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ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΗ

Ή ενότητα και ή καθολική συμμετοχή στην α
γωνιστική κινητοποίηση τής 25)8 απέδειξε για μιά 
φορά ακόμα τήν υψηλή συνδικαλιστική συνείδη
ση των έργαζομένων στήν Εθνική Τράπεζα.

Και είχε σαν αποτέλεσμα έπειτα άπό τις έπί- 
μονες προσπάθειες, τούς εύστοχους και συνετούς 
χειρισμούς τής Συλλογικής Έκπροσωπήσεως νά 
προωθηθούν σέ Ικανοποιητικό βαθμό τά θέματα 
πού μάς απασχολούν. Δεν θά έπεκταθοΰμέ σ’ αυ
τά πού είναι ήδη γνωστά ατούς συναδέλφους. Θά 
σταθούμε στο πρωταρχικό καί μεγάλο θέμα τής 
ενοποίησης των ασφαλιστικών οργανισμών, πού 
έπειτα άπό τήν αποδοχή τών βασικών θέσεων τής 
συλλογικής ηγεσίας από τήν πλευρά τής Διοική- 
σεως, πήρε τό δρόμο γιά τήν οριστική επίλυση με 
τήν απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση καί κατοχύ
ρωσή του.

Με τή συγχώνευση τών Ταμείων, εξαφανίζεται 
καί τό τελευταίο εμπόδιο γιά τήν ενοποίηση τών 
χωριστών συνδικαλιστικών οργάνων σέ έναν με
γάλο, ενιαίο καί απρόσβλητο άπό κάθε επιβουλή 
Σύλλογο 10,000 έργαζομένων στήν ΕΤΕ. Ή πραγ
ματοποιημένη ήδη άπό καιρό, ψυχική ενότητα τού 
Προσωπικού θά λάβει τήν τυπική επικύρωσή της 
καί τό όραμα καί ή μόνιμη επιδίωξη τής τελευταί
ας εικοσαετίας θά γίνει πραγματικότητα.

Αυτή ακριβώς τήν ιστορική στιγμή, μέ τις ευ
νοϊκές προοπτικές γιά τήν πορεία τών διεκδικητι- 
κών αγώνων και τήν άνοδο τού συνδικαλιστικού 
κινήματος στο χώρο μας, έπιλέγουν οι δολιοφθο
ρ εις καί οί έχθροί μας γιά νά ανάψουν καί πάλι 
τό δαυλό τής εμφύλιας διαμάχης.

Μέ διάτρητες αμφισβητήσεις γιά τήν ορθότη
τα τής τακτικής καί στρατηγικής πού ακολουθεί 
ή ύπεύθυνη συλλογική ήγεσία, μέ κακόβουλη σπερ- 
μολογία διαδόσεων, οχετό ύβρεων, άλλά καί... 
φαιδρή καί παιδαριώδη «κριτική», προσπαθούν νά 
ένσπείρουν τή σύγχιση καί τον αποπροσανατολι
σμό. ’Από τήν άλλη πλευρά, ό αύτοαποκαλούμε- 
νος Σύλλογος Πτυχιούχων (ΣΕΛΕΤΕ), κηρύσσει 
τον άδελφοκτόνο πόλεμο, ωμά, κυνικά καί άπρο- 
σχημάτιστα. Ζητεί τή διαγραφή τών μελών του ά
πό τούς νόμιμους, τούς άντιπροσω- 
πευτικούς συλλόγους, γιά νά άνατραποΰν 
τά σημερινά δεδομένα, νά άποδυναμωθεΐ τό συν
δικαλιστικό μας κίνημα καί νά άνατιναχθεΐ ή ενό
τητα τού κλάδου.

Μπροστά σ’ αύτή τή θανάσιμη άπειλή, άποφα 
σιστική πρέπει νά είναι ή άπάντηση. Συσπεί
ρωση όλων τών κατηγοριών τών έργαζομένων 
κάτω άπό τή σκέπη τών ενιαίων συλλόγων, στο 
πλαίσιο τής 'Ομοσπονδίας μας καί διαγραφή 
άμεση άπό κάθε διασπαστικό «παρα-σύλλογο». 
Κανένας άξιος τοΰ ονόματος συνάδελφος, ας μήν 
άδρανήσει. Κάθε ολιγωρία είναι συνέργεια στο 
έγκλημα πού σχεδιάζεται, μεθοδεύεται καί σκο
πεύει στην ίδια τήν επαγγελματική μας ύπαρξη, 
τα συμφέροντά μας καί τό μέλλον μας.

Τό ’Ασφαλιστικό πρός την οριστική ρύθμισή του 
Ή αγωνιστική εκδήλωση καί ή επιτάχυνση τών δια
δικασιών γιά τήν επίλυση διαφόρων θεμάτων 
’Ενημερωτική συγκέντρωση καί έπιδοκιμασία τής 
τακτικής τών Συλλόγων άπό τό Προσωπικό

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ · 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Τό ’Ασφαλιστικό, βασικά και 

πρωταρχικό θέμα, πού αφορά τό 
σύνολο τών έργαζομένων στήν 
’Εθνική Τράπεζα και τους συν
ταξιούχους, είχε κατά τις τε
λευταίες ημέρες σημαντικές ε
ξελίξεις.

"Επειτα άπό τή μεγαλειώδη 
αγωνιστική κινητοποίηση τής 
25)8)77 τών έργαζομένων στα 
Καταστήματα τής ’Αθήνας και 
τού Πειραιά — πού υπήρξε τό 
άποτέλεσμα καί ή άπάντηση τοΰ 
Προσωπικού στήν ανεξήγητη τα
κτική ύπαναχωρήσεων τής Τρα- 
πέζης άπό τίς θέσεις πού είχαν 
άρχικά συμφωνηθεϊ — τήν πρώ
τη εβδομάδα τοΰ Σεπτεμβρίου 
πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλλη
λες επαφές συνδικαλιστικής έκ
προσωπήσεως καί υπηρεσιακών 
παραγόντων τής Δτοικήσεως.

Κατάληξη τών έπαφών αυτών 
ήταν ή διατύπωση κοινού σχεδί
ου Νόμου, στο όποιο περιλαμβά
νονται όλα τά σημεία έκεΐνα 
πού ή συλλογική ήγεσία θεω
ρούσε απαραίτητα γιά τήν ορ
θή επίλυση τοΰ ’Ασφαλιστικού.

Τό ολοκληρωμένο κοινό αύ- 
τό σχέδιο, πού υποβλήθηκε ή
δη στο αρμόδιο Υπουργείο γιά 
τίς αναγκαίες διαδικασίες, προ
βλέπει τήν ενοποίηση τών Ασφα
λιστικών οργανισμών Συντάξε
ων καί Αύ τασφαλείας σέ ενιαί
ους κατά κλάδον ’Οργανισμούς 
καί δίαν θίγει τό δρόμο γιά τήν 
ενοποίηση καί τών λοιπών ιδιαί
τερα τών συνδικαλιστικών ορ
γάνων τοΰ Προσωπικού.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Στίς 30 Αύγούστου πραγμα
τοποιήθηκε, μέ πρωτοβουλία τών 
Δ.Σ. όλων τών Συλλόγων, ε
νημερωτική συγκέντρωση, πού

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ

Γιά νά ολοκληρώσουμε τίς έ- 
νέργειές μας γιά πλήρη έφαρμο- 
γή τής άποφάσεως 36)71 τοΰ Δ. 
Δ.Δ.Δ. παρακολοΰμε τούς συνα
δέλφους πτυχιούχους πού δέν ε
φαρμόσθηκε γι’ αυτούς σωστά ή 
απόφαση αύτή, νά μάς άποοτεί- 
λουν πλήρες ένημερωτικό ση
μείωμα.

’Επίσης, οί συνάδελφοι κά το- 
χοι πτυχείου Παιδαγωγικών Ά- 
καδημιών πού δέν πήραν καθό
λου προώθηση νά μάς τό γνωρί
σουν έγγράφως.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ

Ή συμμετοχή τών 
στη Διοίκηση τών

έργαζομένων
Επιχειρήσεων41

Στο προηγούμενο σημείωμα 
λέγαμε ότι στη Δ. Γερμανία μέ 
τό νόμο «περί συνδιοικήσεως», 
πού ψήφισε ή Μπούντεσταγκ, 
τό 1951, καθιερώνεται γιά τίς 
επιχειρήσεις βαριάς βιομηχανί
ας πού άπασχολοΰν πάνω άπό 
1.000 εργαζόμενους:

1) Ή ισότιμη εκπροσώπηση 
έργοδοτών — έργαζομένων, στο 
’Εποπτικό Συμβούλιο τών ’Επι
χειρήσεων, μέ ούδέτερο Πρόε
δρο.

Τό Ε.Σ. είναι τό σπουδαιότε
ρο όργανο στή διοίκηση τής Ε
ταιρίας. ’Εκτός άπό τήν ουσια
στική έποπτεία καί τον έλεγχο 
τών οργάνων τής διοικήσεως, 
σέ όλους τούς τομείς, έχει καί 
πολλές άπό τίς δημιουργικές Αρ
μοδιότητες τοΰ δικοΰ μας Διοι

κητικού Συμβουλίου, άλλά α
κόμα καί τής Γεν. Συνελεύσε- 
ως.

2) Στο Διοικητικό Συμβούλιο, 
τό όποιο διορίζεται άπό τό ’Επο
πτικό (καί όχι άπό Γενική Συ
νέλευση, όπως σέ μάς) καί τό 
όποιο είναι άπλώς εκτελεστικό 
όργανο, οί εργατικοί άντιπρόσω- 
ποι έχουν τό άποκλειστικό δι
καίωμα νό ύποδείξουν τόν λε
γόμενο «Διευθυντή τών εργασι
ακών Σχέσεων», πού είναι καί 
μέλος τοΰ Συνδικάτου καί άπο- 
τελεί μέλος τοΰ Δ.Σ. τής έπι- 
χειρήσεως τό οποίο έχει τήν 
άρμοδιότητα τών ζητημάτων έρ- 
γατικής καί κοινωνικής πολιτι
κής. (’Αλήθεια, στίς έλληνικές 
επιχειρήσεις, ποιός ύποτίθεται 
ότι άσχολεϊται μέ αύτά τά με

γάλα θέματα; "Οχι βέβαια ό 
προσωπάρχης, πού έχει στενή, 
εκτελεστική άρμοδιότητα ρουτί
νας).

Αύτά σέ γενικές γραμμές, κα
θιερώνουν αί νόμοι περί «συμ
μετοχής» τοΰ 1951 καί 1956 γιά 
τίς επιχειρήσεις — όπως είπαμε 
— άνθρακα καί χάλυβα, πού ά
πασχολοΰν περίπου 1,5 εκατομ
μύριο εργαζόμενους. Τήν επό
μενη χρονιά, δηλαδή τό 1952, 
ένα νέο νομοθέτημα μέ τίτλο 
«Καταστατικός νόμος τών ’Επι
χειρήσεων» επεκτείνει τό μέτρο 
σ έ όλες τίς έπιχειρήσεις, 
πού δέν είναι οικογενειακές, 
καί πού άπασχολοΰν πάνω άπό 
500 εργατοϋπαλλήλους καί οί ό
ποιες λειτουργούν μέ μορφή ’Α

ί Συνέχεια στήν 4η σελ.)

σημείωσε μεγάλη έπιτυχία.
Στή συγκέντρωση ό Πρόεδρος 

τής ΣΥΕΊΈ συνάδ. Μαυρουλί- 
δης, έκανε εκ μέρους καί τών 
άλλων συλλόγων, λεπτομερή Α
νασκόπηση τής πορείας τών ζη
τημάτων μας καί απάντησε σέ 
ερωτήματα συναδέλφων. Τή 
συγκέντρωση χαιρέτησε ό Πρό
εδρος τής ΟΤΟΕ συνάδ. θ. Πα- 
παμάργαρης, ό όποιος τόνισε 
τήν αγωνιστική συμπαράσταση 
τοΰ κλάδου ατούς διεκδικητι- 
κούς αγώνες τών ύπαλλήλων 
τής ΕΤΕ. ΟΙ παρευρισκόμενοι 
συνάδελφοι ένέκριναν όμόφωνα 
την' τακτική τών ύπευθόνων 
συλλόγων καί καμμία ούσιαστι- 
κή αντίθεση δέν διατυπώθηκε, 
παρ’ όλο πού ορισμένοι άπ’ 
τούς ομιλητές έπεχείρησαν νά 
εκτρέφουν τό σκοπό τής συγ
κέντρωσης καί νά έπεκταθοϋν 
σέ ομιλίες δημαγωγικού περιε
χομένου.

’Ανάλογη ενημερωτική συγ

κέντρωση έγινε τήν 1.9.77 καί 
στή Θεσσαλονίκη, έπειτα άπό 
πρόσκληση τοΰ Γραφείου Βορ. 
Ελλάδος.

ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣ
Καί σέ άλλα θέματά μας ση

μειώθηκαν τό τελευταίο δεκα
πενθήμερο εξελίξεις πού μπο
ρούν, στήν παρούσα τουλάχι
στον φάση, νά χαρακτηρισθούν 
σάν ικανοποιητικές. Οΐ εξελί
ξεις αύτές άφοροΰν τά επιδόμα
τα Ταμειακής διαχειρίσεως, κα- 
ταμετρητών καί TELLERS, τά ο
δοιπορικά κλητήρων καί τίς Α
ναδρομικές διαφορές ύπερω- 
ριών.

Γενική είναι ή εντύπωση πώς 
τή στιγμή αύτή δημίουργεϊται τό 
κατάλληλο κλίμα στό χώρο τής 
’Εθνικής Τραπέζης, γιά τή σύν
τομη ρύθμιση όλων τών εκκρε
μών ζητημάτων πού άπασχολοΰν 
τούς εργαζόμενους σ’ αυτήν.

Προαγωγές καί 
προσαυξήσεις 
Ιουλίου 1977
Μέ μικρή σχετικά καθυστέρη

ση, σέ σύγκριση μέ τά παρελ
θόν (λόγω καί τών θερινών ά- 
δειών) όλοκληρώθηκε ή κρίση 
γιά προσαυξήσεις μέχρι καί τά 
βαθμό τοΰ Τμηματάρχη Α'.

Προαγωγές μό VAL 1.1.77 
πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμε
ρα στούς βαθμούς:
Ύπολογιστοΰ Β' — Ύποταμίου 
Β' — Ύπολογιστοΰ Α' —■ Ύ
ποταμίου Α' — Λογιστοΰ Β’ — 
Ταμίου Β’ — Υπομηχανικού Γ' 
— Υπομηχανικού Β' — Τεχν. 
Βοηθούς Β' - Γ' καί Δ'.

Οί προαγωγές ατούς ύπόλοι- 
πους βαθμούς Αναμένεται νά 
πραγματοποιηθούν έντός τών ή
μερων.

Οί προαγωγές στό βαθμό Συμ
πράττοντας Ύποδιευθυντοΰ 1.1. 
77 καί 1.7.77 θά πραγματοποιη
θούν μετά τήν έκδίκαση τών τρι
τανακοπών τής ΟΤΟΕ καί τών 
ενδιαφερομένων κατά τής άπο
φάσεως ΰπ’ άριθ. 1277 τοΰ 
Συμβ. ’Επικράτειας, πού, όπως 
είναι γνωστό, πρσκάλεσε ή όρ- 
γανωμένη μερίδα τών μή πτυ
χιούχων, μέ συνέπεια τόν κίν
δυνο υποβιβασμού προαχθέντων 
καί τήν καθυστέρηση τών προα
γωγών στό βαθμό αυτό.

Σύμφωνα μέ γνωμάτευση τυύ νυμ. συμβούλου τυϋ Συλλόγου

ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΡΟΑΓΟΓΟΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ
YR0IMHM1T1PX0Y & TMHMDTBPXIY Β'

’Από τήν προηγούμενη σειρά 
κρίσεως τής 1.1.77, ή Συλλογι
κή πλευρά διαπίστωσε δτι τά 
κριτήρια πού ή Διοίκηση τής 
Τραπέζης θέτει, αμέσως μετά 
τό «άνοιγμα» τών θέσεων στούς 
βαθμούς αυτούς, γιά καθορισμό 
τής έννοιας «κατ’ έκλογήν», έ
χουν άποτέλεσμα νά προάγεται 
μικρός αριθμός άπό τούς κρινό- 
μενους.

Τούτο είναι Αντίθετο πρός τό 
πνεύμα τοΰ αιτήματος, πού άπέ- 
βλεπε στή δυνατότητα προαγω
γής τών ικανών συναδέλφων, 
πού εύδόκιμα καί μέ έκθέσεις 
τοΰ άνωτέρου άπό τόν μέσο χα
ρακτηρισμό τής ποιοτικής κλίμα
κας, θά μπορούσαν να έξελι- 
χθοΰν καί θά ξέφευγαν άπό τήν 
ούσιασπκή βαθμολογική στασι
μότητα.

Ό1 διαπρεπής νομικός κ. Π. 
Δημάκος, ύστερα άπό αίτηση 
τοΰ Συλλόγου γιά τήν ευστά
θεια άπό νομικής πλευράς τών 
παραπάνω κριτηρίων, επιβεβαί
ωσε τίς άμφισβητήσεις τής Συλ
λογικής πλευράς μέ γνωμάτευ
σή του πού έχει τά έξης βασι
κά χαρακτηριστικά:
1. Ή έννοια «κατ’ εκλογήν» 

δέν συμβιβάζεται μέ τήν μή 
ύπαρξη περιορισμένου άρι- 
θμοΰ θέσεων στό βαθμό.

2. Δέν υπάρχει ή άλλη βασική 
διάκριση τών «κατ’ εκλογήν» 
προαγωγών άπό τήν κατ’ άρ-

01 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Συνεχίζουμε τή δημοσίευση 
τών έκθέσεων τών ορκωτών Λο
γιστών στις σελ. 3-6.

Ή δημοσίευση, πού γίνεται 
έπειτα άπά απόφαση τής Γεν. 
Συνελεύσεως τής 25.2.77, άρχι
σε άπό τά προηγούμενο φύλλο 
μας, προκαλεί το ένδιαφέρον 
τών δυναδέλφων καί ολοκληρώ
νεται στό κύριο μέρος τους μέ 
τό δημοσίευμα τοΰ παρόντος 
φύλλου.

Μέ τά καθοριστικά γιά την έννοια 
τοΰ «και’ έκλογήν» κριτήρια

χαιότητα, ώς πρός τό χρόνο. 
Δηλ. θά μπορούσαν νά νοη
θούν κατ’ έκλογήν προαγω
γές δταν παράλληλα ύπήρ- 
χαν κατ’ αρχαιότητα μέ διά

κριση τών πρώτων νά γίνον
ται σέ συντομώτερο χρόνο.

3."Υστερ’ άπό τίς δύο αύτές βα
σικές Ατέλειες στήν έννοια 

(Συνέχεια στή'» 2η σελ.)

Απο μκχνα σε μήνα

Νά περιμένουμε κοί... ξύλο;
’Απίστευτο καί όμως Αλη

θινό: Σέ υπηρεσία τοΰ Κεν
τρικού Κατ) τος, γηραιό καί 
σεβάσμια, στήν όψη τουλά
χιστο, πελάτισσα, άστραψε 
χαστούκι βροντερό, σέ άνύ
ποπτο συνάδελφο πού έτυχε, 
ό δυστυχισμένος, νά βρίσκε
ται δίπλα της γιά άσχετη μέ 
αυτήν δουλειά. Τά δάχτυλα 
τής... «σεβάσμιας» πελάτισ
σας κοσμούσαν, έπί μιά σχε
δόν ώρα, τό μάγουλο τοΰ 
θύματος! Τόν δε Προϊστάμε
νο τής Υπηρεσίας, δσην ώ
ρα καυγάδιζε μαζί του, τόν 
.. .κλωτσούσε συνεχώς, έπι- 
μένόντας ότι ή Τράπεζα τής 
. ..κλέβει τά λεφτά της! 'Ε
κείνος δμως, ήταν προετοι
μασμένος, γιατί πρόσεξε έγ
καιρα, ότι τά μάτια της γυά
λιζαν επικίνδυνα! "Ετσι 
φρόντισε νά τής κρατήσει 
σφιχτά τά χέρια καί νά τής 
τά αχρηστέψει. "Εμεναν δ
μως λεύτερα τά πόδια της! 
Καί τά χρησιμοποίησε κατάλ
ληλα. Μελάνιασε τά «καλά
μια» τοΰ συναδέλφου!

Τό επεισόδιο, δσο κι άν 
μοιάζει αστείο, δέν είναι. 
Γιατί τώρα φαίνεται πώς δέν 
κινδυνεύουμε μονάχα άπό 
τούς ληστές, άλλά καί άπό 
τούς τρελλούς. Κι άν ή «σε
βάσμια» πελάτισσα, άντί γιά 
τά χέρια καί τά πόδια της, 
χρησιμοποιούσε ένα σουγια- 
δάκι, ποιό θά ήταν τά άπο

τέλεσμα; θά κλαίγαμε θύμα
τα;

Καί ρωτάμε: Σέ περιπτώ
σεις τέτοιες, δταν οί πελά
τες χειροδικούν, τί πρέπει 
νά κάνουν οί ύπάλληλοι; Νά 
τίς τρώνε Αδιαμαρτύρητα; 
ΝΑ τίς Ανταποδίδουν καί να 
γίνεται μύλος; Νά έπεμβαί- 
νει δυναμικά ή Ασφάλεια τής 
Τραπέζης καί νά τούς πετά- 
ει έξω; Πώς προστατευόμα
στε τέλος πάντων άπό τούς 
τρελλούς, πού κυκλοφορούν 
άνάμεσά μας μέ Απαιτήσεις 
γνωστικών;

Κι έπειδή τά κρούσματα 
πληθαίνουν, (ένας άλλος 
πελάτης στήν ίδια ύπηρεσία, 
προσπάθησε μέ τά μπαστούνι 
του νά χτυπήσει ύπάλληλο 
πού καθόταν πίσω άπό τό 
γκισέ), κάποιος πρέπει νά 
μάς όρμηνέψει πώς ν’ Αντι
μετωπίζουμε τέτοιες κατα
στάσεις. Μιά λύση είναι νά 
κάνει ή Τράπεζα σεμινάρια 
ζίου-ζίτσου 1 Γιατί είναι Απα
ράδεχτο νά δουλεύεις στο 
Κεντρικό μέ 34 βαθμούς, μέ
σα σέ Ατμόσφαιρα πνιγηρή 
μέ μηδέν έξαερισμό, καί νά 
τίς τρώς κι άπό πάνω!

Μήπως έκεϊνο τό ξεπερα
σμένο : «ό πελάτης έχ£ΐ πάν
τα δίκηο», πρέπει ν’ Αναθε
ωρηθεί; Άλλά ποιός πελά
της, θά μοΰ πείτε: ό στρω
τός ή ό Ανάποδος;

Ή Συνάδελφος



ΜΑΚΑΡΙΟΣ
Υπήρξε καθολική ή αίσθηση τής μεγάλης 

πανεθνικής απώλειας, πού δοκίμασε ό Ελληνι
σμός, μέ τόν άδόκητο θάνατο τού ’Αρχιεπισκό
που Μακαρίου.

Σπάνια ηγέτης μικρής χώρας, σφράγισε μέ 
τη ζωή, τό έργο και τό θάνατό του, τις εξελίξεις 
και τά ‘ιστορικά γεγονότα τής τελευταίας εικο
σαετίας, στον ελληνικό και στον ευρύτερο παγ
κόσμιο χώρο, δσο ό εθνομάρτυρας ήγέτης τής 
Κυπριακής Δημοκρατίας,

Πρότυπο αγωνιστή για τήν Ελευθερία, τή 
Δημοκρατία και τά δίκαια των μικρών λαών και 
τών καταπιεζομένων, υπόδειγμα Ικανότητας, ή
θους και αρετής, ρεαλιστής και όραματιστής, έ
πεσε στις έπάλξεις γιά τή δικαίωση τοϋ Κυπρια
κού Λαού και τά ιδανικά όλων τών λαών τής 
Οικουμένης.

Ό Μακάριος άνήκει πλέον στή δικαιοδοσία 
τής ‘Ιστορίας. ’Έχει περάσει στήν περιοχή τής 
αθανασίας και του θρύλου.

Σέ μάς δέν απομένει, παρά σάν ύστατο φό
ρο τιμής και εύλάβειας πρός τό Μεγάλο νεκρό, 
νά διατρανώσουμε πάνω άπ’ τό νωπό τάφο του, 
τήν απόφαση και τή θέλησή μας γιά συμπαρά
σταση ένεργητική καί απεριόριστη στον αγώ
να τοϋ Κυπριακού Λαού μέχρι τήν τελική νίκη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ Ε.Τ.Ε.

* ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΔΑΛΜΑΤΤΙ
ΚΕΣ ΑΚΤΕΣ - ΠΕΡΙΦΗΜΗ 
ΛΙΜΝΗ ΜΠΑΛΑΤΟΝ

Παρασκ. 2-3.9.77 - Δευτέρα 3) 
10)77 (Ήμερες 11). 
ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 5.300 καί $ 100 
(ΔΟΛ. ΗΠΑ ΕΚΑΤΟ). 
Συμπεριλαμβάνονται: 1) Πούλ
μαν, 2) Διανυκτ. σέ δίκλινα δω
μάτια A' & Β' κατηγορ. μέ Ι
διαίτερο λουτρό ή ντούς. 3) ’Α
πό ένα γεύμα ήμερησίως στήν 
Ουγγαρία καί Γιουγκοσλαβία, ή
τοι σύνολο γευμάτων οκτώ, 4) 
όλα τά πρωινά, 5) ξεναγήσεις, 
περιηγήσεις καί έκδρσμές.
e ΚΟΖΑΝΗ - ΟΧΡΙΣ ΚΑΙ 

ΠΡΕΣΠΑ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑ
ΒΙΑΣ

Παρασκ. 23)9)77 - Τρίτη 27)9) 
77 (ΗΜΕΡΕΣ 5). ΕΞΟΔΑ Δρχ. 
1.800 καί $ 45 (Δολ. ΗΠΑ 
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ). 
Συμπεριλαμβάνονται: 1) Πούλ
μαν, 2) Διανυκτ. σέ δίκλινα δω
μάτια Α' καί Β' κατηγορ. μέ 
ιδιαίτερο λουτρό ή ντούς, 3) ’Α
πό ενα γεύμα ήμερησίως (ήτοι 
σύνολο γεμάτων τέσσερα). 4) 
"Ολα τά πρωινά, 5) Ξεναγή
σεις ,περιηγήσεις καί έκδρομές.
• ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ - ΟΥΓ

ΓΑΡΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ
18)10)77 - 3:1) 10)77(ΗΜΕΡΕΣ

Πρόσθετη αδεια 
ατούς Ανήλικους 
εργαζομένους

Μέ πρόσφατη ύπουργική άπό- 
φαση, καθιερώνεται γιά τούς Α
νήλικους Εργαζομένους (κάτω 
τών 18 έτών) πρόσθετη άδεια 
δύο ήμερων. Συνολικά δηλαδή 
οί συνάδελφοι αύτοί μέ τή συμ
πλήρωση τοϋ 1ου έτους δικαι
ούνται αδεια 18 ήμερων.

14). ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 10.300 καί 
$ 100 (Δολ. ΗΠΑ ΕΚΑΤΟ). 
Συμπεριλαμβάνονται: 1) Πούλ
μαν, 2) Διανυκτ. σέ δίκλινα δω
μάτια Α' καί Β' κατηγορ. μέ ι
διαίτερο λουτρό ή ντους. 3) ’Α
πό ενα γεύμα ήμερησίως στή 
Γουγκοσλαβία - Ουγγαρία - Αύ- 
στρία (ήτοι σύνολο γευμάτων 
ένδεκα), 4) ολα τά πρωινά, 5) 
ξεναγήσεις, περιηγήσεις, έκδρο 
μές.
β ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ (’Αε

ροπορικώς).
’Από 1)10)77 έως 12)10)77(Ή- 
μέρες 12). ΕΞΟΔΑ: Δρχ. 18. 
100 — 17.000.
Συμπεριλαμβάνονται: 1) Άερ) 
κό είσιτ. ’Αθήνα - Παρίσι - Λον
δίνο - ’Αθήνα, 2) Μεταφορές ά- 
πό άερ)μια στά ξενοδοχεία καί 
άντιστρόφως, 3) Διανυκτ. σέ 
δίκλινα δωμάτια Α' κατηγορ. 
μέ ιδιαίτερο λουτρό ή ντούς, 4) 
ολα τά πρωινά, 5) Μία ξενάγ. 
στο Παρίσι καί μία στο Λονδίνο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
— Παρακαλοΰνται οΐ κ.κ. συ

νάδελφοι νά δηλώνουν τή 
συμμετοχή τους τουλάχιστον 
20 ήμέρες πριν τήν άναχώ- 
ρηση τής κάθε έκδρομής.

— Κρατήσεις θέσεων θά γίνων- 
ται δεκτές μόνον κατόπιν 
σχετικής προκαταβολής δρχ. 
2.000.

— ’Ακυρώσεις θέσεων δέν θά 
γίνωνται δεκτές τις τελευ
ταίες 10 ήμέρες πριν άπό 
τήν αναχώρηση τής κάθε έκ
δρομής.

— Πλήρες αναλυτικό πρόγραμ
μα τών Εκδρομών μπορούν 
νά ζητήσουν οί ενδιαφερό
μενοι άπό τό Γραφείο τής 
Ε.Φ.Ε.Τ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩ
ΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ στά τη
λέφωνα: 32.10.411 (έσωτ.624) 
ή 32.40.373.

Εκθεση Πολιτιστικές δραοτιρότες

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
—- Ή συνάδελφος κ. Έλβίρα 

Καβουριάρη ευχαριστεί θερμά 
τή Διεύθυνση καί τό προσωπικό 
τού Ύποκ)τος Σταδίου 38)080, 
γιά τή συμμετοχή τους στο πέν
θος της γιά τό θάνατο τού πα-

εικαστικών
τεχνών
γιά τά όΟχρονα 
τού Συλλόγου

Μέσα στις έκδηλώσεις πού 
προγραμματίζονται καί προετοι
μάζονται γιά τά 60 χρόνια τοϋ 
Συλλόγου μας καί πού θά κλι
μακωθούν χρονικά άπό 15)10' έ
ως 31)12, περιλαμβάνεται καί 
έκθεση εικαστικών τεχνών μέ 
έργα συναδέλφων.

Τήν προετοιμασία τής έκθε
σης πού θά γίνει στή Λέσχη μας 
(αφού βέβαια ό χώρος της δια
μορφωθεί κατάλληλα) άνέλαβε 
ειδική -επιτροπή.

Οί συνάδελφοι πού ένδιαφέ- 
ρονται, άν μέν είναι στην Αθή
να μπορούν νά παραδώσουν οί 
ίδιοι τά έργα τους στά γραφεία 
τού Συλλόγου (Πεσμαζόγλου 1) 
ή στή Λέσχη, κάθε Δευτέρα, 
7—10 τό απόγευμα, άν δε είναι 
οτήν επαρχία μπορούν νά τά τα
χυδρομήσουν συστημένα στά 
γραφεία τοΰ Συλλόγου. Μαζί 
μέ κάθε έργο πρέπει νά στεί- 
λσυν καί ειδικό κατατοπιστικό 
σημείωμα (είδος τού έργου, τί
τλος καί τιμή).

Στήν «Τραπεζιτική» τού ’Ο
κτωβρίου θ' ανακοινωθούν τά 
βραβεία καί ή σύνθεση τής έπι- 
τροπής πού θά τ’ άπονείμει.

Κάθε συνάδελφος μπορεί νά 
στείλει το πολύ 3 έργα (ζωγρα
φικά, χαρακτικά ή γλυπτά), ά
πό τά όποια θά έκτεθοΰν δσα ή 
έπιτροπή κρίνει καιάλληλα, μέ 
μίνιμουμ 1 έργο.

’Αριθμός έργων άπό τά βρα
βευμένα θ’ άγορασθεϊ άπό τό 
Σύλλογο γιά νά διακοσμηθεί ό 
χώρος τής Λέσχης.

Γιά τά παραλαμβανόμενα έρ
γα, θά δίδονται ή θ’ άποστέλ- 
λονται αποδείξεις παραλαβής.

"Εργα θά παραλαμβάνονται ά
πό τό Σύλλογο μέχρι καί τήν 
20)10)77.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΜΑΚΑΡΙΟΥ

Γιά τή μνήμη τού άρχιεπισκό- 
που Μακαρίου, τό Δ.Σ. τοϋ 
Συλλόγου μας άποφάσισε τήν 
κατάθεση ποσού δρχ. 50.000 
στον ειδικό λογ)σμό γιά τούς 
πρόσφυγες τής Κύπρου πού τη
ρείται στήν Τράπεζα.

’Ανθολογία 
Λόγου καί Τέχνης 
Τραπεζικών

Γιά πρώτη φορά κλάδος Ερ
γαζομένων οτήν Ελλάδα προ
βάλλει τά έπιτεύγματά του στά 
Γράμματα καί τις Τέχνες, σέ ει
δική παρουσίαση: Μέ τήν εύ- 
καιρία τής συμπληρώσεως 25 
χρόνων άπό τής έκδόσεώς της, 
ή εφημερίδα «Τραπεζικός ’Α
γών» κυκλοφόρησε τόν α' τόμο 
τής ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΥ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ.

Στον τόμο αύτό παρουσιάζον
ται 50 τραπεζικοί δλων τών 
Τραπεζών μέ τήν καλλιτεχνική 
προσφορά τους. (Βιογραφία, Α
ποσπάσματα έργων κλπ.). Τιμή 
Δρχ. 200 - Πώληση: Γλάδστω- 
νος 2, ε' όροφος.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Συνάδελφος, πεπειραμένος 

καθηγητής άγγλικής, παραδίδει 
μαθήματα σέ άρχαρίους καί προ
χωρημένους κΐατ’ οίκον. Γρήγο
ρη εκμάθηση. Τηλ. 93.30.510 
(Απογευματινές ώρες).

ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΤΑ 
{ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΩΝ 
Πτυχ. Πανεπ. Μόσχας-Άθηνών 

ΙΑΤΡΕ!ΟΝ:
Βουκουρεστίου 34 (3ος δροφος)

ΑΘΗΝΑΙ
ΤΗΛ. 36.27.814 - 36.04.328

Οί πολιτιστικές δραστηριότη
τες πού έχει προγραμματίσει ό 
Σύλλογος, έχουν σάν στόχο τή 
συμμετοχή καί τήν ενεργοποί
ηση δσο τό δυνατόν περισσοτέ
ρων συναδέλφων στήν οργάνω
ση καί τήν επιτυχία τών σχε
τικών έκδηλώσεων, πού θά πρα
γματοποιηθούν τόν ερχόμενο 
μήνα.

Γιά τό λόγο αύιό, καλούμε ό
λους τούς ενδιαφερομένους συ-

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελ.) 
«και εκλογήν», οί ύπάλληλοι 
πού δέν κρίνονται στάσιμοι 
πρέπει νά προάγονται στόν 
επόμενο βαθμό.

Άς σημειωθεί διπ οΐ μή χιρο- 
αγόμενοι δέν χαρακτηρίζονται 
οιάσιμοι ούτε μέ τήν γ' περί- 
πιωοη τού άρθρου 11 περί στά
σιμό υητος, δηλ. «τήν μή κατο
χήν έπαρχων οτοιχείων πρός 
προαγωγήν εις τόν άνώτερον 
βαθμόν καιά τόν χρόνον τής 
κρίσεως».

Τήν σύνοψη τής γνωματεύσε- 
ως δημοσιεύουμε στή συνέχεια 
τοϋ παρόντος δημοσιεύματος.
( Ολόκληρη ή γνωμάτευση εί
ναι δεκασέλιδη).

Μέ βάση τή γνωμάτευση αύτή 
οί Σύλλογοι θά συμμετέχουν 
στις προαγωγές μέ τήν έπιφύλα- 
ξη τής νομιμότητας τών κριτη
ρίων καί θά ύποστηρίξουν τήν 
προσφυγή σιή δικαιοσύνη: κάθε 
ενδιαφερομένου συναδέλφου.

Σχετικό έγγραφο διάβημα έ
γινε σιή Διεύθυνση Προσωπικού 
οτήν όποια κοινοποιήθηκε ολό
κληρη ή γνωμάτευση μέ τή σύ
νοψή της.

Προβάλλει ύστερα άπ’ αύιά 
έπιτακπκό τό αίτημα τής λύσε- 
ως τοΰ θέματος. Νά βγει άπό 
τήν άοριστία και νά Εκπληρωθεί 
και ό σκοπός γιά τόν όποιο θε
σπίστηκε ή κατάργηση τού πε
ριορισμού τών θέσεων, δηλ. ή 
προώθηση τών καταλλήλων γιά 
στελέχη ύπαλλήλων, άλλα συγ
χρόνως ή μή βαθμολογική στα
σιμότητα τών ικανών καί άξιων 
σέ γενικώτερη έννοια υπαλλή
λων.

Στό σημείο αύτό οί Σύλλογοι 
θά προβάλλουν συγκεκριμένες 
προτάσεις γιά τήν τροποποίηση 
τοΰ ’Οργανισμού.

ΤΑ ΕΠΙΜΑΧΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Γιά νά γίνει τώρα ό Λογιστής 
Α' Ύποτμηματάρχης πρέπει:

α) Νά έχει χαρακτηρισμό «πο
λύ καλός» τουλάχιστον.

β) Νά κατέχει οργανική θέ
ση ή άπό τά κριτήρια ΐκανότη- 
τος νά Εξάγεται ότι μπορεί νά 
άναλάβει αμέσως ή στό άμεσο, 
μέλλον υπεύθυνη θέση,

Γιά τόν Ύποτμηματάρχη στόν 
Τμηματάρχη Β’ είναι τά ίδια, 
μόνο πού στο (β) ή ικανότητα 
γιά άνάληψη καθηκόντων σέ ύ
πεύθυνη - οργανική θέση νά εί
ναι άμεση.

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΣ
«Συνοψίζω τό συμπέρασμα τής 

γνωμοδοτήσεώς μου τής 20 λή
γοντας στό έρώτημα τοΰ γράμ
ματός σας 3550)20.6.77.

1) Σύμφωνα μέ τόν οργανι
σμό τής Εθνικής Τραπέζης, ή 
προαγωγή είναι δικαίωμα τοΰ υ
παλλήλου δταν συμπληρώσει στό 
βαθμό του τόν προβλεπόμενο 
χρόνο υπηρεσίας καί έάν δέν χα
ρακτηρίζεται στάσιμος, Επομέ
νως έάν Εχει καί τά προσόντα 
πού απαιτεί ή Τράπεζα γιά τόν 
ανώτερο βαθμό.

2) Τό δικαίωμά του αύτό βρί
σκει περιορισμό άπό τήν τυχόν 
μή ύπαρξη αρκετών οργανικών 
θέσεων δταν ή προαγωγή γίνε
ται σέ βαθμό στον οποίο θεσπί
ζεται ορισμένος αριθμός οργανι
κών θέσεων. Τότε ή Τράπεζα ε-

ναδέλφους νά έπικοινωνήσουν 
μέ τούς αρμόδιους συμβούλους 
τού Δ.Σ., πού βρίσκονται στά 
γραφεία τής Λέσχης μας, κάθε 
Δευτέρα 7—10 τό βράδυ.

Τήν ίδια μέρα καί ώρα, γίνε
ται στή Λέσχη συγκέντρωση τών 
ομάδων γιά τόν κινηματογρά
φο, τή λογοτεχνία και τήν προ
ετοιμασία διαλέξεων καί όμιλι-

χει δικαίωμα νά κάνει Επιλογή 
μεταξύ τών περισσοτέρων υποψη
φίων γιά προαγωγή («προακτέ
ων») χωρίς νά δεσμεύεται νά 
προτιμήσει τους υπαλλήλους που 
προηγούνται σέ τυπικά προσόν
τα — «κατ’ απόλυτον Εκλογήν».

3) Άφ’ δτου καταργήθηκαν οΐ 
οργανικές θέσεις στους βαθμούς 
τοΰ ύποτμηματάρχη καί τοΰ τμη
ματάρχη Β', όλοι ο i λ ο- 
γ ι σ τ έ ς Α' καί ο ΐ ϋ- 
ποτμηματάρχες πού 
έχουν συμπληρώσει τό χρόνο υ
πηρεσίας καί δέν έχουν κηρυχθεί 
στάσιμοι έχουν δικαίωμα νά προ- 
αχθ'σΰν σέ ΰποτμηματάρχες καί 
σέ τμηματάρχες Β'. Ή πρόβλε
ψη τής σχετικής διατάξεως τοΰ 
οργανισμού περί προαγωγής 
«κατ’ Εκλογήν» στούς βαθμούς 
αυτούς καί «κατ’ αρχαιότητα» 
μόνον 20% τών «κατ’ Εκλογήν» 
προαγομένων σέ ΰποτμηματά|ρ- 
χες δέν καταργεί τό δικαίωμα 
τών μή στάσιμων λογιστών Α' 
καί ύποτμηματαρχιών πού συμ
πλήρωσαν τόν άπαιτούμενο χρό
νο νά προαχθοΰν στον ανώτερο 
βαθμό —■ σύμφωνα καί μέ τή 
νομολογία τοΰ Άρείου Πάγου 
πού αναφέρω στή γνωμοδότησή 
μου. Τό πολύ πού θά μπορούσε 
νά σημαίνει στούς δύο αυτούς 
βαθμούς ή «κατ’ Εκλογήν» προα
γωγή είναι ότι αναγνωρίζεται 
στήν Τράπεζα τό δικαίωμα νά 
μεταβάλλει τή σειρά αρχαιότη
τας τών λογιστών Α' καί τών 
ύποτμηματαρχών κατά τήν προ
αγωγή τους στούς αμέσως ανώ
τερους βαθμούς αλλάζοντας τή 
σειρά αρχαιότητάς τους καί 
προτάσσοντας τούς ικανότερους».

Ώς πρός τήν άποψη τής με
ταβολής τής έπετηρίδος, οί Σύλ
λογοι, έχοντας ύπ’ όψη δτι κά
θε φορά συντάσσονται πίνακες 
άξιολογήσεως τοΰ προσωπικού, 
αύτοί καί μόνο μπορούν "νά με
ταβάλλονται, Ενώ ή Επετηρίδα 
είναι Αμετάβλητος πίνακας καί 
αυντάσσεται απαραίτητα μέ τήν 
Αρχαιότητα στό βα- 
θ μ ό, παράλληλα μέ τή ση
μείωση τής Αρχαιότητας 
στήν ύπηρεσία τής 
Τ ρ α π έ ζ η ς.

τέιρα της.
— Ή συνάδελφος κ. Εύφρο- 

σύνη Σπανουδάκη εύχαριστεί 
θερμά τή Διεύθυνση και τούς 
συναδέλφους τοΰ ύποκ)τος Ναυ- 
αρίνου γιά τήν κατάθεση στεφά
νου στήν κηδεία τοΰ πατέρα 
της.

— Ό συνάδελφος κ. Γεώργ. 
Σωτηρόπουλος εύχαρισιεϊ θερ
μά όλους τούς συναδέλφους 
που μέ όποιοδήποτε τρόπο Εκ
δήλωσαν τή συμμετοχή τους στό 
βαρύ οικογενειακό πένθος τους.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Οί συνάδελφοι τοϋ Ύποκ)τος 

Γρεβενών συγχαίρουν:
— Τό συνάδελφό τους Νικό

λαο Σιόβα πού παντρεύτηκε τή 
δίδα Βασιλική Ζαμάνη .

— Τό συν. Βαγγέλη Μή.τσια- 
λο πού άρραβ'ωνιάστηκε τή δίδα 
Γιάννα Νικολοπούλου.

— Τό συν. Γεώργιο Άρμπά- 
ρα, πού ά,ρραβωνιάστηκε τή δίδα 
Δήμητρα Ίωσηφίδου.

— Τό συν. ’Αναστάσιο Τά- 
τσιο πού βάφτισε τό άγοράκι 
του.

— Στό συνάδελφο κ. Γιώργο 
ΓΙαπαϊωάννου, οΐ συνάδελφοι 
τοϋ ύποκ)τος Μοσχάτου καθώς 
καί Εκείνοι πού ύπηρέτησαν στό 
κατ)μα εύχονται νά καμαρώσει 
τό άγοράκι πού Απέκτησε καί νά 
τά δει καί . . . Πρόεδρο τής Δη
μοκρατίας.

ΔΩΡΕΕΣ
—- Στή μνήμη τής μητέρας 

τής συναδέλφου Νίκης Μπρού- 
μη οί συνάδελφοι τοΰ Γραφείου 
της κατέθεσαν δρχ. 2.800 γιά 
τόν Ξενώνα άπορων τής ’Ελλη
νικής Άντικαρκινικής Εταιρί
ας.

— Στή μνήμη τοΰ πατέρα τοΰ 
συναδέλφου Βασιλείου Τόλη οΐ 
συνάδελφοι τής ύπηρεσίας μι
σθοδοσίας τοΰ ΚΜ. κατέθεσαν 
άντί στεφάνου στόν Οίκο Τυ
φλών Καλλιθέας δρχ. 600.

“ΪΡΑΠΕΖΙΪΊΚίΙ
Μηνιαίο όργανό τού Συλλό
γου Ύπαλλήλων τής Εθνι

κής Τραπέζης Ελλάδος
•

Διευθύνσεις 
σύμφωνα μέ τό Νόμο:

Υπεύθυνος:
ΕΠ. ΜΑΥΡΟΥΛίΔΗΣ 
Δημητρακοπούλου 50 

Κονκάκι
•

Υπεύθυνος Τυπογραφείου 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΖΩΡΖΟΣ 

Μεσολογγίου 16, ’Αθήνα 
Τηλ. 36.11.372

— Διαμέρισμα M2 87 β’ ορό
φου (γωνιακό) έπΐ τής Λεωφ. 
Σχολής Εύελπί'δων (παραπλεύ- 
ρως τοϋ άλσυλίου) μέ 4 κύρια 
δωμάτιο έπΐ προσόψεως.

— Διαμέρισμα (Αντιπαροχής) 
σέ άνεγειρόμενη πολυκατοικία 
(Φορμίωνος - ’Ανάληψη) M2 71 
ρετιρέ (3 δωματίων).

Πληροφορίες κ. Λάμπρου Πα- 
παλόην, τηλ. 32.11.773.

ail' ΟΣΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ
Διευκρινήσεις

ΙΙΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»
ΕΝΤΑΥΘΑ ’Αθήνα, 2.8.1977
Κύριε Διευθυντή,

Σχετικά μέ όσα άναφέρονται στήν έκθεση τών ορκωτών λογι
στών, πού ή δημοσίευσή της άρχισε άπό τό τελευταίο φύλλο τής 
«Τραπεζιτικής» και στήν οποία Εμφανίζομαι σάν διαχειριστής τού 
έοτιατορίου τής Λέσχης, άπό Εσφαλμένες, προφανώς, πληροφορίες 
τών συντακτών της, έχω νά δηλώσω τά παρακάτω γιά τήν Απο
κατάσταση τής άλήθειας:

α) Ούδέποτε ύπήρξα διαχειριστής χρηματικού, τροφίμων ή άλ
λου είδους τοΰ Εστιατορίου, άλλα απλώς είχα άποσπασθεϊ στό 
Εστιατόριο τής Λέσχης ώς Ελεγκτής διανομής (μαρκαδόρος) 
κατά τις ώρες λειτουργίας του. 

β) Στό Σύλλογο ύπαλλήλων Ε.Τ.Ε. είχα προσληφθεΐ ώς άπλός 
ύπάλληλος τών γραφείων του όπου καί υπηρέτησα έπΐ 20ε- 
τίαν χωρίς ποτέ νά μοΰ Ανατεθούν διαχειριστικά καθήκοντα. 

Τά παραπάνω είναι γνωστά όχι μόνο στούς διατελέσαντες μέ
λη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου άλλα στή μεγάλη 
πλειοψηφία τών ύπαλλήλων.

Μέ τιμή
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ 

Ζ. Πηγής 24 — Άθήναι

ων.

Έ ρ π Α ο κ ή
Οί στρατιώτες κάναν ασκήσεις όλη μέρα
έλαμπε ό ήλιος πάνω στά όπλα τους πάνω στά κράνη τους,

πάνω στά πρόσωπά τους. 
Τά βράδυ φεύγοντας ξέχασαν ριά σάλπιγγα 
κανείς δέν τήν άναζήτησε.
Τή βρήκαν τά παιδιά, σάλπισαν άμέσως πόλεμο, 
μέ Επάλξεις, ήρωες καί νεκρούς.
Παϊξαν πολύ, κουράστηκαν, κλείσαν ειρήνη 
κΓ έφυγαν άγκαλιασμένα.
Πίσω έμειναν μοναχά
τά δυο παιδιά πού παϊξαν τούς νεκρούς,
ήταν πεσμένα έκεΐ στήν ίδια θέση,
μέ μια σφαίρα στήν καρδιά
καί μία έκφραση απορίας στά μάτια.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΗΣ



"ΕκΒεοις έλέγχο» επί τής Οικονομικής Αιαχειρίοεως 
τού ZuAAoyou 'Υπαλλήλων τής 'Εθνικής Τρηπέζης ΈΑλάδος
καί διά την διαχειριστικήν περίοδον άπό 1)1)1976 εως 31)12)1976

I. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και άντικείμενον ελέγχου
Ό άνωτέρω έλεγχος άνετέθη είς ημάς βάσει τής ύπ άριθ. 

1110)22.1.77 εντολής τοϋ ’Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος 
'Ορκωτών Λογιστών και κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 3213)19.1.77 αίτή- 
σεως τοϋ Συλλόγου των 'Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος. 'Η δοθεΐσα έντολή άναφέρεται είς την διεξαγωγήν ε
λέγχου έπΐ τής οικονομικής διαχειρίσεως τοϋ Συλλόγου καί διά 
την διαχειριστικήν περίοδον άπό .1)1)1976 έως 31)12)1976, με ε- 
ξαίρεσιν έκ τοϋ ελέγχου τών τακτικών εσόδων τοϋ Συλλόγου (μη
νιαίοι σύνδρομα! καί είσφοραί τών μελών αότοϋ), τών οποίων τήν 
επιμέλειαν είσπράξεως καί άποδόσεως είς τον Σύλλογον έχει ά- 
ναλάβει ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος.

2. Σύστασις —- "Εδρα — Σκοπός — Μέλη του 
Συλλόγου

Τό Σωματεϊον ύπό τήν έπωνυμίαν «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛ
ΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» σ υ - 
ν ε σ τ ή θ η έν έτει 1917. "Ε δ ρ α αότοϋ έχουν όριοθή αί 
Άθήναι. Σκοπός αύτοΰ είναι ή προστασία καί ή προαγωγή 
τών ηθικών, οικονομικών καί έπαγγελματικών συμφερόντων τών 
μελών αότοϋ. Τά μέλη τοϋ Συλλόγου διακρίνονται είς τα
κτικά καί έπίτιμα μέλη. Τακτικά μέλη τοϋ Συλλόγου δύνανται νά 
είναι απαντες οί υπάλληλοι τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
ανεξαρτήτως προελεύσεως ή παρεχόμενης έργασίας. ’Επίτιμα -μέ
λη τοϋ Συλλόγου καθίστανται δι’ άποφάσεως τής Γενικής Συνε- 
λεύσεως τών τακτικών μελών τοϋ Συλλόγου, πρόσωπα διακεκρι
μένα, τά όποια προσέφερον άποδεδεδειγμένως άξιολόγους ύπηρε- 
σίας είς τον Σύλλογον.

3. Νομοθεσία — Διοίκησις τοϋ Συλλόγου
Ό Σύλλογος διέπεται ύπό τών διατάξεων τοϋ καταστατικού 

του, ώς ένεκρίθη διά τής ύπ’ άριθ. 1349)1917 άποφάσεως τοϋ Πρω
τοδικείου ’Αθηνών καί ώς έν συνεχεία έτροποποιήθη διά τών, υπ 
άριθ. 2954)1965 καί 442)1973 έγκριτικών άποφάσεων τοϋ αύτοϋ 
ώς άνω δικαστηρίου. Περαιτέρω ό Σύλλογος διέπεται και υπό τών 
διατάξεων τών διαφόρων κατά καιρούς ίσχυσάντων νόμων καί δια
ταγμάτων «περί έπαγγελματικών σωματείων».

Ό Σύλλογος διοικείται ύπό Διοικητικού Συμβουλίου έκλεγο- 
μένου άνά διετίαν ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών τακτικών 
μελών διά μυστικής ψηφοφορίας.

4. Βιβλία καί στοιχεία τηρηθέντα ύπό τοϋ Συλ
λόγου

Κατά τάς ύπολόγους διαχειριστικός περιόδους έτηρήθησαν ύπό 
τοϋ Συλλόγου τά κάτωθι βιβλία καί στοιχεία:

ΒΙΒΛΙΑ
— ’Αναλυτικόν Ήμερολόγιον Ταμείου (θεωρημ. ύπό Πρωτ. 

Αθηνών τήν 31.8.1976).
— ’Αναλυτικόν Ήμερολόγιον Διαφόρων Πράξεων.
— Γενικόν Ήμερολόγιον
— Γενικόν Καθολικόν
— Βιβλίον Περιουσίας (θεωρημένον ύπό Πρωτ. ’Αθηνών τήν 

27.8.76).
— ’Αναλυτικόν Καθολικόν εξόδων καί έκκρεμών λογαριασμών.
— ’Αναλυτικόν Καθολικόν ’Επίπλων καί Σκευών..
■— Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων (είς δακτυλογραφημένος 

σελίδας άπομαγνητοφωνημένας).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
— Γραμμάτια Εισπράξεων.
— ’Εντάλματα Πληρωμών.

Πέραν τών ώς άνω τηρηθέντων βιβλίων καί στοιχείων ύπό τοϋ 
λογιστηρίου, έτηρήθη ύπό τοϋ έκάστοτε ύπευθυνου διαχειριστοΰ 
τής λέσχης, έξωλογισπκόν βιβλίον εσόδων —- εξόδων τοϋ εστια
τορίου. Σχετικώς έχομεν νά παρατηρήσωμεν τά εξής:

1) Είς τό τηρηθέν άπό 27.8.76 ύπό τοϋ Συλλόγου Βιβλίον 
Περιουσίας (Μητρώον), δεν έχει καταχωρισθή λεπτομερώς πάσα 
ή κινητή καί ακίνητος περιουσία αύτοϋ, ώς προβλέπεταί ύπό τοϋ 
άρθρου 11 τοϋ Νόμου 330') 76.

2) Τά Πρακτικά Γενικών συνελεύσεων τηρούνται είς κινητά 
φύλλα (δακτυλογραφημένοι σελίδες), κατόπιν άπομαγνητοφωνή- 
σεως καί δεν έχουν καταχωρισθή ή έπικολληθή είς θεωρημένον βϊ- 
βλίον Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, ώς προβλέπεταί ύπό τών 
κειμένων διατάξεων.

3) Τά Γραμμάτια Εισπράξεων, δέν έχουν προαριθμηθή καί 
δεν έχουν θεωρηθή ύπό τής έξελεγκτικής έπιτροπής, ώς προβλέ- 
πεται ύπό τοϋ άρθρου 11 τοϋ Νόμου 330)76.

Αί άνωτέρω διαπιστωθείσαι παραλείψεις θεωρήσεως τών Πρα
κτικών Γενικών Συνελεύσεων καί Γραμματίων Εισπράξεων, έχο
μεν τήν γνώμην, δτι άποδυναμώνουν τό κύρος τών έν αότοϊς άνα- 
γραφομένων.

II. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ 
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΘΕΙ- 
ΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τά πραγματοποιηθέντα έσοδα καί έξοδα τοϋ Συλλόγου κατά 
τήν έλεγχθεϊσαν διαχειριστικήν περίοδον διακρίνονται, βάσει τών 
βιβλίων, είς τρεις βασικός κατηγορίας διαχειρίσεων, ήτοι: Κέν
τρου, 'Εστιατορίου καί έφημερίδος Τραπεζιτικής. Ταϋτα άναλυτι-

(ΣΥΝΕΧΕΙ Α στήν 4η σελίδα)

ΕΚΘΕΣ1Σ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ! ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΠΟ 1)1)1967 ΕΩΣ 31)12)1975

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

IV. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

Άνακεφαλαιοΰντες τά προεκτεθέντα είς τά διάφορα κεφάλαια 
τής παρούσης καταλήγομεν είς τάς άκολούθους παρατηρήσεις καί 
συμπεράσματα:

1. Ή μή θεώρησις ύπό τής προϊστάμενης άρχής τών τηρηθέν- 
των βιβλίων ώς καί ή μή τήρησις τοϋ Βιβλίου Περιουσίας .σομφώ
ν ως τώ Νόμψ, είς τό όποιον νά έχη καταχωρηθή. Αναλυτικώς ά- 
πασα ή κινητή καί άκίνητος περιουσία τοϋ Συλλόγου, τόσον μέ τήν 
άξίαν κτήσεως, δσον καί μέ τις διενεργηθεΐσες αποσβέσεις ενός 
έκδοτου έκ τών παγίων στοιχείων αυτής, συνιστοΰν Αδυναμίας, αί 
όποϊαι, έκτος τοϋ δτι άποδυναμώνουν τό κϋρ-ος τών έν τοΐς Βιβλί- 
οις έγγραφών τοϋ Συλλόγου, παρέχουν τήν δυνατότητα διαπρά- 
ξεως τυχόν ατασθαλιών έίς βάρος τής περιουσίας αύτοΰ. (Βλέπε 
σελ. 3 καί 3). (σ.σ. "Ολες οϊ παραπομπές άναφέροντατ στις σελί
δες τών έκθέσεων τοϋ έλέγχου τών 'Ορκωτών Λογιστών).

2. Ή παντελής έλλειψις διενεργείας εσωτερικού έλέγχου έπί 
τών χορηγουμένων έκπτώσεων είς τούς έστιαζσμένους ύπαλλήλους 
τοϋ Κέντρου, εϊχεν ώς συνέπειαν τήν διαπίστωσιν ύπό τοϋ έλέγ
χου μας συγκεκριμένης διαχειριστικής άνωμαλίας, περί τής οποίας 
άναφεράμεθα άναλυτικώς είς σελ. 6 καί 7 τής παρούσης, χωρίς 
νά Αποκλείεται ή ϋπαρξις καί ετέρων τυχόν συγκεκαλυμένων ανω
μαλιών, διά τούς λόγους τούς οποίους έκθέτομεν είς σελ. 32 ιής 
παρούσης.

3. ’Επί τής έν γένετ διαχειρίσεως τών χρεογράφων παρετηρή- 
θησαν τά έξης:

α) Τό διαφυγόν κέρδος τοϋ Συλλόγου, λόγω μή άσκήσεως ό- 
λο-κλήρου τοϋ δικαιώματος τού, ώς μετόχου, είς τήν γενομένην 
κατά τό έτος 1972 αυξησιν τοϋ Μετοχικού Κεφαλαίου τής Ε.Τ.Ε., 
άνήρχετο κατά τήν 27)10)72, ημερομηνίαν καθ’ ήν ήσκησεν μέρος 
μόνον τοϋ δικαιώματος του, είς τό ποσόν τών δρχ. 2.186.000 πε
ρίπου . Έξ άλλου διά τήν έκποίησιν τοϋ μή άσκηθέντος δικαιώμα
τος του, δέν μάς έπεδείχθη άπόφασις τοϋ Δ.Σ. τοϋ Συλλόγου. Ε
πίσης δέν γνωρίζομεν έάν, τά πρόσωπα είς τά όποια έπωλήΟη τό 
δικαίωμα, ήσαν μέλη ή μή τοϋ Συλλόγου (Βλέπε σελ. 38 παρ. 2).

β) Αί άγορασθείσαι ύπό τοϋ Συλλόγου κατά τό έτος 1974 μέ
τοχοί τής Α.Ε. «ΜΕΤΚΑ» άξίας δρχ. 382.000 περίπου, κατετέθησαν 
είς τήν Τράπεζαν προς φύλαξιν μετά πάροδον έξαμήνου περίπου 
άπό τής άγοράς των. ,Εξ άλλου αί φεράμεναι ,βάσει σημειώματος 
χρηματιστοϋ, ώς άγορασθείσαι ύπό τοϋ Συλλόγου, έκατόν (100) 
προνομιούχοι μετοχαι τής αύτής εταιρίας κατά τήν 2)4)74’ δέν 
έμφανίσθήσαν τελικώς ώς κτηθεϊσαι ύπό τοϋ Συλλόγου, άλλά προ
φανώς ύπό ετέρου προσώπου τή μεσολαβήσει τοϋ Συλλόγου. (Βλέ
πε σελ. 39 παρ. 3).

γ) Ή άξια κτήσεως τών χρεογράφων είς τούς Ισολογισμούς 
τών χρήσεων 1969 έ'ως καί 1975 εμφανίζεται μειωμένη κατά δρχ. 
49.490. (Βλέπε σελ. 40 παρ. 5).

δ) Ό Σύλλογος δέν παρακολουθεί τά «Λρεόγραφα» άναλυ
τικώς μέ τούς Αριθμούς έξατομικεύσεώς των, ώς έδει, είς τό προ- 
βλεπόμενον ύπό τοϋ Νόμου βιβλίον περιουσίας. (Βλέπε σελ. 38 
παρ. 1).

ε) Τέλος ώς προς τον τρόπον έμφανίσεως τών έσόδων έκ με
ρισμάτων ώς καί παρατηρήσεις μας έπ’ αύτών βλέπε σελ. 21 τής 
έκθέσεως.

4. Έπί τής λειτουργίας τοϋ Εστιατορίου τοϋ Συλλόγου πα- 
ρετηρήσαμεν τά έξής:

α) Δέν μάς παρεσχέθη,σαν στοιχεία άγοράς τροφίμων καί δια- 
θέσεως έτοιμων φαγητών, ώς καί μπλοκ έκπτώσεων έσπαζομένων 
κλπ. διά τάς χρήσεις 1967 έως καί 1969 μέ τήν δικαιολογίαν δτι 
ταϋια κατεοτράφησαν, χωρίς βεβαίως νά έπιδειχθή είς ημάς σχε
τική άπόφασις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου. (Βλέπε 
σελ. 25).

Κατόπιν τούτου ό έλεγχός μας επί τής έν γένει λειτουργίας 
τοϋ Εστιατορίου τοϋ Συλλόγου περιωρίσθη είς τάς χρήσεις 1970 
έως καί 1975.

β) Έπί σημαντι-κοϋ άριθμοϋ τιμολογίων προμηθευτών, συνή
θως κρεάτων, διεπιστώθησαν λάθη ύπολσγισμοΰ τής άξίας άγοράς 
τροφίμων καί πάντοτε είς βάρος τοϋ Συλλόγου. Έξ άλλου πλεϊ- 
στα τιμολόγια άγοράς κρεάτων έκδοθέντα παρά τοϋ προμηθευτοΰ 
Δ. Καλαμπούκα περιόδου 1)3)1973—22)12)1975 συνολικού ποσοΰ 
667.000 δρχ. περίπου τυγχάνουν μειωμένης Αποδεικτικής ισχύος,

λόγψ μή νομίμου θεωρήσεως αύτών ύπό τής Φορολογούσης Αρχής. 
(Βλέπε σελ. 26 καί 27).

γ) Δέν έπεδείχθησαν είς ημάς Αποφάσεις τοϋ Διοικητικού Συμ- 
βουλίου τοϋ Συλλόγου διά χορηγηθέντα έπιδόματα είς ένίους έφο
ρους Διαχειριστής τής λέσχης προς κάλυψιν οδοιπορικών των εξό
δων κλπ. (Βλέπε σελ. 27).

δ) Τρόφιμα άξίας 278.000 περίπου άγορασθέντα άπ’ ευθείας 
ύπό τής διαχειρίσεως Κέντρου τοϋ Συλλόγου, δέν κατεχωρήθη- 
οαν είς τό έξωλογισπκόν Βιβλίον τοϋ Συλλόγου, μέ συνέπειαν 
τό έκ τής συγκρίσεως τών έξόδων καί τών έσόδων αύτοΰ προκϋ- 
πτον έκάστοτε πλεόνασμα, νά μή άνταπακρίνεται προς τό άντιστοί- 
χως έκάστοτε λογιστικοποιούμενον τοιοϋτον. Έξ άλλου ποσότης έ- 
λαιολάδου έκ τών ώς άνω τροφίμων, φέρεται ώς πωληθείσα είς 
μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου μή κατονομαζό
μενα. (Βλέπε σελ. 27 καί 42).

ε) Λόγψ έλλείψεως στοιχείων καί βιβλίων αποθήκης τροφίμων 
καί παρασκευής φαγητών, ό έλεγχος δέν ήδυνήθη νά έπαληθεύση 
τό ύψος τών κατά τάς ύπολόγους χρήσεις πραγματαποιηθέντων ε
σόδων ύπό τοϋ Εστιατορίου καί τών έξ αύτοΰ πραγματοποιηθέντων 
πλεονασμάτων (κερδών). Έκ τοϋ καθ’ ύπολογισμόν πάντως προσ
διορισμού τών έσόδων αύτοϋ ύπό τοϋ έλέγχου προέκυψαν έσοδα 
μεγαλύτερα έκείνων τά όποια εμφανίζονται ώς πραγματοποιηθέντα 
είς τά βιβλία τοϋ Συλλόγου, παρά τό γεγονός δτι οί ύπολογισμοί 
μας έβασίσθησαν είς άκρως συντηρητικά στοιχεία. (Βλέπε σελ. 29 
έως 32).

στ) Τέλος σημετοΰται οτι ή έν γένει διαχείρισις τοϋ Εστια
τορίου δέν μάς ικανοποιεί, θά πρέπει λοιπόν νά ληφθοΰν ριζικά 
μέτρα ύπό τής Διοικήσεως τοϋ Συλλόγου, διά τήν άναδιοργάνωσίν 
της. Βεβαίως ή λήψις ώρισμένων έξ αύτών, ίσως θεωρηθή ώς πο
λυτελής (Τήρησις λογιστικών βιβλίων, ’Επιτροπή παραλαβής, Βι
βλία ’Αποθήκης, τροφίμων κλπ.). Έν τούτοις τοΰτα κρίνονται Απα
ραίτητα, προκειμένου νά διασφαλισθή πληρέστερον ή μέσψ τοϋ Ε
στιατορίου διακινουμένη περιουσία τοϋ Συλλόγου καί παύσουν τά 
σχόλια καί οί ψίθυροι είς βάρος τής καλής διαχειρίσεώς των. "Αλ
λως ή διατήρησίς του ύπό τάς σημερινός συνθήικας, θά παρέχει πάν
τοτε έδαφος καί δικαιολογημένος δημιουργίας κακών έντυπώσεων 
είς βάρος τοϋ Συλλόγου.

5. Ό έλεγχος διεπίσιωσεν τήν πλημμελή διαχειριστικήν πα
ρ ακολούθησιν τής Βιβλιοθήκης τοϋ Συλλόγου, είς σημεΐον, ώστε 
νά διατηροΰμεν σοβαρός έπιφυλάξεις, ώς προς τήν διασφάλισιν 
τής άξιολόγου ταύτης περιουσίας τοϋ Συλλόγου .(Βλέπε σελ. 36 
παρ .3).

6. Διεπιστώθησαν Αποκλίσεις ώς προς τήν άπόδοσιν τοϋ δη
μοσιογραφικού χάρτου είς τυπογραφικά φύλλα τής έφημερίδος 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ», διά τάς οποίας δέν μάς έδόθησαν επαρκείς έ- 
ξηγήσεις. (Βλέπε σελ. 33 παρ. 1).

7. Παρετηρήθη δτι άπό τοϋ έτους 1970 έως καί 1975 ούδέν 
ποσόν φέρεται ώς έσοδον έκ γενομένων διαφημίσεων είς τήν εφη
μερίδα «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» (Βλέπε σελ. 34).

8. 'Ωρισμένα έκ τών πραγματοποιηθέντων έξόδων ύπό τοϋ 
Συλλόγου, δέν καλύπτονται πάντοτε ύπό έπαρκών καί νομίμων δι- 
καιολογητικών. 'Ωσαύτως δι’ ώρισμένα έξ αύτών δέν μάς έπεδεί
χθησαν ειδικοί έγκριτικαί Αποφάσεις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σχετικώς βλέπε:

«"Εξοδα εορτών καί ψυχαγωγίας» σελ. 8, «’Έξοδα Συν)σεων 
καί ’Αρχαιρεσιών» σελ. 9, <<’Έξοδα Άντιπρ)πων Ύποκ)των» σελ. 
11, «Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα» σελ. 12, «Κοινωνικοί Υποχρεώ
σεις» σελ. 13. «Διάφορα ’Έξοδα» σελ. 13, «Άμοιβαί δικηγόρων» 
σελ. 14, «Δαπάναι Ασφαλιστικού» σελ. 15, «’Έξοδα Λειτουργίας 
Λέσχης» σελ. 16, «’Έξοδα Συνδικαλιστικών ’Αγώνων» σελ. 17, 
«Χωρίον Μολυβδοσκέπαστον» σελ. 16, «Συντηρητής Ακινήτου (Ε
στιατορίου - Λέσχης)» σελ. 28.

9. Αί καταβληθεϊσαι έκτακτοι άμοιβαί είς τό προσωπικόν είτε 
έξ ύπερωριακής άπασχολήσεως, είτε έκ διαφόρων άλλων λόγων, 
δέν ύπήχθησαν είς Ασφαλιστικός εισφοράς, οΰτε έδηλώθησαν είς 
τήν οίκείαν οικονομικήν εφορίαν, ώς έδει. ’Ενώ έξ άλλου δέν μάς 
έπεδείχθησαν σχετικοί έγκριπκαί Αποφάσεις τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου. (Βλέπε σελ. β).

10. Δι’ έκτάκτους άμοιβάς καταβληθείσας είς τόν δημοσιογρά
φον τοϋ Συλλόγου, δέν ύφίσταται πάντοτε επαρκής αιτιολογία καί 
δι’ ώρισμένας έξ αύτών, δέν μάς έπεδείχθησαν είδικαί έγκριτικαί 
Αποφάσεις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου. ’Επίσης άπασαι αί κατα- 
βληθεϊσαι είς τόν έν λόγψ δημοσιογράφον άμοιβαί (τακτικοί καί 
έκτακτοι) δέν έδηλώθησαν είς τήν οίκείαν οικονομικήν Αφορίαν, 
ώς έδει. Σχετικώς βλέπε :

«’Έξοδα Συνελεύσεων καί ’Αρχαιρεσιών» σελ. 9, «Δαπάναι 
’Ασφαλιστικού» σελ. 15, «’Έξοδα Συνδικαλιστικών ’Αγώνων» σελ.

17, «Δαπάναι εορτής 50ετηρίδος» σελ. 19, «Στοιχειοθεσία - Επιμέ
λεια - Έκτύπωοις» σελ. 34.

11. Δέν έπεδείχθησαν είς ήμάς δικαιολογητικά τών φερομε- 
νων ώς καταβληθέντων επιδομάτων έστιάσεως, είς τούς δικαιου- 
μένους ύπαλλήλους τών διαφόρων επαρχιακών καταστημάτων τής 
Ε.Τ.Ε. διά τά έτη 1967 έως καί 1972 καί ώς έκ τούτου δέν δυνά- 
μεθα νά βεβ'αιώσωμεν τήν Ακρίβειαν αύτών (βλέπε σελ. 7).

12. Ή έλλειψις όρθοϋ προγραμματισμοϋ παρά τής Διοικήσεως, 
διά τήν τέλεσιν τής έορτής τής δθετηρίδος τοϋ Συλλόγου, εϊχεν 
ώς Αποτέλεσμα τήν δημιουργίαν δαπανών, άνευ πραγματοποιήσεως 
τοϋ τελικού σκοποϋ (Βλέπε σελ. 19 καί 20).

13. Παρετηρήθησαν περιπτώσεις διαγραφής Απαιτήσεων τοϋ 
Συλλόγου, διά χαρακτηρισμού αύτών εϊτε ώς άνεπιδέκτων είσπρά
ξεως είτε ώς δαπανών τοϋ Συλλόγου, χωρίς δι’ ένίας έξ αύτών νά 
μας έπιδειχθοϋν Αποφάσεις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου. (Βλέπε 
σελ. ΒΟ καί 40).

14. Τό διατεθέν ποσόν διά τήν άγοράν χάρτου πολυγράφου 
κατά τήν χρήσιν 1974 ύπερέβη κατά ποσοοπόν 53% περίπου, τάς 
άνάγκας τοϋ Συλλόγου διά τήν Αντίστοιχον περίοδον. Επίσης δέν 
έπεδείχθησαν είς ήμάς προσφορά! εκ τών οποίων νά άποδεικνύε- 
ται, δτι έπετεύχθη ή πλέον συμφέρουσα διά τόν Σύλλογον τιμή 
άγοράς χάρτου ,ώς έδει, καί μάλιστα είς περιπτώσεις προμηθειών 
είς μεγάλος ποσότητας (Βλέπε σελ. 12).

15. Παρετηρήθη δτι ούδεμία άξιοποίησις έγένετο τοϋ έν Σπρ 
τσαις Ακινήτου τοϋ Συλλόγου άπό τής περιελεύσεώς του είς αυ
τόν μέχρι σήμερον (Βλέπε σελ. 35).

16. Συνιστάται ή εφαρμογή τής έμμέσου μεθόδου ύπολογισμοϋ 
τών αποσβέσεων έπί τών παγίων στοιχείων ώς καί ή χρησιμοποί- 
ησις σταθερών συντελεστών αποσβέσεων (Βλέπε σελ. 20).

17. Κατά τό έτος 1967 άνετέθη είς τήν Ο.Ε. «Γ. Τζανετάκος 
- Κ. Γαρύφαλλος» ή έπισκευή έπίπλων τής λέσχης διά προκατα
βολής ποσοϋ δρχ. 100.000 είς αυτήν, ήτίς λόγω μή έκ- 
τελέσεως τών έργασιών, έπεστράφη είς τόν Σύλλογον μετά 2μη- 
νον περίπου, χωρίς νά έπιδειχθή είς ήμάς άπόφασις τοϋ Δ.Σ. σχε
τικώς μέ τήν χορήγησιν καί τήν ματαίωσιν τών έν λόγψ έργασιών 
(Βλέπε σελ. 36 παρ. 2 έδ. γ).

10. Διά τήν κατά τό έτος 1972 Αγοράν έπιβαπκοΰ αυτοκινή
του διά τάς άνάγκας τοϋ Συλλόγου, δέν μάς έπεδείχθησαν σχετι
κοί προσφορά! καί ειδική έγκριτης τής τιμής άγοράς του ύπό τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου (Βλέπε σελ. 37).

19. Αί οικονομικοί ένισχύσεις αί χορηγηθεϊσαι ύπό τοϋ ΟΔΕ 
ΠΕΣ είς τόν Σύλλογον, δέν Αποδίδονται πάντοτε έγκαίρως είς 
αύτόν. ’Επίσης δέν έπεβεβαιώθησαν αδται ύπό τοϋ ΟΔΕΠΕΣ, πα
ρά τάς κατ’ έπανάληψιν οχλήσεις μας. (Βλέπε σελ. 22).

20. Κατά παράβασιν τοϋ Καταστατικού τοϋ Συλλόγου, άλλά 
και τοϋ Νόμου, τό ύπόλοιπον, τών έν τψ Ταμείψ τοϋ Συλλόγου, 
μετρητών, ήτο κατά κανόνα μεγαλύτερον τών 10.000 δραχμών. 
'Ωσαύτως κατά παράβασιν τοϋ Καταστατικού τά Εντάλματα ΠληΓ 
ρωμών καί τά δικαιολογητικά αύτών κυρίως κατά τάς χρήσεις 1967 
έως 1971 δέν καλύπτονται δι’ άμφοτέρων τών ύπογραφών τοϋ 
Προέδρου καί Γενικού Γραμματέως. (Βλέπε σελ. 42 καί 43).

21. Παρετηρήθη δτι κατά τάς χρήσεις 1971 καί 1974 άνελή- 
φθησαν ποσά 100.000 δρχ. καί 1.000.000 άντιστοίχως έκ τοϋ παρά 
τή Ε.Τ.Ε. λογαριασμού Καταθέσεων δψεως τοϋ Συλλόγου, τά ό
ποια μετά επταήμερον περίπου έπεστράφησαν αυτούσια, είς τόν 
αυτόν ώς άνω λογαριασμόν. Δέν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν τούς 
λόγους, διά τούς οποίους άνελήφθησαν. (Βλέπε σελ. 43).

22. Δέν μάς έπεδείχθησαν τά στελέχη τών έκδοθέντων ύπό 
τοϋ. Συλλόγου έπιτ αγών, καθ’ δσον κατά δήλωσιν τής προϊσταμέ- 
νης λογιστηρίου προφανώς κατεοτράφησαν. (Βλέπε σελ. 44).

23. Κατά παράβασιν τών βασικών Αρχών έσωτερικοϋ έλέγχου 
είς τήν προϊσταμένην τοϋ λογιστηρίου τοϋ Συλλόγου έχουν άνα- 
τεθή συγχρόνως καί τά καθήκοντα Ταμίου. (Βλέπε σελ. 43 καί 44).

Περαίνοντες τήν παρούσαν, θεωροΰμεν ύποχρέωσίν μας νά 
σάς διευκρινίσωμεν, δτι ό έλεγχός μας συνήντησεν πλείστας δυσ- 
χερείας διά τήν άναζήτησιν καί άνεύρεσιν τών διαφόρων στοιχεί
ων, μέ συνέπειαν νά διαθέσωμεν χρόνον πολύ περισσότερον τοϋ 
προϋπολογιοθέντος. Έπ’ εύκαιρίμ έπιθυμοΰμεν δπως έκφράσωμεν 
τάς εύχαριστίας μας είς τήν Διοίκησιν καί τό προσωπικόν τοϋ Συλ
λόγου, διά τήν παρασχεθεΐσαν είς ήμάς βοήθειαν κατά τήν διεξα
γωγήν τοϋ έλέγχου μας καί νά σάς δηλώσωμεν, δτι εϊμεθα πρό
θυμοι νά σάς παράσχωμεν οίανδήποτε διευκρίνισιν καί πληροφο
ρίαν, έπί τών άναφερομένων είς τήν παρούσαν έκθεσίν μας θε
μάτων.

Μετά τιμής
Ό 'Ορκωτός Λογιστής 

ΣΤΥΛ. Μ. XIΣΚΑΚΗΣ



(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό την ·3η σελίδα)
κώς παρατίθενται εις τούς συνημμένους ύπ" άριθ. 2, 3 καϊ 4 πί
νακας άνπστοίχως, συνοππκώς δέ έχουν ώς κάτωθι:

ΧΡΗΣΙΣ
1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 1976

’Έσοδα 16.264.879
’Έξοδα 9.830.082

Πλεόνασμα (α) 6.434.797
2. ΔΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

’Έσοδα 1.935.901
’Έξοδα 3.182.384

Ζημία (β) 1.246.483
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΕΦΗΜ. «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

’Έσοδα —
’Έξοδα 554.132

Ζημία (γ) 554.132
ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

(α — (β + γ) 4.634.182
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Τό τελικόν άποτέλεσμα (πλεόνασμα), ήχθη 

τελικώς εις προοαύξησιν τής περιουσίας τού Συλλόγου.
’Επί μιας έκάοτης των ανωτέρω διαχειρίσεων παραθέτομεν 

τάς ακολούθους σημειώσεις καί παρατηρήσεις:

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΏΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 
Α'. ΔΑΠΑΝΑI ΚΕΝΤΡΟΥ

1. ’Em των άμοιβών προσωπικού
α) Κατά τήν ύπόλογον χρήσιν 1976 παρατηρείται μία αϋξησις 

τής εν λόγω δαπάνης κατά ποσοστόν 58,8% έναντι τής προηγούμε
νης χρήσεως, όφειλομένη, άφ' ένός μέν εις αυξήσεις χορηγηθεί- 
σας εις τό προσωπικόν τοΰ Συλλόγου, διά τάς οποίας δεν μάς έπε- 
δείχθη όπόφασις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου αύτοΰ, ούτε έτέρα 
έγγραφος εντολή τής Διοικήσεως, διά τής οποίας νά καθορίζεται 
τό ύψος αυτών, άφ’ ετέρου δέ διότι εις τάς ανωτέρω άμοιβάς πε- 
ριελήφθη καί άμοιβή του δημοσιογράφου τοΰ Συλλόγου, έκ δρχ. 
10.000 μηνιαίως, ή οποία κατά τήν προηγουμένην χρήσιν είχεν 
άχθή είς χρέωσιν τοΰ λογαριασμού δαπάνης «’Έξοδα συνδικαλι
στικών άγώνων». Αί άμοιβαί τοΰ άνωτέρω δημοσιογράφου δεν έ- 
δηλώθησαν, ώς έδει, είς τήν άρμοδίαν οικονομικήν εφορίαν.

β) ’Επίσης είς τον λογαριασμόν δαπάνης «Άμοιβαί Προσω
πικού» περιλαμβάνονται καί πρόσθετοι άμοιβαί έξ ύπερωριακής ά- 
πασχολήσεως τοΰ προσωπικού, αί όποϊαι δεν ύπήχθηοαν είς άσφα- 
λιστικάς εισφοράς καί δέν έδηλώθησαν είς τήν οικονομικήν έφορί
αν, ώς έδει. Σημετοΰται δτι δεν ύφίστανται άποδεικτικά στοιχεία 
πραγματοποιήσεως ύπερωριακής άπαοχολήσεως των λαβόντων τάς 
έν λόγω προσθέτους άμοιβάς (π.χ. βιβλίον παρουσίας κλπ.), οΰτε 
εγκριτικοί αποφάσεις τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου μας έπεδείχθησαν, 
αίπολογοΰσαι τήν αναγκαιότητα τής πραγματοποιήσεως των.

2. Έπ'ι των εκπτώσεων ύπέρ εστιαζόμενων κέν
τρου

Αί χορηγούμενοι καθ’ έκαστον μήνα έκπτώσεις ύπέρ εστιαζο- 
μένων υπαλλήλων Κέντρου, κατεβάλλοντο είς τον έκάστοτε υπό
λογον διαχειριοιήν τοΰ έστιατορίου, ώς έδηλώθη ήμϊν ύπό τής 
προϊσταμένης τοΰ λογιστηρίου βάσει προχείρου σημειώματος τοΰ 
διαχειριστοΰ τής λέσχης τό όποιον έν συνεχεία κατεστρέφετο καί 
μάλιστα ανευ ελέγχου τής άκρτδείας τοΰ ύψους αύτών ύπό τοΰ 
λογιστηρίου ή τής Διοικήσεως, μέσω τοΰ βιβλίου καί των στοιχείων 
τής λέσχης (βλ. κατωτέρω).

Ό έλεγχός μας θεωρεί εντελώς αδικαιολόγητον τήν παντελή 
έλλειψιν εσωτερικού έλέγχου έπί των χορηγουμένων εκπτώσεων 
είς τούς εστιαζόμενους έκάστοτε υπαλλήλους τοΰ Κέντρου.

3. Εκπτώσεις ύπέρ Εστιαζόμενων Επαρχιών
Ό άνωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει τό καταβαλλόμενον έ- 

πίδομα έσαάσεως, έκ δρχ. 15 ήμερησίως είς τούς υπαλλήλους τής 
Ε.Τ.Ε. τούς ύπηρετούντας είς τήν Επαρχίαν καί έσπαζομένους 
είς εστιατόρια. Ίο έν λόγω έπίδομα καταβάλλεται είς τούς δι
καιούχους είς τό τέλος έκάστου μηνάς, τή ευθύνη τοΰ Διευθυντοΰ 
έκάστου ύποκαταστήματος, βάσει ονομαστικών καταστάσεων (άν- 
τίγραφα τών οποίων άποστέλλονται καί είς τον Σύλλογον) χρεώ
σει τοΰ, είς τό Κεντρικόν Κατάστημα τής Ε.Τ.Ε., τηρουμένου κοι
νού λογαριασμού Καταθέσεων ’’Οψεως No 480005.

Ό ήμέτερος έλεγχος περιωρίσθη είς δειγματοληπτικήν άντι- 
παραβολήν τών έγγραφών τών βιβλίων καί ονομαστικών καταστά
σεων πρός τάς άντιστοίχους έγγραφός εις τά EXTRAITS τοΰ άνω
τέρω λογαριασμού καταθέσεων όφεως τοΰ Συλλόγου.

Έκ τοΰ έλέγχου διεπιοιώθη διι αί άποστελλόμεναι μηνιαίοι 
ονομαστικοί καταστάσεις ύπό τών καταστημάτων Επαρχιών, δεν 
είναι πάντοτε ύπογεγραμμένοι, ώς έδει, ύπό τών λαβόντων τό έ
πίδομα έσπάσεως.

4. ’Έξοδα εορτών και ψυχαγωγίας
Είς τον άνωτέρω λογαριασμόν δαπάνης έμφανίζεται τό είς 

βάρος τοΰ Συλλόγου άκάλυπτον μέρος τών πραγματοποιηθέντων 
εξόδων κατά τάς διαφόρους έορταστικάς εκδηλώσεις (χοροί, δώ
ρα κλπ.) τοΰ Συλλόγου, μετ’ άφαίρεσιν τών πραγμαιοποπηθέν- 
των εσόδων έκ τής διαθέσεως εισιτηρίων καί τής συμμετοχής τής 
Ε.Τ.Ε. ύπό μορφήν οικονομικής ένισχύσεως. Σημαντικόν μέρος 
τών ώς άνω εξόδων άναφέρεται είς δοθέντα δώρα είς χρήμα είς 
τέκνα τών μελών τοΰ Συλλόγου κατά τάς έορτάς τών Χριστου
γέννων καί νέου έτους. Σχετικώς έχομεν νά παρατηρήσωμεν τό 
εξής:

α) Τό ποσόν δώρου είς χρήμα δι’ έκαστον τέκνον τών μελών 
τοΰ Συλλόγου, κατά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων καί νέου έ
τους, καθωρίσθη είς δρχ. 300 διά τής άπό 6.12.76 άποφάσεως τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου. Τό ϋψος τής σχετικής δαπάνης άνήλθεν 
είς δρχ. 1.487.400, ώς έξής:

— Ποσόν δραχμών 287.400 κατεβλήθη άπ’ εύθείας ύπό τοΰ 
Συλλόγου, βάσει ονομαστικών καταστάσεων ύπογεγραμμένων ύπό 
τών λαβόντων μελών.
-τ — Τό υπόλοιπον ποσόν έκ δρχ. 1.200.000 άναφέρεται είς 

πρόβλεψιν γενομένην ύπό τοΰ λογιστηρίου πιστώσει τοΰ λογαρια
σμού Παθητικού «Διάφοροι Πισιωτικοί Λογαριασμοί». Δεν μάς έ
πεδείχθησαν στοιχεία βάσει τών οποίων έγένετο ή άνωτέρω πρό- 
βλεψις. Μέχρι 16.2.76 ημερομηνίας ήμετέρου έλέγχου μας έπε
δείχθησαν χρεωστικά σημειώματα καί όνομαστικαί καταστάσεις δια
φόρων καταστημάτων τής Ε.Τ.Ε., διά καταβληθέντα ύπ’ αύτών 
δώρα ύψους δρχ. 800.600. Κατόπιν αυτών δέν εϊμεθα είς θέσιν νά 
γνώρίζωμεν, περί τοΰ ακριβούς ύψους τής γενομένης προβλέψεως.

β) Μεταξύ τών άνωτέρω έξόδων περιλαμβάνονται καί άμοι- 
βαί συνολικού ύψους δρχ. 232.000 καταβληθεϊσαι είς διαφόρους 
καλλιτέχνας διά τήν συμμετοχήν των είς διωργανωθέντας ύπό τοΰ 
Συλλόγου χορούς, βάσει άποδείξεων τοΰ Συλλόγου καί ούχί βά
σει νομίμων δικαιολογητικών έκδιδομένων ύπό τών λαβόντων, ώς 
έδει.

γ) Τά πραγματοποιηθέντα έσοδα έκ τής διαθέσεως εισιτηρίων 
χορών δέν κατέστη δυνατόν νά έπαληθευθοϋν ύφ’ ήμών, καθ’ ό
σον δέν έπεδείχθησαν είς ήμάς άποδεικτικά στοιχεία περί τοΰ α- 
ριθμοΰ τών διατεθέντων εισιτηρίων.

Κατόπιν τών προεκτεθέντων ό έλεγμός μας διατηρεί έπιφυλά- 
ξεις ώς προς τήν ακρίβειαν τού ύψους τών καταβληθέντων έξό
δων εορτών καί ψυχαγωγίας, λόγω μή καλύψεως αύτών ύπό τών 
προβλεπομένων ύπό τοΰ νόμου θεωρημένων δικαιολογητικών ώς 
π.χ. τιμολογίων, Δελτίων Παροχής Υπηρεσιών κλπ. καί μή δηλώ- 
σεώς των είς τάς άρμοδίας οικονομικός άρχάς.

5. ’Έξοδα Συνελεύσεων και αρχαιρεσιών
Κατά τήν ύπό έλεγχον χρήσιν έπραγματοποιήθησαν δύο (2) 

Γενικοί Συνελεύσεις τών μελών τοΰ Συλλόγου, μία τακτικκή, τήν

8.4.1976 είς τήν Θεσσαλονίκην καί μία έκτακτος, τήν 12.8.76 είς 
’Αθήνας. Έπί πλέον τήν 18 καί 19.9.76 διεξήχθη ψηφοφορία είς 
όλα τά Υποκαταστήματα τής Τραπέζης περί τής άποδόσεως ή μή 
μομφής είς τό Διοικητικόν Συμβούλων τοΰ Συλλόγου. Έπί τών 
γενομένων έξόδων διά τήν πραγματοποίησιν τών άνωτέρω συνε
λεύσεων καί τής διεξαχθείσης ψηφοφορίας, έχομεν νά παρατηρή
σωμεν τά έξής:

α) Διά τά έξοδα μετακινήσεων τών αντιπροσώπων Καταστη
μάτων έπαρχιών είς τάς Γενικός Συνελεύσεις, τοΰ Συλλόγου έν 
Άθήναις δέν προσκομίζονται πάντοτε, ώς έδει, τά άποκόμματα 
εισιτηρίων τών ταξειδευσάντων, άλλά μόνον άποδείξεις τοΰ έκδό- 
σαντος ταΰτα πρακτορείου ή ταξειδιωτικοΰ γραφείου.

β) Κατά τήν ψηφοφορίαν τής 18 καί 19.9.76 κατεβλήθησαν, 
μέσω τών διαφόρων 'Υποκαταστημάτων τής Ε.Τ.Ε. είς τήν Επαρ
χίαν, διάφορα ποσά συνολικού ύψους δρχ. 110.486, τά όποια κα
τά τό μεγαλύτερον μέρος άφοροΰν άποζημιώσεις τών παρασταθέν- 
των δικαστικών άντιπροσώπων. Ώς δικαιολογητικά τών άνωτέρω 
έξόδων κατά κανόνα ύφίστανται μόνον τά χρεωστικά σημειώματα 
τών Υποκαταστημάτων τής Ε.Τ.Ε., καί ούδέν έτερον άποδεικτικόν 
στοιχεϊον, ώς π.χ. άποδείξεις υπογεγραμμένα! ύπό τών λαβόντων 
τήν άποζημίωσιν δικαστικών αντιπροσώπων κλπ.

γ) ’Επίσης διά τήν προετοιμασίαν τής ώς άνω ψηφοφορίας κα
τεβλήθησαν είς υπαλλήλους τοΰ Συλλόγου διά προσφερθείσας ύπ’ 
αύτών ύπηρεσίας διάφορα ποσά συνολικού ύψους δρχ. 74.500. Αί 
έν λόγω έκτακτοι άμοιβαί δέν ύπήχθηοαν είς ασφαλιστικός εισ
φοράς καί δέν έδηλώθησαν ύπό τοΰ Συλλόγου είς τήν άρμοδίαν 
οικονομικήν έφορίαν, ώς έδει.

Τέλος δΓ άπαντα τ’ άνωτέρω πραγματοποιηθέντα έξοδα συ
νελεύσεων καί άρχαιρεσιών, δέν μάς έπεδείχθησαν είδικαί έγκρι- 
τικαί αποφάσεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.

6. ’Έξοδα ’Αντιπροσώπων Υποκαταστημάτων
Είς τον άνωτέρω λογαριασμόν περιλαμβάνονται τά έξοδα με

τακινήσεων, άποζημιώσεων καί φιλοξενίας τών συμβούλων 'Υπο
καταστημάτων Έπαρχιών, οί όποιοι έρχονται καί παρίστανται είς 
τάς έν όλομελεία συνεδριάσεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου έν 
Άθήναις ώς καί τά έξοδα περιοδείας τών μελών τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου είς Καταστήματα τής ’Επαρχίας καί συνεστιάσεων με
τά τών έκεϊ ύπηρετούντων συναδέλφων των. Έκ τοΰ έλέγχου 
μας διεπιστώθη ότι διά τά έν λόγω έξοδα δέν ύφίστανται πάν
τοτε έπαρκή δικαιολογητικά ώς π.χ. άποκόμματα (στελέχη) εισι
τηρίων κλπ., οΰτε άποφάσεις έγκρίσεώς των ύπό τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου. Φρονοΰμεν δτι όρθώτερον θά ήτο, προ πόσης 
μετακινήσεως τών μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου εις τήν 
’Επαρχίαν νά λαμβάνεται σχετική άπόφασις, αί δέ πραγματοποιού
μενοι δαπάναι νά ύποβάλωνται έν συνεχεία μετά τών δικαιολο- 
γητικών πρός έγκρισίν των ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Τηλεφωνικά — Τηλεγραφικά — Ταχυδρομικά
Κατά τήν ύπό έλεγχον χρήσιν 1976 παρετηρήθη αΰξησις κα- 

τά ποσοστόν 231% περίπου τών τηλεφωνικών έξόδων, έν σχέσει 
προς την προηγουμένην χρήσιν. Δεν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν 
κατά πόσον δικαιολογείται μία τόσον σημαντική αυξησις αύτώιν.

8. Βοηθήματα — Φιλοδωρήματα
Είς τον άνωτέρω λογαριασμόν περιλαμβάνονται οικονομικοί 

ένισχύσεις τοΰ Συλλόγου ύπέρ άποβιωσάντων ή άναξιοπαθούνιων 
συναδέλφων, διάφορα δώρα είς όμαδάρχας κατασκηνώσεων κλπ.

Έκ τοΰ έλέγχου μας διεπιστώθησαν τά κάτωθι:
α) Τήν 30.4.76 διά τοΰ ύπ’ άριθ. 211 ’Εντάλματος Πληρω

μής κατεβλήθησαν δρχ. 10.000 είς τον Σύλλογον τώγ υπαλλή
λων τής Τραπέζης ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ, διά τήν ένίσχυσιν τοΰ 
άπεργιακοΰ των αγώνα. Δέν μάς έπεδείχθη έγκριτική άπόφασις 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Δαπάνη έκ δρχ. 57.220 άφορά δώρα χορηγηθέντα είς τούς 
όμαδάρχας καί τά στελέχη τής κατασκηνώσεως Τ.Υ.Π.Ε.Τ., κα
τά δρχ. 47.200 δΓ έτηταγών τών 300 δρχ. έκάστη τών καταστη
μάτων ΑΤΗΕΝΕΕ καί κατά δρχ. 10.000 μέσω τοΰ ύπαλλήλου 
Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Πολυχρόνη Κληρονόμου, δΓ άποδείξεως τοΰ Συλ
λόγου. Δέν μας έπεδείχθησαν άποφάσεις έγκρίσεώς των ύπό τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς καί άναλυπκαί καταστάσεις έμ- 
φαίνουσαι τά πρόσωπα, είς τά όποια διετέθησαν ταΰτα, ώς καί αί 
ύπογραφαί τών λαγόντων.

9. Διάφορα ’Έξοδα
Μεταξύ τών διαφόρων έξόδων περιλαμβάνονται:
α) Αμοιβή καταβληθείσα είς Φ. Λοΐζον τήν 6.3.76 δΓ άπο

δείξεως τοΰ Συλλόγου, διά τήν μεταφοράν τών Γραφείων τοΰ 
Συλλόγου έκ δρχ. 12.000.

β) ’Έξοδα ένοικιάσεως πούλμαν διά τήν έπίσκεψιν γονέων — 
μελών τοΰ Συλλόγου άπό Θεσσαλονίκην είς παιδικός κατασκη
νώσεις τής Ε.Τ.Ε. είς Αθήνας, συνολικού ποσού δρχ. 29.000.

Ώς δικαιολογητικά τής άνωτέρω δαπάνης ύφίστανται άπό- 
δειξις γραφείου ταξειδίων «ΘΕΡΜΑΤ. ΚΟΣ» διά δρχ. 14.000 καί 
άπόδειξις εμβάσματος έπ’ όνόμαπ Ρ. Κατζαμάνογλου διά δρχ. 
15.000.

ΔΓ ολας τάς άνωτέρω δαπάνας δέν μάς έπεδείχθησαν απο
φάσεις έγκρίσεώς των ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.

10. ’Έξοδα δικών και άμοιβαί δικηγόρων
Τό μεγαλύτερον μέρος τής άνωτέρω δαπάνης άφορά άμοι- 

βάς καταβληθείσας είς τον Νομικόν Σύμβουλον τοΰ Συλλόγου Γ. 
Πατρινόν, διά τάς ύπ’ αύτοΰ προσφερθείσας διαφόρους νομικός 
ύπηρεσίας άπό 1.12.75 — 30.11.76, ύψους δρχ. 157.000. Δεν μάς 
έπεδείχθησαν άποφάσεις έγκρίσεώς των ύπό τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοΰ Συλλόγου, διά ποσόν δρχ. 122.000 έξ αύτών.

11. ’Αποζημιώσεις απολυόμενων
Είς τον άνωτέρω λογαριασμόν δαπάνης περιλαμβάνεται άπο- 

ζημίωσις τής άπολυθείσης ύπαλλήλου τοΰ Συλλόγου Αμαλίας 
Τασσοπούλου έκ δρχ. 22.530. Δέν μάς έπεδείχθη άπόφασις τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου, σχετική μέ τήν άπόλυσιν τής ώς ανω 
ύπαλλήλου.

12. ’Έκδοσις Κανονισμού Ταμείου Συντάξεως
Μεταξύ τών έξόδων διά τήν έκτύπωσιν τοΰ Κανονισμού Τα

μείου Συντάξεως είς 10.000 άντίτυπα, περιλαμβάνονται και ά- 
μοιβαί τοΰ δημοσιογράφου τοΰ Συλλόγου διά τήν έπιμέλειαν συν
τάξεως καί έκδόσεως έκ δρχ. 24.000 καί τοΰ Ήλία Άθανασο- 
πούλου διά τήν έπιμέλειαν δτορθώσεως έκ δρχ. 6.000. Αΐ έν λό
γω άμοιβαί κατεβλήθησαν δι’ άποδείξεων τοΰ Συλλόγου καί δέν 
έδηλώθησαν είς τήν άρμοδίαν οικονομικήν έφορίαν, ώς έδει.

13. Γραφεΐον Βορείου Ελλάδος
Άπό τήν 20.3.76 λειτουργεί είς τήν Θεσσαλονίκην γραφεΐον 

τοΰ Συλλόγου, τό όποιον στεγάζεται είς τό έπί τής όδοΰ Ί. Δρα- 
γούμη 4 άκίνητον αντί μηνιαίου μισθώματος έκ δρχ. 3.500. Δέν 
μάς έπεδείχθη άπόφασις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου σχετική μέ 
τήν ϊδρυσιν τοΰ έν λόγω γραφείου, ώς καί μισθωτήριον συμβό- 
λαιον αύτοΰ.

Σημειοΰται τέλος δτι μέ τό ύπ’ άριθ. 5082)15 6.76 τιμολό- 
γιον ΓΙ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΠ ήγοράσθησαν έπιπλα άξίας βρχ. 18.995, 
χωρίς vd άναφέρεται ή τιμή μονάόος ένός έκάσιυυ έξ αύτών.

14. ’Αποσβέσεις παγίου ’Ενεργητικού
Ύπό τοΰ λογιστηρίου τοΰ Συλλόγου έφαρμόζεται ό άμεσος 

τρόπος λογισμού τών άποσβέσεων. Έπί τοΰ προκειμένου σημει- 
οΰμεν ιά ωάτωθι:

α) Ή έφαρμογή τοΰ έμμεσου τρόπου λογισμού τών άποσβέ
σεων, άντί τοΰ άμέσου τοιούτου, είναι ή πλέον ορθή, διότι τοι
ουτοτρόπως. άπεικονίζεται έκάστοτε ή άξία κτήσεως τών παγίων 
περιουσιακών στοιχείων τοΰ Συλλόγου καί αΐ γενόμεναι έπ’ αυ
τών άποσβέσεις.

β) Οί χρησιμοποιούμενοι συντελεσταί άποσβέσεων πρέπει νά 
είναι σταθεροί καί νά άνταποκρίνωνται είς τούς ύπό τοΰ Νόμου 
ορίζομε νους τοιούτους.

Β'. ΕΣΟΔΑ ΚΕΝΤΡΟΥ

Τά έσοδα τοΰ ΚΕΝΤΡΟΥ κατ’ έτος καί κατά κατηγορίαν εμ
φανίζονται είς τον συνημμένον ύπ’ άριθ. 2 πίνακα τής παρούσης. 
Έπί μιας έκάοτης κατηγορίας εσόδων σημειοΰμεν τά έξής:

1. Σύνδρομα! κα! δικαιώματα έγγραφης μελών
Αί συνδρομαί καί τά δικαιώματα έγγραφής μελών άποτελούν 

τά τακτικά έσοδα τοΰ Συλλόγου, παρακρατοΰνται δέ, μέσω τών 
μισθοδοπκών καταστάσεων ύπό τής μηχανογραφικής ύπηρεσίας τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος καί κατατίθενται είς τόν παρ’ 
αυτή τηρούμενον λογαριασμόν καταθέσεων οψεως τοΰ Συλλό
γου. Ήλέγχθη ή καταχώρησις τών πραγματοποιηθέντων έσόδων 
τής κατηγορίας τούτης είς τά βιβλία τοΰ Συλλόγου, δι’ άντιπα- 
ραβολής αύτών πρός τάς άντιστοίχους έγγραφος είς τά 
EXTRAITS τοΰ λογαριασμού καταθέσεων παρά τή ’Εθνική Τρα
πέζι], Περαιτέρω ό έλεγχος τής άκριβείας ύπολογισμοΰ παρακρα- 
τήσεως καί άποδόοεως αύτών, δέν έγένετο άπό ήμάς, καθ’ δοον 
δέν μάς έζητήθη τοΰτο.

2. Τόκοι — Τοκομερίδια — Μερίσματα
Έπί τών έν λόγω έσόδων σημειοΰμεν τά έξής:
Τά έσοδα έκ μερισμάτων, έκάοτης χρήσεως ώς παρατίθεν

ται ύπό τοΰ Συλλόγου, έμφανίζουν τό υπόλοιπον, τό όποιον προ
κύπτει έκ τής άφαιρέσεως, έκ τοΰ συνόλου τών άναλογούντων με
ρισμάτων, τοΰ παρακρατηθέντος φόρου καί ,διαςιόρων μικροεξό- 
δων είσπράξεώς των, προσηυξημένον δέ καί κατά τόν έπιστρα- 
φέντα φόρον έκ μερισμάτων τής- προηγούμενη χρήσεως. Τοιου
τοτρόπως ό λογαριασμός εσόδου έκ μερισμάτων καθίσταται μικτός 
καί δέν έμφανίζετ καθ’ έκάστην χρήσιν, τό ονομαστικόν ύψος τών 
δικαιούμενων ύπό τοΰ Συλλόγου μερισμάτων. Φρονοΰμεν, δτι όρ- 
θότερον είναι, όπως καθ’ έκάστην χρήσιν εμφανίζεται δτακεκρι- 
μένως είς τά έσοδα τό σύνολον τών δικαιούμενων μερισμάτων καί 
είς τά έξοδα τό σύνολον τοΰ άναλογοΰντος Φόρου Εισοδήματος 
έπ’ αύτών. Πρός έπίτευξιν τούτου, δέον όπως είς τό τέλος έκά- 
στης χρήσεως γίνεται πρόβλεψις τοΰ δικαιούμενου πρός επιστρο
φήν Φόρου Εισοδήματος έκ μερισμάτων.

Σημειοΰται δτι είς τά μερίσματα τής χρήσεως δέν συμπεριε- 
λήφθη καί μέρισμα παρά τής « Εθνικής» Α.Ε.Γ.Α. έκ δρχ. 5.487, 
τό όποιον ήχθη είς τά έσοδα τοΰ Συλλόγου τής έπομένης χρή
σεως 1977, κατά τήν οποίαν καί είσεπράχθη.

3. Οικονομικά! ενισχύσεις Ο.Δ.Ε.Π.Ε.Σ.
Ώς προκύπτει έκ τών βιβλίων καί στοιχείων τοΰ Συλλόγου 

κατά τήν 15.12.76 έλήφθησαν ύπό τοΰ Ο.Δ.Ε.Π.Ε.Σ. οικονομικοί 
ένισχύσεις συνολικού ποσού δρχ, 404.436, αί όποϊαι άναλυτικώς 
έχουν ώς έξης:

Υπόλοιπον οικονομικής ένισχύσεως 1974 Δρχ. 18.154
"Υπόλοιπον οικονομικής ένισχύσεως 1975 » 120.210
Οικονομική ένίοχυοις 1976 » 257.982

Σύνολον ώς άνω Δρχ. 404.436
Ύπό τοΰ έλέγχου δέν έζητήθη έπιβεβαίωσις τών ώς άνω οι

κονομικών ένισχύσεων ύπό τοΰ Ο.Δ.Ε.Π.Ε.Σ., καθ’ δοον έπί Ιδίας 
αίτήοεώς μας διά τάς οικονομικός ένισχύσεις τών παρελθουσών 
χρήσεων δέν έτύχομεν άπαντήσεως ύπ’ αύτοΰ.

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 

2—1. Γενικά
Άπό τριακονταετίας καί πλέον, λειτουργεί έπί τής όδοΰ Α

καδημίας 60 (6ος όροφος) τό έσπατόριον τοΰ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., σκοπός 
τοΰ οποίου είναι ή διάθεοις είς τά μέλη τοΰ Συλλόγου καλής ποιό
τητας καί είς μειωμένος τιμάς φαγητών. Ιίλήν όμως έκ τοΰ γε- 
νουμένου έλέγχου, άλλά καί έξ ιδίας άνπλήψεως διεπιοιώθη δτι, 
σημαντικός αριθμός εστιαζόμενων, δέν άφορά μέλη τοΰ Συλλό
γου, άλλά πόσης φύσεως άτομα τά όποια φρονοΰμεν δτι, κακώς 
καρποΰνται σχεδόν έπί ϊσοις δροις τά παρεχόμενα ώφελήματα πρός 
τούς υπαλλήλους τής Τραπέζης. Είναι προφανές δθεν δτι, τά ζη
μιογόνα κατ’ έτος οικονομικά αποτελέσματα έκ τής έκμεταλλεύ- 
σεως τοΰ εστιατορίου, προέρχονται κατά ένα μέρος καί έκ τής έ
σαάσεως τών ξένων πρός τόν Σύλλογον άτόμων.

2—2. Διατελέσαντες ’Έφοροι Λέσχης κατά τήν 
υπόλογον διαχειριστικήν περίοδον 1.1— 
31.12.1976

Οτ διατελέσαντες ’Έφοροι Λέσχης, είς τούς οποίους ύπήγε- 
το ή διαχείρισις τοΰ εστιατορίου κατά τό άνωτέρω χρονικόν διά
στημα, ήτοι άπό 1.1. ·—- 31.12.1976 είναι οί κάτωθι: 

άπό 1.1. — 31.10.76 ό κ. Ζεκάκοο Ευάγγελος 
άπό 1.11.— 31.12.76 ό κ. Φουοκολαγουδάκης Βασίλειος.

Ενταύθα σημειοΰται ότι είς τό συνταχθέν έπί τοΰ βιβλίου 
εστιατορίου, πρόχειρον πρωτόκολλον παραδόσεως καί παραλαβής 
τής ταμειακής διαχειρίοεως τοΰ εστιατορίου, φερετατ ως παραλα
βών άπό ένάρξεως τής χρήσεως 1976 ό κ. Ζερβουδάκης Βασίλει
ος, ταμίας τοΰ Συλλόγου. Ή άνάληψις καθηκόντων ύπό τοΰ κ. 
Ευαγγέλου Ζεκάκου ώς Εφόρου Λέσχης, έγένετο κατά δήλωσίν 
του, άπό 17.3.1976, άνευ άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου τοΰ Συλλόγου καί κατόπιν διενεργείας άπογραφής είς τήν 
άποθήκην τροφίμων τοΰ έστιατορίου. Κατά τό χρονικόν διάστημα 
άπό 16.1. — 17.3.1976 ή διαχείρισις τοΰ εστιατορίου ήσκεΐτο ύπό 
τοΰ ύπαλλήλου τοΰ Συλλόγου κ. Ίωάννου Σατρατζέμη.

2—3. Τηρούμενα βιβλία κα! στοιχεία ύπό τού 
Εστιατορίου

Κατά τήν διάρκειαν τής ύπό έλεγχον περιόδου έτηρήθησαν 
τά κάτωθι βιβλία καί στοιχεία:

α) Βιβλίον εστιατορίου
Πρόκειται περί έξωλογισπκοΰ βιβλίου είς τό όποιον κατα- 

χωροΰνται καθημερινώς τά έσοδα καί έξοδα τοΰ εστιατορίου, ώς 
καί αί δτενεργούμεναι έκτιτώοεις είς τούς εστιαζόμενους υπαλλή
λους τής Τραπέζης. Είς τό τέλος έκάστου μηνός ή διαφορά μετα
ξύ έσόδων καί έξόδων κατατίθεται είς τό Ταμείον τοΰ Συλλόγου.

β) Βιβλίον Εκπτώσεων
Τό βιβλίον τοΰτο τηρεϊτατ ύπό τοΰ έκτελοΰντος χρέη μαρ

καδόρου καί χρησιμεύει διά τήν άνακεφαλαίωσιν τών έκπτώοεων 
έκ τών σχετικών μπλοκ τών σερβιτόρων.

γ) Δελτία ήμερησίας κινήσεως Εστιατορίου
Τά δελτία τοιαΰτα ουντάσσονται ύπό τών διαχειριστών κα

θημερινώς καί περιλαμβάνουν τά έξοδα τής ημέρας μετά τών δι- 
καιολογητικών ώς καί τά άντίστοιχα έσοδα έκ τής διαθέσεως φα
γητών.

δ) Καρτέλλες ποσοτικής διακινήσεως τροφίμων
Άπό τοΰ διορισμού τοΰ κ. Ζεκάκου ώς ’Εφόρου τής Λέσχης 

καί έντεΰθεν έτηρήθησαν ύπ’ αύτοΰ καρτέλλες ποσοτικής διακι- 
νήοεως τών τροφίμων, είς ας παρηκολουθοΰντο αί είσαγόμεναι καί 
έξαγόμεναι ποσότητες τροφίμων ώς καί δι’ έν χρονικόν διάστημα, 
ό αριθμός τών κατασκευαζομένων έκάστοτε μερίδων έκ κρεάτων.

ε) Καταστάσεις άποσταλέντων φαγητών
Πρόκειται περί καταστάσεων, συντασσομένων καθημερινώς ύπό 

τοΰ έκτελοΰντος χρέη μαρκαδόρου, δι’ ων χρεοΰνται άναλυτικώς 
τά άποσταλόμενα φαγητά είς τό κένιρον Μηχανογραφίας, τό Κεν
τρικόν Κατάστημα Πειραιώς καί τό ύποκατάστημα Καμινίων τής
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Ε.Τ.Ε. Αί έν λόγω καταστάσεις καθίερώθησαν ύπό τοϋ διαχειρι- 
στοϋ κ. Ευαγγέλου Ζεκάκου άπό 1.4.1976.

στ) Τιμοκατάλογοι φαγητών
Άπό 1.7.1976 εις τά δικαιολογητικά των ημερησίων εισπρά

ξεων - έσόδων τοΰ έστιατορίου, περιελήφθησαν και οί τιμοκατά
λογοι φαγητών.

Ένταϋθα σημειοΰμεν οτι ή τήρηοις των προσθέτων ώς άνωτέ- 
ρω στοιχείων κατά την έλεγχθεΐσαν χρήσιν διευκόλυνε σημαντι
κά τό Εργον τοΰ έλέγχου.

2—4. Έκμετάλλευσις Εστιατορίου
Τό λογιστήρτον τοΰ Συλλόγου κατά παγίαν τακτικήν, δεν τη

ρεί, ώς θά εδει, λογαριασμόν έκμεταλλεύσεως διά τον προσδιο
ρισμόν τοΰ μικτού κέρδους (άποτελέσματος) έκ τής λειτουργίας 
τοϋ έστιατορίου, άλλά άντί τούτου έμφανίζει εις την πίστωσιν τοΰ 
λογαριασμού «Διαχείρισις Εστιατορίου» ύπό τον τίτλον «ώφέλειαι 
έκ τής λειτουργίας τοΰ Εστιατορίου» τό άποτέλεσμα έκ τοΰ έξω- 
λογιστικοΰ συσχετισμού των έσόδων και δαπανών, ώς ταΰτα προ
κύπτουν έκ τοϋ τηρουμένου προς τούτο έξωλογισπκοΰ βιβλίου. 
Έν συνεχεία προστίθενται είς την χρέωσιν τοΰ ανωτέρω λογαρια
σμού «Διαχείρισις Εστιατορίου» αί λογιστικοποιηθεϊσαι δαπάναι δια
χειρίσεως τοΰ Εστιατορίου (μισθοδοσία προσωπικού, ΰδρευσις, 
φωτισμός, συντήρησις, άποσβέσεις κλπ.), οπότε προκύπτει τό κα
θαρόν άποτέλεσμα έκ τής διαχειρίσεως τοΰ έστιατορίου, τό όποιον 
κατά την έλεγχθεΐσαν χρήσιν ύπήρξεν ζημιογόνον. Πρός σαφε- 
στέραν άπεικόνισιν των στοιχείων τοΰ λογαρισμοΰ «Διαχείρισις 
Εστιατορίου» συνετάξαμεν τόν συνημμένον ύπ’ άριθ. 3 πίνακα 
είς δν και παραπέμπομεν,

Είδικώτερον έπι των έπι μέρους δαπανών καί έσόδων τοϋ 
Εστιατορίου, σημειοΰμεν τά κάτωθι:

Α\ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

μίνιων τής Ε.Τ.Ε., προσδιωρίσθη ή τιμή διαθέσεως κατά μερίδα 
καί κατ’ είδος κρέατος.

δ) Βάσει των άνωτέρω στοιχείων ύπελογίσθησαν τά άναλο- 
γοΰντα έσοδα έκ τής διαθέσεως κρεάτων έν γένει κατά τήν έλεγ- 
θείσαν χρήσιν. Ένώ ώς έσοδα έκ τής διαθέσεως των λοιπών τρο
φίμων, έθεωρήσαμεν κατ’ οικονομίαν τό ποσόν τοΰ κόστους ά- 
γοράς των.

Κατόπιν τών άνωτέρω ύπολογισμών μας,, ήλέγξαμεν έάν τά 
έσοδα έκ τής διαθέσεως φαγητών, είναι τουλάχιστον ίσα πρός τά 
ύπολογισθέντα ώς άνωτέρω έσοδά έκ τής διαθέσεως τών κρεάτων 
κατά τήν ύπόλογον χρήσιν, προσηυξημένα ώς πρσελέχθη κατά τά 
άναλογοΰντα έσοδα έκ τής διαθέσεως τών λοιπών είδών τροφίμων, 
ληφθέντων είς τό κόστος. Έκ τής οΰτω γενομένης συγκρίσεως, 
διεπιστώθη δη, τά πραγματοποιηθέντα έσοδα τής χρήσεως 1976 
εύρέθησαν κάτω τοΰ ύπολογισθέντος, κατά τά προαναφερθέντα, 
κατωτέρου ορίου έσόδων. Οΰτω, τό προκύψαν άρνητικόν άποτέ
λεσμα (διαφορά) έκ τής άνωτέρω συγκρίσεως έχει άναλυτικώς 
ώς κάτωθι:

1.289.058 (1)

674.186 (2) 
614.072

309.266 
225.606 (4)

Τό έκ δρχ. 225.606 διαφυγόν πλεόνασμα έκ πωλήσεως κρεά
των, μετατρεπόμενον είς ποσότητα, βάσει τών ύπολογισθέντων έ
σόδων κατ’ είδος κρέατος καί βάσει τής ύπολογισθείσης τιμής δια
θέσεως κατά κιλόν κρέατος, ίσοΰται πρός 1.753 κιλά.

'Υπολογισθέντα έσοδα Δρχ.
Μ ε 1 ο ν : Πραγματικόν κόστος άγορα- 

σθέντων καί πωληθέντων κρεάτων »
Ύπολογιαθέν πλεόνασμα Δρχ.

Μ ε ΐ ο ν : Πραγματοποιηθέν πλεόνασμα 
ήτοι:

Πραγματοποιηθέντα έσοδα Δρχ. 1.935.900 (3)
Μ ε ϊ ο ν : Συνολικόν, πραγ

ματικόν κόστος άγοράς τρο
φίμων Δρχ. 1.546.634 (3)

Διαφυγόν πλεόνασμα έκ πωλήσεως κρεάτων Δρχ.

α) Δαπάναι αγοράς τροφίμων
Κατά τόν διενεργηθέντα έλεγχον Επί τών άγορών τροφίμων 

τής έλεγχθείσης χρήσεως, διεπιστώθησαν τά κάτωθι:
αα) Κατά τήν έλεγχθεΐσαν χρήσιν, έν άντιθέσει πρός τάς 

προηγουμένας, αί άγομαι κρεάτων συνωδεύοντο άπό τιμολόγια τών 
προμηθευτών. Έξαίρεσιν άπετέλεσαν τά τιμολόγια τοΰ πρσμηθευ- 
τοΰ κρεάτων Δ. Καλαμπούκα, τά όποια έζεδίδοντο διά τμηματι- 
κώς παραληφθείσας ποσότητας ενός καί πλέον μηνός, άνευ τών 
προβλεπομένων ύπό τοΰ Κ.Φ.Σ. δελτίων άποστολής.

ββ) Τά δικαιολογητικά άγορών δεν ύπεβάλονιο, ώς θά Εδει, 
είς τόν στοιχειώδη έλεγχον τών άριθμητικών πράξεων. Οΰτω, διε- 
πιστώθησαν λάθη άριθμητικών πράξεων έπι τών τιμολογίων άγο
ρών κρεάτων, ήτοι:

Τιμ. No 268)28.9.76 Mix. Ρούσσου :
Λανθασμένον ’Ορθόν

Κοτόπουλα KGS,8 850X47,50 Δρχ. 467 420
Τιμ. No 311)21.10.76 Mix. Ρούσσου:

’Άθροισμα Επί μέρους ποσών
Τιμ. No 263)189.76 Mix. Ρούσσου:

» 4.654 4.554

Αρνί KGS,6 900X140 » 826 966
Τιμ. No 335)6.11.76 Mix. Ρούοόου:

Κοτόπουλα KGS.8 850X47,50 » 515 420

γγ) Άνευρέθησαν 13 άθεώρητα κατά τόν Κ.Φ.Σ. τιμολόγια, 
έκδοθέντα ύπό τοΰ προμηθευτοΰ κρεάτων Δ. Καλαμπούκα κατά τό 
χρονικόν διάστημα άπό 30.1.76 — 21.6.76 συνολικού ποσού δρχ. 
151.369. Ή λήψις μή θεωρημένων τιμολογίων, ώς δικαιολογητι- 
κών άγορών τροφίμων, έκτος τοΰ υτι δόναται νά έπισύρη τάς έκ 
τοΰ Κ.Φ.Σ. προβλεπομένας συνεπείας έκ τής ένδεχομένης έπιβο- 
λής ποινικών κυρώσεων είς βάρος τοΰ Συλλόγου, είναι καί δια- 
χειριστικώς άπαράδεκτος, καθ1’ δσον τά ανευ θεωρήσεως ύπό τής 
Φορολογικής ’Αρχής έκδιδόμενα τιμολόγια, Εχουν μειωμένην, άν 
μή ανύπαρκτον, άποδεικτικήν ίσχύν.

δδ) Άνευρέθησαν ύπό τοΰ έλέγχου μας τά ύπ’ άριθ. 32708) 
11.3.76 καί 34720)30.7.76 τιμολόγια τοϋ προμηθευτοΰ Λ. Μου- 
στάκη (ΚΑΒΑ ΝΙΡΒΑΝΑ) συνολικοΰ ποσού δρχ. 1.167 καί 250 
άντιστοίχως, ατινα δεν κατεχωρήθησαν είς τά Δελτία Ημερήσιας 
Κινήσεως Εστιατορίου καί έν συνεχεία είς τό βιβλίον Εστιατο
ρίου. Διά τήν άνωτέρω παράλειψιν δέν μας έδόθησαν έπαρκεϊς 
πληροφορίες.

εε) Ή ημερομηνία καταχωρήσεως τών δικαιολογητικών πλη
ρωμών έπι τοΰ βιβλίου εστιατορίου, δέν συμφωνεί πάντοτε, ώς θά 
έδει, πρός τήν ημερομηνίαν έκδόσεώς των. Οΰτω διεπιστώθησαν πε
ριπτώσεις καταχωρήσεως δικαιολογητικών πληρωμών είς τό βιβλίον 
έστιατορίου ύπό ήμερομηνίαν πολύ μεταγενεστέραν (περίπου 35 ή
μερων), άπό τής έκδόσεώς του. Επειδή τό βιβλίον έστιατορίου έ- 
πέχει καί θέσιν βιβλίου ταμείου, ή άνωτέρω παράλετψις κρίνεται 
ώς λίαν σημαντική, διότι διά τοΰ τρόπου αύτοϋ τό έκάστοτε έμφα- 
νιζόμενον ύπόλοιπον ταμείου τοΰ εστιατορίου δέν είναι καί τό 
πραγματικόν.

β) Τηλεφωνικά έξοδα
Κατά τήν ύπό έλεγχον χρήσιν τά τηλεφωνικά έξοδα άνήλ- 

θον είς τό ποσόν τών δρχ. 23.954, έναντι δρχ. 3.931 τής προηγου- 
μένης χρήσεως, ήτοι έσημείωσαν αυξησιν κατά ποσοστόν 509% πε
ρίπου .

Ή ώς άνω αυξησις προήλθεν έκ συνδιαλέξεων γενομένων μέ
σω τής έγκατασταθείσης νέας τηλεφωνικής συσκευής είς τήν Λέ
σχην τοΰ Συλλόγου, ύπό άριθμόν κλήσεως 36.13.859. Δέν γνω- 
ρίζομεν κατά πόσον δικαιολογείται ή σημαντική αύτή αυξησις τών 
τηλεφωνικών εξόδων.

γ) Διάφορα ’Έξοδα
Μεταξύ τών «Διαφόρων Εξόδων» περιλαμβάνονται καί αί κά

τωθι δαπάναι:
— ’Αμοιβή καταβληθεϊσα τήν 16.7.76 δι’ άποδείξεως τοΰ Συλ

λόγου είς Ματίναν Άργυροπούλου, διά προσφερθείσας ύπ’ αύτής 
λογιστικός ύπηρεσίας, έκ δρχ. 15.000.

— ’Αμοιβή καταβληθεϊσα τήν 30.9.76 δι’ άποδείξεως τοΰ Συλ
λόγου εις Κων. Σκουλαρϊκον, διά τήν μεταφοράν φαγητών έκ δρχ. 
16.100. Διά τάς άνωτέρω δαπάνας δέν μας έπεδείχθησαν είδικαί 
έγκριτικαί άποφάσεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.

Β\ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
Τά έσοδα τού Εστιατορίου προσδιορίζονται καθημερινώς, μέ

σω ταμειακής μηχανής, άναλυπκά διά κάθε σερβιτόρον. Τά ήμε- 
ρήσια έσοδα, κατόπιν άνακεφαλαιώσεως, καταχωροΰνται έν συνε
χεία είς τό τηρούμενον ύπό τοΰ Εφόρου τής Λέσχης «Δελτίον 'Η
μερήσιας Κινήσεως Εστιατορίου», κατά σερβιτόρον καί συγκεντρω- 
τικώς. Μετά ταΰτα, τό συγκεντρωτικόν ποσόν τών ήμερησίων είσ- 
πραχθέντων έσόδων, καταχωρείται είς τό τηρούμενον βιβλίον Ε
στιατορίου.

Ένεργηθεις ελεγχος
Λόγω μή τηρήσεως βιβλίου άποθήκης καί παρασκευής φαγητών 

καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής έλεγχθείσης χρήσεως, ό έλεγχος δέν 
κατέστη δυνατόν νά έπαληθεύση τό ΰψος τών πραγματοποιηθέντων 
έσόδων τοΰ Εστιατορίου καί τών έξ αύτών προκυψάντων κερδών. 
Karomv τούτου, έφηρμόσαμεν τάς κάτωθι Ελεγκτικός διαδικασίας, 
διά ιήν κατά προσέγγισιν έπαλήθευσιν τοΰ ΰψους τών έσόδων τοϋ 
Εστιατορίου, κατά τήν χρήσιν 1976, ήτοι:

α) Βάσει τών τιμολογίων άγορών τροφίμων, διεχωρίσθησαν αί 
άγοραί κρεάτων κατ’ είδος καί κατά χρήσιν έκ τών λοιπών τροφίμων.

β) Έκ τής δεδομένης πείρας τοϋ μαγείρου τοΰ έστιατορίου, 
καί βάσει τών τηρηθέντων στοιχείων κατά τήν ύπό έλεγχον χρή
σιν (βιβλίον άποθήκης τροφίμων) προσδιωρίσθη ό άριθμός τών 
μερίδων κατά κιλόν, δι’ έκαστον είδος κρέατος.

γ) Βάσέι τών τιμών διαθέσεως κατά μερίδα κρέατος, ώς αυ
τοί έξήχθησαν έκ τών έτπσυναφθέντων είς τά δικαιολογητικά τι
μοκαταλόγων φαγητών καί τών τηρηθετσών ήμερησίων καταστά
σεων διά τά άπσσταλλέντα φαγητά είς τό κέντρον μηχανογρα
φίας, τό κεντρικόν κατάστημα Πειραιώς καί τό ύποκατάστημα Κα-

Σημειώσεις ανωτέρω πίνακας
(1) Βάσει μετατροπής τής μερίδας τής άγορασθείσης ποσότη

τας κρέατος καί δραχμοποιήσεως τούτης, βάσει τής τιμής διαθέσε- 
ώς της είς έτοιμα φαγητά.

(2) Βάσει τιμολογίων άγορας κρεάτων.
(3) Βάσει βιβλίου έστιατορίου Λέσχης.
(4) Διαφορά μεταξύ ύπολογισθέντος καί πραγματοποιηθέντος

πλεονάσματος έκ τής διαθέσεως κρεάτων, θεωρουμένου δτι τά ύ- 
πόλοιπα είδη τροφίμων διετέθησαν είς τό κόστος.

Ώς κόστος άναλωθέντων τροφίμων έθεωρήθη τό συνολικόν 
κόστος τών άγορασθέντων τροφίμων, χωρίς νά ληφθεϊ ύπ’ άψτν 
δτι δυνατόν νά ύφίσταντο άποθέματα έξ αύτών είς τό τέλος τής 
χρήσεως.

Ή ώς άνω διαφορά, είναι δυνατόν νά ίσχυρισθεϊ τις δτι οφεί
λεται είς τούς κάτωθι λόγους:

ι) Αί τιμαί διαθέσεως φαγητών έκ κρεάτων κατά μερίδα, νά 
μήν προσδιωρίσθησαν βάσει τοΰ κόστους τής παρασκευής των, άλ
λά εις τιμάς ϊσας ή καί ακόμη κατωτέρας τοΰ κόστους αύτών. 
Πλήν όμως έκ διενεργηθείσης σχετικής έρεύνης, διεπιστώσαμεν 
δτι, αί έν. λόγω τιμαί διαθέσεως φαγητών έκ κρεάτων δέν ήσαν 
σημαντικώς κατώτεροι έκείνων είς τάς οποίας προσεφέροντο τά 
αύτά φαγητά, ύπό τών λοιπών Εστιατορίων τής αύτής κατηγο
ρίας, καίτοι τά τελευταία λειτουργούν ώς κερδοσκοπικά! έπιχει- 
ρήσεις. Έξ άλλου διεπιστώθη δτι είς περιπτώσεις άνόδου τών τι
μών άγορας τροφίμων έπηκολούθησεν, σχεδόν άμέσως, άνάλογος 
αυξησις τών τιμών κατά μερίδα φαγητού.

ιι) Σημαντικές ποσότητες έτοιμων φαγητών έκ κρεάτων, ή
τα πιθανόν, νά μή διετέθησαν λόγω προτιμήσεων ή μικρού άριθ
μοΰ έστιαζομένων, με συνέπειαν τήν άνάλογον μείωσιν τών έσό
δων, έκ τής καταστροφής τών άδιαθέτων φαγητών. Έπι τής ά
νωτέρω Εκδοχής, σημειοΰται δτι ό Ελεγχος δέν δύναται νά δε
χθεί μίαν τοιαύτην άπώλειαν έσόδων, καθόσον ώς διεπίστωσεν, έκ 
πληροφοριών τοΰ προσωπικού τοΰ Εστιατορίου καί έξ ιδίας άντι- 
λήψεως, είς έλαχίστας περιπτώσεις παρουσιάζονται άπώλειαι έξ 
άδιαθέτων φαγητών.

in) Νά ύφίστατο διαφορά μεταξύ τών άναγραφομένων πο
σοτήτων κρέατος, έπι τών τιμολογίων τών προμηθευτών καί τών 
άντιστοίχως παραδοθεισών είς τήν άποθήκην τοΰ έστιατορίου πο
σοτήτων, ώς επίσης νά ύφίστατο διαφορά όφειλομένη είς τό γε
γονός δτι, δέν διατίθενται διά τήν παρασκευήν έτοιμων φαγητών, 
άπασαι αί άγοραζόμεναι ποσότητες κρεάτων. Αί έν λόγω έκδοχαί 
δέν κατέστη δυνατόν νά διερευνηθοϋν λόγω έλλείφεως τών ά- 
παραιτήτων στοιχείων (π.χ. μερίδες παρασκευής φαγητών, έγ
γραφοί είς λοιπά βιβλία κλπ.).

Γ'. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΕΙΣ 
ΤΟΥΣ ΕΣΤΙΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Τά Εστιαζόμενα μέλη τοΰ Συλλόγου δικαιούνται έκπτώσεως 
έκ δρχ. 7,50' κατά τάς Εστιάσεις τους, χορηγουμένης δι’ έκδόσεώς 
ειδικών κουπονίων (δελτίων), συμπληρουμένων έκάστοτε ύπό τών 
δικαιούχων. Σημειωτέον οτι, τό ποσόν τούτο μέχρι 31.10.71 είχε 
καθορισθή είς δρχ. 5 κατ’ άτομον καί κατά γεΰμα.

Αί χορηγούμενα! Εκπτώσεις κατόπιν άνακεφαλαιώσεως τών 
έκδιδομένων κουπονίων, έκ τών προαριθμημένων μπλόκ, καταχω- 
ροΰνται είς τά δελτία ήμερησίας κινήσεως έστιατορίου καί έν συ
νεχεία είς τό βιβλίον έστιατορίου. Έκ τοΰ διενεργηθέντος έλέγ
χου έπι τών Εκπτώσεων διεπιστώθησαν τά κάτωθι:

α) Ό τρόπος χορηγήσεως τών Εκπτώσεων παρέχει τήν δυ
νατότητα νά λαμβάνουν εκπτωσιν καί οί Εστιαζόμενοι μή μέλη τοΰ 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., χρησιμοποιοΰντες κατά τήν συμπλήρωσιν τών κου
πονίων, τό δνομα ύπαλλήλου τής Ε.Τ.Ε., δεδομένου δτι ούδείς 
κατά κανόνα Ελεγχος ταυτότητας τοΰ ύπαλλήλου διενεργεϊται.

β) Επειδή ή άνακεφαλαίωσις τών εκπτώσεων έκ τών κουπο
νίων γίνεται ύπό τών σερβιτόρων, Εχουν ούτοι δυνατότητα νά δη
μιουργούν Εκπτώσεις, διά συμπληρώσεως έκ τών ύστέρων εικο
νικών κουπονίων.

γ) Ώς πρός τόν τρόπον τής άποδόσεως τών χορηγηθεισών 
Εκπτώσεων ύπό τής Κεντρικής διαχειρίσεως τοΰ Συλλόγου είς 
τήν Διαχείρισιν τοΰ Εστιατορίου (βλέπε σχετικώς είς σελ. 6 τής 
παρούσης έκθέσεως.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» 
Α'. ΔΑΠΑΝΑΙ ΕΦΗΜΕΡ ΙΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ

1. Δημοσιογραφικός χάρτης
Ή άγορά δημοσιογραφικού χάρτου κατά τήν έλεχθείσαν δια

χειριστικήν χρήσιν 1976 έγένετο άπό τήν άποθήκην χάρτου τοΰ 
Α. Χρονοπούλου (Πραξιτέλους 37).

Ώς μάς έδηλώθη καί ώς προκύπτει έκ τών οικείων Ενταλμά
των πληρωμής, ό άγοραζόμενος έκάστοτε δημοσιογραφικός χάρτης 
έχρησιμοποιεϊτο άποκλειστικώς διά τήν εκδοσιν Ενός συγκεκριμέ
νου φύλλου τής Εφημερίδας «Τραπεζιτική». Οΰτω, κατά τήν ύπό 
Ελεγχον χρήσιν 1976, δοθέντος δτι τό βάρος έκάστου φύλλου τής 
Εφημερίδας είναι περίπου 20 γραμμάρια προκύπτει ή Εξής συνο
πτική είκών:
ΑΓΟΡΑΣΘΕΙΣ Έκτύπωσις ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΧΑΡΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» ΦΥΛΛΩΝ (ΦΥΡΑ)
Α Β Γ Δ (Α—Δ)

KGS ΤΕΥΧΗ ΦΥΛΛΑ KGS KGS %
4.972 13 206.000 4.060 912 10,34

Δέν έδόθησαν είς ήμάς Επαρκείς Εξηγήσεις ώς πρός τήν αι
τίαν τής δημιουργίας τής ώς άνω διαφοράς καί ώς έκ τούτου δέν 
είμεθα είς θέσιν νά γνωρίζωμεν κατά πόσον δικαιολογείται ή ση- 
μειωθεΐσα άπόκλισις άποδόσεως τοϋ δημοσιογραφικού χάρτου.

2 Στοιχειοθεσία — Επιμέλεια — Έκτύπωσις
Ή δαπάνη στοιχειοθεσίας, έπιμελείας καί έκτυπώσεως τής 

Εφημερίδας «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» κατά τήν ύπόλογον διαχειριστικήν

περίοδον 1976 άνήλθεν συνολικώς είς τό ποσόν τών δρχ. 398.223, 
έκ τής οποίας δρχ. 195.500 άφοροΰν άμοιβάς καταβληθεισας δι 
άποδείξεων τοϋ Συλλόγου είς τόν Δημοσιογράφον κ. Ίω. Σπυ- 
ριδάκην διά τήν Επιμέλειαν συντάξεως τής Εφημερίδας, βάσει α
ποφάσεων τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. Εις τας έν λόγω αμοι- 
βάς περιλαμβάνονται δώρα Εορτών καί Επίδομα άδειας διά τα όποια 
δέν μάς έπεδείχθησαν άποφάσεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου,, Ε
πίσης αί άνωτέρω άμοιβαί δέν έδηλώθησαν είς τήν οίκειαν οικο
νομικήν Εφορίαν, ώς Εδει.

3. Διορθωτικά
Ή συνολική δαπάνη δι’ Επιμέλειαν διορθώσεων τής Εφημερί

ους, άνήλθεν κατά τήν ύπόλογον διαχειριστικήν περίοδον, είς τό 
ποοόν των δρχ. 47.000 καί άψορα αροιβας καταβληθειοας δι^ άπο- 
δείξεων τοΰ Συλλόγου είς τόν κ. Ήλίαν Άναστασιάδην, ό όποιος 
εϊχεν άναλάβει τήν Επιμέλειαν διορθώσεων, βάσει άποφάσεων τού 
Διοικητικού Συμβουλίου. Είς τάς έν λόγω άμοιβας περιλαμβάνον- 
ται καί δώρα εορτών δια τά όποια δέν μάς επεδειχθηοαν άποφα- 
σεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης αί ανωτέρω άμοιβαί δέν 
έδηλώθησαν είς τήν οίκείαν οικονομικήν έφορίαν, ώς Εδει.

Β λ ΕΣΟΔΑ ΕΦΗΜΕΡ ΙΔΟΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» 

’Έσοδα έκ διαφημίσεων
Κατά τήν ύπό Ελεγχον χρήσιν 1976, ούδέν ποσόν φέρεται 

ώς Εσοδον έκ διαφημίσεων, παρά τό γεγονος δτι ως προκύπτει 
έκ τών έκδοθεισών Εφημερίδων, κατεχωρήθησαν είς αύτάς διαφη
μίσεις ιατρών, Εκδοτικού οϊκου κλπ.

III. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ 
ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
1976

Άνάλυσις τοΰ καταρτισθέντος ’Ισολογισμού κατά τήν λήψιν 
τής ύπολόγου διαχειριστικής περιόδου 1.1.1976 Εως 31.12.19/6 πα
ρατίθεται είς τόν συνημμένον τη παρούση ύπ’ άρ4Β 1 πίνακα.

Έν συνεχεία παραθέτομεν παρατηρήσεις και υποδείξεις μας 
αί όποϊαι προέκυφαν κατά. τόν Ελεγχον τών λογαριασμών τών ως 
άν ω Ί σολογισμών :

1. Έπι τών ’Ακινήτων
Είς τόν άνωτέρω λογαριασμόν περιλαμβάνεται: e
α) "Εν άκίνητον έξ άδιαιρέτου (5ος καί 6ος όροφος αυτου) 

τής έπι τής όδοΰ ’Ακαδημίας 60 πολυκατοικίας, περιελθόντος εις 
τόν Σύλλογον δυνάμει τοΰ ύπ’ άριθ. 166141)4.11.30 συμβολαίου 
τοΰ συμβολαιογράφου ’Αθηνών Ίω. Γ. Οικονομοπουλου αντί δρχ. 
3.000.000. Τούτο χρησιμοποιείται διά τήν λειτουργίαν τοϋ Εστια
τορίου καί τής Βιβλιοθήκης τοΰ Συλλόγου καί Εμφανίζεται έν τοϊς 
βιβλίοις μέ άναπόσβεστον άξίαν 1 δραχμής.

β) ’Ακίνητον % έξ άδιαιρέτου έκ μιας οικίας έπι οικοπέδου 
έκπτώσεως M2 1.660, κειμένου είς τήν νήσον Σπέτσαι, περιελ- 
θόντος είς τόν Σύλλογον έκ κληροδοτήματος τού Δημητρίου Γ. 
Μπούμπουλη, δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 1030)1952 άποφάσεως τοϋ 
Πρωτοδικείου ’Αθηνών καί τής ύπ’ άριθ. 7625)26.8.1953 δηλώ- 
σεως άποδοχής κληροδοσίας άκινήτου τοΰ συμβολαιογράφου Αθη
νών Ίωάννου Κούγκουλου. Τούτο έμφανίζε:αι_ έν τοϊς βιβλίοις 
τοΰ Συλλόγου, μέ άναπόσβεστον άξίαν δρχ. 18.506 καί κατά δη- 
λωσιν τών αρμοδίων τοΰτο δέν ίδιοχρησιμοποιεϊται, οΰτε Ενοικιά
ζεται ύπό τοΰ Συλλόγου. $

Ώς προκύπτει έκ ληφθέντων πιστοποιητικών ύπό τών οικείων 
ύποθηκοφυλακείων, ούδεμία έγγραφή ύποθήκης, προσημειώσεως 
ή κατασχέσεως ύφίστατο μέχρι τής 19.1.1977 δια το ακίνητον Α
θηνών καί μέχρι τής 13.1.1977 διά τό άκίνητον Σπετσών.

Τέλος σημειοΰμεν ότι τά έν λόγω περιουσιακά στοιχεία Ε
χουν καταχωρηθή είς τό βιβλίον περιουσίας, πλήν όμως όχι μέ 
λεπτομερή περιγραφήν ώς ορίζεται ύπό τοΰ Νόμου.

2. Έπι τών Επίπλων καί Εγκαταστάσεων
Τά ’Έπιπλα - Σκεύη καί ’Εγκαταστάσεις δέν Εχουν κατα

χωρηθή άναλυτικώς είς τόν βιβλίον περιουσίας, ώς ορίζεται ύπό 
τοΰ Νόμου. Πλήν δμως κατά τήν ύπό Ελεγχον χρήσιν έτηρήθη- 
σαν άναλυτικές κατρτέλλες αύτών κατά κατηγορίαν, ποσότητα καί 
κατ’ είδος, χωρίς νά άναφέρεται ή άξίας κτήσεώς των. ’Επίσης 
είς τόν ’Ισολογισμόν τής 31.12.76 Εμφανίζεται μέ τήν άναπόσβε
στον άξίαν αύτών.

Τέλος σημειοΰται δτι τήν 10.6.76, ήγοράσθη ύπό τοϋ Συλ
λόγου είς ηλεκτρονικός πολύγραφος MOD. 1050 άξίας δρχ. 36. 
992 παρά τής «ΑΝΤΥΠΑΣ» Ε.Π.Ε. Διά τήν έν λόγω άγοράν δέν 
μάς έπεδείχθησαν προσφορές καί άλλων καταστημάτων, ώς Επί
σης καί άπόφασις έγκρίσεώς της ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Έπι τής Βιβλιοθήκης
Ό Σύλλογος είς τό έπι τής όδοΰ ’Ακαδημίας 60 άκίνητόν 

του διατηρεί βιβλιοθήκην πρός έξυπηρέτησιν τών μελών του δια 
χρησιδανείσεως.

Έξ έπιτοπίου έπισκέψεώς μας διεπιστώσαμεν δτι είς αυτήν 
ύπάρχουν άξιόλογα, σημαμαντικής άξίας Επιστημονικά βιβλία, τά 
όποια είς τούς ’Ισολογισμούς Εμφανίζονται μέ τήν άναπόσβεστον 
άξίαν των.

Ό1 Ελεγχός μας διεπίστωσεν τήν πλημμελή διαχειριστικήν 
παρακολούθησιν αύτών. Συγκεκριμένως δέν έπεδείχθησαν, άνα- 
ζητηθέντά ύφ’ ήμών, πρωτόκολλα παραλαβής καί παραδόσεως κα
τά τήν παράδόσιν άπό διαχειριστήν είς διαχειριστήν τής Λέσχης, 
είς τά όποια νά άναγράφωνται λεπτομερώς τά παραδιδόμενα πρός 
διαφύλαξιν βιβλία. Οΰτε έξ άλλου στοιχείου προκύπτει δτι έγΕ
νετό ποτέ έπαλήθευσις αύτών, διά διενεργείας φυσικής άπογρα- 
φής. Διά τήν διαχειριστικήν παρακολούθησιν αύτών έτηρήθη τό 
προβ’λεπόμενον ύπό τοΰ Νόμου βιβλίον περιουσίας, πλήν δμως δέν 
Εχουν καταχωρηθή ταΰτα άναλυτικώς είς αύτό. Άντ’ αύτοΰ ό Σύλ
λογος παρακολουθεί ταΰτα είς δύο βιβλία Εύρετήρια, τό Εν κα
τά τίτλους βιβλίων καί τό Ετερον κατά συγγραφείς. Πλήν δμως 
έκ τοϋ έλέγχου μας διεπιστώθη δτι άφ’ Ενός μέν δέν είναι πλή
ρως Ενημερωμένα, άφ’ έ’τέρου δε δέν άναγράφεται ό άριθμός άν- 
τιτύπων Ενός έκάστου έξ αύτών. Κατά τόν δανεισμόν τών βιβλίων 
είς μέλη τοΰ Συλλόγου, έκδίδονται άποδείξεις παραδόσεως καί 
καταχωροΰνται είς ιδιαίτερον πρός τοΰτο βιβλίον. Έκ γενομένης 
έπισκοπήσεως διεπιστώθη δτι τοΰτο παρουσιάζει μικρόν κίνησιν καί 
δτι πολλά έκ τών δανεισθέντων βιβλίων, άπό μακροΰ χρόνου δέν 
φέρονται ώς έπιστραφέντα είσέτι είς τήν Βιβλιοθήκην.

Λόγω τών άνωτέρω παραλείψεων τής έν γένει διαχειριστι
κής παρακολουθήσεως τής Βιβλιοθήκης, δέν μάς παρεσχέθη ή δυ- 
νατότης νά έπαληθεύσωμεν τά άπό Ετών άγορασθέντα βιβλία ύπό 
τοΰ Συλλόγου διά φυσικής άπογραφής (καταμετρήσεως αύτών) 
καί ώς έκ τούτου δέν δυνάμεθα νά έπιβεβαιώσωμεν τήν ΰπαρξίν 
των.

4. Έπι τών Χρεογράφων
Σχετικώς μέ τήν διαχείρισιν τών χρεογράφων Εχαμεν νά 

παρατηρήσωμεν τά εξής:
1) Τά Χρεόγραφα τοΰ Συλλόγου κατατίθενται πρός φύλα- 

ξιν είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος. Πλήν δμως διά 
τήν ομαλήν διαχειριστικήν παρακολούθησιν αύτών δέν τηρείται ύπό 
τοΰ Συλλόγου άναλυτικόν μητρώον είς τό όποιον νά καταχω- 
ροΰνται ταΰτα κατ’ είδος, ποσότητα καί άξίαν καί μέ πλήρη πε
ριγραφήν τών στοιχείων έκάστου, ήτοι τοΰ άριθμοΰ χρεογράφου, 
τοΰ άριθμοΰ τοΰ τελευταίου τοκομεριδίου ή μερισματοποδείξεως 
τής σειράς έκδόσεώς του, κλπ. Ελλείψει τοιούτου μητρώου ΰέν 
ύφίσταται δυνατότης παρακολουθήσεως καί έλέγχου αύτών Π.χ. 
τυχόν κέρδους έκ κληρώσεως ομολογιών, τυχόν διακινήσεως με
τοχών είς τόν κομιστήν κλπ.

2) Τά Εμφανιζόμενα Χρεόγραφα είς τόν καταρτισθέντα ’Ι
σολογισμόν τής 31.12.76 Εχουν άποτιμηθή είς τήν μέσην τιμήν 
κτήσεώς των.

Συμφώνως τώ νόμψ (Έγκ. 57917)1949 Ύπουργ. ’Εργασίας)



δέον όπως τά Χρεόγραφα εις ιό τέλος έκάοιου έτους άποτιμών- 
ται εις την μέσην χρηματιστηριακήν τιμήν τελευταίου Ιδνθημέ- 
ρου τοΰ μηνός .Δεκεμβρίου. 'Η δε προκύπτουσα διαφορά έκ τής 
άποτιμήσεως τούτης καί τής τιμής κτήσεως των Χρεογράφων (τι
μή προηγουμένης άπογραφής), νά άγεται εις σχηματισμόν ειδικού 
άποθεματικοΰ έζ ύπεραξίας Χρεογράφων. Διότι μόνον τοιουτο
τρόπως θά εμφανίζεται ή πραγματική είκών τής οικονομικής κα- 
ταστάσεως τοΰ ύμετέρου Συλλόγου.

5. ’Οφειλή ’Αθλητικοί) Σωματείου Ε.Φ.Ε.Τ.

Ό ανωτέρω λογαριασμός αφόρα δάνειον ποσού δρχ. 50.000 
χορηγηθέν την 16.6.71 εις τήν Ένωσιν φιλάθλων ’Εθνικής Τρα- 
πέζης (Ε.Φ.Ε.Τ.) έπιστρεπτέον εις έξ (6) μηνιαίας δόσεις έκ 
δρχ. 10.000 έκάστης, άρχής γενομένης άπό τού ’Οκτωβρίου 1971, 
δυνάμει τής άπό 22.6.1971 άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου τού Συλλόγου. Είς τό σχετικόν ’Ένταλμα Πληρωμής επι
συνάπτεται άπόδειξις τού Συλλόγου εις τήν οποίαν υπογράφει ό 
Πρόεδρος τής Ε.Φ.Ε.Τ. Έμμ. Λυτίνας. Έκ τού γενομένου ελέγ
χου διεπιστώθη ή μή κανονική έξυπηρέτησις τοΰ δανείου, μέ συ
νέπειαν μέχρι τής 31.12.76 νά οφείλεται είσέτι ποσόν δρχ. 
17.000.

6. Ταμεΐον

Έκ τοΰ έλέγχου μας διεπιστώθησαν τά εξής:
α) Κατά τήν γενομένην ύφ’ ημών καταμέτρησιν Ταμείου τήν 

17.2.1977 διεπιστώθη έλλειμμα έκ δρχ. 973. Τό εν λόγιο έλλειμ
μα έμειώθη είς τό ποσόν των δρχ. 373 κατόπιν προσκομίσεως ύπό 
τής ταμίου, μετά ιό πέρας τής καιαμετρήοεως, δικαιολογητικών 
εκκρεμών πληρωμών έκ δρχ. 600.

Επίσης διεπιστώθη μεγάλη καθυστέρησις είς την ένημέρωσιν 
τοΰ βιβλίου ταμείου. Ουτω, εύρέθησαν έν έκκρεμότητι δικαιολο- 
γηττκά εισπράξεων δρχ. 258.000 καί πληρωμών έκ δρχ. 290.428, 
χρονικού διαστήματος 1—17.2.1977.

β) Τό ύπόλοιπον τοΰ Ταμείου κατά κανόνα είναι πολύ με- 
γαλύτερον τού ποοοΰ των δρχ. 10.000, κατά παράβαστν τοΰ ίσχυ- 
οντος άπό 13.4.73 Καταστατικού τοΰ Συλλόγου (άρθρον 24).

γ) Είς το βιβλίον Ταμείου δεν καταχωροΰνται οϊ άριθμοί τών 
έκδιδαμένων ύπό τοΰ Συλλόγου έπιιαγών, ώς θά έδει. Συνιστα- 
ται, δπως ό Σύλλογος λαμβάνη άπό τήν Τράπεζαν είς τήν οποίαν 
τηρείται ό άνωτέρω λγαριασμός του, τά οώματα τών έξοφλουμέ- 
νων ύπ’ αυτής έπιιαγών.

δ) Επί τών έκδιδομένων ύπό τοΰ Συλλόγου παραστατικών 
διεπιστώθησαν τά κάτωθι:

— ίά δικαιολογηττκά τών δαπανών δέν ακυρώνονται, συ σχε
τίζομε να με τά αντίστοιχα Εντάλματα Πληρωμών, ώστε νά άπο- 
κλείετατ ή έπαναχρηστμοποίηοίς των.

— λι εκδιδομενατ ύπό τοΰ Συλλόγου αποδείξεις πληρωμών 
δεν είναι ήρτθμημένατ, ώς θά έδει, καί έκδίδοντατ είς άπλοΰν.

ε) Καθήκοντα Ταμίου καί Προϊσταμένου Λογιστηρίου έχουν 
άνατεθή είς τό αύτό πρόσωπον (κ. Ελένη Πετρίδου) κητά πα- 
ράβαστν τής βασικής άρχής έσωτερικοΰ έλέγχου, κατά τήν οποίαν 
δεν έπιτρέπετατ είς τον ταμίαν νά έχουν άνατεθή καί έτερα κα
θήκοντα, πλήν τών εισπράξεων καί πληρωμών ώς π.χ. διενέργεια 
λογιστικών έγγραφων, καταχώρησις βιβλίων, κλπ.

7. Διάφοροι Πιστωτικοί Λογαριασμοί

Τό ύπόλοιπον τοΰ άνωτέρω λογαριασμού κατά τήν 31.12.76 
εμφανίζει τά εξής:

α) Γενομένην πρόβ’λεφιν ύφειλομένων δώρων εορτών Χρι

στουγέννων καί νέου έτους, περί τής οποίας βλέπε σχετικώς είς 
σελ. 7 τής παρούσης, έκ δρχ. 1.200.000.

β) ’Οφειλήν τοΰ Συλλόγου, έκ τοΰ δοσολητττικοΰ του λογα
ριασμού, προς τό Γραφετον Βορείου Ελλάδος έκ δρχ. 20.120.

IV. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

Άνακεφαλαιοϋντες τά προετεκθέντα είς τά διάφορα κεφά
λαια τής παρούσης καταλήγομεν είς τάς άκολούθους παρατηρή
σεις καί συμπεράσματα:

1. ΤΙ μή θεώρησις ύπό τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθηνών τών Πρα
κτικών Γενικών Συνελεύσεων καί ύπό τής Εξελεγκτικής Επι
τροπής τών Γραμματίων Εισπράξεων, ώς καί ή καταχώρησις είς 
τό Βιβλίον Περιουσίας ούχί άναλυπκώς άπάσης τής κινητής καί 
άκινήιου περιουσίας τοΰ Συλλόγου, συμφώνως τίρ Νόμω, τόσον 
μέ τήν άξίαν κτήσεως, δσον καί μέ τις διενεργηθεϊσες άποσβέ- 
οεις ενός έκάστου έκ τών παγίων στοιχείων αυτής, συνιστοΰν ά- 
δυναμίας, αί όποΐαι έκτος τοΰ δτι αποδυναμώνουν τό κύρος τών 
έν τοίς Βιβλίοις έγγραφών τοΰ Συλλόγου παρέχουν τήν δυνα
τότητα διαπράξεως τυχόν άτασθαλιών είς βάρος τής περιουσίας αύ- 
τοΰ.

2. Ή παντελής έλλειψις διενεργεί ας εσωτερικού έλέγχου 
έπί τών χορηγουμένων έκπτώσεων είς τούς εστιαζόμενους ύπαλ- 
λήλους τοΰ Κέντρου, παρέχει τήν δυνατότητα διαπράξεως διαχει
ριστικών άνωμαλιών είς βάρος τοΰ Συλλόγου.

3. Έπί τής έν γένει διαχειρίσεως τών χρεογράφων παρετη- 
ρήθησαν τά εξής:

α) Ό Σύλλογος δεν παρακολουθεί τά «Χρεόγραφα» άναλυ- 
τικώς μέ τούς άριθμούς έξατομικεύσεώς των, ώς έδει, είς τό προ- 
βλεπόμενον ύπό τοΰ Νόμου βιβλίον περιουσίας.

β) Περί τοΰ τρόπου έμφανίσεως τών έσόδων έκ μερισμάτων 
ώς καξ παρατηρήσεις μας έπ’ αύτών βλέπε σελ. 12 καί 13 τής 
παρούσηίς.

4. Έπί τής λειτουργίας τοΰ Εστιατορίου τοΰ Συλλόγου πα- 
ρετηρήσαμεν τά εξής:

α) Έπί ώρτσμένων τιμολογίων προμηθευτών, συνήθως κρεά
των καί είς περιωρισμένην έκτασιν, διεπιστώθησαν λάθη ύπολο- 
γισμοΰ τής άξίας άγοράς τροφίμων. Έξ άλλου τιμολόγια άγορδς 
κρεάτων έκδοθέντα παρά τοΰ προμηθευτοΰ Δ. Καλαμπούκα πε
ριόδου 30.1.1976 — 21.6.1976 συνολικού ποσού 151.369 δρχ. πε
ρίπου, τυγχάνουν μειωμένης άποδεικτικής ισχύος, λόγω μή νομί
μου θεωρήσεως αύτών ύπό τής Φορολογούσης Άρχής.

β) Λόγω έλλείψεως στοιχείων καί βιβλίων άποθήκης τροφί
μων καί παρασκευής φαγητών, ό έλεγχος δεν ήδυνήθη νά έπα- 
ληθεύοη τό ύψος τών κατά τήν ύπόλογον χρήσιν πραγματοποιη- 
θέντων έσόδων ύπό τοΰ Εστιατορίου καί τών έξ αύτοΰ πραγμα- 
τοποιηθέντων πλεονασμάτων (κερδών). Έκ τοΰ καθ’ ύπολογισμόν 
πάντως προσδιορισμού τών έσόδων αύτοΰ, ύπό τοΰ έλέγχου, προέ- 
κυψαν έσοδα μεγαλύτερα έκείνων τά όποια εμφανίζονται ώς 
πραγματοποιηθέντα είς τά βιβλία τοΰ Συλλόγου, παρά τό γεγονός 
δτι οι ύπολογισμοί μας έβαοίσθησαν είς άκρως συντηρητικά στοι
χεία.

γ) Τέλος σημειοΰται δπ ή έν γένει διαχείρισις τοΰ Εστια
τορίου δεν μάς ικανοποιεί, θά πρέπει λοιπόν νά ληφθοΰν ριζικά 
μέτρα ύπό τής Διοικήσεως τοΰ Συλλόγου, διά τήν άναδιοργάνω- 
σίν της. Βεβαίως ή λήψις ώρισμένων έξ αύτών, ίσως θεωρηθεί 
ώς πολυτελής (τήρησις λογιστικών βιβλίων, ’Επιτροπή, παραλα
βής, βιβλία ’Αποθήκης τροφίμων κλπ.). Έν τούτοις ταΰτα κρί- 
νονται άπαραίτητα, προκειμένου νά διασφαλισθή πληρέστερον ή 
μέσω τοΰ Εστιατορίου διακινουμένη περιουσία τοΰ Συλλόγου 
καί παύσουν τά σχόλια καί οί ψίθυροι είς βάρος τής καλής δια- 
χειρίσεώς του. ’Άλλως ή διατήρησίς του ύπό τάς σημερινάς συν- 
θήκας, θά παρέχει πάντοτε έδαφος καί δικαιολογημένους, δημι
ουργίας κακών έντυπώοεων είς βάρος τοΰ Συλλόγου.

5. Ό έλεγχος διεπίστωσεν τήν πλημμελή διαχειριστικήν πα- 
ρακολούθησιν τής Βιβλιοθήκης τοΰ Συλλόγου, είς οημεϊον, ώστε 
νά διατηροΰμεν σοβαράς έπιφυλάξεις, ώς προς τήν διασφάλι- 
οιν τής άξιολόγου τούτης περιουσίας τοΰ Συλλόγου.

6. Διεπιστώθησαν αποκλίσεις ώς προς τήν άπόδοοιν τοΰ δη
μοσιογραφικού χάρτου είς τυπογραφικά φύλλα τής έφημερίδος 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ», διά τάς οποίας δέν μας έδόθησαν έπαρκεχς έ- 
ξηγήσεις.

7. Παρετηρήθη δτι ούδέν ποσόν φέρεται ώς έοοδον έκ γενο- 
μένων διαφημίσεων είς τήν έφημερίδα «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ».

8. 'Ορισμένα έκ τών πραγματοποιηθέντων έξόδων ύπό τοΰ 
Συλλόγου, δέν καλύπτονται πάντοτε ύπό έπαρκών καί νομίμων 
δικαιολογητικών. 'Ωσαύτως δΓ ώρισμένα έξ αύτών δέν μάς έπε- 
δείχθησαν είδικαί έγκριτικαί αποφάσεις τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου. Σχετικώς βλέπε: «’Έξοδα εορτών καί ψυ
χαγωγίας», «’Έξοδα Συν)σεων καί Αρχαιρεσιών», «’Έξοδα Άν- 
τιπρ)πων Ύπακ) ιων», «Βοηθήματα - Φιλοδωρήματα», «Διάφορα 
’Έξοδα», «Άμοιβαί δικηγόρων», «Αποζημιώσεις απολυόμενων», 
«Γραφεϊον Βορείου Ελλάδος», «Διάφορα ’Έξοδα».

9. Αί καταβληθεϊσαι έκτακτοι άμοιβαί είς τό προσωπικόν είτε 
έξ ύπερωριακής άπασχολήοεως, είτε έκ διαφόρων άλλων λόγων, 
δέν ύπήχθησαν είς ασφαλιστικός εισφοράς, ούτε έδηλώθησαν είς 
τήν οϊκείαν οικονομικήν έφορίαν, ώς έδει. Ένώ έξ άλλου δέν 
μάς έπεδείχθησαν σχετικοί έγκριτικαί αποφάσεις τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου.

10. ΔΓ έκτάκτους άμοιβάς καταβληθείσας είς τον δημοσιο
γράφον τοΰ Συλλόγου, δέν ύφίσταται πάντοτε έπαρκής αιτιολο
γία καί δΓ ώρισμένας έξ αύτών, δέν μάς έπεδείχθησαν είδικαί 
έγκριτικαί αποφάσεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης απα- 
σαι αί καταβληθεϊσαι εις τον έν λόγω δημοσιογράφον άμοιβαί (τα
κτικοί καί έκτακτοι) δέν έδηλώθησαν είς ιήν οϊκείαν οικονομι
κήν έφορίαν, ώς έδει. Σχετικώς βλέπε: «Άμοιβαί 
Προσωπικού», «’Έξοδα Συνελεύσεων καί Αρχαιρεσιών», «Στοι
χειοθεσία - ’Επιμέλεια — Έκιύπωσις», «Έκδοσις Καν ον. Ταμ. 
Συντάξεως».

11. Παρετηρήθη δτι ούδεμία άξιοποίησίς έγένετο τοΰ έν 
Σπέτσαις ακινήτου τοΰ Συλλόγου άπό τής περιελεύοεώς του είς 
αύτόν μέχρι σήμερον.

12. Συνιστάται ή έφαρμογή τής έμμέσου μεθόδου ύπολογι- 
σμοΰ τών άποσέσεων έπί τών παγίων στοιχείων ώς καί ή χρησι
μοποίησή σταθερών συντελεστών άποσβέσεων.

13. Αί οικονομικοί ένισχύσεις αί χορηγηθεϊσαι ύπό τοΰ ΟΔΕ- 
ΠΕΣ είς τον Σύλλογον, δέν αποδίδονται έγκαίρως. Επίσης δέν 
έπιβεβαιώθησαν αύται ύπό τοΰ ΟΔΕΠΕΣ.

14. Κατά παράβασιν τοϋ Καιασταπκοΰ τοΰ Συλλόγου, τό ύ- 
πόλοιπον, τών έν τω Ταμείω τοΰ Συλλόγου μετρητών, ή το κατά 
κανόνα μεγαλύτερον τών 10.000 δραχμών. Συνιστάται δπως προς 
αποφυγήν τυχόν δυσάρεστων συνεπειών έκ τής έν γένει ταμεια
κής διαχειρίσεως, αί πληρωμαί τοΰ Συλλόγου διενεργοΰνται δι’ 
επιταγών.

15. Κατά παράβασιν τών βασικών άρχών έσωτερικοΰ έλέγ
χου είς τήν προϊσταμένην τοΰ λογιστηρίου τοΰ Συλλόγου έχουν 
άνατεθή συγχρόνως καί τά καθήκοντα Ταμίου.

16. Παρετηρήθη σημαντική αΰξησις τών τηλεφωνικών έξό
δων έν σχέσει μέ τήν προηγουμένην χρήσιν,

Περαίνοντες τήν παρούσαν, έπιθυμοΰμεν δπως έκφράσωμεν 
τάς εύχαριστίας μας είς τήν Διοίκησιν καί τό Προσωπικόν τοΰ 
Συλλόγου, διά τήν παραοχεθεϊσαν είς ημάς βοήθειαν κατά τήν 
διεξαγωγήν τοΰ έλέγχου μας καί νά σάς δηλώσωμεν δτι εϊμεθα 
πρόθυμοι νά σάς παράσχωμεν οίανδήποτε διευκρίνισιν καί πληρο
φορίαν, έπί τών άναφερομένων είς τήν παρούσαν εκθεσίν μας 
θεμάτων.

Μετά τιμής 
'Ο 'Ορκωτός Λογιστής 
ΣΤΥΛ. Μ. XIΣΚΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ■ ΕΞΟΔΩΝ (ΚΕΝΤΡΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ,,) ΕΤΩΝ 1967 ΕΩΣ 1975
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΙΝΑΞ Υ Π’ API Ο. 1

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΤΩΝ 1967 ΕΩΣ 1975

31.12.67 31.12.68 31.12.69 31.12.70 31.12.71 31.12.72 31.12.73 31.12.74 31.12.75

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
1. ΠΑΓΙΟΝ

’Ακίνητα 18.507 18.507 18.507 18.507 18.507 18.507 18.507 18.507 18.507
"Επιπλα καί Σκεύη 100.000 1 1 1 27.516 56.267 57.235 1 10.132 1

Βιβλιοθήκη 1 1 1 1 59.813 74.330 1 1 1
Μεταφορικά μέσα — ---- ---- 95.516 66.861 54.826 44.957
Πάγιαι προκαταβολαΐ 10.000 10.000 20.000 20.000 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500
Χρεόγραφα 16.622.480 32.1 18.480 32.218.480 32.425.720 85.283.810 97.143.510 18.032.404 20.874.245 20.996.945

16.750.988 32.146.989 32.256.989 32.464.229 85.412.146 97.410.630. 18.197.508 21.080.2.1 1 21.082.91 1

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
Όφειλαί υπαλλήλων Συλλόγου
Όψειλαί μελών Συλλόγου
Όφειλαί ’Αθλητικών Σωματείων Ε.Φ.Ε.

54.749 60.490 22.560 13.222 39.264 28.010 14.769 17.969 2.469
24.323 7.000 5.000 30.000 52.000 17.000 21.000 16.000 6.000

--- — — 40.000 27.000 17.000 17.000 17.000
Προκαταβολαΐ μισθών ■--- — ---- __ 13.000 14.700 32.225 43.500 42.000
Διάφοροι χρεωστικοί λογαριασμοί 28.673 — 24.100 72.1 10 80.883 19.095 33.016 35.000 55.000
Δαπάναι επομένης χρήσεως — ■— —- — 22.000 12.000 ---- 122.854 *---

107.745 67.490 51.660 1 15.332 247.147 1 17.805 1 18.010 252.323 122.969

III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΝ
Τ αμεϊον 20.094 39.496 31.808 23.667 12.236 9.280 1 1.036 5.237 33.535
Καταθέσεις παρά Τραπέζαι ς 598.645 1.924.785 3.350.935 3.983.097 3.832.174 — 745.412 301.176 1.902.681

618.739 1.964.281 3.382.743 4.006.764 3.844.410 9.280 756.448 306.413 1.936.216

ΣΥΝΟΔΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α) 17.477.472 34.178.760 35.691.392 36.586.325 89.503.703 97.537.715 19.071.966 21.638.947 23.142.096

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
ΙΥ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Δάνεια Τραπεζών ■-- — — — — 1.569.890 — — —

Κρατήσεις καί εισφορά! πληρωτέοι 80.083 72.132 50.805 37.060 34.922 58.486 79.687 82.407 91.315
Διάφοροι πιστωτικοί λογαρ ιασμοι — 3.060 — — ---- — 18.440 75.000 7.000

ΣΥΝΟΔΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(β) 80.083 75.192 50.805 37.060 34.922 1.628.376 98.127 157.407 98.315

Υ. ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΙΣ ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΗ:
Περιουσία 1 1.775.852 13.036.03 1 14.573.050 15.481.728 16.085.254 20.049.039 18.973.83? 21.581.540 23.043.781

Άποθεματικόν έξ άποτιμήσεως χρεογράφων 5.621.537 21.067.537 21.067.537 21.067.537 73.383.527 75.860.300 — — •---

ΣΥΝΟΔΟΝ ΚΑΘΑΡΑΣ ΘΕΣΕΩΣ (α—6) 17.397.389 34.103.568 35.640.587 36.549.265 89.468.781 95.909.339 18.973.839 21.581.540 23.043.781

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Οΐ λογαριασμοί Παγίου ’Ενεργητικού εμφανίζονται μέ τήν άναπόσβεστον άξίαν των.

(II ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ)



ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Ή στενότητα χώρου τής «Τραπεζιτικής», πού 

οφείλεται στη συνέχεια τής όημοσιεύσεως των 
Εκθέσεων των 'Ορκωτών Λογιστών, μάς α
ναγκάζει να περιορίσουμε την έκταση τής στή
λης και να άφήσουμε για τό επόμενο φύλλο μας, 
επιστολές συναδέλφων και άλλες ένδιαφέρουσες 
συνεργασίες.

Για τον προμηθευτικό συνεταιρισμό
Προς τό
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΊΡΟΜΗ 
ΘΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙ
ΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ε 
ΘΝΚΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΤΒΑ ΣΥΝ.Π.Ε. 
ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 1 
ΕΝΤΑΥΘΑ

Κύριοι,
Επειδή έπληροφορήθην ότι άπεφασίσατε νά αυξήσετε τήν συνε 

ταιριστική μερίδα κατά 1.000 δρχ. (άφοΰ πρώτα έγράψαιε Αρκε
τούς νέους ουναδέλφους εις τον συνεταιριομόν) ζητώ νά μέ,δια 
γράψητε άπό τον συνεταιρισμόν και νά μοϋ έπιοτρέφητε τό άντί- 
τιμον τής συνεταιρ. μερίδος μου ("Αρθρον 9ον τού Καταστατικού) 
όταν έξοφληθή τελείως ό λογαριασμός μου.

’Επί πλέον, Οά ήθελα νά σάς θέσω μερικά ερωτήματα, τά ό
ποια έχω πεί προφορικώς καί είς τόν Γραμματέα σας: 
α) Διατί δέν αλλάζετε τό σύστημα των διατακτικών ϊνα μή παι- 

δεύωνται οΐ συνεταίροι; 
β) Διατί δέν δίδετε ταυτότητες είς τά μέλη; 
γ) Διατί δέν ζητάτε νά μπήτε οτήν μηχανογράφηστν; 
δ) Διατί δέν πιστώνετε τό μέρισμα τών συνεταίρων ατούς λογ) 

σμούς των, όταν δέν τό εισπράττουν ταμειαικώς; 
ε)~ Πώς άναγνωρίζονται τά συμβεβλημένα καταστήματα' έχετε βά

λει κανένα σήμα τοΰ Συνεταιρισμού (ύπάρχει τέτοιο σήμα) στις 
βιτρίνες τών συμβεβλημένων καταστημάτων; 

στ)Διατί δέν ανανεώνετε τό καταστατικόν καί νά τό διανείμετε 
ατούς συναδέλφους;

ζ) καί τέλος, διατί δέν ουμβουλεύεσθε τόν Κ.Α.Σ.Υ.Α.Τ.Ε. (τής 
Αγροτικής) παρά μόνον διά τήν αΰξησιν τής συν. μερίδος τόν 
ουγκρίνητε;

Εύχαριοιώ
ΚΩΝ)ΝΟΣ ΡΙΖΙΩΤΗΣ 

Α.Μ. 8206
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: ΛΟΓΙΣΤΗΣ A
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» ΚΑΤ)ΜΑ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 
ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 1 - ΕΝΤΑΥΘΑ

(Σ.Σ.): Σέ όλα τά ερωτήματα πού θέτει ά συνά
δελφος στην παραπάνω έπιστολή, θά απαντήσει, όπως 
μάς πληροφόρησε, ό Πρόεδρος τοΰ Συν)σμοΰ συνάδ. Α. 
Στρούλιος, άπό τις στήλες τής «Τραπεζιτικής».

Προβλήματα τοΰ νέου ώραρίου (I)
Γιά τό θέμα τοΰ μειωμένου ώραρίου τών μητέρων βρε

φών, μετά τήν έφαρμογή τής πενθήμερης έβδομάδας, έλά- 
βαμε τό παρακάτω υπόμνημα συναδέλφου:

’Αθήνα, 9 Αύγοόοτου 1977 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Μέ τήν ύπ’ άριθ. 96)1.10.68 εγκύκλιο (Σειρά Β) κοινοποιή
θηκε ή ύπ’ άριθ. 230)14.9.60 άπόφ. Προέδρου Κυβερνήσεως 
σχετικά μέ τό ωράριο εργασίας τών μητέρων πού έχουν βρέφη.

2. Στην πρώτη κι όλος παράγραφο τής παραπάνω άποφάσεως ρη
τά άναφέρεται ότι πρόκειται γιά μειωμένο ωράριο: (Καθορίζο- 
μεν μ ε ι ω μ έ ν ο ν ώράριον έργασίας. ..).

3. Άπό τά εδάφια (α) & (β) τής παραπάνω παραγράφου ρητά κα
θορίζεται καί πρόσθετη ε ΰ χ έ) ρ ε ι α στις ένδιαφε- 
ρόμενες μητέρες ν ά μετακινούν τό: μειωμένο αυτό 
ωράριο: («.. .Παρέχεται ή δυνατότης προσελεύσεως βραδότε- 
ρον ή άποχωρήσεως ένωρίτερον. . .»).

4. Ή παραπάνω "Υπουργική απόφαση στηρίζεται στο άρθρο 50 τοΰ 
Ν. 1811)51 «περί κώδικας καταστάσεως δημοσίων διοικητικών 
ύπαλλήλων», τις διατάξεις τοΰ οποίου επεκτείνει, ώς προς τό 
ώράριον, καί στις Τράπεζες.

5. Τό παραπάνω άρθρο 50' τοϋ Ν. 1811)51 καταργήθηκε μέ τό άρ
θρο 32 τοΰ Ν. 434)76 πού ρυθμίζει τό θέμα πάνω στις ίδιες βά
σεις καί μάλιστα:
I. Στήν παράγραφο 4 ρητά άναφέρεται περιορισμένο 

ώράριο («Προκειμένου περί μητέρων ύπαλλήλων τών Δημο
σίων "Υπηρεσιών καί τών Νομικών Προσώπων δημοσίου Δι
καίου αί οριζόμενοι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ τής ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 καθ’ 
ήμέραν ώραι έργασίας περιορίζονται κατά δύο 
μέν ώρας έφ-’ όσον έχουν τέκνα...»).

II. Οί παράγραφοι 1 κιαί 2'τοΰ παραπάνω άρθρου 32 τοΰ Ν. 434 
καθορίζουν τά « κ α θ’ έ 6' 6 ο μ ά δία » όρια έργασίας 
τών Δημοσίων κλπ. ύπαλλήλων.

6. ’Από τις παραπάνω διατάξεις (παληές καί μεταγενέστερες) ά- 
νεξάρτητα άπό τή φραστική διατύπωση συνάγεται πώς γιά τις 
μητέρες έχει καθιερωθεί μειωμένο (περιορισμένο) ώράριο γιά 
κάθε μέρα συνεπώς καί γιά τό Σάββατο.

" 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Κατά τήν εφαρμογή τής πενθήμερης έβδομά
δας πρέπει νά γίνει έπίρριψη τοΰ μειωμένου ώραρίου τοΰ Σαβ
βάτου στις άλλες μέρες (4% ή 5% ώρες άνάλογα στήν κατηγο
ρία πού άνήκει κάθε μητέρα, άν δηλαδή έχει βρέφος μέχρι 2 
ή μέχρι 4 έτών). ’Έτσι, άλλωστε, έγινε σέ όλες τις άλλες πε
ριπτώσεις μειωμένου ώραρίου (π.χ. καθαρίστριες κλπ.)

(Σ.Σ.): Στο υπόμνημα αύτό, εχουμε νά παρατηρή
σουμε ό’τι άπό τά ίδια τά κείμενα προκύπτουν σαφώς άλ- 
ληλοσυγκρουόμενα έπιχειρήματα.

Συγκεκριμένα: — Εδάφιο (γ) Άποψάσ. Προέδρου 
Κυβερνήσεως 230)19.9.68 «...προς συμπλήρωσιν τών 
μητρικών αύτών καθηκόντων καί προς θηλασμόν τών τέ
κνων των», πράγμα πού δέν αποτελεί πρόβλημα γιά τις 
μή εργάσιμες μέρες.

— Παράγραφος 4 άρθρου 32 τοΰ Ν. 434)1976 
«. . · μειωμένοι κ α θ’ ή μέραν ώραι έργασίας. . .».

Γ ιά τήν άρση τών αμφισβητήσεων πού υπάρχουν, κρί
νουμε απαραίτητο σάν πρώτη μας ενέργεια νά απευθύνου
με, μέσω τής "Ομοσπονδίας, έρώτημα στη Νομική Υπη
ρεσία τοΰ "Υπουργείου Έργασίας γιά υπεύθυνη, ερμηνεία.

Έξ άλλου, στο προηγούμενο φύλλο μας τονίζαμε, δτι 
ή Θέση μας δέν είναι αρνητική. Τό θέμα τοΰ ώραρίου τών 
μητέρων είναι ενα άπό τά πολλά πού αντιμετωπίζει ό θε
σμός τής πενθήμερης έβδομάδας κατά τή δοκιμαστική έ
φαρμογή του.

Προβλήματα τοΰ νέου ώραρίου (II)
ΙΙρός τήν
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ»
Πεσμαζόγλου 1 - ’Αθήνα

’Αθήνα, 4 Αύγουστου 1977
Κύριοι,

Δέν θ’ άρχίσω μέ μακροσκελείς προλόγους, θά μπω κατ’ εύ-
θεϊαν ατό θέμα.

Έχοντες όλοι ύπ’ όψη μας τό άγχος πού μδς δημιουργεί «το
(Συνέχεια στήν 8η σελίδα)

Γιά συκοφαντική δυσφήμηση

ΜΗΝΪΣΗ ΚΑΤ’ ΑΓΝΩΣΤΩΝ
Άπό ιόν Πρόεδρο ιοΰ Δ. Συμβουλίου

ΤΗΝ ΕΠΑΛΞΗ ΜΑΣ

■ Σθεναρή καί συνετή συμβολική 
εκδήλωση

Άπό τον Πρόεδρο τοΰ Δ.Σ. 
τοΰ Συλλόγου μας προσωπικά 
καί γιά λογαριασμό τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου, υποβλήθηκε μήνυ
ση γιά συκοφαντική δυσφήμιση 
ύπό τήν ιδιότητά του ώς Προέ
δρου καί ώς πολίτου, κατ’ ά- 
γνώστων.

"Η μήνυση ύποβλήθηκε έπει
τα άπό τήν κυκλοφορία τήν 1. 
8.77 άνυπόγραφης άνακοίνωσης, 
κάτω άπό τόν παραπλανητικό τί
τλο «’Αδέσμευτη Συνδικαλιστι
κή Κίνηση», πού περιέχει πλή
θος κακόβουλων άνακριβειών.

"Οπως είναι γνωστό, ή ύπο
πτη αυτή ενέργεια άνπμετωπί-

ΤΟΠΘΟΕΤΗΖΕΙΪ a ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
ΣΤΗΑΙΟΙΚΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Μέ τή συμμετοχή τους, σέ πανελλήνια κλί
μακα, στή δίωρη στάση έργασίας πού κήρυξε ή 
Ο.Τ.Ο.Ε. έτίμησαν οι τραπεζοϋπάλληλοι τό με
γάλο τέκνο τοϋ Ελληνισμού σταματώντας τήν 
εργασία τους σ’ όλη τή διάρκεια τής κηδείας 
και ταφής τοϋ ’Εθνάρχη. Εκδήλωση συμβολική 
αλλά και μέ περιεχόμενο πού τό δίνει ό συγχρο
νισμός μέ τό ορόσημο τής τελευταίας πορείας 
τοϋ τιμημένου ηγέτη.

Μπροστά σ’ αύτές τις έννοιες δέν ήταν δυ
νατό ν’ άνθέξει όποιαδήποτε σκέψη φαλκίδευσης 
τής έκδήλωσης καί ήταν άτυχης ή προσπάθεια 
επιβολής της, πού οί αναπόφευκτες άντιδράσεις 
Θά μπορούσαν νά έκτρέψουν τήν έκδήλωση άπό 
τό μεγάλο της νόημα.

ΓΓ αύτό, μαζί μέ τό σθένος, ή σύνεση διέκρι- 
νε τις άντιδράσεις τών τραπεζοϋπαλληλικών 
’Οργανώσεων. Σθένος καί άποφασιστικότητα 
καί, γιά μία άκόμα φορά, πειθάρχηση στις όρ- 
γανώσεις τους διέκριναν καί τούς τραπεζοϋπαλ- 
λήλους.

Τό νά άναφερθοΰμε υστέρα άπό αυτά στον 
«ύπερβάλλοντα ζήλο» ώρισμένων έπικεφαλής 
περιφερειακών μονάδων, θά ήταν ανάρμοστη ά- 
στειότητα...

στηκε άμεσα άπό τό Δ.Σ. μέ ά- 
νακοίνωση πού κυκλοφόρησε 
τήν έπομένη 2.8.77 καί μάλιστα 
κατά παρέκκλιση βασικής άρχής 
μας, νά μήν άπαντοϋμε σέ άνυ- 
πόγραφα κείμενα. Στήν άνακοί- 
νωσή μας εκείνη είχαμε έπιση- 
μάνει τό γεγονός σάν μιά προσ
πάθεια άναβίωσης ξεπερασμέ
νων μεθόδων άποδυνάμωσης τοΰ 
συνδικαλισμού.

Σ,τό έγγραφο τής μυνήσεως 
άνασκευάζονται καί κονιορτοποι- 
οΰνται ένα πράς ένα τά σημεία 
πού θίγει ή άνώνυμη άνακοΐνω- 
ση καί άποδεικνύεται ή συκο
φαντική πρόθεση καί τά άνομα 
σχέδια τών συντακτών της.

■ ΓραφειοκρατικήΉ Διοίκηση, μέ βάση τόν ’Οργανισμό Υπηρεσί
ας, καθώς καί τίς εισηγήσεις τοΰ Συμβουλίου Τοποθε- 

τήσεως Στελεχών τής Τραπέζης, τοποθέτησε τούς πα
ρακάτω υπαλλήλους στις αντίστοιχες θέσεις:

Κωνοιανΰνος Γκώρος, Διευθυν
τής Υποκαταστήματος Πλ. 
Συντάγματος, οτό "Υποκατά
στημα Θεσσαλονίκης Α’, ώς 
Διευθυντής, αντί τοΰ

Σπυρίδωνος Λέτσιου - Διευθυν- 
τοΰ, που τίθεται στή διάθεση 
τής Διοικήσεως, γιατί άποχω- 
ρεϊ άπό τήν υπηρεσία ώς κα
ταλαμβανόμενος άπό τό όριο 
ηλικίας τήν 1.1.1978.

Εύάγγελος Κούμπαρης - Διευ
θυντής, ’Αναπληρωτής Διευ
θυντής Διευθύνσεως 'Εμπορι
κών Χορηγήσεων, στή Διεύ
θυνση Γενικού Λογιστηρίου, 
-ώς Διεθυντής, άντί τοΰ

Θεοφάνους Στεργίου - Διευθυν- 
τοΰ πού τίθεται στή διάθεση 
τής Διοικήσεως, γιατί άποχω- 
ρεί άπό τήν ύπηρεοία, ώς κα
ταλαμβανόμενος άπό τό δριο 
ήλικίας, τήν 1.1.1978.

Ιωάννης Τσεκουρας - Διευθυν
τής, Διευθυντής "ίποκαιαστή- 
ματος Πειραιώς, στή Διεύθυν
ση Εμπορικών Χορηγήσεων, 
ώς Διευθυντής, άντί τοΰ

Κωνσταντίνου Σοφιανοπούλου - 
Διευθυντοΰ, πού τίθεται στή 
Διάθεση τής Διοικήσεως, για
τί αποχωρεί άπό τήν ύπηρε- 
σία, ώς καταλαμβανόμενος ά
πό τό δριο ήλικίας, τήν 1.1. 
1978.

Γρηγόριος Φατοΰρος - Διευθυν
τής, Αναπληρωτής Διευθυν
τής Διευθύνσεως Έπιθεωρή- 
σεως, σιή Διεύθυνση Κατα
στημάτων ’Εσωτερικού, ώς 
Διευθυντής, άντί τοΰ

’Ιωάννη ΚουτσιμποΟ - Ύποδι- 
ευθυντοϋ, πού τίθεται στή 
Διάθεση τής Διοικήσεως, για
τί αποχωρεί άπό τήν ύπηρε- 
σία, ώς καταλαμβανόμενος ά
πό τό δριο ήλικίας, τήν 1.1. 
1978.

Στάμος Χατζηκωνσταντής - "Υ
ποδιευθυντής, ’Αναπληρωτής 
Διευθυντής Διευθύνσεως Προ 
σωπικοΰ, στήν ίδια Διεύθυν
ση, ώς Διευθυντής, προσωρι- 
νώς, άντί τοΰ

Εύαγγέλου Μάκρη - Διευθυν- 
τοΰ, πού τίθεται στή διάθεση 
τής Διοικήσεως, γιατί Αποχω
ρεί άπό τήν ύπηρεοία, ώς κα
ταλαμβανόμενος άπό το δριο 
ήλικίας, τήν 1.1.1978.

’Αθανάσιος Μαστρογιαννίτης - 
"Υποδιευθυντής, ’Αναπληρω
τής Διευθυντής Διευθύνσεως 
’Απαιτήσεων έν Καθυστερή
σει, στο "Υποκατάστημα Πλ. 
Συντάγματος, ώς Διευθυντής.

’Ιωάννης Πυλιουρας - "Υποδιευ
θυντής, Διευθυντής Περιφε
ρειακής Διευθύνσεως Πελο
πόννησου, στο ‘Υποκατάστημα 
Θεσσαλονίκης Α’, ώς ’Ανα
πληρωτής Διευθυντής.

Άθαν. Νικολέσης - "Υποδιευ
θυντής, ’Αναπληρωτής Διευ
θυντής Διευθύνσεως Καταστη
μάτων ’Εσωτερικού, στή Δι
εύθυνση ’Εμπορικών Χορηγή- 
σεων, ώς ’Αναπληρωτής Διευ
θυντής.

Γεώργιος Καρακώστας - Ύπο- 
τμηματάρχης, στήν ύπό ίδρυ
ση Μονάδα τοΰ Καΐρου, ώς 
Διευθυντής.

’Αντώνιος Φώσκολος - Τμημα- 
τάρχης Α’, στό ύπό ίδρυση 
Υποκατάστημα Βοστώνης-Νέ- 
ας "Υόρκης, ώς Διευθυντής.

"Ελένη Καλογεροπούλου - Τσα-

μαδοΟ - τακτική δικηγόρος 
τής Τραπέζης, στό ΙΓ’ Γρα
φείο τής Διευθύνσεως Δικα
στικού, ώς Προϊσταμένη.

Στή Διοίκηση:
Παναγιώτης Δουβίτσας - Ύπο- 

τμηματάρχης, στή Διεύθυνση 
’Απαιτήσεων έν Καθυστερή
σει, ώς Προϊστάμενος Υπηρε
σίας Καθυστερήσεων (20.Β. 
22).

Βασίλειος Μιχάλης - Τμηματάρ- 
χης Α’ τάξεως, στη Διεύθυν
ση Όργανώσεως, ώς Προϊ- 
σιάμενος τοϋ Τμήματος Μη
χανικού Έξοπλιομοΰ.

Πιπίνα Κωνσταντίνου - Ύπο τμη
ματάρχης, σιή Διεύθυνση Όρ 
γανώσεως, ώς Προϊσταμένη 
Υπηρεσίας Εισαγωγής Στοι

χείων Β' (12-41).
Ίνώ Δούμουρα - Τμηματάρχης 

Β’ τάξεως, στή Διεύθυνση 
Οργανώσεως, ώς Προϊσταμέ- 

νη τού Τμήματος Εισαγωγής 
Στοιχείων (12-4).

Σπυρίδων Στέλλας - Τμηματάρ
χης Α’ τάξεως, σιή Διεύθυν
ση ’Εμπορικών Χορηγήσεων, 
ώς Προϊστάμενος "Υπηρεσίας. '

Νικόλαος Ζαχαρόπουλος - Τμη
ματάρχης Β’ τάξεως, στή Δι
εύθυνση Γραμματείας, ώς 
Προϊστάμενος Τμήματος Κλει
δών καί Τηλεπικοινωνιών, 
άντί τοΰ
Σπυρίδωνα Φακιωλά - Τμημα- 
τάρχου Α’ τάξεως, πού τέθη
κε στή διάθεση τής Διευθύν- 
σεως Προσωπικοϋ, προς τοπο
θέτηση.

Ζώης Κυπριανός - Τμηματάρχης 
Α’ τάξεως, στή διάθεση τής 
Διευθύνσεως Προσωπικού καί 
στή συνέχεια μέ Απόσπαση 
στά Ασφαλιστικά ταμεία Προ
σωπικού, γιά ν’ άναλάβει κα
θήκοντα Διευθυντοΰ.

Κλεάνθης Καλλιμάνης - Τμημα
τάρχης Β’ τάξεως, στή Διεύ
θυνση Προσωπικού, ώς Προϊ
στάμενος "Υπηρεσίας Τοποθε- 
τήσε-ως Στελεχών (4-Α-11).

’Ιωάννης Σκορδίλης - Τμημα
τάρχης Β’ τάξεως, στή Διεύ
θυνση Προσωπικού, ώς Προϊ
στάμενος τοΰ Τμήματος Κινή- 
σεως Προοωπικοΰ (4-Α-1).

Κων)νος Γαραντζιώτης - Τμη
ματάρχης Β’ τάξεως, στή Δι
εύθυνση Προοωπικοΰ, ώς Προ 
ϊστάμενος Τμήματος Προσλή
ψεων καί Μητρώου Προσωπι
κού (Β-1).

Μαριάννα Βάσιλα - Ύποτμημα- 
τάρχης, στή Διεύθυνση Προ
σωπικού, ώς Προϊσταμένη τής 
"Υπηρεσίας Γραμματείας.

Θεόδωρος Τσώνας - Τμηματάρ
χης Α' τάξεως, στό Ταμείο 
Συντάξεων Ύπαλλήλων ’Ε
θνικής Τραπέζης, γιά νά χρη
σιμοποιηθεί ώς στέλεχος.

Στό Κεντρικό Κα
τάστημα :

Λουκιανός Βιδαρής - Τμηματάρ
χης Β' τάξεως ,ώς Προϊστά
μενος Υπηρεσίας ’Αξιών, άν
τί τοΰ

Δημητρίου Παπαταξιάρχη - Τμη- 
ματάρχου Β’ τάξεως, πού τέ
θηκε στή διάθεση τής Διευ- 
θύνσεως Προσωπικού καί άπο- 
σπάστηκε στό Ταμείο Συντά
ξεων Ύπαλλήλων ’Εθνικής 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν 8η σελ.)

Δέν θά μιλήσουμε γιά διαμορ
φωμένη νοοτροπία. Οΰιε γιά 
φόρτο έργασίας, άδιαφορία ή 
καί περιφρόνηση προς τά θέμα
τα τών συναδέλφων πού ύπο- 
βάλλονται μέ άναφορές καί αι
τήσεις προς τίς άρμόδιες Διευ
θύνσεις τής Διοικήσεως.

"Ομως, τό πλήθος τών παρα
πόνων πού φθάνουν στο Σύλ
λογο καί τών καταγγελιών γιά 
καθυστερήσεις πού ύπερβαίνουν 
κάθε λογικό δριο, μάς πείθει δ
α μία άνεπίτρεπιη καί δυσκίνη
τη γραφειοκρατία επικρατεί σέ 
ορισμένα γραφεία τών «επιτε
λικών ύπηρεσιών».

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελ
φοι, πού διατυπώνουν τίς κα
ταγγελίες, διερωτώνται πώς αυ
τοί πού μοχθοϋν γιά τήν προ-

Έδώ καί μήνες, πολλές περι
πτώσεις παραπτωμάτων, έκκρε- 
μοϋν στά άρμόδια πειθαρχικά 
Συμβούλια.

Τό γεγονός αύτό, έχει σάν 
συνέπεια, οί «ύπόδικοι» συνά
δελφοι νά εύρίσκονται σέ μιά 
κατάσταση διόλου εύχάριστη, νά 
άναβάλλεται γι’ αύτούς ή κρίση 
γιά προαγωγή ή προσαύξηση καί 
γενικά ή ύπηρεσιακή συμπερι
φορά καί άπόδοσή τους νά επη
ρεάζεται άρνητικά άπά τίς επι
πτώσεις πού δημιουργεί ή παρά
ταση τής εκκρεμότητας.

Οί ύπεόθυνοι γιά τήν τακτική 
λειτουργία τών πειθαρχικών 
Συμβουλίων, οφείλουν νά συν
αισθανθούν τήν ηθική ιίαί άν-

Τά τελευταία κρούσματα λη
στείας, μέ στόχο Καταστήματα 
διαφόρων Τραπεζών, άποδεικνό- 
ουν έξαρση τής έγκληματικής 
βίας καί στή χώρα μας.

Οί ένοπλες έπιθέσεις αδίστα
κτων κακοποιών, θέτουν μέ οξύ
τητα τό πρόβλημα τής άσφάλει- 
ας τοΰ Προσωπικού καί ιδιαίτε
ρα τών συναδέλφων πού άπα- 
σχολοΰνται μέ χρηματική δια
χείριση.

Δέν άρκεϊ ή αντίσταση καί ή 
αύτοθυσία πού επιδεικνύουν οί 
υπάλληλοι γιά νά άποτραπεί ό 
κίνδυνος πού άπειλεϊ τή ζωή 
τους καί γιά νά έξασφαλιστεϊ 
ή ομαλή λειτουργία τών τραπε
ζικών έργασιών. ’Επιβάλλεται 
νά ληφθοΰν αμεσα, τόσο άπό

Διανύουμε τίς τελευταίες έ- 
βδομάδες τής θερινής περιόδου 
καί πολλοί συνάδελφοι δέν έ
χουν κάνει άκόμα χρήση τοΰ 
δικαιώματος τους γιά μιά, έστω 
καί όλιγ.οήμερη, άνάπαυση. Δι
καιώματος, πού δπως τονίζουμε 
σέ προηγούμενο σχόλιό μας, 
παρέχει στον εργαζόμενο τή δυ

νατότητα γιά τήν απαραίτητη 
βιολογική -καί ψυχολογική άνα- 
νέωση.

Τό ποσοστό τών άδειων πού 
έχουν ήδη χορηγηθεί, είναι μι
κρό, ιδιαίτερα στις περιοχές πού 
παρουσίασαν έντονη τουριστική 
κίνηση τούς θερινούς μήνες, δ- 
πως μάς δόθηκε ή εύκαιρία νά 
διαπιστώσουμε κατά τήν τελευ-

κοπή καί τήν άνάπτυξη τής Τρα
πέζης, δέν έχουν ίδια τουλάχι
στον μεταχείριση μέ τόν τελευ
ταίο συναλλασσόμενο πελάτη, 
πού κατά κανόνα καί στό έλά- 
χιστο ζήτημά του έχει άμεση, 
ταχύτατη καί κατατοπιστική ά- 
πάνιηση έκ μέρους τής Τραπέ
ζης·Μεταψέροντας τή δικαιολογη
μένη πικρία, άλλά καί τήν άγα- 
νάκτηση τών ύπαλλήλων αύτών, 
πιστεύουμε πώς συμβάλλουμε 
οτό νά θεραπευθεϊ ή άπαράδε- 
κτη κατάσταση μέ τή δραστηριο- 
ποίηση ή τήν όρθολογικώτερη 
οργάνωση τών ύπηρεσιών αύ
τών, πού δέν έχουν συγχρονί
σει ιό ρυθμό έργασίας τους μέ 
τίς σημερινές άπαιτήσεις τής 
Τραπέζης -καί τοΰ Προσωπικού 
της.

θρώπινή ΰηοχρέώοή έναντι των 
συναδέλφων αύτών καί νά έπι- 
οπεύσουν τίς ένέργειες πού 
συνθέτουν τήν κανονική πειθαρ
χική διαδικασία.

Δέν πρέπει νά λησμονεϊται δ- 
π ό ύπάλληλος πού ύπέπεσε σέ 
πειθαρχικά παράπτωμα καί βν 
άκόμα διαπιστωθεί ή ένοχή του 
— έκτος φυσικά άπά βαρύτα
τες περιπτώσεις — πρέπει νά έ
χει τή δυνατότητα τής έμπρα
κτης επανόρθωσης τοΰ σφάλμα
τός του πρός τό συμφέρον καί 
ιοΰ ίδιου καί τής Τραπέζης. Καί 
ή δυνατότητα αύτή πρέπει νά 
τοΰ δοθεί τό συντομώτερο μέ 
τήν έπαναφορά στόν ομαλό ρυ
θμό έργασίας καί εξέλιξης.

τίς άρχές ασφαλείας τοϋ Κρά
τους, δσο καί άπό τή Διοίκηση 
τής Τραπέζης, δλα τά άπαραί- 
τητα μέτρα καί πριν άπ’ δλα 
νά βελτιωθούν τά συστήματα ά- 
σφαλείας, νά έκπαιδευθεϊ άνά
λογα τό Προσωπικό τής Υπηρε
σίας ’Ασφαλείας καί νά έπαν- 
δρωθεΐ μέ νέους καί ικανούς 
στήν άντιμετώπιση τής βίας, ύ- 
παλλήλους.

"Ολα αύτό, μαζί μέ τήν πρό
θυμη συμπαράσταση πελατών 
καί κοινού, πού — δπως άπο- 
δείχθηκε κατά τά τελευταία πε
ριστατικά — είναι Αποτελεσμα
τική, θά άποτρέψουν νέες έγ- 
κληματικές ενέργειες κατά τής 
Τραπέζης καί τοΰ Προσωπικού 
της, τών διαφόρων έπίδοξων λη
στών.

ταία επίσκεψη στά Ύποκ)ματα 
τής Κρήτης. "Εχουμε πληροφο
ρίες δτι τό ίδιο συμβαίνει καί 
σέ άλλες περιοχές.

Ό φόρτος έργασίας δέν πρέ
πει νά χρησιμεύει πάντα σάν δι- 
καιολόγηση γιά τίς καθυστερή
σεις στή χορήγηση τών θερινών 
άδειων.

Πρέπει, χωρίς άναβολή νά έ- 
νισχυθοΰν μέ κάθε τρόπο τά Ύ- 
ποκ)ματα πού έχουν πραγματι
κή ανάγκη Προσωπικού, γιά νά 
μπορέσουν έπί τέλους οί κατα
πονημένοι άπ’ τή συνεχή έργα
σία συνάδελφοι νά ξεκουρα- 
σθοΰν δσο διαρκούν άκόμα οί 
θερινές καιρικές συνθήκες.

■ ’Αναγκαία επίσπευση

■ Γιά τήν ασφάλεια τής Τραπέζης

■ Φόρτος έργασίας καί άδεια



ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Αναδρομικά υπερωριών
Είναι διαφορές πού ηροέκυ- 

ψαν άπό την άλλαγή της βάσης 
υπολογισμού των ύπερωριών, 
δηλ. άπό 7 σέ 6Υς ώρες την ή- 
μέρα.

Βάση ύπολογισμοϋ των ύπε
ρωριών είναι τό ώρομίσθιο.

Γιά νά έξευρεθή τό ώρομί
σθιο διαιρούμε τό σύνολο των 
μηνιαίων αποδοχών διά τού συ
νόλου των εργασίμων ώρών τόν

μήνα πού άνέρχοντατ σέ 150 
(25 ήμέρες X 6Υζ).

Σάν σύνολο μηνιαίων αποδο
χών εννοούμε τό βασικό μισθό 
σύν τίς προσαυξήσεις σύν τά ε
πιδόματα (δλα έκτος άπό τό ε
πίδομα ενοικίου καί τά έξοδα 
κινήσεως) σύν την παιδική μέ
ριμνα.

Τό ωρομίσθιο προσαυξάνεται 
γιά κάθε ώρα ύπερεργασίας:

Από 1— 60 ώρες κατά 25% (Μέχρι 31.12.76 κατά 30%)
» 61—120 ώρες κατά 50%
» 121—καί πάνω ώρες κατά 75%

Οί διαφορές πού προέκυψαν 
οφείλονται οτό δτι ή Τράπεζα 
μέχρι 31,12.76 ύπολόγιζε τό ω
ρομίσθιο μέ βάση 7ωρη ημερή
σια εργασία δηλ. διαιρούσε τό 
σύνολο των μηνιαίων άποδοχών 
διά τού 175 (25 ήμέρες X 7), 
παρ’ δλο πού ή πραγματική ή-

Α) ΜΕΧΡΙ 31.12,76 
Ωρομίσθιο 15.000 : 175 = 86 
’Αμοιβή ύπερωριών:

1— 60 ώρες 86 + 28
61—120 ώρες 86 + 43 

121—καί πάνω ώρες 86 + 64

μερήσια άπασχόληση τού προσω
πικού ήταν ΘΥς ώρες.

Σέ τί ποσά άνέρχοντατ αύτές 
οί διαφορές;

θά τό δούμε αμέσως στο πα
ρακάτω παράδειγμα. Υποθέτου
με σύνολο μηνιαίων άποδοχών: 
15.000 δρχ.:

δρχ.

(30%) = 112 δρχ. ή ώρα (α)
(50%) = 129 δρχ. ή ώρα (β)
(75%) = 150 δρχ. ή ώρα (γ)

Β) ΑΠΟ 1.1.77
Ωρομίσθιο 15.000 : 150 = 100 δρχ.
’Αμοιβή ύπερωριών:

1— 60 ώρες 100 + 25 (25%) = 125 δρχ. ή ώρα (α)
61—120 ώρες 100 + 50 (50%) = 150 δρχ. ή ώρα (β)

121—καί πάνω ώρες 100 + 75 (75%) = 175 δρχ. ή ώρα (γ)
Διαφορές

(α) 125 — 112 = 13 δρχ. ή ποσοστό 11,6% )
(β) 150 — 129 = 21 » ή » 16,3% (
(γ) 175 — 150 = 25 » » 16,7% )

Μέσος δρος
περίπου 15% μι

"Οσοι λοιπόν έκαναν ύπερω- 
ρίες στο παρελθόν, δικαιούνται 
νά απαιτήσουν τήν καταβολή 
των παραπάνω διαφορών άνα- 
δρομικά καί γιά τό χρονικό διά
στημα άπό 1.1.72—31.12.76.

(Μετά τήν παρέλευση πεντα
ετίας παραγράφονται).

’Από τήν άλλη πλευρά ύπάρ- 
χει άντίστοιχη ύποχρέωση τής 
Τραπέζης γιά τήν καταβολή ά-

ναδρομικών, πού απορρέει άπό 
τήν μή ορθή βάση ύπολογισμοϋ 
τού ωρομισθίου — μέ τήν άδι- 
καιολόγητη έμμονή της στο πα
ρωχημένο ωράριο των 7 ώρών.

’Ιδιαίτερα γιά τήν περίοδο ά
πό 1.7.74 καί μετά (εφαρμογή 
Συλλ. Συμβάσ. Έξομοιώσεως) 
ή ύποχρέωση αύτή τής Τραπέ
ζης γίνεται καί συμβατική, άφοΰ 
ή Τράπεζα τής Ελλάδος έφαρ- 
μόζει στον ύπολογισμό τών ύπε
ρωριών τό μέτρο τών 6Υς ώρών 
άπό 2-Οετίας.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τήν 7η σελ.)

κτύπημα τής πρωινής κάρτας», θά ήθελα νά συζητήσουμε πάνω 
σ’ αύτό τό ζήτημα.

Οί καθυστερήσεις πού μας είναι άνεπιθύμητες, άλλά ώοτόσο 
άναπόφρυκτες, κρίνουν τήν άξία μας σάν άνθρώπων, άλλά καί 
σάν ύπαλλήλων.

Προτείνω λοιπόν νά χτυπάμε κάρτα τόσο τήν ώρα τής προ
σέλευσης, δσο καί τήν ώρα τής άναχώρησης, γιά νά μάς δίδεται ή 
ευκαιρία νά δουλεύουμε τήν ώρα πού καθυστερήσαμε. ’Έτσι δεν 
καλύπτουμε μόνον τήν δλεπτη ή ΙΟλεπτη άργοπορία μας, άλλά 
φαίνεται ποιοι καί πόοοι φεύγουν στις 3.30 μ.μ. Γό αύτό γίνεται 
καί σέ άλλους μεγάλους ’Οργανισμούς.

θά ήθελα νά θίξω καί άλλο ένα πρόβλημα πού δεν είναι μό
νον δικό μου, άλλά καί πολλών άλλων συναδέλφων, δπως καί τό 
προηγούμενο.

Τ ό νέο ώράριο.
Είναι πολύ δύσκολο καί Ιδιαίτερα γιά μας τίς γυναίκες πού 

είμαστε όλες επιφορτισμένες μέ ένα σωρό εύθύνες καί προβλή
ματα, νά σχολάμε στις 3.30 μ.μ. καί νά μή βρίσκουμε τό μεσημέρι 
ούτε ψωμί ν’ άγαράσουμε μιά καί τά μαγαζιά άνοίγουν στις 8.00 
πού είμαστε ήδη στο «πόστο» μας. θά μοΰ πήτε, δπως καϊ μέ άλλα 
θέματα πού προέκυψαν, δπ τό ώράριο έχει άτέλειες επειδή είναι 
δοκιμαστικό. Σύμφωνοι, άλλά ποιος μάς λέει δτι δεν θά μονιμο
ποίησή, καί έξ άλλου λήγει στο τέλος τού 1977, τό1 χειμερινό όμως 
ώράριο τών καταστημάτων άρχίζει στά μέσα τού Όκτώβρη, τά ά- 
πογεύματα θά είναι κλειστά, πότε θά ψωνίζουμε; τί θά τρώμε; πώς 
θά καλύψουμε τίς άλλες άνάγκες μας άφοΰ θά σχολάμε τήν ίδια 
ώρα μ’ έκεϊνα; "Οταν δε ζητάμε άδεια τήν ώρα τής δουλειάς καί 
αύτές πού μπορούν νά λείψουν, γιατί οί άλλες πού είναι στο γκισ- 
σέ είναι καταδικασμένες, «γιά προσωπική ύπόθεση», δύο ή τρεις 
φορές τό μήνα, τό Προσωπικό τό δέχεται, τίς άλλες φορές όμως; 
μέ δύο ή τρεις δεν «σωνόμαστε», έάν πάλι φύγουν «λάθρα» δπως 
λέγεται, έχουμε κυρώσεις, γιά St τό ΤΥΠΕΤ ή ώρα είναι ώρισμέ- 
νη, οί προϊστάμενοι ζητούν έξηγήσεις γιά τήν ώρα πού εϊμασιαν 
έκεϊ, άσχετα έάν έκεί βρήκαμε πολλούς άλλους συναδέλφους νά 
περιμένουν ούρά, δπως στά λεωφορεία. "Ολοι μας γυναίκες καί 
άνδρες έχουμε έξωτραπεζικές ύποχρεώσεις, πώς θά τίς άντιμετω- 
πίσουμε; πού είναι ό έλεύθερος χρόνος γιά νά καλύψουμε τίς ά
νάγκες μας; ’Ά! Βέβαια! ’Έχουμε τό Σάββατο, δμως είναι γιά 
ξεκούραση ή δουλειές τού σπιτιού ή ψώνια ή γιά δ,τι άλλο προ
κόψει; φθάνει; Τό νέο ώράριο τό θεωρείτε έπίτευγμα τού κλάδου, 
δπως λέτε, δμως πώς θά λύνουμε τά άλλα θέματα πού προκύπτουν 
ολοένα; Τά ψώνια π.χ. είναι πρόβλημα γιά μάς τούς έργαζομέ- 
νους, πότε θά τά κάνουμε; μιά φορά τήν έβδομάδα; Μά δεν είναι 
δυνατόν νά ψωνίζη κανείς τό γάλα ή τό ψωμί τής έβδομάδος.

Δέν θά σάς κουράσω άλλο, σάς παρακαλώ έπιληφθήτε τού θέ
ματος νά βρούμε δλοι μαζί μιά λύση.

Μέ Συναδελφικούς Χαιρετισμούς 
Ε. ΚΙΟΥΣΗ - Διοίκηση

(Σ.Σ.): Σημειώνουμε καί μελετούμε εξονυχιστικά δλα 
τά προβλήματα πού προκύπτουν άπό τή δοκιμαστική έ- 
ψαρμογή τού νέου ωραρίου. Καί θά επιδιώξουμε τίς πια 
πρόσφορες γιά τούς έργαζόμενους λύσεις στο πλαίσιο τής 
'Ομοσπονδίας μας. Νά είστε βέβαιη, δπως δλοι οί Τρα- 
πεζοϋπάλληλοι, πώς ό θεσμός τής πενθήμερης έβδομάδας, 
είναι μέγα έπίτευγμα τού κλάδου, πού απέδειξε γιά μιά 
άκόμα φορά πώς αποτελεί τήν πρωτοπορεία τών Ελλήνων 
έργατοϋπαλλήλων.

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΟΟΜΑ
Τό τουριστικό έπίδομα πού 

δίδεται στούς συναδέλφους ορι
σμένων Κατ) των άποτελεϊ ένα 
θέμα πού άπασχολεϊ έντονα καί 
πολλούς άλλους.

Τό έπίδομα αύτό θεσπίστηκε 
γιά νά ένισχύσει οικονομικά 
τούς συναδέλφους εκείνους πού 
ζούν σέ πόλεις οί όποιες βασικά, 
εξ αιτίας τής μεγάλης τουριστι
κής κίνησης, παρουσιάζουν αυ
ξημένο κόστος ζωής.

Μέ τό κριτήριο αύτό δόθηκε

Τήν Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 
συνήλθε τό ’Εκτελεστικό Συμ
βούλιο τής Ο.Τ.Ο.Ε.

Στή συνεδρίαση έξετάσθηκαν 
τά θέματα πού άπασχολοΰν σή
μερα τόν κλάδο καί έλήιφθησαν 
άποφάσεις γιά τή μεθόδευση 
τών διεκδικήσεων τών Τραπε- 
ζοϋπαλλήλων.

Έπαναλειτουργεϊ 
τό έοτιατόριο 
τής Λέσχης

Τό εστιατόριο τής Λέσχης 
μας, άπό Δευτέρα 12.9.77 έπα- 
ναλειτουργεϊ καί μάλιστα έπί 
νέων βάσεων.

Συγκεκριμένα, μετά άπό έρ- 
γασίες πού διήρκεσαν 39 ολό
κληρες ήμέρες καί μέ τήν προσ
θήκη ειδικών ψυκτικών καί θερ
μικών θαλάμων, θά λειτουργή
σει πλέον σάν μονάδα αύτοεξυ- 
πηρετήσεως τών έσπαζομένων.

Γιά τήν πληρέστερη έξυπηρέ- 
τηση τών συναδέλφων, κρίθηκε 
σκόπιμο νά επιτρέπεται στό> μέλ
λον ή εστίαση μόνο τών εργαζο
μένων στην ΕΤΕ μελών τών 41 
συλλόγων τοΰ προσωπικού

Συλλογή 
στοιχείων άπό 
τούς χάρους 
εργασίας

Άπό τό Δ.Σ. τού Συλλόγου 
εκπονήθηκε έντυπο έρωτηματο- 
λόγιο καί άπεστάλη, στούς άντι- 
προσώπους τού Συλλόγου στις 
μονάδες τού δικτύου.

Άπό τό έρωτηματολόγιο αύ
τό θά προκόψουν χρήσιμα στοι
χεία πού άφοροΰν τίς συνθήκες 
δουλειάς, τά προβλήματα — γε
νικά καί ειδικά — τών χώρων 
καί τών συναδέλφων, καθώς καί 
τήν τήρηση τών διαταγών τής 
Δ)οεως καί τών διατάξεων τής 
Έργατ. Νομοθεσίας.

Παρακαλοΰνται οί άντιπρόσω- 
ποί μας νά άποστείλουν μέχρι 
τής 20)9 συμπληρωμένο τό έν
τυπο ερωτηματολόγιο.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ 
ITU ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Τ9Ν ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τήν 1η σελ.) 
νών. Εταιρίας ή Ε.Π.Ε. — άλ
λά μέ ορισμένες ούσιαστικές 
διαφορές: Ή έκπροσώπηση τών 
ιέργαζομένων στό ’Εποπτικό 
Συμβούλιο περιορίζεται στό 1)3 
τών εδρών καί οί έκπρόσωποι 
τών εργαζομένων δέν ύποδει- 
κνύονται άπό τά συνδικάτα, άλ
λά άναδεικνύονται μέ άπ’ ευ
θείας έκλογή άπό τό σώμα τών 
έργατοϋπαλλήλων, υστέρα άπό 
μυστική ψηφοφορία. Ό Διευ
θυντής ’Εργασίας μπορεί νά έκ- 
λεγεϊ άπό τό Δ.Σ. άντίθετα μέ 
τήν ύπόδειξη ή χωρίς τό βέτο 
τών εκπροσώπων τών έργαζομέ- 
νων.

Αμέσως μετά τήν ψήφιση τού 
δεύτερου νόμου, τά συνδικάτα 
έσπευσαν νά διακηρύξουν δτι ή 
ρύθμιση αύτή δέν τά ικανο
ποιεί κι δτι έπιδίωξή τους παρα
μένει ή ισότιμη έκπροσώπηση δ
πως στήν περίπτωση τής βαριάς 
βιομηχανίας.

Ποιος θά φανταζότανε τότε ό
τι γιά νά γίνει αύτό τό βήμα, 
γιά τήν ολοκλήρωση τοΰ μέ
τρου, θά χρειαζόντουσαν 25 ο
λόκληρα χρόνια;
Στο επόμενο φύλλο:
Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1976 
(’Αντιδράσεις τών βιομηχά- 

I νων στούς νέους θεσμούς κλπ.)

άρχικά σέ ορισμένο άριθμό Κατ) 
των. (Περίπου 30).

Σήμερα μέ τό ίδιο κριτήριο 
θά πρέπει τό έπίδομα αύτό νά 
έπεκταθεϊ καί σ’ άλλα "Υποκα
ταστήματα.

Καταλαβαίνουμε άπόλυτα τούς 
συναδέλφους πού μεμονωμένα 
ή ομαδικά μάς στέλνουν αιτή
σεις, γιά συνηγορία τοΰ Συλλό
γου, προκειμένου νά έπεκταθεϊ 
τό έπίδομα αύτό καί στις πόλεις 
πού αύτοί ύπηρετοΰν.

"Ένα άπό τά βασικότερα αι
τήματα, πού άπασχόλησαν τό ’Ε
κτελεστικό Συμβούλιο ύπήρξε 
τό Φορολογικό. Έκτος άπό τήν 
προβολή τρυ άπό τήν ΑΔΕΔΥ 
καί τή ίΓΣΕΕ, πού ζητούν μέ 
κοινό ύπόμνημά τους άπό τήν 
Κυβέρνηση, τή λήψη ριζικών 
μέτρων γιά τή φορολογική ε
λάφρυνση τών έργαζομένων, ή 
'Ομοσπονδία μας έχει άπό και
ρό κάνει σχετική προεργασία 
στήν κατεύθυνση αύτή καί άπε- 
φάσισε, σέ συνεργασία μέ τή 
συνδικαλιστική Έκπροσώπηση 
τών έργαζομένων στή ΔΕΗ, τόν 
ΟΤΕ καί άλλους οργανισμούς, 
γενικώτερη δραστηριοποίηση μέ 
άπαρχή τήν οργάνωση ειδικής 
πρές - κόνφερανς, δπου μέ Α
κλόνητα στοιχεία θά άποδειχθεί 
πόσο τό σημερινό φορολογικό 
καθεστώς πλήττει τούς έργαζό
μενους.

’Άλλα θέματα πού άπασχόλη
σαν τό Εκτελεστικό Συμβούλιο 
ήταν τό αύτονομιστικό κίνημα 
τών πτυχιούχων, ό συνδικαλι
σμός στις μικρές καί τις ξένες 
Τράπεζες, οί λέσχες τών τρα
πεζικών στις επαρχίες καί ή 
σύνθεση καί προετοιμασία τής 
άντιπροσωπείας γιά τό πανευ
ρωπαϊκό συνέδριο Τραπεζικών 
ύπαλλήλων, πού θά γίνει στή 
Στοκχόλμη στίς 29 καί 30 Σε
πτεμβρίου.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τήν 7η σελ.) 
Τραπέζης, γιά νά χρησιμοποι
ηθεί ώς στέλεχος.

Γεώργιος Άντωνόπουλος - Τμη- 
ματάρχης Β’ τάξεως, ώς Προ 
ϊστάμενος "Υπηρεσίας ’Εγγυη
τικών ’Επιστολών Βιομηχανι
κού Κλάδου.

Καλλιόπη Κόρπη - Ύποτμημα- 
τάρχης, ώς Προϊστάμενη "Υ
πηρεσίας ’Εγγυητικών ’Επι
στολών ’Εμπορικού Κλάδου 
καί Τεχνικών "Εταιριών. 

Παναγιώτης Χρυσάκης - Ύπο- 
τμηματάρχης, ώς Προϊστάμε
νος ‘Υπηρεσίας Αγοράς Συ
ναλλάγματος (040-24). 

Εύαγγελία Μαραγκάκη - Ύπο- 
τμηματάρχης, ώς Προϊσταμέ- 
νη "Υπηρεσίας Πωλήσεως Συ
ναλλάγματος (040-47). 

Πλούταρχος Άναστασόπουλος - 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, ώς 
Προϊστάμενος "Υπηρεσίας Λο
γιστηρίου εισαγωγών (040- 
4!).

Αικατερίνη Παπαγεωργίου - Λο
γιστής Α' τάξεως, ώς Προϊ- 
σταμένη "Υπηρεσίας Ελέγχου 
Φορτωτικών ’Εγγράφων καί 
Αλληλογραφίας μετά τού ’Ε
ξωτερικού.

Δέσποινα Ρωσσοπούλου - Ύπο- 
τμηματάρχης, ώς Προϊσταμέ- 
νη "Υπηρεσίας Πιστώσεων έκ 
τοΰ ’Εξωτερικού.

Στέφανος Στεφάνου - Τμημα
τάρχης Β' τάξεως, ώς Προϊ
στάμενος "Υπηρεσίας Αξιών 
έπί τοΰ ’Εξωτερικού.

Στά Ύποκαταστήμα- 
τ α :

Κλεάνθης Πάκης - Τμηματάρ
χης Α’ τάξεως, στή Διεύθυν
ση Καταστημάτων Εσωτερι
κού, ώς Προϊστάμενος Τμή
ματος Ειδικών Λειτουργικών 
θεμάτων Δικτύου (Β-2). 

Κων)νος Άγγελόπουλος - Συμ
πράττουν "Υποδιευθυντής, στό 
"Υποκατάστημα Ν. ’Ιωνίας ώς 
Διευθυντής.

Δημήτριος Σουλαϊδόπουλος - 
Τμηματάρχης Α' τάξεως, στό 
"Υποκατάστημα όδοϋ Εύριπί- 
δου, ώς Διευθυντής.

Κων)νος Κοσμίδης - Τμηματάρ
χης Α' τάξεως, στή Διεύθυν
ση Έπιθεωρήσεως, ώς Επι
θεωρητής.

’Ιωάννης Μπάστας - Τμηματάρ
χης Α' τάξεως, στό "Υποκα
τάστημα Μακρυγιάννη, ώς "Υ
ποδιευθυντής.

Χαράλαμπος Ίαμυρλόγλου 
Τμηματάρχης Β' τάξεως, στή

Στό συγκεκριμένο θέμα πι
στεύουμε πώς ή χορήγηση τοΰ 
επιδόματος αύτοΰ θά πρέπει νά 
στηρίζεται σέ καθαρά άντικειμε- 
νικά κριτήρια — άριθμοδείκτες 
— καί σέ καμμιά περίπτωση σέ 
υποκειμενικά.

Γιά νά μπορέσουμε νά βγά
λουμε κατά Κατ) μα τούς άριθμο 
δείκτες αύτούς, μάς είναι άπα- 
ραίτητα τά παρακάτω στοιχεία, 
τά όποια καί παρακαλοΰνται οί 
συνάδελφοι άνππρόσωποι τοΰ 
Συλλόγου τών Ύποκ)των πού 
διεκδικούν τό έπίδομα, νά μάς 
άποστείλουν τό συντομώτερο:
1. Πληθυσμός πόλεως.
2. Αριθμός φιλοξενηθέντων ξέ

νων (άπό Τουριστική Αστυ
νομία) γιά τά έτη 1974, 75, 
76 εί δυνατόν καί α’ εξαμή
νου 1977.

3. Αριθμός ύπαλλήλων ύποκα- 
ταστήματος.

4. Αριθμός ύπαλλήλων ύποκα- 
ταστήματος άπασχολουμένων 
είς Συν)μα (’Όχι εισαγωγές 
- εξαγωγές - καταθέσεις σέ 
συν)μα).

5. Κύκλος εργασιών Συν)τος 
(Γεν. Λογ. 318 συγκεντρω
τικά γιά κάθε ένα άπό τά έ
τη 1974, 75, 76 καί εί δυνα
τόν καί α' έξαμ. 1977).

6. Αριθμός συναλλαγών στίς 
εργασίες (Αγορά έπιταγών 
έξωτερικοΰ, Αγορά Ξ. Τραπ. , 
Διάθεση κουπονίων βενζίνης, 
κεχωρισμένα γιά τά έτη 
1974, 75, 76 καί α' έξαμ. 
77).

7. Κάθε άλλο στοιχείο άπό τό 
οποίο νά φαίνεται ή άνοδος 
τού κόστους ζωής στήν πόλη. 

Τά παραπάνω στοιχεία έξυπα-
κούεται πώς πρέπει νά είναι ά
πόλυτα σωστά, δεδομένου πώς 
θά έπαληθευθοΰν άπό τή Διοί
κηση τής Τραπέζης.

Οί ύπογραφές τού συνόλου 
τών συναδέλφων τοΰ κατ)τος 
πού διεκδικεί τό έπίδομα δέν έ- 
ξυπηρετούν κανένα σκοπό.

Τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου θά 
διεκδικήσει μέ βάση τά σημερι
νά δεδομένα, τή χορήγηση του
ριστικού επιδόματος σ’ δλους 
τούς συναδέλςιους πού ύπηρε
τοΰν σέ κατ)τα πού πληρούν 
τίς άπαραίτητες προϋποθέσεις 
πού παραθέσαμε.

Μονάδα Άγ. Τριάδας, ώς 
Προϊστάμενος.

Δημήτριος Μακρυγιάννης - Τμη
ματάρχης Α' τάξεως, στό ‘Υ
ποκατάστημα "Αγίου Φανουρί
ου, ώς Διευθυντής.

Εμμανουήλ "Όμηρος - Τμημα
τάρχης Β' τάξεως, στό "Υπο
κατάστημα Ν. Φιλαδέλφειας, 
ώς Διευθυντής.

Γεώργιος Χατζής - Τμηματάρ
χης Β' τάξεως, στό "Υποκα
τάστημα Σκόδρας, ώς Διευ
θυντής.

Παναγιώτης Φόρτης - Λογιστής 
Β' τάξεως, στό "Υποκατάστη
μα Αταλάντης, ώς Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου.

’Ιωάννης Μάρκου - "Υπολογι
στής Α' τάξεως, στό ύπό "ίδρυ
ση "Υποκατάστημα Καμένων 
Βούρλων, ώς Διευθυντής. 

Γεώργιος Τ.ρίμης - Λογιστής Β' 
τάξεως, στό "Υποκατάστημα 
Λεωνιδίου, ώς Διευθυντής. 

Βασίλειος Γκουβας - Λογιστής 
Α' τάξεως, στή Διεύθυνση Έ- 
πιθεωρήσεως, ώς Βοηθός ’Ε
πιθεωρητής.

Εύστάθιος Λαντζώνης - "Υποτμη 
ματάρχης, στό ύπό ίδρυση ‘Υ

ποκατάστημα Βορθολομιοΰ, ώς 
Διευθυντής.

Νικόλαος Γιάγκος - Λογιστής Β' 
τάξεως, στό "Υποκατάστημα 
Φαρσάλων, ώς ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρί
ου.

Χρήστος Γϊαννούλης - Λογιστής 
Α’ τάξεως, στό "Υποκατάστη
μα Σοφάδων, ώς Διευθυντής. 

’Ιωάννης Κρικελλόπουλος - Λο
γιστής ΑΖ τάξεως, στό ύπό ί
δρυση "Υποκατάστημα Δεακά- 
της Γρεβενών, ώς Διευθυν
τής.

Νικόλαος Χριστοδουλάκης - Λο
γιστής Β' τάξεως, στό "Υπο
κατάστημα Μοιρών, ώς 'Εντε
ταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου.

’Εμμανουήλ Τζαβλάκης - Λογι
στής Β' τάξεως, στό "Υποκα
τάστημα ‘Ιεραπέτρας, ώς Εν
τεταλμένος καί Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου, άντί τού 

Αποστόλου Άτσαλάκη - Τμημα- 
τάρχου Β' τάξεως, πού άπαλ- 
λάχτηκε άπό τά καθήκον τά 
του καί μετατέθηκε στό ‘Υπο
κατάστημα Πλ. Βάθης, μέ αί
τησή του.

Σπυρίδων Μαντέλης - ‘ΥποτμηΓ 
ματάρχης, στό "Υποκατάστημα 
Αργοστολιού, ώς Έντεταλ-

Νέος
Διευθυντής
Διευθύνσεως
Προσωπικού

Μέ πράξη τοΰ κ. Διοικητοΰ, 
τοποθετήθηκε στή Διεύθυνση 
Προσωπικού ώς Διευθυντής ό 
Ύποδ)ντής κ. Στάμος Χατζη- 
κωνσταντής, στή θέση τού, μέ
χρι σήμερα Δ)ντοΰ κ. Εύαγ. 
Μάκρη πού άποχωρεϊ άπό τήν 
ύπηρεσία λόγψ ορίου ήλικίας.

‘Η τοποθέτηση τού κ. Στάμου 
Χατζηκωνσταντή προκάλεσε ευ
μενή σχόλια στό σύνολο τού 
Προσωπικού τής Τραπέζης.

Στον εκλεκτό συνάδελφο ή 
«Τραπεζιτική» άηευθύνει Θερμά 
συγχαρητήρια καί έγκάρδιες εύ- 
χές γιά έπιτυχίες στό δύσκολο 
έργο του.

Προσωρινότητες
"Ολοκληρώθηκε άπό τό Κέν

τρο Μηχανογραφίας ή έπεξερ- 
γιασία τών διαφόρων Φύλλων 
Προσωρινότητας πού είχαν ύπο- 
βάλλει στό Σύλλογο οί συνά
δελφοι.

Στίς άμέσως προσεχείς ήμέ
ρες, θά ύποβληθεί στή Διοίκηση 
ύπόμνημά τοΰ Δ.Σ. τού Συλλό
γου μέ δλα τά στοιχεία πού προ
κύπτουν άπό τήν ομαδοποίηση 
τών προσωρινοτήτων γιά τή δι
εκδίκηση τοΰ αιτήματος.

........ Μ

Η ΕΝΤΑΞΗ
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

Ό- ΣΥΛΛ. ΒΟΙΙΘ. ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΟΥ γνωρίζει στους Εργαζο
μένους στήν Τράπεζα σάν άνει- 
δίκευτοι έργάτες μεταφοράς 
πώς έντός τών ήμερών θά έν- 
ταχθοΰν στό προσωπικό τής 
Τραπέζης σάν κλητήρες έπι 
συμβάσει.

μένος καί Προϊστάμενος Λο
γιστηρίου, άντί τοΰ 

Χρήστου Βουτσινά - Λογιστοΰ 
Β' τάξεως, πού άπαλλάχτηκε 
άπό τά καθήκοντα του καί με
τατέθηκε στό "Υποκατάστημα 
Αίγιου, μέ αίτησή του.

Πάσχος Πάσχος - Λογιστής Β’ 
τάξεως, στό "Υποκατάστημα 
Τρικάλων, ώς ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρί
ου.

Κων)νος Κυργιαννής - Λογιστής 
Β" τάξεως, στό "Υποκατάστη
μα "Αλμυρού, ώς ’Εντεταλμέ
νος και Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

Αντώνιος Καπούτσης - Λογι
στής Β' τάξεως, στό "Υποκα
τάστημα Κουφαλίων, ώς Εν
τεταλμένος και Προϊστάμενος 
Λογιστηρίου.

Γεώργιος Καντεράκης - ‘Υπολο
γιστής Λ' τάξεως, στό ‘Υπο
κατάστημα Καρδαμύλων, ώς 
’Εντεταλμένος καί Προϊστά
μενος Λογιστηρίου.

’Ιωάννης Άλεβίζος - "Υποτμη- 
ματάρχης, στό "Υποκατάστημα 
Λαρίσης, ώς ‘Υποδιευθυντής. 

Κων)νος Άποστολόπουλος - Λο 
γιστής Λ" τάξεως, στό ‘Υπο
κατάστημα Τριπόλεως, ώς 
Εντεταλμένος καί Προϊστάμε
νος Λογιστηρίου.

Δημήτριος Γρίβας - Λογιστής Β' 
τάξεως, στό "Υποκατάστημα 
Άμφίκλειας, ώς ’Εντεταλμέ
νος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

Γεώργιος Νεοφώτιστος - Λογι
στής Β' τάξεως, στό ύπό ί
δρυση ‘Υποκατάστημα Μαν- 
τουδίου, ώς Διευθυντής. 

Γεώργιος Γεωργαλας - Λογιστής 
Λ’ τάξεως, στό ‘Υποκατάστη
μα Χίου, ώς ’Εντεταλμένος 
καί Προϊστάμενος Λογιστηρί
ου.

Γεώργιος Λινός - Λογιστής Λ' 
τάξεως, στό "Υποκατάστημα 
Μόρίνας Λήμνου, ώς Διευ
θυντής, άντί τού 

Σώζωνα Καρτσακλή - Τμηματάρ- 
χου Λ' τάξεως, πού τέθηκε 
στή διάθεση τής Διευθύνσεως 
Προσωπικού, προς τοποθέτη- 

ση.
Γεώργιος Καραμητσάνης - Υπο- 

τμηματάρχης, στό ύπό "ίδρυση 
‘Υποκατάστημα Παλ. Κοκκι- 
νιας, ώς Διευθυντής. 

’Εμμανουήλ Κόκκινος - Λογι
στής Β' τάξεως, στό ‘Υποκα
τάστημα Λέρου, ώς ’Εντεταλ
μένος καί Προϊστάμενος Λογι
στηρίου.

Μ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΕ Ο.Τ.Ο.Ε.

Τοποθετηθείς καί μεταβολές 
στή Διοίκηση - Καταστήματα


