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Δέν πρέπει να ξεχνούμε πώς τελικός σκοπός 
τής άνππτόξεως καί προόδου είναι ό άνθρωπος
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Παρουσία του Υπουργού Βιο

μηχανίας κ. Κονοφάγου, τού Προ
έδρου τού Δημοτικού Συμβουλίου 
τού Δήμου ’Αθηναίων κ. Ί. Πα- 
παθεοδώρου, Συμβούλων, Διευθυν
τών καί στελεχών τής Τραπέζης, 
έκπροσώπων συνδικαλιστικών ορ
γανώσεων και πλήθους συναδέλ
φων, ό Διοκητής τής Τραπέζης 
μας κ. "Αγγελος Άγγελόπουλος 
Εκοψε την βαοιλόπιττα εις την 
λέσχην τού Συλλόγου μας.

Εις σύντομον προσφώνησίν του
ά Πρόεδρος τού Συλλόγου μας κ.
Νικ. Πίσκοπος εΐπεν:

«Ή έορτή τής κοπής τής πίττας 
τοΰ Συλλόγου τών 'Τπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος Ε
χει παυσει από πολλών έτών νά εί
ναι ιμία απλή έκδήλωσις.

"Εχει προσλάβει μία εντελώς Ι
διαίτερη μορφή.

Στη φιλόξενη τούτη γωνιά μας, 
Διοίκησες καί Προσωπικόν τής Τρα
πέζης μας ανταλλάσσουμε τις ευχές 
μας γιά τόν καινούργιο χρόνο, ανα

νεώνουμε την έπιθυμία μας για συν
εργασία καί σφυρηλατούμε τούς δε
σμούς πού είναι απαραίτητοι διά την 
πρόοδο καί την ευημερία τοΰ ’Εθνι
κού μας Ιδρύματος.

'Ημείς, oi έργαζόμενοι εις την ’Ε
θνικήν Τράπεζαν, εχομεν πλήρη έ- 
πίγνωσιν τής σημασίας καί τών α
γαθών αποτελεσμάτων πού άποφέ- 
ρει ή συνεργασία Διοικήσεως καί 
Προσωπικού. ΔΓ αύτό καί την έπι- 
διώκαμεν.

Δέν προτάσσομεν κατά την διεκ- 
δίκησιν καί τών σοβαρωτέρων αιτη
μάτων μας την δυναμικήν άναμέτρη- 
σιν. Δέν την έπιθυμοΰμεν. Ιίαταφεύ- 
γομεν εις αυτήν μόνον δταν ύποχρε- 
ωθώμεν, έκ τής στάσεως την οποίαν 
ακολουθεί ή Διοίκησις τής Τραπέ
ζης, έναντι τών αιτημάτων τοΰ Προ
σωπικού.

Ό χρόνος συνεργασίας μας μέ 
τήν σημερινήν Διοίκησιν είναι μι
κρός. Ή έπιθυμία μας διά συνεργα
σίαν είναι μεγάλη.

Εύχόμεθα νά έδραιωθή ή συνερ
γασία καί νά ικανοποιηθούν τά αι
τήματα μας.

Δέν έκμεταλλευάμεθα τήν ευκαι
ρίαν τής κοπής τής πίττας μας διά 
νά προβάλωμεν αιτήματα ή νά προ- 
6ώμεν εις απολογισμόν τών πεπρα
γμένοι τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.

Δέν έπιθυμοϋμε νά μεταβάλλωμεν 
τό νόημα τής σημερινής έκδηλοόσε- 
ώς μας.

'Επιτρέψατέ μου νά έπαναλάβω ά- 
πλώς ότι τό Προσωπικόν τής ’Εθνι
κής Τραπέζης ένδιαφέρεται κυρίως 
διά τήν πρόοδο τού ’Εθνικού μας 
Ιδρύματος καί δέν διεκδικεί είμή 
μόνον τήν άναγνώρισιν τής προσ
φοράς του καί τήν άνάλογον αμοι
βήν τής έργασίας του.

’Ελπίζουμε, δτι, χάρις εις τό ένδια- 
ψέραν τής Διοικήσεως διά τήν Τρά
πεζαν καί τό Προσωπικόν της, πού 
είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο μα
ζί της, θά ίκανοποιηθή ή ευχή μας 
αυτή.

Κύριε Διοικητά,
Δεχθείτε τάς εύχάς τοΰ Προσωπικού 
τής ’Εθνικής Τραπέζης δι’ ύμας καί 
τά μέλη τής οικογένειας σας. Είλι- 
κρινώς εύχόμεθα νά έορτάσωμεν μα
ζί καί τοΰ χρόνου τήν εορτήν τής 
κοπής τής πίττας μας.

Θερμάς εύχάς άπευθύνομεν καί 
προς τούς κ.κ. 'Τποδιοικητάς ώς καί 
πρός τούς επιτελείς, διευθυντάς καί 
συμβούλους τής Τραπέζης μας.

Κύριοι,
Τό Προσωπικόν τής ’Εθνικής Τρα
πέζης ευχαριστεί δλους ύμάς διά τήν 
παρουσίαν σας καί σάς εύχεται ευτυ
χισμένο καί χαρούμενο τό 1975.

Παρακαλώ τόν κ. Διοικητή νά κό
ψη τήν πίττα τοΰ Συλλόγου μας».

Ό Διοικητής τής Τραπέζης 
μας κ. "Αγγελος Άγγελόπουλος 
εις άπάντησιν τής προσφωνήσε- 
ως τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου 
μας εΐπεν τά έξης:

«’Αγαπητοί φίλοι καί συνεργάτες, 
Μέ ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι στή 

σημερινή γιορτή γιά τό κόψιμο τής 
πίττας σας, γιορτή, πού δπως σω
στά έτόνισεν 6 Πρόεδρός σας, απο
τελεί δχι μόνον ευκαιρίαν ανταλλα
γή; ευχών άλλά καί άνανεώσεως 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Σαν ΣΕΛ.)

Ό κ. Ε. Μακρής 
Προϊστάμενος 
Διευδύνσεως 
Προσωπικού

Ό 'Υποδιευθυντής κ. Εύάγγελος 
Μακρής, Υποδιευθυντής παρά τή 
Διευθύνσει ’Οργανώσεως, έτοποθετή- 
θη διά πράξεως τοΰ κ. Διοικητοϋ, 
προσωρινά»; ώς Προϊστάμενος τής 
Διευθύνσεο>; Προσωπικού.

«Μέ ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι στή σημερινή γιορτή γιά τό κόψιμο τής 
πίττας σας, γιορτή, που δπως σωστά έτόνισε ό πρόεδρός σας, άποτε- 
λεΐ δχι μόνον ευκαιρία ανταλλαγής ευχών, άλλά καί άνανεώσεως δεσμών 
διά μία ποιο στενή συνεργασία μεταξύ τής Διοικήσεως καί τού προσω
πικού τής Τραπέζης». Ό Διοικητής κ. "Αγγελος Άγγελόπουλος έπανέ- 
λαβε διά μίαν ακόμη φοράν, εις τήν έσρτήν τής κοπής τής πίττας τοΰ 
συλλόγου μας, την ανάγκη τής συνεργασίας Διοικήσεως καί Προσωπικού 
διά νά προκόψουν Θετικά άποτελέσματα γιά τήν πρόοδο τοΰ ‘Ιδρύματος 
καί τήν βελτίωσι τού βιοτικού καί έν γένει πολιτιστικού έπιπέδου τού 
Προσωπικού. Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου κ. Νικ. Πίσκοπος εΐχεν τονίσει 
προ όλίγων λεπτών τήν σημασία τής συνεργασίας Προσωπικού καί Δι- 

οικήσεως τής Τραπέζης.

Ό Διοικητής κ. "Αγγελος Άγγελόπουλος κόβει τήν πίττα καί παραδί- 
δει εις τόν Γεν. Γραμματέα τοΰ Συλλόγου κ. Νικ. Παπουτσή τά τεμάχια 
τής βασιλόπιττας τοΰ Συλλόγου καί τών επισήμων. Ό Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου κ. Νικ. Πίσκοπος άναγγέλει κατά σειράν τά όνόματα τών ’Επι
σήμων διά νά παραδοθή εις ένα έκαστον τό τεμάχιόν του. Εις τήν φω- 
τογραφίον Αριστερά, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών ’Οργανώσεων που 

παρευρέθησαν εις τό κόψιμο τής βασιλόπιττας τοΰ Συλλόγου μας.

Ή συνεχής άνοδος του τιμαρίθμου επιβάλλει:

ΝΑ ΑΡΧΙΣΗ ΑΜΕΣΩΣ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

’Ενώ ό τιμάριθμος ανεβαίνει στα
θερά καί καθημερινώς άναγγέλονται 
νέαι αυξήσεις εις δλα τά είδη, ή 
διωρισμένη Διοίκησις τής Ο.Τ.Ο.Ε., 
μέχρι τής στιγμής αυτής, δέν έχει 
προβή εις οΰδεμίαν Ενέργειαν διά 
τήν αίίξησιν τών αποδοχών μας, ή 
αγοραστική άξια τών οποίων μειοΰ- 
ται σταθερά.

Ή μικρά αΰξησις, τήν οποίαν ά- 
πέδέχθη αδιαμαρτύρητα ή O.T.O.E. 
πρό διμήνου, έχει ήδη έξανεμισθή 
καί τό αίτημα τής αύξήσεως τών 
μισθών προβάλλει καί πάλιν Επιτα
κτικά.

Μή δυνηθεΐσα νά πράξη άλλως ή 
διωρισμένη Διοίκησις τής Ο.Τ.Ο.Ε. 
συνεκάλεσε πρό ή μερών σύσκεψιν έκ
προσώπων τών Συλλόγων Προσωπι
κού τών Τραπεζών διά τήν μελέτην 
τοΰ μισθολογικοΰ θέματος.

Ύπό τοΰ Συλλόγου μας ύπεστηρί- 
χθη κατά τήν σύσκεψιν ή άμεσος 
προσφυγή εις τήν διαιτησίαν μέ αί
τημα τήν αίίξησιν τών αποδοχών κα
τά 35% άπό 1ης ’Ιανουάριου 1975.

Ή σύσκεψις εις οΰδεμίαν άπόφα- 
σιν κατέληξε.

Ή παθητική στάσις τής διαική- 
σεως τής ΟΤΟΕ προεκάλεσεν Εκπλη- 
ξιν δεδομένου δτι δλαι αί έκπροσω- 
πήσεις/ τών άλλων κλάδων ύπο-βάλ- 
λουν αίτημα αύξήσεως τών άπαδο- 
χών εις ποσοστά κυμαινόμενα άπό 
35—40%.
Τό αίτημα άλλωστε τούτο υπέβαλε 
καί ή ΓΣΕΕ.

Ή πίεσις πάντως τών αιρετών 
Δισκήσεων τών Συλλόγων Προσωπι
κού πρός τήν ΟΤΟΕ συνεχίζεται καί 
άναμένεται δτι τελικώς θά υιοθετη
θούν αί άπόψεις των διά τήν άμεσον 
προσφυγήν εις τήν διαιτησίαν μέ 
■αίτημα τήν αίίξησιν τών άποδοχών 
μας κατά ποσοστόν 35—40%, διά 
νά καλυφθή ή σημειωθεΐσα έκ τών 
συνεχών ανατιμήσεων, μείωσις τών 
άποδοχών μας.

Σχετικώς ύπό τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου μας έξε- 
δόθη ή κατωτέρω άνακοίνωσις:

«Συνάδελφοι ,
Ή καθιέρωσις ενιαίου ωραρίου 

έργασίας Κέντρου καί Επαρχια
κών Υποκαταστημάτων διά τό Προ
σωπικόν όλων τών Τραπεζών άπο- 
τελεΐ κατάκτησιν τής τάξεως μας.

Είμεθα ιδιαιτέρως ευτυχείς διότι 
ύπήρξαμεν πρωτοπόροι εις τήν ί- 
κανοποίησιν του όπό μακροΰ χρό
νου υφισταμένου αιτήματος καί εύ
χόμεθα δπως οί συνάδελφοί μας 
τών άλλων Τραπεζών μάς ακολου
θήσουν καί εις τήν ιίκανοποίησιν 
τοΰ αιτήματος τής ίσης μεταχειρί- 
σεως.

Έκφράζομεν έν ταϋτώ τήν λύ
πην μας, διότι ή διωρισμένη Διοί- 
κησις τής Ο.Τ.Ο.Ε. είς σχετικήν 
άνακοίνωσίν της όπέφυγεν έπιμε- 
λώς νά άναφέρη δτι ή ίκανοποίησις 
τοΰ αιτήματος δι’ δλους τούς Τρα- 
πεζοϋπαλλήλους ήλθε μετά τήν λύ- 
σιν που ήδυνήθη νά έπιτύχη ό 
Σύλλογός μας διά τό Προσωπικόν 
τής Εθνικής Τραπέζης.

Άναφέρσμεν τά γεγονός ώς άπό- 
δειξιν τής νοοτροπίας τής Διοική- 
σεως τής Ο.Τ.Ο.Ε.

'flfliHDiDloviiiflfi 4 άΰρόνειο ije Ο.Τ.Ο.Ε. μετά τήν 
όκεψιν ρέ ids fliaiHjoEifi Συλλόγων Προσωηικοϋ 
Ανακαίνωσιο τοΰ 1Σ. τοΰ Συλλόγου m

Μετ’ έκπλήξεως δυστυχώς, διεπι- 
στώσαμεν δτι, ή Ο.Τ.Ο.Ε. ούδέν Α
ναφέρει είς τήν άνακοίνωσίν της 
διά τό φλέγον θέμα τής αΰξήσε- 
ως τών άποδοχών μας.

Ένφ καθημερινώς ό τιμάριθμος 
σημειώνει νέα άλματα έκ τής συνε* 
χοΰς άνατιμήσεως δλων τών ειδών 
ή διωρισμένη Διοίκησις τής Ο.Τ. 
Ο.Ε., άπέφυγε νά θίξη τό θέμα καί 
νά γνωστοποίηση τυχόν έπ* αύτοΰ 
ένεργείας της.

Δέν άνέψερε καν τί έπραξε ιμετά 
τήν σύσκεψιν ή οποία έπραγματο- 
ποιήθη μέ εκπροσώπους τών αιρε
τών Διοικήσεων τών Συλλόγων έ- 
πί τού θέματος.

Κατά τήν σύσκεψιν αυτήν ό Σύλ
λογός μας ύπεστήριξε τήν άμεσον 
προσφυγήν είς τήν Διαιτησίαν μέ 
αίτημα τήν αίίξησιν τών άποδοχών 
κατά 35%.

Γνωρίζει όμως καλώς δτι ή μείω- 
σις τών άποδοχών .μας Εχει ήδη 
φθάσει είς έπίπεδα μή έπιδεχόμενα 
περαιτέρω αναμονήν διά μίαν αΰ-

ξησιν είς ποσοστόν πού θά καλύ- 
πτη πλήρως τήν απώλειαν τής ά- 
γοραστικής αξίας τού μισθού.

Άποδεικνύεται τώρα πόσον δίκαι
ον εϊχομεν δταν κατηγγείλαμεν τήν 
Διοιίκησιν τής Ο.Τ.Ο.Ε., διότι ά- 
πεδεχθη πρό διμήνου -αΰξησιν τών 
άποδοχών μας εις ποσοστόν 10— 
12% παρά τό γεγονός δτι δέν έκα- 
λόπτετα ή μέχρι στιγμής μείωσις 
τών άποδοχών καί ή το είς δλους 
γνωστόν τό επικείμενον κύμα αυξή
σεων.

Πριν λοιπόν είναι καί πάλιν αρ
γά καλοΰμεν τήν Διοίκησιν τής Ο. 
Τ.Ο.Ε, νά άνολογισθή τάς εύθυνας 
της Εναντι τών Τραπεζοϋπαλλήλων 
έν ένεργείςι καί συνταξιούχων καί 
προχωρήση αμέσως είς τάς έπιβαλ- 
λομένας ένεργείας διά την αίίξησιν 
τών άποδοχών μας είς ποσοστόν τό 
όποιον θά καλύπτη τό άνοιγμα μι* 
σθοΰ ακϊ τιμών τό όποιον Εχει διευ- 
ρυνθίίΐ έξ ύπαιτιότητός της.

Μέ συναδελφικους χαιρετισμούς, 
ΤΟ ΔΙ Ο ΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ»

ΣΥΝΕΣΤΗΟΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΤΟΪ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΟΗΡΕΣΙΑΣ

Μέ τρίμηνον προθεσμίαν υποβολής 
τών προτάσεων της είς τήν Διοίκη- 

σιν τής Τραπέζης, συνεστήθη ή ’Ε
πιτροπή διά τήν τροποποίησιν τοΰ έν 
ίσχύϊ ’Οργανισμού 'Υπηρεσίας τής 
Τραπέζης.

Ή ’Επιτροπή άπετελέσθη έκ τών 
κ.κ. 1) Νικολάου Χαρισσοπαύλου Μέ
λους τού Διοικητικού Συμβουλίου τής 
Τραπέζης, ώς Προέδρου. 2) Άνα-

j στασίου Τσιμερλή Διευθυντοΰ Έπιθε- 
ωρήσεως. 3) Γεωργίου Παπαχρή- 

■ στου Διευθυντοΰ Όργανώσεως. 4)
! "Ιωνος Ζαούση Δικαστικού Συμβού

λου. 5) Ευαγγέλου Μακρή Διευθυν- 
τοΰ Προσωπικού. 6) Νικολάου Πι- 
σϋόπου Προέδρου Συλλόγου 'Τπαλ- 
λήλο>ν Ε.Τ.Ε. 7) Στυ/ααναΰ Γκιτά- 
κου Προέδρου Συλλόγου 'Τπαλλή
λων τέως Τραπέζης ’Αθηνών.

Μετά τήν ίδικήν μας επιτυχίαν

Ι« ΕΝΙΑΙΟΝ ΟΡΜ ΜΑΣΙΑΣ 
«Α ΙΣ1ΥΣΝ ΑΙ' ΟΑΙΣ1ΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ί Ιι Μαρτίοιι ίιρέρι ιειιιιε Ε|ΐρρΐ||ί ιοί ρέΐρορ
Μέ ιδιαίτερη ικανοποίηση τό 

Διοικ. Συμβούλιο τού Συλλόγου 
μας άνήγγειλε μέ σχετική άνα- 
κοίνωσί του, την ήμερομηυία έ- 
ψαρμογ.ής τοΰ ένιαίου ωραρίου 
έργασίας τών ύπαλλήλων Κέν
τρου -καί ’Επαρχιών.

Είς το προηγούμενου ψύλλον 
τής «Τραπεζιτικής» είχε δήμο* 
σιευ6ή ή εϊδησις τής αποδοχής 
τοΰ αιτήματος ύπό τής Διονκήσε- 
ως τής Τραπέζης καί άπέμενε ό 
καθορισμός τής ήμερομηνίας ε
φαρμογής τοΰ μέτρου. "Οπως εί
ναι ήδη γνωστόν ή 1η Μαρτίου 
ώρίσθη ώς χρόνος ένάρξεως τοΰ

νέου ωραρίου τών ύπαλλήλων τών 
Επαρχιακών Υποκαταστημάτων 
που είναι πλέον τό ίδιο μέ τό ω
ράριο τών ύπαλλήλων τοΰ Κέν
τρου.

Ή έπιτυχία αΰτη τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου 
μας εΐχεν ώς άποτέλεσμα νά 
δραστηριοποιηθή ή διωρισμένη 
διοίκησις τοΰ ΟΤΟΕ καί νά έπι- 
διώξη τήν έψαρμογή του είς δλας 
τάς Τραπέζας.^

Αί Διοικήσεις τών λοιπών Τρα
πεζών άπεδέχθησΌν τό αίτημα 
■μετά τήν αποδοχήν του υπό τής 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΙ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛ.)



Η έιρτή τήο nime ατήν ABrvo και olio Υποκιτοοιιριο τη§ Ipnini pog
Ή ομιλία τού κ. Διοικπτοϋ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.)
δεσμών διά μία πώ στενή συνερ
γασία μεταξύ τής Διοικήσεως καί 
τού προσωπιοΰ τής Τραπέζης.

Θά πρέπει, καί εγώ μέ ευχαρίστη
ση νά ομολογήσω πώς αν καί ό χρό
νος τής γνωριμίας μας είναι πολύ 
σύντομος, ή μέχρι τώρα συνεργασία 
μας υπήρξεν γόνιμη καί ενθαρρυν
τική καί ελπίζω πώς μέ τον και
νούργιο χρόνο, τ’ αποτελέσματα θά 
είναι ακόμα πιο θετικά, τόσο γιά 
τήν πρόοδο τοΰ 'Ιδρύματος, όσο καί 
γιά τή βελτίωση, τοΰ βιοτικοΰ καί 
έν γένει πολιτιστικοΰ επιπέδου τοΰ 
προσωπικού της.

"Οπως γνωρίζετε από τήν πρώτη 
στιγμή πού άνέλαβα τήν διοίκηση, 
έτόνισα τήν ανάγκη γιά μιά στενή 
συνεργασία μέ τό προσωπικό τής 
Τραπέζης καί ένα άπό τά πρώτα μέ
τρα πού λάβαμε ήταν ή συγκρότησις 
τοΰ Συμβουλίου Διοικήσεως εις τό ό
ποιον συμμετέχουν δλοι οί προϊστά
μενοι των διευθύνσεων τής Τραπέ
ζης καί εις τό Σ) λιον αυτό συζη-

Δεύτερον είναι ή επιμόρφωση τοΰ 
προσωπικού πού θά γίνη μέ τήν ϊ- 
δρυσιν μιας ειδικής σχολής διά τούς 
νεοεισερχομένους, καί μέ τήν λει
τουργίαν ειδικών Σεμιναρίων γιά 
τούς ύπηρετοΰντας, Σεμινάρια εις τά 
όποια θά αναλύονται καί θά συζη- 
τοΰνται σύγχρονα προβλήματα τόσον 
'Ελληνικά όσον καί διεθνή, γιατί, 
καθώς γνωρίζετε, σ’ όλες σήμερα 
τις ανεπτυγμένες χώρες, ένας άπό 
τούς κυρίους στόχους είναι ήδιαρκής 
έπιμόρφωσις τοΰ ανθρώπου.

Τρίτον είναι τό θέμα τής συγχω- 
νεύσεως των δύο Συλλόγων καί κατ’ 
ανάγκην συγχωνεύσεως καί τών ’Α
σφαλιστικών Ταμείων τοΰ Προσω
πικού.

’Ελπίζω πώς σύντομα θά είμαστε 
σέ θέση νά φέρομε σέ λύση αύτά 
τά τρία προβλήματα καί στήν άντι- 
μετοόπιση τών προβλημάτων αυτών 
φυσικά υπολογίζομε καί θά έχωμεν 
στενή επαφήν καί συνεργασίαν μα
ζί σας, γιατί μόνο μέ τή συνεργα
σία αυτή μπορούμε νά καταλήξουμε

Ό Υπουργός Βιαμηχανίας κ. Κονοφάγος καί 6 Διοικητής τής Τραπέζης 
μας κ. "Αγγελος Άγγελόπουλος άνταλάσουν Θερμήν χειραψίαν κατά 
τήν σννάντησίν των εις τήν εορτήν τής κοπής τής βασιλόππιτας τοΰ

Συλλόγου μας.

τοΰνται όλα τά θέματα μέ σκοπό 
τήν καλύτερη οργάνωση τής Τραπέ
ζης, τον εκσυγχρονισμό τοΰ μηχα
νισμού της καί ιδιαίτερα τήν εξύ
ψωση τοΰ ρόλου τών υπαλλήλων της, 
ώστε νά γίνη πιο αποτελεσματικός, 
πιο δημιουργικός, γιατί οί υπάλλη
λοι είναι φορείς τής άναπτύξεως, 
όχι μόνον τής Τραπέζης αλλά καί 
γενικώτερα τής οικονομίας τοΰ τό
που καί άπό τής πλευράς αυτής δέν 
πρέπει νά ξεχνούμε πώς τελικός σκο
πός τής άναπτύξεως καί τής προό
δου είναι ό άνθρωπος.

’Από τά πρώτα κύρια μέτρα πού 
ήδη τό Συμβούλιον διοικήσεως με
λετά, είναι πρώτον ή κατάρτισις ε
νός νέου ’Οργανισμού, διότι, όπως 
ξέρετε ,δ ’Οργανισμός ό όποιος ι
σχύει σήμερα καί ό όποιος καταρτί
στηκε πριν άπό 15 χρόνια, αν δέν 
άπατώμαι, έ'χει πάθει αρτηριοσκλή
ρωση.

σέ θετικά καί ικανοποιητικά άποτε
λάσματα.

Καί τώρα μέ τό κόψιμο τής πίτ
τας θά ήθελα καί εγώ νά σάς άπευ- 
θύνω τις πιο θερμές μου ευχές, κα
θώς καί έκ μέρους τών δύο 'Υποδιοι
κητών, οί όποιοι λόγφ εκτάκτου υ
πηρεσιακής άπασχολήσεως, δέν μπό
ρεσαν νά παρευρεθοΰν εις τή σημε
ρινήν Συγκέντρωσιν, σέ σάς καί τις 
οίκογένειές σας τις πιο θερμές μου 
ευχές γιά υγεία καί ευτυχία καί ας 
έλπίσωμεν δτι δ καινούργιος χρόνος 
θά συντελέση εις τήν στερέωση τής 
Δημοκρατίας πού τόσο έ'χομε Ανάγ
κην καί δτι θά βοηθήση νά άντιμε- 
τωπίση ή Χιόρα μας τά μεγάλα καί 
δυσχερή προβλήματα πού έχει καί 
νά προοδεύση. Εύχόμεθα άκόμη νά 
έπικρατήση ειρήνη εις τόν κόσμο.

Σάς ευχαριστώ πολύ».

Ό Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τοΰ Δήμου Ά6|ηναί,ων καί νο
μικός σύμβουλος τοΰ Συλλόγου μας κ. ’ Ιωάννης Παπαθεοδώρου καί ό 
κ. Κουτσούκος, Δ)ντής Δικαστικού συνομιλούν μέ τόν Διοικητήν τής 

Τραπέζης ιμας μετά τό κόψιμο τής πίττας.

ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΑΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οί άδηγοί Αύτοκινητοβυρίδων Βορείου Ελλάδος συγκεντρώθηκαν εις τήν 
Θεσσαλονίκη γιά τό κόψιμο τής βασιλάπιττας. Ό ’Αντιπρόεδρος τού 
Συλλόγου κ. Άλ. Κοττίκας έκοψε τήν πίττα καί ηύχήθη εις τούς όδη- 
γοός τών Αΰτοκινητοθυρί δων όπως κατά τό νέον έτος ικανοποιηθούν τά 

ί αίτήματά των.

Ό Διευθυντής τοΰ Υποκαταστήματος Καβάλας κ. Παναγιώτης Μήμα- 
λης κόβει τήν πίττα τοΰ Προσωπικού τού Υποκαταστήματος. Εις τήν 
φωτογραφίαν: Ό ταμίας τού Συλλόγου κ. ’Air. Μπαμίχας οστις καί 
έξεπροσώπησε τό Διοικ. Συμβολιον, ό Δ)ντής τοΰ Υποκαταστήματος 
καί ό έκπρόσωπος τοΰ Συλλόγου εις τό Υποκατάστημα ιΚαβάλας Κ.

Γεώργ. Ζέρβας μέ συναδέλφους τοΰ Υποκαταστήματος.

Ό περιωρισμένος χώρος τής Λέσχης τοΰ Συλλόγου μας δέν επιτρέπει 
νά παρευρίσκωνται δλοι οί παριστάμενοι εις τήν εορτήν τής πίττας, 
εις τήν αίθουσα τής τελετής. "Οσοι προσήλθον ένωρίτερσ Ελαβαν θέσιν 
εντός τής αίθοσης καί διιαικρίνονται εις τήν φωτογραφίαν. Οί υπόλοι
ποι παρέμειναν εις τόν διάδρομον καί διεσκορπίσθησαν εις τάς άλλας 
αίθουσας. Εις τήν πρώτην σειράν ό Υπουργός Βιομηχανίας «. Κονο
φάγος, ό Διοικητής τής Τραπέζης μας -κ. "Αγγελος Άγγελόπουλος 

καί τό μέλος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τής Τραπέζης κ. Χαρισόπουλος.

Ό Πρόεδρος (δεξιά) καί ό Γεν. Γραμματεύς (αριστερά) τοΰ Συλλόγου 
Προσωπικού Προνομιούχου ’Ανωνύμου Εταιρίας Γενικών ’Αποθηκών τής 
Ελλάδος κ.κ. Θεράπων Γουρνάς καί Άνδρέας Πολίτης μέ τόν Πρόε
δρον τοΰ Συλλόγου μας κ. Νικ. Πίσκοπον. Είς τήν φωτογραφίαν διακρί- 

νεται καί ό τ. Πρόεδρος τού Συλλόγου μας κ. Ευστάθιος Μίχος.

Οί συνάδελφοι τού Υποκαταστήματος ’Αγρίνιου Εκοψαν τήν πίττα τους 
σέ κοσμικό κέντρο τής πόλεως. Παρευρέθησαν ό Γεν. Γραμματευς τοΰ 
Συλλόγου μας κ. Νικ. Παπουτσής, ό ταμίας κ. Άπ. Μπαμίχας καί ό 
"Εφορος Λέσχης κ. Κων. Ρουσσάκης, οί όποιοι καί έφωτογραφήθησαν 

μέ τήν Διεύθυνσιν καί τό Προσωπικόν τοΰ Υποκαταστήματος.

Έξ Αριστερών προς τά δεξιά: Ό κ. Άνδρέας Γσλαζούλας, έκπρόσωπος 
τοΰ Συλλόγου εις τό Άγρίνιον, ό κ. Άπ. Μπαμίχας, ταμίας τοΰ Συλ
λόγου, ό Διευθυντής τοΰ Υποκαταστήματος Αγρίνιου κ. Άπ. Γιαννου- 
λάτος, ό Γεν. Γραμματεύς τοΰ Συλλόγου κ. Νικ. Παπουτσής, ό κ. Δημ. 
Τούλας, έκπρόσωπος τοΰ Συλλόγου καί ό Υποδιευθυντής τοΰ Υποκα

ταστήματος κ. Εΰάγ. Μαντέλας.

Οί νεώτεροι έκ τών παρευρεθέντιων είς τήν έορτήν τής πίττας παρέμιει- 
ναν καί διασκέδασαν εις τήν Λέσχην μέχρι τών πρωϊνώνώρών. Ή Ατμό
σφαιρα πού δημιουργήθηκε, έπέτρεψε είς δλους νά ζήσουν μερικές στι

γμές ξενοιασιάς.

"Ενα γκρουπ άπό συναδέλφους πού παρευρέθησαν είς τήν έο,ρτήν τής 
πίττας είς μίαν αναμνηστικήν φωτογραφίαν μέ τόν Πρόεδρον τοΰ Συλ
λόγου μας κ. Νικ. Πίσκοπον. Αριστερά τοΰ Προέδρου ό σύμβουλος καί 

"Εφορος τής Λέσχης τοΰ Συλλόγου κ. Κων. Ρουσσάκης.



ΟΔΗΓΙΑΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΙΙΝ ΓΑΜΗΛΙΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΕΝΙΑΪΟΝ ΩΡϋΡΙΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΘΑ ΙΣΧΥΣΗ ΑΓ ΟΑΑΣ ΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

0 ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ 'ΑΔΕΙΑΣ
1. Δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 12478) 

486)6.5.74 (ΦΕΚ 538)74 τεύχος 
Β') άποφάσεφς τού κ. Υπουργού 
Άπρσχολήσεως, γαμήλιου δώρου &τ 
καίοΰντάι at Έλληνίδες, αΐ εργαζό
μενα ι, παρ’ οΐφδήποτε εργοδότη έπϊ 
σχέσει εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
ή αί έγγεγραμμέναι ώς άνεργοι εις 
τινα υπηρεσίαν τού ΟΑΕΔ η αί τε- 
λούσαι έν επιδοτήσει, λόγφ ασθέ
νειας ή ανεργίας, ή αΐ συνταξιού
χοι λόγφ αναπηρίας ή αί λαμδά.ου- 
σαι επίδομα αναπροσαρμογής, έφ’ 
δσαν πληρούν τάς ακολούθους βασι- 
κάς προϋποθέσεις:

α) Αί έργαζόιμεναι νά έχουν πρα
γματοποιήσει μέχρι τής ήιμέρας τής 
τελέσεως τού γάμου των χιλίας (1. 
000) τουλάχιστον ημέρας έξηρτημέ- 
νης έργασίας έν τη- ασφαλίσει τού 
ΙΚΑ ή έτέρου ’Οργανισμού κυρίας 
άσφαλίσεως μισθωτών, έκ τών όποι
ων άνά έκατόιν (100) τουλάχιστον 
ημέρας έργασίας καθ’ έκαστον τών 
ετών 1971, 1972 καί 1973.

Θεωρούνται άποβαλοϋσαι την ι
διότητα τής έργαζομένης καί συνε
πώς ιμή δικαιούμενα! τού γαμήλιου 
δώρου αί οίκειοθελώς άποχωρήσα- 
σαι τής έργασίας δύο (2) μήνας 
προ τής τελέσεως τού γάμου.

6) >Ό γάμος τών περί ών προ
σώπων νά έχη τελεσθή άπό 1.1.74 
έως 31.12.74.

γ) Ό μέσος όρος τών τακτικών 
μηνιαίων ακαθαρίστων αποδοχών 
τού τελευταίου προ τής τελέσεως 
τού γάμου τριμήνου, καθ’ δ εϊργά- 
σθη ή αιτούσα ΰπδ καθεστώς πλή
ρους άπασχολήσεως, νά μην υπέρ- 
δαίνη τάς έξ χιλιάδας (6.000) δρχ., 
μή υπολογιζόμενων τών υπερωριών.

δ) Τού γαμήλιου βοηθήματος δι
καιούνται καί αί Εργαζόμενοι εις το 
Δημόσιον ή τά ΝΠΔΔ, έφ’ όσον κα
τά τον χρόνον τής τελέσεως τού γά
μου των άπησχολούντο έπί σχέσει έ- 
ξηρτημενης έργασίας ’Ιδιωτικού Δι
καίου, ανεξαρτήτως τής τυχόν με
ταβολής τής έν λόγφ σχέσεως με
τά την τέλεσιν τού γάμου των.

Τό ποσόν τού χορηγηθησομένου 
γαμήλιου βοηθήματος εις τάς έργα- 
ζομένας Έλληνίδας, αί όποΐαι έτέ- 
λεσαν ή θά τελέσουν τον γάμον των 
κατά τό χρονικόν διάστημα άπό 1. 
1.74 έως 3 1.1 2.74 καθωρίσθη εις έ- 
πτά χιλιάδες (7.000) δραχμάς δι’ 
έκάστην δικαιούχον.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΪΤΗ
Σ ΕΩΣ

Αί πληρούσαι τάς άνωτέρω προϋ
ποθέσεις διά την άπόληψιν τού γα
μήλιου βοηθήματος ύποχρεούνται ό
πως υποβάλουν σχετικήν αϊτησιν 
χαρτοσημασμένην διά 5δράχμου τό 
βραδύτερου έντός 12μή·νου ανατρε
πτικής προθεσμίας, άρχομένης άπό 
τής επομένης τής τελέσεως τού γά
μου ή άπό τής 24ης Μαΐου έ.έ., δη
λαδή τής επομένης ή μέρας τής δη- 
μοσιεύσεως τής Υπουργικής άπο- 
φάσεως εις την ’Εφημερίδα τής Κυ- 
βερνήσεως, έφ’ όσον ό γάμος έτελέ- 
σθη προ της δημοσιεύσεώς της.

Κατά την υποβολήν τών κατωτέ
ρω δικαιολογητικών απαραίτητος 
τυγχάνει ή προσκόμισις:

α) Τού βιβλιαρίου ένσημων, ενη
μερωμένου μέχρι τής ημερομηνίας 
τελέσεως τού γάμου

6) Εις άς περιπτώσεις δεν επι
καλούνται ένσημα έπί τών άσφαλιστ. 
βιβλιαρίων (’Ολυμπιακή, Παπα- 
στράτος, ΕΚΤΕΛ κλπ.) δέον όπως 
αι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν τό 
αρχικόν άνημέρωτον ασφαλιστικόν 
βιβλιάριον τού ΙΚΑ μετά τής σπο
δέ ίξεως πληρωμής της άναψε ρομέ- 
νης εις τό τελευταΐον προ τού γά
μου τρίμηνον.

γ) Είς άς περιπτώσεις αί ενδια
φερόμενοι στερούνται ασφαλιστικών 
βιβλιαρίων (ένσημων) (ΟΤΕ, Τρά- 
πεζαι κλπ., ή αί λαμβάνουσαι σύν
ταξιν), νά προσκομίζουν τό ίσχΰον 
κατά τό τελευταΐον προ τού γάμου 
τρίμηνον, βιβλιάριον υγείας.

Τά βιβλιάρια ένσημων ή ύγείας 
ώς καί αί αποδείξεις αί άναφερό- 
μεναι είς τό προ τού γάμου των τε
λευταΐον τρίμηνον κατά περίπτωσιν, 
θά σφραγίζωνται δι’ ειδικής σφρα
γίδας, θά μσνογράφωνται υπό τού 
παραλαμιβάνοντος τά δικαιολογητι- 
κά ύπαλλήλου καί θά έπιστρέφώνται 
αμέσως.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΒΝΑ ΔΙΚΑΙ ΟΛΟΓΗΤΙ- 
ιΚΑ

1. Αΐτησις χορηγούμενη δωρεάν 
παρά μιας τών υπηρεσιών τής ’Ερ
γατικής Εστίας καί τού ’Οργανι
σμού Άπασχολήσεως. ’Εργατικού 
Δυναμικού:

α) Εις ‘Αθήνας έκ τών έπί τής ο
δού "Αγίου Κωνσταντίνου άριθ. 49— 
51 γραφείων τού ’Οργανισμού (3ος 
όροφ. γραφεΐον 1) άπό 24.6.74).

6) Εις Πειραιά έκ τών έν Πει- 
ραιεΐ γραφείων τού ’Οργανισμού, 
οδός Όμηρίδου. Σκυλίτση 19, 1ος 
όροφος, άπό 24:6.74.

γ) Είς Θεσσαλονίκην έκ τών έπί 
τών όδών Άντιγονιδών καί Κ. Κρυ- 
στάλλη 2 γραφείων τής Τοπικής "Υ
πηρεσιών Εργατικής "Εστίας άπό: 
24.6.74.

δ) Είς πάσας τάς λοιπάς έπαρ- 
χιακάς πόλεις έκ τών Γραφείων τών 
Συμβουλευτικών Επιτροπών-ίΥπηρε
σιών τού Όργαν. Άπασχ.....Έργατ.
Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ή έκ τών Υπη
ρεσιών τής ’Εργατικής "Εστίας καί

έν άνυπαρξίψ καί τούτων έκ τίνος 
τών πλησιεστέρων τού τόπου διαμο
νής τών Ενδιαφερομένων άνωτέρω 
"Υπηρεσιών, άπό 24.6.74.

2. Βεβαίωσις τού' I ΚΆ ή ετέρων 
Ασφαλιστικών ’Οργανισμών κυρίας 
Άσφαλίσεως, έμφαίνουσά:

α) Τάς μέχρι., τής τελέσεως τού 
γάμου πραγιματόπο.ιηθείσας ημέρας 
έργασίας έν ασφαλίσει:

6) Τάς ημέρας έργασίας έν ασφα
λίσει καθ’ έκαστον τών έτών 1971, 
1972 και 1973.

γ) Τό ύψος τού μισθού ή ημερο
μισθίου τού τελευταίου προ τής τε
λέσεως τού γάμου τριμήνου, καθ’ δ 
εϊργάσθη, ώς καί τάς πραγματοποι- 
ηθείσας ημέρας έργασίας έν ασφα
λίσει κατά τό τρίμηνον τούτο (άνα- 
λυτικώς κατά μήνα).

3. Προκειμενου περί συνταξιού
χου λόγφ εργατικού ατυχήματος, ή 
Επαγγελματικής νόσου ή έπιδομα- 
τούχου λόγφ αναπροσαρμογής, 6ε- 
βαίωσις τού οικείου φορέως (Ασφα
λιστικού), έμφαίνουσα δτι έτύγχανε 
συνταξιούχος ή έπιδαματοΰχος κατά 
τόν χρόνον τελέσεως τού γάμου.

4. "Υπεύθυνος δήλωσις τού τελευ
ταίου πρό τού γάμου εργοδότου, 
περί τού χρόνου άπασχολήσεώς της 
(ότι δηλ. ή ένδιαφερομένη άπησχο- 
λήθη είς αυτόν άπό (ακριβής ημε
ρομηνία) μέχρι (ακριβής ημερομη
νία) .

5. Ληξιαρχική πράξις γάμου.
6. Έφ’ όσον ή ένδιαφερομένη συ

νέρχεται είς Β' γάμον υπεύθυνος 
δήλωσις ταύτης έπί ειδικού σφραγι
στού χάρτου τών (10) δραχμών κα
τά τό Ν.Δ. 105)69 περί τού έτους 
τελέσεως τού Α' γάμου, είς ήν δέ 
περίπτωσιν οϋτος έτελέσθη άπό τού 
έτους 1969 και εντεύθεν νά δηλοΰ- 
ται δτι δεν έλαβε τό παρά τής ’Ερ
γατικής "Εστίας χορηγούμενον γα- 
μήλιον δώρον.

’Επισκέψεις, πρός έπιτόπιον δι- 
απίστωσιν τών θεμάτων που απα
σχολούν τούς εργαζομένους είς τήν 
’Επαρχίαν, έπραγματοποίησε κλι- 
μάκιον τού Διοικ. Συμβουλίου είς 
είς διάφορα "Υπο κατασ τήιματα.

"Ο Γεν. Γραιμιματεύς, τού Διοικ. 
Συμβουλίου κ. Νικ. Παπουτσής, ό 
Ταμίας κ. Άπ. Μπαμίχας καί ό 
σύμβουλος κ. Κ. Ρουσσάκηις έπε- 
σκέφθησαν τήν Ναύπακτο τό Μεσο
λόγγι, τήν ’Αμφιλοχία, τήν "Αρ
τα και τό ’Αγρίνιο καί ακολούθως 
οί δύο πρώτοι έπεσικέψθησαν τά 
Καταστήματα ’Αταλάντης, Άγ. 
Κων)νου, Καμμένων Βούρλων, Μώ- 
λου, Λαμίας, "Αλμυρού, Λαρίσης, 
Τυρνάβου γαι ’ Ελασσώνος.

Παντού σχεδόν διεπιστύθη ή α
νάγκη βελτιώσεως των «τυν6|η|κών 
έργασίας και ή ελλειψις Προσω
πικού κυρίως είς τον ταμιακόν κλά- 
δον.

’Αταλάντη και 'Άγ. Κων)νος δεν 
έχουν ταμία ένφ είς τήν θυρίδα 
Καμμένων Βούρλων χρέη ταμ ίου έκ- 
τελεΐ λογιστικός υπάλληλος.

Ή μεταστέγασις τού Υποκατα
στήματος Λαμίας όχι μόνον διά νά 
βελτιωθούν αί συνθήκαι έργασίας 
τού Προσωπικού άλλα καί διά νά 
έξυπηρετήται ή πελατεία τής Τρα
πέζης προβάλλει έποιτακτική.

Είς τόν Τύρναβον στάζει ή ο
ροφή τού 'Υποκαταστήματος, ένήι 
είς τήν Έλασσώνα ή δυσοσμία1 ά
πό τόν βόθρο πού ξεχυλίζει είναι ά- 
φόρητος καί παραμένει πάντοτε ά- 
νεξήγητον τό πού βρίσκουν τό κου
ράγιο καί συνεχίζουν νά έργάζων- 
ται οί υπάλληλοι τού Υποκατα
στήματος.

Στο ’Αγρίνιο ή στενότης τού χώ
ρου τού Υποκαταστήματος δεν Ε
πιτρέπει ούτε είς τούς υπαλλήλους 
νά μετακινηθούν άπό γραφείου είς

Ιέι Διεύθυνοις 
«Απαιτρεων 
έν καθυστερήσει»
liiulmic ό κ. Ίϊ. Ιορίιοκ

Διά πράξεως τοϋ κ. Διοικητοΰ 
συνίσΐή'θή νέα " Δίεύθυνσις ' υπό τόν 
τίτλον -«’Απαιτήσεων έν καθυστε
ρήσει».

Προϊστόψιενος—τής νέας τούτης 
Διευθύνσέως "ετοποθετήΟη ό κ. Άν 
δρέας Μαρίτσας, υποδιευθυντής 
συνδιευθυντής τοΰ Κεντρικού Κα
ταστήματος.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣιΕΑ.)
Διοικήσεως τής Τραπέζης μας 
καί outco έιτετεύχθη ή έπίλυσις 
ενός παλαιόν αιτήματος δΓ ο
λόκληρον τόν κλάδον. Έν τφ με
ταξύ καταφ^θόίνουν είς τά γρα
φεία τοΰ' Συλλόγου συγχαρητή
ρια τών συναδέλφων άπό δλα τά 
Επαρχιακά Υποκαταστήματα.

Η ΑΝΑίΚΟΙ ΝΩΣ I Σ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τό κείμενον τής άνακοινώσεως 
τοΰ Διοικ. Σωμβουλίου τοΰ1 Συλ
λόγου μας είς τήν οποίαν περι
λαμβάνεται καί ή άναγγελία αύ- 
ξήσεως τοΰ επιδόματος Παιδικής 
Μερίμνης άπδ 300 είς 450 δρχ. 
μηνιαίως καί άλλα θέματα έχει 
ώς άκολούθως:

«Συνάδελφοι,
Μέ ιδιαιτέραν ίκανοποίησιν σάς 

άν αγγέλλουμε, οτι, τό ένιαΐον ώ- 
ράριον έργασίας διά τό Προσω
πικόν τής Εθνικής Τραπέζηις θά 
έφαρμοσθή, κατόπιν άποφάσεως 
τής Διοικήσεως, άπό 1ης Μαρτί
ου 1 95.

Κέντρον καί Επαρχία δέν θά 
έχουν πλέον διαφορά είς τόν χρό
νον παροχής τής έργασίας. Τό ώ- 
ράριον θά εΐναι δΓ δλους 8 π.μ. 
—2.30 μ.μ.

Μέ τόν καθορισμόν τής ημερο
μηνίας έφ αρμογής τού ένιαίου ω
ραρίου ολοκληρώνεται ή ίκανοπο ί- 
ησις τοΰ αίτήματός μας καί τερ-

γραφεΐον. Εΐναι σήνηθες πλέον τό 
φ-αινόμενον νά σχίζουν τά ρούχα 
των οί υπάλληλοι όταν κινηθούν με
ταξύ τών γραφείων γιά όποιαδή.· 
ποτέ εργασία, ένφ προς οικονομίαν 
χώρου χρησιμοποιείται μία σκάλα 
διά νά κρεμούν τά παλτά καί τις 
ζσικέττες των οί ΰπάληλοι.

Είς τήν Ναύπακτο καί τό Αίϊ- 
τωλικόν χρειάζεται έξωραϊσμός τών 
Υποκαταστημάτων.

Αυτές είναι δυστυχώς αί διαπι
στώσεις άπό τήν έπίσκιεψι είς τά 
Υποκαταστήματα πού άναφέραμε.

Τό θέμα τής βελτιώσεως τών 
συνθηκΰν έργασίας πρέπει νά άν- 
τ'χμετωπισθή άμεσωις κ/αί έν τφ 
συνόλω του.

16 ΜθΙθ|ίθΙ1ΙίίΐΕΙΙ1Ε0Χΐρΐίί
Πρός τό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ 

Συλλόγου άπεστάλη ή κατωτέρω 
έπιστολή άπό τούς /μαθητάς τού 
Μολυβδοσκέπαστου, τού μικρού 
χωριού πού έχει υιοθετήσει ό 
Σύλλογός μας.
Έν Μολυβδοσκεπάστιρ χή 8.1.75 

Σεβαστοί μας Κύριοι,
Έλάβαμε τά τόσο ωραία καί πο

λύτιμα δώρα σας, που μας έστείλα- 
τε γιά τις γιορτές τών Χριστουγέν
νων καί τοΰ Νέου ’Έτους. Μέσα α
πό τήν καρδιά μας σάς ευχαριστού
με καί σάς εύχάμεθα δ Χριστός μας, 
πού τόσο ταπεινά γεννήθηκε στή φτω
χική σπηλιά τής Βηθλεέμ, καί τό 
νέος έτος, πού μπροστά άπό λίγες 
μέρες άνέτειλε, νά σάς χαρίζουν 
κάθε ατομική καί οικογενειακή ευτυ
χία καί χαρά. Επίσης σάς ευχαρι
στούμε γιά δ,τι προσφέρετε στο ά- 
κριτικά καί όμορφο χωριό μας, δί
νοντας έτσι χαρά καί κουράγιο καί 
στούς μεγάλους, πού άγρυπνοι, μα
ζί μέ τούς στρατιώτες μας, φρου
ρούν τά σύνορα τής πατρίδος μας. 

Σάς ευχαριστούμε,
Οί μικροί σας φίλοι 

Μαθηταί τοΰ Δη,μ. Σχολείου 
ΕΤΣΤΑΘΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ 

ΑΓΙΟΣΤ. ΔΗΜΟ Π ΟΧΛΟΣ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑ Π Π ΑΣ

Ό η. rep. HipispoTog 
Upoefipog
Tfjo Opabo EniAoyijs 
ΠρασωπίΗοϋ
- Ό Σύμβουλος Διοικήσεως κ. Γε
ράσιμος Λιβιεράτος, έτοποθετήθη 
πρόεδρος τής 'Ομάδος Επιλογής καί 
Άναπτυξεως Προσωπικού, διά πρά- 
ξεως τοΰ κ. Διοικητοΰ.

ματίζεται μία άνώμαλος κατάστα- 
σς ή οποία διετηρεϊτο έπί σειράν 
έτών.

Εξ άλλου, ώς είναι ήδη γνω
στόν, τό έπίδομα Παιδικής Μερί- 
μνης ηύξήθη, είς έφαρμογήν τής 
Συλλογικής Συμβάσεως τής ίσης 
μεταχειρίσεως, άπό 300 είς 450 
δρχ. δΓ Εκαστον τέκνον, άναδρομι- 
κώς άπό 1ης ’Οκτωβρίου 1974, 
θά καταβάλλεται δέ μέχρι συμπληρ 
ρώσεως τού 18ου έτους τής ηλικί
ας άντί τού 16ου πού ίσχυε μέχρι 
σήμερον.

Σάς πληροφορούμε έπίισηις ότι ή 
αϋξησις τού Επιδόματος μικρομι
σθών θά καταιβληιθή. έξ άλοκλήρου 
άπό 1.10.1974.

Αΐ διάφοροί έκ τού συν υπολο
γισμού τών Επιδομάτων εις τά δώ
ρα εορτών καί τό Επίδομα θερι
νής άδειας αναμένεται νά έγκρι- 
θουν ύπά τού Διοικ. Συμβουλίου 
τής Τραπέζη,ς μας.

Έξ άλλου δΓ έτέρας άνακοι- 
νώσεώς του, τό Διοικ. Συμβού
λιου τοΰ Συλλόγου μας έξέφρα- 
σε την λύπην του διότι ή Διοιί- 
κησις τής Ο.Τ,Ο.Ε. άπεσιώπησε 
τό γεγονός δτι ή ϊκανοποίησις 
τοΰ αίτήιματος αύτοΰ δΓ δλους 
τούς Τραπεζοϋτταλλήλους προήλ- 
θεν 6κ τής (δικής μας επιτυχίας 
καί εύχεται είς τούς συναδέλφους 
τών άλλων Τραπεζών νά μάς α
κολουθήσουν καί είς τήν ίκανο- 
ποίησιν τοΰ αίτήματός των ττερί 
’ίσης μεταχειρίσεως.

λογου Προσωπικού Προνομιούχου 
’Ανωνύμου "Εταιρίας Γ ενικών Ά- 
ποθη,κών τής Ελλάδος, άπέστειλε 
πρός τό Διοικ. Συμβούλιον τού 
Συλλόγου μας επιστολήν, είς τήν 
οποίαν μεταξύ άλλων αναφέρειJ

Κύριε Πρόεδρε,
Το Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 

Συλλόγου μας, αντευχόμενου, επιθυ
μεί έπ’ ευκαιρία τών εορτών νά έκ
φραση δΓ 'Τμών πρός τά Μέλη τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου σας καί γε- 
νικώτερον πρός απαντας τούς συνα-

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου ιμας άπέστειλε τό κα
τωτέρω έγγραφον πρός τήν διω- 
ρισμένην Διοίκησιν τής Ο.Τ,Ο.Ε.

Κύριοι,
‘Ως έπληροφορήθη μεν έκ τής υπό 

ημερομηνίαν 1 067) 17.12,74 άνακοι- 
νώσεώς σας, κατά τήν ενώπιον τού 
"Υπουργού Εργασίας παρουσίασίν 
σας, έθέσατε μεταξύ άλλων θεμάτων 
καί τό θέμα τής βελτιώσεως τής 
Συλλογικής Συμβάσεως Έργασίας 
τοΰ Προσωπικού τής Εθνικής Τρα- 
πέζης, διά τήν ϊσην μεταχείρισιν.

Λυπούμεθα διότι εΐμεθα υποχρεω
μένοι νά καυτηριάσωμεν τήν ένερ- 
γειάν σας ταύτην έκ τής οποίας εΐ
ναι δυνατόν νά πρόκυψη ζημία τών 
συμφερόντων τού Προσωπικού τής 
Εθνικής Τραπέζης, καί νά τήν κα- 
ταγγείλφμέν ώς άντισυνδικαλιστικήν 
Ενέργειαν, δεδομένου δτι έλαβε χώ
ραν καθ’ ήν στιγμήν τό θέμα εΰρί- 
σκεται έν Εξελίξει καί ή Διοίκησις 
τής Εθνικής Τ,ραπέζης άνεγνώρισε 
τήν ανάγκη καί άπεδέχθη τό αίτημα 
βελτιώσεως τής Συλλογικής .Συμβά
σεως, εις όσα σημεία δΐιεπιστώθη 
μετά τήν έφαρμογήν της -ή ,άνάγκη. 
αΰτη.

Καί ένώ έχει αρχίσει ή σχετική 
διαδικασία καί οΰδεμία διαφορά έ-

Πρός ένημέρωσιν τών νεωτέρων 
Ιδίως συναδέλφων, δη,μοσιεύομεν 
κατωτέρω τά ϊσχύοιντα διά χρόνον 
τής θερινής άδειας τών Εργαζομέ
νων:

Ό αριθμός τών ημερών τής άδειας 
ενός έκάστου μισθωτού καθορίζεται 
άναλόγως τής Ιδιότητας αύτοΰ ώς 
υπαλλήλου ή έργατοτεχνίτου καί υ
πηρέτου, ώς καί τοΰ είδους τής έ- 
πιχειρήσεως είς ήν απασχολείται, ά- 
διαφόρως αν υπήρξαν πλείονες φο
ρείς τής αυτής έπιχειρήσεως (Πρωτ. 
Ά». 3319)63 ΔΕΝ 19.775). Οϋτω 
διακρίνομεν: α) ’Επιχειρήσεις δη
μοσίου χαρακτήρας, κοινής ωφέλει
ας, ή λειτουργούσας υπό μορφήν Ά- 
νων. Εταιρίας, έτ. περιορισμένης 
ευθύνης, ιδρύματα καί οργανισμούς, 
ως καί επιχειρήσεις έχούσας άνω τών 
50 μισθωτούς. 6) Τάς λοιπάς επι
χειρήσεις. Μετά τήν συμπλήρωσιν 
συνεχούς άπασχολήσεως τουλάχιστον 
δώδεκα μηνών οί υπάλληλοι τών ε
πιχειρήσεων κλπ. τής α' κατηγορίας 
δικαιούνται άδειας 12 αλλεπαλλήλων 
εργασίμων ημερών, 
οί δέ έργατοτεχνίται καί ύπηρέται 
8 ημερών. Τών λοιπών επιχειρήσεων 
οί υπάλληλοι δικαιούνται 8 ημερών 
άδειας, οί δέ έργατοτεχνίται καί ύ- 
πηρέται 6. Διά πάν υπέρ τό έτος 
έξάμηνον υπηρεσίας προστίθεται μία 
ημέρα (εργάσιμος) μέχρις 26 ήμε
ρων διά τούς υπαλλήλους τής α' κα
τηγορίας, 18 ήμερων διά τούς υπαλ
λήλους τής 6' κατηγορίας, 16 ημε
ρών διά τούς έργατοτεχνίτας καί ύ- 
πηρέτας τής α' κατηγορίας, 16 η
μερών διά τούς έργατοτεχνίτας καί 
ύπηρέτας τής 6' κατηγορίας.

Αί ήμέραι τής βραχείας διάρ
κειας άσθενείας τοΰ μισθωτού, αί 
συμπίπτουσαι είς τόν χρόνον τής Ε
τήσιας άδειας του δέν συνυπολογί
ζονται ώς ήμέραι άδειας, ήτις ουτω 
παρατείνεται κατ’ άνάλογον πρός τόν

δέλφους τής μητρός μας Τραπέζης 
τάς πλέον εγκαρδίους εϋχάς αύτοΰ 
καί άλοκλήρου τοΰ Προσωπικού.

Έπ’ εύκαιρίφ έκφράζομεν, όπως 
καί δημοσίφ έπράξαμεν τούτο, τήν 
εύγνωμοσύνην μας καί τήν αγάπην 
μας διά τήν έπιδειχθεΐσαν συμπαρά- 
στασίν σας ,είς τόν δίκαιον άγώνα 
μας τοΰ παρελθόντος μηνάς είς τόν 
οποίον προσωπικώς 'Τμεϊς, Κύριε 
Πρόεδρε, μετά τοΰ Γενικού σας 
Γραμματέως προσδώσατε διά τής 
στάσεως σας ένα ηθικόν έρεισμα γε- 
νικωτέρου ενδιαφέροντος περί τά 
συνδικαλιστικά μας.

χει ττροκύψει μεταξύ Διοικήσεως καί 
ημών, οϊτινες ΰπεγράψαμεν τήν Σ. 
Σ., υμείς τελοΰντες έν άγνοίςι τών 
συιμβαινόντων, έθέσατε τό θέμα ώς 
αίτημα τού Προσωπικού τής Εθνι
κής Τραπέζης είς τόν Υπουργόν Ά
πασχολήσεως, Ενώ ώφείλατε προη
γουμένως νά άπευθυνθήτε είς τούς 
Συλλόγους Προσωπικού τής Τραπέ
ζης μας καί νά λάβετε σχετικάς πλη
ροφορίας καί Εξουσιοδότησιν χειρι
σμού τού θέματός των, Εφ’ όσον πα- 
ρίστατο- ανάγκη.

Δέν τό έπράξατε όμως.
Ή ένέργειά σας έξ άλλου διά τό 

ένιαΐον ώράρισν Κέντρου καί Επαρ
χίας, άνε,υ προηγουμένης ένημερώ- 
σεώς σας διά τόν τρόπον άντιμετω- 
πίσεώς του είς τήν Εθνικήν Τράπε
ζαν, δυνατόν καί πάλιν νά προκαλέ- 
ση ζημίαν είς τό Προσωπικόν της, 
δοθέντος, ότι καί έπ’ αύτοΰ εΰρίσκό- 
μεθα είς τό στάδιον τής Εφαρμογής 
του.

Έπισημαίνομεν τά άνωτέρω καί 
έλπίζομεν ότι παράμοιαι ένέργειαι 
δεν πρόκειται νά Επαναληψθούν.

Μετά τιμής 
Ό Πρόεδρος 

Ν. ΠΙ ΣΚΟΠΟΣ 
"Ο Γεν. Γραμματεύς 

Ν. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

τής άσθενείας αριθμόν ημερών 
(Γνωμ. Ν.Σ. 814)54 καί ’Έγγρ. 
'Τπ. Έργ. 20372)54 ΔΕΝ 10.712).

Κοινωνικά

ΓΑΜΟΙ

9 Ζαζά ΆΘ. Γαληγάλη, Διοικήσε- 
ως — Γεώργιος Περδικλώνης, "Εμ
πορος, ένυμφεύθησαν την 28.12.74. 
Παράνυμφος ή δϊς Μαίρη Κ,αλλίδη.

• Γεώργιος Βουτσινάς, Όργανώ- 
σεως — Φώφη ’Αρβανίτου, ένυμφεύ
θησαν τήν 11.1.75. Παράνυμφος ό 
συν. κ. Άιναστ. Έγγονόπουλος.

• Δημήτρης Δημητρόπουλος, Όρ- 
γανώσεως — Λυδία Δ. Μοντεσάντου 
(Διοικήσεως), ένυμφεύθησαν τήν 20. 
1.1975.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Ή σύζυγος καί οί αδελφοί τού ά- 
ποβιώσαντος συναδέλφου Δημητρίου 
Καμινάρη, Εκφράζουν τάς θερμός 
των εύχαριστίας πρός τούς καθ’ οί- 
σνδήποτε τρόπον συμμετασχόντας 
είς τό βαρύ πένθος των συναδέλ
φους, Ιδιαιτέρως δέ τό προσωπικόν 
τού «Ύγείας Μέλαθρον» ώς καί τό 
προσωπικόν τοΰ Καταστήματος οδού 
Σταδίου 38, εις ό υπηρετεί ό άπο- 
βιώσας.

ΕΥΧΑΙ
Είς τούς συναδέλφους Σωκράτη 

Έμμανουηλίδη καί Μαρία Αργυρού, 
τού Κατ)ματος Α' Θεσσαλονίκης, 
πού έτέλεσαν τούς γόμους των τό 
Σάββατόν 11.1.75, εύχομαι κάθε 
ευτυχία.

ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΤΤΓΚΑΣ

Είς τόν άγαπητάν συνάδελφον 
Σωτήριον Μπαταβάλην, πού έτέλεσε 
τούς γόμους του μετά τής δίδος Αι
κατερίνης Ευαγγέλου, ύπαλλήλου τού 
’ I ινστιτούτου Κτηνοτροψικών Φυτών, 
εύχόμεθα κάθε ευτυχίαν.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 
ΑΠ Ο ΣΤ. ΜΠΑΜΙΧΑΣ

Τις πιο θερμές ευχές μου είς τήν 
συν. Πολύμνια Κυπριώτου διά τούς 
αρραβώνας της μετά τοΰ κ. Χαρ. 
Παπαματθαιάκη, μαθηματικού.

ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ

Γιά τά δίδυμα πού απέκτησε, 
στέλνω τις πιο θερμές μου ευχές 
στον συν: Φίλιππο Διακονικολάου.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΥΛΑΚΗΣ

Στον φίλο καί συνάδελφο τ. Σύμ
βουλο τού Δ. Συμβουλίου, Λογιστή 
Α' Κων)νο Τσαντούλα, εύχομαι ά
πό τήν καρδιά ιμου κάθε Επιτυχία 
στο ξεκίνημά του ώς δικηγόρου τής 
Τραπέζης μας.

ΑΠΟΣΤ. ΜΠΑΜΙΧΑΣ

Στους συναδέλφους Λουκά Τσιμ- 
περδώνη γιά τήν κόρη πού απέκτη
σε πρόσφατα καί Βασίλειο Συρια
νό γιά τό γιό του εύχόμεθα νά τούς 
ζήσουν.
Οί συνάδελφοι Ύποκ)τος Εύριπίδου

Είς τόν συν. Λευτέρη Μάρκου, 
Καταστήματος Σόλωνος καί τήν σύ
ζυγό του Αρετή Ζαρογιαννοπούλου, 
εύχομαι κάθε ευτυχία μέ τήν ευκαι
ρία τών γόμων· τους.

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

Είς τον φίλον Άνδρέαν Γαλαζού- 
λαν ύποκ) τος Αγρίνιου, ευχόμαστε 
νά τού ζήση τό άγοράκι πού απέ
κτησε.

ΝΙΚ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 
ΑΠΟΣ. ΜΠΑΜΙΧΑΣ 
ΙΩΑΝ: ΠΟΡΤΟΥΛΑΣ

ΔϋΡΕΑΙ

Υ,ΠΕΡ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

• Τό Προσωπικόν ‘Υποκαταστή
ματος Κέρκυρας είς μνήμην Ευαγ
γέλου Φιίλοπούλου, πατρός τού ouvot- 
δέλφου Γεωργίου Φιλοπούλου, άνά 
500 δρχ. είς Ίατρεΐον, Όρφανοτρο- 
φεΐον καί Γηροκομεΐσν Κέρκυρας.

• Τό Προσωπικόν ’Υποκαταστή
ματος Κερκύρας είς μνήμην Σπυρί
δωνος Άσωνίτη, πατρός τής συνα
δέλφου Ρούλας Άσωνίτη, δρχ. 1.000 
υπέρ τού ’Ορφανοτροφείου Κερκύ
ρας καί 650 υπέρ τού Γηροκομείου.

β Οί συνάδελφοι τού Υποκατα
στήματος Σταδίου 38, κατέθεσοτν 
έπ’ όνόματι τής χήρας τοΰ Δημη
τρίου Καμινάρη τό ποσόν τών 15. 
000 δρχ.

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαίον δργανον τού Συλλόγου 
τ«ν Υπαλλήλων τής Εθνικής 

Τραπέζης τής ‘Ελλάδος.
•

Δ) νσεις συμφώνως τφ Νόμφ: 
Υπεύθυνος:

ΝΙΚ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ 
Άγιας Τριάδας 37 

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

«
Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 

ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Ρήγα Παλαμήδη 5 —Άθήναι 

Τηλ. 3219306

ΚΑΙΕΚΙΟΝ TOY 1. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΥΠΟΚΑΤ)ΜΑΤΑ
e Πρός έπιτόπιον ϋιαιιΐοτΕΐι/ τών υυνίΐιρν έρ/αοίας

Αττό 14.1.75 εως 25.1.75 έγένετο νττο του συναδέλφου του Ύττοκ) 
τος οδ. Εγνατια (207) κ. Σταύρου Βαικροατσά εκΒεσι ς Ζωγριαφικής είς 
τήν αίθουσαν τοΰ Βριεταν. Συμβουλίου καί υττο τήν ττροστασίαν τούτου.
Η εκιθεσις έστέφθη υττό ττληιρους εττιτυχίαις. Ύττδ του εκθέτου έτταρου- 

σιάσθησαν ττερι τα τριάκοντα έργα, ευμενή δέ υττήρξαν τά σχόλια του 
πνευματικού και καλλιτεχνικού κσσιμου τής κοινωνίας τής Θεσσαλονίκης.

ϊΐιιρίΒτίιι πράο τόν Σύλλογον
Τό Διοικ. Συμβούλιον τού Σιιλ-

Έγτρκροι; iiopepiopia m Φ Οροιπονόίι



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΛΠΕΖΗΣ
ΊσοΗογισμός της 31 m; Δεκεμβρίου 197α

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Α) ΠΑΓΙΟΝ

Τ.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΝ

1.ΑΚΙΝΗΤΑ (μετ'άωαίρεσιν Αποσβέσεων)

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

α) 66ο0 ΡοΒσΒεΧτ 60 (5or.s6os 6οοφ) 1-

β) έν Σπέτσαις έκ κληροδ.(Δ.Μπούμπουλη) 18.50670 18.50720

2.ΕΠΙΠΛΑ-ΪΚΕΥΚ 8 ΕΓ ΚΑΤΑΠΛΕΕΤΕ 210.247-

Με Ιον Αποσβέσεις 190.115- 110.132-

3. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 4.266-

Με Ιον Αποσβέσεις 4.265- 1-

4,ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Αύΐοκίνητον 136.451-

Metον Αποσβέσεις 81.625- 54.826-

II:ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ

1 ,ΠΑΓΙΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΑΑΙ 22.500-

2.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ •20.874.245-

Β) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

1.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΜ
α) δφεελέ μελών 16.000-

β) " Επαλλήλων 17.969-

γ) προσωρινοί λογ/σμοί 35.000- 68.969-

2.ΟΦΕΙΑΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 17.000-

3.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΑΑΙ ΜΙΣΘΩΝ 43.590-

4.ΔΑΠΑΝΑΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 122.854-

Λ) ΞΕΝΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μ

1. ΚΡΑΤΗΣΕΙ" & ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΡΛΚΡΩΤΕΑΙ

2. ΛΟΓ/ΓΊΟΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ! 
Προσωρινοί τη στ. λογ/σμοί

Β) ΙΔΙΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν

82.407-

75.000-

21.481.540 2l.b38.947 5C

252.323-

Γ) ΔΙ ΑΟΠ I

1. ΤΑΜΕΙΟΗ

2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ παρά ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Ε.Τ.Ε. Λογ/σμός 480005

5.237

301.170-

30

306.413

21.638.9475

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΙΙρός τήν Γενικήν Xi>v£>.ei)tnv 
:ών μυελών το\> Χυλλόγου
'Υπαλλήλων ’Εόνίχής Τραπείς τής 'Ελλάδος

’Ενταύθα
lioptot ΧονάΠελφοι,

Χομ-φώνως πρός τήν δοΒεϊοαν ήμίν έκ των άρχαιρε» 
<πών τής Της καί 8ης ’ .Απριλίου 19Τ3 έντολήν, προ- 
έβιημεν εις τον έλεγχον τής διαχεερίβεως του Χυλλύ- 
γου κατά τήν χρήαεν 1974.

’Ex του 4λ£γχου βιεπίττώόη ή Ακρίβεια των Εγγρα
φών εις τα βιβλία του Χυλλόγου, τα υπόλοιπα τών όποι
ων αυμφωνοΰν πρδς τα έν ’ Ιβολογιβμώ Αναγραφόμενα 
ποβά.

’Εν ΆΒήναις τή 23η ’Ιανουάριου 197»
ΟΙ ’ Ελεγκταί

Εύάγγ. Κ,αραγιάννιης Π. Χάλτας Η. Χιακαμπένης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

"ΤΙΜΑΙ ΚΤΗΣΕΩΣ"

ΤΕΜΑΧΙΑ I A

‘Εν Άθήναις τή 31ο Δεκεμβρίου 1974 
Ο ΠΡΟΕΛΡ/ίΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΛΤΓΥΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Ε.ΤΤΕΤΡΙΔΚ

21.638.947

Ν.ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΆνάΒυσις μερίδας - Έσοδα καί Έξοδα 31m; Δεκεμβρίου 1974

ΕΞΟΔΑ (Μεταωοοά χρεωστικήν υπολοίπων)

1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 
Μισθοδοσία ΠροσωπικοΟ 
Καταβολαί Ι.Κ.Α.
ΤαμεΓον έπικουρήσεως 
Χαρ/ον καί Ο.Γ.Α.
Σύνδρομαί Ο.Τ.Ε.-ΤΑΧ/ΚΑ-ΤΗΛ/ΤΑ 

‘Ημερήσιος & περιοδικός τϋπος 
* Εκπτώάεις υπέρ έστιαζομένων Κέντρου 

" " " ‘Επαρχίας
Έξοδα άντ/πων *Υποκ/των

" έορτών καί ψυχαγωγίας 
" συνελεύσεων $ Αρχαιρεσιών 

" διΑφορά 
" συν/ών Αγώνων 
" δικών καί άμοιβαί δικηγόρων 
" Μολυβδοσκέπαστον 

Έκδοσις έφημερίδος "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ" 
Έξοδα λειτουργίας λέσχης 
Βοηθήματα-Φιλοδωρήματα 
Κοινωνικοί ύποχρεώσεις 
Σύνδρομαί είς συν/ους όργανισμούς 
Γραφική ύλη 
Φόροι δημοσίου 
ΔαπΑναι Ασφαλιστικού 

ΔαπΑναι κινήσεως αυτοκινήτου 
ΠρακτικΑ■Διοικ. Συμβουλίου 
ΣυνδικαλιστικΑ συνέδρια 

Έξοδα Αθλητικών Αγώνων

2. ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 
ΕίσφορΑ Συλλόγου χρήσεως 1974

3. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Χρήσεως 1974

4. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
* Εθνικούς σκοπούς-ΚΥΠΡΟΣ-Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

5. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Χρήσεως 1974

6. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ Χρήσεως 1974

512.861-
74.186-
6.479-
3.230- 596.756-

97.27310 

33.755-
368.022-

1.905.704- 2.273.726-
131.315- 

801.038.431
87.832-

168.997 80

205.610 
185.GOO- 
75.000- 

245.603

50

45.25260 

84.114- 
39.34980 

17.856- 
153.266- 

6’4; 692- 
28.000- 
90.012- 
14.470- 
6.568-

π2015,229 5.698.109 80

723.982

4.265-

1.265.356-

59.235-

2.507.557

10.258.506-

ΕΣΟΔΑ (Μεταφορικά πιστωτικών ύπολρίποΑ)')

1. ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

* Εγγραφής μελών Συλλόγου 3.491.935-

2, ΤΟΚΟΙ-ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2.018.849-

3. ΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Χρήσεως 1973 - 1 °74

4. Ο.Α.Ε.Π.Ε.Σ.

4,500.000-

247.722- 10.258,506-

12.868 Μετοχαί Ε.Τ.Ε. κτήσεως μέση 18.967.934-

80 " Ε,Κ,Τ.Ε. " " 315.900-

1 " ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ " " 2.140-
38 " Ε.Τ.Ε.Β.Α. Η " 360.000-

366 ■ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ " 392.564-
300 " "ΕΘΝΙΚΗ" ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ " " 77.275-

572 " Μ.Ε.Τ.Κ.Α. " " 382.432-

300 ‘Ομολργίες Α.Δ.Ο.Α, 6,501 1970 150.000-

50 Η Λ.Δ.Ο.Α. 6,50% 1971 25.000-

400 " Λ.Δ.Ο.Α. 6,50% 1972 200.000-

1 Μερίς Προμηθευτικού Συνεταιρισμού

Σύνολον

1.000-

20.874.245-

Έν *Αθήνανς τή 31η Δεκεμβρίου 1974 
ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Ν.ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1975

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 
ΤΟΚΟI-ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΡΙΕMATA 
Ο.Α.Ε.Π.Ε.Σ.

4.350.000
2.000.000

200.000 6.550.000

80

Έν 'Αθήναις τή 31η Δεκεμβρίου 1974 
0 ΠΡΟΕ,ΑΡζ® Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΛΤΓΥΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

10.258.506-

Γ,ΠΕΤΡΤΔΗ *

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 1974

Μισθοδοσία Προσωπικού 600.000
Καταβολαί είς Ι.Κ.Α. 90.000
ΤαμεΓον Έπικουρήσεως 15.000
Χαρτ/ον καί Ο.Γ.Α. 10.000
Σύνδρομαί τηλεφώνου,Ταχ/κά, Τηλ/κα 200.000

1 Ημερήσιος κάι περιοδικός τύπος 60.000
Έκπτωσις 7,50 δρχ. ύπέρ έστιαζομένων Κέντρου 450.000
Έξοδα Αντιπροσώπων * Υποκ/των 200.000

" έορτών καί ψυχαγωγίας 1.400.000
" Συνελεύσεων καί Αρχαιρεσιών 600.000
" Λειτουργίας Λέσχης 200.000
" δικών καί άμοιβαί Δικηγόρων 350.000
" Λιάφρρα 300.000
" Συνδικαλιστικών αγώνων 300.000
" υιοθεσίας χωρίου Μολυβδοσκεπάστου 100.000

Έκδοσις έωημερίδος "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ" 280.000
Γοαωική ύλη 150.000
Βοηθήματα-Φιλοδωρήματα· 150.000
Κοινωνικοί ύποχρεώσεις 90.000
Συνδρρμαί είς συνδ/ούς ‘Οργανισμούς 45.000
Φόροι Δημοσίου 100.000

'Αγορά Βιβλίων-Βιβλιοθήκη 50.000
Δαπάνα© άσ<οαλιστικού 250.000
Δαπάναι αύτοκίνήτου 150.000
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 25.000
Συνδικαλιστικά Συνέδρια 20.000

Αθλητικοί Αγώνες 25.000
Πλεόνασμα

Έν Άθήναις τή 31η Δεκεμβρίου1974 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

6,210.000
340.000

«.ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

X Ρ Ε Π Σ I Σ Π I Σ Τ Ω Σ I Σ

υ ΑΜΟΙΒΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

α) Μισθοδοσία Προσωπικού 
β) Καταβολαί Ι.Κ.Α. 
γ) 'Επικουρικόν Ταμειον 
δ) Χαρ/ον καί Ο.Γ.Α.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

α) Συνδρομαί Ο.Τ.Ε. 
β) "Υδρευσις-Φωτισμός 
γ) Συντήρησις 'Ακινήτου 
6) " Σκευών
e) Διάφορα έξοδα

Σ ύ ν ο λ

679.386
123.454
15.447
4.084 822.371

62.32550

23.177
20.823
31.732 141.93940

ο ν 963.41040

1) ΟΦΕΛΕΙΑΙ έκ τής λειτουργίας
τού έστιάτορίου τό έτος 1974 239.428

2) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 723.98240

963.410

Άθήναις τή 31η Δεκεμβρίου 
0 ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Μ.ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

1974
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Ε.ΠΕΤΡΙΔΗ

ΜΕΡΙΖ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» ΕΤΟΥΣ 1974

ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!

.1) 'Αξία δημοσιογραφικού χάρτου 46.493- 1) Είσφορά Συλλόγου 245.603-

2) Στοιχειοθεσία-Έπιμέλεια-Έκτήπωσις 173.920-

3) Διορθωτικά 20.600-

4) 4.590-

Σύνολον 245.603 Σύνολον 245.603-

Έν Άθήναις τή 31ή Δεκεμβρίου 1974


