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Τον παρελθόντα Μά· 
ί'ον, ώς γνωστόν, ένα 
Χομοσχέδιον ύπό τον 
τίτλον «περί συμπληρώ- 
σεως Χιατάξεων τινων 
τού Χ.Χ. »δδ10 ζ.λ. 
π.» είς_ την Βουλήν ύ
πό του ζ. 'Υπουργού 
της Εργασίας ζατετίθε 
το. Χυντάκτης του Χο- 
μοσχεδίου ή Χιοίκησις 
της Τραπέζης μας ζαί 
άνάδοχος αύτοΰ ό ζ. 
'Υπουργός της Εργα
σίας. ” IIτο τό Χομοσχέ 
διον τούτο ένας όδοστρω 
τηρ σαρώματος όλων 
τών δικαιωμάτων του 
προσωπικού όσα ζα- 
τώρθωσαν να διαφύγουν 
"ήν λαίλαπα τού \oij- 
Δ)τος ΙΟ ζαί όσα 
ύπό των δικαστηρίων ή- 
δύναντο να ερμηνεοθούν 
<*>5 μη ζαταργηθεντα ύ
πό τού ΛΙομνΟ ε τ ι ζ ο ύ 
διατάγματος τούτου, 
δεν έσταμάτα όμως τού
το εδώ. Προυχώρει εις 
την ζατάπνιξιν πάσης 
φωνής ^ητις θά ήκούετο 
όταν θά έξεδηλοΰντο τά 
έν συνεχεία*, ζατά τού 
προσωπιζού σζευωρού- 
μενα μέτρα, ζαί επειδή 
την φωνήν αύτην θά έ- 
ξέπεμπτε όπως είναι φυ- 
σιζόν τό Χολλογικόν 
"Οργανον έστράφη ζαί 
ζατά τού ’ Οργάνου τού
του με τον προφανή σζο- 
πόν ούσιαστιζης αύτοΰ 
ζαταργήσεως.

("Αμα τη καταθέσει 
εις την Βουλήν τού ανω
τέρω Χχεδίου Χόμου, 
όπερ σημειωτεον είχε 
χαραζτηρισθη ώς ζατε- 
πείγον, επεζοινωνήσα- 
μεν μετά τού ζ. 'Υπουρ 
γού της Εργασίας, ε- 
τονίσαμεν αύτφ τό έξω- 
φρενιζόν ζαί πρωτάζου- 
στον νά ζατατίθενται Χό 
μοι, διά των όποιων, με 
γενιζάς ζαί Αορίστους 
έζ^ράσεις, νά παραχω- 
ρούνται εις την Χιοίκη- 
σιν της Τραπέζης έξου- 
σίαι, βάσει των όποιων 
νά θύν) ζαί νά άπολύη 
αύτη επί τού προσωπι
κού μη δεσμευόμενη ύπό 
ούδενός μέχρι τούδε 
’Εργατικού Χόμου ζα- 
θιερούντος ύπέρ αύτού 
προστασίαν ζαί έλευθέ- 
ρά νά άζυρώνη πάσαν 
Χύμβασιν η οίανδήποτε 
συμφωνίαν μετά τού προ 
σωπιζού συναφθεισαν η 
οίανδήποτε ύπόσχεσιν 
δοθεισαν μέχρι τού ση
μείου νά ζαταπατή ζαί 
διζαστιζώς άζόμη άναγ- 
νωρισθέντα διζαιώμα- 
τα.
’Ετονίσαμεν έπίσης εις 

τον ζ. 'Υπουργόν τής 
Εργασίας τό άκατανόη- 
τον ζαί πρωτοφανές με- 
τρον τής ζατά τού ’ Ελεο 
θέρου Χυνδιζαλισμού ε

σμένους δισταγμούς εις 
ούς συνετέλεσαν ζαί ή 
Απροθυμία Βουλευτών 
τής πλειοψηφίας νά είση- 
γηθούν εις την Βουλήν 
τό Χομοσχέδιον.

Οί δισταγμοί ούτοι τού 
ζ. 'Υπουργού είχον ώς 
συνέπειαν νά άποβάλη 
τό Χομοσχέδιον τον. άρ*- 
χιζώς δοθέντα αύτφ χα- 
ραζτήρα τού ζατεπείγον 
τος, ζαί νά άναβληθή ή 
ψήφισίς^ του άπό την 
Βουλήν, διαρζούσης 
τής συνόδου της.

Άλλ’ ενώ ύπαρχου ν 
οί δισταγμοί ύπάρχουν 

! φαίνεται ζαί αί πιεσεις 
πιθέσεως-ήν σχετιζή διά ! αίτινες ύπερνιζούν τούς 
τα^ις τού Χχεδίου Χό- δισταγμούς ζαί ό ζ. '!■>

μου περιείχε - ζαι ήτις 
διάταξις άπέζλειε τό 
Χονταγματικόν διζαίω- 
μα τών μελών τού ήμε- 
τέρου Χυλλόγου νά ρυθ 
μίζουν έλευθέρως τά 
τού οίκου των, ζλείουσα 
ούτω έρμητιζώς τήν φω
νήν τών εργαζομένων 
Ζ*ί καταργούσα ούσια- 
στιζώς τό Χολλογικόν 
αύτών "Οργανον.

'Όσον αφορά εις τό 
πρώτον σκέλος τού Χχε- 
δίου Χόμου ό ζ. 'Ϋ- 
πουργός μάς άπήντηαε 
μονολεζτιζώς «Μή άνη» 
συχήτε δι’ έζτροπάς τής 
Χιοιζήσεως εις βάρος 
τού προσωπιζοΰ. ’Εδώ 
είμαι εγώ» ώσάν ύπερά 
νω τού 'Υπουργού τής 
’Εργασίας νά μή ζείν- 
ται οί νόμοι, όσον δ’άφο 
ρά εις τό δεύτερον σζέ
λος τού ζατά τού Χυλλο- 
γιζοΰ Όργάνοο πλήγ
ματος, έπέμεινεν ανέν
δοτοι» εις τήν «νεοσυνδι» 
ζαλιστιζήν θεωρίαν του» 
“ύντως— ό ζ. ύπουργός 
τής ’Εργασίας άνεπτύσ- 
σει εσχάτως άκατάσχε- 
τον συνέχειαν «νεοσυνδι» 
ζαλιστιζών θεωριών»- 
ζαθ’ ήν ή διά τού Κατα- 
στατιζού τού Χυλλόγου 
μα: παρεχομένη εις έζ- 
πλήρωσιν τού αζοποΰ του 
προστασία εις μέλη αύ
τού ών έθίγησαν οικο
νομικά ζαί έπαγγελμα- 
τιζά συι»">έροντα Αποτε
λεί «νοθείαν τού Χυνδι- 
ζαλισμού». Είναι ό επί 
λέξει χαραζτηρ ι σ μ ό ς 
τού ζ. 'Υπουργού τής 
’Εργασίας διά τον όποι
ον ίσως άποσπάση τά 
συγχαρητήρια τού 'I·· 
πουργού τής ’Εργασίας 
τής ’Αγγλίας, έφ’ όσον 
διαρκώς τά έν ’ Αγγλία 
ίσχύοντα έπιζαλειται ό 
ζ. 'Υπουργός τής ’Ερ
γασίας εις τήν έμφάνι- 
σιν τών νεοσυνδιζαλιστι- 
ζών θεωριών του.

Παρ’ όλα αύτά τό κα
ταφανώς αύθαίρετον καί 
πρωτάκουστον τών δια
τάξεων τού Χχεδίου Χό 
μου έγέννησεν, ώς φαί
νεται, εις τον κ. 'Υπου*

πουργός τής ’Εργασίας 
εισάγει τό Χομοθέτημα 
είς τήν ’ Επιτροπήν Χο- 
μοθετικής Έςουσιοδο- 
τήσεως.

’Αλλά καί εκεί νέαι 
περιπέτειαι εμφανίζον
ται— ή Αμαρτία είναι 
φυσικόν νά είναι πρόξε
νος περιπετειών— διαρ
κείς άναβολαί, διαρκείς 
νέοι είσηγηταί τής πλει
οψηφίας, μέχρις ού, επί 
τέλους, τήν προπαρελ- 
θούσαν εβδομάδα, μέ λί
αν πρόθυμον Εισηγητήν 
τής πλειοψηφίας, τέως 
συνάδελφόν μας, μέ μή 
προβλέποντα συξήτησιν 
τού Χομοσχεδίου ζαί ά- 
πόντα Εισηγητήν τής 
μειοψηφίας καί μέ επι
μονήν τού κ. '1*πουργοΰ 
τής Εργασίας εισάγε- 
ται καί ψηφίζεται τό πε
ρίφημων Χομοθέτημα. 
ΙΕολλά χάρε τ ο» μ £ ν α 
πράγματα έλέχθησαν 
άπό τον κ. 'Υπουργόν 
τής Εργασίας είς τήν 
’Επιτροπήν Χομοθετι- 
κής Έξουσιοδοτήσεως. 
<*>ά τά ίδητε εις τά πρακ 
τικά τής ’ Επιτροπής τά 
δημοσιευόμενα είς τήν 
«Τραπεζιτικήν».

Είπεν ό κ. 'Υπουρ
γός: «Είς Ανέρ
χονται οί άπολυθέντες 
μαζί μέ τούς παραιτη- 
θέντας». Παί όμως μέχ
ρι τής στιγμής ό Αριθ
μός ύπαιρβαίνει τούς 
8SO καί έχει ό θεός. 
Καί άλλο: «Μετά τήν 
λήξιν τών μέτρων τού 
Χ.Δ. *810 οί ύπάλ- 
ληλοι κρίνονται κατά 
τον Κανονισμόν» λέγει 
ό κ. 'Υπουργός. Πότε 
λήγει όμως ή λήψις τών 
εκτάκτων μέτρων τού 
Χ.Δ. *810; Πού ύ- 
πάρχει σαφής Αιάταξις 
καθορίζουσα τήν λήξιν 
των; Αύτά ό κ. 'Υπουρ 
γός δέν τά είπε. Καί έ-

καλέσθη τό προηγούμε- 
νον. Χιάταξιν δηλαδή 
παλαιού Χόμου ’ Αντι
συνταγματικήν καί επο
μένως έφ’ όσον κατά τον 
κ. 'Υπουργόν δυνάμει 
προϋφισταμ έ ν ω ν Χό- 
μων" παρεβιάσθη τό Χύν 
ταγμα έδημιουργήθη δί 
καιον παραβιάσεως τού 
Χυντάγματος. νΑς δώ
σουν είς τούτο σοβαράν 
προσοχήν οί Χυνταγμα- 
τολόγοι καί άς έμπλου- 
τίσουν τάς γνώσεις των 
άπό τάς καινοφανείς θε
ωρίας τού κ. 'Υπουρ
γού τής Εργασίας αϊτι- 
νες Αποτελούν συνάρτη- 
μα τού ύπ’ αύτοΰ διδα- 
σκομένου «νεοσυνδικα- 
λισμού». Άλλ’ έπ’ αυ
τού προσέθεσεν ό κ. 'Υ
πουργός!

«Καί αύτό τό Κατα
στατικόν τού Χυλλόγου 
τών 'Υπαλλήλων τής 
Εθνικής Τραπεζης τής 
'Ελλάδος καθώρι ϊ ε ν 
ότι «μέλη τής Αιοικήσε- 
ως τού Χυλλόγου είνα. 
μόνιμοι έν ένεργεια ύ- 
πάλληλοι καί ότι μετά 
τήν άπόλυσιν τών 600 
ύπαλλήλων έγένετο τρο 
ποποποίησις τού Κατα
στατικού βάσει τής όποι
ας έπετρέπετο νά έζλέ- 
γωνται ύπάλληλοι μή 
εύρισζόμενοι έν ύπηρε- 
otcfj Τι γνωρίζομεν ό
λοι μας; Τι λέγουν τά 
πράγματα; Αύτά λέ
γουν ότι τέσσαρας όλόκ- 
λήρους μήνας προ τής 
άπολύσεως έγένετο ή 
τροποποίησις τού Κατα
στατικού, ότι αύτη άφε- 
ώρα μόνον τούς άκαί- 
ρως δηλ. προ τής κατα- 
λήψεώς των ύπό τού ό- 
ρίου ήλικίας άπολυθέν- 
τας ή παραιτηθέντας, 
ότι αύτοί θά ή σαν μέλη 
τού Χυλλόγου μόνον μέ
χρι τής καταλήψεώς των 
ύπό τού όρίου ήλικίας

γόν τής ’Εργασίας ώρι- ον ζαθορίζουσαν, όπως
’ είναι νοητόν είς κάθε εύ

τερον: «Οί άπολυθέντες καί έπιπροσθέτως ότι
ύπάλληλοι έκρίθησαν '-------
άπό τήν ’ Επιτροπήν τού 
Χόμου» είπεν ό κ. 'Υ
πουργός. ’Ήκουσεν, εί
δε κανείς άπό σάς, κα 
νείς άπό ήμάς, έγκύκλι

νομούμενον ’Οργανι
σμόν, κριτήρια Αντικει
μενικά ρυθμίζοντα τήν 
έκκαθάρισιν; 'Ομολο
γούν τά μέλη τής ’Επι
τροπής ότι έξήτασαν 
τούς φακέλλους ενός έ- 
κάστου τών άπολυθέν- 
των ήύπέγραψαν, όπως 
είναι βέβαιον, προσκο- 
μισθέντας πίνακας;

’Αλλά καί άλλα χα
ριτωμένα είπεν ό κ. 'Υ
πουργός. Μή δυνάμε- 
νος νά άποκροόση δι’ έ- 
πιχειρημάτων τό Αντι
συνταγματικόν τής Χια- 
τάξεως τού άρθρου Ύ 
τ^ς πληττούσης κυρίως 
τό Χωματείον μας έπε-

προ τής τροποποιήσεως 
αύτής ύπήρχε καίύπάρ- 
χει είς τό Καταστατικόν 
τού Χωματείου μας Χιά 
ταξις, ή διάταξις τούάρ 
θρου 6 ή έπιτρέπουσα 
κατόπιν άποφάσεως τής 
Γενικής Χυνελεύσεως 
νά είναι τακτικά μέλη 
τού Χυλλόγου άκόμη 
καί οί Χυνταξιούχοι.

Αύτά όλα τά έχει ύπ’ 
όψιν ό κ. 'Υπουργός καί 
έν τουτοις τά Αποσιωπά. 
Καί τά Αποσιωπά άπό 
τήν Βουλήν.

"Ας πιστεύση ό κ. 'Υ
πουργός ότι μόνον έφε- 
σίς ειλικρινούς διαπιστώ 
σεως τής πραγματικό- 
τητος μάς όδηγεί είς 
τήν παρούσαν έκθεσιν. 
"Εστω καί διά τήν ’ Ιστό 
ρίαν. "Αλλωστε όταν 
μίαν ημέραν ό κ. 'Υ
πουργός τής ’Εργασίας, 
καθ’ ό πολιτευόμενος, 
έμφανισθή έκ νέου ένω-

πιον τού Ααοΰ καί ζητή- 
ση τήν έμπιστοσύνην του 
θα είναι ύποχρεωμένος 
νά ξεδιπλώση τούς ύ
πέρ τού συνδικαλισμού 
τίτλους του, όπότε προ
σθήκην είς τούς τίτλους 
του θά Αποτελέση ή πα
ρούσα ιστορία.

Χυνάδελφοι,
’ Επιθυμοΰμεν νά ει- 

μεθα άντικειμενι κ ο ί. 
Χάς όμιλοΰμεν περί τού 
ψηφισθέντος Χομοθετή- 
ματος ώς όδοστρωτήρος 
σαρώματος παντός δι
καιώματος τού προσω
πικού όπερ ύπελείφθη 
Από τήν λαίλαπα τού X. 
Λ. *810. Είναι όμως 
άναμφισβήτητον ότι άπό 
τον όδοστρωτήρα τούτον 
διεφυγον εύτυχώς ώρι- 
σμένα πρωτάκουστα καί 
Αναιτιολόγητα πλήγμα
τα κατά λίαν συμπαθών 
κατηγοριών τού τε έν έ- 
νεργεία καί άπομαχί^, 
προσωπικού. Τούτο μάς 
ικανοποίησε καί δέν δι- 
στάζομεν νά Απευθύνω» 
μεν εις τον κ. 'Υπουρ
γόν τής ’Εργασίας εύ- 
χαριστίας θερμάς διότι 
ηύδόκησε νά έπιτρέψη 
είς τήν διαρκώς άνε- 
συρμένην κατά τών έρ- 
γαζομένων καί ίδια κα
τά τού προσωπικού τής 
’ Ε θ ν ι κ ή ς Τ ραπέζης 
σπάθην του, νά μή κατα- 
φέρη ώρισμένα έν τφ 
σχεδίιρ Χόμου προβλε- 
^θέντα κτυπήματα. Χύο 
όμως κτυπήματα — τά 
βασικά — παρέμειναν.

Χιά τού ενός ή Χιοι- 
κησις τής Τραπέζης πα
ραμένει Απόλυτος έξου- 
αιαστής τής τύχης τού 
προσωπικού, διά τού 4- 
τέρου καταργείται ό έ- 
λεύθερος έν τη ’Εθνική 
Τραπέζη Χυνδικαλι- 
σμός. 'Ο κ. 'Υπουργός 
τής ’Εργασίας έλαβε πε 
ρισσοτέραν μάλιστα έν 
π^οκειμένιρ τής καταρ- 
γήσεως τού συνδικαλι
σμού άσφάλισιν.

Ένώ είς τό άρχικώς 
κατατεθέν είς τήν Βου
λήν σχέδιον ή σχετική 
Χιάταξις άφήρει τό δι
καίωμα τής διοικήσεως 
τού Χυλλόγου ύπό συ
ναδέλφων μή εύρισκομέ 
νων έν ύπηρεσί)^, ένώ ή 
αύτή διάταξις έπανελή- 
φθη κ;αί είς τά έπανει- 
λκμμένα σχέδια ένώπιον 
τής ’ Επιτροπής Χομο- 
θετικής ^ ’ Εξουσιοδοτή- 
σεως καί αύτω έψηφίσθη 
κατ’ Αρχήν καί κατ’ άρ- 
θρον, κατά τήν ψήφισιν 
τού συνόλου ό κ. 'Υ
πουργός^ έξαπίνης 
όμιλήσας περί 
«π αρεισφρύσεως 
λ ά θ ο υ ς» άφήρεσεν ά
πό τούς Ανωτέρω συνα
δέλφους όχι μόνον τό δι
καίωμα νά έκλέγωνται 
είς τήν Χιοίκησιν τού
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Χολλόγου άλλα, καί νά 
ειναε άπλά μ-ελν) αύτοΰ.

Χυνάδελφοι,
’ Εντός των ήμερων το 

ψήφιαβεν ΐνομοΰέτημα 
δημοσιεύεται ^ εις την 
’Εφημερίδα τής ΚΛίβερ 
νήσεως καί γίνεται Λίο- 
μος του Κράτους. Τά 
μέλη τής διοικητικής 
Επιτροπής τά μη δντα 
εν ύπηρεσίαι άπόλλυσιν 
δυνάμει του δίόμου αύ- 
τοδικαίως το δικαίωμά 
των νά ευρίσκονται εις 
την διοίκησιν του Συλ
λόγου. ΑέσΒάνονται το 
καθήκον νά ευχαριστή
σουν όλους σας ανεξαι
ρέτως καί κάθε ενα χω- 
ριστά διά τήν εμπιστοσύ
νην μεθ’ ής τά περιεόά- 
λετε. Μα,ξ: μέ τά λοιπά 
μέλη τής ' διοικητικής 
’Επιτροπής έκαμαν ό,τι 
τοίς ήτο δυνατόν ϊνα άν- 
ταποκριθοΰν εις τήν έμ- 
πιστοσύνην σας.

Σάς είναι γνωσταί αί 
ενεργειαί μας άπό προη 
γουμενας άνακοινώσει^ 
μας. Προσεφέραμεν τό 
κλαδον ελαίας εντίμως 
καί είλικρινώς παντα- 
χού. Άπεφύγομεν πά
σαν όξύτητα καίτοι ή κα- 
ταλογισθεΐσα εις τό Συλ 
λογικόν μας ’'Οργανον 
όξυτης τού παρελθόντος 
δεν ήτο είμή στοιχειώ
δης άμυνα έναντι άσκη- 
θείσης οξείας επιθεσε- 
ως. Πρώτο: ημείς ήθε- 
λήσαμεν εις τον κλάδον 
ελαίας νά δώσωμεν πε- 
ριεχόμενον καί πρώτοι 
θά έχειροκροτοΰμεν πά
σαν εν προκειμενψ συ- 
ναντηθησομενην άνταπό- 
κρισιν.

δυστυχώς όμως τό κα
τά τού ’Ιδρύματος τής 
τέως ’Εθνικής Τράπε
ζας καί τού προσωπικού 
αυτής σχεδιον ήτο προ- 
διαγραμμένον όπερ δεν 
επετρεψε τήν άνταπόκρι 
σιν. Ούτω ό κλάδος ε
λαίας δεν έγένετο άπο- 
δεκτός.

Καί δεν έγένετο Απο
δεκτός, ϊνα εί'μεθα ειλι
κρινείς, κυρίως άπό τήν 
διοίκησιν τής Τραπέξης 
καί τον κ. ΊΤπουργόν 
τής ’Εργασίας, παρά 
τούς ώς προς τό θέμα 
τούτο ώραίους λόγους 
των. διότι εις τον σημε
ρινόν κ. ’1*πουργόν τής 
Προεδρίας τή| Κυβερ- 
νήσεως συνηντηθη πνεύ
μα κατανοήσεως, όπως 
πνεύμα κατανοήσεως ύ- 
φίσταται εις τήν μεγί- 
στην πλειο<^η<οίαν των 
Κυβερνητικών κύκλων 
άποδεικνυόμενον έκ τής 
μεγίστης αυτών δυσφο
ρίας διά τήν συνεχιξομέ- 
νην κατά, τού Ιδρύμα
τος τής τέως ’Εθνικής 
ΊΓραπέζης καί του προ
σωπικού αύτής έπίθε- 
σιν.

Ή διοίκησις τής Τρα 
π έξης προερχομένη άπό 
"Ιδρυμα μέ στενά όρια 
άποστολής ήτο δύσκολον 
νά συλλάβη τό θέμα τής 
’Εθνικής Τραπέξης καί 
τήν ύψηλήν καί εύρεϊαν 
κοινωνικήν καί ’Εθνικήν 
αύτής άποστολήν. δΐέ 
συνείδηαιν έχθρότητος 
προς τον συνδικαλισμόν 
καί μέτό δόγμα«διαίρει 
καί Βασίλευε» έπιτυγχα 
νόμενον διά τής εύνοιας 
τών όλίγων καί εξου- 
θενώσεως τών πολλών, 
έγένετο "ό φορεος τή§ 
νοοτροπίας ταύτης καί 
εις τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν ήν έκλήθη νά διοί
κηση. Μέ τήν άδυναμί- 
αν λοιπόν συλλήψεως 
τού θέματος τής ’Εθνι
κής Τοαπέζης καί μέ 
τήν νοοτροπίαν τής κλί
κας έπιχείρησεν άμέαως 
τον άπόχρωματ ι σ μ ό ν 
τής ’Εθνικής Τραπέξης

άπό πάσης έπικρατούσης
παρ’ αύτή ύ^ηλής άντι 
λήψεως κάί την προσαρ
μογήν αύτής προς τά έν 
τή Τραπέξη Αθηνών 
κρατούντα θέσμια. Μία 
διοίκησις τής Τραπέ
ξης καί δή τής ’Εθνικής 
Τραπέξης τί ήτο φυ
σικόν νά έπιδιώξη πρό- 
τερον όταν μάλιστα εις 
τό πλευράν της είχε μί
αν ίσχυροτάτην Κυβέρ- 
νησιν; Εις τό έρώτημα 
τούτο φυσική προβάλλει 
ή άπάντησις τής άναπτύ- 
ξεως τών έργασιών.

Είναι διά τήν άκρίβει- 
αν είκοσι μήνες άφ’ ής 
έγκατεστάθη ή σημε
ρινή διοίκησις εις τήν 
Τράπεζαν. Ποιος υ
πήρξε ν ό άπολογισμός 
της; Ποία ή άνάπτυξις 
τών έργασιών της; Υ
πήρξε καί ή έλαχίστη, 
καί μία έστω νέα σοβα
ρά έργασία τήν όποιαν 
άπέκτησεν ή Τράπεζα;

Πώς άνταπεκρίθη εις 
τάς προσδοκίας ας έστή” 
ριξεν έπ’ αύτής ή Κυ- 
βέρνησις καί ποιον γενι- 
κώτερον σκοπόν έξυπη- 
ρέτησαν αί θυσίαι; Αλ
λά έλησμονήσαμεν.

’Έχει ή διοίκησις τής 
Τραπέξης άπολογισμόν 
καί άπολογισμόν πλού
σιον:

1) Έρριψεν εις τούς 
δρόμους τάς έκατοντά- 
δας τών άριστέων ύπαλ- 
λήλων της όχι διά νά δη 
μιουργήση οικονομίας 
άλλά διά νά άποχρωμα- 
τίση τάιν τέως ’Εθνικήν 
Τράπεζαν. Είναι καί 
τούτο μιά έργασία καί 
δή σοβαρά τήν όποιαν 
ασφαλώς δυσκόλως θά 
ήδύνατο νά ίίπιχειρήση 
καί νά έπινοήση άλλος 
διοικητής.

Κατέταξε τό προ
σωπικόν εις εύνοουμέ- 
νους καί παρίας ϊνα διά 
τών εύνοουμένων έχή 
τούτο δοΰλον καί ύποχεί 
ριον.

3) Άσχολεϊται νυχ= 
θημερόν μέ τήν διαρκή 
δυσφήμησιν τής τέως’Εθ 
νικής Τραπέξης όμιλών 
συνεχώς ότι παρέλαβεν 
«έρείπια» ένφ ταυτο^ρό 
νως έκ τών «έρειπίων 
τούτων», τών ανύπαρ
κτων, προσαρμόζει μισ
θούς τού προσωπικού τής 
τέως Τραπέξης Αθη
νών, (δέν μεμψιμοιρού- 
μεν διά τούτο ), θεμε
λιώνει ισολογισμόν δια- 
νέμων μερίσματα, ευ
πρεπίζει εις βάρος τού 
υπαλληλικού καμάτου 
καταστήματα, τροφοδο
τεί τήν κλίκαν εις βάρος 
τών πολλών διά νά δήμι
ου ργήση τον «ύπηρεσια- 
κόν στίβον»*! ύστερα άπό 
τό διά τών άρθρόων ά· 
πολύσεων δημιουργηθέν 
«νοικοκύρευμα!!» καί μό 
νον τάς έλαχίστας αυξή
σεις τάς όποιας δυνάμει 
Κυβερνητικών άποφά- 
σεων καί ό τελευταίος 
τών έργαξομένων ’Ελ
λήνων έλαβε καί αϊτινες 
αυξήσεις θά άπετέλουν 
τό έλαχιστότατον Αντι
στάθμισμα έναντι τής γε 
νομένης εις τό προσωπι
κόν τής τέως ’ Εθνικής 
Τραπέξης __ μειώσεως 
τών Αποδοχών του, αρ» 
νεϊται νά χόρηγήση έπι- 
καλούμενος τήν άδυνα- 
μίαν τής Τραπέξης χω
ρίς νά έννοή ότι καί με

εέξ ΤΟ OYjli-E'tOV ΤΟ^ΟΤΟ
τακτικήν του συνεχίζει 
τήν διαφήυ-ηαιν αύτηκ.

Πέραν τούτων ό κ. δι
οικητής ό«Ι>ίι»-ως ένδιε- 
φέρθη καί δι’ αύτην την 
ύπόθεσιν τών Ασφαλι
στικών μας Ταμείων 
διότι όέ#ίμως, ώς λέγει 
ό ίδιος, άντελήφθη τας 
συνέπειας τού γενομένου

χωρισμού. ’Όταν τό 
Συλλογικόν μας όργα- 
νον είχεν έκστρατεύσει 
κατά τού χωρισμού ά- 
ναπτύξαν όλόκληρον τό 
έπιχειρηματολόγιόν του 
καί έπισημάναν τούς κιν
δύνους καί τάς συνέπειας 
ό κ. διοικητής έθεό)ρή
σε καλόν νά μείνη άμε- 
τοχος. Καί τώρα ότε 
όντως ένδιαφέρθη καί 
ϊνα εϊμεθα ειλικρινείς 
ένδιαφέρθη καί ένδιαφέ 
ρεται καί έλαβε τήν ύ- 
πόσχεσιν τού Στρατάρ
χου Παπάγου, έκτιμή- 
σαντος τό διά τού δί.δ. 
2626 μέγεθος τής Α
δικίας, περί τακτοποιή- 
αεως τού θέματος, ή ύπό 
θεσις δέν προχωρεί καί 
ή άγωνία τών συνταξι
ούχων παρατείνετ α ι. 
δΙΑΤΙ;

Αντί ό κ. διοικητής 
νά Απορροφά τον χρό
νον του Ασχολούμενος μέ 
εύθυνολογίας τού πα
ρελθόντος καί μέ Ανύ
παρκτα έρείπια άς άσχο 
ληθή, άν δύναται, μέ 
έργον δημιουργικόν προ 
σαρμοΐόμενον προς τάς 
παραδόσεις καί τήν ύψη 
λήν άποστολήν τού Ι
δρύματος.

’Άς πιστεύση ότι Ακο
λουθών τήν οϊαν Ακολου
θεί τακτικήν ενώ ό ίδιος 
δέν παρέλαβεν έρείπια 
κινδυνεύει νά παραδώση 
εις τούς έπιγενομένους 
έρείπια.

Ή κατά τό μέχρι τού- 
δε λίαν άρκετόν χρονι
κόν διάστημα τακτική 
τής διοικήσεως μέγι- 
στον προδικάζει κίνδυ
νον: τον κίνδυνον τής 
συμφοράς.

Τον κίνδυνον τούτον, 
πιστεύομεν ότι θά δι'ί'δη 
ή σημερινή Κυβέρνηαις 
καί κατά πρώτον λόγον 
ό Πρόεδρος αύτής Στρα 
τάρχης Παπάγος εις όν 
ποιούμεθα έκκλησιν.^

Άλλά καί σείς, κύρι
οι Συνάδελφοι, ήμείς 
όλοι, σφικταγκαλιασμέ-
νοι έν τή ένότητι πρέπει 
νά άποτρέψωμεν τήν συμ 
φοράν.
Άντιμετωπίξοντες τάς 

Αντίξοους περιστάσεις ό- 
φείλομεν νά μή άπομακ- 
ρυνθώμεν άπό τήν ιδέαν 
τής παλαιάς ’Εθνικής 
Τραπέξης καί τήν ύψη
λήν της άποστολήν καί 
άς συνεχίσωμεν^ τον Α
γώνα μας διά νά κρατή- 
σωμεν τήν σημαίαν και 
τήν έννοιαν τής ’Εθνικής 
Τραπέξης ύψηλά.

Εις τάς κρίσιμους πε
ριόδους δοκιμάζονται οι 
δΤΩΑΙΣΤΑΙ. % 

Μέ τήν πίατιν αυτήν 
όλων τό
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σάς σφίγγομεν 
χέρι θερμά.

Η ΔΙΟΙιΚΗΤΙ ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Αυτές τις μέρες κυκλοφόρη
σε ενα έκλεκτό παιδικά βιβλίο 
τοΰ συναδέλφου κ. Πάνου Βα- 
ζούρα μέ τον τίτλο «’Ασημένι
α Χαράματα» τραγούδια κι’ ά 
παγγελίες.

Στο βιβλίο αύτο τά παιδιά; 
μικρά καί μεγάλα, θά βρουν 
τήν άνοιξη,, τά πουλιά, τά λου 
λουδία, τήν ποττρίδα, τή θά
λασσα, τά ζώα, τά ψάρια, τήν 
παιδική γιορτή.

Στους ώραίους, γλυκούς, κι 
άψογους στίχους του, θά βρουν 
τήν αγάπη, τά παράδειγμα, 
τή μόρφωση, τή χάρι, τις ώμορ 
φιές .τής ζωής.

Κάθε στίχος του είναι , και 
μιά τρανή χαρά, κάθε ποίημά 
του καί μιά γλυκειά έκπληξη 
καί στά σύνολό του ενα ακού
ραστο κι’ ευχάριστο μορφωτι
κή μέσο γιά τούς τρυφερούς 
καί χαριτωμένους Αναγνώστες 
του.

Έν Άϋήναις 6 ’Ιουλίου 1954 
Πρός τον

Σύλλογον Υπαλλήλων Εθνικής 
Τραπέξης

Έ ν τ α ν Φ α
Κύριοι,

’Έχω τήν τιμήν νά σας άποστεί- 
λω αντίγραφα τών αποφάσεων τής 
ολομέλειας τοΰ Συμβουλίου Έπι- 
πικρατείας έπί τών παρά τοΰ ΰμε- 
μετέρου Συλλόγου άσκηΦειμών τε
λευταίως αιτήσεων άκυρώσεως κα, 
τά διαφόρων εκτελεστών διοικητι
κών πράξεων σχετικών πρός τήν 
λειτουργίαν τών Ασφαλιστικών 
’Οργανισμών τοΰ Προσωπικού τής 
Εθνικής Τραπέξης, ώς καί νά σάς 
έκθέσω τά έκ τής μελέτης τών α
ποφάσεων τούτων συμπεράσμα- 
τά μου, έφ’ δσον ταΰτα πα- 
ρουσιάξουν ένδιαφέρον τι δι’ υ
μάς ώς πρός τήν περαιτέρω τηρη- 
τέαν συμπεριφοράν τοΰ ύμετέρου 
Συλλόγου.

I.
Ύπό τοΰ Συλλόγου ήσκήθη έν 

πρώτοις διά τοΰ δικηγόρου κ. Θ.ι 
Τσάτσου ή άπό 1 6Μαίου 1953 αι- 
τησις άκυρώσεως τής ύπ’ άριθ. 
22883) 19.3.1953 άποφάσεως τοΰ 
Ύπουργοΰ τοΰ Εμπορίου, διά τής 
όποιας ένεκρίθη τό Καταστατικόν 
τής «Εθνικής Τραπέξης Ελλάδος 
καί ’Αθηνών Α.Ε.» έπί τφ λόγφ 
δτι ή διάταξις τής παρ. 3 τοΰ άρ
θρου 11 τοΰ Καταστατικού έπιτρέ- 
πει δπως καί τό Ταμεϊον Συντάξε
ων τού προσωπικού τής Εθνικής 
Τραπέξης έκπροσωπήται αύτοδικαί 
ως εις τάς γενικάς Συνελεύσεις 
τών μετόχων τής Τραπέξης διά 
τών Υπουργών Οικονομικών ’Ερ
γασίας καί Προνοίας. Ή αΐτησις 
αΰτη άπαρρίπτεται διά τής συ- 
νημμένως ύπ’ άριθ. 977)1954 άπο
φάσεως τοΰ Σ. Ε. έπί τή σκέψει 
δτι ή διάταξις τής προσβαλλόμε
νης υπουργικής άποφάσεως δένι 
δημιουργεί νέαν νομικήν κατάστα- 
σιν, άλλ’ απλώς έπαναλαμβάνει 8, 
τι ακριβώς δρίζει ή διάταξις τον 
άρθρου 2 τοΰ Ν. 2292)1953 «περί 
συγχωνεύσεως ανωνύμων τραπε- 
ξιτικών Εταιρειών». Έφ’ οσον δέ 
δέν δύναται νά προσβληθή ό Νό
μος ένώπιον τοΰ Σ.Ε., δέν δύνα- 
ται ώσαύτως νά προσβληθή καί 
υπουργική άπόφασις μή θεοπίξουσα 
νέον κανόνα δικαίου, άλλ’ απλώς 
έπαναλαμβάνουσα τό κείμενον τοΰ 
Νόμου.

II.
Ύπό τοΰ Συλλόγου ήσκήθη ώ

σαύτως, δι’ έμοΰ, αΐτησις άκυρώσε 
ως κατά τής ύπ’ άριθ. 56045)53 
άποφάσεως τοΰ Ύπουργοΰ Εργα
σίας δι’ ής έτροποποιήθη τό αρθρ.
1 τοΰ έν ίσχύ'ι Κανονισμού τοΰ Τα
μείου Συντάξεων τοΰ Προσωπικού 
τών Τραπεξών Εθνικής, Κτηματι
κής καί Ελλάδος, όμοια δ’ αιτη- 
σις άκυρώσεως κατά τής αύτής υ
πουργικής άποφάσεως ήσκήθη δι’ 
έμοΰ καί παρά τής Ένώσεως Συν
ταξιούχων τών Τραπεξών ’Εθνι
κής, Κτηματικής καί Ελλάδος, ώς 
καί άτομικώς παρά τών Συνταξι
ούχων κ.κ. Κ. Μάνου, X. Λαγοπα- 
τη, I. Σωτηροπούλου καί Κ. Τρι- 
ανταφύλλου.

Έπί τών προσφυγών τούτων, αί 
όποίαι συνεξεδικάσθησαν, έξεδόθηι 
ή συνημμένη ΰπ’ άριθ. 973)1954 ά- 
πόφασις το ϋΣυμβουλίου ’Επικρά
τειας διά τής όποιας γίνεται δε
κτόν δτι τό Ταμεϊον Συντάξεων 
τοΰ Προσωπικοΰ τής Εθνικής 
Τραπέξης ίδρύθη τό πρώτον ώς νο
μικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου 
μετά τον Ν. 2868)1922 καί δτι τό 
νομικόν τούτο πρόσωπον δέν απο
τελεί συνέχειαν τοΰ άπό τοΰ έτους 
1867 ίδρυθέντος καί λειτουργοΰν- 
τος Ταμείου Συντάξεων τοΰ προ- 
σωπικοΰ τής ’Εθνικής Τραπέξης, 
άλλ’ είναι τελείως ανεξάρτητον 
τούτου. ’Εάν δέ - λεγει η αποφα- 
σις τοΰ Σ.Ε. - διά τοΰ άρθρου 25 
τοΰ Καταστατικού τοΰ Ταμείου 
τοΰ 1926 ώρίσθη παρά τόνΝόμον 
οτι ή προϋπάρχουσα περιουσία τοΰ 
Ταμείου μεταβιβάξεται εις τό μετά 
τον Νόμον 2868)1922 συσταθέν 
νομικόν πρόσωπον δημόσιου δίκαι
ου, ή διάταξις αυτή ήδύνατο νά 
προσβληθή τότε ώς άκυρος ενώπι
ον τών τακτικών Δικαστηρίων. 
Κατ’ ακολουθίαν - συμπεραίνει ή ά 
πόφασις τοΰ Σ.Ε. - νομιμως ο Υ
πουργός τής Εργασίας έπεμβαίνει 
εις τά τής λειτουργίας τοΰ Ταμεί
ου, έφ’ δσον τούτο είναι νομικόν 
πρόσωπον δημοσίου δικαίου.

Ένφ δμως ταΰτα δέχεται τό 
Συμβούλων Επικράτειας, περαι

τέρω, στηρίξομενον έπί τής μετα
ξύ Ελληνικού Δημοσίου καί Εθνι
κής Τραπίέξης συμβάσεως τής 23) 
2)1928, κυρωθείσης διά τοΰ Ν. 
3483)1928, δι ής συνεφωνήθη δτι 
τά Ταμεία Συντάξεων καί Αύτα- 
σφαλείας τών Υπαλλήλων ’Εθνι
κής Τραπέξης άποτελοΰσιν αύτονό 
μους οργανισμούς διοικουμένους 
κατά τάς διατάξεις τών Κανονι
σμών αύτών, δέχεται οτι τό Ταμεϊ 
ον Συντάξεων τοΰ Προσωπικοΰ 
τών Τραπεξών ’Εθνικής, Κτηματι
κής καί Ελλάδος απολαύει αυτονο
μίας καί διέπεται άποκλειστικώς 
ύπό τών Καταστατικών αύτοΰ δια
τάξεων, αί όποίαι δέν δύνανται 
νά τροποποιηθούν παρά μόνον καθ’ 
ον τρόπον όρίξει αύτό τοΰτο τό Κα
ταστατικόν τοΰ Ταμείου. Έπί τή 
βάσει τής σκέψεως ταύτης τό Σ.Ε. 
δέχεταιπεραιτέρω δτι έφ’ δσον τό 
Ταμεϊον Συντάξεων άπήλαυε κατά 
νόμον καταστατικής αυτονομίας, 
δέν είχον έπ’ αύτοΰ εφαρμογήν αί 
διατάξεις τών Ν. 2070)1952, Α. 
Ν. τήςΐΐ Ν)6ρίου 1953 καί Ν.Δ. 
2520)1953 περί τροποποιήσεως 
τών καταστατικών τών ασφαλιστι
κών Ταμείων, καί κατ’ ακολουθίαν 
δέν έδικαιοΰτο ό Υπουργός τής 
Εργασίας, διά τής προσβαλλομέ- 
γης άποφάσεως του, νά προβή εις 
τροποποίησιν τοΰ Καταστατικού 
τοΰ Ταμείου χωρίς νά έχη τήν έπί 
πάντων τών σημείων τής άποφά
σεως αύτοΰ σύμφωνον γνοιμην τοΰ! 
Δ.Σ. τοΰ Ταμείου. Διά τόν λόγον 
τούτον τό Σ.Ε. ΑΚΥΡΟΙ ΤΗΝ Α- 
ΠΟΦΑΣΙΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ διά τής οποίας 
έτροποποιήθη τό Καταστατικόν 
τοΰ κοινού Ταμείου ανευ τής συμ- 
φόινου γνώμης τοΰ Δ.Σ. αύτοΰ, 
συγχοόνως δέ τονίξει τό Σ.Ε. οτι 
δ διά τοΰ Ν.Δ. 2626)1953 χωρι
σμός τοΰ κοινού Ταμείου εις δύο 
Ταμεία ούδαμώς αίρει τήν ώς ά
νω ακυρότητα, διότι ρητώς τό Ν. 
Δ. τοΰτο όρίξει δτι έκαστον τών
Ταμείων τούτων εξακολουθεί νά δι 
έπεται ύπό τοΰ Καταστατικού τοΰ 
κοινοΰ Ταμείου. Κατ’ ακολουθίαν 
κα τά δύο ειδικά Ταμεία έξακολου- 
θοΰν σήμερον νά διέπωνται ύπό 
τών καταστατικών διατάξεων τοΰ 
κονοΰ Ταμείου ώς αΰται εΐ 
χον προ τής τροποποιηθεί!)ς των 
διά τής ΰπ' άριθ. 56045)1953 άπο
φάσεως τοΰ Ύπουργοΰ τής ’Εργα
σίας, ή όποια ήκυρώθη.

Σπουδαιατέρα δμως συνέπεια 
τής άποφάσεως τοΰ Σ.Ε. είναι δτι 
διά ταύτης άναγνωρίξεται ή αυτο
νομία τοΰ κοινοΰ Ταμείου, ήτις αύ 
τονομία μετεδάθη ήδη καί εις τά 
δύο ειδικά Ταμεία, ώς κα τό γε
γονός, δτι δ Υπουργός τής Έργα! 
σίας ούδέν πλέον δύναται νά πρά
ξη πρός τροποποίησιν τών κατα
στατικών διατάξεων αύτών ανευ 
συμφώνου γνώμης τοΰ Δ.Σ. των.

Διά τής ανωτέρω άποφάσεως 
τοΰ Σ.Ε. καταδικάξεται τό Δημόσι
ον εις τήν δικαστικήν δαπάνην τσΰ 
Συλλόγου.

III.
Ύπό τοΰ ύμετέρου Συλλόγου καί 

τών κ.κ. Γ .Κώστη, Δ. Τσακίρο- 
γλου, Π. ΜοίΓτούση, Θ. Βενακίδη, 
Γ. Νικολάου, Β. Θωμοπούλου καί 
I. Τξωρτξωπούλου ήσκήθη επίσης 
δι’ έμοΰ αΐτησις άκυρώσεως κατά 
τής ύπ’ άριθ. 53941)53 άποφάσε
ως τοΰ Ύπουργοΰ τής ’Εργασίας 
δι’ ής διωρίσθησαν τά μέλη τής Έ 
πιτροπής, ήτις θά προέβαινεν εϊς 
την διανομήν τής περιουσίας τοΰ 
κοινού Ταμείου Συντάξεων, τοΰ 
Προσωπικού τών Τραπεξών ’Εθνι
κής, Κτηματικής καί Ελλάδος με
ταξύ τών νεοϊδρυθέντων δύο είδι- 
κών Ταμείων Συντάξεων.,

Κατά τής αύτής άποφάσεως ή- 
σκησαν επίσης αιτήσεις άκυρωσε- 
ως καί ή Ένωσις Συνταξιούχων 
τών Τραπεξών Εθνικής,, Κτηματι
κής καί Έλλαδος ώς και οι συντα
ξιούχοι κ. κ. Κ. Μανος, X. Λ,αγο- 
πάτης, I. Σωτηρόπουλος, καί Κ. 
Τριανταφύλλου. ’Όλαι αι αιτήσεις 
αδται συνεξεδικάσθησαν,, έξεδόθη 
δ’ έπί τούτων ή συνημμένη 975,) 
1954 άπόφασις τοΰ Σ.Ε., ήτις ε- 
Ααναλαμβάνουσα τά διά τής ώς 
άνω ύπ’ άριθ. 973)1954 δεκτά γε- 
νόμενα, δτι τό ζοινον Ταμεϊον Συν 
τάξεων ήτο νομικόν πρόσωπον δη,- 
μισίου δικαίου, δεχεται οτι η δια 
τοΰ Ν.Δ. 2626)1954 προβλεπομένη 
σύστασις Διοικητικής Επιτροπής 
διά τήν κατανομήν τής περιουσίας 
τοΰ καταργηθέντος κοινοΰ Ταμεί
ου εις τά άντ’ αύτοΰ συσταθένται 
δέν άντίκειται πρός συνταγματι-
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ Ν.Δ. 2510 Κ.Λ.Π.»
ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ

ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ 24ης ΑΥΓΟΥ
ΣΤΟΥ 1954
ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Έφ’ άπαξ συζηΓ 

τησις έπΐ τής αρχής, των άρθρων 
και του συνόλου τφΰ σχεδίου Ν. 
Δ. «περί συμπληρώσεΜς διατάξε· 
ών τινων τοΰ Ν. Δ. 2510) 1953 
«περί ρυθμίσεως ζητημάτων τινων 
τοΰ προσωπικού Τραπεζιτικών ‘Ι
δρυμάτων κοιί άλλων τινων διατά
ξεων:!.

Ό εισηγητής τής πλειοψηφίας 
κ. TP IΑΝΤΑΦΥΑΛΑΚ Ο Σ έχει 
τον λόγον.

(Εις τό σημεΐον τούτο τήν 
Προεδρικήν έδραν καταλαμβάνει ό 
Β' ’Αντιπρόεδρος κ. I. Τ ριαν- 
τ α ψ ύλ λ η ς).

Ε. ΖΑΝΝΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, 
θά παρεκάλουν ναι άναβληθή ή συ- 
ζήτησις τού σχεδίου Ν. Δ., κα
θόσον άπουσιάζει ό εισηγητής τής 
μειοψηφίας κ. Μητσοτάκης.

Δ. ΠΑΠΑΣ ΠΥΡ ΟΥ. Κύριε Πρό
εδρε, εις τήν ήμερησίαν διάταξιν 
είναι άναγεγραμμένον διά νά συ- 
ζητηθή πρώτον το σχέδιον Ν. Δ. 
τού Υπουργείου Γεωργίας. Έχων 
ΰπ’ δψει ά κ. Μητσοτάκης δτι θά 
συνεζητεΐτο τούτο πρώτον καί δτι 
θά κατηναλίσκετο ολόκληρος συ- 
νεδρίασις δεδομένης τής σπουδαι- 
ότητός του, άπουσιάζει. ΔΓ αυτό 
παρακαλούμεν, κύριε Πρόεδρε, τον 
Κ. Υπουργόν, νά άναβάλη τήν συ- 
ζήτησιν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. ’.Επικαλούμαι τήν

μνήμην σας, κύριοι συνάδελφοι, 6- 
τι δέν είναι άηθες, ούτε σπάνιον, 
νομοσχέδια πρύ υπολογίζει τις ό
τι θά συζητηθούν μετά δύο ώρας, 
νά σνμβη νά συζητηθούν ένωρίτε- 
ρον.

Ε. ΓΟΝΗΣ (Ύπ. Εργασίας). 
Κύριοι συνάδελφοι, τά σχέδια Ν. 
Δ. τοΰ Υπουργείου ’Εργασίας, 
είναι άναγεγραμμένα εις τήν ήμε
ρησίαν διάταξιν, καί εάν συνεζη- 
τειτο τό σχέδιον τοΰ ‘Υπουργείου 
Γεωργίας πρώτον, δέν έπεται έκ 
τούτου δτι δέν θά συνεζητοΰντο 
καί τα ακολουθούντο σχέδια τού 
Υπουργείου ’Εργασίας. "Ολαι αΐ 
προϋποθέσεις τού Κανονισμού έ
χουν τηρηθή καί επομένως ή συζή- 
τησις βαίνει όμαλώς.

Τ. TP I ΑΝΤΑΦΥΑΛΑΚ Ο Σ. Κύ
ριοι συνάδελφοι, τό ύπό κρίσιν 
σχέδιον Ν. Δ. είναι περιορισμένου 
άντικειμένου καί άμα σαφές

Τό σχέδιον τούτο έχει δύο σκέ- J τερον σκέλος.

Ε. ΓΟΝΗΣ (Ύπ. ’Εργασίας). 
Έπιφέρεται ή έξής τροπολογία:

’Από τό έδάφιον α' τής παρ. 2 
διαγράφεται ή περίοδος άπό «’Ε
πίσης εν τή έννοια τών συμβάσε
ων κλπ.» μέχρι τέλους τοΰ έδα- 
φίου.

Τ. ΤΡI ΑΝΤΑΦΥΑΛΑΚ Ο Σ. ’Ε
πίσης. νομίζω δτι εις τό έδάφιον 
ε' τοΰ αυτού άρθρου χρειάζεται 
άλλο ία φραστική διατύπωσις, ΐνά 
μή καί μετά τήν έπιψήψισιν τοΰ 
σχεδίου Ν. Δ. προκύψουν μελλον- 
τικώς παρερμηνίαι είς βάρος τών 
υπαλλήλων.

Είς τό άρθρον 2 λαμβάνεται έ
να μετρ ον διά τοΰ οποίου παρέ
χεται ή δυνατότης τά όφειλόμενα 
νά καταβάλλωνται διά κρατήσεων 
έκ τών συντάξεων καί νά μή κα
τακρατούνται έφ-’ άπαξ, άλλά κα
τά δόσεις.

Καί ήδη εισέρχομαι εις τό δεύ-

λη. Τό πρώτον σκέλος αυτού, α
φορά ζητήματα πού προέ,κυψαν ά
πό τήν εφαρμογήν τοΰ Ν. Δ. 
2510 διά τό προσωπικόν τών συγ 
χωνευθεισών Τραπεζών. Τό δεύ
τερον αύτοΰ σκέλος, είναι διάφο
ρον. Είς τό πρώτον σκέλος, λαμ- 
βάνονται μέτρα, τά όποια είτε δι
ασφαλίζουν τό προσωπικόν τών 
συγχωνευθε ισών Τραπεζών, είτε 
ρυθμίζουν προκύψαντα ζητήματα.

Ένδεικτικώς άναφέρι» τήν πα
ράγραφον 2 τοΰ άρθρου 1. Ή δι- 
άταξις αϋτη νομίζω δτι είναι άξία 
προσοχής. 'Αφορά τον ειδικόν λο
γαριασμόν προικοδοτήσεως τών 
θυγατέρων τών υπαλλήλων καί νο
μίζω δτι πρέπει ν’ άπαλειφθή.

κήν τινα διάταξιν.
IV. ·

‘Υπό τοΰ ύμετέρου Συλλόγου καί 
τών κ.κ. Γ. Κώστη, Δ. Τσακίρο- 
γλου, Π. Μουτούση, θ. Βενεκί- 
δη, Γρ. Νικολάου, Β. Θωμοπού- 
^.ου καί I. Τξωρτζωπούλου ήσκήθη 
τέλος δΓ έμοΰ αϊτησις άκυρώσεως 
καί κατά τής ύπ’ (Ion). 53747)53 
άποφάσεως τοΰ Υπουργού ’Εργα
σίας, διά τής οποίας συνεκροτήθη 
τό Διοικητικόν Συμβούλων τοΰ κοι 
νοΰ Ταμείου Συντάξεων Προσωπι 
κοΰ τής ’Εθνικής Τραπέζης. Έπι 
τής προσφυγής ταύτης έξεδόθη ή 
ύπ’ άριθ. 974)1954 άπόφασις τοΰ 
Συμβουλίου ’Επικράτειας, ήτις δέ
χεται δτι έφ’ δσον, κατά τ’ ανωτέ
ρω έκτεθέντα καί τά δια τής υπ’ 
άριθ. 973)1954 άποφάσεως τοΰ Σ. 
Ε' δεκτά γενόμενα, ήκυρώΰη ή υ
πουργική άπόφασις δι’ ής έτροπο- 
ποιήθησαν αί περί συγκροτήσεως 
του Δ.Σ. τοΰ Ταμείου καταστατι- 
καί διατάξεις αύτοΰ, έπεται δτι καί 
ό επί τή βάσει τών νέων τούτων 
(άκυρωθεισών) διατάξεων διορι
σμός τοΰ Δ.Σ. τοΰ κοινοΰ Ταμείου 
Συντάξεων είναι άκυρος καί άκυ
ροι επίσης είναι αί παρ’ αύτοΰ ε- 
νεργηθεϊσαι πράξεις. Δια τοΰτο το 
Σ.Ε. άκυροι τήν προσβαλλομένην 
άπόφασιν καί καταδικάζει το Δη
μόσιον είς τήν δικαστικήν δαπάνην 
τοΰ Συλλόγου.

V.
"Υπό τοΰ ύμετέρου Συλλόγου η- 

σκήθησαν ωσαύτως δΓ έμοΰ αιτή
σεις άκυρώσεως τόσον κατά τής 
ύπ’ άριθ. 50047)1954 άποφάσεως 
τοΰ ‘Υπουργού ’Εργασίας, δΓ ής 
διωρίσθησαν τά μέλη τοΰ Δ.Σ. τοΰ 
Ταμείου Αύτασφαλείας επι τριετεΐ 
θητείφ, οσον καί κατά τής ύπ’ άριθ 
50811)1953 άποφάσεως τοΰ Υ
πουργού ’Εργασίας, δΓ ής διωρί- 
σθη Διοικητική ’Επιτροπή διανο
μής τής περιουσίας τοΰ Ταμείου 
Αύτασφαλείας. Άμφοτερων, όμως 
τών αιτήσεων τούτων ή συζητησις 
«ναβληθεΐσα διά τήν 11 ’Ιουνίου 
1954, άνεβλήθη αιτήσει τοΰ είσηγη 
τοΰ καί πάλιν διά τήν 11 Νοεμβρί
ου 1954.

VI.
Έν συμπεράσματι δέον έν πρώ- 

τοις νά τονίσω δτι ή ευθυς μετά

τάς καθημερινάς εφημερίδας πανοι 
μοιότυπος εϊδησις περί άπαρρίψε- 
ως αίτήσεως άκυρώσεως τοΰ Συλ
λόγου, άσκηθείσης δήθεν κατά τοΰ 
χωρισμού τοΰ κοινού Ταμείου Συν
τάξεων, είναι άνακριβής καί υπο
βολιμαία, διότι ό Σύλλογος δέν ή- 
σκησε προσφυγήν κατά τοΰ χωρι
σμού τοΰ Ταμείου, διά τον άπλοΰν 
λόγον δτι δέν υπήρχε σχετική έκτε 
λεστή δοιηκητική πραθις ινα τήΥ 
προσβάλη, διατάξεις δέ Νόμου δέν 
προσβάλλονται, ώς γνωστόν, ευ
θέως δΓ αίτήσεως άκυρώσεως έ- 
νώπιον τοΰ Συμβουλίου ’Επικρατεί 
ας. Ό Σύλλογος διά τών προσφυ
γών του έπεδίωξε νά κατοχύρωση, 
τήν αύτονομίαν τοΰ κοινοΰ Ταμείου 
καί νά έμποδίση τάς αύθαιρέτους έ 
πεμβάσεις τοΰ ‘Υπουργού ’Εργα
σίας, επέτυχε δέ τον σκοπόν τού
τον, έφ’ δσον άνεγνωρίσθη δτι ό 
‘Υπουργός τής ’Εργασίας δέν έδι- 
καιοΰτο νά προβή είς τήν τροπο- 
ποίησιν τοΰ Καταστατικού τοΰ Τα
μείου άνευ τής ΣΥΜΦΩΝΟΥ έπί 
μάντων άνεξαιρέτως τών σημείων 
γνώμης, τού Δ.Σ. τού1 Ταμείου. 
Κατ’ ακολουθίαν, τόσον ή παρά 
τον Νόμον γενομένη διά τής προσ- 
βληθείσης ύπουργικής άποάσεως 
τροποποίησις τοΰ Καταστατικού 
τοΰ Ταμείου, δσον καί ή μετ’ αυ
τήν έκδοθείσα υπουργική άπόφασις 
περί διορισμού τών μελών τοΰ Δ.Σ. 
τοΰ Ταμείου (ή τών Ταμείων) εί
ναι άκυροι καί δλαι αί παρ’ αυτών 
γενόμεναι διοικητικοί πράξεις, εφ’ 
δσον έτελέσθησαν παρ’ οργάνων ά- 
κύρως διορισθέντων, άκύρως έγέ- 
νοντο.

"Οσον άφορφ τήν αύτονομίαν 
τοΰ Ταμείου Αύτασφαλείας, αυτή, 
θά κριθή κατά τήν συζήτησιν τών 
σχετικών προσφυγών τήν 11ην No 
ιεμβρίου 1954.

Μετά τιμής 
I. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

(Σ. Σ. Είς τό προσεχές 
ψύλλον τής Τραπεζιτικής θέ- 
λομεν δημοσιεύσει αντίγραφα 
τών έκδοθεισών αποφάσεων 
τοΰ Συμβουλίου τής ’Επικρά
τειας προς πλήρη, ένημέρωσίν 
σας έν σχέσει μέ τά ασφαλίτην εκδοσιν τών ανωτέρω αποφα- . Λ

σεων τοΰ Σ.Ε. δημοσιευθεΐσα εις στικα μσς Ταμεία).

ΔΓ αύτοΰ θεσπίζεται δτι δέν εί
ναι δυνατόν νά είναι μέλη τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου υπάλληλοι 
μή ευρισκόμενοι έν ένεργώ ύπη- 
ρεσίςε

Τό περ ιεχόμενον τοΰ άρθρου 7 
άπό οΐασδήποτε πλευράς έξεταζό- 
μενον, είναι ορθόν και άντέχει είς 
οίανδήποτε κριτικήν. Τό λαμβάνω 
ώς θέμα αρχής. Υπάλληλοι μή έν 
ένεργείςι δέν είναι δυνατόν νά 
συμμετέχουν είς συλλογικήν όρ- 
γάνωσιν τών εργαζομένων.

Ταΰτα εΐχον νά εϊπω έπι τής 
άρχής τοΰ ύπό συζήτησιν σχεδίου 
Ν. Δ.

Είσηγούμενος τήν έπιψήφισίν 
του, έπ ιφυλάσσομαι είς τήν κατ’ 
άρθρον συζήτησιν ναι αναπτύξω ω- 
ρισμένας τροπολογίας μου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Ό κ. Ζορμπάς 
έχει τον λόγον.

Ν. ΖΟΡΜΠΑΣ. Κύριοι συνά
δελφοι, τό ύπό κρίσιν σχέδιον Ν. 
Δ. κατετέθη δύο φοράς. Η πρώτη 
κατάθεσις φέρει υπογραφήν τοΰ κ. 
Ύπουργοΰ έπι τοΰ Εμπορίου και 
τοΰ Υπουργού τής ’Εργασίας, 
δεδομένου1 δτι και ό κ. ’Υπουργός 
έπι τοΰ ’Εμπορίου έχει αρμοδιό
τητα προκειμένου έπί Τραπεζιτι
κών ‘Ιδρυμάτων. Ή δεύτερα κατά- 
θεσις έγένετο ύπό μόνου τοΰ Υ
πουργού τής ’Εργασίας και δέν 
γνωρίζω έάν είς τάς απόψεις αύ
τοΰ σύμφωνη καί ό κ. Υπουργός 
έπί τοΰ ’Εμπορίου.

Ε. ΓΟΝΗΣ (Ύπ. ’Εργασίας). 
Παρέχω τήν διαβεβαίωσιν δτι εί
μαι άπολύτως σύμφωνος.

Ν. ΖΟΡΜΠΑΣ. Θά έδει κατά 
τό Σύνταγμα νά υπογράφεται καί 
ύπ’ αύτοΰ.

Νομίζω, δτι τό ύπό συζήτησιν 
σχέδιον Ν. Δ. αποτελεί συνέχειαν 
τών εύεργεσιών τοΰ Κράτους προς 
τήν Εθνικήν Τράπεζαν ‘Ελλάδος 
καί ’Αθηνών. ΔΓ άλλου χαριστι
κού Ν. Δ. ψηφισθέντος πρό ή με
ρών, παρεσχέθη είς τήν Τράπεζαν 
ή εύχέρεια νά πωλήση είς τό Δη
μόσιον κτίρια πραγματικής ίσως 
άξίας 32.000.000 δρχ., έμπορι- 
κής 6 μ ως τοιαύτης πολύ μικροτέ- 
ρας. Καί οϋτω ή Τράπεζα αυτή 
έκέρδισε σημαντικά ποσά.

Σήμερον έρχόμεθα, κ. συνάδελ
φοι, διά τοΰ ύπό κρίσιν σχεδίου 
Ν. Δ. ναι άπαλλάξωμεν τήν ’Εθνι
κήν Τράπεζαν άπό τάς υποχρεώ
σεις τάς οποίας έχει άναλάβει έ
ναντι του προσωπικού της. Άπαλ- 
λάσσομεν επίσης τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν ύποχρεώσεων αί όποΐαι 
έχουν άναγνωρισθη καί διά δικα
στικών αποφάσεων.

Διά τοΰ άρθρου 1 παράγραφος 
2 ορίζονται τά έξής :

«Ή Τράπεζα άπαλλάσσεται 
πόσης άπό τής συνάψεως τής τοι
αύτης συμβάσεως ή συμφωνίας 
τυχόν άναληφθείσης παρ’ αύτής ΰ- 
ποχρεώσεως, περί καταβολής είς 
τό οίκεΐον Ταμεΐον Συντάξεων τών 
παρ’ αύτοΰ καταβληθεισών καί έν 
τφ μέλλοντ ι καταβληθησομένωV 
κλπ.). Έχω ύπ’ δψει μου τό άπό 
1ης Σεπτεμβρίου 1953 έγγραφον 

τής ’Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος

καί 'Αθηνών προς τό Ταμεΐον Συν
τάξεων τοΰ προσωπικού τών Τρα
πεζών ’Εθνικής, Ελλάδος καί Κτη 
ματικής τό όποιον λέγει έπί λέξει 
τά έξής : (Άναγινώσκει).

Αύτήν τήν ύποχρέωσιν άνέλα- 
βεν έγγράφως ό κ. Διοικητής τής 
Τραπέζης άπέναντι τοΰ Ταμείου 
τοΰ προσωπικού τών Τραπεζών 
’Εθνικής, ‘Ελλάδος καί Κτηματι
κής. Έρχόμεθα τώρα ημείς καί 
άπαλλάσσομεν τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν αύτής τής ρητής ύποχρεώ- 
σεώς της. Είναι δυνατόν, κύριοι 
συνάδελφοι, νά διαγράψωμεν συμ
φέροντα μιάς τάξεως - ύπαλλήλω-ν 
έναντι τών εργοδοτών των; Είναι 
δυνατόν νά πρσβώμεν είς τοιαύτην 
άπαλλαγήν; Δικαιούμεθα είς τού
το; Έάν ή Εθνική Τράπεζα κα
τέβαλε μίαν προσπάθειαν μειώσε- 
ως τού τόκου, έάν μάς έλεγε δτι 
εϋρίσκετο είς οικονομικόν άδιέξο- 
δον, θά τήν έβοηθούσαμεν καί ή- 
μεΐς καί οί υπάλληλοί της, οί ό
ποιοι άναμφισβητήτως ένδιαφέρον- 
ται διά τά συμφέροντα τής Τρα
πέζης. Άντ’ αύτοΰ δμως βλέπο- 
μεν ότι ή Διοίκησις τής Εθνικής 
Τραπέζης Ελλάδος καί ’Αθηνών, 
κάμνει μεγάλας σπατάλας διά τον 
εΰπρεπισμόν τοΰ κεντρικού της 
μεΥάρου μή άπαραιτήτων, βλέπο- 
μεν δτι ή Τράπεζα διέψευσε τάς 
έλπίδας αί όποΐαι έστηρίχθησαν 
έπ' αύτής. Πώς είναι δυνατόν ή- 
μεΐς ώς τίμιοι άνθρωποι νά: πλή- 
ξωμεν τά συμφέροντα τών υπαλ
λήλων προς όφελος Τραπέζης οΰ- 
τω δρώσης; Νά καταργήσωμεν δί- 
κας; Νά έμποδίσωμεν έφαρμογήν 
συμβάσεων καί συμφωνιών; Νομί
ζω, δτι πρέπει νά ε’ίμεθα αυστη
ροί κριταί καί νά ύποχρεώσωμεν 
τήν Τράπεζαν νά εκπλήρωσή ά- 
πάσας τάς υποχρεώσεις της προς 
τούς υπαλλήλους της. Νά μή τής 
παράσχω,μεν καμμίαν συγγνώμην, 
διότι δέν άντεπεκρίθη είς τάς έλ
πίδας πού έπ’ αύτής έστηρίχθη
σαν.

Πέραν τούτων, κ. συνάδελφοι, 
τό άρθρον 3 ορίζει τά έξής: «Συν- · 
θήκαι έργασίας (ώραι εργασίας, 
άδειαι κλπ.) εύνοϊκώτεραι διά τό 
προσωπικόν έκατέρας τών συγχω- 
νευθεισών Τραπεζών κατά τόν πρό 
τής συγχωνεύσεως χρόνον, θεωπ 
ροΰνται διά τήν έφαρμογήν τών 
διατάξεων τοΰ παρόντος καί κατά 
τήν έκτέλεσιν τοΰ ’Οργανισμού ώς 
μή ύφιστάμεναι».

Δηλαδή επειδή λόγω μακράς 
παραδόσεως καί κύρους ή Εθνική 
Τράπεζα ήδυνήθη νά παράσχη 
στοιχειώδεις τινάς ανέσεις είς 
τούς υπαλλήλους της καί είχε κα
ταστήσει τόν βίον τών κάπως πιο 
άνετο έναντι άλλων υπαλλήλων, 
ενώ, οί υπάλληλοι τής Τραπέζης 
’Αθηνών δέν εΰρίσκοντο είς τό αυ
τό έπίπεδον, αντί νά έλθη καί νά 
ίσοπεδώση τάς συνθήκας ζωής 
τών υπαλλήλων τών δύο Τραπεζών 
προς τάς εύνοϊκάς συνθήκας. τών 
υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέ
ζι?, λέγει δτι, εΰνοϊκαΐ συνθήκαι 
τών υπαλλήλων τής Εθνικής Τρα
πέζης δέν ισχύουν καί δτι θά ίσχύ- 
σουν αί συνθήκαι ζωής τών ΰπαλλή 
λων τής Τραπέζης ’Αθηνών. Δηλα
δή αντί νά προχωρήση προς βελ- 
τίωσιν τών δρων ζωής τών υπαλ
λήλων της ή Τράπεζα οπισθοδρο
μεί. Είναι καί τοΰτο δείγμα τής

ων υπαλλήλων ’Οργανισμών Δήμο 
σίου Δικαίου».

‘Η τελευταία διάπαξις τοΰ άρ
θρου τούτου ώς βλέπετε, κ. συνά
δελφοι, άντιστρατεύεται τό άρ
θρον 3 τού Συντάγμοπος τό όποι
ον ορίζει, δτι, όλοι οί "Ελληνες 
είναι ϊσοι έναντι τοΰ Νόμου. Άπο 
τής άπόψεως αύτής τό άρθρον 3 
πρέπει νά διαγραφή.

Πέραν αύτοΰ καί άν ή διάταξις 
αϋτη δέν άντεστρατεύετο προς τό 
άρθρον 3 τοΰ Συντάγματος, θά έ- 
δει νά διαγραφή, διότι οί υπάλλη
λοι φοβούμενοι τά τρομοκρατικά 
μέσα τής Διοικήσεως τής Τραπέ
ζης, έξέλεξαν είς τήν διοίκησιν 
τοΰ Συλλόγου πρόσωπα άρτι έξελ- 
θόντα τής υπηρεσίας διά νά ασκή
σουν τά καθήκοντα των άνευ φό
βου καί έπιρροής τής Διοικήσεως 
τής Τροστέζης. Πώς θά έλθωμεν η
μείς είς άντίθεσιν προς τούς αν
θρώπους αυτούς οί όποιοι έξελέ- 
γησαν νομοτύπως διά νά διοική
σουν τόν Σύλλογον; Έάν ύπο
χρεώσωμεν τούς υπαλλήλους νά ε
κλέγουν διά τήν διοίκησιν τοΰ 
Συλλόγου έν ένεργείςι υπαλλή
λους, μέ τά μέτρα τά όποια λαμ
βάνει ή Κυβέρνησις καί ή Διοίκη- 
σις, ποιοι έν ένεργείςι υπάλληλοι 
θά τολμήσουν νά άντιστρατευθούν 
τά μέτρα τής Τραπέζης; Ποιοι σο
βαροί καί υπερήφανοι υπάλληλοι 
θά θελήσουν νά άναμιχθοΰν; Πώς 
θά λειτουργήση έν τοιαύτη περι- 
πτώσει ό Συνδικαλισμός, δταν οι 
υπάλληλοι δέν δύναται νά διεκδι- 
κήσουν τά δικαιώματα των; Θ ά 
,εύρεθοΰν βέβαια, μερι
κοί υπάλληλοι έ ξ έ- 
κείνων οί όποιοι συ
νηθίζουν νά κάμνουν 
ΰποκλήσεις, νά άνα- 
λάβουν τήν Δ ι ο ι κ η- 
σ ι ν τοΰ Σύλλογον, αλ
λά αύτοί θά έκτελοΰν 
τάς έντολάς τής Δι
κή σ ε ω ς καί δέν θα
ένδιαφέρωνται διά τά 
συμφέροντα τών υ
παλλήλων. Δέν νομίζω, κ. 
συνάδελφοι, δτι μέ τοιαΰτα μέτρα 
ΰπηρετοΰμεν τά δικαιώματα των 
υπαλλήλων καί τόν Συνδικαλισμόν

Χάριν τής ανάγκης τής έλευθέ- 
ρας έξελίξεως τοΰ Συνδικαλισμού 
είς τήν χώραν μας, ε’ίμεθα υποχρε
ωμένοι νά άφήσωμεν νά λειτουργή 
ση ελευθέριος ό Σύλλογος τών υ
παλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης. 
Παρακαλώ κ. συνάδελφοι, νά προ- 
σέξεται τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 
7. Προς τά συμφέρον τοΰ κοινωνι
κού συνόλου επιβάλλεται ή διάπατ 
ξις α&τη νά διαγραφή. Μή ώθοΰμεν 
ήμεΐε έκ τής Εθνικής ταύτης αι- 
θαύίσης τούς πτωχούς καί αδυνά
τους είς έκτροπός. "Ας ύποβοηθή- 
σωμεν τήν αρμονικήν συμοίωσιν 
τών Ελλήνων, ϊνα προλάβωμεν ά- 
νοιτροπάς. Μέτρα ως το παρόν 
σχέδιον Ν. Δ. δέν υποβοηθούν είς 
τοΰτο. ΔΓ αΰτό τό σχέδιον τοΰτο 
μάς ευρίσκει αντιθέτους καί θά τό 
καταψηφίσωμεν.

Ε. ΓΟΝΗΣ (Ύπ. Εργασίας). 
Κύριοι συνάδελφοι, επιθυμώ νά 
κατατοπίσω τό Σώμα έπί τών δι
ατάξεων τοΰ άρθρου 7. ΕΤσθε ε
νήμεροι έπι τών κατηγοριών αί ό
ποιοι ήκούσθησαν έναντι ον τοΰ 
άρθρου τούτου. ‘Η κυρία κατηγο-

νοοτροπίας καί τής Τραπέζης καί 1 ρία ήτο δτι δήθεν τούτο είναι άν-
τής Κυβερνήσεως,

Έρχόμεθα ήδη, κ. συνάδελφοι, 
είς τό άρθρον 7, τον οποίου ό ει
σηγητής τής πλειοψηφίας είσηγή- 
θη τήν έπιψήφισίν του.

Τό άρθρον/ ορίζει τά έξής: 
«Μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβου

λίου επαγγελματικών σωματείων 
άπόλυσιν αυτοδικαίως τήν ιδιότη
τά των τα/ύίτην άφ’ ής παύσωσιν 
νά εύρίσκωνται είς ενεργόν άσκη- 
σιν τοΰ άσκουμένου παρά τών με
λών τοΰ σωματείου έπαγγέλμα- 
τος. Ή διάταξις αυτή εφαρμόζε
ται έπί τών σωματείων Τραπεζι
τικών υπαλλήλων καί τών σωματεί

τισυνδ ικαλιστικόν.
Άρχικώς ή διόπαξις αΰτη δέν 

έχρηζεν έρμηνείας δτι, υπάλληλος 
μή ευρισκόμενος έν ένεργείςι δέν 
δύναται νά είναι μέλος τοΰ Συλ
λόγου τών έν ένεργείςι υπαλλή
λων.

Κύριοι, θάι ΐδητε όποια εΐναι ή 
πραγματική συνδικαλιστική άπο- 
ψις καί τί είναι ό Συνδικαλισμός. 
‘Ο κ. συνάδελφος, ό όποιος ώμί- 
λησε περί Συνδικαλισμού, νομίζω, 
δτι άγνοεΐ τά έξής άπλά πράγμα
τα. ‘Η διάπαξις αΰτη, δέν εΐναι 
καινοφανής. Ή ιδία διάταξις περι
λαμβάνεται είς τόν νόμον 2151, 
ή όποια έψηφίσθη έπί δημοκρατι-



κών λεγομένων Κυβερνήσεων και 
αναγράφει έπΐ λέξει τά έξης : 
(Άναγινώσκει). Επίσης ή αυτή 
διάταξις ϋπήρχεν εις τό καταστα
τικόν των υπαλλήλων τής Εθνικής 
Τραπέζης καί ή οποία έλεγεν, ό
τι, μέλη τής Διοικήσεως του Συλ
λόγου είναι μόνιμοι έν ένεργείφ υ
πάλληλοι. 'Αλλά τΐ έγένετο. Έν 
Τφ μεταξύ έπηκολούθησεν ή έκκα- 
θάρισις 600 υπαλλήλων τής Έθνι 
κής Τραπέζης. Ευθύς μετά τήν ά- 
πόλυσιν, έγένετο ή τροποποίησις 
τού καταστατικού βάσει τής ο
ποίας έπετρέπετο νά έκλέγωνται 
μέλη τοΰ Συλλόγου των έν ενερ
γείς υπαλλήλων, ύπάλληλοι μη 
ευρισκόμενοι έν ΰπηρεσίς. ’Εδώ, 
κύριοι συνάδελφοι, είναι τό άντι- 
συνδικαλιστικόν. Ένήργηοαν τήν 
τροποποίησιν διά νά έχουν τήν 
διοίκησιν οί άπολυθέντες υπάλλη
λοι τής Τραπέζης, έΥώ ύπάρχει 
Σωματεΐον των , Συνταξιούχων υ
παλλήλων τής Τραπέζης. Εις ό
λους τούς 'Οργανισμούς υπάρ
χουν Σύλλογοι των έν ένεργείςϋ 
άφ’ ένός υπαλλήλων και των συν
ταξιούχων άφ’ Ετέρου. Είναι δέ 
γνωστόν, ότι υπάρχει πάντοτε άν- 
τίθεσις μεταξύ των συμφερόντων 
τών έν ένεργείς υπαλλήλων καί 
των συνταξιούχων. Τί συμβαίνει 
έν προκειμένφ; Οί 600 άπολυθέν
τες υπάλληλοι, προσέρχονται εις 
τάς συνελεύσεις άθρόως, ίσως δι
ότι ένδιαφέρονται διά τήν επανα
φοράν των είς τήν Τράπεζαν καί 
οΰτω άλλοιώνουν τήν βούλησιν τών 
έν ενεργείς υπαλλήλων. Ή^διάτα- 
ξις, όπως εΤπον κύριοι συνάδελ
φοι, δεν είναι καινοφανής. Είναι 
έκτος πραγματικότητος οί συνόι- 
δελφοι οί όμιλήσαντες περί άντι- 
συνδικαλισμοθ κλπ. Δεν ύπάρχει 
είς τον κόσμον όλόκληρον παρό
μοια διάταξις. Δηλαδή, οί άπο- 
χωρούντες υπάλληλοι, νά είναι μέ
λη τοΰ Συλλόγου τών έν ένεργείς 
υπαλλήλων. Δέν είναι δυνατόν, κύ
ριοι συνάδελφοι, έφ’ όσον έπαυ
σαν νά έργάζωνται νά εΤναι μέλη 
τοΰ Συλλόγου τών έν ένεργείς υ
παλλήλων καί νά Εχουν ώς έπάγ- 
γελμα τήν έκπροσώπησιν αυτών. 
Αυτός είναι ό πραγματικός Συν
δικαλισμός. Οί έργάται μόλις ή- 
κουσαν ότι πρόκειται νά θεσπισθή 
ή έν λόγφ διάταξις, ποικιλοτρό- 
πως έξέφρασαν τήν ευγνωμοσύνην 
των προς τήν Κυβέρνησιν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. ‘Ο κ. Σαβδό- 
πουλος έχει τον λόγον.

Ε. ΣΑΒΟΠΟΥΛΟΣ. Κύριοι συ
νάδελφοι, λυπούμαι, διότι αΰρίσκυ 
μαι καί πάλιν είς τήν δυσάρεστον 
θέσιν έχω αντίθετον γνώμην προς 
τον αγαπητόν κ. Υπουργόν τής 
"Εργασίας, έξ αφορμής τοΰ ύπό 
κρίσιν σχεδίου Ν. Δ. "Εχω αντί
θετον γνώμην, τήν όποιαν 8ά προ
σπαθήσω νά αναπτύξω δα' ολίγων.

’Από τον άξιστιμον κ. Υπουρ
γόν ήκουσα τά υπέρ τοΰ νομοσχε
δίου καί υπό τών κ.κ. συναδέλφων 
τά κατά. Έπί τοΰ παρόντος νομο
σχεδίου, κύριοι συνάδελφοι, Εχω 
νά κάνω όλίγας παρατηρήσεις, αί 
όποΐαι στηρίζονται επί τοΰ Συν
τάγματος. Έλέχθη άπό τον άξιότι 
μον κ. Υπουργόν, ότι έπί Κυβερ- 
νήσεως Κέντρου, παρεισέφρησε 
διάταξις άντιδημοκρατική διά 
τούς έργάτας. Θέλω νά τονίσω 
ότι, τουλάχιστον, έξ ίσου προς 
τάς πρσηγηθείσας Κυβερνήσεις 
δημοκρατική, είναι καί ή Κυβέρ- 
νησις τοΰ Στρατάρχου ’Αλεξάν
δρου Παπάγου.

Αί παρατηρήσεις μου, κύριοι 
συνάδελφοι, είναι αί κάτωθι:

Τό άρθρον 57 τοΰ Συντάγμα
τος, έπιβάλλει όπως πάσα πρότα 
σις νόμου δέον είς μέν τήν Ειση
γητικήν "Εκθεσιν ν’ άναφέρη τήν 
‘τροποποιουμένην διάταξιν, είς δέ 
τό κείμενον ώς διαμορφοΰται ή 
νέα διάταξις, άλλως δέν είσάγετα 
προς συζήτησιν. Είς τό αρθρον 4 
τοΰ ύπό κρίσιν σχεδίου,δέν έτηρή- 
θη ή Συνταγματική αυτή έπιταγή, 
καθ’ όσον δέν αναγράφεται ή διά- 
ταξις, ή όποια τροποποιείται. 
Νομίζω ότι, ό,τιδήποτε έχει σχέ- 
σιν μέ τό Σύνταγμα, πρέπει νά τό 
σεβόμεθα.

Δευτέρα παρατήρησις. Εχει σχέ 
σιν καί αυτή έπί τοΰ Συντάγμα
τος, είναι ή έξης: Διά τοΰ άρθρου 
3 τοΰ Συντάγματος, ότι οί πολΐ- 
ται είναι ’ίσοι ένώπιον τοΰ νόμου. 
Είς τό αρθρον 7 όμως, τοΰ ύπό 
κρίσιν σχεδίου, γίνεται διαχωρι
σμός τών πολιτών, ό όποιος δέν 
θά Επρεπε νά γίνεται.

Έάν ό αξιότιμος κ. Υπουργός 
είχε κάποιαν δικαιολογίαν, όσον 
άφοοά τήν συνδικαλιστικήν ηγε
σίαν διατί δέν τίθεται γενική δι- 
άταξις;

Φρονώ ότι τό νομοσχέδιον θά 
πρέπει νά άποσυρθή, χάριν τοΰ 
σεβασμοΰ προς τό Σύνταγμα, καί 
νά τύχη μεγαλυτέρας προσοχής.

Ε. ΓΟΝΗΣ (Ύπ. Εργασίας).

Εξήγησα, κύριε συνάδελφε, ότι ή 
συνδικαλιστική ήγεσία δέν θίγε
ται. Είναι άβάσιμον, ότι αΰτη κα- 
ταργεΐται είς τάς Τροστέζας καί 
τούς ’Οργανισμούς Δημοσίου Δι
καίου.

Ε. ΣΑΒΒΟΠΟΥΔΟΣ. Αμτό ά- 
κριβώς, κύριε Υπουργέ, ύποστηρί 
ζω καί έγώ. Διατί διαχωρίζετε 
τάς Τραπέζας;

Ε. ΓΟΝΗΣ (Ύπ. ’Εργασίας). 
Δέν τάς διαχωρίζω. Είναι δικαίω
μα τής Πολιτείας, κύριε συνάδελ
φε, νά έπέμβη είς ας περιπτώσεις 
υπάρχει άνάγκη.

Ε. ΣΑΒΒΟΠ ΟΥΔΟΣ. Λυπού
μαι, κύριε Υπουργέ, διότι δέν δύ
ναμαι νά συμφωνήσω' μαζί σας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. ‘Ο κ. Ποατασπύ- 
ρου έχει τον λόγον.

Δ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ. Κύριοι συ
νάδελφοι, ήκουσα τά όσα άνέφε- 
ρεν ό κ. Υπουργός, έν σχέσει μέ 
τό θέμα πού προκύπτει άπό τό άρ
θρον 7. Δέν 6ά άπασχολήσω περισ 
σότερον μέ τό θέμα αυτό τήν Επι
τροπήν, καθ’ όσον συμφωνώ προς 
τάς απόψεις τών αξιότιμων συνα
δέλφων κ.κ. Ζορμπά, Σαβοπούλου.

Νομίζω όμως ότι υπάρχει είδι- 
κώτερον θέμα έπΐ τοΰ όποιου έφι- 
στώ τήν προσοχήν τοΰ κ. Ύ 
ττουργοΰ. Ύπό εϊδικάς συνθήκας 
τελοΰν ο ίΰπάλληλοι τής Εθνικής 
Τραπέζης, Ελλάδος καί ’Αθηνών 
καί είναι βέβαιον ότι Εγιναν άπσ 
λύσεις κατ’ άλλους μέν 600 κατ’ 
άλλους δέ περί τους 800.

Ε. ΓΟΝΗΣ (Ύπ. ’Εργασίας). 
Μέ τούς παραιτηθέντας, άνέρχον- 
ται είς 632.

Δ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ. Συμβαίνει 
το έξης, κύριε Υπουργέ. Δέν υ
πάρχει έπί τών άπομεινάντων ύ- 
παλλήλων κατασφάλισις καί οί 
υπάλληλοι προσέρχονται είς τήν 
υπηρεσίαν των μέ τον εφιάλτην 
τής άπολύσεώς των.

Κύριε υπουργέ, έάν δέν ύττάρ- 
χη κατασφάλισις είς τούς υπαλλή
λους, ποιος έξ αυτών θά τολμήση 
νά Ελθη είς άντίθεσιν μέ τήν δι- 
οίκησιν τοΰ τραπεζιτικού Ιδρύ
ματος;

’Ιδού ό λόγος, κ. Υπουργέ, 
πού άνησυχοΰμεν ειδικά διά τό 
"Ιδρυμα αυτό, διότι ή Διεύθυνσις 
Εχει τό δικαίωμα νά άπολύίη άνε- 
ξελέγκτως τούς υπαλλήλους. Νο
μίζω ότι έκεΐνος ό όποιος Εκλέγε
ται θά πρέπει νά άπομένη είς τήν 
Διοίκησιν τοΰ συνδικαλιστικού 
οργανισμού τουλάχιστον διά τό 
μέλλον. ‘Η άπόλυσις, κ. Υπουρ
γέ, νά εΐσθε βέβαιος, ότι αποτε
λεί τήν μέσιν λύσιν.

Ε. ΓΟΝΗΣ (Ύπ. Εργασίας). 
Κύριε συνάδελφε, δέν δύναται ή 
Διεύθυνσις νά άπολύη υπαλλή
λους. Διά νά άπολύση ύπαλλή- 
λους Εγινεν ειδικός νόμος καί με
τά τήν λήξιν τής ισχύος τοΰ νό
μου αύτοΰ ύπάρχει ό Κανονισμός 
τοΰ Ιδρύματος.

Δ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ. Βάσει τοΰ 
νόμου όμως αύτοΰ, κ. Υπουργέ, 
τά "Ιδρυμα Εξακολουθεί νά άπο
λύη.

Ε. ΓΟΝΗΣ (Ύπ. ’Εργασίας). 
"Οχι, κ. συνάδελφε. Υπάρχει ό 
Κανονισμός.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Ό κ. Βουδούρης 
Εχει τον λόγον.

Π. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ. Κύριε Πρό
εδρε, έπειδή έλέχθησαν ώρισμέναι 
άναλήθειαι έκ μέρους τοΰ συνα
δέλφου κ. Ζορμπά, ίσχυρισθέντος 
ότι ήγοράσθησαν παρά τής ’Εθνι
κής Τραπέζης χαριστικώς άκίνητα 
τού Δημοσίου, ώς. εισηγητής έπί 
τοΰ νομοθετήματος εκείνου, είμαι 
υποχρεωμένος νά άπαντήσω. Με- 
τέβην είς τάς αρμόδιας Υπηρεσί
ας καί εκ τής σχετικής έρεύνης 
διεπίστωσα ότι ουδέν τό παράνο
μον ή χαριστικόν Ελαβε χώραν. 
Άντιθέτως έλήφθησαν όλα τά μέ
σα προστασίας τών συμφερόντων 
τοΰ Δημοσίου. Τό Δημόσιον έπλή- 
ρωνε μεγάλα ενοίκια. Μέ τά Ενοί
κια 3—4 Ετών είναι δυνατόν νά 
Εξοφληθούν τά κτίρια. Έπί του 
συζητουμένου σχεδίου άνέφερεν ό 
κ. Ζορμπάς ότι τό νομοσχέδιον έ
γένετο διά νά περιορίση συνδικα- 
λιστικώς τούς υπαλλήλους τής ’Ε
θνικής Τραπέζης.

Υπάρχει, κ. συνάδελφοι, ό Κα
νονισμός τής Τραπέζης όστις Ε
φαρμόζεται καί θά πρέπει νά Ε
φαρμόζεται, ώστε /ά προστατεύων 
ται οί υπάλληλοι τών Τραπεζών, 
διότι εΰρίσκονται πράγματι είς 
μειονεκτικήν θέσιν.

Δέν εΤμαι Έξ εκείνων, κ. συνά
δελφοι, ό όποϊος θά άναλάβιω τήν 
ύποστήριξιν τής Τραπέζης είς βά
ρος τών υπαλλήλων, άλλα δέν νο
μίζω ότι Επιτρέπεται νά προβάλ
λεται είς κάθε νομοσχέδιον τό ό
ποιον εισάγει ή Κυβέρνησις τοΰ 
Ελληνικού Συναγερμού ή άντισυν

ταγματικότης δΓ εντελώς τυπι
κούς λόγους.

Ε. ΓΟΝΗΣ (Ύπ. ’Εργασίας). 
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν αί 
τροποποιούμενοι διατάξεις. Έπί 
τοΰ άρθρου 4 πού άνέφερεν ό κ. 
Σαββόπουλος, Εχω νά τον πληρο
φορήσω ότι πρόκειται περί τρο
πολογίας προστεθείσης μεταγενε
στέρους καί δΓ αυτό δέν ύπάρχει 
καί τροποποιημένη διάταξις. "Ο
ταν κατέθεσα τό νομοσχέδιον α- 
πασαι αί τροποποιούμενοι διατά
ξεις εΐχον παρατεθή. Μετά τήν κα- 
τάθεσιν τροπολογιών καί τήν έξέ- 
τασιν τούτων καί άποδοχήν ώρι- 
σμένων τούτων έκαμα μίαν άνατύ- 
πωσιν τοΰ σχεδίου ή οποία διευ
κολύνει τήν συζήτησιν. Τών διά 
τροπολογιών προστεθεισών διατά
ξεων δέν ύπάρχουν αί τροποποι
ούμενα! διατάξεις.

Ε. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ. Κύριε 
Υπουργέ, ό αξιότιμος υπουργός 
Δημοσίας Τάξεως, διά τον λόγον 
αυτόν άπέσυρεν νομοσχέδιον τό 
όποιον εΐχεν ύποβληθή είς τήν Ε
πιτροπήν προς ψήφισιν.

Π. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ. ’Εκείνο τό 
οποίον θά πρέπει νά πράξωμεν 
διά τούς ύπαλλήλους, θά τό πρά
ξωμεν. Δέν νομίζωι ότι διά τυπι
κούς καί μόνον λόγους θά: πρέπει 
νά άποσυρθή τό νομοσχέδιον. 
Τάσσομαι υπέρ τής ψηφίσεως τοΰ 
ύπό κρίσιν σχεδίου Ν. Δ,

X. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ. Κύριοι 
συνάδελφοι, δέν νομίζω ότι τό ύπό 
κρίσιν σχέδιον Ν. Δ. πάσχει άν- 
τισυνταγματικότητά τινα. Δέν εΤ
ναι δυνατόν νά στηριχθή σοβαρώς 
ότι έπί κεφαλής μιας συνδικαλι
στικής όργανώσεως έν ιένεργεί<? υ
παλλήλων νά τίθ'ενται πρώην συ
νάδελφοι τούτων ευρισκόμενοι ήδη 
έν συντάξει καί τών όποιων πολ- 
λάκις αν όχι πάντοτε τά συμφέ
ροντα συγκρούονται. Φρονώ κατά 
ταΰτα ότι τό ναμοθέτημα είναι 
σύμφωνον προς τό Σύνταγμα Καί 
δέον νά ψηψισθή τό ταχύτερον.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. ‘Ο κ. Ζορμπάς 
Εχει τον λόγον.

Ν. ΖΟΡΜΠΑΣ. Κύριε Πρόεδρε, 
κατηγοροΰμαι ύπό τοΰ κ. Βουδού- 
ρη, ότι εΤπον άναληθείας. Έγώ 
είς τήν αίθουσαν αυτήν διακονώ 
έπί μίαν τετραετίαν συνεχώς καί 
Εχω συνηθίσει νά τήν σέβομαι ά- 
πολντως καί νά μη λέγω άναλη
θείας. ΕΤπον ότι τό περί ού ό λό
γος Ν. Δ. ήτο χαριστικόν καί Ε
πιμένω. έπί τούτου. Εΐπεν ό κ. 
Βουδούρης ότι τό Δημόσιον έπλή- 
ρωνε πολλά Ενοίκια τόσα ώστε είς 
3—4 Ετη θάι Εξοφληθούν διά τών 
Ενοικίων τά κτίρια. Τοΰτο δέν εΤ
ναι άληθές. "Οπως προκύπτει ά
πό τήν εκθεσιν τοΰ Γεν. Λογιστη
ρίου τό Δημόσιον πληρώνει δΓ Ε
νοίκια τών κτιρίων πού θά έξοικο- 
νομήση 750.000 δραχμάς έτησί- 
ως. Θά πληρώση είς τήν Τράπε
ζαν 32.000.000 ήτοι θά Εξόφλη
ση τά κτίρια ταΰτα διά τών Ενοι
κίων μετά 40 έτη. ΕΤναι συμφέ- 
ρουσα ή άγορά αυτή; ’Αγοράζει 
τό δημόσιον μέ τήν πραγματικήν 
ίσως αξίαν τών κτιρίων, ή Εμπορι
κή των όμως άξια ήτο πολύ μι- 
κροτέρα ίσως καί κατά τό ήμισυ. 
ΔΓ αυτό εΤπον καί έπαναλαμβά- 
νω χωρίς νά λέγω άναληθείας ό
τι το νομοσχέδιον εκείνο ήτο χα
ριστικόν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. "Ο κ. Μπακλα- 
τζής Εχει τον λόγον.

Ε. ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ. ‘Ο άξιότι- 
μος κ. Υπουργός έπί τής Εργα
σίας έν τή προσπάθεια του προς 
επιλυσιν τών διαφόρων Εργατι
κών ζητημάτων μάς παρουσιάζει 
πάντοτε μίαν κατάστασιν βεβια- 
σμενην καί θά μου έπιτραπή νά 
ε’ίπω ολίγον άμελέτητον. Τοΰτο 
διεπιστωθη είς προηγούμενα νο- 
μοσχέδια, Τό αυτό διαπιστοΰται 
καί είς τό ύπό κρίσιν σχέδιον 
Ν.Δ.

Νομίζω ότι διά τοΰ τρόπου 
τοΰ προτεινομένου τοΰ υπό κρί
σιν σχεδίου, δημιουργοΰμεν κα
κόν προηγούμενον, διότι τορπιλ- 
λίζομεν τήν πίστην τών πολιτών 
προς τά Κράτος.

Έκάλεσεν κ. συνάδελφοι, τό 
Κράτος τούς ύπαλλήλους, ή τούς 
αξιωματικούς καί τούς είπεν.
Εάν θέλετε νά φύγετε μπορείτε 

ύπό ώρισμέ,νας προϋποθέσεις. 
’Αλλά δυστυχώς μετά πάροδον 
μικροΰ χρονικοΰ διαστήματος τό 
Κράτος αθετεί τάς υποχρεώσεις 
του. Νομίζω ότι πρέπει νά σεβώ- 
μεθα τάς υποχρεώσεις μάς. Αυτό 
τοΰτο ακριβώς παρατηρεΐται καί 
είς τό ύπό κρίσιν σχέδιον Ν. Δ. 
Ή Τράπεζα κλονίζει διαρκώς τήν 
πίστην τών πολιτών. Αί διατά- 
ξες 6ά ήδύναντο νά Εχωσιν μελ
λοντικήν ίσχύν. Βέβαιου είναι ότι 
άπελύθησαν υπάλληλοι δι’ οικο
νομίαν καί τοΰτο ώς ίσχυρίσθη 
τότε ή Κυβέρνησις διά τήν μεί- 
ωσιν τοΰ τόκου. Ερωτώ όμως, 
διεπιστώσατε μείωσιν τοΰ τόκου;

Ένώ λέγομεν ότι Εχομεν τόκον 
9ο)ο αισίως έφθάσαμεν νά ΐπτερ- 
βαίνη οΰτος τό 25ο)ο είς πολλάς 
δέ περιπτώσεις άκάμη καί 30ο)ο.

Διά τούς λόγους αυτούς, τάσ- 
οσμαι εναντίον τοΰ υπό κρίσιν 
σχεδίου Ν. Δ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Έξαντληθέντος 
τοΰ καταλόγου τών ομιλητών, έρω 
τώ τήν ’Επιτροπήν, έάν δέχεται 
τό ώς άνω σχέδιον κατ’ άρχήν.

Πολλοί ΒΟΥΑΕΥΤΑ1. Μάλι
στα, μάλιστα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. ‘Η ’Επιτροπή 
παρεδέχθη. Είσερχόμεθα είς τήν 
κατ’ άρθρον συζήτησιν.

‘Ο κ. Ν. Ζορμπάς Εχει τον λό
γον έπΐ τοΰ άρθρου 1.

Ν. ΖΟΡΜΠΑΣ. Κύριε Υπουρ
γέ, ύπάρχει μία τροπολογία τών 
κ. κ. Πολυχρονίδη Μεταξά κλπ., 
τήν άποδέχεσθε;

. Ε ΓΟΝΗΣ (Ύπ. Εργασίας). 
Διετύπωσα ώς έξης τήν περίπτωυ 
σιν ε' τής' 2 παραγράφου : (Ά- 
ναγινώσκει).

Ν. ΖΟΡΜΠΑΣ. Κύριε Υπουρ
γέ, είς τήν παράγραφον 2, τό έ- 
δάφιον 6 παραμένει;

Ε. ΓΟΝΗΣ (Ύπ. Εργασίας). 
Μάλιστα, κύριε συνάδελφε, δια
τηρείται.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. ‘Ο κ. Θεοτόκης 
Εχει τον λόγον.

Σ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ. Κύριοι βου- 
λευταί, έπί τοΰ άρθρου 1, είναι 
άνάγκη νά ύπάρξη μία τροπολο
γία. ’Αλλά ή διατύπωσις αυτής 
τής τροπολογίας είναι άνάγκη νά 
τύχη τής δεούσης διευκρινίσεως 
ένώπιον ύμών, διά νά άποκτήσετε 
άντίληψιν, ποιων θεμάτων καλού- 
μεθα οί έν τή Επιτροπή, έν άρ- 
μονί<χ μέ -τήν Κυβέρνησιν, νά έπι- 
λύσωμεν. ‘Η περίπτωσις αυτή, 
παρουσιάζει πραγματικώς Εξαιρε
τικόν Ενδιαφέρον καί λυπούμαι, 
διότι χρήζει νομοθετικής ρυθμίσε- 
ως. Είς εύνομούμενον Κράτος 
χρειάζεται νά μη ύπάρχη άνάγκη 
νομοθετικής ρυθμίσεως είς τοιάύ- 
τας περιπτώσεις.

Προ τοΰ πολέμου, κύριοι συνά
δελφοι, τοΰ 1940, ύπηρέτει __ είς 
τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος εις υ
πάλληλος.

‘Ο υπάλληλος οΒτος συνελήφθη 
άπό τούς ’ I ταλούς καί έστάλη έ
πί 2]Δ έτη είς Στρατόπεδον συγ- 
κεντρώσεως έν ’ I ταλίφ. Διέφυγεν 
όμως τοΰ Στρατοπέδου συγκεν- 
τρώσεως τής ’Ιταλίας καί διω- 
χετεύθη διά τών Συμμαχικών ’Αρ
χών είς την Μέσην ’Ανατολήν.

Έκ τής περιπέτειας του αυτής 
καί τής διαφυγής του, έτραυματί- 
σθη σοβαρώς είς τον δεξιόν πόδα, 
επαθε γάγγραινα, έχειρουργήθη 
είς τήν Μέσην ’Ανατολήν καί έχα
σε τό πόδι του. "Αμα τή απελευ
θερώσει, έπανήλθεν οΰτος καί ό 
αδελφός του είς τήν Ελλάδα. Καί 
ό μέν πρεσβύτερος άδελφός, έπα- 
νακάμπτων είς τήν ιδιαιτέραν του 
πατρίδα, έτορπιλλίσθη ύπό τοΰ 
ΕΛΑΝ καί έπνίγη, ό δέ άλλος ά
δελφός έφθασεν — &ς εΐπωμεν— 
έν ζωή.

Φυσικόν ήτο, ότι ό ύπάλληλος 
αυτός Εκαμε χρήσιν του δικαιώμα
τος τής Εθελούσιας Εξόδου, διότι 
δέν ήδύνατο άλλωστε νά ύπηρετή- 
ση περαιτέρω, Εχων — ώς σάς 
εΐπον — τον Ενα πόδα του κομμέ
νου Εως τον μηρόν. Μετά παρέ- 
λευσιν μηνών άπό τής εθελούσιας 
έξόδου του, ή Τράπεζα τής Ελ
λάδος τοΰ έκοινοποίησεν Ενα χαρ
τί, διά τοΰ όποιου τοΰ έδήλου τά 
κατωτέρω: «Κύριε, σεΐς δέν άπε- 
λύθητε λόγφ Εθελούσιας έξόδου, 
άλλα λόγφ καταργήσεως θέσεφς». 
Καί άπό έκεΐ πού Επαιρνε τήν οϊ- 
αν Εδικαιούτο έκ τής Εθελούσιας 
έξόδου σύνταξιν, άπό τής μιας είς 
τήν άλλην ημέραν, διά πράξεως 
μονομερούς τής Τραπέζης Ελλά
δος, εύρέθησαν μειωμένα! αί άπο- 
δοχαί του λίαν σημαντικώς.

Μετά τά γεγονότα αύτά, κατε- 
βλήθη προσπάθεια διοικητικής ρυ
θμίσεως τής ύποθέσεως ταύτης. 
Καί πράγματι, τής Τραπέζης Έλ 
λάδος ότι ήτο άπό πάσης πλευ
ράς ηθικώς απαράδεκτου τό γε
γονός, ότι όμηρος πολέμου έπί 
2’/2 Ετη διατελέσας έν όμηρία καί 
διέφυγεν αυτήν, ύποστάς έπί πλέ
ον ακρωτηριασμόν, νά τυγχάνη 
τοιαύτης ήθικώς άπαραδέκτου με- 
ταχειρίσεως, έν τούτοις, κύριοι 
βουλευταί, Εστάθη άδύνατον διά 
διοικητικής πράξεως τής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος νά τακτοποιηθή 
ή ύπόθεσις αυτή.

Καί έρχόμεθα σήμερον νά συ- 
ζητήσωμεν νομοθετικήν ρύθμισιν 
διά τήν τακτοποίησιν τής ύποθέ
σεως αυτής. "Οπως ,θά ξεύρητε 
δέν αξίζει, όταν ομιλώ άπό τοΰ 
βήματος αύτοΰ, νά υποστηρίζω 
προσωπικάς υποθέσεις. Φρονώ, ό
μως, ότι εΤναι διά την ΰπόστασιν 
τής έθνικόφρονος Ελλάδος άπα- 
ρό.δεκτος ή περίπτωσις αυτή. Δέν 
είναι δυνατόν άνθρωποι, οί όποιοι

ΰπέστησαν, μεθ’ όλας αύτάς τάς 
περιπετείας, τοιαύτας οικογενεια
κός έμπλοκάς, ή συμφοράς, νά 
τυγχάνουν τοιαύτης κακομεταχει- 
ρίσεως.

Διά νά ύπάρξη ή άναγκαία ρύ- 
θμισις τοΰ1 ζητήματος τούτου, θά 
παρεκάλουν όπως προστεθή ώς 
παράγραφος 3 τοΰ άρθρου 1, ή 
έξής τροπολογία: (Άναγινώσκει)

Τινές ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ. Υπάρχει 
τρίτη παράγραφος.

Σ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ. Δέν ύπάρχει 
τρίτη παράγραφος, ύπάρχει 5η 
περίπτωσις τροποποιήσεως τής 
2ας παραγράφου. Λοιπόν, ή τρο
πολογία είναι ή έξής:

«Οΐ άνάπηροι καί όμηροι πολέ
μου, τής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
άνεξαρτήτως τής έκ τής αιτιολο
γίας τής έκ τής υπηρεσίας έθε- 
λουσίας έξόδου των, δέν θίγονται 
ύπό τών διατάξεων τής παραγρά
φου 2 τοΰ άρθρου 3 καί τοΰ άρ
θρου 5 τοΰ Ν. Δ. 2510».

Ε. ΓΟΝΗΣ (Ύπ. Εργασίας). 
"Οχι, νά τό διατυπώσωμεν κατά 
τον έξής τρόπον, ότι οί όμηροι 
πολέμου κλπ. δέν θίγονται ύπό 
τών διατάξεων τοΰ παρόντος.

Σ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ. "Οχι τοΰ πα
ρόντος, άλλα νά τό όρίσωμεν, οτι 
δέν θίγονται ύπό τών διατάξεων 
τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 3 
καί τής παραγράφου 5 τοΰ άρθρ. 
7 τοΰ Ν. Δ. 2510.

Ε. ΓΟΝΉΣ (Ύπ. Εργασίας). 
Μάλιστα.

Γ. ΛΥΧΝΟΣ. Υπέρ τής άπο- 
δοχής τής τροπολογίας ταύτης 
συνηγορώ καί έγώ, κ. Πρόεδρε.

Ε. ΓΟΝΗΣ (Ύπ. Εργασίας). 
Τήν έδέχθην, κ. συνάδελφε.

Ε. ΣΚΟΥΡΑ. Παρακαλώ, κ. 
Υπουργέ, όπως άττοδεχθήτε καί 
μίαν τροπολογίαν μου είς τήν πα
ράγραφον 2 τοΰ 'άρθρου 1, ή ό
ποια αφορά 33 θήλεις υπαλλή
λους τών συγχωνευθεισών Τραπε
ζών. Ή τροπολογία μου Εχει ώς 
έξης: (Άναγινώσκει).

Ε. ΓΟΝΗΣ (Ύπ. Εργασίας). 
Λυπούμαι, άλλα δέν δύναμαι νά 
δεχθώ τήν τροπολογίαν αυτήν.

ί. ΡΙΖΙΩΤΗΣ. Άφοΰ έκάματε 
δεκτήν τήν έξαίρεσιν διά τούς ό
μηρους, κ. Υπουργέ, νομίζω ότι 
όρθον είναι νά προχωρήσητε καί 
περαιτέρω καί νά δεχθήτε νά ί- 
σχύση το ’ίδιον δΓ όλους τούς πο 
λεμιστάς.

Ε. ΓΟΝΗΣ (Ύπ. Έργασίο.ς). 
"Οχι, κ. συνάδελφε, αύτό δέν εί
ναι δυνατόν νά γίνη αποδεκτόν.

Ν. ΖΟΡΜΠΑΣ. Είς τον νόμον 
2510, κ. Πρόεδρε, εΐχε περιληφθή 
καί τό άρθρον 10, διά τοΰ όποιου 
έπροστατεύοντο οί πολεμισταϊ 
τού νόμου 751 καί 1836. Θέλω 
νά πιστεύω ότι ή διάταξις αΰτη 
άπήχει τό αίσθημα πάντων ημών, 
διότι όλοι θέλομεν οί πολεμισταϊ 
νά τυγχάνουν κάποιας ιδιαιτέρας 
μεταχειρίσεως. Παρά τοΰτο όμως 
τό άρθρον αυτό διά τοΰ Ν.Δ. 
2626)53, μεταγενεστέρως ψηφί- 
σθέντος, διεγράφη. Τώρα πού 
διορΒώνομεν τά σφάλματα τοΰ νό 
μου 2510, νομίζω ότι είναι ευκαι
ρία νά έπαναφέρωμεν τήν διάτα- 
ξιν τοΰ άρθρου 10 τοΰ Ν.Δ. 
2510)53.

Οΰτω 6ά εΰρεθώμεν καί συνε
πείς καί προς τήν πολιτικήν γραμ 
μην όλων τών Κομμάτων περί 
προστασίας τών παλαιών πολε
μιστών.

Ν. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ. Έκτος 
άπό τό άρθρον 10 είς τό Ν. Δ. 
2510, κ. Πρόεδρε, υπάρχει καί 
τό άρθρον 8, διά τοΰ οποίου κα
θορίζεται ότι δέν θίγονται οί ΰ- 
πηρετήσαντες είς τάς Έθνικάς 
‘Ομάδας. Καί ένώ τό άρθρον τοΰ
το διετηρήθη έν ίσχύϊ, τό άρθρον 
10 κατηργήθη. Δέν νομίζω ότι 
είναι ορθόν νά τυγχάνουν προ
στασίας μεγαλυτέρας ο ίΰπηρε- 
τήσαντες είς τάς άνταρτικάς ο
μάδας άπό Εκείνους οί όποιοι υ
πηρέτησαν είς τον τακτικόν στρα 
τον. Τό ότι οί μέν είναι ολίγοι 
καί οί άλλοι πρλλοί, δέν είναι άρ- 
κετή δικαιολογία. Είναι άνάγκη 
διά λόγους καθαρώς δικαιοσύνης 
νά μή χρησιμοποιώμεν δύο μέτρα 
καί δύο σταθμά.

Προτείνω λοιπόν καί έγώ όπως 
έπί τή ευκαιρία ταύτη έπαναφέ
ρωμεν έν ίσχύϊ τό άρθρον 10 τοΰ 
Ν.Δ. 2510.

Ε. -ΓΟΝΗΣ (Ύπ. Εργασίας). 
Κατά τήν κατάργησιν τοΰ άρθρου 
10 εξήγησα, κ. βουλευταί, τούς 
λόγους οΐ οποίοι έπέβαλον τοΰτο. 
Ήτο άνάγκη δηλαδή νά: γίνη τού
το, διότι άλλως δέν θά ήτο δυνα
τόν νά γίνη έκκαθάρισις τοΰ προ
σωπικού τών Τραπεζών. "Ολοι οΐ 
"Ελληνες είναι πολεμισταϊ.

X. ΡΙΖΟΣ. Νομίζω καί έγώ, κ. 
Πρόεδρε, ότι είναι άνάγκη νά έ- 
πανέλθη έν ίσχύϊ τό άρθρον 10 
τοΰ Ν.Δ. 2510. Δέν είναι έπιτε- 
τραμμένον όταν ήχοΰν τά πολυ
βόλα νά δίδωμεν άθρόως ίητοσχέ-



και
νά

σεις εις τούς πολεμιστής 
όταν παρέρχεται ό κίνδυνος 
τούς λησμονώμεν.

Ε. ΓΟΝΗΣ (Ύπ. Εργασίας). 
Επαναλαμβάνω, κ. _ συνάδελφε, δ- 
τι έάν δεν κατηργεΐτο τό άρθρον 
10 δέν θά έπετυγχάνετο ή έκκα- 
θάρισις του προσωπικού των Τρα
πεζών. Τούτο έτέθη ΰπ’ όψιν τού 
Συντονιστικού Συμβουλίου, τό ό
ποιον διέταξε τόν Υπουργόν ’Ερ
γασίας να ζητήση τήν κατάργησιν 
τού άρθρου αυτού. Μετά ταύτα 
νομίζω δτι οί Κυβερνητικοί 6ου- 
λευταί, τουλάχιστον, δέν έπιτρέπε 
ται νά έπανέρχωνται έπί τό αυτό.

Σ. ΠΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟ Σ. Καί 
άν ύπηρξεν ακόμη άπόψασις τού 
Στρατάρχου, κ. Πρόεδρε, περί κα- 
ταργήσεως τού άρθρου 10, τούτο 
άσφαλώς -έγένετο λόγω κακής 
σχετικής είσηγήσεως. ‘Ημείς δέν 
παραδεχόμεθα δτι δέν θά ήτο δυ
νατή ή έκκαθάρισις τού προσωπι
κού των Τραπεζιτικών Ιδρυμάτων 
έάν δέν άπελύοντο καί οΐ πολεμι- 
σταί τού άρθρου 10, διότι τό άρ
θρον τούτο δέν αφορά σύμπαντας 
τούς πολεμιστάς ώς έδήλωσεν ό 
κ. Υπουργός, άλλά περιωρισμέ- 
νον άριθμόν τούτων, περιλαμβα
νόμενων εις τούς Ν. 751 και 
1836. Πρόκειται δηλαδή περί ό- 
λίγων ανθρώπων οί όποιοι είναι 
άξιοι πάσης τιμής καί ύποστηρί- 
ξεως. Τούτο, έξ άλλου, είναι σύμ
φωνον καί μέ τήν Κυβερνητικήν 
πολιτικήν περί προστασίας τών 
πολεμιστών, τήν οποίαν έχάραξεν 
αύτός οϋτος ό Στρατάρχης Πα- 
πάγος.

©. ΧΑΒΙΝΗΣ. Διά; τήν έξεύρε- 
σιν τρόπου τακτοποιήσεως τού 
ζητήματος τούτου, κ. Πρόεδρε, 
προτείνω δπως α! διατάξεις τού 
άρθρου 8 έπεκταθοΰν και έπί τών 
πολεμιστών τών νό μων 751 καί 
1836.

Α. ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ. Μά τότε 
κοτταλήγομεν εις τό ίδιον.

Ε. ΓΟΝΗΣ (Ύπ. Εργασίας). 
Δέν νομίζω δτι πρέπει νά έπιμέ- 
νετε, κ. συνάδελφοι, διότι έκτος ά- 
πό τήν κυβερνητικήν σύστασιν δ
πως αποφευχθούν αί απολύσεις 
τών πολεμιστών καί αύτή αΰτη ή 
Διοίκησις κατέβαλεν Ιδιαιτέραν 
προσοχήν ώστε έκ τών πολεμι
στών νά άπομακρυνθοΰν μόνον οΐ 
κακοί. Έξ άλλου, δέν άξίζει, νο
μίζω, τόν κόπον ή συζή-τησις αυ
τή, διότι άπελύθησαν έξ αύτών μό 
νον 51 κακοί υπάλληλοι, οί όποιοι 
έπρεπε νά άπομακρυνθούν. Δέν 
νομίζω, έπαναλαμβάνω, δτι χάριν 
τών 5 αυτών κακών · υπαλλήλων 
πρέπει νά άνατρέψωμεν τόν νό
μον.

Μεθ’ δ τό άρθρον 1 έγένετο δε
κτόν ώς έτροποποιήθη, ώς καί τά 
άρθρα 2, 3, 4, 5 καί 6 ώς έχουν.

Συζητουμένου τού άρθρου 7, ό 
κ. Ν. ΖΟΡΜΠΑΣ λέγει τά έξης:

"Ο κ. Υπουργός, κ. Πρόεδρε, 
σπήντησεν εις δσα έπί τής αρχής 
τού υπό κρίσιν σχεδίου Ν. Δ, εΐ
χον τήν τιμήν νά έκθέσω, χωρίς 
δμως νά προσέξη έκεϊνα τά ό
ποια εΐπον. Έγώ, κ. Πρόεδρε, εί
παν δτι παραβαίνομεν τό άρθρον 
3 τού Συντάγματος, διότι διά 
τού υπό κρίσιν σχεδίου διαχωρί- 
ζομεν τους Τραπεζιτικούς υπαλ
λήλους, άπό τούς άλλους υπαλ
λήλους. Έκτος αυτού έπρόσθεσα 
δτι δέν πρέπει νά παραδώσωμεν 
τό σωματεϊον τών ύπαλλήλων έρ- 
μαιον εις τήν Διοίκησιν τής Τρα- 
πέζης, διότι άκριβώς τάϋτσ 
πράττομεν διά τής διατάξεως 
τού άρθρου 7. *0 κ. Διοικητής έ- 
φρόντισε καί άπέλυσεν δλους 
τούς υπαλλήλους, οί όποιοι εΐχον 
άναμιχθή περί τά συνδικαλιστικά 
ζητήματα. Θά άπολύση δέ καί 
πάντα οστις θέλει άναμιχθή εις 
τό μέλλον εις τήν διοίκησιν τού 1 
Συλλόγου των. Είδικαί συνθήκαι 
έπι κρατούν εις τόν Σύλλογον αυ
τόν, αϊτινες έ'δει νά μάς εΐχον 
καταστήσει προσεκτικούς. Έάν 
φύγουν άπό τήν διοίκησιν τού 
Συλλόγου οί έσχάτως άπολυθέν- 
τες ό Σύλλογος θά περιπέση εις 
μαρασμόν καί οί υπάλληλοι δέν 
θά έχουν τό συνδικαλιστικόν δρ- 
γανον πού θά τούς υποστήριξή. 
Οΰτω πλήττομεν τόν Συνδικαλι
σμόν. Αυτά εΐπον, αυτά έπανα
λαμβάνω ώς άληθή καί οΰδείς ή- 
μπορεΐ νά διάψευση. "Ενεκα τού
του ζητώ τήν μή ψήφισιν τού άρ
θρου 7.

Ε. ΓΟΝΗΣ (Ύπ. Εργασίας). 
Κύριε Πρόεδρε, είς τό άρθρον 7 
αί λέξεις «έπί τών Σωματείων 
Τραπεζιτικών υπαλλήλων» ν’ άντι- 
κατασταθή διά τών λέξεων «έπί 
τού προσωπικού Τραπεζών».

Μεθ’ δ Τό άρθρον 7 έγένετο δε
κτόν ώς έτροποποιήθη ώς καί δ- 
λον τό άνω σχέδιον κατ’ άρχήν καί 
κατ’ άρθρον, ώς έτροποποιήθη, 
άναβαλλομένης τής ψηφίσεως τού 
συνόλου.

ΣΧΟΛΙΑ
m UPPDIM ΙΟΙ ΜΙ 11ΑΠΟΑΟΧΑΙ

Ώς γνωστόν αί άναρρωτικαί 
άδειαι χορηγούνται κατόπιν ια
τρικής γνωματεύσεως. Φυσικόν 
συνάρτημα τής λήψεως τής ά- 
ναρρωτικής άδειας είναι ή κα
ταβολή τών άποδοχών.

Πλη-ραφορούμεθα έν τούτοις, 
δτι ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
είς άλλους μέν καταβάλλει τάς 
άποδοχάς πλήρεις, είς άλλους 
μέρος τούτων καί είς άλλους 
δέν χορηγεί τίποτε.

ΌμολογοΟμεν δτι μάς είναι 
άδύνατον νά διεισδύσωμεν εις 
τά άδυτα τής σκέψεως ήτις ο
δηγεί είς τήν τοιαύτη,ν μετα- 
χείρισιν. ΔΓ ήμάς ένα είναι νο
ητόν: ή ό ύπάλληλος είναι Ασ
θενής καί τυγχάνει άναρρωτι- 
κής άδειας μέ πλήρεις τάς άπο 
δοχάς του, ή δέν είναι οπότε 
καλείται νά προσέλθη είς τήν 
έργασίαν του.
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Η ΪΠΟ ΤΟΥ 8. ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΗΟΜΕΝΗΠ ΠΡΟΣΒΟΛΗΝ m ΣΥΜ1ΜΑΙΣΤΙΙ

IIΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΙ Ml ΑΙ ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΟΙ
Πληιροφορούμεθα δτι είς πολ άλλους μέρος αύτής καί είς άλ 

λάς υπηρεσίας του Κ)κοΰ καί 'Λ·“· Κέν KnrTnrAAXXFTm τίποτε.
είς τά Καταστήματα οί ΰπάλ- 
ληλοι πιέζονται διά διαφόρων 
μεθόδων νά ,έργασθοΰν πέραν 
τών κεκανονισμένων ώρών έρ- 
γασίας. Καί είς μέν τούς εύνο- 
ουμένους -καταβάλλεται ολό
κληρος ή υπό τοϋ κανονισμού 
προβλεπομένη, άποζημίωσις είς

λους δέν καταβάλλεται τίποτε 
Παραδίδεται άμα καί έκτελεΐ- 
ται καί ιέν τή Τραπέζη καί κατ’ 
οίκον έργασία κατ’ άποκοπήν 
άμοιβομένη καί αΰτη, άναλότ 
Υ)ως! ! !

Τί λέγει -έν προκειμένω ό φι- 
λεργάτης άξιότιμος Υπουργός 
τής Εργασίας κ. Έλευθ. Γο
νής;

ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΗΜΑΣ 
ΕΡΓΑΤΗΝ ΕΑΑΑΑΟΣ ΤΗΣ 28.8.54 ΥΠ’ ΑΡΙ0.119
Ό Γεν. Γραμματεύς τής (οί άπολυόμενοι έκ τής θέσεώς

II ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Κατωτέρω παραθέτομεν τήν 
ύπ’ άριθ. 10 άνακοίνωσίν μας 
τής 31)7)54 είς ήν έγένετο 
ή δήλωσις δτι δι’ έτέρας μας 
τοιαύτης θέλομεν ενημερώσει 
τους συναδέλφους έπί τών ά- 
τταντήσεων τών τε κ. Υπουρ
γού τής Εργασίας καί τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης σχε 
τικώς μέ τάς αύξήσεις. Τήν 
Διοίκησιν τής Τραπέζης έπε- 
σκέψθημεν μετά παρέλευσιν ό 
λίγων ήμερων ήτις καί μάς ήρ- 
νιήθη δ·αρρήδη,ν ίσχυρισθεΐίσα 
δτι δέν έχει δυνατότητας ή 
Τράπεζα νά καταβολή τάς αΰ
ξήσεις τόν δέ κ. Υπουργόν δέν 
κατέστη είσέτι δυνατόν νά ϊδω 
μεν διότι ώς μάς έδήλου^ διά 
τοΰ ιδιαιτέρου του θά μάς έ- 
κάλει ό ίδιος ευθύς ώς θά έ- 
πέτρεπον αύτφ αί άσχολίαι 
του.

τών παρά τή Τραπέζη μας έρ 
γαζομένων έπίθεσιν.

Ή Διοικητική Επιτροπή 
τοΰ Συλλόγου έζήτησεν άκρό- 
ασιν τόσον άπό τόν κ. Διοικη 
τήν τής Τραπέζης δσον καί 
δοτό τόν κ. Υπουργόν τής Ερ
γασίας, ευθύς δ’ ώς γίνη παρ’ 
αύτών δεκτή, θέλει σάς ένημε- 
ρώση έπί τής δοθησομένης ά- 
παντήσεως.

Μετά συναδελφικών χαιρε
τισμών

Η
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

A Ν A Κ Ο 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

’Εν Άθήναις τή 31η ’Ιου
λίου 1954

Συνάδελφοι,
Ένφ μέ μεγίστην χαράν ε’ί- 

δο-μεν έπεκταθέν τό Κυβερνη-- 
τικόν μέτρον τών πρός τούς 
έργαζομένους χορηγηθεισ ώ ν 
αύξήσεων τών άποδοχών καί 
είς τούς Συναδέλφους τών 
Τροατεζών Ελλάδος καί ’Α
γροτικής, μέ προφανή έκληξιν 
ήκούσαμεν δτι ή έπέκτασις αΰ 
τη δέν περιέλαβε τό προσωπι
κόν τής Τραπέζης μας.

Μάς είναι άδύνατον νά 
πιστεύσωμεν δτι είναι ποτέ δυ 
νατόν έκ Κυβερνητικής προ
στασίας παρεχομένης ε ί ς 
τούς έργαζομένους δλης τής 
‘Ελλάδος νά σημειοΰται απο
κλεισμός καί νά τίθεται είς τό 
περιθώριον μόνον τό προσωτπ 
κόν τής Τραπέζης μας.

Τοΰτο τυχόν γενόμενον εί
ναι παντελώς - ακατανόητου 
καί θά έσήμαινε καθαράν κατά

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΑΟΙΙΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΧΑΡΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

(Τέως συναδέλφου μας)
ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΓΥΝΑΙ

ΚΕΙΑ ΦΟΡΕΜΑΤΑ, ΤΑΓΙΕΡ 
ΖΑΚΕΤΤΑΙ, ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ.

"Ολα τά είδη; ετοίμου γυναι 
κείου ρουχισμού: Παλτά, φορέ 
ματα, Παντελόνια έξοχής, πο
διά! σχολείου, ζέρσεϋ, κρέπ σα 
τέν, ζακέτται, ταγιέρ, ρόμπες 
καί κουστουμάκια παιδικά, έσώ 
ρούχα, κάλτσαι νάϋλον, κόιλ- 
τσαι παιδικοί, άνδρικαί, κου
βέρτες καί πετσέτες είς πλου1 
σίαν συλλογήν.

ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ —- ΤΑ 
ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΝ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ

ΟΛΑΜΕΔΟΣ ΕΙ Σ
Πετράκη 26 = 3ος δροφος 

Τηλέφ. 36 - 650

Ύκιύβυνος fart τής ίλης: 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ 

Ροΰζβελτ 60

Προϊστάμενος Τυπογραφείου: 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΦΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ 

6δός *Αγ. Φανουρίου 47

Διαχειριοτής:
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Αγίας Λαύρας 71 (Τέρμα ΠοΓνησία»)

ΓΣ ΕΕ κ. Μακρής προέβη εις 
τάς άκολούθους ανακοινώσεις:

«Υπό τής ’Επιτροπής έξουσιο- 
δοτήσεως έψηφίσθη, τό νομοσχέ- 
διον περί τροποποιήσεως τοΰ 
IS.,Δ. 2510. Τοϋτο ,έκκρεμεΐ άπό 
τήν περασμένην άνοιξιν ένώπιον 
τής Βουλής καί ήδη έκρίθηι 6κ- 
τάκτως -έπεΐγον, ώστε νά ψηφί- 
σθή ΰπό τής Επιτροπής, θεω- 
ροΰμεν -ύποχρέωσίν μας νά έκ- 
φράσωμεν τήν ευγνωμοσύνην 
τών Ελλήνων εργαζομένων 
πρός τούς κ.κ. Βουιλευτάς Κυ- 
βερνιτικούς καί άντιπολιτευο- 
μένους, οί όποιοι ΰπερημύνθη- 
σαν τών συνδικαλιστικών ελευ
θεριών καί τών συνταγματικών 
δικαιωμάτων τών εργατών, κα
τά τήν σύζήτησιν τοϋ νομοσχε
δίου, Μχομεν δμως καθήκον καί 
νά είδοποιήσωμεν τήν ’Εθνικήν 
’Αντιπροσωπείαν περί τών κιν
δύνων τούς όποιους ύποθαλπει 
ψηιφίΐζουσα διατάξεις, αί όποΐαι 
δέν είναι άπλώς άντεργατικαί 
άλλά -άποτελοϋν πρόκλησιν τής 
Τραπεζιτικής κλίκας ύπέρ τής 
όποιας ψηφίζονται είς βάρος 
τών εργαζομένων. Μία από αυ- 
τάς τάς διατάξεις είναι ή διά- 
ταξις τοΰ άρθρου- 3 τοϋ- Νομο
σχεδίου καθ’ ήν αί ώραι εργα
σίας αί άδιαι -καί έν γένει συν- 
θήκαι -έργασίας εύνοϊκώτεραι 
διά τό προσωπικόν έκατέρας 
τών συγχωνευθεισών Τραπεζών 
θεωροϋνται ώς μή ύφιστάμεναι. 
Ή διάταξις αϋτη εύρίσκεται 
είς άντίθεσιν πρός τήν ύπ’ άριθ-, 
52 διεθνή σύμβασις έπικυρωθεΐ- 
σαν μάλιστα παρ’ ήμΐν κατά 
τήν όποιαν οί -έθνικώς ίσχύον- 
τες -δροι χορηγήσεως τής ετή
σιας άδειας προστατεύονται -έφ 
δσον είναι εύνοϊκώτεροι τών δ- 
ρων τής συμβάσεως.

ιΒάσει τής διατάξεως αύτής 
ό κ. ‘Ηλιάσκος εισάγει είς τούς 
ορούς έργασίας τής νέας Τρα
πέζης καί τοϋ προσωπικοϋ τοϋ 
προερχομένου έκ τής Εθνικής 
τούς δρους έκείνους τούς όποι
ους είχε διαμορφώσει είς την 
Τράπεζαν ’Αθηνών. ’Επιτρέπε
ται δηλ. είς τόν κ. Ήλιάσκον 
νά γενικεύση τήν σκληράν με- 
ταχείρισιν τοϋ προσωπικού, τήν 
όποιαν είχεν Εφαρμόσει είς τήν 
Τράπεζαν ’Αθηνών. Διά νά έπι- 
τύχη δμως τό πρόγραμμα τοΰ
το τοΰ κ. Ήλιόοσκου καί ν’ άπο- 
κλεισθή πάσα διαμαρτυρία τοϋ 
προσωπικοϋ ή όποια είναι φυσι
κόν νά προέλθη άπό συναδέλ
φους οί όποιοι έχουν άγωνιστι- 
κάς παραδόσεις καί -έκαλλιέρ- 
γησαν πρότυπα συγχρονισμέ
νων εργασιακών σχέσεων είς 
τήν Ελλάδα, έχρειάσθη- άκόμη. 
μιά διάταξις δπως ή τοιαύτη 
τοϋ άρθρου 7 τοΰ νομοσχεδίου 
διά τοΰ όποιου άπαγορεύεται 
νά παραμένουν μέλη τοΰ Δ.Σ.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Θεμιστοκλέους 11 Γραφεί
ου 40 Μέγαρον ΜΕΛΚΑ

Μέ έκτττωσιν 10% καί μέ έ 
ξαιρετικάς εύκολίας πληρω
μής διά τούς Τραπεζιτικούς 
ύπαλλήλους διαθέτομεν τά κά
τωθι είδη:

1) ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗ
ΜΑΤΑ "Ανευ προκαταβολής 
είς δέκα 15θη-μέρους δόσεις.

2) ΨΥΓΕΙΑ - ΚΟΥΖΙΝΑΙ 
- ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ - ΡΑΠΤΟΜΗ- 
ΧΑΝΑΙ "Ανευ προκαταβολής 
είς δέκα μηνιαίας δόσεις.

............................. ....................IIII1IIIIIIUIIIIIII................ Ill.... .................... .
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙ ΟΧ ΑΑΧΕΙΩΜ 

AOVKIAXOP ΓΙΑΑΑΑΚΗ 
(Συνταξιούχου ’Εθνικής Τραπέζης)

ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ (Κλαυθμώνος) 
ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΛΑ-IKON ΛΑΧΕΙ ΟΝ 
ΛΑΧΕΙ ΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 

ΛΑΧΕ ΙΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΣΟΥΗΠΣΤΕΗΚ)

των.
Οΰτω υπό τήν άπειλήν τής ά- 

πολύσεως ελπίζει -ό κ. Ήλιά- 
σκος δτι οί διοικοΰντες τούς 
συλλόγους θά παραδώσουν τούς 
συναδέλφους των βοράν τών 
σταχανοβιστικών σχεδίων του-, 
τά όποια -άποτελοϋν μέρος τών 
κομμουνιστικών θεσμών κατα- 
ναγκαστικής έργασίας.

Ήαί μέχρις έδώ βεβαίως ε
ξυπηρετούνται άπολύτως τά σχέ 
δια τοΰ κ. Ήλιάσκον. Κρυπτό
μενος δμως όπισθεν τοΰ κ. 
Ήλιάσκου δ κ. Υπουργός τής 
-έργασίας διετύπωσε παραπλα- 
νητικώς τήν διάταξιν καί έπέτυ- 
χε τήν γενίκευσιν αύτής δΓ δλα 
τά Σ ωματεΐα τών Τραπεζιτικών 
καί τών Ν.Π.Δ.Δ. έλπίζων δτι 
είναι δυνατόν νά παραλύση πά
σαν συνδικαλιστικήν δραστηριό
τητα είς βασικόν τομέα τής οι
κονομίας πλήττων οϋΤω τόν έ- 
λεύθερον καί δημοκρατικόν 

ι συνδικαλισμόν είς καίρια ση,- 
μεΐα καί όλοκληρώνων τό πρό
γραμμα τής καταργήσεως κεκ- 
τημένων δικαιομάτων είς τήν 
Ελλάδα ΐνα παρεμποδίση- τήν 
διεξαγωγήν άγώνων πρός άνά- 
κτησιν -άπωλεσθέντων δικαιομά- 
των καί -δελτίωσιν τής θέσεως 
τών έργαζο-μένων.

Διά νά στήριξή τήν άντισυν- 
δικαλιστικήν αύτήν διάταξιν ό 
κ. Υπουργός τής Έργασίας -έ- 
πεκαλέσθη -μίαν άνάλογον άνα- 
χρονιστικήν διάταξιν περί τοΰ 
προσωπικού τών σιδηροδρόμων, 
τροχιοδρόμων ήλεκτρισμοΰ καί 
-φωταερίου ίσχύουσαν άπό 
τοΰ 1925, ήτις ήδη σαφώς άν- 
τίκειται πρός τόν ’Αστι
κόν Κώδικα έπιτρέποντα δ
πως ή διοίκησις τών σωματεί
ων άνατίθεται άκόμηι καί είς μή 
-μέλη,, καί πρός τάς ιΰπ’ άριθ. 87 
-καί 98- διεθνείς συμβάσεις -έργα 
αίας αί όποΐαι προβλέπουν δτι ή 
έκλογή τών έκπροσώπων τών 
συνδικάτων πρέπει νά ρυθμίζε
ται έλευθέρως υπό τών καταστα 
τικών τών ένδιαφερομένων καί 
νά μήν ύπόκειται είς περιορι
σμούς τής νομοθεσίας -ώς έδέχ- 
θή άλλως τε καί παρ’ ήμΐν τό 
Συμβούλιου τής Επικράτειας 
ώς Ιάρίθή-ν έρμηνείαν τών συνταγ 
ματι-κών διατάξεων περί έλευθε 
ρίας τοΰ Συνεταιρίζεσθαι.

ΔΓ αύτούς τούς λόγους εΐμε- 
θα υποχρεωμένοι νά διαμαρτυ- 
ρηθώμεν -έκ -μέρους τοΰ συνόλου 
τών -έλευθέρων καί δημοκρατι
κών συνδικάτων τής χώρας, νά 
έκφράσω-μεν τήν άλληλεγγύη,ν 
μας πρός τούς συναδέλφους 
Τραπεζιτικούς καί νά δηλώσω- 
μεν πρός αύτούς δτι τιθέμεθα 
συμπαραστάται ΐνα διεκδική- 
σωμεν δι’ δλων τών νομίμων 
-μέσων τήν άκώλυτον εφαρμο
γήν τών οικείων καταστατικών 
διατάξεων τών όργανώσεών των 
καί νά άποτρέψωμεν τήν εφαρ
μογήν τής νέας διατάξεως ήτις 
άντίκειται είς τό σύνταγμα καί 
τάς διεθνείς συμβάσεις. Πρός 
τόν σκοπόν τοΰτο θέλομεν προ
σφυγή! καί -ένώπιον τής Επιτρο
πής τής -Διεθνούς Όργανώσεως 
Έργασίας ήτις είναι άρμοδία 
διά τάς προσβολάς τών συνδι
καλιστικών έλευθεριών.



ΠΩΣ ΕΨΗΦΙΖΘΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ 
ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΟΔΟΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΙΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑ

ΣΙΑΣ ΤΗΣ 26 - 8 - 54 '
Ψήφισις συνόλου του σχεδί

ου Ν. Δ. «περί συμπληρώσε- 
ως διατάξεων τινων του Ν. Δ.

2510)53 περί ρυθμίσεως ζη 
τημάτων τινών τοΰ προσωπι
κού1 των Τραπεζιτικών Ίδρυμά 
των» καί άλλων τινών διατά
ξεων.

Ε. ΓΟΝΗΣ (Ύπ. Έργ.). 
Κύριε Πρόεδρε, εις τό άρθρον 
7 τοΰ νομοσχεδίου, έχουν πα
ρεισφρήσει δύο λάθη. Πρώ
τον δέον νά διαγράφουν αί 
λέξεις «τοϋ ΔιοικητικοΟ Συμ
βουλίου» καί περαιτέρω εις 
τόν στίχον 5 νά τεθούν αί λέ
ξεις «τών Σωματείων».

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ. Δε
κτόν, δεκτόν.

Μεθ’ δ, τό ως άνω σχέδιον 
Ν. Δ. γίνεται δεκτόν καί εις 
τό σΰνολον, ώς διωρθώθη ύπό 
τοΰ κ. Υπουργού, έ'χον οϋτω:

Περί συμπληρώσεως διατάξε 
ων τινών τοΰ Ν. Δ. 2510)53 
«περί ρυθμίσεως ζητημάτων 
τινών προσωπικού Τραπέζι 
τικών Ιδρυμάτων καί άλλων 
τινών διατάξεων».

"Αρθρον 1.

1. Εις τό τέλος τοΰ πρώτου 
έδαφίου τής παραγράφου 2 
τοΰ άρθρου 2 τοΰ Ν. Δ. 2510) 
53 διαγράφονται αί λέξεις «έ- 
τέρας διατάξεως τής κειμένης 
νομοθεσίας» καί προστίθενται 
«νομικής διατάξεως τής μέχρι 
τής συγχωνεύσεως τών Τρα
πεζών έν ίσχύϊ νομοθεσίας».

Εις τφ μέσον τοΰ πρώτου έ
δαφίου τής παραγράφου 3 τοΰ 
αύτοΰ άρθρου 2 τοΰ Ν. Διατά
γματος 2510)53 καί μετά τάς 
λέξεις «θεωρούνται ώς συμ- 
πληρώσαντες δριον ηλικίας (υ
ποχρεωτικής εξόδου» καί προ 
τής φράσεως οί συμπληρώσαν 
τες ή εντός τοΰ έτους τής έφαρ 
μογής τοΰ ’Οργανισμού συμ- 
πληροΰντες» προστίθενται αί 
λέξεις «καί εξέρχονται τή 1η 
’Ιανουάριου 1954.

2. Εις τό άρθρον 3 τοΰ Ν. 
Δ. 2510)53 έπιφέρονται αί κά 
τωθι διαγραφαί καί προσθή- 
και:

α) Εις τό τέλος τής πρώτης 
περιόδου τής παρ. 1 προστίθεν 
ται τά έξής: «Ώς τοιαΰται συ μ 
βάσεις, αποφάσεις κλπ., νοούν 
ται αί άφορώσαι ή γενόμεναι 
μετά τοΰ συνόλου τοΰ προσω
πικού ή μετά κατηγορίας αύ- 
τοϋ ή μεμονωμένων έξ αύτοΰ 
άτόμων καί δή τοΰ τακτικοΰ, 
εκτάκτου, προσωρινοΰ, ύπαλλη 
λικοΰ, έπιστημονικοΰ, έργατο- 
τεχνικοΰ, ύπηρετικοΰ ώς καί 
έπί ώρισμένω χρόνω προσωπι- 
κοΰ.

6) Εις τήν αρχήν τής δευτέ- 
ρας περιόδου τής αυτής παρ.
1 καί μετά τάς λέξεις «έπίσης 
παύουσιν ίσχύουσαι συμφωνίαι 
ή συμβάσεις» καί πρό τής λέ- 
ξεως «τής συσταθείσης» προ
στίθενται αί λέξεις «ώς άνωτέ- 
ρω καθορίζονται».

γ) ’Εν τή περιόδω τρίτη τής 
αύτής παραγράφου 1 αί λέξεις 
«μετά έν έτος» άντικαθίσταν- 
ται διά τών λέξεων «μετά δύο 
έτη».

δ) Ή παράγραφος 2 άντικα 
θίσταται ώς ακολούθως:

«2. Ωσαύτως άπό τής δήμο 
σιεύσεως τοΰ ώς άνω Διατά
γματος παύει ίσχύουσα καί 
είναι άκυρος πασα σύμβασις ή 
συμφωνία μεταξύ οίασδήποτε 

τών συγχωνευθειρων Τραπε
ζών καί άποχωρησάντων πρό 
τής συγχωνεύσεως ύπαλλήλων 
μηχανικών, τεχνικών συμβού
λων, Νομικών συμβούλων, δίκη 
γόρων, τεχνιτών, έργατών καί

παντός δι’ οίασδήποτε σχέσεως 
εργασίας ή εντολής συνδεθέντος 
ή συνδεομένου προσώπου ή 
καί μελών τής οικογένειας αύ- 
τών, έστω καί άν τά έκ τής 
τοιαύτης συμβάσεως ή συμφω
νίας άπορρέοντα δικαιώματα 
έχουν άναγνωρισθή καί δικα
στικούς , ώς καί πασα διάτα- 
ξις νόμου, Διατάγματος, Υ
πουργικής άποφάσεως, δΓ ών 
έχει συμφωνηθή ή έχει καθορι 
σθή οίαδήποτε παροχή, είτε α) 
ύπό μορφήν διαφοράς μεταξύ 
συντάξεως καί τών αποδοχών 
τών έν ένεργεία όμοιοβάθμων 
των, είτε β) ύπό μορφήν κατα 
βολής παρά τής Τραπέζης τής 
συντάξεως, ήν θά έλάμβανον 
οί έξελθόντες λόγω έλαττώσε 
ως τοΰ ορίου ήλικίας καί μέ
χρι τής χρονολογίας, καθ’ ήν 
θά έξήρχοντο έπί τή βάσει τοΰ 
κατά τήν πρόσληψιν αύτών ί- 
σχύοντος ορίου ήλικίας, είτε 
γ) ύπό μορφήν ισοβίου ή ώρι
σμένω ν έτών μηνιαίου ή έτη- 
σίου βοηθήματος ή παροχής, 
είτε δ) ύφ’ οίανδήποτε άλλην 
μορφήν καί αιτίαν εις πρόσω 
πα λαμβάνοντα σύνταξιν ή καί 
μή άπαγορευομένης καί έν τφ 
μέλλοντι τής συνομολογήσεως 
τοιούτων συμβάσεων ή συμψω 
νιών.

Έπί τών ύποχρεώσεων τής 
περιπτώσεως α, ή ύποχρέωσις 
τής συσταθείσης Τραπέζης πε 
ριορίζεται εις μόνον τήν κατα 
βολήν τής διαφοράς μεταξύ 
τής συντάξεως ήν λαμβάνουν 
καί ’τήν όποιαν ύποχρεοΰται 
νά καταβάλη τό οικεΐον Ταμεΐ- 
ον καί εκείνης ήν θά έλάμβα
νον έάν έξήρχοντο τής ύπηρε- 
σίας δταν θά κατελαμβάνοντο 
ύπό τοΰ όρίου ήλικίας καί μέ
χρι τής συμπληρώσεως τοΰ ό
ρίου ήλικίας, τοΰ προβλεπομέ 
νου ύπό τοΰ ίσχύοντος κατά 
τήν έξοδόν των κανονισμοΰ. Ή 
Τράπεζα απαλλάσσεται πάσης 
άπό τής συνάψεως τής τοιαύ
της συμβάσεως ή συμφωνίας 
τυχόν άναληφθείσης παρ’ αύ
τής ύποχρεώσεως, περί κατα
βολής είς τό οικεΐον Ταμεΐον 
Συντάξεων τών περί αύτοΰ κα 
ταβληθεισών καί έν τφ μέλλον 
τι καταβληθησομένων συντά
ξεων είς τούς οϋτω άποχωροΰν 
τας, κηρυσσομένης έκτοτε διά 
τοΰ παρόντος άκύρου καί άνι- 
σχύρου πάσης τοιαύτης ύπο
χρεώσεως, έφ’ δσον δέν έξετε 
λέσθη μέχοι τής δημοσιεύσεως 
τοΰ παρόντος. Τά τυχόν κατα- 
βληθέντα δέν άναζητοΰνται.

Έπί τής περιπτώσεως β, ή 
I ραπεζα άπαλλάσσεται άττ 
τής 1ης Σεπ'ευβρίου 1964 πά 
σης ώς μέχρι τοΰδε ύποχρεώσε 
ώς της έναντι τών έξελθόντων 
τής περιπτώσεως ταύτης. Οίτι 
νες άπό τής ανωτέρω ήμερομη 
νιας δικαιούνται μόνον νά λαμ 
βόινωσι παρά μέν τοΰ οικείου 
Ταμείου Συντάξεων , ύποχρε 
ουμένου προς τοΰτο, τήν σύν
ταξιν τήν όποιαν δικαιούνται 
βάσει τών έτών ύπηρεσίας, ά
τι να έχουν μέχρι τής άνω ή 
μερομηνίας, παρά δέ τής Τρα
πέζης τήν διάφορόν μεταξύ 
τής ώς άνω συντάξεως καί 
έ κείνης ήν θά έλάμβανον 

έξήδχοντο τής ύπηρεσίαςέάν
δταν θά κατελαμβάνοντο ύπό 
τοΰ όρίου ήλικίας, τοΰ καθορι 
ζομένου κατά τόν Κανονισμόν 
δ στις ΐσχυε κατά τήν είσοδον 
των είς τήν Τράπεζαν καί μέ
χρι συμπληρώσεως τοΰ όρίου 
τούτου ήλικίας, τής Τραπέζης 

ύποχρεωμένης συγχρόνως νά 
καταβάλη είς τό οικεΐον Τα
μεΐον Συντάξεων τάς λόγω 
τής συντάξεως εισφοράς, άιτι- 
νες θά κατεβάλλοντο είς τό 
Ταμεΐον μέχρι συμπληρώσεως 
τοΰ ώς άνω όρίου ήλικίας.

Έπί τής περιπτώσεως γ, ή 
ύποχρέωσις τής Τραπέζης συ
νεχίζεται είς τήν καταβολήν 
τοϋ βοηθήματος ή τής παρο
χής έψ’ δσον δικαιούχοι είναι

τέως μέλη τοΰ προσωπικού αύ
τής ή τών συγχωνευθεισών Τρα 
πεζών καί έφ’ δσον τό βοήθημα 
ή ή παροχή διά μέν τούς δικαι 
θυμένους συντάξεως δέν ύπερ- 
βαίνει τό 1)4 τής συντάξεώς 
των διά δέ τούς μή δίκαιου μέ
νους συντάξεως δέν ύπερβαί- 
νει τό 1)3 τοΰ κατωτάτου όρί
ου συντάξεως τοΰ παρεχομένου 
ύπό τοΰ οικείου Ταμείου Συν 
τάξεων, περιοριζομένη άλλως 
άντιστοίχως μέχρι τών ορίων 
τούτων, έπί δέ τής περιπτώσε 
ως δ' ή Τράπεζα άπαλλάσσε- 
ται πάσης οίασδήποτε ύποχρε 
ώσεως.

ε) Ή παράγραφος 3 άντικα 
θίσταται ώς άκολούθως:

«3. Κατ’ έξαίρεσιν αί διατά
ξεις τής προηγουμένης παρα
γράφου 2 δέν έφαρμόζονται 
α) έπί τών άναπήρων πολέμου, 
β) έπί έκείνων έκ τοΰ προσω
πικού τών Τραπεζών, οϊτινες 

άπεχώρήσον τής ύπηρεσίας διά 
λόγους ύγείας καί τών όποιων 

προς έργασίαν άνικανότης 
διεπιστώθη τότε καί θέλει δια- 
πιστωθή καί πάλιν διά νέας έ- 
ξετάσεως καί άποφάσεως τών 
αρμοδίων έξ ’ιατρών έπιτροπών 
τοΰ Κανονισμού τοΰ οικείου 
Ταμείου Συντάξεων. Είδικώς 

προκειμένου περί τών έκ τοΰ 
προσωπικού τής Τραπέζης Έλ 
λάδος ή άνικανότης κρίνεται 
κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 
28 τοΰ A. Ν. 1846)51 ήτοι θε
ωρούνται άνίκανοι προς έργα
σίαν οί μετά τήν έπανεξέτασιν 
παρουσιάζοντες άναπηρίαν μέ 
ποσοστά 66% καί άνω. Οί άπό 
τής ισχύος τοΰ Ν. Δ. 2510)53 
μέχρι τής ισχύος τοΰ παρόντος 
έξετασθέντες έκ τοϋ προσωπι
κού τών συγχωνευομένων Τρα 
πεζών καί τής Τραπέζης τής 
’Ελλάδος δέν επανεξετάζονται 
διά τούς έκ τοΰ προσωπικού 
τούτου τών Τραπεζών τούτων 
κρινομένους υγιείς εφαρμό
ζεται ή προηγούμενη' παρά
γραφος 2 (περίπτωσις α') 
τοΰ παρόντος άρθρου διατη
ρούμενου τοΰ δικαιώματος τής 
πλήρους συντάξεώς των καί γ) 
ιέπί εκείνων έκ τοΰ προσωπικού, 
τών όποιων ή άπόλυσις έχει ή- 
δηι κριθή παρά τοϋ κατά τό άρ. 
61 παρ. 1 τοΰ Ν. 6298)34 Τμή 
ματος τοΰ παρά τφ Υπουργεί 
ω Εργασίας Συμβουλίου Κοι 
νωνικών ’Ασφαλίσεων, είς δ 
προσέφυγον συμφώνως τφ άρ- 
θρω 9 παρ. 1 τοΰ A. Ν. 694)47 
ώς γενομένη άνευ ίκανώς άπο 
χρώντος λόγου καί ούχί έν τή 
έκτελέσει τής ύπηρεσίας».

3. Οί διατελέσαντες δμηροι 
πολέμου έκ τοΰ προσωπικού 
τής Τραπέζης Ελλάδος, άνε- 
ξαρτήτως τής αιτιολογίας τής, 
έκ τής ύπηρεσίας έθελουσίας 
έξόδου των, δέν θίγονται ύπό 
τών διατάξεων τής παραγρά
φου 2 τοΰ άρθρου 3 καί παρα 
γράψου 5 τοΰ άρθρου 7 τοΰ 
Ν. Δ. 2510)1953.

"Αρθρον 2
Όφειλαί τοΰ άποχωρήσαν- 

τος ή άπολυθέντος προσωπικού 
τής Τραπέζης «Εθνική Τράπε
ζα Ελλάδος καί ’Αθηνών» μή 
έξοφληθεΐσαι κατά τήν λύσιν 
τής συμβάσεως καί μή οδσαι έ 
ξησψαλισμέναι δΓ έμπραγμά- 

του άσφαλείας, τυγχάνουσι 
πληρωτέαι είς μηνιαίας δό
σεις άτόκως έκ τής συντάξεως 
ήν δικαιούται λαμβάνειν δ ά- 
ποχωρήσας ή άπολυθείς παρά 
τοΰ οικείου ’Ασφαλιστικού Τα
μείου. Τό πληρωτέαν ποσόν κα 
τά μήνα δέν δύναται νά ύπερ- 
βή τό 1)8 τής μηνιαίας σμντά- 
ξεως.

Τοΰτ’ αύτό ισχύει καί διά 
τούς είς τό μέλλον άποχωροΰν 
τας ή άπολυομένους. Διά περί 
πτωσιν καθ’ ήν μέλος τι τοΰ 
άποχωροΰντος ή άπολυομένου 
προσωπικού έχον τοιαύτην δ- 
φειλήν πρός τήν Τράπεζαν δέν 
δικαιούται συντάξεως, άλλ’ έφ’ 
άπαξ άποζημιώσεως παρά τής 
Τραπέζης ή παροχής τίνος
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Έπί του σχεδίου ΝΑ. «ιπερί 
συμπληρώσεως διατάξεων τι- 
νων τοΰ Ν. Δ. 2510)53 «περί 
ρυθμίσεως ζητημάτων τινών 
προσωπικού Τραπείιτικών ‘Ι
δρυμάτων καί άλλων τινών δι 
ατάξεων».
ιΠρό» τήν Ειδικήν Επιτροπήν 
τοΰ άρθρ. 35 τοΰ Συντάγματος

Διά τοΰ ΝΑ. 2510)53, έρυ- 
θμίσθηοαν ώ'ρισμενα θέματα, 
προκύφαντα έκ της συγχωνεΰ 
σεως τών Τραπεζών Εθνική S 
καί ’Αθηνών, έλήφθη προστα
τευτική πρόνοια ύπέρ ώρισμέ- 
νων πολεμιστών καί κατ’ έπέ- 
κτασιν ύπέρ τών μετασχόν- 
των της άντιστάσεως. ΔΓ έτέ- 
ρου όμως Νομοθετικού Διατά
γματος τοΰ ύπ’ άριθ. 2626)53, 
άσχέτου μέ τ’ ανωτέρω Θέμα
τα κατηργήθη τό άρθρον 10 
του ΝΑ. 2510)53, δι’ οδ έπρο- 
στατεύοντ© οί έν λόγω πολε- 
μισταί. Οί ένδιαψερόμενοι καί 
αί ’Οργανώσεις των δέν έλα- 
βον γνώσιν, ότι έπρόκειτο νά 
συζητηθή ή τροποποίησις ώρι- 
σμένων διατάξεων τοΰ Ν. Δ. 
2510)53, διότι είς τήν αίτιολο- 
γικήν έκθεσιν τοϋ έν σχεδΐω 
Νομοθετ. Διατάγματος 2626) 
53 δέν άνεγράφη τό κείμενον 
της τροποποιηθείσης διατάξε- 
ως.

Ή τοιαύτη παράλειφις ©δη
μιούργησε βαθύτατον αίσθημα

πικρίας είς τούς εθνικούς ήρω- 
ας τοΰ ’Αλβανικού Μετώπου 
καί τοΰ Συμμοριτοπόλεμου, τε 
θέντας οϋτω είς ήσσονα μοίραν 
έναντι τών μετασχόντων τής
άντιστάσεως............ο'ί-
τινες έξακολουθοΰν νά προστα 
τεύωνται ύπό τοΰ άρθρου 8 τοΰ 
ΝΑ. 2510)53.

Δίκαιον όθεν αποβαίνει, ό
πως ληφθή πρόνοια ύπέρ τών 
δικαιωμένων ύπέρ πάσαν άλ
λην τάξιν τής στοργής 
τοΰ Κράτους ύπερασπιστών 
τής Πατρίόος μας, διά τής έπα 
ν αφοράς έν ισχύει τοΰ άρθρου 
10 του ΝΑ. 25)10)53 έχοντος 
οΰτω:

«Οί κεκτημένοι τήν ιδιότη
τα τοΰ πολεμιστοΰ κατά τάς δι 
ατάξεις τών Νόμων 1799)42, 
751)48 καί 1836)51 τοποθετηη 
θέντες ύπό τών οικείων Συμ
βουλίων ή οίκειοθελώς προσληί 
φθέντες ή ύπηρετοϋντες καί ά 
ποκτήσαντες τά προσόντα τών 
Νόμων τούτων δέν Θίγονται 
ύπό τών διατάξεων τοΰ παρόν 
τος».

Έν Άθήναις τή 10 8 1954 
Οί προτείνοντες Βουλευταί

Π. Σταθόπουλος, Γ. Λύχνος, 
Δ. Λεκαράκος, Π. Δερτιλής, 
©. Διακουμόπουλος, Γ. Καρό- 
τσης, Δ. Δαβάκης, Κ. Μπαροΰ- 
νος, Α. Φράγκος, Λ. Σαραφια 
νός, Π. Βουδούρης, I. Κοντο
βράκι X. Ρίζος κλπ.
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παρ’ άσφαλιστικοΰ Ταμείου, 
ύποχρεοΰνται είς τήν δλοσχε 
ρή πληρωμήν τής έν λόγω ό- 
φειλής έκ τής ληιφθεισομένης 
άποζημιώσεως ή παροχής τών 
δόσεων τής όψειλής θεωρούμε
νων έν τή περιπτώσει ταύτη λη
ξιπροθέσμων.

Τά οικεία Ταμεία καί Άσψα 
λιστικοί ’Οργανισμοί, είς οΟς 
τό ώς άνω προσωπικόν μετέχει 
ύποχρεοΰνται βάσει τοΰ παρόν 
τος Ν. Δ. καί έπί τή γνωστοποι 
ήσει παρά τής Τραπέζης τής 
άπαιτήσεώς της καί τών δόσε 
ων νά προβαίνωσιν είς τήν πα 
ρακράτησιν τών δόσεων έκ 

τών μηνιαίων συντάξεων καί 
καταβολήν τούτων τή Τρα 
πέζη.

"Αρθρον 3.
1) Είς τήν παρ. 1 τοΰ άρθρου 

5 τοΰ Ν. Δ. 2510)53 προστίθε 
ται δεύτερον έδάθιον έχον 
οϋτω:

«Συνθήκαι έργασίας (ώραι 
έργασίας, άδειαι κλπ.) εύνωϊ- 
κώτεραι διά τό προσωπικόν έ 
κατέρας τών συγχωνευθεισών 

Τραπεζών κατά τόν πρό τής 
συγχωνεύσεως χρόνον θεωρούν 
ται διά τήν έφαρμογήν τών δια 
τάξεων τοΰ παρόντος καί κατά 
τήν έκτέλεσιν τοΰ ’Οργανισμού 
ώς μή ύφιστάμεναι».

2. Είς τήν παρ. 2 τοΰ αύτοΰ 
ώς άνω άρθρου 5 μετά τάς λέ
ξεις «αί διατάξεις τοΰ» καί 
πρό τών λέξεων «παρόντος Ν. 
Δ.» προστίθενται αί λέξεις 
«άρθρου 4 τοΰ».

"Αρθρον 4.
Είς τήν άρχήν τοΰ άρθρου 

4 τοΰ Ν. Δ. 2510)53 καί μετά 
τήν φράσιν: «Διά τήν ρύθμισιν 
τής έκ τής συγχωνεύεσως δή
μιου ργουμένης καταστάσεως» 
Καί πρό τής φράσεως: «ή συ- 
σταθεΐσα Τράπεζα δικαιούται» 
προστίθενται αί λέξεις: «καί 
τήν άντιμετώπισιν τών έκ ταύ 
της παρουσιασθησομένων έν 
τφ μέλλοντι ζητημάτων».

Ή ύπό τοΰ αύτοΰ άρθρου
4 τοΰ Ν. Δ. 2510)53 ώς τοΰτο 
έτροποποιήθη ύπό τοΰ άρθρου
5 τοΰ Νόμου 2626)53 προβλε 
πομένη Επιτροπή εύρίσκεται

έν άπαρτία έφ’ δσον είναι πα
ρών ό Πρόεδρος καί δύο τού 
λάχιστον μέλη τής Επιτροπής. 
’Αποφάσεις ήδη ληφθεΐσαι κα
τά τήν άπαρτίαν ταύτην είναι 
έγκυροι.

Αί διατάξεις τοΰ Ν. Δ. 2511) 
53 δέν έχουν έφαρμογήν έπί 
τών είς έκτέλεσιν τοΰ Ν. Δ. 
2510)53 καταγγελιών συμβά 
σεως έργασίας.

"Αρθρον 5.
Ή παράγρ. 2 τοΰ άρθρου 9 

•τοΰ Ν. Δ. 2510)53 άποτελεΐ ι
διαίτερον άρθρον ύπ’ άριθ. 
10, τό δέ δεύτερον έδάφιον τοΰ 
οΰτω δημιουργουμένου άρθρου 
άντικαθίσταται ώς έξής:

«Καταβληθεϊσαι άποδοχαί 
τοΰ καταργουμένου τούτου άρ 
θρου δέν άναζητοΰνται».

"Αρθρον 6.
Έπαναμέρονται έν ίσχύϊ αί 

διατάξεις τών παραγράφων 1, 
2 καί 3 τοΰ άρθρου 7 τοΰ Ν. 
Δ. 2510)53 έπί έν έξάμηνον 

ί-άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ πα
ρόντος προκειμένου μόνον περί 
άπολύσεων δικηγόρων.

"Αρθρον 7.
Μέλη έπαγγελματικοΰ σώμα 

τείου άπόλλυσιν αΰτοδικαίως 
τήν ιδιότητά των ταύτην, άφ’ 
ής παύωσι νά εύρίσκονται είς 
ένεργόν άσκησιν τοΰ άσκουμέ- 
νου παρά τών μελών τοΰ Σω
ματείου έπαγγέλματος. ‘Η διά 
ταξις αϋτη έφαρμόζεται έπί 
τών Σωματείων τοΰ προσωπι 
κοΰ Τραπεζών καί τών Σώμα 
τείων ύπαλλήλων ’Οργανι
σμών Δημοσίου Δικαίου.

"Αρθρον 8.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχε 

ται άπό τής δημοσιεύσεως αύ
τοΰ είς τήν Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως.
Σ.Σ. Είς τό ψύλλον τής 'Έψτ| 

μερίδος της Κυβερνήσεως τής 
13 Αύγουστου 1953 ύπ’ άριθ. 
212 τεύχος πρώτον έδημοσιεΰ- 
8η τό άρχικώς ψηφισθέν ΝΑ. 
2510 «περί ρυθμίσεως ζητημά
των τινών τοΰπροσωπικοΰ Tpee 
πεζιτικών ‘Ιδρυμάτων καί άλ
λων τινών διατάξεων.


