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ΧΡ. ΗΧΗΣ:
(Κατά τήν εορτήν 
τήο Ηοοήο τής πίττος 
τοϊΣολλόνοο ρος)
8 έξίριίΜΐΒ EipiypiTiiiiqlq έν ιιινεργισίρ iqg Αιιικρεωο mi τβϋ Σύλλογοι Ύοολληλων Ε.ϊ.ϊ.

IEotpouecst των ’Κ^ττουργών Προεδρίας Κ,υβερνή- 
βεως κ. Κων. Ράλλη καί Άκαβχολήβεως κ. Πάνου 
ΠατταρροδοΛούλου, του ,Α*φυπουργου Οίκονορ-ικων κ. 
Γ. Διηρ-ακοιτούλου του Χομ.άρ/ου ’ Αττεκης κ. Παν. 
Ηόλλεα, του άρ·/Υ)γοΰ τής Ά·στυνομ.ίας Πόλεων κ. 
Χκ. Μν/ελή τοΰ Αίοικητοϋ τής Τραηέΐης μ,ας κ. Χρ. 
Άχή, των ύηοδίοικητών κ.κ. Π. Καμ,πέρου καί Μτχ. 
ίΚοζώνκ), μ-ελων τοΰ ζΧτοεκ. ϋυμ.6ουλίου τής Τραττε- 
ζνίς, Έκττροβώηων διαφόρων συνδίκαλεοτοκών ’Οργα
νώσεων καί μελών τοΰ Χυλλόγου μας, εγενε τήν 1 >4vjv 
’ Ιανουάριου ή εορτή τής κοπής τής βασελόπεττας τοΰ 
ΣΒυλλόγου μας.

Τήν πίττα εκοψε, κατά το έϋεμον, ό Λεοεκ^τής τής 
Τραπέ'ξης μας κ. Χρ. Ά/ής ό όποιος άπαντών εες 
προσφώνν,σεν τοΰ Προέδρου τοΰ Χυλλόγου μας κ. Χεκ. 
Πεσκοπου δεεβεβαεωσεν ότε 6ά πράξν) παν ό,τε εεναε δυ
νατόν δεά να πραγματοποεζ,Οοΰν άκόμν) μεγαλύτερα έ- 
πετεύγματα επ’ ώφελεεα των ύπαλλήλων τής Έβνεκής 
Τραπεξης τής Ελλάδος καί επεσήμανεν τό γεγονός 
ότε ή εξομοίωσες έπραγματοποεήόνι δεά τής συνεργασί
ας τής .Αεοεκήσεως καί τοΰ Χυλλόγου μας.

Ή ομιλία τοΰ κ. Διοικητοϋ
Κύριοι 'Υπουργοί, Κύριε Νομάρχα, 

Κύριε ’Αρχηγέ τής ’Αστυνομίας, 
Κύριοι Σύμβουλοι, Κύριε Πρόεδρε,

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ διά 
τούς καλούς σας λόγους. ’Ελπίζω 8τι, 
καλύτεραι ήμέραι θά άνατείλουν διά 
τό προσωπικόν τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης. Καί είμαι ευτυχής, διότι σή
μερα έορτάζομεν τήν κοπήν τής Πίτ
τας, εις μίαν έορτάσιμον ατμόσφαι
ραν, τήν όποιαν έδημιούργησεν ή δι- 
καίωσις τοΰ από δεκαετηρίδων έκκρε- 
μοΰντος αιτήματος τής έξομοιώσεως. 
Ή έξομοίωσις αύτή, έπραγματοποιή- 
θη. έν συνεργασίμ τής Διοικήσεως 
καί τοΰ Συλλόγου των 'Υπαλλήλων 
τής Ε.Τ.Ε. πράγμα τό όποιον άπο- 
δεικνύει ότι, διά τής συνεργασίας τά 
πάντα έπιτυγχάνονται. Διά τής αντι
δικίας, δεν επιτυγχάνεται τίποτα α
πολύτως.

Ευχαριστώ, διότι μου έδώσατε τον 
τίτλον τοΰ Πρωτεργάτου τής έξο
μοιώσεως. Δεν τον αποδέχομαι, διό
τι ό τίτλος αυτός, ανήκει εις άλλον. 
Διότι όταν τό πλοίον τής έξομοιώ
σεως, είχεν παρεκκλίνει τής πορείας 
του τότε έπέβη τοΰ πλοίου, ώς έμπει
ρος πιλότος, ό τότε Πρόεδρος τής 
Ο.Τ.Ο.Ε. καί ήδη 'Υπουργός Άπα- 
σχολήσεως, ό όποιος άνέλαβεν τήν 
διακυβέρνησιν αύτήν εις τάς χεϊρας 
του καί τό διέσωσεν από βεβαίαν 
προσάραξιν.

Είμαι Ιδιαιτέρως ευτυχής διά τήν 
συγκυρίαν, νά άναγγείλη τήν έξο- 
μοίωσιν ό πρωθυπουργός κ. Άδ. Άν- 
δρουτσόπουλος. Ό κ. Π ρωθυπουρ- 
γάς ήτο ένήμερος τοΰ αιτήματος καί 
είχεν ένστερνισθεϊ τοΰτο πολύ πριν 
ή άναλάβη τήν 'Ηγεσίαν τής Κυβερ- 
νήσεως. "Οταν, ως Διοικητής τον 
παρεκάλεσα νά τό περιβάλη διά τής 
έγκρίσεώς του, τό έπραξεν άδιστά- 
κτως καί αμέσως τό έπραγματο- 
ποίησεν.

Τώρα πού τό αίτημα τής έξομοιώ
σεως ίκανοποιήθη, έχω· καί εγώ νά 
υποβάλω ένα αίτημα καί τό αίτημα 
αύτό, δεν είναι ίδικόν μου, είναι αί
τημα ολοκλήρου τοΰ Ελληνικού λαού, 
ό όποιος επιθυμεί τήν συνέχισιν τής 
οικονομικής άναπτύξεως τής Χώρας. 
Καί οί υπεύθυνοι οί χειριζόμενοι. τά 
οικονομικά προβλήματα τής Χώρας

καί οί διακινοΰντες αύτά, όπως είναι 
οί υπάλληλοι τής Τραπέζης έχουν 
μεγάλον καί σοβαρόν ρόλον νά δια
δραματίσουν καί νά επηρεάσουν τάς 
εξελίξεις.

Καί έστε βέβαιοι, ότι, ή οικονομι
κή άνάπτυξις θά άποβή κατά πρώ
τον λόγον εις όφελος τοΰ Προσωπι
κού καί των έργαζομένων. Διότι εις 
μίαν άναπτυγμένην σύγχρονον οικο
νομίαν, ό εργαζόμενος είναι έκεϊνος, 
ό όποιος κατά πρώτον λόγον αποκο
μίζει τούς καρπούς τής άναπτύξεως 
χωρίς νά έχει ανάγκην προστατών, 
διότι αποκτά αύτοδύναμον προσωπι
κότητα καί ικανότητα νά έπιδιώξη 
καί νά έξασφαλίση τά δικαιώματα 
του. Διότι ή ύπαρξις προστατών Α
ποτελεί μείωσιν τής προσωπικότητας 
τοΰ προστατευομένου καί αρμόζει 
μάλλον εις κοινωνίας προλεταρίων. 
Ή Διοίκησις τής Ε.Τ.Ε. δεν έπιθυ- 
μεϊ τούς υπαλλήλους της προλετα
ρίους.

’Επιβάλλεται όπως οί έργαζόμενοι 
διαθέτωσι ένα οργανον συλλογικής 
έκφράσεως τών άπόψεών των, άλ- 
,λά δέν έχουν Ανάγκην από προστά- 
τας διά νά έπιτύχουν τάς έπιδιώξεις 
των.

Πιστεύω οτι, θά συμβάλλετε καί 
υμείς κατά τό μέτρον τών δυνατοτή
των σας είς τήν οικονομικήν άνάπτυ- 
ξιν, τήν όποιαν όλοι έπιδιώκομεν διά 
νά έξασφαλισθοϋν αί απαραίτητοι 
προϋποθέσεις διά τήν έπίτευξιν μιας 
Αξιοπρεπούς διαβιώσεως, ώς αρμό
ζει είς Ανθρώπους έλευθέρους' διότι 
κατά τήν γνώμην μου άνθρωποι τής 
Ανάγκης δέν είναι ελεύθεροι άνθρω
ποι.

Σάς ευχαριστώ πάρα πολύ διά 
τήν τιμήν, πού μοϋ έκάνατε απόψε 
καί τήν εύχαρίστησιν νά κόψω τήν 
πίττα σας καί εύχομαι τοΰ Χρόνου 
νά συναντηθώμεν πάλιν ύπό Ακόμη 
καλυτέρας συνθήκας καί χωρίς νά 
σάς υπόσχομαι τίποτα, σάς διαβε- 
βαιώ δτι, θά πράξω ο,τι είναι δυνα
τόν διά νά πραγματοποιηθούν ακό
μη μεγαλύτερα έπιτεύγματα έπ’ ω- 
φελείρ τών ύπαλλήλων τής ’ Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος.

Εύχομαι δι’ υμάς καί τάς οικογέ
νειας σας, ένα Ευτυχές καί Χαρού- 
μενον "Ετος 1974.

Ή ομιλία του προέδρου 
τοΰ Συλλόγου κ. Ν. Πίσκοπου

Κύριοι Υπουργοί, Κύριε Νομάρ
χα, Κύριε ’Αρχηγέ τής ’Αστυνο
μίας, Κύριε Διοικητά, Κύριοι Ύπο- 
διοικηταί, Κύριοι Σύμβουλοι τής 
Τραπέζης, ’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

"Ενα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, σέ ό
λους διά τήν παρουσίαν σας, είς τήν 
σημερινήν μας έκδήλωσιν καί κοπήν 
τής Π ίττας τοΰ Συλλόγου μας.

Ειμεθα βέβαιοι, ότι ή προσέλευσίς 
σας, δέν είναι μία απλή τυπική Αν- 
ταπόκρισις είς, τήν πρόσκλησίν μας. 
Είναι έκδήλωσις τών αισθημάτων 
σας προς τό προσωπικόν τής ’Εθνι
κής Τραπέζης. Θέλω λοιπόν, νά σάς

διαβεβαιώσω οτι, καί ημείς, σάς 
θεωροΰμεν φίλους μας καί σάν φί
λους σάς καλοΰμεν είς τήν Εορτήν 
μας. _

Γιά μάς τό κόψιμο τής Βασιλό- 
πιττας τοΰ Συλλόγου μας, είναι μία 
ευκαιρία συγκεντρώσεως είς τήν φι
λόξενου ταύτην γωνιά μας διά νά 
άνταλλάξωμεν τις ευχές μας μέ τήν 
Διοίκησιν καί τούς φίλους μας. Διοί- 
κησις καί Προσωπικόν, σφίγγουν τά 
χέρια καί Ανανεώνομεν τήν όπόσχε- 
σιν νά συνεχίσωμεν συνεργαζόμενοι 
τήν κοινήν προσπάθειαν. Στόχος ή 
πρόοδος τοΰ Έθνικοΰ μας Ιδρύμα
τος καί πρός έπίτευξιν του, διαθέ-

S ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Ό Διοικητής κ. Χρ. Άχής απευθύνει τάς εΰχάς του είς τούς παρισταμέ- 
νους έπισήμους καί τά μέλη τοΰ Συλλόγου μας κατά τήν εορτήν τής κο

πής τής πίττας τού Συλλόγου μας.

Ο Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας κ. Νικ. Πίσκοπος προσφωνεί τους έπισή
μους καί απευθύνει τάς ευχαριστίας τών μελών τοΰ Συλλόγου προς τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης καί πρός ολους όσους συνέβαλον διά τήν ίκα

νοπο ίησιν τοΰ αιτήματος τής ίσης μεταχειρ ίσεως.

τομεν δλας μας τάς δυνάμεις.
Ημείς, οί έργαζόμενοι, είς τήν 

’Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, έ- 
χομεν θέσει ύπεράνω όλων, τήν 
προστασίαν τών συμφερόντων τοΰ 
’Εθνικού Ιδρύματος, έχομεν συνδέ
σει τήν ΰπαρξίν μας μέ αύτό καί 
τήν βελτίωσιν τής θέσεώς μας, ώς 
έργαζομένων, τήν έξαρτώμεν έκ τής 
άναπτύξεως του.

Ούτω σκεπτόμενοι καί ούτω ένερ- 
γοΰντες, διατυπώνομεν άναλόγως καί 
τά αιτήματα μας πρός τήν Διοίκησιν 
μας. Ζητοϋμεν κυρίως, τήν αναγνώ
ρισήν τής προσφοράς μας. 'Τπ’ αύτό 
τό πνεϋμα είχα διατυπώσει πρό ενός 
Ακριβώς έτους, Από τήν θέσιν αυ
τήν, τό παράπονον τοΰ προσωπικού 
τής ’Εθνικής. Τραπέζης ότι, μειονε- 
κτεί έναντι τών συναδέλφων του, 
τής Τραπέζης Ελλάδος. Έσπευσε 
τότε δ Διυκητής μας, Από τήν ίδιαν 
αύτήν θέσιν νά τονίση,, ότι, επιθυμεί 
διακαώς, όπως τό 1973, αποτελέση 
το έτος λύσε ως όλων τών βασικών 
αιτημάτων τοΰ προσωπικού καί νά 
διαβεβαίωση ότι, οί υπάλληλοι τής 
’Εθνικής Τραπέζης, θά παύσουν νά 
μειονεκτοΰν τών συναδέλφων των, 
τής Τραπέζης Ελλάδος.

Είμαι δλως ιδιαιτέρως ευτυχής, 
διότι δύναμαι Από τό ίδιον αύτό βή
μα, πού είχα διατυπώσει τό παράπο
νον, νά έκφράσω τάς θερμάς ευχα
ριστίας τοΰ προσωπικοΰ τής ’Εθνικής 
Τραπέζης πρός τον Διοικητήν του, 
τόν Χρηστόν Άχή, διότι εξαφάνισε

τό παράπονον Από τις καρδιές όλων 
μας. Ό Χρήστος Άχής, ικανοποίησε 
τό αίτημα τής έξομοιώσεως, πού ύφί- 
στατο έπί μίαν δλόκληρον 25ετίαν. 
’Εμείς, μαζί μέ τήν Αναγνώρισιν 
τής προσφοράς του, μπορούμε νά τόν 
διαβεβαιώσωμεν ότι, κατέλαβεν εν
τελώς ξεχωριστήν θέσιν είς τις καρ
διές τοΰ προσωπικού τής ’Εθνικής 
Τραπέζης.

Είναι ό Διοικητής τής έξομοιώ
σεως καί είναι αύτό, μία μεγίστη 
προσφορά του όχι, μόνον πρός τό 
προσωπικόν, Αλλά καί πρός τήν ’Ε
θνικήν Τράπεζαν, διότι έπανέφερεν 
τήν ηρεμίαν είς τάς σχέσεις προσω
πικού καί ιδρύματος.

“Ας μοΰ έπιτραπή, νά έκφράσω 
τάς ευχαριστίας μου πρός τόν Διοι
κητήν μας καί διά τήν ίκανοποίησιν 
ετέρου βασικοΰ αιτήματος μας, τής 
προσλήψεως τών τέκνων τών συνα
δέλφων είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν.

Δέν άναφέρομαι είς άλλα θέματα, 
διότι θά μεταβάλω τόν χαρακτήρα 
τής έκδηλώσεώς μας. Άπό τοΰ βή
ματος αύτοΰ όμως, έπιθυμώ νά έκ
φράσω καί τά συγχαρητήρια τών ύ
παλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης 
πρός τόν Πρόεδρον τής 'Ομοσπον
δίας μας, διά τήν άνάληψιν τοΰ 'Υ
πουργείου Άπασχολήσεως καί νά 
τοΰ έκφράσω τάς ευχαριστίας μας, 
διότι έσπευσεν νά ’ ύπογράψη τήν 
συλλογικήν σύμβασιν τής ίσης μετα- 
χειρίσεως καί νά έπεκτείνη τήν ί- 
σχύν της, πρός όίπαν τό προσωπικόν

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΗΣ (ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρόσκλησις
’ Εχοντες ύπ’ δψιν τό άρθρον 9 τοΰ Καταστατικού τοΰ Συλλόγου 

ΚΑΛΟΥΜΕΝ

Τα μέλη τοΰ Συλλόγου είς Τακτικήν Γεν. Συνέλευσιν διά την 
1 ην Φεβρουάριου 1974, ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 6 μ.μ. είς 
τήν αίθουσαν Ταμείων Τίτλων τοΰ Κ)τος τής Ε.Τ.Ε. μέ θέματα:
1) Έκθεσις τοΰ Δ. Συμ)λίου έπί τών πεπραγμένων χρήσεως 1973
2) “Εκθεσις έλεγκτών έπί τής διαχειρίσεως χρήσεως 1973.
3) ’Έγκρισις απολογισμού χρήσεως 1973.
4) “Εγκρισις Προϋπολογισμού χρήσεως 1974.
5) ’Απαλλαγή τοΰ Δ. Συμβουλίου καί τής έξελεγκτικής επιτροπής 

πάσης εΰθύνης διά τήν χρήσιν τοΰ 1973.
ό) Συζήτησις έπί τοΰ θέματος τής άγοράς άκινήτου έκ μέρους 

τοΰ Συλλόγου, κατόπιν ΰποβληθείσης σχετικής αίτήσεως έκ 
μέρους μελών τοΰ Συλλόγου.

7) Έξουσοδότησις τοΰ Διοικ. Συμβουλίου όπως τοΰτο διαπραγμοί· 
τεύεται, συναπτή ικαί υπογραφή Συλλογικός Συμβάσεις ’Ερ
γασίας καί έν γένει ενεργή παν δτι άπαιτ,εΐται ϊνα φέρηι είς 
πέρας τή,ν εντολήν — έξουσιοδότησιν ταύτην.

Έν περιπτώσει μή απαρτίας ή Γεν. Συνέλευσις θά έπανοοληφιθήι 
τήν Δευτέραν 1 1 ην Φεβρουάριου καί έν περιπτώσει καί πάλιν μή 
απαρτίας τήν 1 8ην Φεβρουαρίου ημέραν Δευτέραν, τήν αύτήν ώραν 
καί μέ τά αύτά θέματα,

Έν Άθήναις τή 25 Ί ανουαρίου 1974 
ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Ό Πρόεδρος . Ό Γεν. Γραμματευς
ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΛ. ΡΩΣΣΕΤΗΣ

τής ’Εθνικής Τραπέζης, καλόψας 
ούτω ενα κενόν καί ίκανοποιήσας τό 
αίτημα τοΰ Συλλόγου μας.

Κύριοι,
Τό προσωπικόν τής ’Εθνικής Τρα- 

πέζης, εύχεται είς ολους υμάς εύτυ- 
χισμένον τό 1974.

Κύριε Διοικητά, μέ τάς εύχαρι- 
στίας μας, δεχθήτε τις πιο θερμές 
ευχές τοΰ προσωπικού τής ’Εθνικής 
Τραπέζης δι’ ύμάς καί τά μέλη τής 
οικογένειας σας. Είλικρινώς, εΰχόμε- 
θα νά παραμείνετε έπί κεφαλής τοΰ 
’Εθνικού 'Ιδρύματος, διά νά όλο- 
κληρώσητε τό έργσν σας.

Θερμάς εΰχάς άπευθύνομεν καί 
πρός ύμάς κ.κ. 'Τποδιοικηταί, ώς καί 
πρός τούς επιτελείς Διευθυντάς καί 
Συμβούλους τής Τραπέζης μας. Εύ- 
χόμεθα όπως, καί κατά τό προσεχές 
έτος, συνεορτάσωμεν τήν κοπήν τής 
Βασιλόπιττας τοΰ Συλλόγου μας. 
Εύχομαι Χρόνια Πολλά είς ολους. 
Θά παρακαλέσω τόν κ. Διοικητήν 
τής Τραπέζης μας, νά κόψη τήν 
Π ίτταν.

, ^ ★
Ο Υπουργός Προεδρίας Κυβερ- 

νήσεως κ. Κων. Ράλλης μαζί μέ τάς 
εΰχάς του παρέσχε τήν διαβεβαίω-

σιν δτι ή Κυβέρνησις εΰρίσκεται εις 
τδ πλευρόν τών ύπαλλήλων τής Ε. 
Τ.Ε. αλλά καί δλων τών Τραπεί ι- 
κών ύπαλλήλων.

Ό Υπουργός ’Απασχολήσεως, 
πρόεδρος τής ’Ομοσπονδίας μας κ. 
Ποοπαρροδόπουλος άναφέρθη είς 
τούς άγώνας τής τάξεως διά νά ε
πιτυχή τήν άπίλυσιν αιτημάτων 
της καί προσέθεσεν:

«θά σάς καλέσω όπως καί 
τότε, διά νά έπιτύχωμεν, πάντο
τε ηνωμένοι, νά περάσωμε τις 
δύσκολες στιγμές τις όποιες 
αντιμετωπίζει ολόκληρος ό κό 
σμος, μέ τήν πεποίθησιν δτι, έ
τσι φερόμενοι, προσφέρομεν το· 
ραστίαν ύπηρεσίαν είς τήν Πα
τρίδα μας, είς τό “Εθνος μας 
καί είς ημάς τούς Ιδιους.

Παρακαλώ, αυτό νά μην τό ξε- 
χάσετε, δπως καί έγώ δέν θά 
ξεχάσω ποτέ, δτι προέρχομαι 
άπό τάς Τάξεις σας και δτι, ό- 
φείλω νά προσφέρω δλας μου 
τάς δυνάμεις πρός τό συμφέρον 
τόσον ύμών, δσσν καί τών οικο
γενειών σας.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ
Οί νεοπροσλαμβανόμενοι παρά 

τή Τραπέζη ύπάλληλοι, θά έπιλέ- 
ξουν έλευθέρως τόν ασφαλιστικόν 
Οργανισμόν , είς τόν όποιον θά ά- 

σφαλίζωνται, καιταργουμενου τοΰ 
συστήματος τής διά κληρώσεως υ
παγωγής των είς τήν άσφάλισιν.

Ή άπόφασι ς αυτή τής Διοική- 
σεως, δικαιώνει τάς απόψεις τοΰ 
Συλόγου μας καί Ικανοποιεί τό αί
τημα τής άσφαλίσεως τών νεοπροσ- 
λαμβανομένων κατά τήν έλενθέραν 
βούλησίν των καί οΰχΐ ύποχρεωτι- 
κώς, ώς συνέβαινε κατά τό παρελ
θόν.

Ή σχετική έγκύκλιος τής Διοι-

κήσεως έχει ώς Ακολούθως:
«Γνωρίζομεν ΰμΐν, δτι το νεο- 

προσλαμβανόμενον παρά τή Τροο- 
πέζη Προσωπικόν θά δύναται 
τοΰ λοιπού νά έπιλέγη έλευθέ
ρως τούς ’Ασφαλιστικούς ’Οργα
νισμούς τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης (ήτοι ’Εθνικής ή τ. 
Τραπέζης ’Αθηνών), παρ’ οΤς θ’ 
άσφαλ ί ζη τα ι.

Τά ανωτέρω Ισχύουν και διά 
τό ήδη προσληφθέν καί μή άσφα- 
λισθέν είσέτι Προσωπικόν.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΣ Γ. ΑΧΗΣ»

01 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ 
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Κύριε Πρόεδρε,

Αίσθανόμεθα τήν ύποχρέωσιν νά 
εύχαριστήσωμεν τόν Σύλλογον τοΰ 
έν ένεργείρ προσωπικού τής ΕΤΕ 
διά το σοβαρώτατον έπίτευγμά του 
τής έπιλύσεως δηλονότι τοΰ έπί 25ε- 
τίαν χρονίζοντας θέματος τής ίσης 
μεταχειρ ίσεως τών υπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης μέ τούς υπαλλή
λους Τραπέζης τής 'Ελλάδος.

Πλέον τούτου έπιθυμοΰμεν κύριε 
Πρόεδρε νά σας εύχαριστήσωμεν 
καί διά τήν ώς μέλος τής διαχειρι
στικής επιτροπής τοΰ Λογαριασμοΰ 
Έπικουρίσεως στάσιν σας ήτοι τήν 
συνηγορίαν σας δπως έπιτευχθη ή 
ίση μεταχείρισις ημών τών συντα

ξιούχων τής ΕΤΕ μέ τούς συντα
ξιούχους τής Τραπέζης τής 'Ελλά
δος δσον αφορά τό παρεχόμενον πο- 
σοστόν τής Έπιπουρήσεως έπί τής 
συντάξεοις μας άπό 40 ο) ο είς 45 ο) ο.

Εύχαριστοΰμεν 'Τμάς Κύριε 
Πρόεδρε διά τήν καλωσύνην σας 
δπως μάς γνωρίσητε αμέσως τά διά 
τούς συνταξιούχους έπιτευχθέντα 
βέβαιοι δτι θά έπιδείξητε καί είς τά 
μέλλον τό αύτό θερμό ένδιαφέρσν 
διά τήν έπίλυσιν καί άλλων χρονι- 
ζόντων ζητημάτων τών συνταξιού
χων,

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Ν 

Κ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ



—..... .

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΛΠΕΖΗΣ
ΊσοΗογισμός -cnc 31nc Δεκεμβρίου 1973

ενεργητικόν ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Πρός

τήν Γενιζήν Χυνελευβιν των μελών του Συλλόγου 
Επαλλήλων ’ Εβνιζής Τραηέξη? τής Ελλάδος

Κύριοι Συνάδελφοι

Σομφώνως προς τήν δοβεΐβα,ν ύμϊν έζ των άρχαιρε- 
οιών τής Ίης ζαί Απριλίου 1973 εντολήν, προ- 
εβημεν εις τον έλεγχον τής διαχειριαεως τού Συλλό
γου ζατά τήν χρήαιν 1973.

Έζ τού ελέγχου διε«ιβτώβη ή άζρίβεια των εγ
γραφών εις τά βιβλία τού Συλλόγου, τά ύπόλοιπα των 
όποιων ουμφωνούν προς τά έν ’ Ιοολογισμίρ άναγραφό- 
μενα ποσά.

Έν Άόήναις τή % 1γ) ’Ιανουάριου

Οί Έλεγζται ι

ΕΥΑΓ. ΚΑΡΑΓΊ ΑΝΝΉΣ Β. ΣΙΑΚΑΜΠΕΝΗΣ Π. Σ ΑΛΤ ΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

"ΤΙΜΑΙ ΚΤΗΣΕΩΣ"

'Εν 'Αθήνανς τ§ 31ig Δεκεμβρίου 1973 
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ^ 0 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 0 ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ε.ΠΕΤΡΙΔΗ

ΑνάΒυοις μερίδος'ηΕοοδα καί "Εξοδα 3lne Δεκεμβρίου 1973

Ε 3Q Λ Α (Μεταχοοοά νόείοστικων υπολοίπων)

1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 
Μισθοδοσία ΠροσωπιποΟ 

Καταβολαί Ί,Κ.Α.
Ταμείου Έπικουρήσεως 

Χαρ/ον & Ο.Γ.Α.
Ιυυδοομαί Ο.Τ.Β. -ΤΑΧ/ΚΑ-ΤΗΛ/ΤΑ 

‘Ημερήσιος & περιοδικός τϋπος 
'Εκπτώσεις ύπέρ έστιαξομένων Κέντρου' 

” " " έπαρχίας

Έξοδα άυτ/ων Ύποκ/τωυ 
" έορτών 4 ψυχαγωγίας 
" συνελεύσεων & Αρχαιρεσιών 

" Διάφορα 
" συν/Ον Αγώνων 
" Δικών καί άμοιβαί Δικηγόρων 

" Μολυβδοσκεπάστου 
Έκδοσις έφημερίδος "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ" 
Έξοδα Λειτουργίας Λέσχης 

Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα 

Κοινωνικοί ύποχρεώσεις 
Τυυδρομαί είς συν/ους 'Οργανισμούς 

Γραφική ύλη 
Φόροι δημοσίου 
Δαπάναι Ασφαλιστικού 
Δαπάναι κινήσεως αύτοκιυήτου 
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 

Δαπάναι έκδόσεως "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ" 

Συνδικαλιστικά Συνέδρια 

"Εξοδα άθλητόκων άγώυωυ

2. Α/ΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 

Είσφορά Συλλόγου χρήσεως 1973

3. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Μεταφορά χρεωστικών ύπολοίπων

4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ Χρήσεώς 1973

421.409-
55.593-

11.813-
2.397- 491.212-

113.057 70

70

484.224

1.637.465

19.698

2.121.690-
117.238-

886.185
563.406

228.980

146.813

50
50

32.693-
3034,25VU 

186.667- 
23.72030 

56.500- . 
64.172- 

8.928- 
74.89350 

67.220- 
40.000- 
46.65850 

14.392- 

20.OH- 
36.266- 

20,577- 5.412.261 70

412.716

154.185-

868.590

40

90

'6.847.754-

ΕΣΟΔΑ (Μεταωοοά πιστωτικών ύπολοίπων)

1. ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ S ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
έγγραφής μελών Συλλόγου 2.518.737-

2. ΤΟΚΟΙ - ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ - 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

3. ΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

1.829.017-

2.500.000- 6.847.754-

6.847,754-

Έν 'Αθήναις τζ 31g Δεκεμβρίου 1973

QS Ο ΓΕΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
α.α.

:ΝιΠΑΠΟΥ*ΣΗΣ

0 ΛΟΓΙΣΤΗΣ

εΓπετριδκ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 1973

X Ρ Ε Ω Σ I Σ ΠΙΣΤΩΣΗ

1) ΑΜΟΙΒΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1) 0 Φ Ε Λ Ε I A I έκ τής

α) Μισθοδοσία ΠροσωπικοΟ 508,198- λειτουργία τοϋ έστιατο-

β) Καταβολαί Ι.Κ.Α. 91.694- ρίου τό έτος 1973 Δρχ. 385.701-
γ) " Έπικουρήσεως 13.474- 2) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ " 412.71640
δ) Χαρτόσημου 4 Ο.Γ.Α. 2.561- 615.927-

2) 41 αφορΑ .ΕβΟΔΑ
α) Σύνδρομαί Ο.Τ.Ε. 3.347*°

β)"Υδρευσις - Φωτισμός 37.136- .
γ) ΣυντήρησιςΑκινήτου 51.486-
δ) " Σκευών 31.623-
ε) Διάφορα έξοδα 53.586-
ζ)Αποζημιώσεις 2.115-

στ) Αποσβέσεις 3.200- 182.493*°
798.42040 798.42040

^ ‘Εν Άθήναις τφ 31g Δεκεμβρίου 1973
Ο ΠΡΟΞΔΡι^/Α^) ο π^ι. γραμματευς ο Δ^ιιρπ]^

Κοποε ν.Παπουτσής ε.πετριαη

ΤΕΜΑΧΙΑ A 8 I A

12.763 Μετοχαί Ε.Τ.Ε. κτήσεως μέση 17.100.737-

80 ■ Κτηματικής Τραπέζης 315.900-

1 - Τραπέζης Ελλάδος 2.140-

18 " Ε.Τ.Ε.Β.Α. 144.000-

129 ■ Εμπορικής Τραπέζης 16.352-

300 - "ΕΘΝΙΚΗ" 'Ασφαλιστική 77.275-

1 Μερίς Προμηθευτικού Συνεταιρισμού 1.000-

300 ‘Ομολογίες Λ. Δ. 0. Α. 6,5% 1970 150.000-

50 « Λ. Δ. 0. Α. 6,5% 1971 25.000-

400 Δ. Δ. 0. Α. 6,5% 1972
Σ ύ ν ο λ ο ν

200.000-
18.032.404-

Έν Άθήναις τφ 31g Δεκεμβρίου 1973 
Ο ΠΡΟΕΔΡύίρ 0 Γ%Ν.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 

■ α..

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1974

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ & ΔΙΚΑΙΩΜ. ΜΕΛΩΝ 
ΤΟΚΟΙ—ΤΟΚΟΜΕΡ.-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Ο.Δ.Ε.Π.Ε.Σ.

3.420.000
2.300.000

80.000 5.800.000

Β* Ε50ΔΑ

520.000
70.000
15.000
5.000

100,000
50.000

Μισθοδοσία ΠροσωπικοΟ 
Καταβολαί Ι.Κ.Α.
ΤαμεΣον Έπικουρήσεως 
Χαρ/ον 4 Ο.Γ.Α.
Συνδρσμαί Τηλεφώνου,Ταχ/κα,Τηλγ/κα 

‘Ημερήσιος 4 περιοδικός τϋπος 
"Εκπτωσις 7,50 δρχ. ύπέρ έστιαζομένων Κέντρ.650.000 
"Εξοδα άντιπρ/ων ‘Υποκ/των 130.000

" έορτών 4 ψυχαγωγίας 1.150.000
Συνελεύσεων 4 Αρχαιρεσιών 400.000
Λειτουργίας Λέσχης 200.000
Δικών 4 Αμοιβαί Δικηγόρων 200.000
Διόψορα 300.000
συνδικαλιστικών Αγώνων 250.000
Υΐοθεσίας χωρίου ΜολυβδοσκεπΑστου 100.000 

"Εκδοσις έφημερίδος "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ" 250.000
Γραφική ύλη 75.000
Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα 150.000
Κοινωνικοί ύποχρεώσεις 90.000
Σύνδρομαί είς συνδ/οός 'Οργανισμούς 45.000
Φόροι Δημοσίου 80.000

Αγορά Βιβλίων - Βιβλιοθήκη 100.000
Δαπάναι άοφαλιστικοϋ 300.000
Δαπάναι κινήσεως αύτοκινήτου 100.000
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 20.000
Συνδιύ/κά Συνέδρια 50.000

'Αθλητικοί άγώνες 50.. 00.0
Πλεόνασμα

'Εν Άθήναις τφ 31ΐ) Δεκεμβρίου 1973 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΣϊίΟΠΟΣ f Ϋ^ΛΤΙΟΥΤΤΗΣ

5.450.000
350.000

5.800.000

ΜΕΡΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» ΕΤΟΥΣ 1973

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!

1) Αξία δημοσιογραφικοΟ χάρτου 24.718-
2) Στοίχειοθεσία-'Επιμέλεια-'Εκτΰπωσις 139.557-
3) Διορθωτικά 17.400-
4) Κλισέ 2.492-
5) Διάφορα 2.500-

Σ ύ V Ο λ ο V 186.667-

Είσφορά Συλλόγου

Σ ύ ν ο λ ο ν 186.667-

Έν Άθήναις τ§ Sly Δεκεμβρίου 1973
Ο ΠΡΟΕ£ΡΟ£/^> 0 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ Ο ΛΟ^Ι£ΤΗΣ_

ΪΚΟΠΟΣ Ν'Γ^ΠΟΥΤ9ΐΙΣ Ε.ΠΕΤΡΙΔΗ



ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

’Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τδ Διοικητικόν Συμβούλιον θέτει 
υπό την κρίσιν σας τό έργον του, 
κατά τό διαρρεΰσαν από τής έκλο- 
γής του μέχρι καί σήμερον χρονι
κόν διάστημα.

Έχομεν διανύσει, μόλις τό 1)3 
τής θητείας μας. “Εχομεν όμως έπι- 
τελέσει έργον, τό όποιον πιστεύο- 
μεν ότι άνταποκρίνέται εις τάς 
προσδοκίας του συνόλου των μελών 
του Συλλόγου μας. Υμείς θά κρί
νετε άν όντως έπιτύχαμεν. ‘Ημείς 
παρονσιάζομεν τάς ένεργείας μας 
καί τά άποτελέσματά των, όπου υ
πάρχουν τοιαΰτα. Θά ήτο πολύ φυ
σικόν, νά μη έχουν υπάρξει ακόμη 
άποτελέσματα έπί των μεγάλων θε
μάτων, τά όποια μάς άπησχόλησαν 
κατά τόν χρόνον τής θητείας μας. 
Τό γεγονός ότι υπάρχουν άποτελέ
σματα, πιστεύομεν ότι μάς δίδει τό 
δικαίωμα νά έξάρωμεν ταϋτα, λογοτ

Κυριαρχούν θέμα, άπό τού παρελ
θόντος Ίανουαρίου, ότε ό Διοικητής 
τής Τραπέζης μας κ. Χρίστος Ά- 
χής, είχε δώσει την ΰπόσχεσι ότι ή 
Διοίκησις τής Εθνικής Τραπέζης θά 
προέλθη είς όλας τάς ένεργείας, αί 
όποΐαι θά αποβλέπουν είς τό νά ι
κανοποιήσουν τό αίτημα τής ίσης 
μεταχειρίσεως με τούς συναδέλφους 
ιμας τής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
δΓ όλα τά μέλη τού Συλλόγου, αλ
λά καί τό σύνολον των εργαζομένων 
είς την Εθνικήν Τράπεζαν, ήτο ή έκ- 
πλήρωσις τής ϋποσχέσεως ταύτης 
τού κ. ΔιοικητοΟ.

Τό αίτημα τής ίσης μεταχειρίσε
ως, υφιστάμενον άπό 25 περίπου έ- 
τών, είχε προβληθή έντόνως ϋπό τού 
Διοικ. Συμβουλίου, τό όποιον ήνά- 
λωσεν όλας του τάς δυνάμεις διά 
νά έπιτύχη αποτέλεσμα.

Επιστέγασμα τής προσπάθειας 
μας ταύτης, ΰπήρξεν ή ύπογραφεΐ- 
σα Σύμβασις ’Εργασίας, διά τής ο
ποίας έπραγματοποιήθη ή ίση μετα- 
χείρισις. Τό πλήρες κείμενον τής 
Συμβάσεως σάς είναι ήδη γνωστόν, 
άπό τήν «Τραπεζιτική» είς τήν όποι
αν έδημοσιεύθη.

Προ παντός άλλου καί διά νά ά- 
ποφύγωμεν άσκοπους συζητήσεις, ύ- 
πενθυμίζομεν ότι επιδίωξίς μας ύ- 
πήρξεν ή ίση μεταχείρισις, ή έξο- 
μοίωσις μέ τούς συναδέλφους τής 
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος. Τό αίτη
μα τούτο είχομεν υποβάλλει είς τήν 
Διοίκησίν μας. Αυτού τού αιτήμα
τος τήν ίκανοποίησιν διεκδικήσαμε. 
Αυτό τό αίτημα ΰφίστατο, άφ’ ής οί 
υπάλληλοι τής Τραπέζης . τής Ελ
λάδος ήδυνήθησαν —καί δεν είναι 
τού παρόντος οί λόγοι πού προεκά- 
λεσαν τήν διαφοράν— νά προηγη- 
θοϋν μισθολογικώς άπό ή μάς.

Στόχος μας ΰπήρξεν ή ίση μετα- 
χείρισις. Καί τήν έπραγματοποιήσα- 
μεν διά τής ΰπογραφείσης Σ.Σ.Ε.

Τό Διοικ. Συμβούλιον μέ συγκί-« 
νησιν καί υπερηφάνειαν ανήγγειλε 
τήν υπογραφήν τής Σ.Σ. καί μέ τήν 
ιδίαν συγκίνησιν καί υπερηφάνειαν 
αναφέρει σήμερον, λογοδοτούν ένώ
πιον τής Γεν. Συνελεύσεως, πρώ
τον είς τήν σειράν τών επιτευγμά
των του, τήν ίκανοποίησιν τού αιτή
ματος τής ίσης μεταχειρίσεως.

Κρίνομεν σκόπιμον, νά μή άνα- 
φερθώμεν είς τά διαδραματισθέντα 

.κατά τό διαρρεΰσαν χρονικόν διά
στημα, μέχρι τής υπογραφής τής 
Συλλογικής Συμβάσεως. Άναφέρο- 
μεν μόνον, ότι πολλά υπήρξαν τά 
εμπόδια καί ότι καθ’ όν χρόνον τό 
Διοικ. Συμβούλιον ήγωνίζετο διά νά 
κατοχύρωση τά συμφέροντα τών με
λών τού Συλλόγου, ύπέστη άπό πολ- 
λάς πλευράς άδικους επιθέσεις, πολ- 
λάκις έσυκοφαντήθη, αί φήμαι ώρ- 
γίαζον καί παρέσυραν πολλούς είς 
βεβιασμένος κρίσεις καί επικρίσεις.

Ευτυχώς, ήδυνήθημεν νά άντιστα- 
θώμεν έναντι τών πόσης φύσεως καί 
μορφής επιθέσεων, πού έγένοντο ε
ναντίον μας, μέ μόνον σκοπόν νά 
ματαιωθή ή εφαρμογή τής ίσης με
ταχειρίσεως.

’ Επεκαλέσθη μεν, πολλάκις, τήν 
συμπαράστασιν τών μελών τού Συλ
λόγου καί μή δυνάμενοι νά άναφερ- 
θώμεν, προς προστασίαν τών συμ
φερόντων μας, είς συγκεκριμένα 
πρόσωπα καί ένεργείας, συνιστού- 
σαμεν υπομονήν.

Ό δρόμος πρός τήν ΐσην μετά- 
χείρισιν, δέν ήτο στρωμένος μέ δά
φνες., Έχρειάσθη, είς ώρισμένας πε
ριπτώσεις, νά προσπο ιού μέθα ότι 
δέν άντιλαμβανώμεθα τά τεκταινόμε- 
να. Ήκολουθήσαμεν σώφρονα τακτι
κήν, άποβλέποντες είς τήν επιτυχί
αν τού έπιδιωκομένου σκοπού. Ση
μασίαν είχε τό αποτέλεσμα.

Καί ή πλέον ασήμαντος ένέργειά 
μας ήλεγχετο, διά νά μή προκαλέ- 
ση ζημίαν. Είχομεν προκρίνει τήν ό- 
δόν τής συνεργασίας μέ τήν Διοίκη- 
σιν τής Τραπέζης καί αυτήν ήκολου
θήσαμεν. Καί όταν προέκυψαν δια- 
φωνίαι είς θέματα ουσίας, δέν έδ-ι- 
στάσαμεν νά σκληρύνωμεν τήν στά
σιν μας. Ουδέποτε, όμως, παρεξε- 
κλίναμεν τού σκοπού μας. Ουδέποτε 
άπωλέσαμεν τήν πίστιν μας είς τό 
δίκαιον τού άγώνος, ουδέποτε έκλο- 
νίσθημεν.

Τό άποτέλεσμα έδικαίωσε τήν τα
κτικήν τήν όποιαν ήκολουθήσαμεν.

Δέν ώφελεΐ ή άναψορά είς λεπτο-

δοτούντες ένώπιον τής Γεν. Συνελεύ
σεως.

Αί έπιτυχίαι, άλλωστε, τού έκά- 
στοτε Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
κατακτήσεις τών μελών τού Συλλό
γου, τά όποια δίδουν τήν δύναμιν 
είς τούς έκπροσώπους των νά διεκ- 
δκοΰν τά αίτήματά των. Καί τάς κα
τακτήσεις μας έχομεν ύποχρέωσιν 
νά τάς προβόιλλωμεν. ’Από αύτάς 
άντλοΰμεν καί τήν δύναμιν διά νά 
έπιτύχωμεν καί άλλας “Αν συνεχώς 
μεμψιμοιροΰμεν, τότε εϊμεθα καταδι
κασμένοι. Ή παρουσία καί άλλων 
θεμάτων πού μάς άπασχολοΰν, δέν 
μάς παρέχει τό δικαίωμα νά άγνο- 
οΰμεν ή νά μειώνωμεν τήν σημασίαν 
τών έπιτυχιών μας. Καί προσφέρουν 
κακήν ύπηρεσίοον είς τό σύνολον, ό
σοι πράττουν τούτο.

Τά γενικά καί ειδικά θέματα, τά 
όποια άπησχόλησαν τό Διοικ. Συμ
βούλιον είναι τά ακόλουθα:

μερείας. "Οταν διεξάγεται ένας ά- 
γών καί μάλιστα διά τόσον μέγα 
θέμα, είναι έκ προοιμίου γνωστόν, 
ότι θά ύπάρξουν έμπόδια καί άντι- 
δράσεις.

Τά ύπερνικήσαμεν καί δικαιούμε
θα νά πανηγυρίζωμεν.

Δυστυχώς, τήν χαράν τής μεγά
λης αυτής επιτυχίας τού Προσωπι
κού τής Εθνικής Τραπέζης, δέν κα
τέστη δυνατόν νά συνορτάσωμεν με
τά τών συναδέλφων μας τού Συλλό
γου τής Τραπέζης ’Αθηνών, λόγφ 
άρνήσεως τού Προέδρου των νά ύ- 
πογράψη τήν Συλλογικήν Σύμβασιν, 
χωρίς, βεβαίως, καί νά καταγγείλη 
ταύτην.

ΔΓ άνακοινώσεώς του, άνεφέρθη 
είς τάς αντιρρήσεις του έπί σημείων 
τού κειμένου τής Σ.Σ., αί όποΐαι, 
ώς ισχυρίζεται, τού έπέβαλον νά άρ- 
νηθή τήν ύπογραφήν τής Σ.Σ., ένώ 
παραλλήλως, διεβεβαίωνε τά μέλη 
του ότι δέν θά άπωλέσουν τά εώερ- 
γετήματά της.

Έπί τών σημείων, τά όποια ό κ. 
Γκιτάκος ένεφάνισε δημοσίως ότι 
διαφωνεί, έδόθη άπάντησις, δι’ άνα- 
κοινώσεώς μας, παραθέτομεν όμως 
καί γνωμάτευαιν τού νομικού συμ
βούλου τού Συλλόγου μας κ. I. Πα- 
παθεδώρου. (Ή γνωμάτευσις κατα- 
χωρεΐται είς άλλας στήλας τής Τρα
πεζιτικής) .

Κρίνομεν απαραίτητον νά άνα- 
φερθώμεν ιδιαιτέρως είς τό σημεΐον 
τό όποιον άφορά είς τήν έκτασιν έ- 
φαρμογής τής Συλλογικής Συμβά
σεως καί είς τά μέλη τού Συλλόγου 
Υπαλλήλων Τραπέζης ’Αθηνών.

Έπαναλαμβάνομεν έν άρχή, ότι 
όχι μόνον δέν έπεδιώξαμεν νά απο
κλεισθούν ταύτα, αλλά καί κατεβάλ- 
λαμεν πάσαν προσπάθειαν, όπως ά- 
σχέτως καί πέραν τών νομικών κω
λυμάτων, οί συνάδελφοί μας, μέλη 
τού Συλλόγου Τραπέζης ’Αθηνών, 
άπολαύσουν τών ευεργετημάτων τής 
ίσης μεταχειρίσεως, έστω καί έάν 
δέν ύπογράψη τήν Σ.Σ. ό Σύλλο
γός των.

Ή δήλωσις τού υπουργού Άπασ- 
χολήσεως, Προέδρου τής ‘Ομοσπον
δίας μας, κ. Πάνου Παπαρροδοπού- 
λου πρός τόν κ. Γκιτάκον, παρουσίρ 
τού ’Εκτελεστικού Συμβουλίου τής 
Ο.Τ.Ο.Ε., κατά τήνπρός αυτόν συγ
χαρητήριον έπίσκεψίν του έπί τή ά- 
ναλήψει τών καθηκόντων του ώς Υ
πουργού, είναι ό πλέον άψευδής 
μάρτυς. Ό κ. Υπουργός, άπευθυν- 
θείς είδικώς πρός τόν κ. Γ κιτάκον, 
τού εΐπεν ότι υπέγραψε τήν Σ.Σ. έ- 
πεκτείνας τήν έφαρμογήν της καί 
είς τά μέλη τού Συλλόγου του, τή 
παρωτρύνσει τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης καί τού Συλλόγου μας. 
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Διευκδικοΰμεν τήν τιμήν τής ί-κα- 
νοποιήσεως τού μεγαλυτέρου αιτή
ματος τού Προσωπικού τής Εθνικής 
Τραπέζης. Δέν έπαιρώμεθα καί δέν 
ύποστηρίζομεν ότι ύπήρξαμεν άλά- 
θητοι κατά τήν έπιδίωξιν τής ίκα- 
νοποιήσεως τού αιτήματος μας, ό
πως δέν ύποστηρίζομεν, ότι ή ύπο- 
γραφεΐσα Σ.Σ. είναι ή ίδεωδεστέρα

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
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είς όλα της τά σημεία. Δυνατόν νά I 
πάσχη, είς ώρισμένα, δευτερευούσης 
σημασίας, ικανοποιεί όμως, απολύ
τως, τό αίτημα τής ίσης μεταχειρί
σεως καί είς ούδεμίαν κατηγορίαν 
τού Προσωπικού προξενεί ζημίαν. 
"Οσοι πιστεύουν ότι δέν έπρεπε νά 
ύπογράψωμεν αυτήν τήν Σ.Σ.Ε. καί 
ότι έπρεπε νά έπιδιώκωμεν είς τό 
διηνεκές τήν ρύθμισιν καί τής τελευ
ταίας λεπτομέρειας διά νά συμφω- 
νήσωμεν, ας τό δηλώσουν δημοσίως.

Ημείς αίσθανόμεθα ύπερηφάνειαν 
διά τήν Σ.Σ. τήν οποίαν ύπεγράψα- 
μεν. Προσεφέραμεν δι’ αυτής, είς 
τούς συναδέλφους μας, είς ολόκλη
ρον τό Προσωπικόν τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, τήν ΐσην μεταχείρισιν.

Δέν παραλείπομεν νά έκφράσωμεν 
καί κατά τόν άπολογισμόν μας, έ
νώπιον τής Γεν. Συνελεύσεως τάς 
ευχαριστίας μας πρός τόν Πρωθυ
πουργόν κ. Άδ. Άνδρουτσόπουλον, 
διά τήν έγκρισιν τής άποφάσεως

’Οργανισμός
Τό αίτημα τής τροποποιήσεως 

τού ’Οργανισμού Υπηρεσίας, προε- 
βλήθη μετά τού αιτήματος τής ίσης 
μεταχειρίσεως. Είς τό πρώτον στά- 
διον, τά δύο αιτήματα συνεδέθησαν 
καί ή ίκανοποίησίς των έπεδιώκετο 
παραλλήλως. Έν τή πορείρ, διεπι- 
στώθη ότι ή ίκανοποίησίς τής μι- 
σθολογικής έξομοιώσεως, έπεβραδύ- 
νετο, καί οΰτω διεχωρίσθησαν.

Τούτο βέβαια, δέν σημαίνει, ότι 
έγκατελήφθη ή προσπάθεια διά τήν

τής Διοικήσεως καί τήν ύπ’ αυτού 
έξαγγελίαν ταύτης κατά τήν έπίσκε
ψίν του είς τήν Τράπεζαν καί πρός 
τόν Διοικητήν μας κ. Χρ. Άχήν, διά 
τήν άναγνώρισιν καί ίκανοποίησιν 
τού αιτήματος μας αυτού.

Εύχαριστούμεν έπίσης, τόν Πρόε
δρον τής 'Ομοσπονδίας μας, ύπουρ- 
γόν Άπασχολήσεως κ. Π. Παπαρ- 
ροδόπουλον, διά τήν συμβολήν του 
είς τήν ίκανοποίησιν τού αιτήματος 
μας καί τήν έπέκτασιν τής έφαρμο- 
γής τής Σ.Σ. είς άπαν τό Προσω
πικόν ώς καί τούς κκ. Ύποδιοικη- 
τάς καί Συμβούλους τής Τραπέζης 
ρας, τόν Πρόεδρον καί τά μέλη τής 
Επιτροπής διά τήν ΐσην μεταχείρι- 
σιν, τόν δικαστικόν σύμβουλον κ. 
I. Ζαούσην καί άπαντας τούς υπη
ρεσιακούς παράγοντας, οίτινες τά 
μέγιστα συνέβαλον είς τήν προσπά
θειαν τής ταχυτέρας έπιλύσεως τού 
αιτήματος μας.

'Υπηρεσίας
ίκανοποίησιν καί τού αιτήματος τής 
τροποποιήσεως τού ’Οργανισμού Ύ- 
πλρεσίας. Θέλουμε νά πιστεύουμε, 
ότι μέχρι τής λήξεως τής θητείας 
τού Διοικ. Συμβουλίου, θά έχωμεν 
δυνηθή νά άναγγείλωμεν καί τήν 
τροποποίησιν τού ’Οργανισμού Υ
πηρεσίας, ώστε νά έκλείψουν καί αί 
έκ τής έκκρεμότητος ταύτης δυσμε
νείς έπιπτώσεις είς τήν ύπηρεσιακήν 
μας έν γένει έξέλιξιν.

Συνεργασία Συλλόγων
Έκρίναμεν σκόπιμον, νά προτά

ξω μεν τών λοιπών θεμάτων, τά ό
ποια άπησχόλησαν τό Διοικ. Συμ
βούλιον, τό μέγα θέμα τής συνερ
γασίας τών Συλλόγων Προσωπικού 
τής Τραπέζης μας.

Τό Διοικ. Συμβούλιον, είς τάς 
προγραμματικάς του δηλώσεις, ύ- 
πεσχέθη νά συμβάλη δι’ όλων του 
τών δυνάμεων είς τήν ένοποίησιν 
τών Συλλόγων Προσωπικού καί πέ
ραν τούτου, είς τήν ένοποίησιν καί 
τών ’Ασφαλιστικών μας ’Οργανι
σμών.

Πρός πραγμάτωσιν τού σκοπού 
αυτού, άπεδύθημεν είς τήν μεγίστην 
δυνατήν προσπάθειαν άπό τής άνα- 
λήψεως τής Διοικήσεως τού Συλλό
γου μας.

Έπιστεύαμεν καί πιστεύομεν, ό
τι τό φαινόμενον τής δ ιασποράς 
τών δυνάμεων τού Προσωπικού, μό
νον ζημίαν έπιφέρει.

Δυστυχώς, δέν συνηντήσαμεν τήν 
ιδίαν καλήν θέλησιν καί άπό τήν 
άλλην πλευράν.

Τά όσα διεδραματίσθησαν κατά 
τά διάστημα τής προσπάθειας διά 
τήν ΐσην μεταχείρισιν καί κυρίως τά 
γεγονότα τών τελευταίων ή μερών, 
προ τής υπογραφής τής Συλλογι
κής Συμβάσεως διά τήν ΐσην μετα-

χειρισιν και μετά ταυτην, μας υπο
χρεώνουν νά όμολογήσωμεν, ότι έπί 
τού παρόντος τρύλάχιστον είναι 
δυσχερής, άν όχι ανέφικτος, ή διά 
κοινής συμφωνίας ένσποίησις τών 
Συλλόγων Προσωπικού.

Τό Διοικ. Συμβούλιον δέν παραι- 
τεΐται, παρά ταύτα, τής προσπά
θειας.

Άπευθυνόμεθα πρός τούς συνα
δέλφους μας, μέλη τών άλλων Συλ
λόγων, καί έπισημαίνομεν πρός ό
λους, τούς κινδύνους, οί όποιοι δια
γράφονται είς τήν έξέλιξιν τών θε
μάτων μας έκ τής ύφισταμένης δι
α ιρέσεως. Καλού μεν καί αυτούς νά 
βοηθήσουν είς τήν προσπάθειαν τής 
ένοποιήσεως τών δυνάμεών μας. Ά
πό τής πλευράς μας, καί δέν έννο- 
οΰμεν μόνον άπό τής πλευράς τού 
Διοικητικού Συμβουλίου, έπεδείχθη, 
όχι μόνον καλή θέλησις, άλλά κα- 
τεβλήθη ή μεγίστη δυνοαή προσπά
θεια. “Ας άρθώμεν όλοι ύπεράνω έ- 
γωϊσμών καί τών συνηθειών ένός 
κακού παρελθόντος, πού τόσα δεινά 
έ'χει έπισωρεύσει είς τό σύνολον 
τών έργαζομένων είς τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν, διά νά καταστώμεν μία 
μεγάλη δύναμις, ικανή νά πραγμα- 
τοποιήση θαύματα.

Αϋξησις αποδοχών - 
Προκαταβολή Ιδνδημέρου

Είς τό θέμα τής γενικής αΰξή- 
σεως τών αποδοχών μας, συνηνώ- 
σαμεν τάς δυνάμεις μας μέ τούς 
συναδέλφους μας τών άλλων Τραπε
ζών. Ή Διοίκησις τής ‘Ομοσπονδίας 
μας διεχειρίσθη διά λογαριασμόν 
όλων τών μελών τής Ο.Τ.Ο.Ε. τό 
θέμα τούτο καί διά τής άποφάσεως 
τού Πρωτοβαθμίου Διαιτητικού Δι
οικητικού Δικαστηρίου Αθηνών έ- 
πετεύχθη ή αΰξησις τών αποδοχών 
όλών τών Τραπεζικών Υπαλλήλων. 
Δέν έχρειάσθη ή προσφυγή είς τό 
Δευτεροβάθμιον Διαιτητικόν Δικα- 
στήριον, δεδομένου ότι ή άπόψασις 
τού Πρωτοβαθμίου έγένετο αποδεκτή 
τόσον ύπό τών Διοικήσεων τών Τρα
πεζών, όσον καί ύφ’ ημών.

Τό Διοικ. Συμβούλιον τού Συλλό
γου μας, παρά τό γεγονός ότι κα
τά τό αυτό χρονικόν διάστημα πού 
έπεδιώκετο ή αΰξησις τών άποδο- 
χών, έπεδίωκε καί τήν έφαρμογήν 
τής ίσης μεταχειρίσεως, έτόλμησε 
νά διεκδικήση καί τήν έκτακτον έ- 
νίσχυσιν όλου τού Προσωπικού τής 
Τραπέζης, δι’ ένός δεκαπενθημέρου.

Ή ίκανοποησις αυτού τού αιτή
ματος, έγνωρίζαμεν ότι ήτο δυσχε

ρής καί διότι εύρίσκοντο έν έξελί- 
ξει τά θέματα τής Γενικής αύξήσε- 
ως τών αποδοχών καί τής ίσης με
ταχειρίσεως, άλλά καί διότι ή άπο- 
δοχή του ύπό τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης, θά έδημιούργη γενικώτε- 
ρον πρόβλημα. Ή μεγίστη δυσχέ
ρεια όμως προέκυπτεν έκ κυβερνητι
κής άποφάσεως, διά τής όποιας ά- 
πηγορεύετο οίαδήποτε έκτακτος πα
ροχή κατά τήν περίοδον έκείνην.

Ή έμμονή τού Διοικ. Συμβουλίου 
διά τήν ίκανοποίησιν τού αιτήματος 
καί ή έπιθυμία τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης νά ένισχύση τό Προσωπι
κόν, έφερον άποτέλεσμα.

Έπεσπεύσθη ή καταβολή τών 
μισθών κατά έν δεκαπενθήμερον. 
Τούτο, αγαπητοί συνάδελφοι, συνέ
βη μόνον είς τήν Εθνικήν Τράπε
ζαν καί αποτελεί έπιτυχίαν μας. Δέν 
ήτο βεβαίως δυνατόν νά χαρακτηρι- 
σθή τελικώς ώς έκτακτος παροχή. 
Έπετεύχθη όμως ή έξόφλησίς του 
διά δόσεων καί δέν παρεκροσήθη έκ 
τών αναδρομικών τής Γενικής αΰξή- 
σεως τών αποδοχών, ή όποια έπη- 
κολούθησε.

Πρόσληψις τέκνων συν)φων
Τό αίτημα τής προσλήψεως τών 

τέκνων τών συναδέλφων είς τήν Ε
θνικήν Τράπεζαν ήτο ένα παλαιόν 
αίτημα, τό όποιον έπί σειράν έτών 
άνέμενε τήν ίκανοποίησιν του.

Τό Διοικ. Συμβούλιον δένπαρέ- 
λειψε νά άσχοληθή καί μέ αυτό καί 
νά διεκδικήση τήν ίκανοποίησιν του.

Τό άποτέλεσμα σάς είναι γνω
στόν. Δμά τροποποιήσεως τού ’Ορ
γανισμού τής Τραπέζης, ή πρόσλη- 
ψις τών τέκνων τών συναδέλφων έρ- 
ρυθμίσθη όριστικώς καί ένα άκόμη 
παλαιόν καί σοβαρόν αίτημά μας ί- 
κανοποιήθη.

’Επειδή όμως τά τέκνα τών συν

αδέλφων τά όποια ένδιεφέροντο διά 
τήν πρόσληψίν των ήσαν πολλά, λό
γφ τού ότι τό αίτημα ύψίστατο ά
πό μακροΰ χρόνου καί δέν ήδύναν- 
το νά ικανοποιηθούν έκ τού προβλε- 
φθέντος άριθμοΰ, τό Διοικ. Συμβού
λιον έζήτησεν άπό τήν Διοίκησίν ό
πως ό άριθμός τών προσληφθησομέ- 
νων διευρυνθή κατά τήν πρώτην έ
φαρμογήν τής σχετικής διατάξεως 
τού ’Οργανισμού. Ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης ικανοποίησε καί τό αίτη
μά μας τούτο, διά τής προσλήψεως 
47 έπί πλέον τέκνων συναδέλφων, ό
σοι ήσαν οί έπιλαχόντες τού δια
γωνισμού, δΓ άποφάσεως τού κ. Δι- 
οικητοΰ.

Πρόσληψις νέου προσωπικού
Δέν παρελείψαμε νά προβάλωμεν 

τό αίτημα τής προσλήψεως νέου 
προσωπικού είς τήν Τράπεζαν διά

νά άνακουφισθώμεν έκ τού άγχους 
τής έργασίας, άξιοΰντες παρολλή- 
λως, όπως ή τοποθέτηοις τών νεο-

’Ίση μεταχείρισις

προσλαμβανομένων γίνη βάσει τών 
πραγματικών άναγκών τών ύποκα- 
ταστημάτων, είς Προσωπικόν.

Είχομεν καί έπ’ αυτού τήν ίκα- 
νοποίησιν τής άποδοχής τού αιτή
ματος καί τήν, κατόπιν διαγωνι
σμών, πρόσληψίν νέου Προσωπικού. 
Δέν ύπήρξε, βεβαίως, πλήρης ή ά- 
παλλαγή μας άπό τό άγχος τής έρ
γασίας. Ή προσπάθεια συνεχίζεται 
καί πιστεύομεν, ότι κατά τό έτος 
1974 θά καλυφθούν τά ύφιστάμενα, 
είς Προσωπικόν, κενά.

Οικονομική
ένίσχυσις

μικρομίοδων
Δέν ύπήρξεν ίδική μας ή προβο

λή τού αιτήματος τής οικονομικής έ- 
νισχύσεως τών μικρομίσθων συνα
δέλφων μας.

Έσπεύσαμεν, όμως, νά θέσω μεν 
τούτο ύπ’ όψιν τής Διοικήσεώς μας, 
μέ άποτέλεσμα νά γίνη αποδεκτόν 
καί νά δοθή ή έκτακτος ένίσχυσις, 
μόλις αυτή έδόθη καί είς τούς συν
αδέλφους μας τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος. Θέλουμε νά πιστεύουμε, 
ότι θά έκλειψη ή προσωρινή μορφή 
τής έκτάκτου ταύτης οικονομικής έ- 
νισχύσεως καί ότι θά καταστή μό
νιμος παροχή πρός τούς μικρομί- 
σθους συναδέλφους.

’Επίδομα 
πενταετίας 5ο)ο
Ώς είναι γνωστόν, διά τήν ίκα- 

νοποίησιν τού αιτήματος αυτού εί
χομεν προσφύγει είς τήν διαιτησίαν.

Διά τής άποφάσεώς του τό Δ.Δ. 
Δ.Δ. Άτθηνών έκαμε άποδεκτόν τό 
αίτημά μας αυτό.

Πρός πλήρη κατοχύρωσιν τού αι
τήματος καί διά νά μή προκόψουν 
άμφισβητήσεις μετά τήν έφαρμογήν 
τής ίσης μεταχειρίσεως έλήφθη πρό
νοια καί διεχωρίσθη τών λοιπών θε
μάτων δΓ ειδικής διατάξεως περιλη- 
φθείσης είς τήν Συλλογικήν Σύμβα- 
σιν Έργασίας, τήν όποιαν ύπεγρά- 
ψαμεν, διά τήν έφαρμογήν τής ίσης 
μεταχειρίσεως.

Υπολογισμός 
επιδομάτων 

είς δώρα εορτών 
θερινήν άδειαν
Έπί μακράν σειράν έτών, άπό 

τής καθιερώσεως τών πάσης φύσε
ως έπιδομάτων (Διαχειριστών, τε

χνικών κλπ.), τά έπιδόματα ταύτα, 
καίτοι άποτελοΰν τμήμα μισθού, δέν 
ύπελογίζοντο είς τά δώρα Χριστου
γέννων, Πάσχα καί θερινήν άδειαν.

Τό Διοικ. Συμβούλιον έπεσήμανε 
καί τό θέμα τούτο καί δΓ όλων τών 
είς τήν διάθεσίν του μέσων έπεδίω- 
ξε τήν ρύθμισίν του

Εϊμεθα ευτυχείς, διότι καί έπί τού 
θέματος αύτοΰ είχομεν θετικόν άπο
τέλεσμα. Τά πάσης φύσεως έπιδό
ματα άνεγνωρίσθη ότι άποτελοΰν 
τμήμα τού μισθού καί υπολογίζον
ται είς τά δώρα καί τήν θερινήν ά
δειαν.

Τουριστικόν
επίδομα

Οί συνάδελφοι, οί έργαζόμενοι 
είς Ύποκοσαστήματα Τουριστικών 
περιοχών, γνωρίζουν τό ένδιαφέρον 
τού Διοικ. Συμβουλίου διά τήν χο- 
ρήγησιν τού τουριστικού έπιδόμα- 
τος. Παραλλήλως πρός τούτο, έπε
διώξαμεν καί έπετύχαμεν τήν κατα
βολήν τού τουριστικού έπιδόματος 
είς τούς συναδέλφους τών υποκατα
στημάτων, τά όποια λειτουργούν είς 
περιοχάς αί όποΐαι έχουν χαρακτη- 
ρισθή Τουριστικά!, εΐχον όμως έξαι- 
ρεθή τού πίνακος τών υποκαταστη
μάτων, είς τά όποια εΐχεν έγκριθή 
ύπό τής Διοικήσεως ή καταβολή 
τουριστικού έπιδόματος.

Διά τά έλάχιστα, μικρών περιο
χών, ύποκαταστήματα, τά όποια δέν 
περιελήφθησαν άκόμη είς τήν παρο
χήν τού έπιδόματος, καταβάλλεται 
προσπάθεια, ώστε καί οί συνάδελ
φοί μας οί ύπηρετοΰντες είς αυτά, 
νά λάβουν τό τουριστικόν έπίδομα.

Επιδόματα
οτεγάσεως

Τό επίδομα στεγάσεως έπεξετά- 
θη είς πλείστας κατηγορίας συνα
δέλφων επαρχιακών υποκαταστημά
των.

Άσφάλισις
διαχειριστών

Είς κοινήν προσπάθειαν μετά τών 
έτέρων Συλόγων μελών τής Ο.Τ.Ο. 
Ε., έπιδιώκομεν τήν άσφάλισιν τών 
συναδέλφων μας, τών άπασχολουμέ- 
νων είς τήν διαχείρισιν, είς ι
διωτικήν άσφαλιστικήν έταιρίαν, 
τούς όρους τής οποίας έχομεν 
θέσει ύπ’ όψιν τής Διοικήσεως. ’Ε
πί τού θέματος αυτού δέν έχομεν ά
κόμη άποτέλεσμα Αΐσιοδοξοΰμεν ό
μως καί δΓ αυτό.

Παρακολού9ησις εφαρμογής 
τής εργατικής νομοδεσίας

Ζωηρόν ύπήρξε τό ένδιαφέρον μας 
διά τήν αύστηράν έφαρμογήν τής 
’Εργατικής νομοθεσίας είς όλα τά 
Ύποκαταστήματα τής Τραπέζης 
μας. Ή παραβίασις τού ωραρίου 
καί τής χορηγήσεως τής θερινής ά
δειας ήτο σύνηθες φαινόμενον. Τού
το καθίστα δυσχερεστέραν καί τήν 
προσπάθειάν μας διά τήν έξάλειψίν 
του. “Αν δέν ήδυνήθημεν νά έπιτύ
χωμεν τήν πλήρη έφαρμογήν τής έρ- 
γατικής νομοθεσίας, καθ’ όσον άφο
ρά είς τήντήρησιν τού ώραρίου, έ- 
πετύχομεν σοβαριάν περιστολήν τού 
κακού. Είς τό θέμα τής κανονικής 
χορηγήσεως τής θερινής άδειας, τό 
άποτέλεσμα τών ένεργειών μας ύ
πήρξεν εύτυχέστερον. Κατόπιν αυ

στηρός έγκυκλίου τής Διοικήσεως, 
ύπεχρεώθησαν οί παρανομοΰντες Δι- 
ευθυνταί ύποκαταστημάτων, νά χο
ρηγήσουν όλας τάς άδειας είς τό 
ύπ’ αύτούς Προσωπικόν.

“Εχομεν νά παρατηρήσω μεν, ότι 
είς πλείστας περιπτώσεις, ή άνοχή 
τών έργαζομένων έπιτρέπει τήν πα- 
ραβίασιν τών δικαιωμάτων των.

Τούτο έχει συμβή καί είς τήν 
Τράπεζαν μέ τά θέματα αύτά. Συ- 
νιστώμεν, συνεπώς, είς τά μέλη τού 
Συλλόγου μας, όπως συνεργασθοΰν 
μέ τήν. Διοίκησίν τού Συλλόγου καί 
κοπαγγέλουν άμέσως είς αυτήν οί- 
ανδήποτε παραβίασιν τών δικαιω
μάτων των διά νά είναι εύχερεστέρα 
καί λίαν δραστική ή έπέμβασις.

Συμπεριφορά δ)ντων ύπ)των 
και προϊσταμένων υπηρεσιών

Μέ λύπην μας άναφερόμεθα είς 
τό θέμα τής συμπεριφοράς ένίων δι
ευθυντών Ύποκαταστημάτων καί 
προϊσταμένων ύπηρεσιών, πρός τό 
ύπ’ αύτούς Προσωπικόν.

Διεπιστώθη, δυστυχώς, όχι απλή 
ή έκ τού έκνευρισμοΰ τής έργασίας 
παραβίασις τών κανόνων τής συμ
περιφοράς προϊσταμένου πρός ύφι- 
στάμενον, άλλ’ έν ψυχρφ βάναυσος 
συμπεριφορά καί προσβολή τού 
προσωπικού παρουσίςι μάλιστα καί 
πελατών τής Τραπέζης.

Τό Διοικ. Συμβούλιον έπεδίωξεν 
είς πρώτον στάδιον τήν συμμόρψω- 
σιν τών παρεκτρεπομένων χωρίς νά

τούς καταγγείλη δημοσίςε
"Οταν τούτο κατέστη άπαραίτη- 

τον, έπροχώρησεν είς δημοσίαν κα
ταγγελίαν καί δι’ έγγράφου αναφο
ράς του πρός τήν Διοίκησίν.

Δηλοΰμεν, ένώπιον τής Γενικής 
Συνελεύσεως, ότι κατά τό προσεχές 
έτος τής θητείας μας δέν θά άνε- 
χθώμεν τήν παρουσίαν οίουδήποτε 
τολμήσει νά προσβάλη συνάδελφον, 
έστω καί αν ούτος έχει ύποπέσει είς 
λάθος. Οί Διευθυνταί καί προϊστά
μενοι ύπηρεσιών όφείλουν νά άντιλη- 
φθοΰν ότι αί δικαιοδοσίαι των έξαν- 
τλοΰνται είς τά υπηρεσιακά πλαί
σια.

Οικονομικά Συλλόγου
Ή διαχείρισις τής περιουσίας καί 

τού Ταμείου τού Συλλόγου μας κα- 
θρεπτίζονται είς τόν ’Ισολογισμόν 
τής χρήσεως τού οικονομικού έτους.

Ώς σαφώς προκύπτει έκ τών ά
ναψε ρομένων δαπανών, αί δαπάναι 
περιωρίσθησαν είς τάς αύστηρώς 
άπαραιτήτους διά τήν λειτουργίαν 
τών γραφείων, τής Λέσχης καί τού

έστιατορίου τού Συλλόγου μας, ώς 
καί διά τήν έπιτυχή διεξαγωγήν τών 
άγώνων διά τήν προώθησιν καί έπί- 
λυσιν τών θεμάτων μας.

Ή αΰξησις ώρισμένων κονδυλίων, 
οφείλεται όχι είς αΰξησιν δαπανών, 
άλλά είς αΰξησιν τού κόστους τής 
δαπάνης.

«Τραπεζιτική»
Τό δημοσιογραφικόν όργανον τού I νοποίησιν τών θεμάτων μας. 

Συλλόγου μας διεδραμάτισε σοβά- Ή «Τραπεζιτική» έχει πλέον κα- 
ρόν ρόλον είς τήν προβολήν καί ίκα- (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)



Ο ΑΠΟΑΟΓΙΙΗΟΣ ΙΟΥ ΑΚΝΚ. IYMBOYAIQY Γνωμάτευοις τού Νομικού μας Συμβούλου 
έηΐ ώρισμένων σημείων τής Σ. Σ. Εργασίας

καθ’ 'όσον, μεταξύ των δύο κατη

(ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΑ.)
ταστή πραγματικόν οργανον έξυπη- 
ρετήσεως των συμφερόντων των με
λών τού Συλλόγου. Ή έκδοσίς της 
δεν είναι πλέον μία καθ’ ύποχρέω- 
σιν τοΰ Διοικ. Συμβουλίου ενέργεια 
άλλ’ έχει καταστή απαραίτητος και 
εις τα μέλη τοΰ Συλλόγου καί έίς 
το Διοικ. Συμβούλων διά την πλή-

Αί σχέσεις τοΰ Συλλόγου 
μετά της Διοικήσεως

Δεν χρειάζεται ασφαλώς νά τονί- 
σωμεν τήν σημασίαν τών σχέσεων 
τής Διοικήσεως του Συλλόγου μας 
μετά τής Διοικήσεως τής Τραπέ
ζης, ιδιαιτέρως υπό τάς παρούσας 
συνθήκας.

Τό Διοικ. Συμβούλων ήκολούθη 
σε καί ακολουθεί την διά τής συν
εργασίας τών δύο μερών ί κανοπο ίη- 
σιν τών θεμάτων μας. Δέν σημαίνει 
τούτο δτι δέν πιστεύομεν εις 'τήν 
σπουδαώτητα τοΰ άγώνος δταν δέν 
είναι εφικτή ή συνεργασία. "Οταν 
όμως, ή συνεργασία εΤναι δχι άπλώς 
εφικτή, άλλά προσφέρεται άνοιχτό- 
καρδα, τότε θά ήτο προδοσία τών 
συμφερόντων μας ή αρνησίς της.

Άπορρίπτομεν τήν θεωρίαν, δτι 
μόνον διά τής αντιδικίας ικανοποι
ούνται τά αιτήματα τών έργαζομέ- 
νων. Εις την περίπτωσίν μας άλ
λωστε ή θεωρία αΰτη δέν δύναται 
ούτε καί νά -άναφερθή. Ή συνεργα
σία μετά τής Διοικήσεως απέδωσε 
πλουσίους καρπούς.

Αυτήν τήν τακτικήν προτιθέμεθα 
νά άκολουθήσωμεν καί εις τό μέλ
λον καί διά νά μην ύπάρξη καί ή-

Άγορά ακινήτου
Ή Γενική Συνέλευσις τής 8)3)73 

εΤχεν έγκρίνειπρότασιν αγοράς άκι-„ 
νήτου διά τήν μεταφοράν τής Λέ
σχης καί τήν δημιουργίαν Εντευκτη
ρίου, βιβλιοθήκης, αιθούσης διαλέ
ξεων κλπ.

Είναι πράγματι, κοινή διαπίστω- 
σις, δτι τό κτίριον έπϊ τής οδού ’Α
καδημίας, δέν άνταποκρίνεται εις 
τάς σημερινάς απαιτήσεις καί προς 
καλυτέραν έξυπηρέτησίν μας είναι Ε
πιβεβλημένη ή αγορά νέου ακινή
του. Πέραν τούτου, ή αγορά νέου α
κινήτου έκρίθη δτι είναι επιβεβλη
μένη -καί έξ άλλων λόγων, σπου
δαιότερος τών οποίων είναι ή πλέον 
συμφέρουσα τοποθέτησις τών χρη
μάτων μας.

Τό Διοικ. Συμβούλων έπροχώρη- 
σεν είς τήν εφαρμογήν τής άποψά- 
σεως τής Γεν. Συνελεύσεως. Έλή- 
φθησαν κατ’ αρχήν δλα τά μέτρα, 
τά όποια έξησφάλιζον τάς προϋπο
θέσεις άδιαβλήτου καί ύπό τούς κα
λυτέρους ορούς, αγοράς τοΰ ακινή
του.

Τούτο έπετεύχθη, διά συνεργασί
ας Δ.Σ. καί τής Τεχνικής Υπηρε
σίας τής Τραπέζης μας. Έζητήθη, 
έξ άλλου, καί μάς υπεβλήθη μελέ
τη καθηγητοΰ Πανεπιστημίου.

Καί ένώ εϋρισκόμεθα είς τό τε
λευταίων στάδων τών διαπραγμα
τεύσεων διά τήν αγοράν ακινήτου 
είς κεντρικόν σημενον τών ’Αθηνών, 
υπό ώρισμένων συναδέλφων προε-

’Αγαπητοί συνάδελφοι
"Εχετε ήδη, μίαν δσον ήτο δυνα

τόν πληρεστέραν εικόνα τής δραστη
ριότητας τοΰ Διοικ. Συμβουλίου.

Ώς θά διαπιστώσατε, τά θέμα
τα που μάς άπησχόλησαν ήσαν σο- 
βαρώτατα.

Ή προσπάθειά μας έστράφη είς 
τήν ίκανοποίησιν πολλών, ποιλαιών 
καί δυσχερεστάτων προβλημάτων.

Έπεδιώξαμεν, κατά τό αυτό διά
στημα τήν ίκανοποίησιν τοΰ αιτήμα
τος τής ίσης μεταχειρίσεως, τής 
τροποπο ιήσεως τοΰ ’Οργανισμού 
Υπηρεσίας, τής προσλήψεως τών 
τέκνων τών συναδέλφων, τής αΰξή- 
σεως τών αποδοχών μας. Παραλλή- 
λως, πλεΐστα άλλα θέματα, μέ σο- 
βαράς καί αυτά οίκονομικάς έπι- 
πτώσεις, προεβλήθησοιν καί ίκανο- 
ποιήθησαν.

Ε"μέθα ευτυχείς, διότι ήδυνήθημεν 
κατά τόν πρώτον χρόνον τής θητεί
ας μας νά παρουσιασθώμεν ενώπιον 
τής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως 
μας, μέ πλούσιον είς δράσιν καί α
ποτελέσματα άπολογισμόν. Έτηρή- 
σαμεν την ύπόσχεσιν τήν οποίαν έ- 
δώσαμεν είς τά μέλη τοΰ Συλλό
γου καί μέ ήρεμον την συνείδησιν 
θέτομεν ύπό τήν κρίσιν σας τό έρ- 
γον μας.

Δέν μάς διαφεύγει δτι τά προ- 
βλήμοπα πού άπασχολοΰν τό Προ
σωπικόν τής Τραπέζης, είναι άκόμη 
πολλά. Γνωρίζομεν, δτι ώρισμένα 
έξ αύτών θά τεθοΰν ένώπων τής Γε
νικής Συνελεύσεως καί θά άσκηθή 
κριτική κατά τοΰ Διοικ. Συμβουλίου. 
Ευχαρίστως θά δεχθώμεν τήν κριτι
κήν. Μέ μεγαλυτέραν εϋχαρίστησιν 
θά ένημερώσωμεν τήν Γεν. Συνέλευ- 
σιν έπί παντός θέματος, τό όποιον 
θά τεθή Ενώπιον μας. Έχομεν ό
μως ύποχρέωσιν νά τονΐσωμεν καί 
σήμερον, δτι τό έργον έκάστου Δι- 
οικητ. Συμβουλίου πρέπει νά κρί- 
νεται μόνον από τήν σκοπιά τής έ- 
ξυπηρετήσεως τών συμφερόντων τών 
μελών τοΰ Συλλόγου. Ή άσκησις 
στείρας κριτικής άποβλεπούσης νά 
μείωση τήν σημασίαν τών έπιτευ- 
γμάτων ένός Διοικ. Συμβουλίου ου
δέποτε οδηγεί είς τήν βελτίω’σιν τής 
θέσεώς μας.

"Ετι περισσότερον, δέν εΐναι Ε
ποικοδομητική ή άρνησις τών Επι
τευγμάτων ένός Διοικ. Συμβουλίου

ρη ένημέρωσιν τών μελών καί τήν 
διεξαγωγήν τών αγώνων.

Όφείλομεν νά καταστήσωμεν 
γνωστόν, δτι ή «Τραπεζιτική», θεω
ρείται σήμερον τό καλύτερον συνδι
καλιστικόν δημοσιογραφικόν δργα- 
νον είς τήν χώραν μας. Καί δέν εί
ναι όλίγαι αί έφημερίδες ’Οργανώ
σεων, ’Ομοσπονδιών καί Συλλόγων, 
αί όποΐαι έκδίδονται.

ΠΡΟΣ
τό Διοικητικόν Συμβούλιων τοΰ 
Συλλόγου Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε. 

Θέμα: «Ζητήματα άφο,ρώντα είς 
τήν έκτασιν ισχύος καί τό περι- 
εχόμενον τής ύπογραφείσης καί 
κατατεθείσης είς τό Υπουργείων 
Άπασχολήσεως άπό 22.12.1973 
Συλλογικής Συμβάσεως ’Εργασί
ας (ίση μεταχείρισις — έξομοί- 
ωσις προς τό άντίστοίχον προ
σωπικόν τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ).

Άθηναι τή 3.1.1974 
Αξιότιμοι Κύριοι,

’Έχω τήν τιμήν, έν σχέσει προς 
τά άνακύψαντα ζητήματα, ώς προς 
τήν έκτασιν ισχύος καί τό περιεχό- 
μενον τής άπό 22.12.1973 Σ.Σ.Ε., 
νά σάς γνωρίσω τά έξης:

I
’Έκτασες £φαιιρμ.ογης της 

Συλλογικής Σ\>μ.€ά®εως 
Έργαοίαις.
Ώς γνωστόν είς ΰμάς, ή έν λό

γω Σ.Σ.Ε. είναι «ΕΙΔΙΚΗ» τοιαύτη 
κατά τήν έννοιαν τοΰ άρθρου 7 πα
ράγραφος 1 περίπτωσις δ' τοΰ Μ. 
3239)55, καθ’ δσον άφορά τούς 
μισθωτούς μιας έπιχειρήσεως (’Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος).

Ή σύμβαισις αυτή, ώς κατετέθη 
είς τό Ύπουργεϊον, συνήφθη μόνον 
μεταξύ, άφ’ ένός τής Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος», διά τών νο- 
μίμως Εξουσιοδοτημένων εκπροσώ
πων· τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
αυτού, είς έκτέλεσιν σχετικής έκ 
τοΰ νόμου άπαττουμένης άποφάσέ
ως καί έξουσιοδοτήσεως τής Γενι
κής Συνελεύσεως τών μελών αώτου.

Οι λοιποί Σύλλογοι τοΰ προσω
πικού τής ’Εθνικής Τραπέζης, καθ’ 
δσον γνωρίζω, καί το ι Ελα 6 ον μέρος 
είς τάς σχετικάς μετά τής Τραπέ
ζης, προκαταρκτικάς διαπραγματεύ 
σεις, αί όποΐαι κατέληξαν είς τήν 
διατύπωσήν τοΰ οριστικού σχεδίου 
τής Σ.Σ.Ε., έκπροσωποΰντες δέ έ
καστος έξ αώτων, ιδιαιτέραν κατη
γορίαν τοΰ προσωπικού τής Τρα
πέζης, κληθέντες νά υπογράψουν 
τήν σύμβασιν ταύτην, δέν έδέχθη- 
σαν νά τό πράξουν.

Ύπό τά δεδομένα ταΰτα καί έφ’ 
δσον ή έν λόγψ Σ.Σ,Ε. ώπεγράφη 
μόνον ύπό τοΰ ΰφ’ ώμάς Συλλόγου, 
συμφώνως τώ νέμω, καλύπτει 
καί δεσμεύει μόνοντά μέ
λη του Συλλόγου ώμων 
(«Συλλόγου τών Υπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης») ώς έκιπροσω- 
πευτικής όργανώσεως τών μισθω
τών, ή οποία συνεβλήθη, μετά τής 
Τραπέζης καί υπέγραψε την σύμ- 
βασιν. Τούτο προκύπτει, ρητώς καί 
κατά τρόπον άναμφισβήτητον έκ 
τοΰ νόμου.

Πράγματι, ύπό το κράτος καί 
τής ισχύος τοΰ Ν. 3239)55, προ 
τής τροποπο ιήσεω ς καί συμπλη ρώ- 
σεώς του ύπό τοΰ ΝΔ 186)1969, 
καίτοι τούτο δέν άναφέρεται ρητώς 
καί είδικώς έν τώ νόμψ τούτω, έκ 
τοΰ συνδυασμού τών διατάξεων τών 
άρθρων 1, 2, 5 παρ. 2 καί 3, 7 
παρ. 1 καί 19 παρ. 2 αυτού Εχει 
κριθή, τόσον ύπό τής Επιστήμης, 
(’Αλέξ. Καρακατσάνης: ’Έκτασις 
ισχύος Σ.Σ,Ε. μετά τά Ν.Δ. 186) 
1969 Ε.Ε.Δ. 30(1917) σελίς 153 
—ιΐ 58 ιδία σ. 153), δσον καί ύπό 
τής νομολογίας, δτι σαφώς συνά
γεται δτι αί τόπι καί όμοιοεπαγγελ- 
ματικαί, δσον καί αί ειδικοί Συλ
λογικοί Συμβάσεις ’Εργασίας, (ώς 
ή περί ής πρόκειται), καί αί προς 
αύτάς έξομοιούμεναι Διαιτητικά! 
άποφάσει ς, έ δ έ σ ιμ ε υ ο ν κ α ί έ- 
κάλυπταν ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΩΝ ΣΥΜΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩ
ΣΕΩΝ.

Έπηκολούθησεν ή, καί σήμερον 
ίσχύουσα, διάταιξις τοΰ άρθρου 4 
παρ. ;1 τού ΝΔ 186)1969, διά τής 
όποιας συνεδέθη πλέον, άμέσως 
καί ρητώς, ή δέσμευα ις καί ή ισχύς 
τής Συλλογικής Συμβάσεως προς 
την ιδιότητα τοΰ μέλους τών συν
απτό υσών ταύτην οργανώσεων, (Κα
ρακατσάνης, Εν. άνωτ. σελ. 154). 
Πράγματι κατά τήν διάταξιν ταύ
την: ορίζεται ρητώς δτι «Αί Συλ
λογικοί Συμβάσεις ’Εργασίας Ι
ΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ τών Επαγγελματι
κών οργανώσεων, αϊτινες 
μετέσχον είς την σ ύ ν α - 
ψ ι ν τ α ύ τ η ς».

Έν τή έμμηνείφ καί Εφαρμογή 
τής διατάξεως τούτης, τά Δικα
στήρια έδέχθησαν δτι, έξ αώτής, 
συνδυαζομένης καί προς τάς λοι- 
πάς διατάξεις τού αώτοΰ ΝΔ, προ
κύπτει σαφώς δτι δεσμευόμενα πρό
σωπα, κατά τήν οίανδήποτε άπό ά- 
πόψεως τοΰ έν λόγψ νομοθετήματος 
εκτασιν ισχύος τής Συλλογικής Συμ
βάσεως ’Εργασίας ή τής νόμψ προς 
ταύτην έξομοιουμένης διαττητικής 
άποφάσεως, (δηλαδή πλέον, δχι μό
νον άναφ ορι κώς προς τάς τόπι κάς 
όμοιοεπαγγελματικάς συλλογικός 
συμβάσεις έργασίας, άλλά πάσας 
τάς Συλλογικάς Συμβάσεις Εργα
σίας, άνεξαρτήτως τής έκτάσεως ι
σχύος αύτών), είναι, κατά τήν ύπό 
τής διατάξεως ταύτην τιθεμένην
ΓΕΝΙΚΗΝ ΑΡΧΗΝ, μόνον τά

μ έλ η τών μ ε τ α σ χ οι υ σ ώ ν 
είς τήν σύνάψιν τής Συλ
λογικής Συμβάσεως ’Ερ
γασίας ή είς τήν δ ι έ ν ε ξ ι ν 
έ φ’ ή ς έ ξ ε δ ό θ η ή διαιτητι
κή ά π ό φ α σ ι ς, Επαγγελ
ματικών οργανώσεων. Τά 
Δικαστήρια μάλιστα, ενώπιον τών 
οποίων ήχθησαν σχετικά! άγωγσί, 
ε κρίνον, (ύπό τό κράτος τής ισχύος 
τής ρηθείσης διατάξεως τοΰ άρθρ. 
4 παρ. 1 έδ. α1' Ν.Δ. 186)69), πετ 
ρί τοΰ άνεφαρμόστου τών Συλλογι
κών Συμβάσεων ’Εργασίας, έπί τού 
μισθωτού δστις δέν ισχυρίζεται είς 
τήν άγωγήν —καί δέν άττοδεικνύει 
—ι δτι, κατά τον χρόνον τής υπο
γραφής καί τής ισχύος τής Σ.Σ,Ε. 
έτύγχανε μέλος ή μετά τούτα, δι
α ρκούσης τής ισχύος τής Σ.Σ,Ε,, 
κατέστη τοιούτον, τού ΰπογράψαν- 
τος τήν σύμβασιν σωματείου καί ό
τι έν Ελλείψει μισθωτού ή άγωγή 
τυγχάνει αόριστος καί άποιρριπτέα, 
(Μονομελούς Πρωτοδικείου ’Αθη
νών 5391)1972, (ΕΕΔ 32, 160), 
Έφετείου ’Αθηνών 2703)1972 (Ε. 
Ε.Δ. 3ι1, 1240 Σημειώσεις συντά
ξεως ΕΕΔ 31, 1239) ΑΠ 358)1971 
ΝΟΒ 19, 989). Ε. Δημητρσκοπού- 
λου* Εργατική Νομοθεσία (1972) 
παρ. 140 δ σελίς 292—293 (καί 
αύτόθι περαιτέρω παραπομπαί) ’Α- 
λεξ. Καρακατσάνη: ΕΕΔ 30, 153 
καί έπ. καί ιδία παρ. 11 σελ, 153 
— 154).

Συνεπώς προς τ’ άνωτέρω, μετά 
την κατά νόμον εγκρισιν τής περί 
ής πρόκειται ΣΣΕ, (δημοσίευσίς 
της είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερ- 
νήσεως ή κατάθεσίς της έμπροθέ- 
σμως, μετά τήν έξάντλησιν τών 
πράς δημοσίευσίν της νομίμων προ
θεσμιών, είς τό αρμόδιον Είρηνοδι- 
κεΐον), αΰτηι ισχύει καί Εφαρμόζε
ται μόνον έπί τών μελών 
τοΰ Συλλόγου σας, δστις, 
ώς μόνη όργάνωσις μισθωτών, υ
πέγραψε ταύτην, καί δέν «καθίστα
ται Εκτελεστή» καί δέν «Εφαρμόζε
ται ύποχρεωτικώς καί άνευ οίασ'δή- 
ποτε περαιτέρω προϋποθέσεως είς 
άπαν άδιακρίτως τό προσωπικόν 
τής Τραπέζης», (Εθνικής), όπως 
ώς μέ έπληροφορήσατε, ύποστηρίζε- 
ται ύπό τινων συναδέλφων σας, μή 
μελών τού Συλλόγου σας

Διά νά ήτο δυνατόν, νομικώς, νά 
έχη τοιαύτην γενικήν ίσχύν καί έ- 
φαρμσγήν ή έν λόγψ Συλλογική 
Σύμβασις Έργασίας καί «νά έφαρ- 
μόζετατ ύποχρεωτικώς είς άπαν τό 
προσωπικόν τής Τραπέζης», θά έ
πρεπε: α) "Η, συμφώνως προς τήν 
διάταξιν τής παραγράφου 3 τοΰ 
άρθρου 5 το ΰ Ν. 3239)55 νά έχη 
αιΰτη ύπογραφή παρουσίςι τοΰ Υ
πουργού Έργασίας, (νΰν Άπασχο- 
λήσεως), ή τών παιρ’ αώτοΰ είδι
κώς, κατά περίπτωσίν, έξουσιοδο- 
τημένων οργάνων (δπερ δέν συμβαί
νει έν προκειμένψ) 6) "Η, συμφώ
νως προς τήν διάταξιν τής παρ. 2 
τού αώτου άρθρου 5 Ν. 3239)55, 
(ήιτις Εξακολουθεί καί μετά τό ΝΔ 
189)69 νά ίσχύη), νά κηρυχθή ύπο
χρεωτικώς εκτελεστή ή έν λόγψ Συλ
λογική Σύμβασςτ ’Εργασίας δι’ ά
ποφάσεως τού Υπουργού Άπασχο- 
λήσεως, δημοσιευομένης είς τήν ’Ε
φημερίδα τής Κυβερνήσεως. Τούτο 
δέ, θά ήτο δυνατόν, έφ’ δσον ό Σύλ
λογος υμών, ύπογράψας τήν σύμ- 
βασιν ταύτην έβεβαιοΰτο, έκ τής 
σχετικής έρεύνης τών αρμοδίων Υ
πηρεσιών τού ’Υπουργείου Άπα- 
σχολήσεως, δτι έχει μέλη συμπο- 
σοΰντα τά 3)5 τού προσωπικού τής 
Τραπέζης. (Βεβαίως καί έν τή πε
ρί πτώσετ ταύτη δέν πρέπει νά πα- 
ραβλεφθή δτι ή έν λόγψ διάταξις 
άναφέρεται είς Συλλογικήν Σώμβα- 
σιν ’Εργασίας «διά τής οποίας δε
σμεύονται ΕΡΓΟΔΟΤΑΙ χρησιμο- 
ποιοΰντες τ ά 3)5 τών άπασχολου
μένων έίς τό έπάγγελμα, (έν τή 
προκειμένη περιπτώσει καί είς τήν 
έπιχείρησιν) μισθωτών. Πλήν όμως, 
διά τήν ταυτότητα τού νομικού λό
γου καί κατά λογικήν Ερμηνείαν 
καί εώλόγως έπιβαλλσμένηιν άνάλο- 
γον Εφαρμογήν, θά έδει νά δεχθώμεν 
δτι δύναται νά κηρυχθή ύποχρεωτι
κώς Εκτελεστή καί Σ.Σ.Ε., έστω 
καί ειδική, δταν ή ύπογράψασα 
ταύτην όργάνωσις μισθωτών έχη ά- 
ποδεδειγμένως, μετά διαπίστωσιν 
τού γεγονότος τούτου καί ύπό τών 
αρμοδίων υπηρεσιών τού ’Υπουρ
γείου Άπασχολήσεως, ώς μέλη του
λάχιστον τά 3)5 τών έν τή Επιχει
ρήσει, είς ήν άφορρ ή ειδική Σ.Σ. 
Ε,, άπασχολο υμένων).

Έν τή τελευταίρ ταύτη περι- 
πτώσει ή ύποχρεωτικώς γενική ι
σχύς τής κηρυχθείσης υποχρεωτικής 
Σ.Σ,Ε. άρχεται άπό τής δημοσιεύ- 
σεως τής σχετικής Υπουργικής ά
ποφάσεως καί οώχί άπό τής άρχι- 
κής ισχύος τής Σ.Σ,Ε.

2. Διά τής διατάξεως τού έδα- 
φίου β' τής παρ. 1 τού άρθρου 4 
τού Ν.Δ. 186)1969 προβλέπετατ 
«ΕΞΑΙΡΕΣΙΣ» τής , διά τού έδαφ. 
α' τής αώτής παραγράφου 1 άρ
θρου 4 (ΝΔ 186)69) τιθεμένης γε
νικής αρχής, καθ’ ήν, ώς έλέχθη ή 
ΣΣΕ Εφαρμόζεται μόνον Επί τών με
λών τών συναψασών ταύτην Επαγ

γελματικών οργανώσεων.
Πράγματι, κατά τήν τελευταίαν 

ταύτην διάταξιν «κατ’ έξαίρεσιν, έ- 
άν έν τή καταρτίσει συλλογικής 
συμβάσεως έργασίας μετέχει όρ- 
γάνωσις ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ ΣΘΕΙ ΣΑ ώς 
άπλώς άντ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι - 
κ ή ς Εργατικής όργανώ
σεως, έφ’ δσον αυτή, προσεπι- 
κληιθεΐσα ύπό τής πλέον άντιπρο- 
σωπευτ ικής, ϊνσ μετάσχη είς τάς 
διαπραγματεύσεις, δέν προσήλθεν 
ή παρενέβη μέν οπωσδήποτε, άλ
λά δέν διεφώνησε προς 
τούς συμφωνηθέντας, υ
πό τής πλέον άντ ιπροσω- 
π ε υ τ ι κ ή ς, όροιι ς»,

Έν προκειμένψ καί ύπό τής ώς 
άνω διατάξεως προβλεπόμενοι προ
ϋποθέσεις, διά νά ίσχύση ή έν αώ- 
τή είσαγομένη έξαίρεσις, άπό τής 
έν παρ. 1 ρητώς διατυπουμένης ρη
θείσης γενικής άρχής, δέν ύφίσταν- 
ται, καθ’ δσον γνωρίζω.

Α) Διότι ό ύπογράψας τήν σύμ- 
βασιν Σύλλογός σας δέν έχει 
«χ α ρ α « τ η ρ ι σ θ ή» ώ ς πλέ
ον ά ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ ή ό ρ- 
γάνωσις ώς ρητώς ό νό
μος ά π α ι τ.ε ΐ. Διά νά έδί- 
δετο ό χαρακτηρισμός οοτος, θά ε- 
πρεπεν ή ό Σύλλογός μας νά ζητή- 
ση νά γίνη τοιούτος χαρακτηρι
σμός αώτοΰ ή νά έχη έγερθή άμφι- 
σβήτησις, ύπό άλλης τίνος όργα
νώσεως περί τού άν τ ι προσωπευτ ι - 
κοΰ χαρακτήρας τού Συλλόγου σας, 
κατά τάς διαπραγματεύσεις διά 
τήν κατάρτιαιν καί υπογραφήν τής 
περί ής πρόκειται Συλλογικής Συμ
βάσεως ’Εργασίας καί νά έχη έκ- 
δοθή ή, ύπό τής ίσχυούσης διατά- 
ξεως τού άρθρου 2 παρ. 1 Ν.Δ.
1 Ν.Δ. 189)69 προβλεπομένη, ά- 
πόφασις τού Προέδρου τοΰ Πρωτο
βαθμίου Διοικηιτικού Διαιτητικού, 
Δικαστηρίου ’Αθηνών, (έδρα τοΰ 
π ο ί ας καί μόνης ε ΐ- 
Σ υλλόγου υμών), διά τής ό
νοι δυνατόν νά γίνη 
ό χαρακτηρισμός οδ- 
το ς, καί μόνον κατά 
τήν έ ν τ ψ νόμψ προ
βλ ε π ο μ έ ν η V ειδικήν 
διαδικασίαν (άρθρ.
2 παρ. 1 καί 2). Καθ’ 
δσον γνωρίζω, τοιούτος νόμιμος 
«χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό ς» τού Συλ
λόγου σας δέν έχει γίνει, ούτε οι 
λοιποί Σύλλογοι τού Προσωπικού 
τής Τραπέζης έχουν χαρακτηρισθή 
ώς «άπλώς άν τ ι προσωπευτ ι καί ορ
γανώσει ς». Έξ άλλου, καθ’ δσον 
γνωρίζω, δέν έχει έγερθή τοιαύτη 
άμφισβήτησις περί τήν έκτασιν ώς 
άντ ιπροσωπευτ ικής ίκανότητος τού 
Συλόγου υμών, δεδομένου δτι, καθ’ 
δσον γνωρίζω, έκαστος Σύλλογος 
τού προσωπικού τής Τραπέζης, Εμ
φανίζεται μέχρι σήμερον καί συμ- 
μετέσχεν καί είς τάς, διαπραγμα
τεύσεις, αϊτινες κατέληξαν είς τήν 
κατάρτισιν τής περί ής πρόκειται 
Συλλογικής Συμβάσεως Έργασίας, 
άνεξαρτήτως καί αώτ ο τε
λώ ς, καί ώς άντ ιπροσωπεύων, αύ- 
τός μόνος, ώρισμένην ειδικήν κα
τηγορίαν έκ τού προσωπικού τής 
Τραπέζης.

Β) Διότι, ώς μέ έπληροφορήσα
τε, οί λοιποί Σύλλογοι, διά τό δ
περ έκαστος τούτων έκπροσωπεΐ 
τμήμα τοΰ προσωπικού τής Τροπτέ- 
ζης, διεφώνησε ρητώς είς τήν ύπο- 
γραφήν τής συμβάσεως, έκδηλώσαν- 
τες τήν διαφωνίαν των ταύτην καί 
διά δημοσίων άνακοινώσεων.

Τέλος, νομίζω δτι, έν προκειμέ
νψ, δέν δύναται νά έχη έφ αρμογήν 
ή διάταξις τού τελευταίου έδαφίου 
τής παρ. 1 τού άρθρου 4 ΝΔ 189) 
69 καθ’ ήν: «Εάν ή άπλώς ά ν- 
τ ι π ρ οσ ω πευ Τικ ή ό ρ γ ά
ν ω σ ι ς διεφώνησε ν, ή διαφω
νία της άπαλλάσσει τά μέλη της 
άπό πάσης δεσμεύσεως, μόνον έ- 
άν τήν γνωστοποιήση έγγράφως 
προς τάς συμβαλλομένας οργανώ
σεις, τόν Υπουργόν Εργασίας καί 
τόν αρμόδιον διά τήν έπιχείρησιν 
Υπουργόν». Καί τούτο, διά τούς 
άνωτέρω λόγους, διότι, ούτε ό Σύλ
λογός σας έχει χαρακτηρισθή ώς 
«πλέον άν τ ι προ σ ωπευτ ι κή όργάνω- 
σις», ούτε καί οί λοιποί σύλλογοι 
ώς «άπλαϊ άντιπροσωπευτικαί τοι- 
αΰται», δεδομένου δτι ώς έλέχθηι, 
έκαστος Σύλλογος μετέσχεν τών 
διαπραγματεύσεων ώς ίδίψ αώτοτε- 
λής όργάνωσις τού προσωπικού, 
5Γ ιδιαιτέραν έκαστος έξ αώτοΰ καν 
τηγορίαν. Δέον νά ληψθή ύπ’ δψιν, 
δτι, ώς βασίμως ύποστηρίζεται, 
(Α. Καρακατσάνης, ένθ, άνωτ. σελ. 
158), τά μή καλυπτόμενα ύπό τής 
ΣΣΕ μέλη τών μή ύπογραψασών 
ταύτην Συλλόγων τού προσωπικού 
τής Τραπέζης, δέν θά ήδύναντο νά 
άξιώσουν καί τήν, ώς πρός αύτά έ- 
φοιρμογήν τής ΣΣΕ, έκ μέρους τής 
Τραπέζης, Επικαλούμενα τήν «άρχήν 
τής ίσης μεταχειρίσεως» (ώς πρός 
τά μέλη τοΰ Συλλόγου σας). Καί 
τούτο διότι, ώς όρθώς ύπεστηρί- 
χΘη, ή «ϊ σ η μ ε τ α χ ε ί ρ ι σ ι ς» 
προϋποθέτει ’ίσους ό
μοιους, πραγματικούς δ - 
ρους τών περ ιπτώσεων, δ
περ δέν συντρέχει έν προκειμένψ,

γοριών τού προσωπικού τής Τρα
πέζης (μελών τού Συλλόγου σας 
καί μή μελών αώτοΰ) παρεμβάλ
λεται τ ό ύπό τού νόμου 
ρητώς άπαιτοώμενον 
στοιχεϊον τής Επαγγελ
ματικής όργανώσεως, με
τά τών Εντεύθεν νομίμων συνεπει
ών, ή κυρία τών όποιων είναι ή Ε
φαρμογή τής Σ.Σ,Ε., μόνον ώς 
πρός τ ά μέλη τής ύπσγροο- 
ψάσης τήν Συλλογικήν 
Σύμβασιν οργανώσε
ι» ς (Συλλόγου υμών).

4. Πάντα τ’ άνωτέρω, ώς εΐναι 
φυσικόν, άφοροΰν τήν, κατά τήν 
γνώμην μου, άληθή έννοιαν τών ά
νωτέρω μνημονευθεισών διατάξεων 
νόμου, ώς πρός τήν έκτασιν τής Ε
φαρμογής τής άπό 22.12,1973 Συλ 
λογικής Συμβάσεως Έργασίας καί 
τά καλυπτόμενα έξ αώτής πρόσω
πα. Ή τοιαύτη,, ώς άνωτέρω προσ
διορίζεται, έκτασις Εφαρμογής τής 
ρηθείσης ΣΣΕ, ένώ δέν ύποχρεοΐ 
νομικώς τήν Τράπεζαν νά έφ άρμο
ση ταύτην καί έπί τών μελών τών 
μή ύπογραψασών τήν Συλλογικήν 
Σύμβασιν λοιπών οργανώσεων τού 
προσωπικού τής Τραπέζης, οώδό- 
λως παρακωλύει τήν Εφαρμογήν τής 
συμβάσεως καί διά τά έν λόγψ 
πρόσωπα έκ μέρους τής Τραπέζης, 
Είς τήν Τράπεζαν παρέχεται ή δυ- 
νατότης έφ’ δσον τό θελήση νά έ- 
φαιρμόση τήν ΣΣΕ είς άπαν τό 
προσωπικόν της.

Πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην, νά 
πεισθή δηλαδή σχετικώς ή Τράπε
ζα, θά πρέπει ό Σύλλογός σας νά 
κατευθώνη τάς προσπάθειας του.

II
Έϊϊέδοιε* :£«»)<», ν.ηή τής

αυμ-πλνιρώαεως Κετοϋς ύ-
πηρεσέχς, χιψηγηϋζν 71ία 
τής άρεβ. 2) 19S3
άποφάαεως του Λ. Λ.. Λ,. 
ΖΑ. Άβ>ιν<υν.
Ύπ’ δψει μου έτέθη ύφ’ υμών τό 

Ερώτημα Εάν, διά τής ύπογραφείσης 
άπό 22.12.1973, περί ής πρόκειται 
Σ.Σ,Ε. τό έν λόγψ Επίδομα: α) «ά- 
φοπρεΐται άπό τούς ήδη λαμβάνον- 
τας τούτο» β) «καταργεΐται διά 
τούς Εφεξής καθισταμένους το ι θύ
του ς». Έπί τού έρωτήματός σας 
τούτου άπαντώ τά Εξής: Διά τής 
ειδικής διατάξεως τής παρ. V τής 
ρηθείσης ΣΣΕ ορίζεται ρητώς ό
τι «είς τό προσωπικόν τής Τραπέ
ζης χορηγείται τό ύπό τής ύπ’ ά- 
ριθ. 21)1973 άποφάσεως τού Δ.Δ. 
Δ.Δ. ’Αθηνών όρισθέν Επίδομα πο
λυετούς ύπηρεσίας έπί τού μισθού 
5% άπό τής συμπληρώσεως δετούς 
υπηρεσίας». Ή άναμφισβήτητος καί 
αληθής έννοια τής διατάξεως ταύ- 
της εΐναι δτι, τά συμβληθέντα είς 
τήν έν λόγψ Συλλογικήν Σύμβασιν 
Εργασίας, μέρη, (Τράπεζα - Σύλ
λογός σας), διά τήν άποφυγήν οί- 
ασδήποτε έν τψ μέλλοντι παρεξη- 
γήσεως, ήθέλησαν ρητώς νά διευ
κρινίσουν, δτι, καί μετά τήν προί- 
γματοποίησιν τής «έξοιμο ιώσεως», 
τήν όποιαν πραγματοποιεί ή Σύμ- 
βασις αΰτη, τό έν λόγψ Επίδομα 
5%, άναγνωρισθέν διά τελεσιδίκου 
Διαιτητικής άποφάσεως, θά Εξακο
λούθηση παρεχόμενον ύπό τής Τρα
πέζης, α ύ τ ο τ ε λ ώ ς καί δια- 
πεκριμένως, καί θά κοπα- 
βάλληται ύπ’ αώτής π ρ ο σ θ έ - 
τ ω ς καί πέραν τώνλοι- 
π ώ ν παροχών καί ά π ο δ ο - 
χ ώ ν, μή καταργούμενον 
ύπό τών διατάξεων τής 
Συλλογικής Συμβάσε- 
ω ς Έργασίας (22.12.1973) 
Καί μή συμψηφιζόμε- 
ν ο ν είς ά λ λ α ς παροχής.

’Ακριβώς δέ διά νά μή θεωρηθη 
δτι τό έν λόγψ Επίδομα περιλαμ
βάνεται είς τήν διά τής παρ. IV 
άριιθ. 3 προβλεπομένην κατάργη- 
σιν, τά συμβαλλόιμενα μέρη έθεώρη- 
σαν άπαραίτητον νά προβλεφθή ρη
τώς ή συνέχισις τής χορηγήσεως 
τού έν λόγψ Επιδόματος, δι’ ιδιαι
τέρας ειδικής κα' αώτοτελοΰς πα
ραγράφου τής Συμβάσεως, πλήρως 
ίσχυούσης καί ύπερισχυούσης ώς 
ειδικής, πάσης άλλης γενικής δια- 
τάξεως.

Συνεπώς, ούτε εΐναι δυνατόν ν’ 
άφοαρεθή τό Επίδομα τούτο άπό 
τούς ήδη λαμβάνοντας τούτοι, οΰτε 
καταργεΐται, διά τούς εφεξής κα- 
θισταμένους δικαιούχους αώτοΰ, οϊ- 
τινες, θά τό λάβουν.

Δέον νά σημειωθή, δτι, είς τό 
ύπό τών Συλλόγων καταρτισθέν καί 
ύποβληθέν είς τήν Τράπεζαν σχέδι
όν ΣΣΕ, δέν περιλαμβάνεται, καθ’ 
δσον γνωρίζω, ειδική διάταξις, έξ- 
οσφσλίζουσα τήν συνέχισιν καί μή 
κατάργησιν ή συμψηφισμόν τού ρη- 
θέντος Επιδόματος. Ή παρεμβολή 
τής ρηθείσης διατάξεως, διά τής 
όποιας ρητώς Εξασφαλίζεται ή συ
ν έχισις τής χορηγήσεως τού έν λό
γψ Επιδόματος, προσετέθη, καθ’ δ
σον γνωρίζω, μετά τάς σχετικάς 
συζητήσεις καί κατ’ άποδοχήν σχε
τικού αιτήματος τού Συλλόγου ύ- 
μών.

IΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 
(Συνέχεια είς τό προσεχές)

θελημένη έστω παρεξήγησις, δηλοΰ- 
μεν, δτι δταν άμιλοΰμεν περί συν
εργασίας δένόιμιλοΰμεν περί παρα- 
δόσεώς μας είς τόν εργοδότην. Συν
εργασία δέν σημαίνει προδοσία ή 
έγκατάλειψις. Δέν σημαίνει δτι έχει 
άποκλεισθή έκ τών προτέρων ή άνά- 
ληψις άγώνος έπί οίουδήποτε θέμα
τος μή δυναμένου νά έπιλυθή διά τής 
συνεργασίας ή δταν έχη άποδειχθή 
κακή πρόθεσις ή προσπάθεια πα
ρ ελκύσεως ύπό τού εργοδότου. Συν- 
εργαζόμενοι ή μή, άποβλέπομεν εις 
τήν ίκανοποίησιν τών αιτημάτων 
μας. Προκρίνομεν τήν συνεργασίαν 
ώς τό καλύτερον μέσον διεκδικήσε- 
ως, δταν μάλιστα καί ή Διοίκησις 
Επιθυμεί τήν συνεργασίαν καί άπο- 
δεικνύει δι’ έργων καί οώχί διά λό
γων τήν διάθεσίν της. Έν ταυτψ, 
ε"μέθα πάντοτε έτοιμοι νά άγωνι- 
σθώμεν δΓ όλων τών μέσων.

Τάς ένεργείας μας κατευθύνει τό 
συμφέρον τών μελών τοΰ Συλλόγου 
καί ή τακτική μας εΐναι προσηρμο- 
σμένη είς τήν έξυπηρέτησίν τών συμ
φερόντων μας.

κλήθη θόρυβος καί συνεκεντρώθησαν 
ύπογραφαί διά τήν σύγκλησιν Ε
κτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, διά 
νά συζητηθή τό θέμα τής αγοράς ά- 
κινήτου.

Τό Διοικ. Συμβούλιον, παρά τήν 
ύφισταμένην άπόψασιν τής Τακτι
κής Γεν. Συνελεύσεως διά τήν αγο
ράν ακινήτου, μετά τήν αϊτησιν πε
ρί συγκλήσεως ’Εκτάκτου Γεν. Συν
ελεύσεως, σεβόμενου τούς συναδέλ
φους, οί όποιοι υπέγραψαν τήν αϊ- 
τησιν, άπεφάσισε νά άναστείλη^ τήν 
αγοράν καί νά συγκαλέση άμέσως 
"Εκτακτον Γεν. Συνέλευσιν. Δέν μάς 
έδόθη, δυστυχώς, ή άδεια ύπό τής 
άρμοδίας άρχής καί ουτω έμαται- 
ώθη ή άγορά τοΰ άκινήτου.

Τό Διοικ. Συμβούλιον άναγνωρί- 
ζει δτι έπί τοΰ θέματος αώτοΰ δέν 
έπραξε το καθήκον του. Ό σεβα
σμός όμως πρός τά μέλη τοΰ Συλ
λόγου, τό ύπεχρέωσε νά άγνοήση 
τά οικονομικά οφέλη πού θά προε- 
κυπτον έκ τής αγοράς τοΰ ακινήτου.

Τούς ύποκινητάς τοΰ θορύβου καί 
τής διαβολής διά τοΰ ψιθύρου, με
λών τοΰ Διοικητ. Συμβουλίου, πα- 
ραδίδομεν εις τήν Γεν. Συνέλευσιν, 
Ενώπιον τής οποίας θέτομεν καί πά
λιν τό θέμα τής αγοράς ακινήτου. 
Μία ευκαιρία άπωλέσθη. "Ας άνα- 
ζητήσωμεν μίαν άλλην καί ας προ- 
χωρήσωμεν. Ή άγορά ακινήτου τοΰ 
Συλλόγου μας κρίνεται ύπό τοΰ Δι
ό ικητικοΰ Συμβουλίου, άπαραίτητος.

καί ή πρόταξις, διά νά άσκηθή κρι
τική, έκκρεμούντων αιτημάτων.

Οί άντιπολιτευόμενοι τό έκάστο- 
τε Διοικ. Συμβούλιον, οφείλουν καί 
αώτοί νά συμβάλλουν είς τήν ίκα- 
νοποίησιν τών αιτημάτων μας διά 
τής κριτικής τοΰ έργου τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου καί τής ύποβολής συγ- 
κεκριμμένων προτάσεων καί ύπο- 
δείξεων.

Τό Διοικ. Συμβούλιον θεωρεί ύ- 
ποχρέωσίν του νά εύχαριστήση τά 
μέλη τοΰ Συλλόγου, διότι εις τάς 
κρίσιμους στιγμάς τής προσπάθει
ας, διά τήν ίκανοποίησιν τοΰ μεγά
λου αιτήματος τής ίσης μεταχειρί
σεως, έπέδειξαν ψυχραιμίαν καί πε- 
ριέβαλον μέ άκλόνητον Εμπιστοσύ
νην τό Διοικ. Συμβούλιον. Αύτήν τήν 
Εμπιστοσύνην ζητοΰμεν καί τώρα ά
πό δλους, διά νά δυνηθώμεν νά προ
χωρήσω μεν είς νέας κατακτήσεις. 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Οί Έφοροι 
Βορείου Ελλάδος

Ύπό τοΰ Διοικ. Συμβουλίου 
ώρίσθησαν ύπεύθυνοι έφοροι τών 
ύποκαταστημάτων Βορείου Ελ
λάδος τά μέλη του κ.κ. Άριστ. 
Πιαρσ:θύρας καί Άλ. Καττίκας. 

Ό κ. Αριστοτέλης Παραθύρας 
διά τά ύποκαταστήματα Θεσσαλο
νίκης, τά ύποκαταστήματα ’ Εδέσ
σης, ’Αριδαίας, Γιαννιτσών, ’Αλε
ξάνδρειάς, Σκόδρας, Βέροιας, Να
ό ύσης, Πτολεμαΐδος, Κοζάνης, Σ «χ
τίστης, Φλωρίνης, Καστορίας, Γρε- 
βενών, Καλαμπάκας, Τρικάλων, Καρ 
δίτσης. Σοφάδων, Λαρίσης, Άγιας, 
Φαρσάλων, Έλασσώνος, Βόλου, Αλ
μυρού, Σκιάθου, Σκοπέλου.

Ό κ. Αλέξανδρος Κοττίικας διά 
τό Υποκατάστημα Θεσσαλο ν ί κης 
Α' καί τά Υποκαταστήματα Λαγ
καδά, Κιλκίς, Γουμενίτσης, Μουδα- 
νίων, Άρναίας, Πολυγύρου, Σερρών 
Νιγρίτης, Σιδηροκάστρου, Δράμας, 
Καβάλας, ’ Ελεύθερο υπόλεως, Χρυ- 
σουπόλεως, Ξάνθης, Κομοτινής, Ά- 
λεξ)λεως, Σουφλίου, Διδυμοτείχου, 
Όρεστιάδος.


