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νομικός Τόπος της χώρας μας, έα/ολίασε εύ ρότα τα τον 
ΐοολογιομό χρήοεως 19Τ3 της Τραπείης μας.

Κ,οινη είναι ή διαπιβτωσις των οικονομικών σχολια
στών εφημερίδων καί περιοδικών ότι, κατά τό- παρελβόν 
Ετος Αιοίκησις καί Προσωπικόν τής Εθνικής Τραπέ- 
ίης άνταπεκριβησαν επιτοχώς εις τον ρόλον τον όποιον 
διαδραματίζει αΰτη εις την εσωτερική καί διεθνή Τρα
πεζική δραστηριότητα κάί ιδιαιτέρως είς τον έπηρεα- 
σμόν τον όποιον ασκεί ή Εθνική Τράπεζα επί τών οικο
νομικών εξελίξεων τής χώρας μας.

Ή άνάλυσις του ’ Ισολογισμού τών Εργασιών τής 
Τραπέζης μας κατά το παρελθόν έτος καί αί προοπτικαί 
καί αί γενικώτεραι κρίσεις περί τής πορείας τής οικονο
μίας, αίτινες άπορρέουν έξ αύτοό, όδηγοόν άπαντας είς 
to σομπέρασμα ότι άπό πλευράς Διοικήσεως ήσκηθη ορ
θή πολιτική καί έγένοντο επιτυχείς συνδυασμοί καί ενέρ- 
γειαι, άπό πλευράς δε Προσωπικού επετεόχθη καί πά
λιν δ,τι άπό τής ίδρόσεως τής ’ Εθνικής Τ ραπέζης επι
τυγχάνεται διά του Προσωπικού της ήτοι: ’Ορθή εφαρ
μογή τής άακουμένης υπό τής Διοικήσεως τής Τ ραπέ
ζης πολιτικής, άμεσος έκτέλεσις τών άποφάσεων καί 
εντολών καί κυρίως ταχεία καί όπεόβυνος έξυπηρε- 
τησίς του συναλλακτικού κοινού μέ παράλληλον προσφο
ράν τών ειδικών γνώσεών των προς ένημέρωσιν καί κα- 
θοδήγησιν τών σοναλλασσομένων μετά τής Τ ραπέζης έ- 
πιχει ρηματιών.

Ποίκιλλα είναι τά διατυποόμενα, ευμενή πάντοτε, 
σχόλια, διά τήν πραγματοποιηθείσαν κατά τό έτος 
Ι9Τ3 έξομοίωσιν του Προσωπικού τής Τ ραπέζης μας 
μέ τό Προσωπικόν τής Τ ραπέζης τής Ελλάδος.

Μέ τήν έξομοίωσιν κρίνομεν απαραίτητον νά άσχο- 
ληθώμεν καί ήμεΐς έν όψει τής συνερχομένης Γενικής 
Χυνελεόσεως τών κ.κ. Μετόχων τής Τ ραπέζης μας διά 
νά τοποθετήσωμεν τό όλον θέμα είς τάς πραγματικάς του 
διαστάσεις καί νά έπισημάνωμεν τάς έξ’ αότου εόεργε- 
τικάς επιπτώσεις προς τό Προσωπικόν, τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν καί τους κ.κ. Μετόχους της.

Ός ΐκανοποίησις αιτήματος του Προσωπικού προε- 
δλήθη, άνεγνωρίσθη καί εγένετο ή έξομοίωσις. Αίτημα 
όμως τήν κατέστησε ή επί μακράν σειράν ετών τακτική 
τήν όποιαν ήκολοόθησαν αί έκάστοτε Διοικήσεις τής 
Εθνικής Τ ραπέζης έναντι του Προσωπικού της.

Ή τακτική αυτή έπεσαώρεύσε πικρίαν είς τό Προ
σωπικόν τής Εθνικής Τ ραπέζης ή όποια ή το φυσικόν νά 
επηρρεάζη τάς 'σχέσεις τού μετά τών έκάστοτε Διοική
σεων μέ όλας τάς έκ τής αιτίας ταότης δυσμενείς επι
πτώσεις.

ΊI στενόκαρδος άντίληψις ότι, μειωμέναι άποδοχαί 
του Προσωπικού, αυξάνουν τά κέρδη τής Τ ραπέζης καί 
ιών Μετόχων της, έκυριάρχει καθ’ όλον τό διάστημα 
/.ατά τό όποιον αί άποδοχαί του Προσωπικού τής Έθνι- 
Ζής Τ ραπέζης έμειοΰντο σταθερά έναντι τών άποδοχών 
:ών συναδέλφων των τής Τ ραπέζης τής Ελλάδος καί 
σροέκοπτε καί έθεμελιουτο τό αίτημα τής έξομοιώσεως.

Ούδείς, μέχρι τής προβολής του αιτήματος τής έξο- 
^οιώσεως ύπό του παρόντος Διοικ. Χυμβουλίου του 
Χυλλόγου τών υπαλλήλων τής ’ Εθνικής Τ ραπέζης, άν- 
ιελήφθη τι συνέβαινε είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν. Ού
δείς άντελήφθη ότι ένα τεράστιον θέμα ήθικής κυρίως 
ιάξεως ύπέσκαπτε τά θεμέλια τών σχέσεων Προσωπικού 
/αί ’ Εθνικής Τ ραπέζης.

Ούδείς ήθέλησε νά θέση «τον δάκτυλον έπί τον τύπον 
τών ήλων». Καί ήσθάνοντο όλοι ικανοποιημένοι μέ τήν 
έναντι του Προσωπικού συμπεριφοράν των.

"Οταν άνέλαβε τήν Διοίκησιν τής ’ Εθνικής Τ ραπέ
ζης ό κ. Χρ. ’.Δχής, πλήθος αιτημάτων τού Προσωπι
κού, έκ τού παρελθόντος, άνέμενον τήν ικανοποίησίν 
των.

Ό κ. ' Δχής έτεινε εύήκοον ους καί έπέδειξε ιδιαί
τερον ενδιαφέρον.

Τό Διοικητικόν Χυμβούλιον τού Χυλλόγου τών 
υπαλλήλων τής Εθνικής Τ ραπέζης διέκρινε είς τό 
ντρόσωπον τού κ. Χρ. Άχή τον Διοικητήν ό όποι
ος δέν έπίστευε είς τό θεώρημα τής άπομυζήσεως 
τού Προσωπικού διά τήν π ρα γ ματοπο ί η σ ι ν κερδών, άλ- 
Κά. είς τήν αρχήν τής π ρα γμ ατοπο ι ήσ ε ω ς ενός έργου, ά- 
ποφέροντος βεβαίως κέρδη είς τό κεφάλαιον, διά τής 
παροχής κινήτρων είς τό Προσωπικόν. Διέκρινε τον Δι
οικητήν, ό όποιος δέν ήτο αποφασισμένος νά στηριχθή 
μόνον είς τήν άφοσίωσιν τού Προσωπικού, έκ τών ιδίων 
/αί μόνον αύτού αισθημάτων προς τήν Τράπεζαν, αλλά 
είς τήν ηύξημένην άφοσίωσιν καί τό ένδιαφέρον πού προ- 
καλείται έκ τής ά ν α γ ν ω ρί σ ε ως τής προσφοράς καί τής 
άνταποδόσεως ύπό τού λαμβάνοντος.

Ούτω, Διοίκησις καί Προσωπικόν συνηντήθησαν καί 
τό άποτέλεσμα έπήλθεν.

Τον ’Ιανουάριον 1973 κατά τήν εορτήν τής κο
πής τής πίττας τού Χυλλόγου τών ’ Γπαλλήλων τής Ε
θνικής Τ ραπέζης ό Πρόεδρος κ. Χικ. Πίσκοπος έθεσεν 
ενώπιον τής Διοικήσεως τό αίτημα τής έξομοιώσεως:

Ό Διοκητής κ. Χρ. ’Δχής συνέλαβε άμέσως τήν 
σημασίαν τού αιτήματος καί άποδεχόμενος τούτο έδή- 
λωσεν:

«Ή Διοίκησις τής Εθνικής Τ ραπέζης μπορεί νά 
οάς διαβεβαιώση ότι έπιθυμεί διακαώς όπως τό 19Τ3

άποτελέση τό έτος τής λύσεως όλων τών βασικών θεμά
των τά όποια άπασχολούν τους ύπαλλήλους.

Οά προέλθη είδικώτερον είς όλας έκείνας τάς ένερ- 
γείας αί όποίαι θά άποβλέπουν είς τό νά ικανοποιήσουν 
τό αίτημα τό όποιον άνεφέρθη άπό τον κ. Πρόεδρον, άλ- 
λά όχι ύπό τήν μορφήν τήν όποιαν άνεφέρθη, τού νά μή 
μειονεκτούν δηλαδή οί ύπάλληλοι τής ’ Εθνικής Τραπέ- 
ζης έναντι τών άλλων ύπαλλήλων, άλλ’ άντιθέτως, έάν 
είναι δυνατόν νά πλεονεκτούν.

Έπηκολοόθησεν ή Γεν. Χυνέλευσις τών Μετόχων 
τής Τ ραπέζης καί ένεκρίθη υπ" αύτής ή έφαρμογή τής 
έξομοιώσεως.

Τήν 17$ην Δεκεμβρίου 19Τ3 ό Πρωθυπουργός 
κ. ’ Αδ. ’ Ανδρουτσόπουλος κατά τήν έπίσκεψίν του είς 
τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν έξήγγειλεν έπισήμως τήν άπο- 
δοχήν τής ίκανοποιήσεως τού αιτήματος ύπό τής Κοβερ* 
νήσεως καί τήν %5ίαν Δεκεμβρίου υπεγράφη ή Χυλλο- 
γική Χύμβασις Εργασίας διά τήν εφαρμογήν τής ίσης 
μεταχει ρίσεως .

Ή εφαρμογή τής έξομοιώσεως άρχεται τήν 1 ην ’Ι
ουλίου. Δέν ύπάρχουν συνεπώς οίκονομικαί συνέπειαι 
έξ αύτής είς τον ’ Ισολογισμόν χρήσεως 1 ? :ΐ.

’Γποχρεωσις όλων τών ενδιαφερομένων μερών εί
ναι νά έκ τιμήσουν τήν σημασίαν τής πράξεως ταύτης τής 
Διοικήσεως τής ’Εθνικής Τ ραπέζης καί νά βυναγάγουν 
τά συμπεράσματά των.

Ή έξομοίωσις ύπήρξεν άποδοχή καί ΐκανοποίησις 
αιτήματος τού Προσωπικού ή κάτι πολύ πέραν τούτου; 
Έτονίσαμεν έν άρχή ότι ώς αίτημα έτέθη ένώπιον τής 
Διοικήσεως διότι ούτω είχε διαμορφωθή ή κατάστασις. 
ΜI ΐκανοποίησις όμως τού «αιτήματος» ήνοιξε τήν όδόν 
τής συνεργασίας Διοικήσεως καί Προσωπικού, έξηφά- 
νισε ένα παράπονον καί άπηλευθέρωσε τάς δυνάμεις τού 
Προσωπικού καί τάς κατέστησε περισσότερον παραγω- 
γικάς προς όφελος τής Εθνικής Τ ραπέζης καί τών κ. 
κ. Μετόχων της.

Ό Διοικητής κ. Χρ. ’Αχής διά τής άναγνωρίσε- 
ως, άποδοχής καί π ρ α γ ματοπο ι ή σε ω ς τής έξομοιώσε
ως προσέφερε μεγίστην ύπηρεσίαν είς τήν ’ Εθνι
κήν Τράπεζαν καί τούς κ.κ. Μετόχους της.

Αύτή είναι έν τελευταία άναλύσει ή σημασία τής 
πράξεως τού κ. Διοικητού. Δέν σημαίνει τούτο ότι άρ 
νούμεθα τά ύπέρ τού Προσωπικού όφέλη έκ τής έξο
μοιώσεως. Δέν επιτρέπεται όμως νά προβάλλονται ώς 
μία άπλή παροχή τής Διοικήσεως προς τό Προσωπι
κόν. Ή έξομοίωσις είναι πρώτον προσφορά προς τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν καί τούς κ.κ. Μετόχους της. ΜΙ 
έπελθούσα έξ αύτής ήθική καί ή έπερχομένη υλική πα
ροχή προς τό Προσωπικόν είναι βέβαιον ότι θά άποφέ» 
ρουν πλουσίους τούς καρπούς των.

Τό Προσωπικόν τής ’Εθνικής Τ ραπέζης ηύχαρί- 
στησε καί εύ χαριστεί τον Διοικητήν του διά τήν προς 
αύτό προσφοράν. Τού έκφράζει τά συγχαρητήριά του 
διά τήν διά τής έξομοιώσεως προσφοράν του προς τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν μετά τής όποιας έχει συνδέσει ά- 
διασπάστως τήν έπαγγελματικήν καί προσωπικήν στα
διοδρομίαν του.

’ Αναμένομεν περαιτέρω άναγνώρισιν καί άνταμοι- 
οήν τής προσφοράς τού Προσωπικού είς τήν άνάπτυξιν 
καί προαγωγήν τού έθνικού έργου τής Τ ραπέζης μας. 
Αί διαμορφούμεναι νέαι συνθήκαι είς τάς σχέσεις έρ- 
γασίας καί κεφαλαίου έπ’ ώφελεία άμφοτέρων, έλπί- 
ζομεν ότι δέν θά βραδύνουν νά τύχουν έφαρμογής είς 
τήν ’ Εθνικήν Τ ράπεζαν.

Εις τήν 3ην σελίδα
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Η ΕΞΟΜΟΙϋΣΙΣ ΥΠΗΡΞΕΝ ΪΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΣ 
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Διά νέας Σ. Σ. Ε. είναι ευχερής εντός βραχύτατου 
διαστήματος ή βελτίωσις τυχόν άτελειών και ελλεί
ψεων τής ήδη ύπογραφείσης συλλογικής συμβάσεως

Μονίμου χαρακτήρος όρος ή αυτόματος πα
ροχή τών χορηγούμενων παροχών εις τό 
προσωπικόν τής Τραπέζης τής Ελλάδος
• ΥΦΙΣΤΑΜΑΙ ΠΕΡΙΒΠΡΙΑ ΚΑΙ ΑΑΑΠΝ ΠΑΡΟΚΠΝ ΠΡΟΣΒΕΤΠΝ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΙΠΣΕΠΙ

Ώς είναι γνωστόν είς τούς συν
αδέλφους, ή ισχύς τής ττερί «έξοιμοι- 
ώσεως» αττό 22.12.1973 Συλλογι
κής Συμβάσεως Εργασίας του 
Προσωπικού τής ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑ- 
ΠΕΖΗΣ, αρχίζει άπό τής 1ης ’Ιου
λίου 1974.

Μέ τήν ευκαιρίαν τού γεγονότος 
τούτου καί επειδή, περί τής αλη
θούς σημασίας καί τού περιεχομέ
νου τής έν λόγφ Συλλογικής Συμ
βάσεως 'Εργασίας, πολλά έχουν 
λεχθή καί λέγονται μέχρι σήμερον, 
καί πιθανώς νά έ'χουν δημιουργηθεΐ 
είς πολλούς συναδέλφους πολλά! 
παρεξηγήσεις, συγχύσεις καί άπο- 
ρίαι, θεωροΰμεν σκόπιμον νά ΰπο- 
γραμμίσωμεν τά έξής:

1. Ή υπογραφή τής έν- λόγφ 
Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας 
—παρά τάς, έκ διαφόρων πλευρών, 
καταβαλλομένας προσπάθειας νά 
ϋποτιμηθή ή σημασία της— άπετέ- 
λεσειν σηιμαντικώτατον επίτευγμα 
καί ικανοποίησίν έκκρεμοΰντος άπό 
είκοσι πενταετίας αιτήματος τού 
προσωπικού τής Εθνικής Τραπέ
ζης, νά έπιτύχη την άναγνώρισιν 
τής «έξομοιώσεως» ή άλλως «'ίσης 
μεταχειρίσεως»’ μέ τό άντίστοιχον 
προσωπικόν τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ.

Αυτό τό αίτημα καί μόνον τόσον 
άπό άπόψεως ήθικής, όσον και οι
κονομικής, ικανοποιεί ή έν λόγφ 
Συλλογική Σύμβασις ’Εργασίας καί

μέ αυτήν τήν συνείδηαιν τό Διοικη
τικόν Συμβούλιον τού Συλλόγου 
μας, άπεφάσισεν νά άποδεχθή καί 
νά έπιδιώξη τήν έπίσπευσιν τής υ
πογραφής της. ’Εκείνοι οί όποιοι, 
έκ τών υστέρων, προσπαθούν, μέ 
διαφόρους προφάσεις, νά μειώσουν 
τήν σημασίαν τού επιτεύγματος 
καί νά εμφανίσουν τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τού Συλλόγου μας, ότι 
έσπευσεν είς τήν υπογραφήν τής 
Συλλογικής Συμβάσεως τής «έξο
μοιώσεως» ένώ, δήθεν, θά ήτο δυ
νατόν νά έπενεχθοΰν καί άλλαι τρο
ποποιήσεις καί βελτιώσεις, καλύ- 
πτουσαι όλας τάς πιθανάς περι
πτώσεις, πρέπει νά έχουν ϋπ’ όψει 
των: α) ότι ή χρονική στιγμή, καθ’

ήν ύπεγράφη ή Συλλογική μας Σύμ- 
βαοις, ήτο πράγματι κρίσιμος καί 
ώς τοιαύτην τήν έξετίμησεν τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον τού Συλλό
γου. Τήν περίοδον εκείνην, έν όψει 
τής έξελίξεως τής διεθνούς οικονομι
κής καταστάσεως, τής ενεργειακής 
κρίσεως, και τών τεραστίων, διε
θνώς, πληθωριστικών πιέσεων, διε- 
γράφοντο μετά βεβαιότητας δυσμε
νείς προοπτικαί, διά τήν έξέλιξιιν 
καί τής Εθνικής Οικονομίας καί ήτο 
βέβαια, διότι εΐχεν ήδη τότε διαψα- 
νεΐ έπικειμένη, ή λήψις καί ύπό τής 
'Κυβερνήσεως μέτρων περιστολής 
τού πληθωρισμού, μέτρων λιτότη
τας, έντός τού πλαισίου τών όποί- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4η-ν ΣΕΛ.)

Ό τ. Υπουργός Άπασχολήσεως, 
Υποδιευθυντής Δικαστικού τής 
Τραπέζης μας κ. Γ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 
είς επιστολήν του, δημοσιευομένην 
είς τήν 3ην σελ., γράφει μεταξύ άλ
λων :

«Προς αποφυγήν εύνοήτων άντι- 
δράσεων έξ άλλων πλευρών, παρεκά- 
λεσα διά τήν τήρησιν έχεμυθείας 
καί έζήτησα πίστωσιν χρόνου διά 
τήν άπόσπασιν τής απαραιτήτου

έγκρίσεως τών Υπουργών Συντονι
σμού καί Πρωθυπουργού».

Ύπενθυμίζομεν οτι οί κ.κ. Γιαν- 
νακόπουλος και Θεοφανόπουλος κα
τά τό ’ίδιο χρονικό διάστημα έζη- 
τούσαν τήν κεφαλήν τού Δ. Σ. έπι 
πίνσκι διότι έτήρει σιγήν άσφαλεί- 
ας έπί τής πορείας ■ τού θέματος 
τής έξομοιώσεως.

"Εκαστος δύναται νά συναγάγη 
τά συμπεράσματα του.

Είς τήν 2αν σελίδα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



Βιαιιίι όρκοι [ενιηίΐο Λογιιτιπηο
(Συνέχεια έκ ,τοΰ προηγουμένου) 

4. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΞΙΩΝ 
-Εις την κατηγορίαν ταύτην υπά

γονται οΐ λογαριασμοί, οΐ όποιοι 
άπεικονίζουιν ενσωμάτους ή άσωμά- 
τους αξίας άποτελούσας κατά μέγ ι
στόν μέρος τά μέσα δράσεως τής 
οικονομικής μονάδος καί εΰρισκομέ- 
νας καθ’ ολοκληρίαν είς τό πρώτον 
σκέλος διά του όποιου έκφράζετα: 
ό Ισολογισμός, δηλαδή είς τό ’Ε
νεργητικόν (πάγιον, κυκλοφοριακόν, 
διαθέσιμον). 'Προϊούσης τής συναλ
λακτικής ή παραγωγικής δραστηρι
ότητας τής οικονομικής μονάδας ή 
και άδρανούσης ταύτης οΐ λογαρια
σμοί άξιων μετατρέπονται είς έτέ- 
ρους λογαριασμούς πάλιν αξίας, αλ
λά διαφόρου μορφής, ώς ή δημιουρ
γία εγκαταστάσεων, ή άπόκτησις 
πρώτων ύλών, ή πληρωμή δαπανών 
κλπ. Οΐ λογαριασμοί άξιών δύναν- 
ται νά χαρακτηρισθοΰν ώς λογαρι
ασμοί έφεδρικοί διά τήν δημιουργί- 
ccv δαπάνης. Τοιοΰτοι λογαριασμοί 
κατά τά σύγχρονα λογιστικά σχέ
δια είναι:

—Οικόπεδα 
-—άκίνητα 
—έγκαταστάσε ις 
—μηχανήματα 
—μεταφορικά μέσα 
—φήμη
—προνόμια εύρεσιτεχνίας 
—πρώτα! ΰλαι 
-—'βοηθητικά! ύλαι 
-—ήμικατεργασμένα προϊόντα 
—χρεώγραφα 
—άξίαι προς εΐσπραξιν 
—ξένον νόμισμα 
—Ολικά συσκευασίας 
—ταμείον κ.λ.π.

4. II. Λειτουργία λογαριασμών ά
ξιών.
‘Ως γνωστόν οΐ λογαριασμοί άξιών 

άνήκουν έξ ολοκλήρου είς τό ενεργη
τικόν καί παρακολουθούν ενσωμάτους 
ή άσωμάτους άξίας άνηκούσας κατά 
κυριότητα είς τήν έπιχείρησιν. ‘Ε
πομένως λογιστικώς αρχσνται χρε- 
ρύμεναι διά τοΰ ποσού κτήσεώς των, 
καθισταμένης οΰτω γνωστής τής ύ- 
πάρξεώς των καί έν συνεχείς χ ρέ
ουν τ α ι μεν διά τών είς τούς 
λογαριασμούς πραγματοποιουμέ- 
νων αύξήσεων, πιστοΰνται 
δέ διά τών έπερχσμένων είς τούτους 
έλαττώσεων. Τό ύπόλοιπαν τού λο
γαριασμού άξιών θά πρέπει νά εί
ναι πάντοτε χρεωστικόν ή έξισωτι- 
κόν. Οΐ πιστωτικού ύπολοίπου λο
γαριασμοί άξιών δηλοΰν τήν μή κα
λήν λειτουργίαν τοΰ μηχανισμού τής 
λογιστικής υφισταμένου ουσιαστι
κού ή λογιστικού λάθους, τό όποιον 
πρέπει νά έξευρεθή καί τακτοποιη- 
θή.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Έπιχείρησις προβαίνει είς τάς 
κάτωθι οίκανομικάς ένεργείας!

α) ’Αγοράζει έπί πιστώσει ακίνη
τον άξίας 1.000.000 δρχ. καί έν οί- 
κόπεδον άξίας 500.000 δρχ.

6) Προβαίνει είς έγκαταστάσεις 
έν τφ άκινήτψ άξίας 000.000 δρχ. 
άποδεχομένη συναλλαγματικός.

γ) ,Πωλεί έμπορεύματα μετρητοΐς 
άντί 700.000 δρχ.

δ) Καταβάλλει είς τό προσωπι
κόν της τάς άποδοχάς αύτοΰ άνερ- 
χομένας είς τό ύψος τών 200.000 
δρχ.

ε) Πωλεϊ έμπορεύματα άξίας ί. 
000.000 έπί πιστώσει.

στ) άγοράζει πρώτας ΰλας άξίας 
600.000 δρχ. κατά τό ήμισυ τοΐς 
μετρητοΐς καί διά τό υπόλοιπον ά- 
πσδέχεται συναλλαγματικός πλέον 
τόκων 10.000 δρχ.

ζ) Εισπράττει έκ τινων πελατών 
έναντι όφειλομένου λογαριασμού 
δρχ. 700.000.

η) Προβαίνει είς άγοράν ομολο
γιών άξίας 200.000 δρχ

θ) Προβαίνει είς άγοράν μηχανη
μάτων άξίας 500.000 δρχ. μετρη
τοΐς.

ι) ’Αγοράζει βοηθητικός ΰλας έπί 
πιστώσει άξίας 300.000 δρχ.

κ) Πωλεΐ όμολογίας άξίας 100. 
000 δρχ. άντί 105.000 δρχ..

Αΐ λογιστικά! έγγραφα! έν τφ ή-

# Ύπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΜΕΛΙΔΗ
μερολογίφ τής έπιχειρήσεως καί έν ισμών έκ τοΰ ημερολογίου είς τό κα- 
συνεχείςι ή μεταφορά τών λογαρια- | θολικόν αύτής έχουν ώς έξης:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ

άκίνητα
οικόπεδά

Πιστωται
’Αντωνίου

ώς σχετικά τιμολόγια άγοράς
.500.000

1.000.000
500.000

1.500.000

έγκαταστάσεις
μηχανολογικά!
ήλεκτρολογικαί
υδραυλικοί

γραμ. πληρ.
ώς σχετικά τιμολόγια

200.000
100.000
300.000

600.000

600.000

ταμείον
πωλήσεις

ψυγεία
ώς τιμολόγιον No 142

700.000

700.000
700.000

άμοιβαί προσωπικού 
μισθοί
ημερομίσθια

ταμείον
ώς ένταλμα πληρωμής No 25

150.000
50.000

200.000

200.000

πελάται
’Αντωνίου
Βασιλείου
Γ εωργίου
Δημητρίου

πωλήσεις
ψυγεία

ώς σχτικά τιμολόγια
No 121, 122, 123, 124

300.000
200.000
100.000
400.000

.000.000

1.000.000

1.000.000

1

πρώται ΰλαι
Α
τόκοι χρεωστικοί

ταμεΐον 
γραμ. πληρ.

ώς τιμολόγιον No 287

600.000
600.000

10.000
300.000
310.000

ταμεΐον
πελάται

’Αντωνίου
Βασιλείου

ώς σχετικά γραμ. είσπρ.

250.000
450.000

700.000
700.000

χρεώγραφα
ομολογιακόν δάνειον ΔΕΗ

ταμεΐον
ώς ένταλμα πληρωμής 76

200.000
200.000

200.000

μηχανήματα
Α μηχ.
Β μηχ.

ταμεΐον
ώς τιμολόγιον No 245

300.000
200.000

500.000

500.000

Βοηθητικά! ΰλαι
Α
Β

προμηθευτα!
Δημητριάδης

ώς τιμολόγιον άγοράς 614

100.000
200.000

300.000

300.000

300.000

ταμεΐον
χρεώγραφα 

όμολογίαι ΔΕΗ 
κέρδη έκ πωλήσ. χρεωγράφου

100.000

105.000
100.000

5.000
ώς γραμμάμιον είσπράξεως 35

Οικόπεδα
500.000

γραμ. πληρ. 
600.000 

)310.000

πρώται ΰλαι 
600.000

χρεώ γραφα 
200.000 100.000

’Ακίνητα
1.000.000

Εγκαταστάσεις
600.000

άμοιβαί προσωπικού
200.000

τόκοι χρεωστικοί
10.000

μηχανήματα
500.000

Βοηθητικά! ΰλαι 
300.000

Κατά τήν λύσιν τής άσκήσεως έ- 
κινήσαμεν αύμαιρέτως καί ειδικούς 
λογαριασμούς ΐνα λάβη ό άναγνώ- 
στης μίαν σαφή εικόνα τής λειτουρ
γίας τών περιληπτικών λογαρια-

Η ΘΕΡΙΝΗ ΔΛΕΙΑ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Κύριε Διευθυντά,

Προς άπόδοσιν καί μόνον τά τοΰ 
Καίσαρος τοΰ Καίσαρι σάς γνωρί
ζω τά κάτωθι:

Κατά καιρούς άπό τάς στήλας 
τής «Τραπεζιτικής» έχουν άναφερ- 
θή περιπτώσεις πιέσεων παραβάσε
ων καί αδιαφορίας είς το θέμα τών 
άδειών τοΰ προσωπικού.

Διά τής παρούσης έρχομαι νά 
σάς αναφέρω ένα άντί θετόν γεγο
νός. Στο ΰποκ)μα Βέροιας οί πάν- 
τες έχουν λάβει τήν άδειάν τους 
μέχρι τής τελευταίας ημέρας (πλήν 
τού Διευθυντού), μερικοί δέ έχουν 
αρχίσει καί διά τό τρέχον έτος. 
Αυτό καταγράφεται πρωτίστως είς 
τό ένεργητικόν τής Διευθύνσεως καί 
προϊστάμενης άρχής, ήτις πλήν τών 
άλλων συνεργάζεται άρμονικά καί 
δείχνει πλήρη κατανόησι είς τά 
προβλήματα τοΰ προσωπικού. Τό 
γεγονός δμως συνηγορεί κατά δεύ
τερον λόγον καί υπέρ τών συναδέλ
φων οί όποιοι άγογγύστως άναλαμ-

βάνουν τά βάρη τών έν άδεια τε- 
λσύντων. Τό πράγμα μέχρις έδώ θά 
ήτο είς τά πλαίσια τού κανονικού. 
Τό ύποκ)μα.δμως κατά τούς θε
ρινούς μήνας, παρά τήν υπερβολι
κήν εργασίαν (έξαγωγαί ροδάκινων 
— κονσερβοποίησις φρούτων κυρί
ως κλπ.) ένισχύει δΓ ύπαλλήλων 
του άλλα γειτονικά ΰποκ)ματσ διά 
τήν άνετον χορήγησιν υπό τών τε
λευταίων τών άδειων. Οΰτω τό γε
γονός γίνεται άθλος άξιος ν’ άνα- 
κοινωθή, διότι παρ’ όλα αυτά ευρί
σκει τον τρόπον νά ΐκανοποιή καί 
τις ίδικές του άνάγκες τό ΰποκ)μα.

Τά άνωτέρω σάς γνωρίζω δχι 
προς κολακείαν τινός, άλλά πρός 
άπόδοσιν δικαιοσύνης. ’Άν τά θεω
ρείται ένδιαφέρον παρακαλώ νά 
γράψετε είς τήν «Τραπεζιτικήν» έ
να σχετικό άρθρο άναφέροντες καί 
τήν παραπάνω εϊδησι.

Μετά πλείστης τιμής 
Κ. ΒΑΣΙ ΑΕΙ ΑΔΗΣ 

Ε.Τ.Ε.—ΒΕΡΟΙΑ Γ

πιστωται
1.500.000

πωλήσεις
700.000

1.000.000
πελάται

1.000.000 700.000

ταμείον
700.000 200.000 
700.000 300.000
105.000 200.000

500.000

προμηθευτα!
300.000

κέρδη έκ πωλ. χρεωγρ.
5.000

σμων.
Οί ειδικοί λογαριασμοί λειτουρ

γούν άκριβώς όπως καί οί πρωτο
βάθμιοι λογαριασμοί είς τούς οποί
ους άνήκουν, έμφανιζόμενοι έν τώ ή- 
μερολογίψ κάτωθεν αύτών καί θά 
πρέπει άπαραιτήτως νά ύπογραμμί- 
ζωνται, μεταφέρονται δέ αυθημερόν 
είς τό άναλυτικόν καθολικόν. Τούτο 
θά άκολουθήσωμεν καί είς τά επό
μενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ό άναγνώστης ύ
πό μορφήν άσκήσεως νά εΰρη καί 
νά σημειώση τούς λογαριασμούς ά
ξιών.

4. Ill ΔΙΠΛΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΟΥ
ΛΟΓΑΡIΑ Σ ΜΟΥ «ΤΑΜ ΕI ΟΝ»

Εϊπομεν προηγουμένως δτι οί λο
γαριασμοί άξιών θά πρέπει άπα- 
ραιτήτως νά έχουν χρεωστικόν υπό
λοιπον ή τό πολύ νά εύρίσκωνται 
εξισωμένοι. Ή ΰπαρξις πιστωτικού 
υπολοίπου ■—- πλήν τής περιπτώσε- 
ως καθ’ ήν ό λογαριασμός άξίας τη
ρείται ώς μικτός (ΐδε κεφάλαιον μι
κτών λογαριασμών), π.χ. χρεώγρα
φα, ξένον νόμισμα κλπ., δεικνύει, ό
τι έπήλθεν λογιστικόν λάθος (τυπι
κόν) καί θά πρέπει νά εύρεθή καί 
νά άντιλογισθή. Είς τήν περίπτωσιν 
ταύτην πρόκειται περί λογιστικού 
καθαρώς λάθους καί οΰδεμία εύθύ- 
νη καταλογίζεται είς τον διενεργοΰν- 
τα τον έλεγχον τών λογιστικών βι
βλίων υπεύθυνον.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Άνακοίνωσις του Διοικ. Συμβουλίου

ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΖΗΜΙΑΝ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΑΣ 
ΟΣΟΙ ΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΙΩΣΕΩΣ

Δυσχεραίνουν τήν βελτίωσιν της Σ. Σ. Ε. 
® ώς έχει προγραμματισδή και προβλέπεται

‘Υπό τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου τοΰ Συλλόγου μας έξεδόθη 
ή κατωτέρω ΰπ’ άριθ. 6 άνακοί- 
νωσις:

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Είς μίαν κοινήν προσπάθειαν, διά 

νά προκληθή, αύτήν είδικώς τήν 
στιγμήν, άναστάτωσις είς τό (Προ
σωπικόν καί γενικωτέρα σύγχυσις, 
πρός ‘ίδιον συνδικαλιστικόν, ώς πι
θανώς νά νομίζουν, όφελος των οί 
κ.κ. Άθ. Γιαννακόπουλος καί Παν. 
Θεοφανόπουλος, έκυκλοφόρησαν ά- 
νακοινώσεις καί προβαίνουν, έκα
στος άπό τής θέσεώς του, είς τήν 
παροχήν στοιχείων καί πληροφοριών 
μή άνταποκρινομένων, βεβαίως, είς 
τήν άλήθειαν.

Μέ διαφοράν στήθους,' έκυκλοφό
ρησαν άνακοινώσεις, συναγωνιζόμε- 
νοι είς μίαν πρωτοφανή προσπάθειαν 
παραπλανήσεως τών συναδέλφων 
των, διά τής παραθέσεως ψευδών 
στοιχείων καί πληροφοριών.

Ό πρώτος έξ αύτών (ό κ. Άθ. 
Γιαννακόπουλος) προέβη είς δημο- 
σίευσιν τοΰ νέου μισθολογίου, δΓ ώ- 
ρισμένους μόνον βαθμούς συναδέλ
φων, εκείνους πρός τούς όποιους 
σκοπεύει καί δίδει ψευδή στοιχεία.

Ό δεύτερος (ά κ. Π. Θεοφανό
πουλος) ασχολούμενος πλέον «ύπευ- 
θύνως» έινημερώνει, έρωτά καί έπε- 
ξηγεΐ.

Καί οί δύο καί εϊδικώτερον ό κ. 
Θεοφανόπουλος ένώ οΰδεμίαν έξυπη- 
ρέτησιν προσφέρουν, προκαλοΰν ζη
μίαν είς τά συμφέροντα τοΰ Προ
σωπικού, διότι, διά νά -έμφανισθούν 
ώς προστάται του χρησιμοποιούν 
ούχί άκριβή στοιχεία, παρέχουν έ- 
σφαλμένας πληροφορίας καί ψ έ- 
ρουν άκαίρως είς 
τήν δημοσιότητα θέ
ματα ή γνωστοπσίη- 
σις τών όποιων, πρό 
τής έφαρμογής τής 
Συλλογικής Συμβ ά
σε ω ς, καθιστά δυσχε
ρή τήν ύπέρ τοΰ Προ
σωπικού εφαρμογήν 
των. Ή προσπάθεια έξ άλλου 
τήν όποιαν καταβάλλουν διά νά μει- 
ωθή ή αξία καί ή σημασία τής έξο
μοιώσεως άπό τοΰ πρώτου σταδίου 
τής έφαρμογής της, δημιουργεί πλεΐ- 
στα έμπόδια διά τήν περαιτέρω 
βελτίωσιν τής Σ.Σ., όπως έ
χει προγραμματισθή 
καί προβλέπεται.

Τό Διοικ. Συμβούλιον, ήδυνήθη 
νά φέρη είς πέρας τό άκρως δυσχε
ρές έργον τής έξομοιώσεως διά τής 
σώφρονος τακτικής τήν οποίαν ή- 
κολούθησε.

Είναι άπαράδεκτον καί καταγγέ- 
λομεν ώς άντισυναδελφικήν τήν ε
νέργειαν τών κ.κ. Γιαννακοπούλου 
καί Θεοφανοπούλου, νά παρεμβάλ
λουν έμπόδια είς τήν όλοκλήρωσιν 
τής προσπάθειας, διά λόγους προ
σωπικής των καί μόνον προβολής.

Τό Διοικ. Συμβούλιον θεματο- 
φύλαξ τών συμφερόντων τοΰ Προσω
πικού δέν θά παρασυρθή οΰτε αύ
τήν τήν φοράν καί δέν θά προδώ- 
ση τήν άποστολήν του. Θά περι
φρούρηση τό μέγα έπίτευγμα τής 
έξομοιώσεως καί θά συνέχιση τήν 
προσπάθειαν διά νά φθάση εις τον 
τελικόν στόχον του, τον όποιον θέ
λουν νά άγνοοΰν, διά τό προσωπι
κόν των συμφέρον καί μόνον οί έπι-

<ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ>

Μηνιαϊον δργανον τοΰ Συλλόγου 
των Ύπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.
•

Δ)νσεις συμφώνως τψ Νόμψ: 
Ύπεύθυνος:

ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ
21ης ’Απριλίου άριθ. 37 
Διευθυντής Συντάξεως: 

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Καμελιών 42 — Π. Ψυχικόν 

•
Ύπεύθυνος Τυπογραφείου:

ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι

Τηλ. 3219306

ΛΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕ
ΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 
ΕΠΙΣΤΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛ. ΘΕΡΑΠ. 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ 

CLINICAL ASSISTANT
AT THE LONDON CHEST 
HOSP.
Δέχεται: Δευτέρα — Τετάρτη 
— Παρασκευή 6—8 μ.μ.
Τηλ. 705.336 Βασ. Σοφίας 92 

ΑΘΗΝΑΙ

διώκοντες τήν άναταραχήν καί τήν 
σύγχυσιν διά νά ψαρεύουν οπαδούς 
είς τά θολά νερά.

Διά νά μήν ύπάρξη καί ή έλαχί- 
στη αμφιβολία, έπαναλαμβόονομεν 
ότι ΟΥΔΕΙΣ ΖΗΜΙΟΥΤΑΙ ΕΚ ΤΗΣ 
ΕΞΟΜΟΙΩΣΕΩΣ. Δηλοΰμεν κατά 
τον πλέον κατηγορηματικόν τρόπον 
ότι αί χ ο ρ η γ η τ έ α ι προ
σαυξήσεις (πριμ) θά 
ύπολογίζωνται έπί 
τής συντάξεως καί ό 
κ. Θεοφανόπουλος δημιουργεί έσκεμ- 
μένως σύγχυσιν διά νά προκαλέση 
έντυπώσεις.

Έπί τοΰ θέματος τών ασφαλί
στρων έδηλώθη άπό τής πρώτης στι
γμής ότι ταΰτα ένσωματοΰνται είς 
τό νέον μισθολόγιον. Τό θέμα τών 
έπιδομάτων καί άλλων παροχών ρυ
θμίζεται κατ’ άρχάς κατά τά έν τή 
Τραπέζη τής Ελλάδος, ίσχύοντα 
καί ρητώς προβλέπε- 
τ α ι, όπερ καί έχει άναγνωρίσει 
ή Διοίκησις τής Τραπέζης, ότι, δΓ 
έτέρων πράξεων τής Διοικήσεως αί 
όποΐαι θά έκδοθοΰν συμφώνως πρός 
τούς όρους τής Συλλογικής Συμβά- 
σεως, θά ρυθμισθοΰν θέματα έπιδο^ 
μάτων κλπ. πέραν τών διά τής Σ.Σ. 
προβλεπομένων, ώς ήδη κατ’ έπα- 
νάληψιν έχει γνωστοποιήσει είς τούς 
συναδέλφους τό Διοικ. Συμβούλιον 
τοΰ Συλλόγου. Ένδεικτικώς καί μό
νον άναφέρομεν τήν περίπτωσιν τής 
συνεχίσεως καταβολής τοΰ επιδό
ματος πολυετίας 5% παρά τούς πε
ρί τοΰ αντιθέτου ισχυρισμούς κα
λοθελητών.

Ή προσφορά μας είς τήν ομο
σπονδιακήν ιδέαν τήν οποίαν μάς 
άρνεΐται ό κ. Θεοφανόπουλος καί 
τήν οποίαν, φυσικά, δέν έχει νά 
παρουσιάση ό ίδιος κατά τό διάστη
μα πού διετέλεσε Γεν. Γραμματεύς 
τοΰ Συλλόγου μας, είναι σημαντικό.

Ημείς ήνοίξαμεν είς τούς συνα
δέλφους μας τών Τραπεζών ’Εμπο
ρικής, Ίονικής - Λαϊκής, Πίστεως, 
Γενικής κ.ά., τήν Λεωφόρον διά τήν 
έξομοίωσίν των. Καί τήν προσφοράν 
αύτήν μάς ανεγνώρισαν καί μάς α
ναγνωρίζουν οί συνάδελφοί μας καί 
τά Διοικητικά Συμβούλια τών Συλ
λόγων μας.

Συνεργάζονται μαζί μας καί 
τούς προσφέρομεν τήν βοήθειάν μας, 
διά νά δυνηθοΰν καί αύτοί νά έπι- 
τύχουν τήν έφαρμογήν τής έξομοιώ
σεως, αύτής τής έξομοιώσεως τήν ή- 
θικήν καί υλικήν σημασίαν τής ό
ποιας έπιχειρεΐ νά μειώση ό κ. 
Θεοφανόπουλος.

Τό έιντελώς όψιμον ένδιαφέρον τοΰ 
κ. Θεοφανοπούλου, διά τά θέματα 
τοΰ (Προσωπικού, τά όποια έπί σει
ράν έτών,, πού ήσαν σκληρά έτη 
δοκιμασίας διά τούς έργαζομένους, 
ήθέλησεν νά άγνοή καί ήρνεΐτο, διά 
νά είναι άσφαλής καί νά μήν διατα- 
ράξη τήν άνετον υπηρεσιακήν στα
διοδρομίαν του, νά άσχοληθή ώς υ
πεύθυνος ήγεσία μέ αύτά, τοΰ έπι- 
βάλλει τώρα νά θέτη ώρισμένα, έν 
γνώσει του, παραπλανητικά έρωτή- 
ματα.

’Επ’ αύτών έχομεν νά παρατηρή- 
σωμεν:

1) Αί έργασίαι διά τήν τροπο- 
ποίησιν τοΰ ’Οργανισμού, ώς έδη
λώθη καί είς τήν Γενικήν Συνέλευ- 
σιν, συνεχίζονται.

2) Ή άπόφασις περί αύξήσεως 
τών ’Οργανικών θέσεων άκολουθεΐ 
τήν άπαιτουμένην διαδικασίαν έγ- 
κρίσεώς της ύπό τών άρμοδίων Υ
πουργών καί δημοσιεύσεώς της είς 
τήν έφημερίδα τής Κυβερνήσεως καί 
ήδη έχει προωθηθή είς τό τελικόν 
στάδιον.

Ό κ. Θεοφανόπουλος δέν γνωρί
ζει τήν διαδικασίοιν διότι ούδέποτε 
καί ώς Γεν. Γ,ραμματεύς τοΰ Συλλό
γου, ήσχολήθη καθ’ όσον γνωρίζο- 
μεν μέ τον ’Οργανισμόν.

3) ‘Ο Ταμειακός Κλάδος οΰτε 
καθηλώθη, οΰτε έξαιρεΐται τής αύ
ξήσεως τών ’Οργανικών θέσεων.

4) Τό Τουριστικόν έπίδομα δέν 
καταργεΐται.

5) Τάς συνεπείας έκ τής έφαρμο
γής τοΰ νέου Κανονισμού Ύπερω- 
ριακής Άπασχολήσεως έπεσήμανε 
πρό τής έφαρμογής του τό Διοικ. 
Συμβούλιον καί προέβη είς όλας 
τάς ένεργείας ώς άποτέλεσμα τών 
οποίων άναμένεται ή τροποποίησίς 
του.

6·) "Οσον αφορά τόν ύπολογισμόν 
τών ΰπερωριών καί έπί τών κατα- 
βαλλομένων έπιδομάτων, δεδομένου 
ότι ό τοιοΰτος υπολογισμός είναι 
νόμιμος, τό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου, έπιληφθέν ήδη άπό άρ- 
κετοΰ χρόνου τοΰ θέματος τούτου, 
είναι είς θέσιν νά διαβεβαιώση τούς 
συναδέλφους ότι, όπως κατόπιν έ- 
νεργειών του έτακτοποιήθη ήδη ώς 
πρός τούς διαχειριστάς, εύρίσκεται 
είς τό στάδιον τής τακτοποιήσεώς 
του διά τό σύνολον τών συναδέλφων.

Διά τά ώς άνω θέματα, είς τά ό
ποια άφοροΰν τά διά τής άνακοινώ- 
σεως τοΰ κ. Θεοφανοπούλου προβαλ
λόμενα έρωτήματα καί τά όποια 
θέματα προέβαλε τό

πρώτον, άνεκίνησεν 
καί έπέλυσε τό παρόν 
Διοικ. Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου, 
ώς είναι γνωστόν είς' τούς συναδέλ
φους, οΰδέν έπραξε ό 
κ. Θεοφανόπουλος δτε ήτο Γεν. 
Γραμματεύς τοΰ Συλλόγου καί συ
νεπώς κυρίως ύπεύθυνος διά τήν 
προβολήν των.

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Δέν νομίζομεν ότι άπαιτεΐται περαι
τέρω άπασχόλησίς μας μέ τά είς 
τήν άνακοίνωσιν τοΰ , κ. Θεοφανο
πούλου θίγόμενα θέματα.

Δοθέντος ότι άπό 1ης Ιουλίου 
θά υλοποιηθούν καί θά συγκεκριμε
νοποιηθούν δΓ ένα έκαστον έξ ύμών 
τά άποτελέσματα έκ τής έφαρμογής 
τής Συλλογικής Συμβάσεως περί έ
ξομοιώσεως, σάς καλοΰμεν όπως, ώς 
καί κατά τό στάδιον μέχρι τής ύ- 
πογραφής τής ώς άνω Συμβάσεως, 
διατηρήσετε τήν ψυχραιμίαν καί τήν 
έμπιστοσύνην σας πρός τό Διοικ. 
Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου μας.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών, 
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ»

Κοινωνικά

ΑΡΡΑΒΏΝΕΣ
—Σταυρούλα Κων)νου Αύγουλέα 

— ’Αναστάσιος Θεοδ. Ήλιόπουλος 
έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γά
μου.

ΕΥΧΑΙ
—Εις τόν συν. τοΰ Κεντρικού Κα

ταστήματος Κων. ιΠαπαδόπουλου, 
εύχομαι κάθε ε'ύτυχία στήν καινούρ
για του ζωή.

ΑΠ. ΜΠΛΜΙΧΑΣ
—Είς τόν συν. ’Αθανάσιον Καψώ- 

την εύχόμεθα κάθε εύτυχία έπ’ εύ- 
καιρίςκ τών γάμων του μετά τής δί- 
δος ’Αλεξάνδρας Τζώνη.

ΑΛ. ΚΟΥΤΑΝΤΗΣ
Γ. ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ

—Είςτήν συν. Μαρία Μακριδήμα 
εύχομαι βίον άνθόσπαρτον έπί τή 
τελέσει τών γάμων της μετά τοΰ κ. 
Στ. Κουτρουμπέζη.

—Είς τήν συν. Ρένα Γρατσία 
στέλνω τίς πι θερμές μου εύχές για 
τούς γάμους της μέ τόν κ. Γρατσία.

—Είς τόν άγαπητό μου φίλο καί 
συν. Μανώλη Μαστοράκη στέλνω τίς 
πιό έγκάρδιες εύχές μου έπ’ εύκαι- 
ιρίςι τών γάμων του.

Γ. ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Σ’ όλους έσάς πού κλάψατε απο
χαιρετώντας τόν άκριβό μας σύν
τροφον, υιόν καί άδελφόν

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΠΛΑΤΗ 
άπευθύνομεν ένα μεγάλο εύχαριστώ.

Ή σύζυγος: Γεωργία Ίω. Πλατή 
Οί λοιποί συγγενείς 

*
Είς μνήμην τοΰ συναδ. Ίωάννου 

Νικ. Πλατή ή οικογένεια τοΰ συναδ. 
A. I. Κ. άπέστειλεν άπ’ εύθείας 
Δρχ. 500 υπέρ τού Ιδρύματος 
Άναπροσαρμόστων Παίδων.
ΔΩΡΕΑ I
ΥΠΕΡ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

—Υπάλληλοι υπηρεσίας κινήσε- 
ως Προσωπικού είς μνήμην Δημ. 
Μπουλιγαράκη πατρς τού προϊστα
μένου των κ. Ίωάννου Μπουλιγαρά- 
κη Δρχ. 550.

—Οί έν Άθήναις καί ιΠειραιεΐ 
Πληροφοριολήπται καί λοιποί ύπάλ- 
ληλοι τμήματος Πληροφοριών είς 
μνήμην τοΰ Ίωάννου Πλατή, ύπέρ 
τών σκοπών τού «Υγείας Μέλαθρον» 
Δρχ. 2.377.

ΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΛΙΤΟΣ
Μ. D., D. Τ. C. D. 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 
— Π ΝΕΥΜΟΝΟΛΟ ΓΟΣ 

’Επιμελητής τού Ν.Ν.Ο.Α.
(έν τή Πανεπιστημιακή Κλινική) 
Διπλωματούχος τών 'Πανεπιστη- 

μίων ’Αθηνών καί CARDIFF 
τ. Έππιμελητής έν ’Αγγλία 

Δέχεται 6—8 μ.μ.
Βασ. Κωνσταντίνου 67 Πειραιεύς 
ΤΗΛ. 4518304 
ΟΙΚΙΑΣ 426520

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ-ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΑΟΓΟΣ 

— ΑΦΡΟΔΙ ΣΙΟΑΟΓΟΣ
τέως έσωτερική Νοσοκομείου 

«Α. Συγγρός»

Δέχεται καθ’ έκάστην πλήν Σαβ 
βάτου καί ώρας 6—8 είς τό ία- 
τρεΐον της όδ. Άλ. Σούτσου 24 
Αυκαβητοΰ — Τηλ. 32.49.393

Διά τούς ήσφαλισμένους τοΰ 
ΤΥΠΕΤ δέχεται τό τιμολόγιον 
τού Ταμείου



ΕΠΙΙΤΟΑ&Ι ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,

'Η έζοξΛοίωόΐδ
'Τπό τοϋ τ, 'Τπουργοϋ Άπασχο- 

λήσεως καί 'Τποδιευθυντοϋ Δικαστι
κού τής ΕΤΕ κ. Γ. Άλεξιάδη μας 
άπεστάλη ή κατωτέρω επιστολή εις 
άπάντησιν ομιλίας τοϋ συν. Α. Πε- 
τροπούλου κατά την Γεν. Συνέλευ- 
σιν τοϋ Συλλόγου μας.
«’Αγαπητή «Τραπεζιτική»,

Σχετικώς προς τά λεχθέντα ύπό 
τοϋ κ. A. II ετροποόλου κατά τήν 
Γεν. Συνέλευσιν τοϋ Συλόγου των 
'Τπαλλήλων τής ΕΤΕ, δτι «εάν δεν 
έμεσολαβούσε ή Κυβερνητική μετα
βολή, δεν θά γινότανε ή έξομ,οίωσις 
...κλπ.», έπιτραπήτω εις τον ϋπογρά- 
ψοντα ως 'Τπουργόν Άπασχολήσεως 
κατά τήν κρινομένην εποχήν, αλλά 
κυρίως ως λειτουργόν τής Τραπέζης 
επί 35ετίαν, νά παρατηρήση τά ε
ξής: , „ ■ ,

’Από των πρωτων ηδη ήμερων 
τής άναλήψεως των καθηκόντων μου 
ως 'Τπουργοϋ Άπασχολήσεως εις 
τήν Κυβέρνησιν τοϋ κ. Σπόρου Μαρ- 
κεζίνη, μοί άνεκοινώθη άρμοδίως ά- 
πόφασις τής Διοικήσεως τής Τρα
πέζης, δπως χωρήσχι εις τήν πρα- 
γματοποίησιν τής άπό καιροϋ έπ’ ευ- 
καιρίςι έορταστικής συγκεντροισεοις 
τοϋ προσωπικοΰ της δοθείσης πρός 
αϋτό ύποσχέσεως περί έξομοιοισεως 
των αποδοχών του πρός έκείνας τών 
συναδέλφων του τής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος, έζητήθη δέ παρ’ έμοΰ ύπό 
τήν τότε ιδιότητά μου, όπως άπό 
κοινού άναζητήσωμεν πρόσφορον 
τρόπον ρυθμίσε ως τοϋ θέματος.

'Τπεσχέθην άμέριστον τήν συν
δρομήν μου τόσον πρός τήν Διοίκη- 
σιν τής Τραπέζης, δσον καί πρός 
τάς «πισκεφθείσας με Διοικήσεις των 
Συλλόγων 'Τπαλλήλων τής ΕΤΕ καί 
τής Ο.Τ.Ο.Ε., ού μόνον διότι προ
ερχόμενος έκ των κόλπων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης είχον βαθείαν συνεί- 
δησιν τοϋ δικαίου τοϋ αιτήματος, αλ
λά καί διότι ήτο όμολογουμένως σό- 
λοικον οί υπάλληλοι τοϋ μεγαλύτε
ρου καί αρχαιότερου πιστωτικού ι
δρύματος τής χώρας νά υπολείπον
ται συναδέλφων των, υπαλλήλων 
τραπεζιτικών οργανισμών, οί όποιοι 
αμέσως ή εμμέσως έξεπήγασαν εξ 
αύτοϋ καί τελοϋν περισσότερον ή ο- 
λιγώτερον ΰπό τήν έξάρτησιν τοϋ 
κράτους, τό όποιον -έν τελευταίρ α
ναλύσει καί επιβαρύνουν μέ τά έξο
δά των.

Πρός αποφυγήν μόνον εύνοήτων 
αντιδράσεων εξ άλλων πλευρών, 
παρεκάλεσα διά τήν τήρησιν εχεμύ
θειας καί εζήτησα πίστωσιν χρόνου 
διά τήν άπόσπασιν τής απαραιτήτου 
έγκρίσεως τών 'Τπουργών Συντονι
σμού καί Π ριοθυπουργοϋ.

’Εκ τών προσφερομένων διά τήν 
ρΰθμισιν τοϋ θέματος μεθόδων, έπε- 
λέγη ή τής συνάψεως Ειδικής Συλ
λογικής Συμβάσεως ’Εργασίας μετα
ξύ Τραπέζης καί τών Συλλόγων τοϋ 
Προσωπικού της, καθ’ δ'σον ή έτέ- 
ρα, διά τροποποιήσεως δηλ. τοϋ ’Ορ
γανισμού τής Τραπέζης, χρήζουσα 
έγκρίσεως τής Γενικής Συνελεύσεως 
τών Μετόχων της, άπήτει χρόνον 
καί έξέθετεν εις αντιδράσεις πολλα
πλός καί ποικίλας.

Σχέδιον τοιαύτης συμβάσεως με
τά πλήρους ενημερωτικού σημειώμα
τος καί παραρτήματος έμφαίνοντος 
τάς έκ τής πρότεινομένης νέας διαρ- 
ρυθμίσεως τοϋ μισθολογίου προκυ- 
πτούσας διά τήν Ε.Τ.Ε. επιβαρύν
σεις μοί έπεδόθη τήν 29.10.1973 ύπό 
τής Διοικήσεως τής Τραπέζης.

Άντίγραφον τοϋ έν λόγφ σχεδί
ου, τό όποιον εΰρον προσωπικώς 
πλήρες καί πρακτικώς εφαρμόσιμου, 
παρέδωσα εις τον τότε "Τπουργόν 
Συντονισμού καί Π ρογραμματισμοϋ 
κ. Θ' Καψάλην, οστις μετά τινας 
άρχικάς επιφυλάξεις παρέσχε τελι
κό) ς τήν έγρισίν του, ΰποσχεθείς νά 
είσηγηθή σχετικώς μετ’ έμοΰ πρός 
τον τότε Πρωθυπουργόν κ. Σπϋρον 
Μαρκεζίνην μετά τήν όλοκλήρωσιν 
τής εξαγγελίας τών γενικών οικονο
μικών κυβερνητικών μέτρων καί τήν 
ρύθμισιν τών αναγόμενων εις τήν 
λειτουργίαν τών πολιτικών κομμά
των καί τήν πορείαν πρός τάς έκ- 
λογάς.

Έν τφ μεταξύ εις διαφόρους συ
ναντήσεις μου μετά τοϋ κ. Μαρκε- 
ζίνη καί διά τελευταίαν φοράν τήν 
24.11.1973, οτε συνεζητήθη καί ά- 
πεφασίσθη ή αΰξησις τών αποδοχών 
τών εργατοϋπαλλήλων κατά 20ο) ο, 
έθιξα καί τό θέμα τής διαρρυθμίσε- 
ως τών αποδοχών τοϋ προσωπικού 
τΰς E.T.E., τήν όποιαν καί οΰτος 
εϋρισκε κατ’ αρχήν δικαίαν, ύπο- 
σχεθείς νά συζητήση λεπτομερώς 
ταύτην μετ’ έμοΰ κατά τήν πρώτην 
προσεχή συνεργασίαν μας.

’Επηκολούθησαν τά γεγονότα τής 
25ης Νοεμβρίου 1973 καί ή άπομά-

6Ρ. ΜΠΑΛΗΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Μαιευτήρ — Χειρουργός 

— Γυναικολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πάρ- 
μας Ιταλίας. Ιατρός Μαιευτη
ρίου «ΛΗΤΩ».
ΕΙΔΙΚΟΣ έπί τών στειρώσεων 

Διεύβυνσις Οικίας—’Ιατρείου 
Σεϊζάνη 24 Ν. ’Ιωνία 

Τηλ. 277.1154 Μαιευτηρίου 
«ΛΗΤΩ» Τηλ. 871.1810 — 19 

ΔΕΧΕΤΑΙ: έπί συνεντεύξει.

κρυνσις τής Κυβερνήσεως Μαρκεζί- 
νη, οϋτω δέ τό ζήτημα παρέμεινε 
διά νά λυθή ύπό τής νέας Κυβερνή
σεως.

Ταΰτα πρός άποκατάστασν τής α
λήθειας.

Μετά τιμής καί ευχαριστιών 
Γ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 

τέως 'Τπουργός Άπασχολήσεως 
'Υποδιευθυντής Δικαστικού τής ΕΤΕ

Ό συνταξιούχος συνάδελφος κ. 
Χριστοδούλου διά τής κατωτέρω έ- 
πιστολής του διαμαρτύρεται διά τά 
λεχθέντα ύπό τοϋ συναδέλφου Π. 
Θεοφανοπούλου κατά τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν τών μελών τοϋ Συλλό
γου μας.
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Ενταύθα
Κύριε Διευθυντά,

’Έχω τήν τιμήν νά γνωρίσω, ότι 
κατάπληξιν, αλλά καί άγανάκτησιν 
έπροξένησεν εις όλους τούς Συντα
ξιούχους τής Εθνικής, οί όποιοι έ- 
λαβον γνώσιν έκ τής ΤΡΑΠΕΖΙΤΙ
ΚΗΣ, τά όσα κατά τήν 26.3.1974 
έν τή Γενική Συνελεύσει τοϋ Συλ
λόγου τών 'Τπαλλήλων τής ’Εθνι
κής, έλέχθησαν ύπό τοϋ έν ένεργείρ 
ύπαλλήλου κ. Π. Θεοφανοπούλου, 
σχετικώς μέ τήν παρασχεθεΐσαν ύπό 
τής σημερινής Διοικήσεως Ισην με- 
ταχείρισιν τοϋ Προσωπικού της με
τά τών 'Τπαλλήλων τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος.

Είναι γνωστόν, ότι ό Σύλλογός 
μας κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν 
τών μελών τήν 12ην Μαρτίου 1974, 
δι’ έκδοθέντος ψηφίσματος τό όποι
ον έπεδόθη εις τήν Διοίκησιν καί έ- 
δημοσιεύθη καί εις τό ύπ’ αριθμόν 
141) 19.3.1974 μηνιαϊον Δελτίον του, 
έκφράζει τά ειλικρινή αισθήματα 
βαθύτατης ευγνωμοσύνης καί εγκαρ
δίου αγάπης απάντων τών Συνταξι
ούχων τής Εθνικής Τραπέζης πρός 
τόν άξιον τής Τραπέζης Διοικητήν 
κ. Χρ. Άχήν, διά τήν έξομοίωσιν 
τών συντάξεων μας πρός έκείνας 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος, ώς καί 
τήν αϋξησιν τής έπικουρήσεως.

Είναι πάρα πολύ λυπηρόν ότι ό 
κ. Θεοψανόπουλος χωρίς νά είναι έ- 
νήμερος, αλλά θελήσας προφανώς 
νά άντιπολιτευθή τόν κατά πάντα 
σώφρονα καί άξιον ήγέτην τοϋ Συλ
λόγου των, κ. Ν. Π ίσκοπον, δστις 
έφερε μέ επιτυχίαν τήν ισην μετα- 
χείρισιν, αντί νά έκφραση τήν άπαι- 
τουμένην ευγνωμοσύνην πρός τόν 
σημερινόν Διοικητήν, έπεδίωξε νά 
παραπλανήση τούς 'Τπαλλήλους καί 
ήθέλησε εμμέσως νά καταφερθή καί 
κατά τών Συνταξιούχων καί νά θεω- 
ρήση τήν ύπογραφεϊσαν σύμβασιν 
τής ίσης μεταχειρίσεως «ώς δώρον 
άδωρον».

Τά γεγονότα όμως καί αί έπαγ- 
γελίαι τής Διοικήσεως τόν διαψεύ- 
δουν καί οφείλει νά γνωρίζη, ότι ή 
τοιαύτη τακτική του, ώς πιστεύω, 
όχι μόνον έπροξένησεν αλγεινήν έν- 
τύπωσιν εις τά ύπηρετοΰντα πολυ
άριθμα τέκνα τών Συνταξιούχων, 
αλλά καί εις όλους τούς 'Τπαλλή
λους τής Εθνικής Τραπέζης, οί ό
ποιοι ασφαλώς κατανοούν πλήρως 
τήν μεγίστην ηθικήν καί ύλικήν ώ- 
φέλειάν των έκ τής ίσης μεταχειρί
σεως, τήν όποιαν έκείνος μόνον πα
ραγνωρίζει καί κατά τά λεχθέντα 
τήν θεωρεί «δώρον άδωρον».

’Ίση μεταχείρισις τοϋ Προσωπι
κού τής Εθνικής Τραπέζης μετά 
τών "Τπαλλήλων τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος ή μέ άλλα λόγια έξομοίω- 
σις σημαίνει, ότι δ 'Τπάλληλος τής 
Εθνικής θά λαμβάνη τάς αύτάς ά- 
μοιβάς καί άπολαυάς τάς όποιας 
λαμβάνει καί ό δμοιοβαθμός του πα
ρά τή Τραπέζη τής 'Ελλάδος. Τό ί
διον συμβαίνει καί μέ τούς Συνταξι
ούχους τών δύο τούτων Τραπεζών, 
όταν έχουν τόν ίδιον βαθμόν καί ίσα 
τά έτη τής ύπηρεσίας των.

Παράλογος είναι πάσα αντίθετος 
άποψις.

Τέλος, ή άπό 1ης ’Ιουλίου εφαρ
μογή τής ίσης μεταχειρίσεως αποδί
δει δικαιοσύνην, διότι καταργοΰνται 
οί αφανείς μισθοί καί αί έκ τής αι
τίας ταύτης φαλκιδεύσεις τών συν
τάξεων μας, διά τάς όποιας τόσαι 
διαμαρτυρία! ήγέρθησαν καί παρά
δειγμα έστω: ένφ ό πραγματικός 
μισθός τοϋ Τμηματάρχου Α' τάξεως 
είναι σήμερον δρχ. 11.947, δέν ά- 
πονέμεται σύνταξις έπί τοϋ μισθού 
τούτου, αλλά έπί μισθοϋ μόνον 9.580, 
ήτοι έπί μισθού μικροτέρου κατά δρχ. 
πλέον τών 2000, πράγμα δπερ δέν 
συμβαίνει εις τήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος καί θά έκλειψη καί ή προσ- 
γενομένη μέχρι τοϋδε αδικία εις 
τούς Συνταξιούχους τής Εθνικής.

Μετά τιμής 
Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

Συν) χος Εθνικής Τραπέζης

ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΓΕΠΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ — ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

’Επιμελητής Κλινικής Νοσοκο
μείου ’Εμπορικοί) Ναυτικού1 
Τ. AS SI STENT Πανεπιστημίου 
WURZBURG Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
ΊατρεΤον — Οικία Βασ. Γεωργ. 
22 — Χαλάνδρι Τηλ. 6819.043 
—6816.297 Δέχεται 5—8 μ.μ.

Δι’ αγωγής εναντίον τών Τραπεζών

250.000 Λ. ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ 

ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΤΟΥ “ΛΟΚ - ΑΟΥΤ,,
Ημερομίσθια 250.000 λιρών ζη

τούν άπό τάς Τράπεζας τής Κύπρου 
οί υπάλληλοί των, τά όποια δέν 
τους κατεβλή,θησαν λ ό γ ω τής αντα
περγίας τήν οποίαν έκήρυξαν αΐ 
Τράπεζαι κατά τήν διάρκειαν τής 
τελευταίας Απεργίας των τόν ’Ια
νουάριον τοϋ 1972.

Ή ομαδική άγωγή τών υπαλλήλων 
έκινήθη μέσω τής ΕΤΥΚ.

Αί Τράπεζαι είχον κηρύξει κατά 
τήν διάρκειαν απεργίας τών υπαλ
λήλων των ανταπεργίαν («λόκ ά
ουτ») καί ήρνήιθησαν νά τούς κα
ταβάλουν τά ημερομίσθια διά τό 
χρονικόν διάστημα πού διήρκεσεν ή 
ανταπεργία.

Εις τό παρόν στάδιον ’έχουν κι- 
νηθή μόνον 6 άγωγαΐ ΰπό Αντιστοί
χων υπαλλήλων όλων τών Τραπεζών 
πλήν τής Κεντρικής Συνεργατικής, 
τής Λαϊκής Τραπέζης καί τής ’Ε
θνικής Τραπέζης τής ΈλλΑδος και 
μόνον διά τήν περίοδον «λόκ άουτ» 
τοϋ ’Ιανουάριου. Ώς γίνεται άντιλη 
πτόν αί ώς άνω υποθέσεις εγείρον
ται προκαταρκτικώς δι’ άπόφασιν 
τοϋ Δικαστηρίου, άργότερον δέ δυ
νατόν νά κινηθούν παρόμοιοι Αγω
γοί ύπό τών υπολοίπων υπάλληλων.

Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τών 
δικηγόρων τών Τραπεζών και τής 
ΕΤΥΚ τά πρώτον στάδιον τής έκδι- 
κάσεως περιορίζεται εις τήν συζή- 
τηισιν μερικών νομικών σημείων τά 
όποια είναι κοινά εις δλας τάς υ
ποθέσεις, άργότερον δέ θά προσά
χθη, έάν χρειασθή, αποδεικτική μαρ
τυρία.

Ή πρώτη συνεδρία τοϋ Δικαστή^ 
ρίου κατηναλώθη ολόκληρος εις τήν 
άγόρευσι ν έπί τών εγειρόμενων νο
μικών σημείων του δικηγόρου τών 
υπαλλήλων καί τής ΕΤΥΚ κ. Τάσ- 
σου Παπαδοπο όλου, ό όποιος έμφα- 
νίζεται μετά τοϋ κ. Πάμπου ’ I ωαν- 
νίδη.

Έν αρχή τής άγορεύσεώς του ό 
κ. Παπαδοπούλας άνεφέρθη έν συν
τομία εις τό ιστορικόν τής έργατι- 
κής διαφοράς ή οποία ώδήγησεν εις 
τό λόκ άουτ, καί εις τόν Νόμον ό 
όποιος επικρατεί έν Κύπριο έν σχέ- 
σει μέ τό δικαίωμα τής Απεργίας.

Ό κ. Παπαδόπουλος άνέφερεν ό
τι τό δικαίωμα τής Απεργίας καί ύ
πό επιφυλάξεις καί τού «λόκ άουτ» 
κατοχυροΰνται έν Κύπριο τόσον ύπό 
τοϋ Συντάγματος δσον καί ύπό τοϋ 
Κυρωτικοΰ Νόμου 64)1967 ό όποι
ος έπεκύρωσε τόν Ευρωπαϊκόν Κοι
νωνικόν Χάρτην. Έξ άλλου ό περί 
Συντεχνιών Νόμος 71)1965 καθορί
ζει τάς προστασίας, προνομίαν καί 
δικαιώματα Συντεχνιών καί Συνδέ
σμων Εργοδοτών δταν δια συλλο
γικής ένεργείας των νομίμως κη
ρύττουν Απεργίαν ή «λόκ άουτ».

Ό κ. Παπαδόπουλος είπε περαι
τέρω, δτι οί ένόιγοντες υπάλληλοι 
δέχονται ΰπό ώρισμένας προϋποθέ
σεις γενικώς οί έργοδότες δικαιοϋν- 
τα συλλογικώς καί μόνον δια τών 
Συνδέσμων των να προκηρύξου «λόκ 
άουτ». Τό «λόκ άουτ» όμως δέν εΐ- 
να Ακριβώς τό ’ίδιον ώς ή Απεργία. 
Είναι ΰπεράσπισις εις τήν Απεργί
αν καί μόνον δταν ήδη έκδηλωθή ή 
Απεργία τών υπαλλήλων δύναται νά 
κηρυχθή «λόκ άουτ». Καί τότε Ακό
μη τό «λόκ άουτ» μόνον μέσον συλ
λογικού ’Οργάνου ώς Σύνδεσμος 
Εργοδοτών μπορεί νά κηρυχθή διό
τι ό Νόμος Περί Συντεχνιών 71)
1965 κατοχυρώνει καί προασπίζει 
Συντεχνίας καί ’Οργανώσεις, οϋχί 
τό Ατομικόν δικαίωμα τοϋ έργοδο- 
τουμένου ή τοϋ έργοδότου καί μά
λιστα καθορίζει αΰστηράν διαδικα
σίαν (π.χ. μυστικήν ψυφοφορίαν εις 
συνέλευσιν κλπ.) διά πρσκήρυξιν 
Απεργίας ή «λόκ άουτ». "Αλλως, 
τόσον ή Απεργία, δσον καί τό «λόκ 
άουτ» εΐναι παράνομα ή τουλάχι
στον ό Περί Συντεχνιών Νόμος δέν 
παρέχει προστασίαν εις όσους κα
τά παράβασιν αυτών τών κανόνων 
προκηρύσσουν Απεργίαν ή «λόκ ά
ουτ» καί συνεπώς έν προκειιμένφ αί 
Τράπεζαι οφείλουν να καταβάλουν 
τούς μισθούς τών υπαλλήλων.

«ΛΟΚ ΑΟΥΤ» ΣΥΜΠΑΘΕΙΑΣ

Περαιτέρω, ό κ. Παπαδόπουλος ί. 
σχυρίσθη, δτι τό «λόκ άουτ» δύνα- 
ται νά πρακηρυχθή μόνον έάν ύφί- 
σταται άμεσος εργατική διαφορά 
καί σύγκρουσις συμφερόντων μετα
ξύ έργοδότου καί τών ύπ’ αύτοϋ Α
μέσως έργοδοτουμένων.

«Λόκ άουτ» «συμπάθειας», δηλα
δή «λόκ άουτ» ένός έργοδότου πρός 
άλλον εργοδότην ύπό τόν Κυπρια
κόν Νόμον δέν επιτρέπεται. Ό κ. 
Παπαδόπουλος άνεφέρθη Ακολούθως 
εις παράλληλα Ελληνικά νομοθε- 
τήματα ώς καί εις ’Αγγλικούς Νό
μους τοϋ 1906 καί 1927 καί Ισχιι- 
ρίσθη δτι εις άμφοτέρας τάς περι
πτώσεις επιτρέπεται τό «λόκ άουτ» 
«συμπάθειας» διότι τά σχετικά νο- 
μοθετήματα ρητώς έπτρέπουν τοϋτο

ένώ εις τόν Κυπριακόν Νόμον αί 
σχετικοί λέξεις παραλείπονται.

‘Η θέσις αύτή, εΐπεν ό κ. Παπα
δόπουλος, Ισχύει διά συνήθεις έρ- 
γοδότας εις τήν Κύπρον. Ή περί- 
πτωσις όμως τών Τραπεζών έν Κύ- 
πρψ, ίσχυρίσθη, εΐναι διάφορος, ή 
δέ θέσις τοϋ έργοδοτικοϋ Συνδέ
σμου Τραπεζών έντελώς ιδιότυπος. 
Άνεφέρθη εις διαφόρους αυθεντίας 
ίσχυριζόμενος δτι είδικώς αί Τρά
πεζα ι δέν δικαιούνται να κλείουν 
τίς πόρτες των όπστε θέλουν δπως 
κάθε άλλος εργοδότης καί μάλιστα 
έν Κύπρω, ιμέ αΰστηράν νομικήν πρό 
νοιαν καθορίζονται δλαι αί ήμέραι 
ώς έργάσιμοι ήμέραι πλήν τών διά 
Νόμου αύστηρώς καθοριζομένων τρα 
πεζικών αργιών.

Ό κ.· Παπαδόπουλος ίσχυρίσθη Α
κολούθως, δτι ό Περί Συντεχνιών 
Νόμος έπέβαλεν εις δλας τάς Συν
τεχνίας καί τούς Έργοδοτικούς 
Συνδέσμους ΰποχρέωσιν δπως τρο
ποποιήσουν τό Καταστατικόν των, 
ώστε νά έχουν έξουσίαν προκηρύξε- 
ως απεργιών καί ώστε νά πρσβλέ- 
πεται ή διαδικασία τής μυστικής 
ψηφοφορίας προ κειμένου νά προ κη
ρυχθή Απεργία ή «λόκ άουτ».

Ό Έργοδοτικος Σύνδεσμος Τρα
πεζών, ίσχυρίσθη, ό κ. Παπαδόπου
λος, δέν έχει άπό τοϋ 1965 μέχρι 
σήμερον τροποποιήσει οΰτως τό Κα
ταστατικόν του. Ώς συνέπεια εΐ
ναι δτι ό Σύνδεσμος λειτουργεί «α
τά παράβασιν τσϋ Νόμου, ή ΰπαρ- 
ξίς του εΐναι νομικώς άμφισβητή- 
σιμη καί έν πάση περιπτώσει δέν 
έχει δικαίωμα προκηρύξεως «λόκ 
άουτ». "Αρα, κατέληξεν, ό Σύνδε
σμος προκηρύξας «λόκ άουτ» ένήρ- 
γησε καθ’ ύπέρβασιν εξουσιών, κα
τά παράβασιν τοϋ Νόμου καί συνε
πώς τόσον ό Σύνδεσμος δσον καί τά 
μέλη του δέν δικαιούνται τών Ασυ
λιών προστασιών καί προνομίων τά 
όποια ό Νόμος περί Συντεχνιών πα
ρέχει εις τούς νομίμως προκηρύσ- 
σ ντας Απεργίας συμφώνως τών 
προνοιών τοϋ Νόμου καί τοϋ Κα
ταστατικού των δταν τό Καταστα
τικόν παρέχει τέτοιαν έξουσίαν.

Διά τήν ΕΤΥΚ καί τούς υπαλλή
λους παρουσιάζεται ό κ. Τάσος 
Παπαδόπουλος μετά τοϋ κ. Πάμπου 
Ίωαννίδη καί διά τάς Τράπεζας 
οί κ.κ. Γεώργιος Πολυβίου, Ξάνθος 
Κληρίδης καί Α. Μαρκίδης.

Εύχαριστίαι
πρός

Ζ τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Πρός

τόν κ. Πρόεδρον
Τοϋ Συλλόγου τών Υπαλλήλων
’Εθνικής Τραπέζης

’Αθήνας

’Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Διά τής παρούσης μου, αισθάνο
μαι ίεράν ΰποχρέωσιν δπως έκφρόι- 
σω δημοσίςι τάς ευχαριστίας μου 
πρός τό ΤΥΠΕΤ διά τήν άρτίαν καί 
άμεσον φροντίδα του πρός μεταφο
ράν, δΓ ειδικού Αεροπλάνου, τοϋ 
συναδέλφου Κμωνος Ξενάκη, εις ’Α
θήνας, πάσχοντος έξ έγκεφαλικοϋ 
νοσήματος.

Ή Ανωτέρω έπέμβαισις έσωσσεν 
κυρ ιολεκτ ι κώς, έκ βεβαίου θανάτου 
τόν συνάδελφον.

Ή παρουσία δέ καί αί ένέργειαι 
τών κ.κ. Οικσνομοπούλου καί Φράγ
κου ιδιαιτέρως μάς συνεκίνησαν.

Παρακαλώ δπως τά Ανωτέρω δη- 
μοσιευθώσιν εις τήν Τραπεζιτικήν.

Ευχαριστών
Διατελώ μετά πλείστης τιμής 

ΚΩΝ)ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Δ)ντής Ύποκ) ματος Πρεβέζης

Ύπό τοϋ κ. Διοικητοΰ ύπεγράφη ή κατωτέρω ύπ’ άριθ’ 261 τής 16)5)1974 πράξις:
"Εχοντες ύπ’ σψιν τό άρθρο ν 1 παράγρ. 4 τοϋ ’Οργανισμού Ύπηρεσίας τής Τραπέζης, τάς ύπ’ 

άριθ. 719)1.12.69 καί 377)31.7.70 Πράξεις υμών, τά ύπ’ άριθ. 4 καί 5 άρθρα τοϋ Κανονισμού τής 
Διευθύνσεως Όργανώσεως καί τήν άπό 29)1 1)73 κοινήν Είσήγησιν τών Διευθυντών Προσωπικού καί 
Όργανώσεως,

ό ν ο μ άζ ο μ εν

Α.

Β.

τούς παρά τή Διευθύνσει Όργανώσεως ύπηρετούντας, ώς κάτωθι: 
Δόκιμον ’Αναλυτήν Συστημάτων 
τόν Βοηθόν ’Αναλυτήν Συστημάτων ώς Ακολούθως:

Άπό 1 η ς ’Ιουλίου 1973

Γ.

ΣΤ.

Ζ.

1. Δημητρόπουλον Δημήτριον — Υπολογιστήν Α' τάξεως
αλυτάς Συστημάτων Γ' τάξε ω ς

; Δοκίμους Άναλυτάς Συστημάτων ώς ακολούθως:
Άπό 1ης ’Ιουλίου >1972

1. Κουσουνέλλον Γεώργιον — Υπολογιστήν Α' τάξεως
2, Γιασσόπουλον Νικόλαον

Άπό 1 η ς ’Ιανουάριου 1973
» Α' »

1. Τσαούσην Νικόλαον — Λογιστήν Α' τάξεως
2. Κηρΰκον Νικόλαον — » Β' »
3. Χουντήν Χαράλαμπον — » Β' »
4. Χαλαρήν ’Αντώνιον — » Β' »
5. Μαστοράκη Ιωάνναν — » Β'
6. Πυκνήν Στέφανον — » Β' »
7. Χαίραν Μιχαήλ

Άπό 1ης Ιουλίου 1973
» Β' »

1. Ανδρονίκου Ευστράτιον — » Β' »
2. Κούκουλάπουλον Αντώνιον — Υπολογιστήν Α' τάξεως

ογραμματιστάς Β' τ ά ξ ε ω ς
Δοκίμους Προγραμματιστάς ώς Ακολούθως:
Άπό 1ης Απριλίου 1973

1. Τσιριμιάγκον Αλέξανδρον — Λογιστήν Α' τάξεως
2. Λαμπίκην Στέφανον — » Β' »
3. Πρεβεζάνον Νικόλαον — » Β' »
4. Οίκονομόπουλον ιΚων)νον — » Β' »
5. Κληρονόμον Δημήτριον — » Β' »
6. Πλακογιαννάκην Βασίλειον — » Β' »
7. Κουτσογιάννην Λεωνίδαν . — » Β' »
8. Χατζηδάκην Θεόφιλον — » Β' »
9. Φατοΰρσν Νικόλαον — Υπολογιστήν Α' τάξεως

10. Έξάρχου ‘Ελένην — » Α' »
1 1. Πετρόπουλον Πρόδρομον — » Α' »
12. Τσάγκην Ίωάννην — » Α' »
13. Κρεκούκιαν Όρέστην — » Α' »
14. Μαρινάκην Κων)νον
Άπό 1 η ς ’Ιουλίου 1973

» Β' »

1. Βλαχόπουλον Θεοδόσιον — Υπολογιστήν Β' τάξεως
αλυτάς Συστημάτων Β' τάξε w ς

; Άναλυτάς Συστημάτων Γ' τάξεως ώς Ακολούθως:
Άπό 1ης ’Ιουλίου 1973

1. Τουμπήν Ίωάννην — Λογιστήν Β' τάξεως
2. Δοδόπουλον Χρήστον — » Β' »
3. Μπατιστάτον ’Αλέξανδρον — » Β' »
4. Στρΐγκον Αθανάσιον — » Β' »

Άπό 1 η ς Αύγουστου 1973
1. Αθανασίου Μιχαήλ — Ύποτμηματάρχην

Άπό 1ης ’Οκτωβρίου 1973
1. Χαρΐτον Δημήτριον — Τ μηιματάρχην Β' τάξεως
2. Ζουγλήν Νικόλαον — Λογιστήν Β' τάξεως
3. Βιδάλην Γεώργιον — » Β' »

Άπό 1ης ’Ιανουάριου 1974
1. Ζερβουδάκην Βασίλειον — Λογιστήν Α' τάξεως
2. Κουμουνδοϋρον Γιαννούλην — » Β' »
3. Σπανίδην Δημήτριον — » Β' »
4. Χσϊκάλην Παναγιώτην — » Β' »
5. Καραδήμον Ήλίαν — » Β' »

ογρ αμμαναλυτή, ν 
Πιρογραμματιστήν Β' τάξεως ώς άκολο όθως:
Άπό 1ης ’Ιουλίου 1973

1. Μυλωνοπούλου ’Ιφιγένειαν — Ύποτμηματάρχην
ο γ ρ α >μ μ α τ ι σ τ ά ς Α' τ ά ξ ε ω ς

; Προγραμμαναλυτάς ώς Ακολούθως: 
Άπό 1 η ς ’Ιανουάριου 1974

1. Λεϊμονήν Αναστάσιον —- Ύ ποτ μηματάρχην
2. Βέργον Νικόλαον — Λογιστήν Α' τάξεως
3. Νιάρχον Γεώργιον — Υπολογιστήν Α' τάξεως

Προϊστάμενον Αναλυτήν Συστημάτων 
τόν Αναλυτήν Συστημάτων Α' τάξεως, ώς Ακολούθως:

Άπό 1ης ’Ιουλίου 1973 
1. Κουϊρίνην Νικόλαον — Τμηματάρχην Β' τάξεως



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Άνακοίνωσις
Άγοίιηιιχτοι Χυνάδελφοί,

Τα AcWKnptxa Χυμ-βούΧιχ των Χολλόγων 
μ.ας εύρίβκοντατ εις την εύ/άρτατον βέοιν να τας 
άνακοινώβουν την ά«όφαβίν των «ερί ένοτϊοτήσε- 
ως των Ταμείων Άλληλοβοηβείας των μ.ελών 
των Χυλλόγων μας.

Κατόπιν πρωτοβουλίας του ΙΙροέδρου του 
Χυλλόγου των 'Ι’παλλήλων της ’ ΚΟνικης Τρα
πέζης βυν. ΊΧικ. lit «κόπου, έπραγματοποιήθη βύ« 
βκεψις των ΙΙροεδρείων των τριών Χυλλόγων 
IIροσωπικου της ’Τραπεϊης μας, Εΐιοπρακτόρων 
καί Βοηθητικού Προσωπικού.

Κατα την σύβκεψιν έϊητάβΟη τδ Θέμα της ύπάρ- 
ξεως δυο χωριστών Ταμείων. ’ Αλληλοβοήθειας 
τών μελών τών Χυλλόγων μας καί τών εκ της αι
τίας ταυ της δυσμενών επιπτώσεων.

Τα συμπεράσματα της συσκεψεως έτεθησαν εν 
συνεχεία ΰπ’ όψιν τών Χιοικητικών Χυμβουλίων 
τών Χυλλόγων μας, άτι να καί άπεφάσισαν όπως 
προβουν εις άπάσας τάς ένεργείας πρός ένοποίη- 
σιν τών Ταμείων ’/Αλληλοβοήθειας τών μελών 
των.

Χιά τής άποφάσεως των ταύτης τά Χιοικ. Χυμ- 
βούλια τών Χυλλόγων μας Ικανοποιούν άπό μα- 
κρού υφιστάμενον αίτημα, εξαφανίζουν τους εκ 
τής διαιρέσεως κινδύνους καί παραλλήλως εξα
σφαλίζουν τήν παροχήν τής Ιατροί φαρμακευτικής 
καί νοσοκομειακής περιθάλψεως υπό ό μα λ ω τέρας 
βυνθήκας, εγγυωμένας την βελτίωσιν τών παρο
χών ύπό τού ενιαίου φορέως.

Έν Άθήναις τή 13η Χία'ιου 19Τ4 
Μετά συναδελφικών χαιρετισμών

ΤΑ HOIKHT1KA ΪΙ’ΛΙΙΕΟΓΆΙΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΠΝ

ΐίόρροξ άνατρεπτική προθεσμία 
ΐΥογγΗμίσε»ζ κρήνου προϋπηρεσίαο

• ΑΝΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΠΝ ΔΙΑ
ΤΑΞΕΩΝ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΩ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Διά τής ΰπ’ άριθ. 44)3)4771)
1973 άποφάσεως τού κ. Υπουργού 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, έτροποποι- 
ήβησαν ώρισμέναι διατάξες του 
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ» (πρώην) ΕΘΝΙ
ΚΗΣ».

Το Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Συλλόγου άπεψάσισεν, έν συνεργα- 
σίςι τοΰ νομικού μας Συμβούλου μέ 
τήν νομικήν υπηρεσίαν τοΰ Ταμείου, 
νά προβή εις τήν έκτύπωσιν καί τήν 
διανομήν εις τούς συναδέλφους, μέ
λη τοΰ Συλλόγου, άνεπισήμου κω- 
δικοποιήσεως τών ίσχυουσών διατά
ξεων τού έν λόγφ Κανονισμού.

’Εν τφ μεταξύ, έπισημαίνομεν τά
έξης:

Δυνάμει τής παραγράφου 8 τής 
ρηδείσης Υπουργικής άποφάσεως, 
έν τέλει τού άρθρου 22 τοΰ (Κανονι
σμού προστίθεται διάταξις έχουσα 
ώς ακολούθως: «Αί περί ών τό πα
ρόν άρθ’ρον προϋπηρεσία:! άναγνω- 
ρίζονται ώς συντάξιμοι κατά τούς 
έν αύτώ όριζομένους ορούς καί 
προϋποθέσεις, αιτήσει τού ήσψαλι- 
σμένου ή συνταξιούχου, υποβαλλό
μενη εις τό Ταμεΐον εντός Ανατρε

πτικής προθεσμίας εξ (6) μηνών ά
πό τής δημοσιεύσεως τής παρού- 
σης».

Διά τής διατάξεως τούτης, έχο- 
ρηγήθη έξάμηνος προθεσμία, άπό 
τής δημοσιεύσεως τής Υπουργικής 
άποφάσεως (2 ΜΑ Ι·ΟΥ 1974), ή
τοι μέχρι 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974, έν- 
τός τής οποίας οί συνάδελφοι ή- 
σφαλισμένοι εις τό Ταμεΐον, δικαι
ούνται νά υποβάλουν αϊτησιν άνα- 
γνωρίσεως ώς συνταξίμων τών κατά 
τό άρθρον 22 τού Κανονισμού κα
θόριζα μενών προϋπηρεσιών των.

Συνιστώ μ εν είς πάντας τούς έν- 
διαφερομένους συναδέλφους, νά υ
ποβάλουν νέας αιτήσεις, έστω καί 
άν κατά τό παρελθόν έχουν υποβά
λει τοιαύτας, καί τούτο διότι, έάν 
μέν α:ί παλαιοί α’ιτήσει ς των ήσαν 
έμπρόθεσμοι, έκ τής υποβολής νέ
ων, ούδέν έχουν νά ζημιωθούν. Έ
άν όμως αί παλαιοί αιτήσεις των 
ήσαν έκπρόθεσμοι διά τών έντός τής 
ανωτέρω προθεσμίας, ΰπο-βληιθησο- 
μένων νέων αιτήσεων των καθίσταν
ται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΠΡΟΘΕ
ΣΜΟΙ και αί προϋπηρεσίαι των θά 
άναγνωρι σθοΰν ώς συντάξιμοι.

Η ΕΞΟΜΟΙΩΣΙΣ ΥΠΗΡΞΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΣ 
ΗΘΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
ων θά ήτο πλέον δύσκολος, αν όχι 
άδΰνατος, ή ίκανοποίησις τοΰ αιτή
ματος τής «έξσμοιώσεως», ή οποία 
θά συνεπήγετο οίκονομικάς επιβα
ρύνσεις διά τήν Τράπεζαν. —Διά 
τούς λόγους τούτους τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τού Συλλόγου έκρινεν 
ότι δεν ιέδικαιολογεΐτο καί ή παρα
μικρά καθυστέρησις.

6) Έκ τής εφαρμογής τής «έξο- 
μοιώσεως», ώφελείται, οπωσδήποτε

Παραθέτομεν κατωτέρω άπόσπα- 
σμα έκ τής ομιλίας τού Γεν. Γραμ- 
ματέως τής Ε.Τ.Υ.Κ. κ. Γ. Μιχαηλί- 
δη κατά τήν 4ην Παγκύπριον Συν
διάσκεψήν τής Ε.Τ.Υ.Κ.

Συνάδελφοι σύνεδροι,
Στην άρνητική, κωλυσιεργό καί 

καθόλου έποικοδομητική στάση τήν 
όποιαν συναντήσαμε άπό τά μέλη 
τού Συνδέσμου Τραπεζών κατά τήν 
ύπό έπισκόπηση περίοδο μοναδική 
καί ευχάριστη έξαίρεση άπετέλεσε 
ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος. 
Αίσθανάμεθα τήν υποχρέωση νά έ- 
ξάρουμε, μέ τήν ευκαιρίαν αύτή 
τήν κατανόηση τήν θετικήν συνερ
γασίαν καί ειλικρίνειαν τήν όποι
αν έδειξε ή Τράπεζα αυτή καί τήν 
έποικοδομητικήν καί δημιουργικήν 
στάσιν τήν όποιαν ή Εθνική Τράπε 
ζα έπέδειξε κατά τήν εξέταση καί

ΤΟ ΓΑΜΗΛΙΟΙ 
ΒΟΗΘΗΜΑ 
ΗΥΞΗΘΗ 
ΕΙΣ 7.000 ΔΡΧ.
Αυξάνεται άπό 5.000 είς 7.000 

δρχ. τό γαμήλιον βοήθημα τό όποι
ον θά χορηγηθή ύπό τής Εργατικής 
Εστίας είς τάς έργαζομένας, αί ό- 
ποϊαι θά τελέσουν έντός τού 1974 
τούς γόμους των.

Σχετική άπόψασις ΰπεγράφη ύπό 
τού υπουργείου Άπασχολήσεως καί 
άπεστάλη πρός δημοσίευσιν είς τήν 
’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. Ώς 
γνωστόν, γαμήλιου βοηθήματος δι
καιούνται καί αί υπάλληλοι τής 
Τραπέζης μας.

τουλάχιστον, τό ένενήκοντα τοίς έ- 
κατόν (90ο)ο) τών συναδέλφων. Τό 
ύπολοιπόμενον ποσοστόν, έν πόση 
περιπτώσει δεν ζημιοΰται.

γ) Έπεβεβαιώθη ή άποψις τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλ
λόγου καί τοΰ (Νομικού μας Συμ
βούλου, ότι παραλλήλως πρός τάς 
έκ τής εφαρμογής τής «έξομοιώσε- 
ως» εΰνοϊκάς συνέπειας, θά συνεχί- 
ζετο καί δεν θά διεκόπτετο ή πρό
σθετος παροχή τού 5ο) ο, παρ’ 6-

ΑΜ01ΒΑΒΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
άντίκρυση τών αιτημάτων τών ΰπαλ 
λ ήλων της.

Χάρις στην συνεργασία, τήν κα
τανόηση καί τήν αμοιβαία έμπιστο 
σύνη φτάσαμε σέ σχετικά σύντομο 
χρονικό διάστημα σέ μιά ίκανοποιη 
τική λύση πού έγινε αμοιβαία άπο- 
δεκτή.

Ό τρόπος μέ τον όποιον λύθηκαν 
τά αιτήματα τών υπαλλήλων τής Έ 
Ενικής Τραπέζης μάς άπέδείξε ά- 
κόμη μιά φορά πώς όταν έκλειψη ή 
καχυποψία καί τό πείσμα δεν υ
πάρχει πρόβλημα τό όποιον νά μην 
μπορή νά λυθή. "Οτι δυσεπίλυτα θέ 
ματα «άρχής» γενιοΰνται όλα άπό 
απλό πείσμα ή άρνητική διάθεση 
θέλομε νά τά δη μ ι ουργήσωμεν.

‘Ο τρόπος μέ τόν όποιον λύθηκαν 
τά προβλήματα στην Εθνική TpaL 
πεζά τής Ελλάδος μαρτυρεί πώς 
πάντα υπάρχουν τά περιθώρια καί 
ή δυνατότητα μιας καρποφόρας καί 
φιλικής συνεργασίας μεταξύ Τρα
πεζών καί Ε.Τ.Υ.Κ. καί πώς ή ΕΤ 
ΥΚ ούτε προθεσιν ούτε επιδίωξιν έ
χει «νά έκμηδενίση οικονομικά» 
τους εργοδότες μας όπως άπό και
ρού είς καιρόν μάς κατηγορούν.

Σ’ όλο αυτό τό διάστημα τών 
παρατεταμένων συζητήσεων μέ τις 
Τράπεζες, καί σέ όλες τις λεπτές 
«αί επικίνδυνες έπαφές τό "Υπουρ
γείο ν Εργασίας διεδραμάτισε ΰ 
πεύθυνοί τόν μεσολαβητικόν του ρό 
λον. Μέ υπομονήν μέ καρτερίαν καί 
μεθοδικότητα προσπαθούσε πάν
τοτε νά δημιουργή κλίμα ύφέσεως 
καί νά συμβιβάζη άπόψεις πού έκ 
πρώτης όψεως έφαίνοντο κάποτε έν 
τελώς άντίθετες.

Γ ι’ αυτόν τό κοπιώδη, τόν άνι 
διοτελή, καί όχι πάντα εύχάριστον 
ρόλον, οφείλονται πρός τό Ύπουρ 
γεΐον Εργασίας πολλαί ευχαριστί
α ι καί δημόσιος έπαινος.

λους τούς, περί αντιθέτου ισχυρι
σμούς τών καλοθελητών.

δ) Υφίστανται περιθώρια καί άλ
λων παροχών έκ μέρους τής Τρα
πέζης, προσθέτως πρός τάς έκ τής 
«έξομοιώσεως» τοιαύτας.

2. Βασικήν επιτυχίαν έκ τής υπο
γραφής τής έν λόγφ Συλλογικής 
Συμβάσεως Εργασίας, άπετέλεσεν 
καί τό γεγονός ότι ή ίκανοποίησις 
τοΰ αιτήματος τής «έξομοιώσεως» 
έπραγματοποιήθη δι’ υπογραφής 
Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας. 
Τούτο σημαίνει: α) ότι είναι ευχε
ρής, διά νέας έν καιρώ ύπογραψη- 
σομένης, Συλλογικής Συμβάσεως 
Εργασίας καί έντός βραχύτατου 
χρονικού διαστήματος, ή βελτίωσις 
τών έκ τής «έξομοιώσεως» δημιουρ- 
γηθησομένων όρων καί ή πλήρης έ- 
ξάλειψις τών τυχόν διαπιστωθήσο- 
μένων άτελειών καί ελλείψεων τής 
ήδη ύπογραφείσης. Παραλλήλως ύ- 
φίσταται πλήρης δυνατότης προβο
λής καί ίκανοποιήσεως καί παντός 
άλλου συμπληρωματικού αιτήμα
τος τών υπαλλήλων τής Τραπέζης, 
6) ότι ή τροποποίησις καί συμπλή- 
ρωσις τών όρων τής «έξομοιώσεως», 
θά γίνεται εφεξής διά τής καταρτί- 
σεως καί υπογραφής νέας, έκάστο- 
τε, Συλλογικής Συμβάσεως Εργα
σίας καί μέ βάσιν τόν, μονίμου χα
ρακτήρας, όρον τής αυτομάτου πα
ροχής εις τό προσωπικόν τής Τρα
πέζης, πόσης παροχής χορηγούμε
νης, καθ' οΐονδήποτε τρόπον, είς τό 
αντίστοιχον προσωπικόν τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος, «χωρίς νά ά- 
παιτήται ή πολύπλοκος, βασανιστι
κή καί δύσκολος διαδικασία τροπο
πο ιήσεως τοΰ «’Οργανισμού τής 
"Υπηρεσίας τής Τραπέζης».

3. Έπί τών έπί μέρους θεμάτων 
παραπέμπομεν είς τήν δη.μοσιευθεΐ- 
σαν είς τήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ» 
(φύλλα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ καί ΦΕ
ΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1974) γνωμοδότησιν 
τοΰ 'Νομικού Συμβούλου τού Συλλό
γου.

4. Διά πάσαν περίπτωσιν, ήτις 
ήθελεν προκύψει έκ τής εφαρμογής 
τής άπό 22.12.1973 Συλλογικής 
Συμβάσεως Εργασίας, διά πάσαν 
διευκρίνισιν ή τυχόν δυσμενή ερμη
νείαν καί εφαρμογήν τών διατάξεων 
της, παρακαλοΰνται αί συνάδελφοι 
ν’ άπευθύνωνται, έγγράφως καί 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ, πρός τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου 
καί νά είναι βέβαιοι ότι θά γίνη 
παν τό δυνατόν διά νά τακτοποιη
θούν τά σχετικά θέματα.

‘Υπό τά ώς άνω δεδομένα τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον τού Συλλόγου 
είναι ύπερήφανον διότι, έπί τών ή
μερων του, και ύπό δύσκολους γε
νικώς συνθήκας, έπραγματοποιήθη 
ή ίκανοποίησις τοΰ αιτήματος τής 
«έξομοιώσεως».

Αί προαγωγαί 
ηρχισαν
καί συνεχίζονται

’Ήρχισαν καί συνεχίζονται αί 
προαγωγαί Α' έξαμήνου 1974. Αί 
προαγωγαί υπολογιστών Α' καί Λο 
γιστών Β' έπραγματοποιήθησαν.

"Ο Διοικητής τής Τραπέζης μας κ. Χρηστός Άχής καί ό Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου μας κ. Νικ. Πίσκοπος, συνομιλούν είς τόν χώρον τού θεμελίου 
λίθου τοΰ νέου κτιρίου τής Εθνικής Τραπέζης, έπί τής συμβολής τών 

οδών Πανεπιστημίου καί Βασιλίσσης Σοφίας.
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ΑΙ ΥΠΕΡΠΡΙΑΙ
"Η κάλυψις, τών υφισταμένων είς Προσωπικόν κενών, άπετέ

λεσε καί αποτελεί επιδίωξιν τού Διοικ. Συμβουλίου.
Αί γενόμεναι κατά τά τελευταία έτη προσλήψεις, δέν έκάλυ- 

ψαν τάς άνάγκας τής Τραπέζης είς Προσωπικόν καί οΰτω ή δι’ 
ΰπερωριακής άπασχολήσεως διεκπεραίωσις τής ’Εργασίας παρέ- 
μεινεν ό μόνος τρόπος άντιμετωπίσεως τής καταστάσεως.

"Όλως άπροόπτως καί πριν ληφθοΰν τά έπιβαλλόμενα μέτρα 
διά νά μην πρόκυψη άναστάτωσις είς τήν σωρείαν τών έργασιών 
τής Τραπέζης καί νά είναι δυνατή ή διεκπεραίωσις τών έπειγού- 
σης έστω, φύσεως 'έργασιών, έτέθηι είς εφαρμογήν νέος Κανονι
σμός ΰπερωριακής άπασχολήσεως τοΰ Προσωπικού.

Άπό τής πρώτης ήμέρας έφαρμογής τοΰ νέου Κανονισμού 
διεπιστώθησαν αί άτέλειαί του είς όλα τά σημεία.

Τό Διοικ. Συμβούλιον τον Συλλόγου έπεσήμανε άμέσως τάς 
συνέπειας καί προέβη είς άπάσας τάς ένδεικνυομένας ένεργείας 
πρός αποτροπήν τής έκ τής έφαρμογής τοΰ νέου Κανονισμού δημι- 
ουργουμένης ανωμάλου κοτταστάσεως.

"Όλως ιδιαιτέρως έπεσημάνθησαν οί διαγραφόμενοι διά τήν 
Τράπεζαν κίνδυνοι, έκ τών υπηρεσιακών ανωμαλιών αί όποΐαι 
προέκυψαν άπό τάς πρώτας ήμέρας τής έφαρμογής τοΰ νέου Kcc- 
νονισμοΰ.

Τό Διοικ. Συμβούλιον έξ’ άλλου άπέρριψεν τούς δικαιολογη- 
τικούς λόγους τής μεταβολής τοΰ συστήματος ΰπερωριακής άπα
σχολήσεως καί οπωσδήποτε άρνείται τήν άπό τής μιας στιγμής 
είς τήν άλλην μεταβολήν τών συστημάτων.

Ή βελτίωσις οίουδήποτε συστήματος παροχής Εργασίας 
προϋποθέτει μεταβατικόν στάδιον τά όποιον έπιτρέπει τήν προ
σαρμογήν είς τό νέον σύστημα άνευ έπιπτώσεων καί κυρίως ανευ 
κινδύνων, ώς οί προκύψαντες έκ τού νέου συστήματος ΰπερωριακής 
άπασχολήσεως.

’Αλλά ή άνευ οΰδεμιάς προειδοποιήσεως μεταβολή τού συστή 
ματος έπέφερε, ώς ήτο φυσικόν καί οικονομικόν πλήγμα είς τό ΰ- 
περωριακώς άπασχολούμενον Προσωπικόν, χωρίς νά έπέρχεται, έν 
τφ μεταξύ, ή έπιβιωκομήνη οικονομία.

"Ολως άντιθέτως διά τού νέου συστήματος έπληγησαν οί ά- 
πασχολούμενοι μέ διεκπεραιωτικήν έργασίαν υπάλληλοι καί χωρίς 
νά μειωθούν αί δαπάναι, λόγω τής άνευ υπολογισμού κατανομής 
των, έπήλθαν αί γνωσταί τοίς π ά σ ι συνέπειαι.

Κρούομεν τόν κώδωνα πριν είναι άργά. Οί υπεύθυνοι διά τόν 
σάλον καί τάς ανωμαλίας ας άναλογισθοΰν1 εγκαίρως τάς εύθύ- 
νας των.

Τό Διοικ. Συμβούλιον συνεχίζει τάς προσπάθειας του μέ γνώ
μονα τά συμφέρον τής Εθνικής Τραπέζης καί τοΰ Προσωπικού της. 
"Οσοι έπιχειροΰν νά έμφανίσουν τό ένδιαφέρον τοΰ Συλλόγου διά 
τό θέμα τής ΰπερωριακής άπασχολήσεως ώς ένδιαφέρον διά τά 
οικονομικά καί μόνον συμφέροντα τοΰ Προσωπικού, δέν υπηρετούν 
τά συμφέροντα τής Τραπέζης.

Ή ύπερωριακή άπασχόλησις είναι απαραίτητος, μέχρι τής 
πλήρους καλύψεως τών υφισταμένων είς Προσωπικόν κενών καί 
έπι βάλλεται συνεπώς ή έφαρμογή συστήματος έξυπηρετοΰντος τά 
συμφέροντα τής Τραπέζης χωρίς βεβαίως νά βλάπτωνται καί τά 
συμφέροντα τού Προσωπικού καί κυρίως τής μερίδος έκείνης ή ό
ποια παρέχει τήν καθαρώς διεκπεραιωτικήν έργασίαν.

Προειδοποιοΰμεν όσους έπεχείρησαν καί έπιχειροΰν νά έκ- 
βιάσουν τό Προσωπικόν διά νά προσφέρη έργασίαν άνευ αμοιβής 
ή έπιδιώκουν νά μεταβάλλουν έπί τό δυσμενέστερον τούς όρους καί 
τάς συνθήκας έργασίας τοΰ προσωπκοΰ διά νά άποδείξουν ότι εΐ- 
ριακής άπασχολήσεως ότι ματαοπονοΰν καί θά μ ε τ α ν ο ή- 
ν·αι δυνατή ή διεκπεραίωσις τού όγκου τής έργασίας άνευ υπερώ
ο ο υ ν διά τάς ένεργείας των.

Μόνη, λύσις μέχρι τής πλήρους καλύψεως τών είς προσωπικόν 
κενών, άπομένει ή ύπερωριακή άπασχόλησις... Άλλα ή ύπερωρια- 
κή άπασχόλησις.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ

Τό Διοικ. Συμβούλων τού Συλλό
γου μας άπηύθυνε τόν κατωτέρω 
χαιρετισμόν πρός τήν εργαζόμενη 
μητέρα.

«Έπί τώ έορτασμψ τής Παγκο
σμίου ήμέρας τής μητέρας, τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου 
μας, απευθύνει θερμόν χαιρετισμόν 
πρός δλας τάς μητέρας συναδέλ
φους.

Ή έκδήλωσις τών αισθημάτων 
πρός τήν μητέρα συνάδελφον καί δ
λας τάς Έλληνίδας μητέρας, άπα
τε λ εϊ τήν μικροτέραν άναγνώρισιν 
τής μεγίστης προσφοράς της πρός 
τήν κοινωνίαν μας.

Ώς τέκνα, ώς σύζυγοι, ως συνά
δελφοι σφίγγουμε θερμά τό χέρι δ- 
λων τών μητέρων καί ύποσχάμεθα 
νά εξαντλήσουμε δλας μας τάς δυ
νατότητας διά νά έκδηλωθή έμπρα
κτον τό ενδιαφέρον μας, ώστε, νά 
δυνηθή ή έργαζομένη μητέρα - συν
άδελφος νά εκπλήρωσή τήν ιερή α

ποστολή της.
Τό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ Συλλό

γου μας έπ’ εύκαιρίφ τοΰ εορτασμού 
παρέχει είς τάς μητέρας - συναδέλ
φους τήν διαβεβαίωσιν, δτι, θά πρά
ξη, πάν δτι έξαρτάται άπό αυτό διά 
νά υπάρξουν δλαι αί απαραίτητοι 
προϋποθέσεις ώστε ή παροχή τής έρ
γασίας τής μητέρας - συναδέλφου 
νά μήν είναι καθημερινό άγχος.

Πιστεύομεν δτι ή έργαζομένη μη
τέρα δικαιούται τής προσθέτου άνα- 
γνωρίσεως τής προσφοράς τής ερ
γασίας της. Ή προσπάθειά της νά 
βελτίωση τήν οικονομικήν θέσιν τής 
οικογένειας της διά νά προσφέρη κά
τι ακόμη, πέραν τής στοργής καί 
τής φροντίδας της είς τό παιδί, τήν 
άναδεικνύει ήρωΐδα.

Πρός αυτήν, τήν ήρωΐδα συνά
δελφον άπευθύνομεν τόν χαιρετισμόν 
μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΝ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έκκλησις διά τήν ΐνίσχυσιν 
τής οικογένειας Πανοπούλου
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 

Συλλόγου Βοηθητικού Προσωπικού 
πρός ένίσχυσιν τής οικογένειας τού 
άποβιώσαντος έξ αύτοκινητιστικοΰ 
δυστυχήματος, μέλους τοΰ Συλλό
γου Ροΰσβελτ Πανοπούλου, ήνοιξε 
λογαριασμόν είς τό Ταμιευτήριον 
τής Γ' Σεπτεμβρίου (άριθ λογα
ριασμού 740 - 638 - Ο) καί παρα 
καλεΐ όσους επιθυμούν νά βοηθή
σουν τήν χήρα καί τά τρία άνήλικα

ορφανά τού Πανοπούλου, όπως κα
ταθέσουν τήν όποιαδήποτε ένίσχυ- 
σίν των είς τόν ώς άνω λογαρια
σμόν.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Συλλόγου Βοηθητικού Προσωπικού 
απευθύνει θερμά συλλυπητήρια είς 
τήν οικογένειαν Πανοπούλου καί ευ
χαριστεί δσους έσπευσαν νά τήν έ- 
νισχύσουν ηθικώς καί ϋλικώς.


