
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
Μ Η Ν I A I Ο Ν ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔ

ΛΙΕΤΘΤΝΕΤΑΙ ΤΠΟ 2ΤΝΤΑΚΤΙ-

Ο Σ

ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ · ΓΡΑΦΕΙΑ Α
ΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 « ΤΗΛΕΦ. 613.859— 
318-963 m ΤΠΕΤΘ. ΤΛΗΣ: ΜΕΛΧΙ- 
ΣΗΔΕΚ ΤΣΟΤΔΕΡΟΣ, Χατζηγιάννη 
Μέξη 4, ΆΌήναι. « ΤΙΜΗ ΦΤΛΛΟΤ 
ΔΡΑΧ. 1 ΑΡΙΘ. ΦΤΛΑΟΤ (302)396 

ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΣ 1971

’Ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Συλλόγου

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
’Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μέ την σεμνότητα πού διακρίνει 
τούς άνδρας τούς έχοντας έπίγνω- 
σιν των υποχρεώσεων των καί συ> 
αίσθησιν τού καθήκοντος των καί 
δεν φείδονται κόπων καί θυσιών διά 
τήν έκπλήρωσιν αυτών, εμφανίζεται 
τό Δ.Σ. ένώπιον τής συνελεύσεως 
σας.

Δεν προτίθεται να θριαμβολογήση 
τό λογοδοτούν Δ.Σ. διά τά επιτεύ
γματα τών προσπαθειών του, κατά 
τήν διετή θητείαν του. ’Αποτελούν 
απλώς συνέπειαν έπί υπεσχημένων.

Είναι ξένον πρός τον χαρακτή
ρα τών μελών, πού απαρτίζουν τό 
λογοδοτούν Δ.Σ. κάθε αίσθημα έπάρ 
σεως καί αλαζονείας.

Τό αίσθημα τής ίκανοπσιήσεως 
μόνον, θά έδικαιολογήτσ εις τό 
λογοδοτούν Δ.Σ. καθώς καί εις τούς 
εκλογείς του, διότι δέν διεψεύσθησαν 
εις τήν στάθμησιν τής ψήφου των.

«Αίθεραβάμον» είχε χαρακτηρισθήι 
τό λογοδοτούν Δ.Σ, δταν εις τήν 
άπό 7 Μα'ί'ου 1969 προγραμματικήν 
του άνακοίνωσιν, παρέθετε τά απα
σχολούντο ήςιάς θέματα καί ύπέσχε- 
το έπιδέξιον χειρισμόν καί σθεναρήν 
άντιμετώπισιν, διά τήν έπίλυσίν 
των. Τό άπειρο μάτι ασφαλώς, δέν 
ήτο δυνατόν νά διεισδύση πέραν τής 
άχλόος πού περιέβαλε τότε πάντα, 
τά συλλογικά μας πράγματα.

Τό Δ.Σ. δμως μέ αυτοπεποίθησή 
καί πίστιν εις τό δίκαιον τών αιτη
μάτων του, άπεδύθη εις τιτάνιον α
γώνα. ’Αθόρυβα κατ’ αρχήν, αλλά 
μεθοδικά, κατώρθωσε νά διακριθή ό 
σύλλογός μας ως όργάνωσις. Μέ 
κατάλληλες έμφανίσεις έν συνεχεία 
καί μέ ένδεδειγμένες ενέργειες, άρ
χισε νά αποκτά σύν τώ χρόνω επιβο
λήν, εις σημείον ώστε νά καταλάβη 
τελικά, ξεχωριστήν θέσιν μεταξύ τών 
όμοιοεπαγγελματικών συλλόγων.

‘Η έν πλήρη σύμπνοια, συνεργα
σία, τών μετεχόντων εις τήν O.T. 
Ο.Ε. εκπροσώπων συναδέλφων τών 
άλλων Τραπεζών, υπήρξε πέραν πό
σης προσδοκίας συντελεστική εις τήν 
έπίλυσίν κοινών θεμάτων 
μας καί πολλαπλώς άποδοτκή.

Υπήρξε, βεβαίως, απαραίτητη ή 
έπίπονη αυτή προετοιμασία, διά τήν 
άνάκτησιν συλλογικού κύρους, τού ό
ποιου, δυστυχώς, ούχί ασφαλώς ύ- 
παιτιότητι τού προκατόχου Δ.Σ., άλ- 
λά λόγω ποικίλλων άσταθμήτων πα
ραγόντων, ή μείωσις είχε καταστή 
λίαν έμφανής.

Αυτή, λοιπόν, υπήρξε ή πρώτη έ- 
πιδίωξις καί έπιτυχία τού λογοδο- 
τοΰντος Δ.Σ *0 Σύλλογος μας κα
τέστη πλέον όργάνωσις, υψηλού έ- 
πιπέδου, πολυπλεύρου δράσεως καί 
ηύξημένης συνδικαλιστικής έπιβο-
λής. _ , ,

"Η έν γενικαίς γραμμαίς ως ανω
τέρω άναφερθεΐσα συλλογική προε
τοιμασία εΐχεν άμεσον έπίδρασιν 
εις την διεκδίκησιν τών θεμάτων 
μας, έκ τών όποιων άλλα μέν έπε- 
λύθησαν κατά τρόπον ευνοϊκόν, άλ
λα δέεύρίσκονται εις την οδόν τής 
έπιλύσεως, ώς έν συνεχεία άναπτύσ- 
σωνται.

A . ΓΕΝΙΚΑ
1) ’ Αβφα,λεοτιζόν

Δέν νομίζομεν ότι είναι απαραί
τητον νά έπαναλάβωμεν τά διαδρα- 
ματισθέντα γύρω τού έν λογω θέμα
τος, διότι καί κουραστικά θά άπί- 
βαινον καί άνώψελα. Ας έπαναψε- 
ρωμεν μόνον εις τήν μνήμην μας εις 
ποιον σημείον εύρίσκετσ τό θέμα τού
το κατά τήν εποχήν πού τό Δ.Σ. μας, 
άνέλαβε τήν Διοίκησιν τού Συλλό
γου. (’Έκθεσις Καλκάνη — Κώδιξ 
Κοιν. Άσφαλίσεως — Ενιαίος Α
σφαλιστικός φορεύς κ.λπ.).

Ό ύπό τήν αιγίδα τής "Ομοσπον
δίας μας άναληψθείς πολύμορφος α
γών, μέ αποκορύφωμα τήν μεγαλειώ
δη συγκέντρωσίν μας τήν 30—10—- 
1969 καί τό έπικρατήσαν σύνθημά 
μας «Κάτω τά χέρια άπό τά ταμεία 
μας», υπήρξε αποτελεσματικός διά 
τήν διατήρησιν τής αύτοτελείας τών 
ασφαλιστικών μας οργανισμών.

’Ήδη ή άπό στόματος τού κ. Προέ
δρου τής ’Εθνικής Κυβερνησεως πα- 
ρατιθεμένη δηλωσις κατά τήν 20— 
12—70 πρέπει νά μάς ί κανοπο'ή 
καί νά μάς καθησυχάζη.

«Εις τόν τομέα τής άσφαλίσε
ως όλοκληρώσαντες μετά μακράν 
μελέτην όλας τάς πλευράς) τού 
θέματος τής κοινωνικής άσφαλίσε
ως θά προχωρήσωμεν κατά τό ε
πόμενον έτος εις την εφαρμογήν 
τών άπαραιτήτων μέτρων, προκε:- 
μένσυ, χωρίς να θιξωμεν κατα το 
δυνατόν, τάς δημιουργημένας 
προσδοκίατ εις τόν τομέα τής ά
σφαλίσεως, έπιτύχωμεν έξυγίανσιν 
τού υφισταμένου, άλλα και άπο- 
δοσιν κοινωνικής δικαιοσύνης, μέ-

0 Σύλλογόο png κατέστη οργάνωσιρ υψηλοί έπιπέΰου, πολυπλεύρου Ορπσεωο καί ηύξημένηο συνΰικπλιστικηο έπιροληη
σω ένός συστήματος καθ’ ό έκα
στος θά προσδοκά νά άπολαμβάνη 
άσφαλίσεως συμφώνου πρός τάς 
άρχάς τής άσφαλίσεως, άλλά καί
πρός τάς ΰπ’ αυτού καταβαλλόμε

νος καταβολάς, πρός συμμετοχήν».
’Έχομεν βεβαίως διαρκή «βρα

χνά» τήν ταμιακή δυσχέρεια τού ί- 
δικοΰ μας Ταμείου. Καί είναι άνάγ- 
κη νά έπαναλάβωμεν καί τώρα όσα 
κατά καιρούς έχομεν τονίσει πρός 
πάσαν κατεύθυνσιν. ΔΕΝ ΑΡΝΕΙΤΑ1 
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε. ΝΑ 
ΣΎΜΒΑΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΙΝ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ, ύπό τήν α
παραίτητον προϋπόθεσιν όμως ότι, 
θά έκπληρωθοΰν αί υποχρεώσεις πάν
των τών κατά καιρούς διοφοροτρό- 
πως ώφελειθέντων εις βάρος του. Ή 
’Εθνική Τράπεζα, ή Τράπεζα τής 
"Ελλάδος, ή Κτηματική Τράπεζα, τό 
Κράτος. Καί μετά τήν έκπλήρωσιν 
τών υποχρεώσεων τούτων, έάν ΰπάο- 
ξη περαιτέρω άνάγκη, τό προσωπι
κόν δέν θά άδιαφορήση. Ύπό τήν 
έννοιαν αυτήν, έχομεν ζητήσει άπό 
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης νά συ- 
σταθή, κοινή έπιτροπή διά τήν μελέ
την τού θέματος.
5£) Μτσβολογεζον

Κατ’ ούδέν θά ωφελούσε καί εις 
τό θέμα τούτο ή λεπτομερής περι
γραφή τών όσων έμεσολάβησαν μέ
χρι τής υπογραφής τής συλλογικής 
συμβάσεως.

Ή παράτασις, ώς γνωστόν, τών 
συζητήσεων τότε, όφείλετο κυρίως εις 
τήν σύνδεσιν έκ μέρους τής Διοική- 
σεως τού μισθολογικοΰ μέ τό άσφα- 
λιστικόν καί τής έπιμονής της νά 
έπιβάλη πρόσθετον εισφοράν 5%.

Ευτυχώς, λόγω τής έπιδειχθείσης 
ακαμψίας έκ μέρους τού Δ.Σ. άφ’ έ
νός καί χάρ-ς εις τήν παρέμβασιν 
τού τότε υπουργού ’Εργασίας κ. Βο- 
γιατζή άφ’ έτέρου, ή Διοίκησις υ
ποχώρησε, έδέχθη τήν άποσύνδεσιν 
καί ύπεγράφη ή καταρτισθεΐσα βά
σει ήμετέρου σχεδίου σύμβασις, εύ- 
νοήσασα κατά τό δυνατόν τούς μι
σθούς τών κατωτέρων βαθμών.

Βεβαίως, οί δι’ αυτής καθοριζό
μενοι μισθοί δέν καλύπτουν, δυστυ
χώς, τάς άνάγκας τών συναδέλ
φων, άφοΰ δέν είναι άνάλογος, ώς 
θά έπρεπε, ή συμμετοχή τού προσω
πικού εις τάς άκαθαρίστους ώφελεί- 
σς τής Τραπέζης.

Τό διάδοχον συμβούλων, όμως, 
δύναται νά καταγγείλη τήν σύμβα- 
οιν μετά τήν Ιην ’Ιανουάριου 1972, 
καθ’ ό έχει έκ τού νόμου δικαίωμα, 
καί νά έπιδιώξη νέαν αυξησιν τών 
αποδοχών.
£6) Όργ«.νκ$μ.ος 'Vnvjps- 

οίας
Τό έκπονηθέν καί ύποβληθέν εις 

τήν Διοίκησιν σχέδιον οργανισμού 
υπηρεσίας, έδημοσιεύθη έσχάτως εις 
τήν «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ» μέ τόν σκο
πόν νά λάβουν γνώσιν όλοι οί συνά
δελφοι καί διατυπώσουν τυχόν άν- 
τιρρήσεις καί άπόψεις των, Υνα εις 
τάς μετά τής συσταθησομένης έπι- 
τροπής, συζητήσει?, ληφθοΰν αδται 
ύπ’ όψιν. Ή δήλωσις τού τέως Δι
ό ικητοΰ κ. Άχ. Κομινοΰ εις τό 
πρωτοχρονιά πκο μήνυμά του, ότι 
«έτέθησαν τά θεμέλια τής μελέτης 
διά την άνασύνταξιν τού ’Οργανι
σμού τής υπηρεσίας μέ κριτήρια 
άποβλέποντα εις τήν έξασφάλισιν 
καλυτέρων όρων έξελίξεως τού προ
σωπικού», ώς καί παρομοία τού 
Ύποδ)τού κ. Π. Καμπέρου εις τήν 
Ομιλίαν του κατά τήν έορτήν τής 
«Βασιλόπιττας» εις τήν Λέσχην τού 
Συλλόγου μας, μάς παρέχουν ένδεί- 
ξεις περί τής συνειδητοποιήσεως έκ 
μέρους τής Διοικήσεως, τού έν λό
γω θέματος.

’ Επαναλαμβάνομεν αυτό πού έντό- 
νως έχει τονισθή: Έάν δέν τροπο- 
ποιηθή τό δυνατόν ταχύτερον ό ορ
γανισμός τής υπηρεσίας καί δέν 
καταργηθοΰν αί όργανικαί θέσεις, 
οί όποϊαι κατ’ ουσίαν δέν είναι όο 
γανικαί, διά νά έξασφαλισθή ή ομα
λή έξέλιξις τού προσωπικού, ουδέ
ποτε θά έπέλθη ή ποθητή γαλήνη εις 
τό προσωπικόν, πρός μεγάλην ζημί
αν κατά κύριον λόγον τής Τραπέ
ζης·

Πρέπει νά έκτιμηθή καί νά άνα- 
γνωρισθή ή άφοσίωσις τού προσω
πικού εις τήν Τράπεζαν καί νά 
παύση ή καταστάσα πλέον σ υ- 
στηματική έκμετάλλευσις 
αυτού.
-4) Λέβχή - Έστεατόριον - 

Βίβλ6θί>ήχν)
Ή πραγματοποιηθεΐσα δαπάνη 

διά τήν άνακαίνισιν καί άναδιορ- 
γάνωσιν τής Λέσχης μας, άπεδεί- 
χθη ότι έπεδάλλετο καί δέν άπέβη 
έπί ματαίω.

Οί συνάδελφοι σιγά - σιγά έθίζον- 
ται νά έστιάζωνται έκεΐ καί ζητούν 
νά ψυχαγωγούνται.

Ή βιβλιοθήκη λειτουργεί τάς ά- 
πογευματινάς ώρας καί προσέρχον
ται, ολίγοι, όμως, δυστυχώς, συνά
δελφοι, πρός μελέτην.

Γενικώς, ή Λέσχη μας θά κατο> 
στή πλέον έπωφελής, έάν οί συνά
δελφοι άντιληφθοΰν ότι, συμφέρον 
έχουν, άπό πάσης πλευράς, νά έστι- 
άζωνται καί νά ψυχαγωγούνται εις 
αυτήν.

Καί έδώ πρέπει νά έπισημανθή ή 
άνάγκη έξευρέσεως έτέρας, καθ’ ότι 
ή ΰπάρχουσα είναι πλέον άνεπαρ- 
κής. Καί είναι φυσικόν καί έπόμε- 
νον, διότι όταν αϋτη έλειτούργητε 
τό πρώτον πρό 40ετίας οί έργαζό- 
μενοι εις ’Αθήνας, εις τό Κ. Κ)μα 
καί Κ) μα Μητροπόλεως, δέν ύπε- 
ρέβαινον τούς 500. Παρίσταται 
συνεπώς άνάγκη ν’ άποκτήση ό Σύλ
λογος νέαν άνετωτέραν στέγην καί 
όσον τά δυνατόν πλησιέστερον τού 
Κ. Κ)τος, όπου υπηρετούν έν συν- 
όλψ 4.500 συνάδελφοι πλέον τών 
έργαζομένων εις τά γύρω Κ)τα.

’Αλλά καί εις τήν Θεσσαλονίκην 
παρίσταται άνάγκη ίδρύσεως μιάς 
άναλόγου Λέσχης. Διότι εις τήν 
Θεσ) νίκην σήμερον λειτουργούν ! 7 
Καταστήματα τής Τραπέζης μέ σύν- 
ολον έργαζομένων πλέον τών 600 
καί 1.200 συν) ξιούχων όσοι περίπου 
ήσαν οί συνάδελφοι όταν ίδρύθη ή 
Λέσχη μας έδώ. Δίκαιον, λοιπόν, εί
ναι νά έχουν τό έστιατόριόν τους 
καί ό,τι άλλο θά καθίστατο δυνα
τόν νά τούς παρέχη ένα έντευκτήρι
όν. Πλέον αύτών εις τήν Θεσ)νίκην 
κατέρχονται τάς Κυριακάς καί άλ- 
λας έορτάς, συνάδελφοι έκ τών γύ
ρω, άλλά καί έκ μακρινών Κ)των, 
οί όποιοι θά ήθελον νά συναντών- 
ται μέ συναδέλφους των καί τρί
τους εις ένα έντευκτήρ ιόν τους, έάν 
υπήρχε.

φρονοϋμεν, λοιπόν, ότι τό νέο; 
Δ.Σ. θά έπρεπε νά άσχοληθή σοβα- 
ρώς πρός τήν κατεύθυνσιν αυτήν.

Β\ ΕΙΔΙΚΑ
1. ’ Επίδομα βτεγάβεως

Κατόπιν ένεργειών τού Δ.Σ. ηύ- 
ξήθη τό καταβαλλόμενον έπίδομα 
ένοικίου άπό 200 εις 500 δρχ. τό 
κατώτατον, άναλόγως δέ ηύξήθη καί 
τό πέραν αυτού εις ποσόν ώστε νά 
καλύπτεται άπό 50—70%.

Δέον νά καταβληθή προσπάθεια 
νά αύξηθή έτι περαιτέρω, εις δέ τούς 
μικρούς βαθμούς νά καταβάλλεται ά- 
λόκληρον.

ϋί. ■ Κπέδημ-α. έοτεάβεως
Τό Δ.Σ. έπίσης, μόλις άνέλα- 

6ε τήν διοίκησιν τού Συλλόγου καί 
διά νά ένισχύση τούς συναδέλφους 
τών μικρών βαθμών, οί όποιοι ευ
ρισκόμενοι μακράν τών οικογενειών 
των σιτίζονται εις έστιατόρια, προέ- 
6η εις τήν αυξησιν τού έπιδόματος 
έστιάσεως εις οκτώ δρχ. ήμερησίως 
καί δΓ όλας τάς ήμέρας τού μηνάς. 
Ή καταβολή δι’ 25 ήμέρας, ή όποια 
είχε καθορισθή, έκρίθη άδικος, δε
δομένου ότι ό συνάδελφος ό όποιος 
είναι μακράν τής οικογένειας του 
σιτίζεται εις έστιατόρια όλας τάς 
ήμέρας τού μηνός καί Κυριακάς καί 
έορτά? καί όχι μόνον τάς έργασί- 
μους ήμέρας. Ή έπιβάρυνσις διά 
τόν Σύλλογον, βεβαίως, είναι σημαν
τική, άλλά καί ή συνδρομή εις τούς 
μικροβάθμους συναδέλφους λίαν εύ- 
εργετική. "Ας εύχηθώμεν μόνον νά 
καταστή δυνατόν νά έπεκταθή καί 
εις μεγαλύτερους βαθμούς.
3. Πρόσληψις Προαωηι- 

ζοώ
’Από τήν πρώτην έπίσκεψίν μας 

εις τήν προκάτοχον Διοίκησιν τής 
Τραπέζης, έθέσαμεν τό θέμα τής 
προσλήψεως προσωπικού, διότι άπό 
τότε εΐχομεν διαπιστώσει τήν ύπάρ- 
χουσαν μεγάλην στενότητα. Δυστυ
χώς, ή Διοίκησις, δέν εΰρισκε συμ
βιβαζόμενα τά δύο αιτήματα: Καί 
αυξήσεις καί προσλήψεις. ’Ή αυξή
σεις ή προσλήψεις θά έπρεπε κατά 
τήν άποψίν της, τότε, νά γίνουν. 
Ευτυχώς, μετά πολλάς προσπάθειας 
έπείσθη, προεκήρυξε 2 διαγωνισμούς 
καί προσελήφθη περιωρισμένος άρι- 
ίμός συναδέλφων. Εις πρόσφατον 
έπίσκεψίν τού Γ. Γραμματέως τού 
Συλλόγου εις τάς έπαρχίας, διεπι- 
στώθη παρ’ αυτού άκόμη μεγαλυτέ- 
ρα στενότης προσωπικού, διότι πολ
λοί συνάδελφοι παρητήθησαν τής υ
πηρεσίας καί διότι ίδρύθησαν εν 
τώ μεταξύ πολλά νέα ΰπ)τα, αί ά- 
νάγκαι τών όποιων έκαλύφθησαν έκ 
τού περιωρισμένου ύπάρχοντος προ
σωπικού. Νέα διαβήματα παρά τή 
Διοικήσει καί σχετικά δημοσιεύμα

τα εις τήν «Τραπεζιτικήν» δέν έμει
ναν άνευ άποτελέσματος.
4. Πτ\>χίθΰ/θ6

Έπί τού θέματος τών πτυχισύ- 
χων, τό Δ.Σ. υπέβαλε εις τήν Τρά
πεζαν τήν γνωστήν ευνοϊκήν γνωμο- 
δότησιν ώς πρός τήν έφαρμογήν τού 
Νόμου, τού καθηγητοΰ κ. Καποδί- 
στρια καί ήδη τό θέμα εύρίσκεται 
εις τό Νομικόν Συμβούλιον τής Τρα
πέζης καί έλπίζομεν νά μή βραδύνη 
ή έπ’ αυτού γνωμοδότησίς του. Έ
πίσης ή Ο.Τ.Ο.Ε. δΓ έπανειλημμέ- 
νων διαβημάτων της πρός τό ΰπουρ- 
γεΐον Εργασίας, έπέτυχε τήν πα
ραπομπήν τού θέματος εις τό Ε.Σ.Ο. 
Π., όπου ήδη εύρίσκεται πρός μελέ
την καί έγκρισιν, μέ τάς γνωστάς 
προτάσεις της (έπιστημονικόν έπί
δομα — 5ετής προώθησις).
3) θέματα ΙΙολεμεατών 

Λί. >:» « )4Υ - 1836)
1 £>$» Σ ν.αί Άγωνεοτών 
Έ0ν. Ά,ντεβτάοεως Λί.
Λ. 1Υ9)69
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δια- 

πνεόμενον πάντοτε ύπό αισθημάτων 
εύγνωμόνων διά τούς πολεμιστάς 
γενικώς, οΰδ’ έπί στιγμήν έ- 
παυσεν άσχολούμενον μέ τάς δικαιο- 
τάτας διεκδικήσεις τούτων. ΔΓ ό 
καί σαφώς έθεσε τό θέμα τούτο ύπ’ 
οψιν τής Διοικήσεως δι’ άλλεπαλλή- 
λων υπομνημάτων καί ήξίωσε τήν 
έπανόρθωσιν τής έπενεχθείσης άδι- 
κίας εις τούς πολεμιστάς 751)48—- 
1836)51 καί έπέκτασιν τού Ν.Δ. 
971)49.

Οϋτω διά τού βατό 12.8.69 έμπε- 
ριστατωμένου υπομνήματος του έζή- 
τησεν άφ’ ένός μέν τήν έπαναφοράν 
τών πολεμιστών 751)1836 εις τήν 
εις ήν εύρίσκοντο κατάστασιν άρ- 
χαιότητος, πρό τής έφαρμογής τού 
Ν.Δ. 4547)66 κατά τήν οποίαν διε- 
τήρουν προβάδισμα ένός έτους (1) 
άπωλεσθέντος κατά τήν έφαρμογήν 
τού Ν.Δ. 199)67, άφ’ έτέρου δέ, 
τήν έπέκτασιν τής ύπ’ άριθ 92)1.3. 
69 πράξεως τής Διοικήσεως καί εις 
ετέρους άγωνιστάς τής Ε.Α.

Ή ύπόθεσις παραπεμφθεΐσα εις 
τήν Επιτροπήν χρονιζόντων ζητημά
των καίτοι ύποστηριχθεΐσα σθενα- 
ρώς ύπό τού προεδρείου τού Συλλό
γου, άπερρίφθη παρά τής επιτροπής 
όμοφώίως.

Έκ τού άποτελέσματος τούτου 
δέν άπεκαρδιώθη τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον, άλλ’ άντιθέτως, άπέ- 
στειλεν έτερον υπόμνημα πρός τό ύ- 
πουργεϊον Εργασίας (Διεύθυνσιν 
προστασίας άπολυομένων) όπερ μέ 
έγγραφόν του (12504)2540)10.3. 
70) πρός τήν Τράπεζαν, συνιστά έ- 
πανεξέτασιν τού θέματος.

Έπηκολούθησαν καί έτερα υπο
μνήματα καί έγένοντο παραστάσεις, 
άποτέλεσμα τών όποιων ΰπήρξεν ή 
ομόφωνος άπόφασις τού Νομ. Συμ
βουλίου τής Τραπέζης περί έφαρ
μογής τού Ν.Δ. 179)69 εις τούς έ
χοντας τάς προϋποθέσεις Ε.Α.

Παραλλήλως υπέβαλε τό άπό 10. 
8.70 πλήρες 5σέλιδον έρωτηματολό- 
γιον, (ύπό μορφήν ύπομνήματος) δι’ 
απαντας τούς πολεμιστάς άπό τού 
! 940—1950, εις τόν καθηγητήν κ. 
Ίωάννην Καποδίστριαν διά τήν έκ 
μέρους του παροχήν σαφούς γνωμα- 
τεύσεως, πλήν όμως δέν έτυχεν είσέ- 
τι τοιαύτης, λόγω φόρτου έργασίας 
τού κ. καθηγητοΰ, γνωστού όντος ό
τι οΰτος τυγχάνει καί ειδικός Σύμ
βουλος παρά τώ κ. Πρωθυπουργώ.

Καθιστώμεν γνωστόν καί αύθις 
ότι τό ένδιαφέρον τού Διοικ. Συμ
βουλίου διά τούς πολεμιστάς είναι 
άμέριστον καί έπραξε πάν τό δυνα
τόν διά τήν έπανόρθωσιν τής κα
ταφανούς ταύτης άδικίας. Αί άνε- 
πιτυχεΐς μέχρι τού δε προσπάθειαι 
διά τήν κατηγορίαν τού Ν.Δ. 1836 
δέν άνέστειλαν τάς ένεργείας του, 
άντιθέτως συνεχίζει καί θά συνεχι- 
σθοΰν αΰται μέχρι τελικής τακτο- 
ποιήσεως τού θέματος.

G. Οέμοε αύξή®εως όργα-
νιζών θέβεων ,Υ,«οτιμ.ν)-
μνοιτσιρχών

"Ως γνωστόν, τό Δ.Σ. συμμεριζό- 
μενον τήν άγωνίαν τών άναμενόντων 
ιήν προαγωγήν των λογιστών Α' 
καί έχον ύπ’ όψιν τήν μακράν διαδι
κασίαν, τήν οποίαν θά άπαιτήση ή 
τελική έγκρισις τού ύποβληθέντος 
σχεδίου τροποποιήσεως τού ’Οργα
νισμού "Υπηρεσίας, ήχθη εις τήν ά- 
πόφασιν νά ζητήση ώς ά π ο λ ύ- 
τως προσωρινήν λ ύ- 
σ ι ν τήν αυξησιν μεμονομένως 
τών οργανικών θέσεων εις τόν βα
θμόν τού ύποτμηματάρχσυ. Οϋτω, με- 

1 τα πολλά παζαρεύματα, ώς πρός τόν

όριθμόν τών αύξηθησομένων θέσεων, 
απεφασίσθη νά αυξηθούν κατά 100, 
καί ή Διοίκησις προέβη εις σχετι
κήν αί'τησιν παρά τώ ύπουργείω Έρ
γασίας.

Άτυχώς κατά τάς συζητήσεις τού 
αρμοδίου συμβουλίου τού ύπουρ- 
γείου, εις τάς όποιας παρίστατο έκ 
μέρους τού Συλλόγου, ό Γεν. Γραμ- 
ματεύς αυτού, άνέκυψε θέμα ώς 
πρός τήν άναδρομικήν ίσχύν άπό 1. 
1.70 τής σχετικής ύπουργικής πρά
ξεως.

Τελικώς, όμως, έλήφθη άπόφασις 
τού συμβουλίου κατά πλειοψηφίαν, 
όπως ή ισχύς τής έκδοθησομένης 
πράξεως άναδράμει άπό 1.1.70 καί 
έτσι ύπεγράφη ύπό τού κ. ύπουργοΰ 
Έργασίας καί άπεστάλη εις τό ύ- 
πουργεϊον Εμπορίου "ίνα ύπογραφή 
παρά τού κ. ύπουργοΰ.

’Ήδη τό σχετικόν διάταγμα εύ- 
ρίσκεται εις τό Συμβούλιον Έπι-

Οροσίορίνότ*)τες - άνα.- 
γνωρίσεις ύπαλληλεζης 
εργασίας — διορθώσεις
ΥΛ 1.1H 161S ζ.α.

Μέ τά πολύμορφα αυτά θέματα έ
χει άπασχοληθή τό Δ.Σ. άπό τής 
αναλήψεως τών καθηκόντων του.

Καθημερινώς παρουσιάζονται συν
άδελφοι έχοντες διάφορον έκαστος 
περίπτωσιν.

"Υπάρχουν ομάδες συναδέλφων 
τών όποιων ή περίπτωσις είναι κα
ταφανώς άδικος.
Καί τούτο διότι ένώ έλαβον μέρος 
εις διαγωνισμούς, οί όροι τών ό
ποιων ήσαν οί ίδιοι μέ άλλων δια
γωνισμών, κατά τάς προσλήψεις, οί 
έπιτυχόντες έτυχον διαφόρου μετα- 
χειρίσεως. Ευνοϊκής οί μέν δυσμε
νούς οί δέ.

Αί περιπτώσεις αΰται έχουν ποο- 
ραπεμφθή εις τήν έπιτροπήν χρο- 
νιζόντων, ήτ:ς όμως, ώς γνωστόν, 
συνέρχεται κατ’ άραιά διαστήματα 
καί ώς έπί τό πλεϊστον άναβάλλει 
τήν λήψιν άποφάσεων.

Άτυχώς, ό Σύλλογος δέν μετέχει 
τής έπιτροπής καθ’ ότι δέν προβλέ- 
πεται έκ τής σχετικής πράξεως τής 
συστάσεως αυτής.

Τό Δ.Σ πάντως συχνά επιλαμβά
νεται παρομοίων περιπτώσεων καί 
εις πλείστας έξ αύτών έπέτυχε ευ
νοϊκά ς λύσεις.

Γ'. ΔΙΑΦΟΡΑ
1 - Otxov»|Mzi ϊυλλόγοη

Τά οικονομικά τού Συλλόγου εύ- 
ρίσκονται εις λίαν άνθηράν κατά- 
στασιν. Ή διαχείρισίς των έκ μέ
ρους τού Δ.Σ ύπήρξε άκρως λελογι
σμένη, παρά τάς διά τήν διεξαγω
γήν τών συνδικαλιστικών μας άγώ- 
ιων, πανταχόθεν ηύξημένας άπαιτή- 
σεις. "Η χρησιμοποίησίς των, εις 
καταλλήλους ευκαιρίας, πάντοτε ύ- 
πήρξεν έπιτυχής.
“Ά. «Έ’ραπεζετιζη»

Ή «Τραπεζιτική» συνεχίζει τήν 
έκδοσίν της εις ύψηλήν στάθμην, ά
πό άπόψεως ύλης καί έμφανίσεως. 
Έχει, βεβαίως, περιθώρια άνόδου, 
άλλά παρίσταται άνάγκη πρός τού
το, άμερίστου βοήθειας καί ένθέο- 
μου συμπαραστάσεως τών συναδέλ
φων. Πάντως, ώς συλλογικόν όργα- 
νον, ή χρησιμότης της είναι άνυπο- 
λόγιστος, έστω καί μέ τάς έλαφράς 
μικροελλείψεις καί άδυναμίας της.
3. Έορτοεσμ,ος $»Οετν)ρί-

5ος τοΰ 1Εολλόγοο
"Ως ήδη άνεκοινώθη, τό Δ.Σ. μας 

άπεφάσισε νά έορτασθή όσον είναι 
δυνατόν πανηγυρ ικώτερον ή 50ετη- 
ρίς τού Συλλόγου μας.

Ή συμπλήρωσις 50 έτών, άκρι- 
βώς, συνέπεσε τόν Μάϊον τού 1 967. 
Τήν έποχήν εκείνην δέν παρείχοντο 
κατάλληλοι προϋποθέσεις εις τό 
προκάτοχον Δ.Σ. διά νά έορτασθή 
τό γεγονός, ώς ήρμοζε. Επειδή, ό
μως, δέν είναι μικρόν τό γεγονός 
50 έτών έντονου συνδικαλιστικής 
δράσεως, μιάς όργανώσεως, τό λο
γοδοτούν Δ.Σ. άπεφάσισε νά τονι- 
σθή κατά τρόπον έμφαντιικόν ή 
προσφορά τού Συλλόγου μας εις τήν 
Κοινωνίαν, εις τήν Τράπεζαν καί εις 
τά μέλη του. Εκδίδει, λοιπόν, 2 βι
βλιαράκια άπευθυνόμενα τό μέν ένα 
πρός τό συναλλασσόμενον μετά τής 
Τραπέζης κοινόν καί τό έτερον πρός 
τούς έν τή Τραπέζη έργαζομένους. 
Έκρίθη ότι είναι άνάγκη νά πληρο- 
φορηθή τό εύρύ κοινόν περί τής κοι
νωφελούς προσφοράς τών ύπαλλήλων 
τής Τραπέζης μας, περί τών άμοι- 
βών των, περί τών άσφαλιστικών α
πολαβών καί εισφορών των κ.λπ., 
διότι άτυχώς ύπάρχει παρ’ αύτώ ή 
πεπλανημένη έντύπωσις ότι οί ύ- 
πάλληλοι τής Έθν. Τραπέζης άμεί-

βονται πλουσιοπαρόχως, λαμβάνουν 
μεγάλας συντάξεις καί άκόμη μεγα
λύτερος αποζημιώσεις. Διά τών 
στοιχείων τά όποια άναφέρσνται εις 
ιό πρός τό κοινόν έντυπον, ύπάρχει 
βεβαιότης ότι εις πάντα καλόπιστου, 
θά διαλυθή κάθε πεπλανημένη άν- 
τιληψις.

Δ . ΕΝΔΟΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
1. Έγγραφη νέων μ-ελων

Κατά τήν ύπόλογον χρήσιν, ένε- 
γράφησαν μέλη τού Συλλόγου 580 
συνάδελφοι. Τούς νέους έλπιδοφό- 
ρους συναδέλφους καλοσωρίζομεν 
καί τούς εΰχόμεθα καλήν τύχην εις 
τήν σταδιοδρομίαν των. Ή έγγραφή 
των εις τόν Σύλλογόν μας άποτελεΐ 
ένέργειαν προτιμήσεώς των. Διά 
ιήν ιστορίαν άναφέρεται ότι, τό θέ
μα πρός στιγμήν είχε περιπλακεΐ εις 
σημείον νά άναγκασθώμεν νά ζητή- 
σω-μεν γνωμοδότησιν ειδικού νομικού 
την όποιαν έκοινοποιήσαμεν εις τήν 
Τράπεζαν καί έδημοσιεύσαμεν εις 
τήν «Τραπεζιτικήν» καί ή όποια ά- 
πεφήνατο περί τής έλευθέρας έκλο- 
γής παρά τών νεοπροσλαμβανομέ- 
νων τής άσφαλίσεώς των εις Ταμεία 
καί ’Οργανώσεις τής προτιμήσεώς 
των.
*■» - Άποχωρήοεες μελών

Κατά τήν ύπόλογον χρήσιν έστε- 
ρήθημεν τών ΰπηρεσιών τού κ. Ο. 
Μπελέκου, άντιπροέδρου, άποχωρή- 

I σαντος τής ύπηρεσίας, τού κ. Π. 
Καντιάνη, άναπλ. Γ. Γ ραμματέως, 
άποχωρήσαντος, έπίσης, τής ύπηρε
σίας, καί τών κ.κ. Π. Γρηγοροπού- 
λου, στρατευθέντος καί Γ. Γαλλιρο- 
πούλου παραιτηθέντος.

Εις τούς ανωτέρω συναδέλφους 
έκφράζομεν ένώπιον τής συνελεύσε
ως, τάς θερμάς ευχαριστίας μας, 
διά τήν συνδρομήν ήν μάς παρέ- 
σχον. Εις άναπλήρωσιν αύτών έκλή- 
θησαν οί κατά σειράν έπιτυχίας ά- 
ναπληρωματικοί συνάδελφοι, έκ τού 
Κέντρου ή Δίς Ε. Κοντογιάννη καί 
οί κ.κ. Γ. Κατσαρός, Γ. Κρητικός 
καί Άρ. Νάνος.
3. ΙΙροοωττίζον του Συλ

λόγου

Τό προσωπικόν τού Συλλόγου ήρ- 
γάσθη μέ ένδιαφέρον καί ζήλον. Τό 
Δ.Σ. δέν παρέλειψε νά άναγνωρίση 
έμπράκτως τήν έργατικότητα αυτού. 
Εί'μεθα βέβαιοι ότι τό προσωπικόν 
τού Συλλόγου θά έκτιιμήση τήν 
στοργήν τού Δ.Σ. καί τών ιμελών 
τού Συλλόγου καί θά άφοσιωΐθή έτι 
περισσότερον εις τήν εργασίαν του. 
Τά Δ.Σ. εκφράζει εις αυτό τάς ευ
χαριστίας του καί εϊμεθα βέβαιοι 
ότι διεμμηνεύαμεν καί τά αίσθήμοτ 
τα τής Γεν. Συνελεύσεως.

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Κατά τήν διετή θητείαν τού Δ.Σ. 

έπήλθον αί κάτωθι μεταβολαί εις 
τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης. Τό 
παρελθόν έτος ό "Υποδιοκητής κ. Κ. 
Παπαχαραλάμπους ύπέβαλε παραί- 
τησιν, εις δέ τήν θέσιν του έξελέγη 
ό κ. Π. Καμπέρος, Διευθυντής τής 
Τραπέζης "Ελλάδος. Κατά τό τρέ- 
χον έτος ό Διοικητής κ. Άχ. Κάμι
νός ύπέβαλε παραίτησιν καί έξελέ
γη ώς Διοικητής ό κ. Χρ. Άχής. Ε
πίσης τήν ύπάρχουσαν κενήν θέσιν 
Ύποδιοικητοΰ κατέλαβε ό τέως Δι
ευθυντής τού Κεντρικού Καταστήμα
τος τής Τραπέζης κ. Δ. Τσουλουχό- 
πουλος.

Τό Δ.Σ. αισθάνεται ίκανοποίησιν 
διά τήν έκλογήν στελεχών τής Τρα
πέζης εις τήν Ύποδιοίκησιν αυτής. 
Ό Σύλλογός μας, πιστός εις τάς 
παραδόσεις του, θά παράσχη τήν 
συνδρομήν του εις τήν Διοίκησιν τής 
Τραπέζης καί εις όλους τούς το
μείς τών προσπαθειών της, έν τώ 
πνεύματι τής συνεργασίας τών δύο 
παραγόντων. Κεφαλαίου καί έργα
σίας. Παραλλήλως θέλομεν νά πι
ο τεύωμεν ότι καί όλα τά μέλη τής 
Διοικήσεως 6ά έπιδείξουν ζωηρόν 
τό ένδιαφέρον αύτών, διά τά άπα- 
σχολοϋντα τό προσωπικόν θέματα.

Αγαπητοί συνάδελφοι.
Εις τήν άπό 7)5)69 άνακοίνωσιν 

μας, σάς εΐχομεν ύποσχεθή ότι 6ά 
θέσωμεν έαυτούς εις τήν υπηρεσίαν 
τού συνόλου. Τήν ύπόσχε- 
σίν μας έτηρήσαμεν άπαρασαλεύ- 
τως. ’Έχομεν τήν συνείδησιν ήσυ- 
χον, ότι είρ/άσθημεν μέ άφοσίωσιν 
καί αύταπάρνησιν καί έπετύχομεν 
ό,τι ήδυνήθημεν.

Εις ύμάς έναπόκειται νά κρίνετε 
τό έργον μας. Έπιζητώμεν αύστη- 
ράν, άλλ’ άντικειμενικήν τήν κριτι
κήν σας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

χ
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ΊσονΙογισμοβ: τής 31ης Δεκεμβρίου 1970

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
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1. ΤΑΜΞΙΟΒ

2. ΚΑΤΑ8ΒΣΕΙΣ ΟΤΕΟΣ 

λ/μ.ς 480.005

3. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΰπίΑ.31-12-68 

Αυξη® ις χεφβλίΐ.υ

4. ΑΚΗΚΤΑ
ϊδί ς Ρ·ΰσβελΐ 60(5·ς * 6ος όροφ). 

έν Σπέΐε.ίς έχ ίληριά.ΐήμαίος

5. ΞΙΙΠΑΑ & ΣΗΒΥΗ

' Υπίλ.ιπιν 1969 1-
’Αγβραί εΐονς 1970 74·325-
Ηεΐον έπίσβεσίς άγορ.1970

6. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

"ΐπέλ.ιπ.ν 196? 1-
* Αγ ® ρ a ί εεους 1970 5*250-
ΜεΤ.ν ίπ.ββε.ις άγορ.1970

7. ΚΚΡΞ1ΕΒΙΣ ΑΟΓ/ΣΚΟΙ

’Οφείλει μελών

η νπ βλλ ήλ ων
Π«γ£« πφβχ«ί/λή(Α.Καφαΐωλο<;) 20.000- 
'Αγορέ *Εί»ίου " 26.610

Πρρεγοίμρρία 50εΐηρί6ος

.218.480-

207.240-

^20
18.506

74.326-

74.325-

5.251-
5.250-

30.000-
13.222-

46.610-
45-500-

& ΐχΡΟΕΔΡΟίΣ 

Μ.ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

Άνάήυσις

ΕΖΟΔΑ

8 i Ο H (Mttt.opi γρεχρείχων υπολοίπων)

1. ΕΟΔΑ ΑΙΑΧΗΙΡΙΣΒΡΣ

186.896- 
33.479- 
2.723- 
1.086-

*ισ*·*·σΙ. χροοκχιχον 
K*s«peX«t J.C.A 
Ταμεΐον ’ Κι νχονρletup 
Χαρ/μον Α Ο.Γ.Α 
luvipepst Τηλεφύνου 
"Ημερ.Α Περιοί. Τνχος 
'Bextee.ixip totιιί.πίνίρου 139· 130^Q 

" " " itι£ας1053.4ΐ6
'Εξοία ivt/nuv in/tuv

* toptuv A φυχργωγίας
" ouvcXctecuv A ipxaip.

" Αίίφ.ρ.
" XctfovpY.cvtcpxfTipCuv 
" ύίχΰν A άμσιβ.όιχηγ.
* συν6/χΰν έγωνυν
" Tt.feetac χσρ.Μολυβόοσχέπασχον 

'Βι4»σι< ifημερίίος ΤΡΑΙίΗΖΙΤΙΚΗ 
Ppef txfj ύλη
ΒσηΦήμσΚ - ttXoiupipata 
Φίρσι Δημοσ to υ 
Eoivuvtxct νχοχριΰσείς 
luvlpepet εις συν/χούς ’Οργαν. 

Τβχνόρσμιχί - Τηλιγρεφίχά 
’Αχσσβίσεις έχισφελΰν άχαιΐήοεων

Α/ΟΚΙ ΔΙΑΧΙΙΡΙΣΜΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ!

Slofopi ΙνΑΧίγβυ χρηοεως 1970 

ΑΠΟΙΜΟΙΙ

Httxfepi xptuet. vxeXoCxei 

□II TOT IK 01 Xp^sxut 1970

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

23.666
90

253.983.097 

32.425.720-

18.507
20

1-

135.332-

36,586.325
35

’ Εν ’Αίήνεϊς

45

80

1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

a) ' Υπόλοιπ·ν 31-12-69 35*640.587

β) Πνσΐωΐίχόν υπόλοιπον
χ ρήσεως 1970 _____ 908.677

2. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΟΓ/ΣΜΟΙ.

Διάφοροί πίΡΐωίίχοΟ λ/σμοt

а) Εισφορά πληρ.είς Ι.Κ.Α
β) ΤεμεΧον ’&ιχουρ.Γρβφείου 

γ) " " Αέσχης
б) Χαρΐόσημον & Ο.Γ.Α

36.549.265
25

17*738—ο 
13.6095

3·58860

2.124 37.060
10

36.586 . 325

ΐ 31/12/1970.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΛΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ύπόμνησις

0 Γ. ΓΡΑΜϋΑΤΕΥΣ

Δ. ΠΑΠΑΙΟΑΗΗΟΥ

0 ΑΟΡΙΣΤΗΣ

Ε. ΠΕΤΡΙΔΗ

Έσοδα και "Εξοδα 31ης Δεκεμβρίου 1970

ΕΣΟΔΑ

’ .Αγαπητοί Χυνάδελφοί,

Έν βονεχΐκ^ τής άπό S6 ’ Ια,νουα,ρίου έ.έ. προσ» 
κλήβεώς JJ.3.S ύπεν()υμ.έ'£ομ.εν εις ΰμ,άς οτι ή Γενική Χυν- 
ελευσις τοΰ Χολλόγου μ-ας, β* λάδη χώραν εις τα. Τα.- 
μ,εΐα τίτλων του Κ. Καταβτήμ,ατος την Χευτεραν 1 15 ην 
τρέχοντος καί ώραν 6 μ-.μ.. Χεδομ,ένου οτι είναι ή τρίτη 
κατά σειράν, ί; μ,η έπίτευςις απαρτίας, θά έχη ώς συ
νέπειαν τά,ν επί ένα μήνα κχβυστέρησιν, τής νομ-ίμ-ου καί 
πάλιν συγκλήσεώς της.

Παρίαταται οθεν άνάγζη όπως οί 'συνάδελφοι μ,ή 
άδιαφορήσουν άλλά νά π ρ ο σ έ λ 6 ο υ ν ό π ω σ δ ή- 
π ο τ ε, ίνα ία·/) χάνεται χρόνος πολύτιμ,ος.

Έν Άθήναις τή 13)»)19ΣΙ 
Μέ βυναδελφικους χαιρετισμ,ούς

ΤΟ ΛΙΟΚ. XlMIItOV 1ΙΟ\

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΝ 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΛΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΤΑΥΘΑ
Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμφώνως προς την δσθεΐσαν ήμΐν έκ των αρχαιρεσιών τής 1 1ης 
καί 12ης Μα'ί'ου 1969 έντολήν, προέβημεν εις τον Ελεγχον τής διαχει- 
ρίσεως τοΰ Συλλόγου κατά την χρήσιν 1970.

Έκ τού έλέγχου διεπιστώθη ή ακρίβεια των έγγραφων εις τα βι
βλία τοΰ Συλλόγου, τα υπόλοιπα των όποιων συμφωνούν προς τά έν 
Ίσολογισμφ άναγραφόμενα ποσά.

Έν Άθήναις τή 26η ’Iανουαρίου 1971 
ΟΙ Έλεγκται

ΚΩΝ)Ν0Σ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΣΩΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1971

Σύνδρομά! xet Δεχαιώμαΐα Μελών 1.800.000 -

Μ,ΤίΟΤΔΒίνϊ Δ.ΠΑΠΔΙΟΑΜΟΤ S. ΠΕΤΡΙΔΗ

Τδκοι - Τοκομερίδια - Μερίσματα - I.000.000 -

Β'ΞΣΟΔΑ

Μισθοδοσία Προσωπιχοΰ 250.GC0 -

Καΐαβολαί Ι.Κ.Α. 60.000 -

Ταμεΐον *37. νχουρήσεως 25-000 -

Χαρτδσημον καί Ο.Γ.Α. 5·θου -

Συνδρομαί Τηλεφώνου 70 .οοο -
'Ημερήσιος καί περιοδικός τύπος 20.000 -

"Ξκπτωσις 5 δραχ. έστιαζομόνων Συν. Κέντρου 150.000 -

"Εξοδα αντιπροσώπων 'Υποκαταστημάτων 70.000 -

" εορτών ψυχαγωγίας 500.000 -

" Συνελεύσεων καί αρχαιρεσιών 250.CCO -

" Λειτουργίας Λέσχης 100.000 -

" δικών καί άμοιβαί Δικηγόρων 40.000 -

" διάφορα 100.000 -

" συνδικαλιστικών αγώνων 100.000 -

" * Υιοθεσίας Ηολυβδοσκεπάστου 250.000 -

"Εκόοοις εφημερίδα ς ΤΡΛΙίΕΖΙΤλΚΗ Ι20>000 -

Γραφική υλη 50.000 -

Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα 50.000 -

Κοινωνικοί υποχρεώσεις 30.000 -

Συνδρομαί είς συνδικαλιστικούς ’Οργανισμούς 40.000 -

Φόροι Δημοσίου 50.000 -

’Αγορά βιβλίων διά τήν βιβλιοθήκην 100.000 -

Ταχυδρομικά - Τηλεγραφικά 20.000 -

"Εξοδα εορτασμού 50ετηρίδος τοΰ Συλλόγου 350.000 -

2.800.UUV -t

0 Γ.ΓΡΑΚΜΑΤΞΤΣ

Δ.ΠΛΠΑίΟΑλ’ΝΟΤ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 1970

ΖΡΙΟΣΙΙ 

1) ΑΜΟΙΒΑΙ ΠΡΟΣΟΠΙΚΟΤ

*) ItHeioete προσωπικού 274*309-

β) Κ«ι*β·λιί Ι.Κ.Α 64*096-

γ) " ’HjttxoupUcwc 9*977-

*) ΣΑρ$6·ημον & Ο.Γ.Α 1*528-

2) ΑΙΑΟΟΡΑ Β50ΔΑ

β) Συν4ρομ«ί Τηλεφ. 5*863-
. 70β) Τίρευσνς - Φωτισμός 39*068

γ) Συντήρησίς ‘Αχννήτου 45*135“

4) Διίφβρβ 37*227-

β) ’ΑχΦββέσεις έπ ισφ. απαιτήσεων ___ 1.617-

ΠΙΣΤΟΣΙΣ

1) ΟΦΕΔΒΙΑΙ έχ τής Χειτ·»ρ-

349*910-

128.91070

478.82070

γιας τον εστιατορίου έτους 1970

Αραχ. 147*863- 

70
2)ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΛΑΟΓΟΥ " 330*957

ΜΕΡΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΟΖ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» ΕΤΟΥΣ 1970

Διάφορβι Κατηγορίαι ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ

1) ’Αξία δημοσιογραφικού χάρτου 16.712-
Βίσφορέ Συλλόγου

2) Στοίχε ιοθεσία-’Βπ ιμελεια-εχτυπωσίς 61.954- 90.375-

3) Κλ ισσέ 1.759-

4) Διορθωτ ιχά 9-95Β-

Συνολβν 90.375- Σύνολον 90*375-

•φ hPOEAFiW 0 Γ.ΓΡΔΜΜΤΕΤΙ 0 ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Μ.ΤΣΟΤΔΕ^ΟΣ Δ.ΠΛΠίΐΟίΕΙίΟΤ 1.ΠΒΤΡΙΔΗ

φ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Η,ΤΣΟΤΔΕΡΟΣ

0 Γ.ΓΡΔΜίΑΤΕΤΣ

Δ.ΠΑ ΠΑΙΟΑΝΪΟΤ

0 ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ε.ΠΕΤΡΙΔΗ

’Εν ’Λ#ήν·ις ti Μ/It/70


