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φ Άξιοϋμεν όπως εκπληρώσουν τάς υποχρεώσεις των προς τό Ταμεϊον Συντάξεών μας oi ποι- 
κιλλοτρόπως ώφεληδένιες φ Άρνούμεδα νά δυσιάσωμεν τά συμφέροντα μας φ Ai ένέργειαί 
μας φέρουν την σφραγίδα τής έξυπηρετήσεως τών συμφερόντων τών μελών τοϋ Συλλόγου

’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

"Εχουν παρέλβει επτά μόνον μή
νες άφ’ ής άνέλαβε μέ την έντολήν 
σας, την Διοίκησιν τοΰ Συλλόγου 
μας, τό Παρόν Διοικητικόν Συμβού- 
λιον.

Ύπήρξεν εκπληξις τό αποτέλεσμα 
τών αρχαιρεσιών τής 25—26)4)71 
8Γ όσους έπέμεναν νά άγνοοΰν την 
ΰφισταμένην πραγματικότητα εις τα 
συλλογικά μας θέματα καί την άπο- 
τελμάτωσιν τών αιτημάτων μας.

Ή έπιδειχθεΐσα προτίμησις εις 
τό ψηφοδέλτιόν μας άπεμάκρυνε τό 
παρελθόν καί έδιδε έντολήν εις τάς 
νέας δυνάμεις νά χειρισθοΰν τά 
κοινά.

Υπήρξε βεβαίως λίαν οδυνηρά ή 
έτυμηιγορία τών συναδέλφων, δια 
τους άπομακρυνθέντας, καί δΓ αυτό 
από τής πρώτης στιγμής συνηντήσα- 
μεν την άντίδρασίν των.

Σάς είναι γνωστοί από τάς ανα
κοινώσεις τών Ιδίων άλλά καί τας 
άπαντήσεις πού ΰπεχρεώθημεν νά 
δώσωμεν αί ένέργειαί των.

Θά άναφερθώμεν μόνον εις μίαν, 
διότι αυτή άφεώρα εις την άμφι- 
σβήτησιν τοΰ δικαιώματος τών με
λών τού Συλλόγου νά έκλέξουν τό 
Συμβούλιον τής άρεσκείας των, άλ
λά καί διότι έθετε τορπίλλην εις τό 
έργον του νέου Διοικ. Συμβουλίου 
καί συνεπώς εις την προσπάθειαν 
ίκανοποιήσεως τών χρονιζόντων αι
τημάτων μας.

ΟΙ ίδιοι άνθρωποι οΙ όποιοι υπό 
ώρισμένας προϋποθέσεις συνεκάλε- 
σαν καί διενήργησαν τάς έκλογάς 
ήμφισβήτησαν, μόλις τάς άπώλε- 
σαν, τό αποτέλεσμά των. Καί ήρχι- 
σαν τον δικαστικόν αγώνα διά νά 
μάς άνατρέψονυ. Δέν ήδυνήθησαν 
μέχρι σήμερον νά πείσουν την δι
καιοσύνην. Έταλαιπώρησαν όμως 
τό Διοικ. Συμβούλιον, άπερρόφησαν 
μέρος τής δραστηριότητός του καί 
έπί τι διάστημα άνέστειλαν τάς έ- 
νεργείας διά την προώθησιν τών θε> 
μάτων μας.

Παρά ταϋτα τό Δ.Σ. μέ αΰτοπε- 
ποίθησιν καί πίστιν εις τό δίκαιον 
τών αιτημάτων μας καί άφοΰ έμε- 
λέτησε ταϋτα, έσπευσε νά ϋποβάλη 
υπόμνημα εις την Διοίκησιν τής 
Τραπέζης καί άπεδύθη εις τιτάνιον 
άγώνα διά νά έπιτύχη την έπίλυ- 
σίν των.

Δέν συνήντησεν, δυστυχώς, τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον κατανόησιν 
άπό τής πλευράς τής Διοικήσεως 
καί ώδηγήθημεν εις την παρέμβασιν 
τοΰ Ύπουρ. Άπασχολήσεως καί την 
συζήτησιν εις την Επιτροπήν Τρι
μερούς συνεργασίας.

Άναλυτικώτερον ή δραστηριότης 
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου δΓ όλα 
τά θέματα πού μάς απασχολούν καί 
διά τά όποια ήγωνίσθη μέ σύνεσιν 
καί αποφασιστικότητα τό Δ.Σ. εί
ναι ή ακόλουθος:

Α” ΓΕΝΙΚΑ
1) ’ Ασφαλεοτίχον1

Άπό τά πρώτα θέματα πού ΰπε- 
χρεώθημεν νά άντιμετωπίσωμεν ήτο 
τό ’Ασφαλιστικόν. Πέραν τοϋ κιν
δύνου τής ένοποιήσεως όλων τών α
σφαλιστικών Ταμείων εις τό 1ΚΑ, 
διά τό Ταμεϊον Συντάξεών μας διε- 
γράφετο καί πρόσθετος κίνδυνος. Η 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

Τό σχέδιον πού εΐχεν υποβάλει ό 
τότε υπουργός Κοινωνικών Υπηρε
σιών, περιελάμβανε διάτσξιν, διά 
τής όποιας, ή καθ’ ύποχρέωσιν κά- 
λυψις τής ταμιακής δυσχερείας τοΰ 
Ταμείου μας, ύπό τής Τραπέζης, χα- 
ρακτηριζομένη ώς οφειλή εις τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν θά έξωφλεΐτο διά 
τής μεταβιβάσεως τών περιουσιακών 
στοιχείων εις τήν Εθνικήν Τράπε
ζαν.

Τό Διοικ. Συμβούλιον έσπευσε νά 
καταγγείλη δημοσίψ δι’ άνακοινώ- 
σεώς του δημοσιευθείσης εις τον ή- 
μερήσιον Τύπον τήν άχαρακτήριστον 
αυτήν ένέργειαν καί έζήτησεν άπό 
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης μας νά 
εύρεθή κατά τήν στιγμήν αυτήν εις 
τό πλευράν τοΰ προσωπικού διά τήν 
σωτηρίαν τοΰ άσφαλιστικοϋ του ’Ορ
γανισμού.

Τό ’Ασφαλιστικόν θέμα, ώς γενι
κόν θέμα, εύρίσκεται σήμερον εις 
διάφορον στάδιον.

ΔΓ ημάς όμως τό ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ
ΚΟΝ παραμένει πάντοτε ΑΝΟΙΚΤΟΝ 
καί ΕΓΚΥΜΟΝΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ έάν 
έστω καί προς στιγμήν καμφθώμεν 
ή ένεργήσωμεν έσφαλμένα.

Έκ μέρους τοΰ Διοικ. Συμβου
λίου συνεχίζονται αί ένέργειαί αί ό- 
ποΐαι αποβλέπουν εις τήν ΑΠΟΚΑ- 
ΤΑΣΤΑΣ1Ν ΤΗΣ ΠΡΟΣΓΕΝΟΜΕγ 
ΝΗΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΖΗ
ΜΙΑΣ — ΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΝ ΤΗΣ 
ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ — 
ΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥ
ΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ καί συνεπώς 
εις τήν ΕΞΥΓΙΑΝΣΙΝ τοϋ Ταμείου 
Συντάξεών μας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον προ- 
κειμένου νά προστατεύση τά συμφέ
ροντα τοΰ συνόλου τών μελών άπηυ- 
θύνθη εις ειδικούς περί τά άσφα- 
λιστικά θέματα καί άνέθεσεν εις 
αυτούς τήν σύνταξιν μελετών καί τήν 
άναζήτησιν καί ύπόδειξιν παντός 
προσφορωτέρου μέσου διά τήν έπι- 
τυχή έκβασιν τοϋ άσφαλιστικοϋ μας 
θέματος.

Οί εύρισκόμενοι πλησιέστερον εις 
τήν συνταξιοδάτησιν έκτιμοϋν ’ίσως 
περισσότερον τήν σημασίαν τής έπι- 
τυχίας τών προσπαθειών μας διά 
τήν έξυγίανσιν τοϋ Ταμείου μας. 
Καί οί νεώτεροι όμως έξ ημών εϊμέ
θα βέβαιοι ότι δέν υποτιμούν τήν 
σημασίαν τοΰ θέματος καί συνεπώς 
ή προτεραιότης τήν οποίαν έδώσα- 
μεν καί δίδομεν εις αυτό τυγχάνει 
ασφαλώς τής έπιδοκιμασίας τοϋ συ
νόλου τών μελών τοΰ Συλλόγου μας.

‘Η νέα φάσις εις τήν όποιαν έχει 
περί έλθει τό άσφαλιστικόν θέμα, 
δέν έξηφάνισε, έπαναλαμβάνομεν, 
τον κίνδυνον διά τό Ταμεϊον μας. 
Διά τήν άντιμετώπισίν του τό Δ.Σ. 
συνειργάσθη καί συνεργάζεται στε
νά μέ τήν Διεύθυνσιν τοΰ Ταμείου 
καί πέραν τών οικονομικών στοι
χείων τά όποια ΰπεβλήθησαν εις τό 
Ύπουργεΐον Κοινωνικών Υπηρεσιών 
ύπό τοϋ Ταμείου καί τά όποια εί
ναι δυσμενή, τό Διοικ. Συμβούλιον 
τοϋ Συλλόγου, ύπέβαλε συμπληρω
ματικόν υπόμνημα εις τό Ύπουργεΐ
ον καί αναπτύσσει τούς λόγους οί 
όποιοι έπέφερον τήν σημερινήν οι
κονομικήν δυσπραγίαν, ή όποια δέν 
είναι ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΝ νά θεωρηθή ώς 
πραγματική.

Τό υπόμνημα έπεδόθη ύπό τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου εις τον κ. Υ
πουργόν τών Κοινωνικών Υπηρεσιών 
καί άνεπτύχθήσαν καί προφορικώς 
αί απόψεις μας, έπί τών οποίων 
καί θά συνεχισθή ή συζήτησις πρός 
έξεύρεσιν τής έπιβαλλομένης λύ- 
σεως.

"Απασαι αί ένέργειαί τοϋ Διοικ. 
Συμβουλίου άποβλέπουν' εις τήν έξ- 
υγίανσιν τοΰ Ταμείου Συντάξεων Α
Ν ΕΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΣ ΤΩΝ Η- 
ΣΦΑΛΙ ΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ. ΑΞΙΟΫΜΕΝ 
ΟΠΩΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑΣ ΥΠΟ
ΧΡΕΩΣΕΙ Σ ΤΩΝ οί ποικιλοτρόπως 
ώφεληθέντες, Κράτος, ’Εθνική Τρά
πεζα, Τράπεζα Ελλάδος, Κτηματι
κή Τράπεζα.

"Οταν ή Πολιτεία όμιλή περί έξ- 
υγιάνσεως τών ασφαλιστικών Τα
μείων πιστεύομεν ότι εννοεί πρα
γματικήν καί όχι θεωρητικήν έξυγί- 
ανσιν. Καί πραγματική έξυγίανσις 
διά τό ταμεϊον μας σημαίνει: ΑΠΟ- 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ Η Ο
ΠΟΙΑ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΙΣ ΑΥΤΟ.

Τό Διοικ. Συμβούλιον αισθάνεται 
ίκανοποίησιν διότι άντιμετώπισε καί 
άντιμετωπίζει τό άσφαλιστικόν θέ
μα εις τήν βάσιν του καί ούχί έπ> 
φανειακώς.

2) Όργ6ενί®μ.ος ‘ler;y,p5- 
ηί ας

Αί διατυπωθεϊσαι έπικρίσεις κα
τά τήν προηγουμένην Γ. Συνέλευσιν 
τοϋ Συλλόγου μας διά τό σχέδιον 
’Οργανισμού τό όποιον εΐχεν υποβά
λει τό προηγούμενον Δ. Συμβούλιον 
εις τήν Δ)σιν τής Τραπέζης μάς ε
πέβαλαν νά τό άποσύρωμεν καί νά 
τό βελτιώσωμεν εις όσα σημεία ήτο 
άπαραίτητον, διά νά έξυπηρετή όσο 
τό δυνατόν πληρέστερον τούς έργα- 
ζομένους εις τήν Έθν. Τράπεζαν.

Έζητήσαμεν πρός τούτο καί τάς 
απόψεις καί υποδείξεις τών μελών 
τοϋ Συλλόγου. Εύρισκόμεθα ήδη εις 
τό τέρμα τής έπεξεργασίας τοϋ ’Ορ
γανισμού Υπηρεσίας.

Τό έπτάμηνον διάστημα τής θη
τείας μας καί τά σοβαρά Θέματα, 
πού έκλήθημεν έπειγόντως νά άντι- 
μετωπίσωμεν δέν μάς έπέτρεψαν δυσ 
τυχώς νά ε’ίμεθα εις τήν εύχάριστσν 
θέσιν νά συμπεριλάβωμεν εις τό έρ
γον μας καί τήν υποβολήν έστω 
τοΰ σχεδίου τοΰ ’Οργανισμού ‘Η ό- 
λως ιδιαιτέρα σημασία τήν όποιαν 
έχει δΓ όλους η μάς ή τ ροποπο ίησις 
τοϋ Όργανισμοΰ δέν έπέτρεπε τήν 
έπίσπευσίν του διά λόγους εντυ
πωσιασμού τής Γεν. Συνελευσεως.

Έπαναλαμβάνομεν τήν παράκλη- 
σιν όπως έντός τοΰ συντομωτέρου 
χρονικοΰ διαστήματος ύποβληθοϋν 
εις τό Διοικ. Συμβούλιον προτά
σεις τών μελών διά νά ληφθσϋν ύπ’ 
όψιν κατά τήν τελικήν σύνταξιν τοΰ 
σχεδίου μας.

3) Μεσθολογεχον — "Ιον) 
μ,ε,ταχείρεοες

Ή δεινή οικονομική Θέσις εις τήν 
όποιαν εύρισκόμεθα άλλά καί ή α- 
νισος μεταχείρισις τής όποιας τυγ- 
χάνομεν έναντι τών συναδέλφων μας 
τών άλλων μεγάλων Τραπεζών συν- 
εκέντρωσαν παράλληλα μέ τό άσφα- 
λιστικόν τό ενδιαφέρον τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου.

Άπό τής πρώτης στιγμής έξητά- 
σθη ή δυνατότης καταγγελίας τής 
τελευταίας συλλογικής συμβάσεως 

Τήν άποψίν μας αυτήν διετυπώ- 
σαμεν καί εις τήν ’Ομοσπονδία μας 
ή όποια καί άπεφάσισεν ήδη τήν

καταγγελίαν τών συλλογικών συμβά
σεων εις όλας τάς Τραπέζας.

Ή ϊση μεταχείρισις μέ τούς συ
ναδέλφους τών άλλων μεγάλων Τρα
πεζών έτέθη ήδη υπό τοϋ Διοικ. 
Συμβουλίου ώς α’ίτημα, τήν ίκανο- 
ποίησιν τοϋ οποίου θά έπιδιώξωμεν 
παράλληλα μέ τήν υπογραφήν τών 
νέων συλλογικών συμβάσεων.

Δέν ηρκέσθήμ,εν όμως εις τοΰ το. 
Εις τό ύποβληθέν εις τήν Διοίκη- 
σιν τής Τραπέζης υπόμνημα έζητή
σαμεν τήν αναπροσαρμογήν τών έ
πι δομάτων θέσεων καί καθιέρωσιν 
έπιδομάτων βαθμών.

Διά τά έπιδόματα ή Διοίκησις ά- 
πήντησεν άρνητικώς μέ τήν αιτιολο
γίαν ότι τά άνωτέρω αιτήματα μό
νον έν συναρτήσει μέ νέαν συλλο
γικήν σύμβασιν δύνανται νά συζη
τηθούν καί ίκανοποιηθοΰν.

Τά Διοικ. Συμβούλιον θά άξίω
ση τήν ίκανοποίησιν των μέ τήν νέ
αν συλλογικήν σύμβασιν.

Έπαναλαμβάνομεν ότι ή ΙΣΗ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΣ είναι σήμερον ή 
βασική έπιδίωξις τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου έν σχέσει πρός τό Μι- 
σθολόγιον.

Λ.) Λ,έβχν) - Έοτεατόρεον - 
Βεβλίαβήκγ)

’Ιδιαιτέρα προσπάθεια κατεβλή- 
θη ύπό τοΰ Διοικ. Συμβουλίου διά 
νά καταστή δυνατή ή έξυπηρέτησις 
μεγαλυτέρου άριθμοϋ συναδέλφων εις 
τό Έστιατόριον. Μέ μικράν σχετι- 
κώς δαπάνην έξωρα'ίσαμε τήν Λέσχη 
καί έπλουτίσαμε τό Έστιατόριον μέ 
τά απαραίτητα σκεύη.

Έπετεύχθη πράγματι ή έξυπηρέ- 
τησις τών έστιαζομένων ένώ ηύξή- 
θη ό αριθμός των.

Έζητήσαμεν έξ άλλου καί άνα- 
μένομεν τήν έγκρισιν τής Διοική- 
σεως, όπως μάς παραχωρηθοΰν μία 
αίθουσα εις τό Κεντρικόν Κατάστη
μα καί έτέρα εις τό Κέντρον Μηχα
νογραφίας διά νά μεταφέρωνται καθ’ 
έκάστην μεσημβρίαν φαγητά έκ τοϋ 
έστιατορίου τής Λέσχης, πρός έξυ- 
πηρέτησιν τών συναδέλφων.

Ή Βιβλιοθήκη έπλουτίσθη μέ 
πανεπιστημιακά συγγράμματα καί 
λειτουργεί τάς άπογευματινάς ώρας.

να μέ τήν έξουσιοδότησιν όλων τών 
Συλλόγων.

Διά τό θέμα συνεπώς τών πτυ- 
χιούχων τό Διοικ. Συμβούλιον εΰρέ- 
θη προ τετελεσμένου καί ή έκδοθεΐσα 
προ ημερών άπόφασις τό έτερμάτι- 
σεν όριστικώς.

Ύ) Osjj-oitsk Άγωνεβτών 
Έθν. Άντ:ί»τά«εο>ς - ΙΙο- 
λεμ,εστών

Ύπό τοΰ Διοικ. Συμβουλίου κα- 
τεβλήθησαν προσπάθειαι διά τήν ά
μεσον έφαρμογήν τοΰ νόμου. Εΐμεθα 
ευτυχείς διότι τό θέμα έρρυθμίσθη 
καί ήρχισεν ήδη ή διαδικασία έφαρ- 
μογής τοΰ νόμου.

Ή έπανόρθωσις τής έπενεχθείσης 
αδικίας εις τούς πολεμιστάς 751 
έπιδιώκεται όπως ρυθμισθή υπό τής 
πολιτείας νομοθετικώς.

8) ζΐεαχειρεβτίχά. έπεδόμ-α- 
τα
Μέ αναδρομικήν ίσχύν άπό 1ης 

’Ιουλίου 1971 ηύξήθησαν τά διαχει
ριστικά έπιδόματα, .

iVotit* θέματα

Εις τό ένεργητικόν τοΰ Διοικητι

κού Συμβουλίου περιλαμβάνεται έπί- 
σης ή αϋξησις τοΰ έπιδόματος Παι
δικής Μερίμνης εις 300 δρχ. μηνι- 
αίως, ή μείωσις του τόκου τών ατο
μικών δανείων καί ή έξόψλησίς των 
εις 30 μηνιαίας δόσεις, ή καταβολή 
διά πρώτην φοράν 500 δρχ. κατά 
τάς έορτάς. Τό αίτημά μας τοϋτο 
ίκανοποιήθη μερικώς. Θέλομεν νά πι- 
στεύωμεν ότι τό προσεχές έτος θά 
δοθή εις τό σύνολον τών συαδέλφων 
καί όχι μέχρι τοϋ βαθμοϋ τοϋ Λογι- 
στοΰ Α'.

Δεν παρελείψαμεν έπίσης νά έν- 
διαφερθώμεν δΓ όλα τά τρέχοντα 
θέματα τών συναδέλφων ώς καί δΓ 
άτομικάς περιπτώσεις όπου ήτο ά- 
ναγκαία ή συνδρομή τοΰ Συλλόγου.
, ~ΤψίίΐΤ rTSAgtSfe7 *

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Έν τή προσπαθείςι μας νά βοη- 
Θήσωμεν τήν έργαζομένην μητέρα, έ
ζητήσαμεν όπως ή Τρόπτεζα ίδρύση 
Βρεφονηπιακόν Σταθμόν.

Εις πρώτον στάδιον έπιτύχσμεν 
τήν διάθεσιν κονδυλίου 3.000.000 
δρχ. εις τό Ταμεϊον Υγείας, διά νά 
συμβληθή τοϋτο μέ βρεφονηπιακούς 
σταθμούς, εις τούς όποιους νά δύ- 
νανται αί μητέρες νά έμπιστεύωνται 
τά τέκνα των κατά τάς έργασίμους 
ώρας.

Γ' ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΤ ΕΙΔΙΚΑ
Παραλλήλως πρός τά άνωτέρω 

θέματα έπεδιώχθη ή ίκανοποίησις 
καί τών λοιπών αιτημάτων μας.

1) ’Επίδομα, βτεγάαεως.

Αί ένέργειαί τοΰ Διοικ Συμβου
λίου κατέληξαν εις ευτυχές άποτέ- 
λεσμα καί μέ άναδρομικήν ίσχύν άπό 
1ης ’Ιουλίου 1971 ηύξήθη τό έπί- 
δομα στεγάσεως.

2) ’ΕΙπίδομα έβτεάοεως

Τό Διοικ. Συμβούλιον έκρινεν ότι 
ήτο έπιβεβλημένη ή αϋξησις τοΰ κα- 
ταβαλλομένου έπιδόματος έστιάσεως 
διά νά άνταποκρίνεται τοϋτο εις τον 
σκοπόν διά τον όποιον καί έχει κα- 
θιερωθή. Έπεδίωξεν οΰτω καί έπέ- 
τυχε τήν αϋξησιν τοϋ έπιδόματος έ- 
στιάσεως.

3) Χτεγαατιχα δάνεια

Τό ενδιαφέρον τοΰ Διοικ. Συμβου
λίου καί διά τό θέμα αύτό έξεδη- 
λώθη αμέσως καί υπέβαλε εις τήν 
Διοίκησιν τό αίτημα τής αΰξήσεως 
τοΰ στεγαστικοΰ δανείου, ένώ έζή
τησεν παραλλήλως όπως αντί υπο
θήκης έγγράφεται προσημείωσες έπί 
τοΰ ακινήτου διά νά μειωθή ή δα
πάνη,

Έπετεύχθη ή αϋξησις τοΰ σ-χεγα
στικού δανείου εις 350.000 δρχ. 
πλέον 20ο)ο δι’ έξοδα καί 140.000 
δρχ. διά τά συμπληρωματικά τοι- 
αΰτα.

Ή έγγραφή προσημειώσεως αντί

ΰποθήκης μελετάται υπό τής Νομι
κής Υπηρεσίας.

Λ) ΠρόβΑν)ψις Προσωπι
κού

Ή μή συμπλήρωσες τών υφιστα
μένων κενών εις όλα τά ύποκ)τα 
τής Τραπέζης μας καθιστά τήν έρ- 
γασίαν αγχώδη ένώ προκαλεΐ πλεί- 
στας περιπτώσεις παραβιάσεως τοΰ 
ώραρίου έργα,σίας καί καθύστέρησιν 
εις τήν χορήγησιν τών θερινών ά- 
δειών.

Τό Διοικ. Συμβούλιον έπεσήμανε 
άμέσως εις τήν Διοίκησιν τήν άνάγ- 
κην προσλήψεως νέου Προσωπικού.

Αί γενόμεναι προσλήψεις δέν έ- 
κάλυψαν τά κενά καί τό αίτημά μας 
παραμένει καί σήμερον άνοικτόν.

3) Πρόσληψις τέκνων σο- 
νχδέλφων

Τό Διοικ. Συμβούλιον προέβαλε 
τό α’ίτημα τής προσλήψεως τών με- 
τασχόντων εις τούς τελευταίους δια- 
νισμούς τέκνων καί αδελφών τών συ
ναδέλφων. Εις τό α’ίτημα αυτό έμ- 
μένομεν καί πιστεύομεν ότι θά έπι- 
τύχωμεν τήν ίκανοποίησιν του.

6) ΙΙτνχιοο/οι

"Οταν άνελάβαμε τήν Διοίκησιν 
τοΰ Συλλόγου τό θέμα τών πτυχιού- 
χων εΐχεν ήδη ρυθμισθή εις τάς λε
πτομέρειας του καί ή ‘Ομοσπονδία 
εΐχεν άρχίσει τον δικαστικόν άγώ-

Οέκανομ,ικά Χ\>λλόγου

Κατεβλήθη, πάσα προσπάθεια ά- 
ποφυγής περιττών δαπανών καί πε
ρί ωρίσθη μεν εις τάς πλέον άπαραι- 
τήτους δαπάνας διά τήν λειτουργίαν 
τών γραφείων καί τήν διεξαγωγήν 
τών συνδικαλιστικών αγώνων μας 
καί ιδιαιτέρως τοΰ άγώνος διά τό 
ασφαλιστικόν.

«Τρ απεζετεκϊ)»

Έπεδιώξαμεν όπως ή «Τραπεζι
τική» προβάλλη κατά τόν καλλίτέ
ραν δυνατόν τρόπον τά θέματά μας 
καί κυκλοφορεί τουλάχιστον άπαξ 
τοΰ μηνός διά νά ένημερώνωνται οί 
συνάδελφοι άλλά καί νά έκθέτωμεν 
τάς άπόψεις μας έπί παντός θέμα
τος άφορώντος τά μέλη τοΰ Συλ
λόγου.

Πιστεύομεν ότι ήδυνήθημεν νά κα- 
ταστήσωμεν τήν «Τραπεζιτική» πρα
γματικόν όργανον έξυπηρετήσεως 
τών συμφερόντων τών έργαζομένων 
εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

"Εχομεν ήσυχον τήν συνείδησιν ό
τι κατά τό έπτάμηνον διάστημα τής 
θητείας μας είργάσθημεν μέ άφο- 
σίωσιν καί αΰταπάρνησιν διά νά 
έπιτύχωμεν ό,τι ήδυνήθημεν.

Εις τήν προσπάθειάν μας διά τήν 
ίκανοποίησιν τών αιτημάτων μας 
συναντήσαμεν πλεϊστα όσα έμπόδι,α. 
Δέν έκάμφθημεν καί άντιπαρήλθομεν 
τάς άπειλάς καί τόν ψίθυοον.

Έπεδιώξαμεν συνεργασίαν μέ τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης μας. Εις 
πλείστας περιπτώσεις δυστυχώς εΰ- 
ρέθημεν εις τήν δυσάρεστον θέσιν 
νά καταγγείλωμεν εις υμάς, δι’ ά- 
νακοινώσεών μας ένεργείας στρεφο- 
μένας κατά τών συμφερόντων μας 
καί άρνησιν άναγνωρίσεως τών αι
τημάτων μας. Δέν σημαίνει τοϋτο 
φυσικά ότι έστράφημεν κατά τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης.

Έμμένομεν πάντοτε εις τήν άπο- 
ψιν ότι ή συνεργασία Διοικήσεως 
καί προσωπικού είναι ό καλλίτερος 
τρόπος καί διά τήν ίκανοποίησιν 
τών αιτημάτων μας καί διά τήν πρό
οδον τοΰ ‘Ιδρύματος. Άρνούμεθα ό
μως νά θυσιάσωμεν τά συμφέροντά 
μας καί άπορρίπτομεν τήν άποψιν 
ότι πρέπει νά εΐμεθα «καλά παιδιά»

διά νά άποσπάσωμεν ψυχία λόγψ 
καλής διαγωγής.

Αί προσπάθειαι μας άπέβλεψαν 
καί άποβλέπουν εις τήν ίκανοποίη- 
σιν τών αιτημάτων τοΰ συνόλου 
τών συναδέλφων καί διά τοϋτο έπε
διώξαμεν εις όλας τάς περιπτώσεις 
τήν συνεργασίαν μέ όλους όσους έν- 
διαφέρονται διά τά κοινά, έντός καί 
έκτος τοΰ Συλλόγου μας.

Πιστεύομεν ότι ή Διοίκησις τοΰ 
Συλλόγου οφείλει νά πολιτεύεται μέ 
κριτήριον τό συμφέρον καί μόνον 
τών μελών τά όποια έκπροσωπεΐ καί 
όλαι αί πράξεις καί ένέργειαί μας 
φέρουν αυτήν τήν σφραγίδα. Πιστεύ- 
ομεν έπίσης, ότι καί ή κριτική ή 
όποια θά έπακολουθήση θά έμφορή- 
ται άπό τά ίδιον πνεΰμα.

"Αν έπιτύχωμεν διά τής κριτικής 
τοΰ Εργου μας καί τής συζητήσεως 
τών θεμάτων μας νά φθάσωμεν εις 
ώφέλιμα συμπεράσματα τότε θά 
πρέπει νά θεωρήται βεβαία καί ή 
ίκανοποίησις τών αιτημάτων μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαΐον όργανον τοΰ Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.

Δ)νσεις συμφώνως τψ Νόμψ: 

Υπεύθυνος:

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Μαραθωνομάχων 3

Διευθυντής Συντάξεως: 

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Καμελιών 42 — Π. Ψυχικόν

Υπεύθυνος "Υλης:

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΑΝΑΣΗΣ 
Άθηνάς 4 — "Αγ. Ανάργυροι

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρήγα Παλαμή,δη 5 —Άθήναι 
Τηλ. 319.306



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
'Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 1971

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Α) Π_Α_Γ_Χ_0_Ν 

I. ΑΚΙΝΗΤ01Ί0ΙΗΜΕΝ0Ν 

1

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

ΑΚΙΝΗΤΑ (μετ’άφαίρεσιν αποσβέσεων) 
α)έδόΰ» ΡοΟσβεΧτ 60 (5ος & 6ος οροφ). 
β) έν Σπέτσαις έκ κληροδ.(Δ. Μπούμπονλη) Ι§·506 

ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΪΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 39.309
Μεΐον αποσβέσεις 11.793

20

3. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Μεϊον αποσβέσεις

II. αεςμεϊμενον

1. ΠΑΓΙΑ! ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ

2. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Β) Κ_Υ_Κ_Λ_0_®_0_Ρ_0_Υ_Ν

1. ΛΟΓ/ΣΗΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ)

2. ΛΟΓ/ΣΗΟΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ 
α)6φειλαί μελών
β) " υπαλλήλων

3. ΟΦΕΙΛΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

4. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
(Μολνβδοσκέπαστον)

5· ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΜΙΣΘΩΝ

6. ΔΑΠΑΝΑΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ' ΧΡΗΣΞΩΣ

Γ) Λ_Ι_Α_8_Ε_Σ_Ι_Μ_0_Ν

1. ΤΑΜΕΙΟΝ

2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 480.005

85.447
25.634

52.000
29.264·

Ι8.50720

27.516-

59.813-

22.500.

283.810-

20.883-

91.264

40.000

60.000

13.000-

22.000-

12.236'20

,,20

Σδνολον ΈνεργητικοΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝ. ΓίΑΝΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

’Εν ’Αθηναις τ$ 31/12/1971 
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΣΥΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Ε. ΉΕΤΡΙΔΗ

Άνάλυσις μερίδος
ΕΞΟΔΑ (Μεταφορά ^ρεωστικών^υπολοίπων)

ΝΙΚΟΑ4 ΠΙΧΚΟΠΟΣ

Εσοδα και "Εξοδα 31ης Δεκεμβρίου 1971

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ

2.465'

Μισθοδοσία προσωπικού 2^0.609
Καταβολαί εις Ι.Κ.Α 42.073-
Ταμειον *Επ>κουρίσεως 2.559
Χαρ/μον & Ο.Γ.A 

Συνδρομαί Τηλεφώνου 
*Ήμερ.& Περιοδ. ΤΟπος 
"Εκπτωσ. ύπερ έστιαζ.κέντρου 113·502f 

Μ " " επαοΥΐας 1·249·733~

Λο

40 297.506

43.453'

14.761

8ο
.8°

50

,50

1.363.25550

'"Εξοδα άντ/πων ύπ/των 56.857
» εορτών Sc. ψυχαγωγίας 641.62810

» συνελεύσεων & άρχαιρ. 203·5δ920

" Διάφορα 205.25350

" συνδ/κών αγώνων 104.556-

" δικών & άμοιβ.δικηγ. 28.200-

" Μολυβδοσκεπάστου 140.450-

" ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ 13-799-
^Εκδοσις εφημερίδας ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ 107.820-
Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα "110.196-
Κοινωνικά! υποχρεώσεις 66-913-
Συνδρομαί εις συν/κους *0ργαν. 42.553-
Γραφική υλη 4ι.36ι1°

Φόροι Δημοσίου 40.213-
5θέτηρίς Συλλόγου 369.295-
Ταχυδρομικά - Τηλεγραφικά 17.31040

’Αποζημι&σεις

2. Λ/ΣΜΟΣ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ_ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 
Εισφορά Συλλόγου χρήσεως 1971

3. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Μεταφορά χρεωστ. υπολοίπων

4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ Χρήσεως 1971

.500- 3.912.471 90

435.94ο-?

37.427-

__603·526??_ 

_4; 987.365^.

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΟΔΑ (Μεταφορά πιστωτικών_ύπολ/πων) 

1. ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
εγγραφής μελών Συλλδγου 1.792.84565

2. ΤΟΚΟΧ-ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ- 

ΜΒΡΙΣΜΑΤΑ

3. ΕΙΣίΟΡΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

1.444.520-

1.750.000- 4.987.365-65

’Εν ’Α3έναις 31/12/1971 
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΓδΥΣ 
ΝΙΚΟΛ. ΠΙΣΚΟΠΟΕ

4.987.36565

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
Ε. ΠΕΤΡΙΔΗ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Πρός

την Γενικήν Χυνέλευσιν των μ,ελών του Χολλόγου 
'Κ’«αλλήλων Εθνικής Τραπέζι της Ελλάδος

Ένταΰβα
Κύριοι Χυνάδελφοι,

Χυμφώνως προς την δοθειοαν ήμ-ΐν εκ των άρχαιρε- 
αιών τής νίΐης και »6ης ’Απριλίου ΙΘΤΙ έντολήν, 
ηρο£6ημ.εν εις τον έλεγχον τής διαχειρίοεως του Χυλ- 
λόγου κατά την χρήαιν 1ΘΤ1.

’Εκ του έλεγχου Πιετιιττώθη ή άκρίβεια των έγγρα
φων εις τά βιβλία τού Χυλλόγου, τά ύ«όλοιπα των 
όποιων αυμφωνοΰν πρός τά £ν ’ Ιτολογιαμ.ω αναγραφό
μενα ποαά.

’Εν Άθήναις τή 5»η ’Ιανουάριου 19Τ2 
Οί ’ Ελεγκταί

\<·). ΤΑΧΟΠΟΓΛΟΧ It. ΧΙΑΚΑΜΠΕΑΙΗΧ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ 30.12.1971
Τ Ε Μ A X I -ί *Τιμή Μονάδας ΑΞΙΑ
8.8}72'ΙΑ Μέτοχοί 'Εθνικές Τραπέζης τής ‘Ελλάδος 9-.400- 83.072.500-

299 " 'Εμπορικής Τραπέζης 590- 176.410-

51 " Τραπέζης ΕΛΛΑΔΟΣ 22..100- 685.Ίσο-
40 " ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ Τραπέζης 2,.480- 99.200-
50 " "ΕΘΝΙΚΗ" 'Ασφαλιστική 12. ? 600.000-

1 Μερίς Προμηθευτικού Συνεταιρισμού 1.,000- 1.000-
100 Ομολογί ες' Λαχ. Δανείου

Οίκον. άναπτ» ί,5% 1967 500- 50.000-
200

S' ες Λ.Δ.Ο.Α 6,5% 1963 500- 100.000-
300 " Λ.δ.0.α.6,5% 1969 500- 100.000-
300 " Λ.Δ.Ο-.Α 6,5% 1970 500- 150.000-
300 " Λ.Δ.Ο.Α 6,5% 1971 500- 150.000-

532 " Δ.Ε.Η 7,5% 1971 300- 99.606-

Σύνολον 85.283.810-

'Εν ’Αθήναις τ) 3//12/1971

0 Γ. ΓΡΑΜΜΑβΈΥΣ

ΑΘΑΝ, ΠΤΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ N1K0A. ΠΙΣΚΟΠΟΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1972
Α'_ΕΣ0ΔΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ & ΔΙΚΑΙΩΜ. ΜΕΛΩΝ 

ΤΟΚΟΙ-ΤΟΚΟΜΕΡ. - ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Β' ΕΞΟΔΑ

2.000.000

1.400.000

Μισθοδοσία Προσωπικού 300.000-

Καταβολαί ε£ς Ι.Κ.Α. 70.000-

ΤαμεΓον ’Επικουρήσεως 10.000-

Χαρ/ον & Ο.Γ.Α. 5.000-

Συνδρομαί Τηλεφώνου 60.000-

* Ημερήσιος καί περιοδικός τύπος 20.000-

^Εκπτωσις 7>50 δρχ. ύπερ εστιαζόμενων Κέντρου 300.000- 

^Εζοδα άντιπρ/ων ‘ϊποκ/των 65·000-

" εορτών & ψυχαγωγίας 650.000-

" Συνελεύσεων καί αρχαιρεσιών 100.000-

” Λειτουργίας Λέσχης 100.000-

" δικών καί άμοιβαί Δικηγόρων 60.000-

" Διάφορα 200.000-
" συνδικαλιστικών αγώνων 100.000-

" Υιοθεσίας χωρίου Μολυβδοσκεπάστου 100.000-

"Εκδοσις εφημερίδας ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ 150.000-

Γραφική υλη 60.000-

Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα 100.000-

Κοινωνικαί υποχρεώσεις 70.000-
Συνδρομαί εις συνδ/ους 'Οργανισμούς 50.000-

Φόροι Δηυοσίου 50.000-

Ταχυδρομικά-Τηλεγραφικά 25*000-

* Αγορά Βιβλίων - Βιβλιοθήκη .50.000-

Δαπάναι άσφαλίστίΚοΟ 300.000-

'Αγορά αυτοκινήτου (εξ ων 5°.000 διά έξοδά του) 200.000- 

Ώλεόνασμα

*Εν ’Αθήναις τ) 31/12/71 

0 ΗΡΟΕΖΤΟΣ ο γ. ιραηηατευε

ΑΘΑΚ, τη ΑΝΗ ΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΠΙΣΚΟΠΟΕ

3.195.000

__205·000

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 1971

C ΠΡΟΕΑΡΟΣ

AOAU. ΓΤΑΝΝΛΚΟΠΟΥΑΟΣ

D Γ. ΓΡΑΜΜΑ®ΕΥΣ

NIJSOA. ΠΙΣΚΟΠΟΣ

0 ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ε. ΠΕΤΡΙΔΗ

ΜΕΡΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΟΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» ΕΤΟΥΣ 1971

0 ΠΡΟΕΑΡΟΣ

ΑΘΑΝ. ΠΑ7ίΝΑΚ0Π0ΥΛ0Σ

0 Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΜΚΟΑ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ

0 ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ε. ΠΕΤΡΙΔΗ


