 
τι ή Διοίκησις τής Τραπέζης θά 
μιελετήση ταύτα έν τφ συνόλφ των 
καί ούχί -κεχωρισμένως, έφ’ δσον ύ- 
ποβληθοΰν ταύτα δι’ ιδιαιτέρου υ
πομνήματος ένός έκάστου τών Συλ
λόγων.

Δραττάμεθα τής ευκαιρίας νά έ- 
παναλάδωμεν, δτι, επιδίωξις του 
Διοικ. Συμβουλίου τού Συλλόγου 
μας, ύπήρξεν καί παραιμέν-ει ή διά

ως τοΰ Προσωπικού τής Τραπέζης 
μας, άντιμετώπισις τών θεμάτων 
του καί τούτο μέχρι τής πιραγμα- 
τοπο-ιήαεως τής ένοποιήσεως τών 
συνδικαλιστικών μας δυνάμεων.

Βέβαιοι όντες, διά τήν άποδοχήν 
τής προτάσεώς μας, άπσσκοπούσης 
είς τήν έξυπηρέτησιν τών συμφε
ρόντων τοΰ συνόλου τών έργαζομέ- 
νων είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν, ά- 
ναμένομεν τήν άποη/τηρίν σας.

Πρός διευκόλυναιν τής σύνεργαν 
σίας μας κατά τό πρώτον στάδιον, 
προτείνομεν δπως, μή μετάσχουν 
τής έπιτιρ-οπής μελέτης κα ίεραρι- 
χήσεως τών θεμάτων καί συντάξεως 
τού υπομνήματος οί Πρόεδροι τών 
Διοικ. Συμβουλίων τών Συλλόγων 
Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης -καί 
Συλλόγου Τραπέζης ’Αθηνών, λόγφ 
τής ΰφισταμένης έντάσεως είς τάς 
σχέσεις τών δύο Συλλόγων.

Διευκρινίζσμεν δτι ή πρότασις 
μας αίπη δέν τίθεται ώς δρος διά 
τήν συνεργασίαν καί ε’ίμεθα πρό
θυμοι νά άποδεχθώμεν συγκράτησιν 
έπιτριοπήις μέ συμμετοχήν τών Προ
έδρων καί τών δύο Συλλόγων, έφ’ 
δσον διαπιστωθή ή δυνατότης συν
εργασίας έπί τού προ τεινομένου θέ
ματος.

Μιετά συναδελφικών χαιρετισμών.
ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ό Πρόεδρος 
Ν. ΠIΣΚΟΠΟΣ

Ό Γεν. Γραμματεΰς 
Ν. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
Τ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Προ τής έκ μέρους σας δηιμο- 
σίψ α) άποικηρύξεως τών μεθόδων 
κατσσυκοψαντήσεώς ιμας, ικαταπιέ- 
σεως Μιελών τοΰ Συλλόγου μας, ά- 
σικήσιεως ψυχολογικής βίας έπ’ αΰ- 
τών, 6) άποκαταστάσεως τής έψ’ 
όλων τών ζητημάτων άληθείας τήν 
όποιον δΓ άν,ακοινώσεώς σας, τής 
εφημερίδας σας κλπ. δεινώς έκαικο- 
ποιήσατε ή καί έξετελεσατε πρός 
άσκησιν καί έξυπηρέτησιν άναλη- 
ψθείισης άπροκλήτως καί άναιτίως 
άπό μέρους σας έκστροοτείας έναν- 
γ!ο μας έπί σκοπφ εκφοβισμού τών 
Μελών τού Συλλόγου μας, άνατρο- 
πή,ς τοΰ ή μ ετέρου Διοικητικού Συμ
βουλίου (σχετική έπιθυμία τοΰ τέ
ως Διοΐκητού τής Τραπέζης μας ιΚ. 
Άχή) καί, έν τελευταία άναλύσει, 
δισλύσεως τής ήμετέρας Όργανώ- 
σεως καί γ) διακηρύξεως μέ ειλι

κρίνειαν μεταμέλειας διά πάντα τά 
ανωτέρω καί αίτήσεως συγγνώμης 
5Γ αύτά, τόσον άπό τό ήμέτερον 
Συμβούλιον, δσον και άπό τά ώς 
προελέχθη καταπιεσθέντα κλπ. Μέ
λη τού Συλλόγου μας, τυγχά
νει, τύποις καί ουσία, λογικούς 
καί ήβικώς, άποκρουστέα 
δχι μόνον οίσδηποτε συνεργασία 
μαζί σας, όλλά καί αυτή αϋτη ή 
άπλή καί μόνη σκέψις διά ταύτην 
αποκλείεται παντελώς.

Κατόπιν τών ανωτέρω έπιιστρέ- 
φεται ουνημιμένως ή ΰπ’ άριθ. πρωτ. 
1672)74 επιστολή σας ώς απαρά
δεκτος.

Εντολή ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Ό ’Αντιπρόεδρος 

Κ. ΜΑΥΡΟΓIΑΝΝ Η Σ 
Ό Γεν. Γριαμιματεύς: ά.α.

Δ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κύριοι,
Είς άπάντησιν τής ύπ’ άριθ. 

1672)20.8.84 επιστολής σας, ocvco- 
ψορικώς μέ τήν συνεργασίαν τών 
- ελλόγων ιμας, γνωρίζομεν ύμΐν δτι 
αϋτη ένώ υπήρχε μέ αγαθά άπο- 
Γελέσματα, διά λόγους τούς όποι
ους κολώς γνωρίζετε, επαψε δχι 
μόνον νά ύπάρχη, άλλά άνελάβατε 
καί αγώνα πρός διάλυσιν τών Συλ
λόγων μας.

Πάντως ή άποψίς μας είναι δτι, 
υφισταμένου τού Εθνικού Θέματος 
ιής Κύπρου μας, ούδεμία συνδικα
λιστική δρασις θά ήτο σκόπιμος

έως τότε δέ πιστεύομεν δτι αί Δι
οικήσει ς τών Συλλόγων ιμας θά ά- 
ναβαπτισθοΰν άπό έλευθέρας ικαί 
γνήσιας έκλογάς, ώστε, νά προβώ- 
μιεν δχι μόνον είς συνεργασίαν άλ- 
Χά καί συνένωσιν τών Συλλόγων 
μας, ύπό δρους βεβαίως πάντοτε.

Διά τόν Σύλλογον Βοηθητικού 
Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης 
Ελλάδος

Ό Πρόεδρος
ΑΝΔΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ 

Ό Γεν. Γραμιματεύς 
ά. α.

Ν. ΜΑΝΤΖΟΣ

Έίΐίοκειριι: ποριμΒθορίων ϊιιοκβιβοιβιιιιϊ
Ό Πρόεδρος τού Διαιικ. Συμβου

λίου κ. Νιικ. Π ί σκοπος, ό Άντιπιρό- 
εδρος κ. Άλεξ. Κοττίκας ικιαΐ ό 
σύμβοΙυλος κ. Άρ. Παραθύρας, έ- 
πεσκέφθησαν τά υποκαταστήματα 
Άλ,εξανδρουπόλεως, Φερών, Σουφλί
ου, Διιδυμοτοίχου, Όριεστιάδος, 
Ξάνθης, Κομοτινής καί Σαπών.

Σκοπός τής έπισκέψεως ήτο ή 
διαπίστωσις τών άναγκών τών συ
ναδέλφων τών ύπηρετούντων είς τάς

Αίευθυνταέ ύπιοζα.οαι- 
®τι#>μ.άτο)ν zsti Ιΐρο'ίστά- 
μιενοε ύπη^εσκον εσπευ- 
οχν νά λάβουν πρώτοι τίιν
θερινήν των άδειαν ρό-
λις ήρθν) το ρέτρον τής 
άναβτολής ύπο τοο Ί·· 
ποοργεέοο Ά,παβχολήσε 
ως.

Λεν «χολιά'ίορεν το γε
γονός. Απλώς το άνα- 
φέρορεν.

παραμεθορίους περιοχάς.
Ό κ. Πρόεδρος υπέβαλε είς τόν 

Υποδιοικητήν κ. Π. Τζανεττάκην 
τάς διαπιστώσεις τοϋ κλιμακίου 
τοΰ Διοικ. Συμβουλίου.

Ό κ. Υποδιοικητής έπέδειξε 
ζωηρόν ενδιαφέρον καί μελετά τήν 
λήψιν τών άπαραιτήτων μέτρων.

Κλιμάκιον 
Τραπεζικών 
εις Κύπρον

Κλιμάκιου εκπροσώπων τών Τρα- 
ριεζιικών υπαλλήλων άποτελούμενον 
ύπό τού Προέδρου τοΰ Συλλόγου 
μας κ. Νικ. Πισκόπου, τοΰ Προέ
δρου τού Συλλόγου 'Υπαλλήλων Α. 
Τ.Ε. ικ. Φ. Τρουπάκη καί τού Προέ
δρου τού Συλλόγου Υπαλλήλων τής 
Τραπέζης Άμέρικαν Εξπρές έπε- 
σικέφθη τήν Κύπρο πρός συντονισμό 
τών προσπαθειών ένισχύσεως τών 
συναδέλφων, θυμάτων τής Τουρκι
κής θηριωδίας.


