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πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  

 Ο ύιινγνο πληαμηνύρσλ ηεο Σξαπέδεο Ειιάδνο, λόκηκν θαη ΜΟΝΑΔΙΚΟ ζεζκηθό όξγαλν 

εθπξνζώπεζεο ησλ κειώλ ηνπ, ιεηηνπξγνύζε, ιεηηνπξγεί θαη ειπίδνπκε όηη ζα ζπλερίζεη λα 

ιεηηνπξγεί ζην κέιινλ δεκνθξαηηθά θαη κε βάζε ηνπο εηδηθνύο θαλόλεο πνπ πξνβιέπνληαη από 

ην θαηαζηαηηθό ηνπ.  

 ηα πιαίζηα απηώλ ησλ θαλόλσλ ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην απνθάζηζε θαη ελέθξηλε ηε 

ζύγθιηζε Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειώλ ηνπ κε κνλαδηθό ζέκα ηελ αγνξά 

ζηελ Αζήλα αθηλήηνπ όπνπ ζα ζηεγαζηνύλ ηα γξαθεία θαη ε ιέζρε ηνπ πιιόγνπ. 

 Οη ιόγνη αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ είλαη ε αλαγθαζηηθή απνρώξεζε καο από ηε ίλα 16 

ιόγσ επηθηλδπλόηεηαο ηνπ θηηξίνπ, ησλ επηθείκελσλ ξηδηθώλ εξγαζηώλ ελίζρπζεο ηεο 

ζηαηηθόηεηαο ηνπ θαη ν απξνζδηόξηζηνο ρξόλνο απνπεξάησζεο ησλ εξγαζηώλ απηώλ. 

 Σν πξνο αγνξά αθίλεην βξίζθεηαη ζηελ νδό Υξ. Λαδά 1, δειαδή απέρεη 50κ. ζε επζεία 

γξακκή από ηελ Σξάπεδα θαη ην Σακείν Τγείαο, άξα εμππεξεηεί θαηά ηνλ θαιύηεξν ηξόπν 

ηνπο ζπληαμηνύρνπο. 

 Υσξνηαμηθά ην αθίλεην είλαη εληαγκέλν ζην ηζηνξηθό θέληξν ησλ Αζελώλ θαη απηό 

ζπλεπάγεηαη ζηαζεξή εκπνξηθή αμία, άξα κεγαιύηεξε δηαζθάιηζε ηνπ επελδπόκελνπ 

θεθαιαίνπ. Έρεη ζέα ηελ Πιαηεία «Καξύηζε» θαη απόιπηε γεηηλίαζε κε ηε Λέζρε ηνπ νκίινπ 

«Παξλαζζόο». 

 Σν ζπγθεθξηκέλν αθίλεην έρεη ήδε ελνηθηαζηεί από ην ύιινγό καο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα γξαθεία θαη Λέζρε. Μεηά ηελ ελνηθίαζε ν ηδηνθηήηεο καο έθαλε κηα πξνζθνξά πώιεζεο 

σο εμήο:  

Σηκή πώιεζεο: ιίγν πάλσ από ηελ αληηθεηκεληθή αμία, ε νπνία είλαη 460.000,00€ 

Σξόπνο πιεξωκήο: 150.000,00€ πξνθαηαβνιή θαη ηα ππόινηπα εληόο 4 έσο 5 έηε. ΑΣΟΚΑ  

 Οη ιόγνη πνπ εηζεγνύκαζηε απηήλ ηελ αγνξά είλαη: 

 Η αζθάιεηα απηώλ πνπ ζα επηζθέπηνληαη ην ρώξν θαζώο ε πεξηνρή ειέγρεηαη ιόγσ ησλ 

παξαθείκελσλ γξαθείσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο «Λακπξάθε» θαη ηεο ιέζρεο ηνπ νκίινπ 

«Παξλαζζόο». 

 Η ηηκή πνπ καο πξνηείλεηαη είλαη εμαηξεηηθά ρακειή γηα ηελ πεξηνρή, αθόκε θαη κε ηηο 

ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ηεο θηεκαηαγνξάο. 

 Μεηά ηελ αγνξά ν ύιινγόο καο όπσο είλαη θπζηθό ζα πάςεη λα θαηαβάιιεη ην ελνίθην , 

άξα απηόκαηα κεηώλεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν ε ηηκή αγνξάο. 

 Με ηελ αγνξά δηαζθαιίδεηαη έλα πνιύ κεγάιν κέξνο ησλ κεηξεηώλ ηνπ πιιόγνπ 

καο. Να ζεκεησζεί όηη έρνπκε ήδε ππνζηεί κηα ζνβαξόηαηε κείσζε ηεο πεξηνπζίαο, ιόγσ ηεο 

πηώζεο ησλ ηηκώλ ησλ κεηνρώλ ζην ρξεκαηηζηήξην θαη ηνπ θνπξέκαηνο ησλ νκνιόγωλ 
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ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ ηα νπνία είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα έρνπκε ζην ραξηνθπιάθην καο κε 

βάζε ην θαηαζηαηηθό, άξα ε αγνξά ηνπ αθηλήηνπ δίλεη κηα ηδηαίηεξε δηαζθάιηζε. 

 Θεσξνύκε όηη έθηαζε ε ώξα λα απνθηήζεη θαη ν Αζελαίνο ζπληαμηνύρνο 

Σξαπεδνειιαδίηεο έλα ρώξν αληάμην ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ. Απηό ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

επαίζρπληε απόθαζε ηεο Δηνίθεζεο ηεο Σξαπέδεο Ειιάδνο λα απαγνξέςεη ηελ είζνδν θαη 

εμππεξέηεζε ησλ ζπληαμηνύρσλ από ην θπιηθείν ηεο Σξάπεδαο θαζίζηα ηελ αγνξά απηνύ ηνπ 

ρώξνπ απόιπηα αλαγθαία θαη επείγνπζα. 

 Δε καο δεκηνπξγεί έθπιεμε ε αληίδξαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ησλ παξαηξεράκελώλ 

ηεο, γηαηί αθνινπζνύλ ηελ πάγηα ηαθηηθή ηνπο πνπ είλαη «ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΣΙΠΟΣΕ». Απηό ηνπο 

βνιεύεη, απηό επηδηώθνπλ θαη απηό κεζνδεύνπλ, όηαλ πηνζεηνύλ άθξηηα ηελ πξόηαζε ηνπ ΤΣΕ 

γηα ζπζηέγαζε ησλ δύν πιιόγσλ ζηελ νδό Λέθθα.  

 Δελ απαληνύλ όκσο ζηα απιά εξσηήκαηα: 

 Πόζν απέρεη ε Λέθθα από ηελ Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο;  

 Είλαη ε πεξηνρή επηζθέςηκε ηα απνγεύκαηα; ΟΥΙ γηαηί θπθινθνξεί εθεί πιήζνο 

πεξηζσξηαθώλ ηύπσλ. 

 Πνηα ε ζρέζε καο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ; Δειαδή, ζα είλαη πξνζβάζηκν από εκάο 

όιεο ηηο ώξεο;  

 Πνηνο ν ρξόλνο παξάδνζεο; ΑΓΝΩΣΟ αθνύ νη εξγαζίεο πνπ απαηνύληαη ΘΑ  γίλνπλ ζην 

κέιινλ. 

 Πόζν ζα καο θόζηηδε ε παξακνλή καο εθεί;!!!! 

 Θεσξνύκε όηη νη εθπξόζσπνη ηνπ ΤΣΕ έρνπλ ιόγνπο πνπ καο πξόηεηλαλ ηε ζπζηέγαζε 

ζ’ απηό ην ρώξν. Μαο είλαη εληειώο αδηαλόεην αθόκε θαη λα θαληαζηνύκε όηη 

επαηζζεηνπνηήζεθαλ θαη επηζπκνύλ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ρώξνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ πιιόγνπ καο, 

όηαλ επί ζεηξά εηώλ καο «ππνρξέσλαλ» λα παξακέλνπκε ζε γξαθεία κε ζέα ηνλ αθάιππην 

πνιπθαηνηθηώλ θαη δηαζέζηκν ρώξν πεξίπνπ όζν έλα γξαθείν θάπνηαο ζπλδηθαιηζηηθήο 

παξάηαμεο. Έλα είλαη βέβαην, όηη όηαλ έξζεη ην πιήξσκα ηνπ ρξόλνπ θαη ζα κεηαπεδήζνπλ 

ζηνλ «θιάδν» ησλ ζπληαμηνύρσλ» ζα βξνπλ θάηη εμαηξεηηθό, θάηη αλζξώπηλν λα ηνπο 

πεξηκέλεη.  

 Εκείο πάλησο ζπλαδέιθηζζα, ζπλάδειθε πξνηείλνπκε, επηρεηξνύκε, πξνζπαζνύκε. 

Από εζέλα εμαξηάηαη αλ ζα γίλνπκε θαιύηεξνη θαη αλ ζα βειηηώζνπκε ηε δσή καο. Γη απηό ζνπ 

δεηάκε λα έξζεηο ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζηηο 27 Ινπλίνπ ζηελ νδό Υξ. Λαδά 1 θαη λα 

ππεξςεθίζεηο ηελ πξόηαζή καο. Είλαη ρξένο ζνπ, είλαη θαζήθνλ, ζνπ λα επηηύρεη απηή ε 

πξνζπάζεηα. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 
Η ΠΡΟΕΔΡΟ Ο   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
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