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Η ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΣ
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© Έδόδπ ή εντολή διά την προκαταβολήνΜέ την κατωτέρω άνακοίνωσίν του τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου μας άνήγγειλε την παραμονήν τών Χριστουγέννων τό μέγα 
γεγονός τής υπογραφής τής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας ή ο
ποία πραγματοποιεί την ϊσην μεταχείρισιν καί προσθέτει μίαν νέαν 
λαμπρόν σελίδα εις τήν συνδικαλιστικήν ιστορίαν τοΰ Συλλόγου μας.

Είκοσι πέντε έτών αίτημα τοΰ Προσωπικού τής ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης ή ίση μεταχείρισις, εΰρεν έπί τέλους τήν ί.χανσποίησίν του. Προ 
ενός Ακριβώς έτους ό Διοικητής κ. Χρ. Άχής, κατά τήν έορτήν τής 
πίττας τοΰ Συλλόγου μας, τό άνεγνώρισε καί ύπεσχέιθη τήν ίκανοποί- 
ησίν του.

Σήμερον πανηγύριζαμεν διά τήν πραγματοποίησιν τής ύποσχέσοως 
τοΰ κ. Διοικητοΰ. "Οσα ^μεσολάβησαν κατά τον χρόνον πού διέρρευσε, 
άμφιδολίαι, αντιδράσεις, κακόβουλοι διαδόσεις, δς λησμονηθούν καί 
δς προχωρήσωμεν ήνωμένοι εις νέας κατακτήσεις.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου προχωρεί εις τήν πρα- 
γματοποίησιν τών υποσχέσεων του καί αισθάνεται ιδιαιτέραν ί κανοπο ί- 
ησιν, διότι παρά τάς ποικίλας αντιδράσεις ηύτΰχησε νά έκπληιρώση 
τον πόθον τών μελών τοΰ Συλλόγου διά τήν ϊσην μεταχείρισιν.

. ®
Τό κείμενον τής Συλλογικής Συμβάσεως κστετέθη ήδη προς έπι- 

κύρωσιν εις τό Ύπουργεΐον Άπασχολήσεως.

Ύπό τής Διοικήσεως έδόθη, ήδη ή έντολή εις τό Κέντρο ν Μηχανο
γραφίας όπως προδή εις τήν διεκπεραίωσιν τής άπαιτουμένης έργασίας 
διά νά καταβληθή άμέσως ή προκαταβολή.

Ή ανακοίνωσή τού Διοιη. Συμβουλίου
«Ms βν>γζ£νν)σΐν, χαράν z-xc '>«ερν)<ράνεια.ν βάς άναγ- 

γέλλομεν ότε τ·ήν SS.30 μ..μ., ώραν τ-ής Δεκεμ
βρίου 19Τ3 ό Δοοοζητης τής Τράπεζας μας ζ. ΧΡΙ-

ΧΤΟΧ Α,ΧΗΔί ζαί το Αιοοζτ^τίζον Χυμβούλοον τοΰ 
Χυλλόγου μ,ας ύπέγραψαν τήν Χυλλογοζην Χύμβχοιν 
* Εργασίας δοά τής οποίας «ραγματοποεεεταε ή ISH
METAXLEIPISIX.

"Ο,τι έπί osepav έτών άπετέΧεε πόθον ζαί intStco- 
itv μας είναι πλέον γεγονός.

Τάς λεπτομερεέας θά αάς γνωρέβωμεν 5c’ έτέρας 
άναζοενώτεως ζαί δεά τής «Τραπεζετεζής».

’ Εζφρά'ζομεν Ώτ,μοσεα τάς εύχαρεοτεας μας προς 
τον Αεοεχητην μας ΧΡΙΪΤΟΜ ΛΧ.ΗΛ δεά τήν άνα- 
γνώρεβεν ζαί ίζανοποετησεν τοΰ αιτήματος τής ΙΧΗΧ 
ΜΕΤΛΧΕΙΡΙΪΕΩΪ.

<Φερμάς εύ/αρεστίας έ,ζφ ράβομε ν επίσης προς τους 
Ύποδεοεζητάς τής Τραπέζνις μας ζ.ζ. Παν. Καμπέ
ραν ζαί Μεχ. Κορώνην ώς ζαί τά μέλη τοΰ Δεοεζιητε- 
ζοΰ Χυμβουλεου τής Τραπέ^νις μας.

Δεν παραλείπομεν νά έζφράσο>μεν τάς εύ/αρεστί
ας μας ζαί προς τον δεζαστεζόν σύμβοολον ζ. I. 5Κα- 
ούστ, δεά τήν συμβολήν του ώς ζαί άπαντας τοΰς ύπζ,ρε- 
σεαζοΰς παράγοντας, οί όποεοε ήσ/ολήΟτ,σαν με τό θέμα.

Χυνάδελφοε,
Τό Δεοεζη-τεζόν Χυμβούλεον τοΰ ϊνλλόγον σάς εΰ- 

χεταε εύτοχεσμένο τον Καενούργεο Χρόνο 1 59 Τ' -5 .
Μέ σοναδελφεζοΰς χαερετεσμοΰς

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ! ΪΥΜΒΟΥΛΙΟΜ»

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΗΣ 
ΝΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έν ’Αθήναις σήμερον τήν εικο
στήν δεuτέραν (22αν) τού μηνός 
Δεκεμβρίου τοΰ έτους 1973 ή μέ
ραν Σ άββατον καί ώραν 14ην καί 
30' έν τώ έν ’Αθήναις καί έπί 
τής όδοΟ Αίολου άριβ. 86 Κατα- 
στήμοπΊ τής Διοικήσεως τής Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
μεταξύ άφ’ ενός τής έν ’Αθήναις 
έδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζι- 
κής Εταιρίας ύπό τήν έπωνυμίαν 
«’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος 
Α.Ε.» έκπροσωπουμένης νομίμως 
υπό τοΰ Διοικητοΰ αυτής κ. Χρί
στου Άχή δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 
752)5.12.1973 άποφάσεως τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου αυτής 
καί άφ’ ετέρου τοΰ έν ’Αθήναις 
έδρεύοντος Σωματείου ύπό την 
έπωνυμίαν «Σύλλογος Υπαλλή

λων ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος» έκπροσωπουμένου νομί
μως ύπό τών κ.κ. Νικολάου Πί- 
σκοπου, Προέδρου τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου αύτοΰ και ’Αλε
ξάνδρου Ρωσσέτη, Γενικού Γραμ-

ματέως αύτοΰ δυνάμει τής άπό 
5.11.1973 άποφάσεως τής Γενι
κής Σ υνελεύσεως τών μελών αύ
τοΰ καί τής ύπ’ άριθ. 12)12.11. 
1973 άποφάσεως τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Τά συμβαλλόμενα μέρη έν τή 
επιθυμία των, όπως Ικανοποιηθή 
άπό μακροΰ υφιστάμενον αίτημα 
τών Συλλόγων τοΰ Προσωπικού 
τής Τραπέζης, περί έξομοιώσεως 
τοΰ συνολικού ποσού τών πάσης

Υπό τού κ. Διοικητοΰ προσελιίφΒησον κτερο 47 
ΤΒΒΪΙ ΙΙΙΐΐίΐ|Μ έπιλοχόντο ΕΪΒ lllfillipil
Ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβου

λίου τοΰ Συλλόγου έξεδόθη ή ά- 
κόλουθος άνακοίνωσις:

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σάς γνωρίζομεν ευχαρίστως ότι ό

ΠΑΥΛΟΣ Μ ΑΝ ΩΛΟ Π ΟΥ ΛΟΣ

Πρόεδρος τής ’Επιτροπής ή οποία συνεστήθη υπό τοΰ κ. Διοικητοΰ διά 
τήν ϊσην μεταιχείρισιν. Ύπεστήριξε μέ φανατισμόν τό αίτημά μας καί 

συνέδαλε τά ιμέγιστα εις τήν ίκανοποίησίν του.

κ. Διοικητής άητεδέχθη αίτημα τοΰ 
Συλλόγου μας καί ύπέγραψε τήν 
24.12.73 άπόφασιν προσλήψεως 47 
τέκνων συναδέλφων έπιλαχόντων εις 
τον διενεργηβέντα τήν 22.9.73 δια
γωνισμόν προσλήψεως τέκνων ύπαλ- 
λ.ήλων.

Διά τής άποφάσεως τούτης τοΰ 
κ. Διοικητοΰ ικανοποιείται πλήρως 
καί τό αίτημά μας περί προσλήψε
ως τών τέκνων τών συναδέλφων, αί
τημα τήν ίκανοποίησίν τοΰ όποιου 
εΐχον άρνηθή αί προηγούμενοι Διοι
κήσεις.

Διά μίαν είσέτι φοράν εύχαρι- 
στοΰμεν τον κ. Διοικητήν διά τήν ά
μεσο; ίκανοποίησίν έκκρε μουντών 
άπό έτών σοδαρωτάτων αιτημάτων 
γο'ι Πρόσω τκοΰ.

Μέ συσίδελφικούς χαιρετισμούς 
ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

Ό Πρόεδρος 
Ν. ΠI ΣΚΟΠΟΣ 

Ό Γεν. Γραμματεύς 
ΑΛ. ΡΩΣΣΕΤΗΣ

Τό κείμενον τοΰ έγγραφου τό
όποιον Απεύθυνε ν τό Διοικ.
Συμβούλιον πρός τον κ. ΔιοικηΓ
τήν έχει ώς έξής:

«Κύριε Διοικητά,
Ή Αποδοχή τοΰ αιτήματος τοΰ 

Π.ρασωπιχοΰ τής 'Εθνικής Τραπέ
ζης διά τήν πρόσληψιν τών τέκνων 
του εις τήν υπηρεσίαν τής 'Εθνικής 
Τραπέζης καί ή άμεσος πραγματο- 
ποίησίς τοΰ διαγωνισμού διά τήν ε
φαρμογήν τοΰ ληφθέντος μέτρου έ
χουν δεόντως άναγνωρισθή παρά 
πάντων ιών εργαζομένων εις τήν 
'Εθνικήν Τράπεζαν.

Ή έπί σειράν έτών άναμονή διά 
τήν άποδσχήν τοΰ αιτήματος μας 
αύτοΰ είχεν ώς συνέπειαν τήν συμμε
τοχήν, είς τον πρώτον διαγωνισμόν, 
μεγάλου άριθμοΰ τέκνων συναδέλ
φων μέ Αποτέλεσμα νά ΙκανοποιηΓ

6ή σχετικός Αριθμός διαγωνισθέντων 
βάσει τοΰ προβλεπαμένου όρίου προσ 
λήψεως.

Ύπσβάλλομεν θερμήν παράκλησιν
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.)

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΧΗΣ
ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΕ — ΥΠιΕιΣΧΕΘΗ — ΕΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟIΗΣΕ ΤΗΝ

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΝ.
ΙΙΗ-Ν

φύσεως αποδοχών αύτοΰ, πρός 
τάς αντιστοίχους τοιαύτας, τάς 
λαμθανομένας ύττό τοΰ Προσωττι- 
;<οΰ τής Τραπέζης τής ' Ελλάδος, 
βάσει τοΰ αύτοΰ συνολικού χρό
νου υπηρεσίας και λοιπών στοι
χείων ύπηρεσιακής καί οικογε
νειακής καταστάσεως (βασικός 
μισθός, προσαυξήσεις λόγω εύ-

δοκίμου παραμονής έν τώ βαθμώ, 
οικογενειακά έπ'ιδάμοττα, τοιαΰτα 
πολυετίας, ώς επίσης ειδικά έτπ- 
δόματα λόγω βαθμού - θέσεως ή 
έξάδων τταραστάσεως καί λοιτταί 
άμεσοι πρός τούς υπαλλήλους 
παροχα!), καταρτίζουν τήν πα
ρούσαν Είδιικήν Συλλογικήν Σύμ- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗιΝ 3ην ΣΕΛ.)

ή νέ ' '5' ' *.'■ ν' - ν- -

Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας κ. Νικ. Πίσκοπος υπογράφει τό κείμενον τής Συλλογικής Συμβάσεως. 
Προ ολίγων λεπτών είχε θέσει την υπογραφήν του είς τό ίδιον κείμενον 6 Διοικητής κ. Χρ. Άχής. Ή 
ίση μεταχείρισις είναι πλέον γεγονός. "Ενα αίτημα ηθικής καί υλικής όιποκαταστάσεως τοΰ προσωπικού 
τής ’Εθνικής Τραπέζης έπαυσε πλέον νά ΰφίσταται. Τήν έπαμένην ό Διο.κητής προέδη είς τήν ΐκανο- 
ποίησιν καί έτέρου αιτήματος τοΰ Συλλόγου μας. Διά πράξιεώς του προσέλαβε 47 τέκνα συναδέλφων 

έπιλαχόντα είς τον διαγωνισμόν προσλήψεως τέκνων υπαλλήλων τής 22. 9. 1973.



ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ

Προς το Διοικ. Συμβούλιο» 
Συλλόγου Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε.

Κύριοι,
Ποιους χαρακτηρίζετε ψεύτες, συκο
φάντες καί τραμπούκους; Δεν νομί 
ζετε, ότι πρέπει νά θέσετε έ'να φρα
γμό στη γλώσσα σας καί στην πέν 
να σας; Δεν μπορείτε νά εκθέσετε 
τη δίκιά σας άποψη, όποιαδήποτε 
καί &ν είναι, με σοβαρό καί ψύχραι 
μο τρόπο; Ιίοιό ενδιαφέρει; οί χα
ρακτηρισμοί ή τά πραγματικά γεγο 
νότα; Καί γιατί σπεύδετε νά βγάλε 
τε έσεϊς συμπεράσμοαα, όταν τό θέ
μα αυτό όπως κ’ όπο ιοδήποτε άλλο 
έναπάκειται στη κρίση τού σώματος 
τών υπαλλήλων τής Εθνικής Τρα- 
πέζης; Τί τονίζετε ότι «θυσιάζεστε» 
ή «κόπτεστε» γιά τά συμφερόντά 
μας, όταν αυτά τά συμφέροντα έχε 
τε ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ νά 
τά κατοχυρώσετε κ’ όταν τ’ αποτε
λέσματα μόνα θά μιήλσουν γιά την 
πολιτεία σας.

Μέ ποιο ύφος τού καιρού μας άρ 
πευθύνεσθε σέ μάς καί μάς λέτε με 
yολόψυχα, ότι δέχεσθε την «γόνιμο 
κριτική» καί τό «δημιουργικό έλεγ
χο;» όταν ΰπόκεισθε σέ κάθίε ΕΛΕΓ 

ΧΟ κι’ άπό τόν ΚΑΘΕΝΑ άπό μάς; 
Εσείς θά κρίνετε πότε είναι γόνι
μη ή κριτική καί δημιουργικός ό έ
λεγχος, ή τό σώμα τών υπαλλήλων; 
Πρέπει νά γίνη έπΐ τέλους άντίληι- 
πτό, ότι πάντοτε έχετε υποχρέωση 
γιά λογοδοσία καί γιά λεπτομερή 
καί πλήρη πληροφόρηση τών συνα

δέλφων. Είστε υποχρεωμένοι νά συ
ζητάτε καί νά καθαρίζετε κάθε θέμα 
πού έγείρεται, είτε καλόπιστα είτε 
κακόπιστα, σέ δημόσια συζήτηση, 
χωρίς δυσφορία καί χα 
ρα,κτηρισμούς, ώστε νά 
μπορούμε νά Βγάζουμε τά συμεπάρ- 
σματά μας. Πηγή τής εξουσίας σας 
είμαστε μ εις καί σέ μάς θά άναφε- 
ρεσθε ψύχραιμα καί χωρίς πάθος.

"Ο Διαχειριζόμενος τά κοινά ό- 
φείλει νομίζω, νά παροομένη ψύχραι 
μος έστω καί δν Βάλλεται μέ έμπά- 
θεια ή κακοπιστία.

Αυτά γιά τό ύφος σας καί γιά 
τούς χαρακτηρισμούς σας καί άνε- 
ξάρτητα άπό την ουσία, Ποιος δηλα 
δή έχει δίικηο ή άδικο.

Μεθ’ ΰπολήψεως 
Ν. ΒΛΑΜΟΣ

Διεύθυνσις Όργανώσεως
ΣΗΜ.: ‘Ως προκύπτει άπό την ά- 

νωτέρω επιστολήν ό συν. Νικ. 5 λ ά
με ς, τής Διευθύνσεως Όργανώσε
ως, ήνωχλήοη διότι τό Διοικ. Συιμ- 
Βούλιον προέβη εις δημοσίαν καταγ 
γελίαν ώρισψένων κύκλων οί όποιοι 
διά παντός τρόπου έπεδίωξαν νά 
ματαιώσουν τήν πρ αγ μ ατοπο ί ησ ι ν 
τής ίσης μεταχειρίσεως. Τό διά
τι ήνωχλήθη καί άνέλαδε τήν προ
στασίαν των παρακαλούμεν τόν ίδιον 
νά μάς έξηγήση.

Τά περί ύφους κ.λπ. δεν χρειά
ζονται σχόλια. ’Αρκεί μία άνάγνω- 
σις τής έπιστολής του καί ή απο
κάλυψη είναι πλήρης.

Εορταιττικί) iiityiiic t ιό έ[ΐιΐιερικόν

’Αγαπητή Τραπεζιτική,

Άπό τήν Φραγκφούρτην στέλνου
με ένα φωτογραφικό στιγμιότυπον 
τής συνεστιάσεως τοϋ προσωπικού 
τού Καταστήματος επί ταϊς Έορ- 
ταϊς τών Χριστουγέννων. 'Τπό τοϋ 
Διευθυντοΰ κ. Κ. Χρυσοσπάθη, δια- 
πρέποντος καί εις τό «ευγενές» σπόρ 
τοϋ κυνηγίου, προσεψέρθη αφθονον

κυνήγι φασιανών, προσωπική του 
λεία κατά πρόσφατον έξόρμησίν του. 
Έπεκράτησεν δέ άκρως ευχάριστος 
ατμόσφαιρα, ίκανοποιήσασα πάντας. 
’Εάν ΰπάρχη χώρος καί διά τήν 
μικράν ταότην άνταπόκρισιν εις τήν 
Τραπεζιτικήν, θά χαροϋμε πολύ διά 
τήν φιλοξενίαν σας.

Μέ συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Δημήτριος Ευλογημένος

Οί ηλεκτρονικοί υπολογιστώ 
εις τήν'Ελλάδα καί άλλας χώρας

Ή εισαγωγή τών ηλεκτρονικών υ
πολογιστών είς όλους τούς τομείς 
τής οικονομάς αποτελεί νεωτερισμόν 
άνάλογον μέ εκείνον πού άπετέλε- 
σεν ή εισαγωγή- τού ηλεκτρισμού 
κατά τήν δευτέραν Βιομηχανικήν έ- 
πανάστασιν. Τούτο σημανει ότι καί 
τό μέγεθος τής παραγωγής των, κα
θώς καί ό Βαθμός τής χρησιμοποι- 
ήσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, ά- 
ποτελοΰν Βασικά κριτήρια διά τόν 
προσδιορισμόν τού επιπέδου τής τε
χνικής καί οικονομικής άναπτύξεως 
μιάς χώρας.

Αί ανωτέρω διαπιστώσεις περι
λαμβάνονται είς έκθεσιν τού οικονο
μικού τμήματος τού Ινστιτούτου ’Α
νατολικής Ευρώπης τού Μονάχου είς 
τήν όποιαν υποστηρίζεται ότι αΐ χώ
ρα ι τής ’Ανατολικής Ευρώπης υστε
ρούν είς τήν παραγωγήν καί τήν 
χρησιμοποίησιν ήλεκτρονικών υπολο
γιστών τόσον ποσοτικώς όσον καί 
ποιοτικώς.

Συμφώνως προς συγκριτικά στοι
χεία πού παρατίθενται είς τήν έκθε- 
σιν, διά 29 χώρας, είς τήν Ρουμα-

ΤΑΣΟΣ Κ. ΚΟΝΤΟΜΕΡΚΟΣ
Παθολόγος - Ρευματολόγος 
’Ιατρός - Ρευματολογικής 

Κλινικής ’Ασκληπιείου 
Έλλ. Έρ. Σταυρού Βούλας 

Δέχεται:
5 — 8 μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη, 
Παρασκευή καί έπί συνεντεύξει 

Τηλ. Ιατρείου: 639-917 
Ίπποκράτους 69

---------------—--------- ----------------------------------

νίαν αναλογούν 4 περίπου ηλεκτρο
νικοί ύπολογισται άνά έκατομμύριον 
κατοίκων. Μέ περισσοτέρους τής 
Ρουμανίας, άλλα όλιγωτέρους τών 
10 υπολογιστών άνά έκατομμύριον 
κατοίκων, εμφανίζονται ή Βουλγαρία, 
ή Ισπανία, ή Πολωνία καί ή Ουγ
γαρία.

Ή Ελλάς εμφανίζεται μέ 40 ύ- 
πολογιστάς άνά έκατομμύριον κα
τοίκων, είς τό αυτό επίπεδον, μέ τήν 
’Ανατολικήν Γερμανίαν, ολίγον ά- 
νώτερον τής Τσεχοσλοβακίας καί ε
λαφρώς χαμηλότερον τής Νοτίου ’Α
φρικής καί τής Σοβιετικής Ένώσεως.

Μέ 80 έως 200 ύπολογιστάς, εμ
φανίζονται κατά σειράν, έκ τών άνω 
πρός τά κάτω, ή Ελβετία, ή Δυτ. 
Γερμανία, ό Καναδάς, ή 'Ολλανδία, 
ή Μεγάλη Βρεταννία, τό Βέλγιον, ή 
Γαλλία, ή Σουηδία, ή Δανία, ή Αυσ
τραλία, ή Νορβηγία, καί ή Ιαπωνία. 
‘Ακολουθούν δέ Ιρλανδία, ’Ιταλία, 
’Ισραήλ κλπ.

Είς τήν πρώτην θέσιν καί είς με- 
γάλην άπόστασιν άπό τάς άλλας 
χώρας, μέ 700 περίπου ηλεκτρονι
κούς ύπολογιστάς άνά έκατομμύριον 
κατοίκων εύρίσκονται αί Ήνωμέναι 
Πολιτεΐαι τής ’Αμερικής.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
Χειροΰργος ’Οδοντίατρος

Κάνιγγος 7 
2ος όροφος 

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

γιο» ΤΥΠΕΤ

Ή συλλογική σύμΒασις τής, ίσης μεταχειρίσεως έχει υπογράφει. Είς τήν φωτογραφίαν οί πρωτεργάται της, ό Διοικητής κ. Χρ. Άχής 
μετά τών συνεργατών του καί ό Πρόεδρος τού Συλλόγου μας κ. Νικ. Π ί σκοπος μετά τών παρισταμένων μελών τού Διοικ. Συμβουλίου καί τών 
μελών τού Συλλόγου τά όποια έσπευσαν όταν έπληροφορήθησαν τό γεγονός τής υπογραφής τής Συλλογικής Σνμβάσεως νά Εκδηλώσουν τήν 
χαράν καί τήν ίκανοποίησίν των διά τά μέγα έπίτευγμα. Διακρίνονται πρώτος έξ αριστερών ό Πρόεδρος τών Γενικών Συνελεύσεων τού Συλλόγου 
μας κ. Μιχ. Δακτυλίδης καί τά μέλη τού Διοικ. Συμβουλίου κ.κ. Άπ. Μπτκμίχας, Μιχ. ’Αρσενικός, Κων)νος Τσαντούλοίς, ό Πρόεδρος τού Συλλό
γου κ. Νικ. Π ί σκοπος, ό Διοικητής κ, Χρ. ’Αχής, ό υποδιευθυντής Δικαστικού κ. Παν. Πανόπουλος, ό νομικός σύμβουλος τού Συλλόγου μας 
κ. Ί. Παπαθεοδώρου, ό Διευθυντής Προσωπικού κ. ’Αν. Τσιμερλής, ό υποδιευθυντής Προσωπικού κ. Άρ. Καραμεσίνης, ό ταμίας τού Συλλόγου 
κ. Νικ. Παπουτσής, ή Β' ’Αντιπρόεδρος κ. Ζωή Γεωργακαράικου καί οί σύμβουλοι κ.κ. Νικ. Φουσέκηις καί Κ. Αιακόπουλος καί τό μέλος τής

Εξελεγκτικής ’Επιτροπής Π. Σάλτας.

Bieiiai ορχιιϊ ΓεϊιιϊΟ AoyiiTiKqs
@ Ύπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΜΕΛΙΔΗ

ΠΡΟΣΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 47 
ΤΕΚΝΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
όπως κατ’ έξαίρεσιν άποφασίσητε 
τήν πρόσληψιν όλων τών έπιτυχόν- 
των είς τόν ιδιαγωνισμόν, τέκνων συν
αδέλφων.

Ή αποδοχή τού αιτήματος μας 
αυτού, άπορρέοντος ■ έκ τού έπιιδει- 
χθέντος ιδιαιτέρου Ενδιαφέροντος υ
μών διά τά τέκνα τών συναδέλφων 
μας έστέ βέβαιος ότι θέλει εκτιμη- 
θή τά μέγιστα ύπό τού Προσωπικού 
τής Τραπέζης μας».

Κοινωνικά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

β Ή σύζυγος τοϋ συν. Μιχ. Σταυ- 
ρουλάκη, τοϋ υποκαταστήματος Ιίαρ- 
δίτσης, ετεκεν αισίως θήλυ. Εύχο
μαι είς τούς ευτυχείς γονείς νά τούς 
ζήση.

Άπ. Μπραχάλος 
Ε.Τ.Ε. Τρικάλων 

* Ή σύζυγος τοϋ aw. Γεωργίου 
Βιγλιράκη, υποκαταστήματος Ρεβυ- 
μνου Κρήτης, ετεκεν αισίως άρρεν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

« Είς τόν νυμφευθέντα συν. Γε- 
ιόργιον Λιάκουραν εύχομαι κάθε ευ
τυχίαν.

Έμ. Καρυδάκης

ΔΩΡΕΑ!
ΤΠΕΡ ΤΟΤ ΤΎΙΙΕΤ

β Οί "Υπάλληλοι τοϋ Τμήματος 
Πληροφοριών είς μνήμην τοϋ άπο- 
βιώσαντος Κωνίνου Βλάχου, πατρός 
τοϋ συναδέλφου των Λέων. Βλάχου, 
δραχ. 1.030.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον όργανον τού Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής ’Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.

e

Δ) νσεις συμφώνως τψ Νόμφ : 
Υπεύθυνος:

ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
21ης ’Απριλίου άριθ. 37

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

«

Υπεύθυνος Τυπογραφεί ου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμήδη 5 —’Αθήναι 
Τηλ. 319.306

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)
ΕΝ NO ΙΑ ΔI ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑ

ΦΩΝ
’Ανωτέρω άνεπτύχθη λεπτομερώς 

ή παροϋκαλούθησις τών μεταβολών 
τής περιουσίας παντός αυτοτελούς 
οικονομικού οργανισμού. Εϊπαμεν 
ότι ή παραχαλούθησ ι ς αυτή πραγμα
τοποιείται μέσω τών λογαριασμών 
καί άνεπτύχθη ή έννοια τού λογα
ριασμού. Επίσης έδόθηι καί ή λει
τουργία τών λογαριασμών διά τών 
βασικών λογιστικών όρων: χρέωσις 
- πίστωσις. Εϊποιμεν, ότι οί μέν λο
γαριασμοί τού ενεργητικού χρεοΰν- 
ται μέ τά υπάρχοντα καί τάς αυ
ξήσεις καί πιστούνται μέ τάς έ- 
περιχομένας ελαττώσεις, οί δέ λο
γαριασμοί τού παθητικού καί τής 
καθαράς περιουσίας χρεοϋνται μέ 
τάς ελάττωσες καί πιστούνται μέ 
τά υπάρχοντα καί τάς αυξήσεις.

'Ως γνωστόν πάν οικονομικόν γε
γονός μεταβάλλει δύο τούλάχιστον 
λογαριασμούς, οϊτινες κινούνται 
κατ’ άντίθετον κατεύθυνσιν (ό εις 
χρεοΰται καί ό Ετερος πιστοΰται 
διά τού αυτού πάντοτε ποσού). 
Δυνάμεθα λοιπόν νά εϊπωιμεν ότι 
είς πάσαν χρέωσιν ενός ή καί πε
ρισσοτέρων λογαριασμών (ένεργηκ 
τικοΰ ή καί παθητικού) έχομεν ισό
ποσο» πάντοτε πίστωσιν ένός ή καί 
περισσοτέρων λογαρι!ασμ)ών (ενερ
γητικού ή καί παθητικού).

Παρακολουθούμε» λοιπόν Εγγρά
φω ς τάς μεταβολάς τών λογαρια
σμών, οϊτινες συμμετέχουσι είς έ
καστον οικονομικόν γεγονός κεχω- 
ρισιμένως καί οϋτω έχομεν τήν έν
νοιαν τού λογιστικού άρθρου.

Ή τεχνική τής παρακολουθήσεως 
τών οικονομικών γεγονότων συνί- 
σταται είς τήν κατά πρώτον συμ
βατικήν εγγραφήν τού ή τών χρε
ωμένων λογαριασμών (ενεργητικού 
ή παθητικού) καί εΐτα δεξίόθεν τού 
ή τών πιστωμένων τοιούτων (ενερ
γητικού ή παθητικού). ’Ακολουθεί 
σύντομος αιτιολογία, ήτις δέον ό
πως άποδεικνύει τό νόμιμον καί 
έγκυρον τού λαμβάνοντος χώραν οι
κονομικού γεγονότος διά τού οικεί
ου λογιστικού έγγραφου.

Πρός πληρεστέραν κατανόησιν 
τών ανωτέρω καί τής τεχνικής πα
ρακολουθήσεως τών οικονομικών γε
γονότων, προβαίνομεν είς τά κάτω
θι παραδείγματα:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

’Έστω έπιχείρησις, ήτις κατά 
τήν διάρκειαν μιάς ή μέρας έπρσ- 
γματοποίησε τά κάτωθι οικονομικά 
γεγονότα:

1) Έπώλησεν έμπορεύματα με- 
τρητοΐς αξίας 300.000 δρχ.

2) Ήγόρασεν έμπορεύματα; έπί 
πιστώσει άξίας 500.000 δρχ.

3) Ήγόρασεν μηχανήματα έπί 
πιστώσει άξίας 1.000.000 δρχ.

4) Έπλήρωσεν υποχρεώσεις είς 
προμηιθευτάς της άξίας 200.000 
δρχ.

5) Ήγόρασεν διάφορα έπιπλα ά

ξίας 50.000 δρχ. μετρητοϊς.
6) Έπώλησεν άκίνητόν της άξί

ας 2.000.000 δρχ., είσπράττουσα 
500.000 δρχ., τού υπολοίπου όφει- 
λομένου.

7) Έπώλησεν έμπορεύματα άξί
ας 300.000 δρχ. καί έλαβε» ίσοπό- 
σους συναλλαγμστικάς.

8) Ήγόρασεν έμπορεύματα άξί
ας 200.000 δρχ. καί άπεδέχθη ίσο-

ταμεΐον
(είς) πωλήσεις 

ως τιμολόγιο» No 156 
άγοραί

(είς) πρσμηθευταΐ 
ώς τΐιμολόγιον No 258 
μηχανήματα

(είς) πιστωταϊ
ώς έντάλματα πληρωμής No 1 02 
προμηθευταί

(είς) ταμεΐον
ώς εντάλματα πληρωμής No 1 02 
έπιπλα

(είς) ταμεΐον 
ώς τιμολόγιον No 107 
ταμεΐον 
χρεώσται

(είς) άκίνητα
ώς συμβολαιογραφική πράξις 
No 57
γραμμάτια εισπρακτέα 

(είς) πωλήσεις 
ώς τιμολόγιο» No 146 
άγοραί

(είς) γραμμάτια πληρωτέα 
ώς τιμολόγιον No 213 
ταμεΐον

(είς) πελάται
ώς γραμμότιον εϊσπράξεως 
No 282

Είς έκαστον λογιστικόν άρθρο ν 
προ τού πιστωμένου λογαριασμού 
άνεγράφη ή πρόθεσις (είς), Αϋτη 
θά πρέπει νά παραλείπεται καί διά 
τόν λόγον αυτόν έτέθη εντός παρεν
θέσεων ) Αϋτη μόνον προφέρεται. 
'Έκαστον λογιστικόν άρθρο ν δια- 
κρίνεται είς α) άπλούν, β) σύνθε
τον, γ) πολυσύνθετον.

α) Άπλούν λογιστικόν άρθρον 
καλείται έκεϊνο, τό όποιον περιλαμ
βάνει έναν λογαριασμόν χρεούμε- 
νον καί έναν πιστούμενον τοιοΰτον.

β) Σύνθετον λογιστικόν άρθρον 
καλείται εκείνο, τό όποιον περιλαμ
βάνει πλείονας τού ένός λογαρια
σμούς είς τήν χρέωσιν καί Εναν είς 
τήν πίστωσιν ή άντιστρόφως έναν 
είς τήν χρέωσιν καί πλείονας τού 
ένός λογαριασμούς είς τήν πίστω- 
σιν.

γ) Πολυσύνθετον λογιστικόν άρ
θρο ν καλείται εκείνο, τό όποιον πε
ριλαμβάνει πλείονας τού ένός λο
γαριασμούς καί είς τήν χρέωσιν και 
είς τήν πίστωσιν.

Έφιστώμεν τήν προσοχήν είς 
τούς λογιστάς - όργανωτάς, όπως 
χρησιμοποιώσιν έν τή άσκήσει τής 
λογιστικής αυτών εργασίας άπλά 
λογιστικά άρθρα, καθ’ όσον μόνον 
ταΰτα παρέχουσι τό προσόν τής

πόσους συναλλαγματικός.
10) Είσέπραξεν έναντι άπαιτή- 

σεων έκ τών πελατών της δρχ. 1 00. 
000.

Τά λογιστικά άρθρα τών άνωτέρω 
οικονομικών γεγονότων, άτι να έν- 
δεικτ ικώς άνεφέρθησαν, άνευ άνα- 
λύσεως ένός έικάστου, θά άπεικο- 
νισθώσι είς τά λογιστικά βιβλία 
τής έπιχειρήσεως ώς εξής:

300.000
300.000

500.000
500.000

1.000.000
1.000.000

200.000
200.000

50.000
50.000

500.000
1.500.000

2.000.000

300.000
300.000

200.000
200.000

100.000
100.000

σαφήνειας άφ’ ένός, άποφεύγουσι 
τήν ϋπάρξιν λαθών άφ’ έτέρου.

Δύνανται δέ νά χρησιμοποιήσουν 
τά σύνθετα λογιστικά άρθρα μόνον 
είς περιπτώσεις καθ’ ας ταΰτα δέν 
δύνανται νά άποφευχθώσιν. Θά πρέ
πει όμως μετά προσοχής νά άπο- 
φεύγωνται τά πολυσύνθετα λογιστι
κά άρθρα, καθ’ όσον ταΰτα όδη- 
γοΰσιν είς άσάφειαν καί καθίσταν
ται πρόξενοι λογιστικών λαθών.

'Έκαστον λογιστικόν άρθρον εκ
φράζεται καί ώς «διγραφιική ή δι
πλογραφική διατύπωσις»

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΜΕΤΑΒΟΛΑ1
Διά πράξεως τοϋ κ. Διοιητοΰ ώνο- 

μάσθησαν:

—Ό κ. Αθανάσιος Άμυλίδης, 
τμηματάρχης Β' τάξεως, παρά τφ 
Ιίεντρικφ Καταστήματι, προϊστάμε
νος τής παρ’ αύτφ 'Τπηρεσίας Λο
γιστηρίου Ταμείων Χρηματικού, αν
τί τοϋ κ. Φωτίου Μεράκου, τμημα- 
τάρχου Α' τάξεως, μετατιθεμένου 
είς τήν 'Τπηρεσίαν Ταμείων Χρημα
τικού τοϋ Κεντρικού Καταστήματος, 
ώς προϊσταμένου.



Ίο πλήρες κείμενον τής Συλλογικής Συμβάοεως

Μετά την υπογραφήν της Συλλογικής Συμδάσεως. Οί κ.κ. Άν. Τσιμερλής Διευθυντής Προσωπικού, Νικ. 
Πίσκοπος Πρόεδρος τού Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης, Χρ. Άχής Διοικητής τής Τραπέ- 
ζης μας, Άλ. Ρωσσέτης Γεν. Γραμμο.τεΰς τού Συλλόγου μας καί Ί. Ζαούσης Δικαστικός Σύμβουλος τής

Τραπέζης, εις το γραφεΐον τού κ, Διοικητοΰ.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ιΐης ΣΕΛ.) 
βασιν Εργασίας υπό τούς ακο
λούθους όρους:

1. 1) Οΐ κατά βαθμούς βασι
κοί μισθοί του Προσωπικού τής 
Τ ραπέζης ορίζονται κατ’ αντι

στοιχίαν προς τούς τοιούτους τού 
Προσωπικού τής Τ ραπέζης τής 
Ελλάδος, ως ακολούθως:

Βασικοί μισθοί κατά δαθμούς 
’Εθνικής Τραπέζης ‘Ελλάδος (Ε.Τ.Ε.)

’Αντίστοιχοι δασικοί μισθοί κατά 
δαθμούς Τραπέζης τής Ελλάδος (Τ.Ε.)

1. Δι ευθυντοΰ Διευθυντοΰ
2.
3.

Ύττο δ ι ευ8υντο0/ Άρχ ι μηχαν ι κον
Σ υ μ,π ρ άτ το ν τ ο ς Ύποδιει/Βυντου,
Συμιπράττοντος ΎποδιευΒυντου Τσιμείων 
ΈττιιμηιχανικοΟ

Ύποδιενθυντοΰ

’Εντεταλμένου Τμηιματάρχου Προϊσταμένου

4. Τμηιματάρχου Α', Τμηιματάρχου Α',
Ταμείων, Μηχανικού Α'.

Τμηματάρχου προσηυξημένον κατά τά 50% τής 
διαφοράς μεταξύ τού δασικού μισθού ’Εντε
ταλμένου Τμηματάρχου Προϊσταμένου καί Τμη
ματάρχου.

5. Τμηματάρχου Β', Τμηιματάρχου Β',
Ταμείων, Μηχανικού Β'.

Άρχιλογιστοΰ πρσσηυξημένου κατά τά 50% 
τής διαφοράς μεταξύ τού δασικού μισθού Τμη
ματάρχου καί Άρχιλογιστοΰ

6. Ύποτμηματάρχου, Ύποτμηματάρχου Ταμείων, 
Μηχανικού Γ'

Λογιστοΰ, προσηυξημένου κατά τά 50% τής 
διαφοράς μεταξύ τού δασικού μισθού Άρχιλο- 
γιστού καί Λογιστοΰ.

7. Λογιστοΰ Α', Τα,μίου Α', Υπομηχανικού Α', 
Τεχνικού Βοηθού Α'.

Λογιστοΰ

8. Λογιστοΰ Β', Τοβμίου Β', Υπομηχανικού Β', 
Τεχνικού Βοηθού Β'

Ύπολογιστοΰ Α'

9. Ύπολογιστοΰ Α', Ύποταμίου Α', Υπομηχα
νικού Γ', Τεχν. Βοηθού Γ'

Ύπολογιστοΰ

10. Ύπολογιστοΰ Β', Ύποταμίου Β', Υπομηχα
νικού Δ', Τεχν. Βοηθού Δ'

Βοηθού.

11. Δοκίμου, Δοκίμου Ταμιακού, Δοκίμου Τεχνι
κού Βοηθού.

Δοκίμου

12. ’Εργοδηγού Ύπολογιστοΰ Α'
13. Τεχνίτου Α' Τεχνίτου Α' μισθ. κλί|μακος 4.000
14. Τεχνίτου Β' Τεχνίτου Α' μισθ. κλίμακος 3.000
15. Τεχνίτου Γ' Τεχνίτου Β'
16. Είσπράκτορος Α' Βοηθού Διαχειριστού μισθ. κλίμακος 4.000
17. Είσπράκτορος Β' Βοηθού Διαχειριστού μισθ. κλί,μ. 3.000· προ

σαυξημένου κατά τά 50% τής διαφοράς μετα
ξύ τού δασικού μισθού Βοηθού Διαχειριστού 
μισθ. κλίμακος 4.000 καί Βοηθού Διαχειριστού 
μισθ. κλίμακος 3.000

18. Είσπράκτορος Γ' Κ αταμετρητού
19. Κλητήρας Α' Κλητήρος Α'
20. Κλητήρας Β' Κλητήρος Β'
2.1. Κλητήρος Γ' Κλητήρος Γ’

2) Υπάλληλοι προαγόμενοι 
καί λαμβάνοντες ενδεχομένως εν 
τώ προηγουμένω βαθμώ βασικόν 
μισθόν μετά προσαυξήσεων άνώ- 
τερον τού μισθού τού είς δν π ρο
άγοντα ι βαθμού μετά τής έπί τη 
κτήσει τού βαθμού χορηγούμενης 
προσαυξήσεως, διατηρούν τον α
νώτερου μισθόν.

II. Καθιεροΰται είς τον Κλά
δου Είστφακτόρων ό βαθμός τού 
Άρχιεισπράκτορος μέ βασικόν 
μισθόν ’ίσον προς τον βασικόν μι
σθόν τού Λογιστού Β' Ε.Τ.Ε. καί 
είς τον Κλάδου τού Βοηθητικού 
Προσωπικού ό βαθμός τού ’Αρχι
κλητήρας μέ βασικόν μισθόν ίσον 
προς τον βασικόν μισθόν Ύπολο- 
γιστού Α' Ε.Τ.Ε.

Π ροαγωγαί είς τούς βαθμούς 
τού Άρχιεισπράκτορος καί ’Αρ
χικλητήρας γίνονται μόνον κατ’ 
άπόλυτον εκλογήν, έψ’ όσον έχει 
συμπληρωθή τουλάχιστον έξαε- 
τία εΰδοκίμου υπηρεσίας έν τώ 
βαθμώ τού Είσπράκτορος Α' ή 
Κλητήρας Α' άντιστοίχως.

III. 1) Χορηγούνται εις τούς 
υπαλλήλους προσαυξήσεις έπί 
τού βασικού μισθού ώς ακολού
θως:

Είς τούς Δοκίμους, Δοκίμους

Ταμιακούς καί Δοκίμους Τεχνι
κούς Βοηθούς πρώτη προσαύξη- 
σιςσις εξ 20% μετά δύο ετών 
πραγματικήν υπηρεσίαν έν τώ 
βαθμώ τούτω, έν συνεχεία δέ δεύ
τερα καί τρίτη προσαύξησις έκ 
15% μεθ’ έκάστην τών επομένων 
δύο διετιών πραγματικής υπηρε
σίας καί έν συνεχεία τετάρτη καί 
πέμπτη προσαύξησις έκ 15% 
μεθ’ έκάστην τών έπομένων δύο 
τριετιών πραγματικής υπηρεσί
ας. Είς τούς Ύπολογιστάς Β' 
καί Α', Ύποταμίας Β' καί Α', 
Υπομηχανικούς Δ' καί Γ', τε
χνικούς Βοηθούς Δ' καί Γ’, Λο- 
γιστάς Β', ταμίας Β', υπομηχα
νικούς Β' καί τεχνικούς βοη
θούς Β' πρώτη προσαύξησις 
έξ 20% μετά δύο έτών πρα
γματικήν υπηρεσίαν έν τώ βα
θμώ τούτω, έν συνεχεία δέ δευ- 
τέρα, τρίτη, τετάρτη καί πέμπτη 
προσαύξησις έκ 15% μεθ’ έκά
στην τών έπομένων τεσσάρων δι
ετιών πραγματικής υπηρεσίας, 
καταργουμένου εφεξής τού έπί 
τού βασικού μισθού τών βαθμών 
τούτων χορηγουμένου έφ’ άπαξ 
επιδόματος εΰδοκίμου παραμο
νής έν τώ βαθμώ.

Είς τούς Είσπ'ράκτορας Β' καί

Γ', Τεχνίτας Β' καί Γ' καί Κλη
τήρας Β' πρώτη προσαύξησις έξ 
20% μετά δύο ετών πραγματικήν 
υπηρεσίαν έν τώ βαθμώ τούτω, 
έν συνεχεία δέ 2α, 3η, 4η καί 5η 
προσαύξησις έκ 15% μεθ’ έκά
στην τών έπομένων τεσσάρων δι
ετιών πραγματικής υπηρεσίας, 
καταργουμένου εφεξής τού έπί 
βασικού μισθού τών βαθμών τού
των χορηγουμένου έφ’ άπαξ έπι- 
δόματος εΰδοκίμου τίσραιμονής έν 
τώ βαθμώ.

Είς τούς Κλητήρας Γ' πρώτη 
προσαύξησις έξ 25% μετά δύο έ
τών πραγματικήν ύπηρεσίοιν έν 
τώ βαθμώ τούτω, έν συνεχεία δέ 
2α, 3η, 4η καί 5η προσαύξησις 
έξ 20% μεθ’ έκάστην τών έπομέ
νων τεσσάρων διετιών πραγμα
τικής υπηρεσίας, καταργουμένου 
έφεξής τού έπί τού βασικού μι
σθού τού βαθμού τούτου χορη
γουμένου έφ’ άπαξ έπιδόμοοτος 
εΰδοκίμου παραμονής έν τώ βα
θμώ.

Είς τούς Είσπράκτορας Α' καί 
Τεχνίτας Α', κατά τροποποίησιν 
τών έπί τού προκειμένου ίσχυόν- 
των, πρώτη προσαύξησις έξ 20% 
μετά δύο ετών πραγματικήν υπη
ρεσίαν έν τώ βαθμώ τούτω, έν

συνεχεία δέ 2α, 3η, 4η καί 5η 
προσαύξησις έκ 15% μεθ’ έκά
στην τών έπομένων τεσσάρων δι
ετιών πραγματικής υπηρεσίας, 
έν συνεχεία 6η προσαύξησις έκ 
10% μετά έν έτος πραγματικής 
υπηρεσίας καί έν συνεχεία 7η, 
8η, 9η καί 10η προσαύξησις έκ 
10% μεθ’ έκάστην τών έπομένων 
τεσσάρων τριετιών πραγματικής 
υπηρεσίας.

Είς τούς Κλητήρας Α’, κατά 
τροποποίησιν τών έπί τού1 προκει
μένου ίσχυόντων πρώτη. προσαύ- 
ξησις έξ 20% μετά δύο έτών 
πραγματικήν υπηρεσίαν έν τώ 
βαθμώ τούτω, έν συνεχεία δέ 2α, 
3η, 4η καί 5η προσαύξησις έκ 
15% μεθ’ έκάστην τών έπομένων 
τεσσάρων διετιών πραγματικής 
υπηρεσίας καί έν συνεχεία 6η, 
7η, 8 ,9η καί 10η προσαύξησις 
έκ 10% μεθ’ έκάστην τών έπομέ
νων πέντε τετραετιών πραγματι
κής υπηρεσίας.

Είς τούς ’Εργοδηγούς, πέραν 
τών χορηγούμενων πέντε προσ
αυξήσεων; 6 η προσαύξησις έκ 
15% μετά τριών έτών πραγματι

κήν υπηρεσίαν έν τώ βαθμώ τού
τω καί έν συνεχεία 7η, 8η, 9η καί 
10η προσαύξησις έκ 10% μεθ’ έ
κάστην τών έπομένων τεσσάρων 
τριετιών πραγματικής υπηρεσί
ας.

Είς τούς Άρχιεισπράκτορας 
1η προσαύξησις έκ 15% μετά δύο 
έτών πραγματικήν υπηρεσίαν έν 
τώ βαθμώ τούτω, έν συνεχεία δέ 
2α, 3η, 4η, 5η καί 6η προσαύ- 
ξησις έκ 15% μεθ’ έκάστην τών 
έπομένων πέντε τριετιών πρα
γματικής υπηρεσίας καί έν συνε
χεία 7η, 3η, 9η καί 10η προσαύ- 
ξησις έκ 10% μεθ’ έκάστην τών 
έπομένων τεσσάρων τριετιών 
πραγματικής υπηρεσίας.

Είς τούς ’Αρχικλητήρας πρώτη 
προσαύξησις έκ 1 5% μετά δύο έ
τών πραγματικήν υπηρεσίαν έν 
τώ βαθμώ τούτω, έν συνεχεία δέ 
2α, 3η, 4η, 5η καί 6η προσαύ- 
ξησις έκ 15% μεθ’ έκάστην τών 
έπομένων πέντε τριετιών πρα
γματικής υπηρεσίας καί έν συνε
χεία 7η, 8η, 9η καί 10η προσαύ- 
ξησις έκ 10% μεθ’ έκάστην τών 
έπομένων τεσσάρων τριετιών

πραγματικής υπηρεσίας.
Είς τούς λοιπούς βαθμούς έξα- 

κολουθούν χορηγούμενοι αί προσ
αυξήσεις βασικού μισθού, αΤτινες 
προβλέπονται δι’ αύτούς έν άρ- 
θρω 7 τού ’Οργανισμού τής Υ
πηρεσίας καί οδτινος άρθρου αί 
διατάξεις έχουν εφαρμογήν καί Ι
σχύουν καί έπί τών διά τής πα- 
ρούσης παραγράφου καθοριζομέ- 
νων προσαυξήσεων.

2) Ή χορήγησις τών κοιτά το 
άρθρον 7 τού ’Οργανισμού τής 
Υπηρεσίας καί τών βάσει τής 
παρούσης Συλλογικής Συμβάσε
ως Εργασίας όριζομένων προσ
αυξήσεων, λόγω εΰδοκίμου υπη
ρεσίας είς τον αΰτόν βαθμόν, 
διαρυβμίζεται ώς έξης:

α) Έκ τού συνολικού ποσο
στού προσαυξήσεως λόγω τών έ
πί τού βασικού μισθού όριζομέ
νων ώς άνω προσαυξήσεων, μέρος 
άνερχάμενον εις τό κατωτέρω ο
ριζόμενου ποσοστόν έπί τού βα
σικού μισθού έκαστου άντιστοί- 
χως βαθμού χορηγείται έξ αρχής 
άπό τής προαγωγής καί κτήσεως 
τού βαθμού, ώς ακολούθως:

Διευθυντής — 75% έπί συνολικού ποσοστού προσαυξτ σεων 75%
Υποδιευθυντής - ’Αρχιμηχανικός — 75% » » » » 75%
Συιμπρ. Υποδιευθυντής - Συμπρ. Ύπ)ντής Τα-
μείου - Έπιμηχανικός — 44% » » » » 75%
Τμηματάρχης Α' - Τμηματάρχης Α' Ταμείου -
Μηχανικός Α' — 41% » » » » 75%
Τμηματάρχης Β' - Τμηματάρχης Β' Ταμείου -
Μηχανικός Β' — 38% » » » » 75%
Ύποτμηματάρχης - Ύποτμηματ. Ταμείου - Μη-
χανικός Γ' — 40% » » » » 75%
Λογιστής Α' - Ταμίας Α' - Υπομηχανικός Α'
Τεχν. Βοηθός Α' 1 ί Ο ό° » » » 75%
Λογιστής Β' - Ταμία ς Β' - Υπομηχανικός Β' -
Τεχν. Βοηθός Β' — 40% » » » » 80%
Υπολογιστής Α' - Ύποταμίας Α' - Ύπομηχ)
κός Γ' - Τεχν. Βοηθός Γ' -- 30% » » » » 80%
Υπολογιστής Β' - Ύπσταμ. Β' - Ύπημηχ) κός
Δ' - Τεχν. Βοηθ. Δ' —- 25% » » » » 80%
Δόκιμος - Δόκιμος Ταμιακός - Δόκιμος Τεχνι-
κός Βοηθός — 20% » » » » 80%
Εργοδηγός — 60% » » » » 1.30%
Τεχνίτης Α' — 50% » » » » 130%
Τεχνίτης Β' — 20% » » » 80%
Τεχνίτης Γ' — 10% » » » » 80%
Άρχ ι ει σπράκτωρ — 60% » >> » » 130%
Είσπράκτωρ Α' — 40% » » » » 130%
Είσπράκτωρ Β' — 30% » » » » 80%
Είσπράκτωρ Γ' — 10% » » » » 80%
Άρχιικλητήρ — 75% » » » » 130%
Κλητήρ Α' — 45% » » » » 130%
Κλητήρ Β' —ι 32% » » » » 80%
Κλητήρ Γ' » » » 105%

β) Τό υπόλοιπου, μετ’ άφοοίρε- νου μέρους, χορηγείται, μέχρις ι τέρω οριζόμενου .μέρος δΓ έκά-
σιν του κατά τά άνω χορηγούμε- έξαντλήσεως, κατά τό ώς κάτω- | στην προσαύξηο tv:

Βαθμός Προσαυξήσει ς

A' Β' Γ' Δ' Ε'
Διευθυντής -- -- - — -- --
Υποδιευθυντής - Αρχιμηχανικός --- --- — -- --
Συμπρατ. Ύποδ)ντής, Συμπρ. Ύπ)ντής Ταμείων *
Έπιμηχανικός 16% 15% — -- --
Τμηματάρχης Α', Τμημ. Α' Ταμείων, Μηχαν ι-
κός Α' 5% 14% 15% --- ---
Τμηματάρχης Β', Τμημ. Β' Ταμείων, Μηχαν ι-
κός Β' 19% 7% 11% -- --
Ύποτμηματάρχης, Ύποτμημ. Ταμείων, Μηχαν ι-
κός Γ' 13% 7% 7% 8% —
Λογιστής Α', Ταμίας Α', Ύπαμηχ. Α', Τεχν.
Βοηθός Α' 6% 11% 11% 7% —-
Λογιστής Β', Ταμίας Β', Ύπομηχ. Β', Τεχν.
Βοηθός Β' 10% 10% 10% 10% —
Υπολογιστής Α', Ύποταμ. Α', Ύπαμηιχαν. Γ'
Τεχν. Βοηθός Γ' 10% >10% 10% 10% 10%
Υπολογιστής Β', Ύποταμ. Β', Ύπσμηχαν. Δ',
Τεχν. Βοηθός Δ' 15% 15% 10% 10% 5%
Δόκιμος, Δόκιμος Ταμιακός, Δόκιμος Τεχνικός
Βοηθός 15% .15% 10% 10% 10%

ΣΤ' Ζ' Η' Θ' 1'
Εργοδηγός 15% 15% 10% 10% 10% 10% — — --- ---
Τεχνίτης Α' 10% 10% 10% — 10% 10% 10% 10% 10% —
Τεχνίτης Β' 15% 15% 10% 10% 10%
Τεχνίτης Γ' 20% 15% 15% 10% 10%
Άρχ ι είσπράκτωρ 15% 15% 10% 10% 10% 10% — — — —

Είσπράκτωρ Α' 10% 10% 10% 10% — 1.0% 10% 10% 10% 10%
Είσπράκτωρ Β' 15% 15% 10% 10% —
Είσπράκτωρ Γ' 20% 15% 15% 10% 10%
Άρχιικλητήρ 15% 15% 15% 10% — — — — — —

Κλητήρ Α' 10% 10% 15% — 10% 10% 10% 10% 10% —
Κλητήρ Β' 111 % 10% 10% 15% 20%
Κλητήρ Γ' 27% 20% 20% 20% 18%

I V.1. Τό είς τούς άρρενας έγγα
μους υπαλλήλους χορηγούμενου 
ειδικόν έπίδομα έκ 10% έπί τού 
μισθού διά τήν σύζυγον έπεκτεί- 
νεται καί είς τάς θήλεις έγγάμους 
υπαλλήλους, δέν δυναται δέ νά 
είναι κατώτερον τών δρχ. 350.

Τό έπίδομα είς τάς θήλεις εγ
γάμους υπαλλήλους χορηγείται υ
πό τάς ακολούθους προϋποθέ
σεις:

α) Έφ’ όσον ό σύζυγος δέν 
λαμβάνει έξ οίασδήποτε πηγής 
τοιούτον έπίδομα.

β) Έφ’ δσον ό σύζυγος έχει 
μηνιαίου άκαθάριστον εισόδημα 
έξ οίασδήποτε πηγής μέχρι δρα
χμών 4.500. Έάν ό σύζυγος έχη 
μηνιαΐόν άκαθάριστον εισόδημα 
έξ οίασδήποτε πηγής άπό δρα- 
χμάς 4.501 —μέχρι 5.000— δι
καιούται τού έπιδόματος είς πο
σοστόν μόνον 60% καί άπό 5.001 
—μέχρι 5.500— είς ποσοστού 
μόνον 40%.

2. Τό είς τούς άρρενας έγ
γάμους υπαλλήλους χορηγούμε
νου ειδικόν έπίδομα έκ 5% έπί

τού μισθού δι’ έκαστον τέκνου έ- 
πεκτείνεται δι’ όλα τά τέκνα άπ'ε- 
ριορίστως άριθμού αΰτών, χορη
γείται δέ καί είς τάς θήλεις έγ
γάμους υπαλλήλους, μή δυνάμε- 
νον νά είναι διά τό πρώτον τέκνου 
κατώτερον τών δρχ. 175.

Τό έπίδομα τέκνων χορηγείται 
διά μέν τά άρμενα μέχρι συμπλη- 
ρώσεως τού 21ου έτους τής ήλι- 
κίας των, διά δέ τά θήλεα μέχρι 
συνάψεως γάμου, έφ’ δσον είς 
άμφοτέρας τάς περιπτώσεις τά 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.)



(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΙΕΚ ΤΗΣ 3ι>ς ΣΕΛ.)
τέκνα δεν έργάζονται.

Τό έπίδομα διά τά άρρενα τέ
κνα τταρέχεται και μετά την συμ- 
πλήρωσιν τού 21ου Ετους, μέχρι 
τής συμπληρώσεως και τοΰ 25ου 
Ετους τής ηλικίας των, έφ’ όσον 
ταΰτα συνεχίζουν μεταγυμνασια- 
κάς σπουδάς είς άνεγνωρισμένας 
υπό τοΰ Κράτους Σχολάς έν τη 
ημεδαπή ή εις αντιστοίχους Σχο
λάς τής αλλοδαπής και έφ1’ όσον 
δέν Εχουν άναλάβει οΐανδήποτε 
έπί μισθώ Εργασίαν.

3. Τό έπίδομα τέκνου χορηγεί
ται Επίσης:

α) Είς τους ΰπαλλήλους, άρ- 
ρενας ή θήλεις, τους διατελοΰν- 
τας έν χηρεία ή διαζεύξει έφ’ 6- 
σον οΰτοι συντηρούν τά έκ τοΰ 
γάμου τέκνα των.

β) Είς τούς άρρενας υπαλλή
λους, διά τέκνα τής συζύγου αυ
τών έκ προηγουμένου γάμου της, 
έφ’ δσον κατά την κ,ρίσιν τής Δι- 
οικήσεως συντηρούν ταΰτα.

γ) Είς τούς υπαλλήλους, άρ
ρενας ή θήλεις ,διά τά τέκνα τά 
υιοθετούμενα παρ’ αύτών μετά 
την λύσιν τού γάμου των, λόγω 
θανάτου τού Ετέρου1 συζύγου ή 
λόγω διαζυγίου.

δ) Είς τούς άγαμους υπαλλή
λους, άρρενας ή θήλεις, διά τά 
τέκνα τά υιοθετούμενα παρ’ αύ
τών.

4. Τά έπίδομα τέκνων χορηγεί
ται είς τάς θήλεις υπαλλήλους 
και άν Ετι ό σύζυγος λαμδάνη Ε
πίδομα διά τά αύτά τέκνα, έξαι- 
ρουμένης τής περιπτώσεως καθ’ 
ήν ό σύζυγος υπηρετεί παρά τή 
Τραπέζη.

V. Είς τό προσωπικόν τής 
Τραπέζης χορηγείται τό υπό τής 
ΰπ’ άριθ. 21)1973 άποψάσεως 
τού Δευτεροβαθμίου Διοικητικού 
Δικαστηρίου ’Αθηνών όρισθέν Ε
πίδομα πολυετούς ύπηρεσίσς Ε
πί τού μισθού έκ 5% άπό τής 
συμπληρώσεως δετούς ύπήρεσί- 
ας.

VI. Είς τούς υπαλλήλους τής 
Τραπέζης διά Πράξεων τού Διοι
κητικού χορηγούνται τά είς τούς 
υπαλλήλους τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος εκάστοτε τυχόν κατα
βαλλόμενα πάσης φύσεως Επιδό
ματα λόγω θέσεως, βαθμού, Εξό
δων παραστάσεως, ισολογισμού 
καί λοιπαί άμεσοι παροχαί, ύπό 
τάς αυτάς δέ προϋποθέσεις καί 
ορούς υπηρεσιακής καταστάσε- 
ως.

VII. 1. Ή διά τής παρούσης 
Συλλογικής Συμβάσεως γεναμέ- 
νη ρύθμισις, ήτις, ώς έν τώ προ- 
οιμίω άναφέρεται, σκοπεί είς την 
έξαμοίωσιν τού συνολικού ποσού 
τών πάσης φύσεως αποδοχών τού 
Προσωπικού τής Τραπέζης προς 
τάς αντιστοίχους τοιαύτας, τάς 
λαμβανομένας ύπό τού Προσωπι
κού τής Τραπέζης τής Ελλάδος,

ϊό ίιοικ. ΙϋρΙοιίΙιον
εύχαρισίΒΐ
τον
ί IBC

Προς τον Πρόεδρον τής ΟΤΟΕ 
κ. Πόρ/cv Παπαρροδόττουλον άπε
στάλη υπό τοΰ Διοικ. Συμβου
λίου τοΰ Συλλόγου τό ακόλουθον 
τηλεγράφημα:

Κύριον
ΠΑΝΟΝ ΠΑΠΑΡΟΔΟΠΟΥΛΟΝ 
ΠΡΟΕΔΡΟΝ CM) ΜΑΙΑΣ Τ.Ο.,Ε.
Σ ΙΝΆ 16

’ Ενταύθα
Έκιφρά'ζαμεν ευχαριστίας Προσω- 

πικοΰ Ε.Τ.Ε. διά συμπαράστασίν 
σας είς άγώνα μας διά τήν Τσην με- 
ταχείρισιν. ' ίκανοποίησίς αϊτήιματος 
πληροί χαράς απαντας Τραπεζου- 
παλλήλους.
Αλ ΤΟ Δ)ΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ό Πρόεδρος 
Ν. ΠI ΣΚΟΠΟΣ

Ό Γενικός Γραμμαπεϋς 
ΑΛ. ΡΩΣΣΕΤΗΣ

ώς αύται έν τώ προοιμάω καθορί
ζονται, συναμολογεΐται δτι θ’ ά- 
ποτελή διαρκή τοιαύτην έν τώ 
μέλλοντι ύπό την Εννοιαν, δτι 
πάσα μεταβολή τών έν λόγω άπο- 
δοχών τού Προσωπικού τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος θά συνεπά
γεται άντίστονχον τοιαύτην τών 
αποδοχών τού Προσωπικού τής 
Τ ραπέζης.

2. Δεδομένου δτι ώς βάσις κα
θορισμού τών κατά βαθμούς βα
σικών μισθών καί τών πάσης φύ
σεως λοιπών ώς άνω άποδοχών 
τού προσωπικού τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, ώς αΰτη, διαμο,ρ- 
φοΰται συμφώνως προς τούς ί- 
σχύοντας σήμερον ’Οργανισμούς 
ή Κανονισμούς τών δύο Τραπε- 
ζών, πάσα τυχόν μεταβολή τής 
άντιστοιχίας έπελευσομένη άπό 
τής ύπ'ογ ραφής τής παρούσης 
Συλλογικής Συμβάσεως θά συνε
πάγεται άνάλογον μεταβολήν 
τών διά τής παρούσης Συλλογι
κής Συμβάσεως οριζόμενων.

3. Αί σχέσεις Εργασίας τοΰ 
προσωπικού τής Τραπέζης Εξα
κολουθούν διεπάμεναι ύπό τών 
διατάξεων τού 'Οργανισμού τής 
Υπηρεσίας τής Τραπέζης, έφ’ δ
σον έν τή παρούση Συλλογική 
Συμβάσει δέν περιέχεται διάφο
ρος ρύθμισις.

VI I I. Ή ισχύς τής παρούσης 
Ειδικής Συλλογικής Συμβάσεως 
’Εργασίας άρχεται άπό τής 1ης 
Δεκεμβρίου 1973, τά δέ έξ αύτής 
οίκονομ ικά αποτελέσματα Επέρ
χονται άπό τής 1ης ’Ιουλίου 
1974.

φάσεων τού Υπουργού τής Ερ
γασίας έν τή Έφημερίδι τής Κι> 
βερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 184)30.6.58 
— Τεύχος Β') παύουν ίσχύουσαι 
άπό τής 1ης Ιουλίου 1974.

3) ’Από τής 1ης Ιουλίου 
1974 καί Εφεξής καταργούνται 
τά πάσης φύσεως Επιδόματα, Ε
πιμίσθια ή ετεραι ύπό οίανδήπ'ο- 
τε ονομασίαν χορηγούμενοι ύπό 
τής Τραπέζης είς τό προσωπικόν 
πρόσθετοι παροχαί, έξαιρουμέ- 
νων τών έν παραγράφω VI άνα- 
φερομένων, τής Διοικήσεως τής 
Τραπέζης επιφυλασσόμενης, ό
πως άπό τής ήμεραμηνίας ταύτης 
ποιήται χρήσιν τού έκ τού άρθρου 
8 παράγραφος 4 τού ’Οργανι
σμού Υπηρεσίας δικαιώματος 
της εις Εξαιρετικός περιπτώσεις.

4) Οικονομικά αποτελέσματα 
έπερχόμενα . έκ τής έφαρμογής 
τού ’Οργανισμού τής Υπηρεσίας 
τής Τραπέζης άπ τής ισχύος τής 
παρούσης Συλλογικής Συμβάσε
ως καί μέχρι τής 30.6.74 ουδό
λως θίγονται.

5) Είς περίπτωσιν καθ’ ήν τό 
σύναλαν τών πάσης φύσεως Ετη
σίων άποδοχών, ύπολογιζομένων 
βάσει τού λαμβανομένου μισθού 
κατά τον μήνα ’Ιούνιον 1974 εΤ- 
ναι μεΐζον τοΰ κατά τον αυτόν 
μήνα συνόλου τών Ετησίων απο
δοχών ύπολογιζομένων βάσει τής 
παρούσης Συλλογικής Συμβάσε
ως, χορηγείται ή προκύπτουσα 
έπί ελαττον διαφορά μέχρις ού 
αΰτη καλυφθή διά προαγωγής είς 
άνώτερον βαθμόν ή χορηγήσεως 
προσαυξήσεων λόγω ευδόκιμου 
παραμονής έν τώ βαθμώ,

X. Εντός τοΰ μηνάς Δεκεμ

βρίου 1973 καί Εναντι τών άπό 
1.7.1974 καί Επέκεινα έπερχομέ- 
νων τυχόν βάσει τής παρούσης 
αυξήσεων άποδοχών, ή Τράπεζα 
θά καταβάλη τό συνολικόν ποσόν 
τών δραχμών 15.000.000, έπιμε- 
ριζάμενον άναλόγως μεταξύ τών 
δικαιούχων. Αί έπί μέρους αύται 
καταβολαί θέλουν συμφηφισθη 
προς τάς άπό 1.7.1974 καί Επέ
κεινα άποδοχάς τών δικαιούχων.

Ή παρούσα Συλλογική Σύμ- 
βασις ’Εργασίας έγένετο είς έξ 
πρωτότυπα, ύπογραψέντα άπαν
τα ύπό τών ώδε συμβαλλομένων, 
έξ ών εν κατατεθήσεται είς τήν 
άρμοδίαν Υπηρεσίαν τού Υ
πουργείου Άπασχολήσεως συμ
φώνως προς τάς διατάξεις τού 
Ν. 3239)1955, ώς έτροποποιήθη 
ιμεταγενεστέρως, π'ρός εκδσσιν 
τής περί δημοσιεύσεως άποφάσε- 
ως τοΰ κ. Υπουργού Άπασχολή- 
σεως, άνά έν δέ ελαβεν έκαστος 
τών συμβαλλόμενων.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Λι£ την ΕβΝΙΚΗΜ ΤΡΑΠΕΖΜ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε- 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Διά -τόν Σύλλογον 'Υπαλλήλων 
'Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος

Αντίθετοι npifi τον νόμον 
ηοτοοτοτιηοι ίιπτόξΕΐϋ επιφέρουν 

τήνΐιόλιισιν Σωμοτείων

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΑΑΙ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Τρίτη είς τό κείμενον τής Συλλογικής Συμβάσεως, ή υπογραφή τοΰ Γεν. Γραμιματέως τοΰ Συλλόγου μας 

κ. Άλ. Ρωσσέτη. Τήν ίδια στιγμή ά κ Διοικητής υπογράφει τό άντίτυπον τής Συμβάσεως.

IX. 1) Κατά τήν πρώτη ν Ε
φαρμογήν τής παρούσης Συλλο
γικής Συμβάσεως αί βάσει αυτής 
καθοριζόμενα! προσαυξήσεις έπί 
τοΰ βασικού μισθού τού οικείου 
βαθμού έπί τή κτήσει τούτου κα; 
έν συνεχεία λόγω ευδόκιμου πα
ραμονής έν τώ βαθμώ Επέρχονται 
αυτοδικαίως, μη άπαιτουμένης 
προς τούτο ειδικής Πράξεως τής 
Διοικήσεως. Ή προσμέτρησις 
τών προσαυξήσεων θέλει γίνει έ
πί τή βάσει τών προβλεπομένων 
ύπό τής παρούσης Συλλογικής 
Συμβάσεως Εργασίας χρονικών 
όρίωιν χορηγήσεως αύτών άπό 
τής χρονολογίας κτήσεως τού βα
θμού, υπολογιζόμενων καί τών τυ
χόν προωθήσεων ή στασιμοτή
των.

Έπί δημιουργηβέντος θέματος υ
πό τών Συλλόγων Βοηθητικού Προ
σωπικού καί Είσπρακτόρων υπεβλή
θη εις τήν Ο. Τ. Ο. Ε. ή κατωτέρω 
γνωμάτευα ις ύπό τοΰ ναμιικοΰ της 
συμβούλου κ. Σπ. Μαναύσου.
Πρός τήν
‘Ομοσπονδίαν Τραπεζοϋπαλληλικών 
'Οργανώσεων Ελλάδος 
Σίνα 16
’Ενταύθα 
Κύριε Πρόεδρε,

Έπί τοΰ διαβιβασθέντος μοι ύπ’ 
άριθμ. πρωτ. 55)31.9.1973 πρός 
υμάς εγγράφου τοΰ Συλλόγου Βοη
θητικού Προσωπικού Εθνικής Τρα
πέζης, έχω τήν τιμήν νά έκθέσω τά 
ακόλουθα:

I. Έκ τών έκτιθεμένων είς τό 
έγγραφον τούτο τοΰ Συλλόγου Βοη
θητικού Προσωπικού ’Εθνικής Τρα
πέζης προκύπτει δτι τόσον ό Σύλ
λογος αύτός, δσον καί ό Σύλλογος 
Είσπρακτόρων Εθνικής Τραπέζης 
μεταξύ τών σκοπών των περιλαμβά- 
νουσι και τήν παροχήν οικονομικής 
ένισχύσεως πρός τά έξερχάμενα τής 
υπηρεσίας τής Τραπέζης μέλη των 
ή τάς οικογένειας των έν περιπτώ- 
σει θανάτου των. Το ποσόν τής πα
ρεχόμενης οικονομικής ταύτης ένι
σχύσεως ίσοΰται πρός τάς άποδο
χάς ώρισμένου αριθμού μηνών. Πρά
γματι δέ είς τό Καταστατικόν έκα- 
τέρου τών Συλλόγων ορίζεται ό τοι- 
οΰτος σκοπός, περιέχονται δέ είς 
αυτό σχετικά! λεπτομερειακά! διατά
ξεις. Πρός έπίτευξιν τοΰ σκοπού 
τούτου ορίζεται εις τό Καταστατι
κόν έκατέρου τών Συλλόγων συν
δρομή τών μελών εις ποσοστόν έπ! 
τών αποδοχών των (0,50%—1% διά 
τόν Σύλλογον Βοηθητικού -Προσω
πικού καί 1,50% διά τόν Σύλλογον 
Είσπρακτόρων δυνάμενον νά αΰξο- 
μειοΰται). Είς τό, ώς εΐρηται, έγ-ι 
γραφον έκτίθεται προσέτι δτι ό 
Σύλλογος Είσπρακτόρων άπεφάσι- 
σε τήν διανομήν είς έκαστον τών 
μελών του άνά μιάς μετοχής τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
(προφανώς έκ τών ά-νηκουσών είς 
τήν περιουσίαν του μετοχών ή, ό- 
περ τό αυτό, μελλουσών νά άποκτη- 
θώσι διά χρημάτων τής περιουσίας 
του), χωρίς νά διευκρινίζεται άπό 
ποιον δργανον τού Συλλόγου καί 
κατά ποιαν διαδικασίαν (π.χ. διά 
συμπληρώσεως τού Καταστατικού: 
έλήφθη ή άπόφασις.

II. Τά τών έφαρμοστέων, σχετι- 
κώς μέ τά δεδομένα τοιαΰτα, νομο-1 
θετικών διατάξεων έχουσιν ώς ακο
λούθως :

Έκτος τών γενικών περί σωμα
τείων διατάξεων, αί όποΐαι είναι αί 
τού 'Αστικού Κώδικος καί προσέτι 
ήδη αί τού Ν.Δ. 795)1971 καταρ- 
γήσαντος τάς μέχρι τής δημοσιεύ- 
σεώς του ίσχυούσας παρεμφερείς 
διατάξεις τού Ν.Δ. 281)1914, ύφί- 
στανται καί διατάξεις ρυθμίζουσαι 
εϊδικάς κατηγορίας σωματείων, 
ΰπ’ άριθ. 1198)1967 καταχωρισμέ
νη είς τήν Έπιθεώρησιν Εργατικού 
Δικαίου, τόμ. 26, σελ. 1502.

Έν δψει αύτών ή ίσχύουσα νομο
θεσία προβλέπει καί διά τήν περί- 
πτωσιν καθ' ήν έπαγγελματικόν σω- 
ματεΐον θέλει νά προβή εις παρο- 
χάς πρός τά μέλη του περί τών ο
ποίων όρίζουσιν αΐ διατάξεις περί 
άλληλοβοηθητικών σωματείων καί 
ταμείων. Είς τήν περίπτωσιν αύτήν 
τό έπαγγελματικόν σωματεΤον, μή 
δυνάμενον αυτό τό ίδιον νά προβή 
είς τοιαύτας παροχάς πρός τά μέ
λη του, θά πρέπει νά ίδρυση ιδιαί
τερον άλληλοβοηθητικόν ταμεΐσν, έ- 
χον χωριστήν διαχείρισιν -καί απο
τελούν ίδιον νομικόν πρόσωπον, δια-

κεκριμένον τού έπαγγελματικοΰ σω
ματείου (άρθρ. 21 Ν. 281)1914), 
τούτο δέ καί όχι τό έπαγγελματι
κόν σωματεΐον θά προβαίνη είς τάς 
παροχάς.

IV. Κατά ταΰτα, αΐ περί τών, ώς 
εΐρηται, παροχών πρός τά μέλη των 
διατάξεις τού Καταστατικού τού 
Συλλόγου Βοηθητικού -Προσωπικού 
'-Εθνικής Τραπέζης και τού ,Κατα- 
στατπκοΰ τοΰ Συλλόγου Είσπρακτό-* 
ρων ’Εθνικής Τραπέζης άντιβαίνου- 
σι πρός τόν νόμον.

Ή ύπό τού Δικαστηρίου έγκ-ρισις 
τοΰ Καταστατικού δέν δύναται νά 
προσδώση κύρος είς τάς άντιβαι- 
νούσας πρός τόν νόμον διοττάξεις, 
ή δέ τοιαύτη πρός τόν νόμον άντί- 
θεσις τών διατάξεων τοΰ Καταστα
τικού δύναται νά θεωρηθή ώς λόγος 
διαλύσεως τού σωματείου (βλέπε 
Τούσην, Γενικά! Άρχαϊ 'Αστικού Δι
καίου, παράγρ. 53 σημ. 3).

V. Είδικώτερσν, όσον αφορά τήν 
διανομήν άνά μιάς μετοχής τής Ε
θνικής Τραπέζης είς τά μέλη τοΰ 
Συλλόγου Είσπρακτόρων, ισχύουν 
τά άνωτέρω έκτιθέμενα. Ή διανο
μή αΰτη άντιβαίνει έπί πλέον πρός 
τόν, κατά τό άρθρον 78 τοΰ 'Αστι
κού Κώδικος όρισμόν τοΰ Σωμα
τείου ώς ένώσεως προσώπων έπι- 
διωκούσης σκοπόν μή κερδοσκοπι
κόν, άλλ’ ιδίως πρός τήν απαγο
ρευτικήν διάταξιν τού άρθρου 106 
τού ’Αστικού Κώδικος καθ’ ήν «ή 
περιουσία τοΰ διαλυθέντος σωμα
τείου έν οϋδεμιά περιπτώσει διανέ
μεται μεταξύ τών μελών». Έφ’ δ
σον ή διάταξις αΰτη άπαγαρεΰει 
τήν διανομήν τής περιουσίας (είτε 
όλης, είτε μέρους αυτής) είς τήν 
περίπτωσιν διαλύσεως τοΰ σώμα-1 
τείου, κατά μείζονα λόγον απαγο
ρεύει αυτήν υφισταμένου καί λει- 
τουργοΰντος τού σωματείου. "Αλλως 
θά ήτο ευχερέστατη ή καταστρατή- 
γησις τής διατάξεως αυτής, έάν έ
γένετο ή διανομή τής περιουσίας 
είς τά μέλη καί μετ’ ολίγον χρό
νον άπεφασίζετο ή προεκαλεϊτ-ο ή 
διάλυσίς του.

VI. Έπί τή βάσει τών άνωτέρω 
έκτιθεμένων δύνοίνται νά άντιμετω- 
πισθώσι τά προβλήματα περί ών 
τό πρός τήν ΰμετέραν ‘Ομοσπον
δίαν έγγραφον τού Συλλόγου Βοη
θητικού Προσωπικού τής Εθνικής 
Τραπέζης.

01 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΙΣΗΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Πο,ραθέτο,μεν κατωτέρω από
σπασμα άνακοινώσεως τοΰ Συλ
λόγου Υπαλλήλων ’Εμπορικής 
Τραπέζης χαρακτηριστικόν τής 
άπηχήσεως πού εΐχεν καί είς τό 
προσωπικόν τών άλλων Τραπε
ζών ή υπογραφή τής ί'σης μετα
χειρίσεων:

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Έδέσποσεν έπί παντός, μέ δλην 

τήν υλικήν και ήθ-ικήν του βαρύτητα, 
τό έπελθόν γεγονός τής "Ισης Με- 
ταχειρίσεως, είς τούς Συναδέλφους 
μας τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Καί δέν κατεπλάγηιμεν. Τό άν<χ- 
μένομεν -καί συναγωνιούσαμε, -κατά 
τάς διαφόρους λεπτάς φάσεις του; 
μετά τών Συναδέλφων μας τής Ε
θνικής Τραπέζης καί τής Τραπεζοϋ
παλληλικής μας Οϊκογενείας/ γενι- 
κώτερον. Καί έπανηγυρίσαίμε μαζί 
των, διότι τό δνειρον μιάς 20ετίας 
έγένετο έπί τέλους πραγματιικστης».

2) Αί διατάξεις τής παραγρά
φου 1 τοΰ άρθρου 1 3 καί τής πα
ραγράφου 3 τοΰ άρθρου 7 τού 
'Οργανισμού Υπηρεσίας τής 
Τραπέζης, ώς καί αί συναφείς 
πρός ταύτας διατάξεις τών άπό 
5.6.1958 -καί 9.6.1958 Συλλογι
κών Συμβάσεων ’Εργασίας, 5ηγ 
μοσιευθεισών διά τών ύπ’ άοιθ. 
37883)7921 καί 37884)7923 
τού έτους 1958 άντιστοάχων άπο-

Διά πράξεων τοΰ κ. Διοικητοϋ έ- 
τοποΰετήβησαν:

—Ό κ. Μιχαήλ Ζώτας, Λογιστή; 
Β' τάξεως, παρά τφ 'Τποκίματι 
Σερρών, είς τό Πρακτορεϊον Θά
σου, ώς Ιΐ ροϊστάμενος αύτοΰ, άντί 
τοΰ κ. Γεωργίου Μπάρμπα, Λογι- 
στσΰ Β' τάξεως, τοποτΊετουμένου είς 
τό 'Υποκατάστημα Έλενθερουπό- 
λεως, ώς Δ-ιευθνντοΰ, άντί τοΰ κ. 
Ίω. Κοτζαμάνη, Τμηματάρχου Α- 
τάξεως, τοποθετούμενου είς τό ύ- 
ποκ)μα ’Αμπελοκήπων Θεσ) νίκης 
ώς Διευθυντοϋ άντί τοΰ κ. 
’Αποστόλου Οίκονομίδη, Τμηματάρ
χου Β' τάξεως, τοποθετούμενου είς 
τό Ύπ)μα Π. Μελά Θεσ)νίκης, ώς 
Διευθυντοϋ, άντί ,τοΰ κ. Πολύχρονη 
Παπαστεργίου, Τμηματάρχου Α' 
τάξεως, τοποθετουμένου είς τό 'Τ· 
ποκ)μα 25η; Μαρτίου Θεσ)νίκης, 
ώς Διευθυντοϋ, άντί τοΰ άσκοΰντος 
προσωρινώς καθήκοντα Διευθυντοϋ 
κ. ’Αποστόλου Κατσέλη, Τμηματάρ
χου Α' τάξεως. 'Τποδιευθυντοϋ πα
ρά τφ 'Τποκαταστήματι Έρμου — 
Θεσ) νίκης.

—Ό κ. Δημήτριος Παπαντώνης, 
Τμηματάρχης Α', ’Εντεταλμένος 
παρ ά τφ ’Τπίματι ΓΙειραιως Α', 
είς τό 'Τπ)μα Ζέας, ώς Διευθυντής, 
άντί τοΰ κ. ’Αντωνίου Βελλοπούλου 
συμπρ. 'Τπο-διευθυντοΰ, τοποθετου
μένου είς τήν Περιφερειακήν Διεύ-

θυνσιν Πειραιώς, ώς Διευθυντοϋ, 
άντί τοΰ κ. Δημητρίου Δρακοπούλου, 
Συμπρ. 'Τποδ)ντοΰ τοποθετουμένου 
είς τήν Περιφερειακήν Διεύθυνσιν 
Π ελοποννήσου, ώς Διευθυντοϋ.

—-Ό κ. Ήλίας Ψαλλίδας, Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, τελών είς 
τήν διάθεσιν τής Δ)νσεως Προσωπι
κού, είς τό ’Τποκ) μα Π λ. Συντά
γματος, ώς Υποδιευθυντής, άντί 
τοΰ κ. Άχιλλέως Τριαντάφυλλου, 
Τμηματάρχου Β' τάξεοις, μετατι- 
θεμένου είς τήν ΔΙνσιν Ναυτιλια
κών ’Εργασιών καί ’Εργασιών ’Ε
ξωτερικού, ώς Προϊσταμένου τοΰ 
παρ’ αυτή Τμήματος ’Ελευθέρων 
Πράξεων έπί Συναλλάγματος.

—Ό κ. ’Ιωάννης ’Αρβανίτης, 
Πολιτικός Μηχανικός, ώς Προϊ
στάμενος τής Διευθύνσεως Τεχνι
κών Υπηρεσιών.

—Ό κ. Γειόργιος Καλύβας, Πο
λιτικός Μηχανικός. ώς Π ροϊστά- 
μενος τοΰ Τομέως, Μελετών.

—Ό κ. Γεοίργιος Βετσόπουλος, 
Πολιτικός Μηχανικός, ώς Προϊ
στάμενος τοΰ Τομέως Κατασκευών.

—Ό κ. Μιχαήλ Καπνίσης, Πο
λιτικός Μηχανικός, ώς Προϊστάμε
νος τοΰ Τομέως ’Εκτιμήσεων.

—Ό κ. Δημήτριος Καρανάσος, 
Πολιτικός Μηχανικός, ώς Προϊ
στάμενος τοΰ Τομέως Προγραμμα- 
τισμοΰ.

—Ό κ. Παναγιώτης Τσίγκας, 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, Προϊ
στάμενος μέχρι τοΰδε τής Υπηρε
σίας Λογιστηρίου τής Διευθύνσεως 
Περιουσίας Τραπέζης, ώς Προϊ
στάμενος τοΰ Τμήματος Λογιστικοΰ.

—Ό κ. Γεώργιος Βούλγαρη;, 
Τμήματάρχης Β' τάξεως, παρά τφ 
’Τποκ)μάτι Ζέας Πειραιώς, ώς εν
τεταλμένος καί προϊστάμενος Λογι
στηρίου τοΰ αύτοΰ 'Τποκατασιήμα-
τσς· .—Ό κ. Λεωνίδας Παπαδό-πουλος 
Τμηματάρχης Α' Διευθυντής παρά 
τφ ’Τποκ) μάτι Νέας Σμύρνης, είς 
τό Νατ’τιλιακόν 'Τπ)μα ώς Υποδι
ευθυντής.

—Ό κ. ’Αναστάσιος Βάμβαλης, 
'Τπατμηματάρχης, παρά τφ 'Τ- 
ποκαταστήματι Θεσσαλονίκης Α’, 
είς τό 'Τποκ) μα Πολυγύρου, ώς 
Διειιθυντής, άντί τοΰ κ. Δημητρίου 
Σεβαστά, Λογιστοΰ Α' τάξεως, με- 
τατιθεμένου είς τό 'Τποκ) μα Θεσ) 
νίκης Α', ώς Προϊσταμένου τής 'Υ
πηρεσίας Χρηματογράφων.

—Ό κ. ’Ιωάννης Δεληγιάννης, ύ- 
ποτμηματάρχης παρά τή Διευθύνσει 
Γενικού Λογιστηρίου, ώς προϊστά
μενος τής παρ’ αυτή Υπηρεσίας 

| Γραμματείας.
: —Ό κ. ’Επαμεινώνδας Κοσμό-
! πουλος, τμηματάρχης Β' τάξεως, 
ι τελών είς τήν διάθεσιν τής Δ)ν-

σεως Προσωπικού (άπεσπασμένος 
είς τό «Υγείας Μέλαθρον Προσωπι
κού Ε.Τ.Ε.» ώς Οικονομικός Δ)ν- 
τής), είς τήν Υπηρεσίαν Έξετά- 
σεως Αιτημάτων (Α—12) ώς προϊ
στάμενος, άντί τοΰ κ. Ίωάννου Γε- 
ωργακαπούλου, τμηματάρχου Α' τά
ξεως, τοποθετοτμένου είς τό τμήμα 
Διαφόρων Ζητημάτοιν, ώς προϊστα
μένου,

—Ό κ. ’Αθανάσιος Νικολόπουλος 
ύποτμηματάρχης, προϊστάμενος Υ
πηρεσίας Μελετών Έμπορ. Κλάδου 
καί ’Επιχειρήσεων (Β—32) ώς 
προϊστάμενος τής Υπηρεσία; Έξε- 
τάσεως Αιτημάτων (Α—31) τοΰ 
Τμήματος Άναλήψεως Κινδύνων με
τά τών Τεχνικών Έπιχ)σεων.

Διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοϋ με- 
τετέθη ή κα ’Αδαμαντία Παντελιά 
— Θεοφιλίδου, Λογιστής Α' τά
ξεως, Προϊστάμενη Υπηρεσίας 
Γραμματείας, παρά τή Δ)νσει Κα
ταστημάτων Έσωτερικοΰ, είς τήν 
Δ)νσιν Καταθέσεων καί Νέων ’Ερ
γασιών, ώς Προϊσταμένη τής παρ’ 
αύτή Υπηρεσίας Γραμματείας, άν
τί τής κας Αικατερίνης Θωμά, Λο- 
γιστοΰ Α' τάξεως, μετατιθεμένης 
είς τήν Δ)νσιν Καταστημάτων ’Εσω
τερικού, ώς Προϊσταμένης τής παρ’ 
αυτή Υπηρεσίας Γραμματείας.


