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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ
Τήν παρελθ ο ΰ σ α ν 

Πέμηιην 1 ίίην τρέχον
τος μία δί/η διεξήχδη 
είς το Χυμβούλιον ’Ε- 
πιχρατείας, το Άνώ· 
τατον τής Χώρας «Διοι
κητικόν Δικαατήριον.

’ Αντίκείμενον τής δί
κης ή συζήτησις ύποβλη 
θέισων έκ μέρους του 
Χυλλόγου Ί*παλλή - 
λων ’ Εθνικής Τραπέ
ζης Βξ αιτήσεων Ακυρώ 
σεως ’Αποφάσεων των 
'Γπουργών Έργασί- 
»| καί ’Εμπορίου. Καί 
ιών Βξ τούτων προσφυ
γών τρία ήσαν τα ουσι
αστικά αιτήματα: 1) 
Άκύρωαις τής διατά- 
ςειο; του Καταστατι
κού τής Εθνικής Τρα
πέζης Ελλάδος καί Ά 
θηνών περί έκπροσωπή- 
σεως ιών Χίεtir/ών τών 
Ασφαλιστικών "Ταμεί
ων είς τάς Γενικάς Χυ- 
νελεύσεις τών Τραπε
ζών ύπδ τού Δημοσίου 
SS) ’ Ακύρωσις ’ Δποφά 
σεως τού 'Γπουργοΰ 
Έργάίίας περί τ^υπο- 
πΟιήαεως τού Κανόνι
α μ-ού τού κοινού Τα
μείου καί συνθέ σ ε» 
ως τών Διοικητικών 
των Ταμείων Χυμ- 
βουλίων άνευ προηγου- 
μένης γνώμης αύτών 
καί οποδείξεως τών Αν
τιπροσώπων των ήσφα» 
λισμένων έκ μέρους τών 
οικείων συνδικαλιστικών 
όργανώσεων καί 3) Ά 
κύρωσις ’ Αποφάαέως 
του 'Γπουργού ’Εργα
σίας δι’ ής διωρίσθη ή 
’Επιτροπή τού Χόμου 

με δικαιοδοσί
αν δικαστικήν.

Άλλα καί τά τρία 
ταύτα αιτήματα είς τήν 
Ανεγνωριαμένην αύτο
νομίαν τών Ταμείων 
ώς Χομικών Προσώ
πων .Ιδιωτικού Δικαί
ου έστήριξαν τήν βάσιν 
των.

"Οπως είναι φυσικόν 
προ κάθε δίκης-καί δή 
δίκης σοβαράς - καί είς 
τήν πλευράν τών προσ- 
φευγοντων καί είς τήν 
πλευράν τών άντιδίκων 
κα ίσυζητήσεις γίνονται 
καί προβλέψεις πιθανο
λογούνται.

’Ητο επομένως φυσι
κόν καίήστήλη αύτη νά 
κάμη τάς συζητήσεις 
ττρς καί νά διαγράψη 
τάς ^προβλέψεις της.

Είπε λοιπόν ή στήλη 
<*ί>τη: Είς τήν προσφυ
γήν τήν άφορώσαν τήν 
έκπροσώπησιν τών Με
τοχών είς τάς Γενικάς 
Χυνελεύσεις τών Τρα
πεζών είναι φυσικόν νά 
έχωμεν τήν αντιδικίαν 
τού Έπουργοΰ τού 
’Εμπορίου καί τήν πα
ρέμβασιν τής Τραπέ- 
τ'ύ?-

Είς τάς λοιπάς πρό
σφυγάς θά έ'χωμεν Α
σφαλώς τήν Αντιδικίαν 
τού 'Γπουργού τής Έρ 
γασίας. Είναι Ανεξάρ
τητον το γεγονός Αν ού-

τος πιστεύη ή όχι είς το 
δίκαιον τών Άποφααε- 
ών του. Έφ’ όσον κατά 
τών Άποφάσεών του 
στρέφονται αί προσφυ- 
γαί είναι ύποχρεωμένος 
κατά Χόμον τάς Απο
φάσεις του νά ύποστηρί-
ξ*)·

Καί συνεχίζουσα ή 
στήλη αύτη τάς σκέψεις 
τών προβλέψεών της 
είπε: Πιθανολογούν -
ται άλλαι παρεμβά
σεις ; Καί εύθύς Αμέ
σως έατράφη το βλέμ
μα της είς τον Χύλλο- 
γον τών 'Γπαλλήλων 
τής Τραπέζης τής ’Ελ
λάδος.

Οί διοικοΰντες τον 
Χύλλογον τούτον καί ή 
Διοίκησις τής Τραπέ
ζης τής Έλλαδθ| μέ βά 
σι ένα ίπροσωρινον άβέ» 
βαιον συμφέρον μέ μίαν 
έπικίνδυνον καί δι’ αύ- 
τούς μελλοντικήν προο
πτικήν καί μέ μίαν πρω
τοφανή έγικατάλειψιν 
παντός αισθήματος συνα 
δελφικής Αλληλεγγύης 
έξεκόλαψαν τδν Χόμον 

περί χωρισμού 
τών κοινών __ Ταμείων. 
'Επομένως ήτο ενδεχό
μενον οί διοικοΰντες τον 
Ανωτέρω Χύλλογον νά 
βάλωσι κατά πάσης πρά 
ξεως δι’ ής θά έθίγετο 
εμμέσως το Χομοθετί- 
κόν Διάταγμα περί χω
ρισμού καί έπομένως 
κατά τής προσφυγής τού 
Χυλλόγου τών ’Γπαλ- 
λήλων τής ’Εθνικές 
Τραπέζης τής άφορω- 
σης τήν νομιμότητα τής 
’Επιτροπής τού Χόμου 
ίίβίίΐ» τή| εντεταλμέ
νης νά χωριαη τήν περι
ουσίαν τών κοινών Τα
μείων.

Αλλά - έδώ ύπάρχει 
ενα μεγάλο Αλλά - τά 
μέλη τού Χυλλόγου 
τών Επαλλήλων τής 
Τραπέζης τής 'Ελλά
δος είναι επίσης συνδι- 
καλιαταί. ΊΙ ίδιότης 
τών αύτή θά επέβαλλεν 
είς αύτούς νά όμοδική- 
σουν μέ τδν Χύλλογον 
τής ’ Εθνικής επί τής πε 
ριπτώσεως τής έκπρο- 
σωπήσεως τών Μετο
χών είς τάς Τενικάς Χυ 
νελεύσεις ύπδ τών έκ- 
προσώπων τών Ταμεί
ων καί ούχί ύπδ τού Δη 
μοσίου όπωξ καί επί 
τών περιπτώσεων τής 
συνθέσεως τών Διοικη
τικών Χυμβουλίων τών 
Ταμείων καί τής Ανε- 
γνωρισμένης αυτονομί
ας αύτών.

Πώς όμως θά έξεδή- 
λούτο ή όμοδικία; Δι’ 
άσκήσεως παρεμφερών 
προσφυγών ας έν τού- 
τοις δέν ήσκησαν διά λό 
γους Ασφαλώς κακώς 
νοουμένης σκοπιμότη- 
τος.

Αλλά άν δέν έξεδη- 
λώθη ή όμαδικία ή φυ
σική πρόβλεψις ήγεν 
είς τδ συμπέρασμα ότι 
οί διοικοΰντες τδν Χύλ

λογον τών ’Γπαλλή- 
λων τής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος θά παρέκαμ- 
πτον τεχνηέντως τδν 
σκόπελον αύτδν καί θά 
ένετόπιζον τδ θέμα αύ- 
στηρώς είς τά σημεία 
εκείνα όπου διά τών 
προσφυγών έθίγετο εμ
μέσως ό νόμος περί χω
ρισμού τών Ταμείων 
χωρίς νά εκτίθενται είς 
τά σημεία έκείνα έφ’ 
ών θά προεβάλλετο ή ό
μοδικία ώς φυσική.

Αύτή ήτο ή πρόβλε» 
ψις τής στήλης αύτής 
τήν όποίαν όμως αί βρο 
χηδδν τάς τελευταίας 
προ τής δίκης ήμέρας 
κατατεθείσαι παρεμβά
σεις τού Χυλλόγου τών 
'Γπαλλήλων τής Τρα
πέζης τής ’Ελλάδος 
τού Χυλλόγου τών Χυν 
ταξιούχων αύτής, τών 
Ειδικών Ταμείων Χυν 
τάξεων καί Αύτααφα- 
λίσεως αύτών δέν Απέ
δειξαν Ασφαλή.

’ Αλλά ή στήλη αύτη 
είπε: ’Άς μή πεςιορι- 
σθώμεν είς τά κείμενα 
τών παρεμβάσεων. "Ας 
παρακολουθήσωμεν τήν 
δίκην. Καί ήκολούθησε 
τήν πρδς τδ Δίκαατήρι- 
ον άγουσαν διά νά Ιδη, 
νά άκούση καί νά γρά- 
Ψϊ3·

Διότι δέν έπιτρέπεται 
είς τήν στήλην αύτήν νά 
είνε ούτε Αόμματος, οΰτ ε 
κωφή ούτε νά περιπίπτη 
είς λήθαργον. Προορι
σμός της είναι νά βλέπη 
καί νά γράφη διά νά συν 
θέτη την ιστορίαν ή ό
ποια είναι χρήσιμος καί 
διδακτική καί διά τήν σή 
μερον καί διά τήν κύ
ριον*

Καί ούτω καί ή στήλη 
αύτη παρηκολούθηαε 
τήν δίκην.

Έν μέσω θρησκευτι
κής σιγής την όποίαν έμ 
πνέει καί έπιβάλλει καί 
ή παράστασις τών Δι
καστών καί ό τρόπος 
τής διαδικασίας καί ή 
μεγαλοπρέπεια τής Αι
θούσης ήκουσε τούς κ.κ. 
Είσηγητάς Αναλύοντας 
μέ ένάργειαν καί σαφή
νειαν όλα τά νομικά καί 
πραγματικά γεγονότα 
καί έΐιστορήσαντας ό
λη ν τήν ιστορίαν τών 
Ταμείων Από τής κατά 
τδ έτος 18βΤ γενέσε- 
ώς των ή όποια άποδει 
κνυει τήν αύτονομίαν 
των ήτις άν δημιουργή 
Αμφιβολίας ώς πρδς 
τήν ύπδ τού Χυντάγμα- 
τος προστασίαν της, Α
σφαλώς όμως καί Αναμ- 
φσβητήτως αύτη εύρί- 
σκεται ύπδ τήν τών κει
μένων Χόμων προστα
σίαν καί σκέπην.

"ΙΙκουσεν Ακολούθως 
τούς ύπερασπιστάς τών 
προσφυγών, Αναπτύξαν- 
τας μέ εύρείαν νομικήν 
καί πραγματικήν έπι- 
χειρηματολογίαν όλην 
τήν ιστορίαν τών Τα

μείων, βεβαιοΰσαν τήν 
τε προσωπικότητά των 
ώς Χομικών Προσώπων 
’Ιδιωτικού Δικαίου καί 
τήν αύτονομίαν των, προ 
στατευομένας άμφοτέ- 
ρας ύπό τε τού Χυντάγ- 
ματος καί τών κειμένων 
Χόμων.

"ΚΙλθεν έπειτα ή σειρά 
τών ύπερασπιστών τών 
παρεμβάσεων τών ’ Ορ
γανώσεων τού προσω- 
πιύ τής Τραπέζης τής 
’Ελλάδος καί τών ειδι
κών ’ Ασπαλιστικών Τα 
μείων αύτής.

’Εκεί άνεπτύχθη ότι ή 
όλη ιστορία τής άπδ τού 
18C.T δημιουργίας 
τού Ταμείου Χυντάξε- 
ων τού Προσωπικού τής 
’Εθνικής Τραπέζης δέν 
ύπήρξε τίποτε άλλο πα-' 
ρά ένας Απλούς «κουμ
παράς». Τδ Ταμείον 
συνιατάται τδ πρώτον μέ 
τδν Χόμον ®§68 τού 
19*3 καί είναι ’Ορ
γανισμός Δημοσίου Δι
καίου.

’Άν τφ άνεγνωρίσθη 
διά Χόμου κάποια αύ- 
τονομία, δέν έπεται έκ 
τούτύυ ότι άλλος Χόμος 
δέν δύν'αται νά καταρ- 
γήση τήν αύτονομίαν αύ 
τήν, νά δίδη τδ δικαίω
μα είς τδν θπουργδν νά 
ρυθμίζη έλευθέρως τά 
τής διοικήσεως αύτού.
’ Ορθώς-------συνεχίζει ή
ύπέράσπισις τών παρεμ 
βάσεων, δηλαδή ή φω
νή τών συνδικαλιστών 
ύπαλλήλων τ^ς Τραπέ
ζης τής ’Ελλάδος — 0ρ- 
θώς ό Χόμος άφαιρεί τδ 
δικαίωμα τών Ταμεί
ων νά έκπροσωποΰνται 
τά ίδια μέ τάς Μετοχάς 
των είς τάς Γενικάς Χυ 
νελεύσεις, διότι δέν εί
ναι δυνατόν ή ίδιότης 
τών ύπαλλήλων νά συμ
βιβάζεται μέ τήν ιδιό
τητα τών __ Μετόχων. 
Καί είς τδ τελευταίον 
τούτο σημείον ό διαπρε
πής όντως νομομαθές 
καί ύπερααπιατής τών 
παρεμβάσεων τών ύπαλ 
λήλων τής Τραπέζης 
τής Έλλαοος έξεδήλω- 
σε κάποιαν έντονον εύαΐ- 
σθησίαν.

«Παρευρέθην, είπε, 
είς Γενικήν Χυνέλευσιν 
τών Μετόχων τής ’ Εθνι 
κής Τραπέζης καί είς 
πρότασιν έκποιήαε ω ς 
τού πακέτου τών χρεω- 
γράφων της ό εκπρόσω
πος τού Χυλλόγου είπε: 
Τδ προσωπικόν δέν θά 
έπιτρέψη τήν έκποίησιν 
τού πακέτου».

Καί ό Αντιπρόσωπος 
τής στήλης αύτής μαζί 
μέ τούς είδότας καί πα- 
ρακολουθούντας τήν δί
κην, έξεπλάγη διά τήν 
τόσην εύαισθησίαν διά 
τδν τόνον τής έκφράσε- 
ως τού εκπροσώπου τού 
Χυλλόγου, ένφ ή εύαι- 
σθησία θά είχε τήν θέ- 
σιν της είς αύτήν ταύτην

τήν πρότασιν τή^ έκποι- 
ήαεως τού πακέτου, ό- 
περ, υίοθετουμένης τυ
χόν τής προτάσεως, θά 
είχε λάβει ήδη τήν όδόν 
τούλάχιστον τών παγω
μένων πιστώσεων καί 
δέν θά διετηρείτο ώς τι
μαλφές, όπερ, καί κατά 
τήν περίοδον τής Κατο
χής, διέσωσε τδ προσω
πικόν μέ τά στήθη του.

Καί αύτά περίπου ύ- 
πεστήριξεν ή εκπροσώ- 
πησις τών Παρεμβάσε
ων. Αλλά κατά τήν δι
άρκειαν τών Αγορεύσε
ων τών παρεμβαινόντων 
Ακροατής Απλώς καί μή 
έ>των ιδιαίτερον ενδια
φέρον είς τήν ύπόθεσιν, 
διέλαθε μέ τρόπον τήν 
θρησκευτικήν σιγήν τής 
αιθούσης καί έψιθύρισεν 
είς τδν παρακαθήμενον 
Αντιπρόσωπον τής στή
λης αύτής:

«Τώρα όμιλούν οί δι
κηγόροι τής Τραπέ
ζης;» ^«"Οχι» τφ Απήν- 
τησεν επίσης ψιθυριστά 
ό Αντιπρόσωπος τής στή 
λης. «Οί δικηγόροι τών 
'Γπαλλήλων τής Τρα
πέζης τ5)ς Ελλάδος». 
«Πώς;» έψιθύρισεν ό Α
κροατής. «* Αδύνατον»!

Καί όταν ήκουαεν έν 
συνεχείς τδν ύπερασπι- 
στήν τής παρεμβάσεως 
τής Τραπέζης, έπείαθη 
ότι είχε δίκαιον ό Αντι
πρόσωπος τής στήλης.

Καί όταν έτελείωσεν 
ή διαδικασία καί έξήλ- 
θομεν τής αιθούσης, ό ά
γνωστος είς ήμάς Ακρο- 
τής είπεν:

— ’Εγώ είμαι παλαι
ός αυνδικκαλιστής. Δέν 
γνωρίζω νομικά. Τά 
νομικά θά τά λύσουν τά 
δικαστήρια. Γνωρίζω 
όμως ότι οί ύπάλληλΟι, 
καί δή οί ύπάλληλοΐ τών 
Μεγάλων Τραπεζών, 
διεκδίκοΰν καί δικαίως 
θέσιν καί γνώμην είς τά 
Γενικά Χυμβούλια, όχι 
διά νά είναι Ανατρεπτι
κοί, Αλλά διά νά είναι 
βοηθοί καί δημιουργι
κοί, όπως καί ύπήρξαν 
είς όλας τάς έκδηλώ- 
σεις των, είς τήν προα
γωγήν καί εύημερίαν 
των ’Ιδρυμάτων. Αύτδ 
τδ όποιον ήκουσα σήμε
ρον Απδ τούς ύπαλλή- 
λους τής Τραπέζης τής 
’Ελλάδος νά μάχωνται 
nat* τής αύτονομίας 
τών ίδικών των’Οργανι 
σμών, νά θεωρούν Ασυμ 
βίβαστον τήν ιδιότητα 
τού Μετόχου πρδς τήν 
ιδιότητα τού ύπαλλήλου 
μοΰ προκαλείόδυνηράν 
κατάπληξιν. Αύτή είναι 
ή πρόοδος τούι συνδικα
λισμού;
Καί κατερχόμενος τήν 

κλίμακα τού δικστηρίου 
έκίνησε περίλυπος τήν 
κεφαλήν καί έψέλλισε:

Χυνδικαλιστών κατάν
τημα!...
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ΑΠΟΛΥΣΕ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΪΟΥ ΣΥΛΛΟΙΟΥ

Μεταξύ των τελυεταίως άπολυ- 
θέντιον συναδέλφων συμπεριλαμβά- 
νεται καί δ Τμηματάρχης κ. ’Ιω
άννης Συγκελάκης μέλος τής Διοι
κητικής ’Επιτροπής τοΰ Συλλόγου.

Ή Διοικητική ’Επιτροπή εύθύο 
ώς έκοινο.ποιήΰη εις τον κ. Συγκε- 
λάκην τό έγγραφον καταγγελίας 

τής συμβάσεως εργασίας, άπουσιά 
ζοντος τοΰ κ. Διοικητοϋ έπεσκέφύη 

τον κ. Διευθυντήν προσωπικού είς 
δν και διεμαρτυρήθη διά τήν τοι- 
αύτην άπόλυσιν.

Ό κ. Δ)ντής Προσ)κοΰ άπήντη- 
σεν οτι ή άπόλυσις δεν οφείλεται 
ούτε είς συνδικαλιστικούς ούτε είς 
πειθαρχικούς λόγους, άλλα έγένε- 
το βάσει των διατάξεων τοΰ Νόμου 
2510 περί άποσυμφορήσεως τοΰ 
Προσ)κοΰ των συγχωνευθεισών 
Τραπεζών.

ΠΜίΓΟί ιιιιιιιιι
EilHII IP1E2HI Ε1ΜΟΟΣ
ΑΝΑΚΟΙιΝΩΣΙΣ No 4 

Συνάδελφοι.
Είς τήν προεκλογικήν μας ’Ανα

κοίνωση· ρητώς σάς ύπεσχέθημεν 
δτι τιμώμενοι διά τής ψήφου σας θά 
προσίρέρωμεν κλάδον ελαίας έξ ο
νόματος τοΰ προσωπικού καί πρώτοι 
ήμεΐς θά χειροκροτήσωμεν πάσαν 
πράξιν τείνουσαν είς τήν άποκατά- 
στασιν τής έννοιας τοΰ δικαίου.

'Όσα σάς ύπεσχέθημεν τά έπανε- 
λάβομεν είς τον κ. Διοικηήην κατά 
τήν πρώτην μετ’ αύτοΰ επαφήν μέ 
τήν πρόσθετον διαβεβαίωσιν οτι 
τον κλάδον ελαίας τον προσφέρο- 
μεν μέ δλην τήν ψυχήν μας καί ή- 
κούσαμεν παρ’ αύτοΰ ευχαρίστως 
δτι άπεδέχεται τήν προσφοράν μέ 
τήν πίστην δτι ή αρμονική συνεργα
σία Διοικήσει» ς καί προσωπικού θά 
είναι δ συντελεστής τής προόδου 
τοΰ Ιδρύματος μετά τοΰ δποίου εί
ναι συνυφασμένη ή τύχη τοΰ προ
σωπικού.

Κατόπιν των ανωτέρω θά έπρεπε 
νά περιμένη κανείς μίαν έμπρακτον 
εκδήλωσιν τής άποδοχής τής προ
σφοράς καί πρώτα άπ’ δλα τό στα- 
μάτημα έπί τέλους των απολύσεων. 
’Αντί τούτου δλοι μας κατ’ αύτάς I 
«ϊδομεν τήν συνέχισιν απολύσεων, 
ίσως ώς δώρον Πασχαλινόν. Καί 
διά νά είναι τό δώρον πλουσιώτε- 
ρον είδομεν καί τήν δαιιόκλειον 
σπάθην ήτις έπισείεται κατά τών 
συναδέλφων τών αναμιγνυόμενων 
■είς τούς Συνδικαλιστικούς ’Οργα
νισμούς.

Διότι ύστερα από τας γενομένας 
-άθρόα.ς απολύσεις συνδικαλιστικών 
στελεχών άλλην, έννοιαν δέν δύνα- 
ται νά έχη ή προχθές κοινοποιηθεΐ- 
σα άπόλυσις τοΰ προσφάτως έκλε- 
γέντος Συμβούλου τοΰ ήμετέρου 
-Συλλόγου, κ. Ίωάννου Συγκελάκη, 
ε! μή τό συνεχιζόμενον κατά τοΰ 
Συνδικαλισμού κτύπημα.

Είναι φυσική κατ’ ακολουθίαν ή 
διαμαρτυρία μας καί διά τάς απο
λύσεις καί διά τό κτύπημα τών συν
δικαλιστών.

Είναι φυσικόν επομένως νά ύπα- 
μνήσωμεν όσα προεκλογικώς διεκη- 
ρύξαμεν. «Ή δοκιμασία καί ή υπό
κωφος άλλ’ ηχηρά άγανάκτησις 
τοΰ προσωπικού δέν είναι καλού 
πρόξενος».

Ή ευημερία τοΰ Ιδρύματος έχει 
τήν βάσιν της είς τό τέρμα τής α
γωνίας τοΰ Προσωπικού καί είς 
τήν έπικράτησιν τής γαλήνης.

Τό πόθο νκαί τήν θέλησιν τής γα-
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ΧΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΝ ΠΑΡΑΠΤΟΜ^

ΆριΘ. 401)1954
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙ ΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συγκείμενον έκ τών μελών ί 
αύτοΰ Σ.Ν. Σολιώτη, Προέ- 1 
δρου,Α. Ραγκούση, Γ.Θ. Σπυ- 
ροπούλου, I. Μανιάτη. Γ. Χαρ 
μπούρη, Α. Μαρούδα, Γ. Μαρα 
γκοπούλου, Συμβούλων τής 
Επικράτειας, Δ. Ψαρροΰ καί 
Α. Ίατρίδη, Παρέδρων τοΰ 
Συμβουλίου τής Επικράτειας.

Συνεδρίασαν δημοσίςι έν τφ 
άκροατηρίφ του τή 11η Φε
βρουάριου 1954, παρόντος και 
τοΰ Γραμματέως τοΰ Συμβου
λίου τής Επικράτειας Π.Κα- 

, τζούρου, ΐνα δικάση τήν κατω
τέρω έκτιθεμένην ΰπόθεσιν έπί 
τή άπό 23η Νοεμβρίου 2953 
αιτήσει:

Τοΰ έν Άθήναις έδρεύοντος 
Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος, νο 
μίμως έκπροσωπουμένου , πα- 
ραστάντος διά τών πληρεξου
σίων του δικηγόρων Ίωάνν. Κα 
ποδιστρίου καί Θ. Λειβαθινοΰ 
Κατά τοΰ Υπουργού Εργασί
ας, παραστάντος διά τοΰ Τ. 
Κοντονασοπούλου Νομ ι κ ο ΰ 
Συμβούλου.
Κατά τής παραμβαινούσης έν 
’Αθήναις έδρευούσης Α.Ε. υπό 
τήν επωνυμίαν Εθνική Τράπε
ζα τής Ελλάδος καί ’Αθηνών, 
νομίμως έκπροσωπουμένης, πα 
ραστάσης διά τοΰ πληρεξουσί 
ου της δικηγόρου Μ. Πεσμα- 
τζόγλου.
Περί άκυρώσεως τοΰ άπό 17)
26 Σεπτεμβρίου 1953 Διατάγ 
ματος (Φ.Ε.Κ. α:267) περί κυ 
ρώσεως τοΰ ’Οργανισμού τής 
τής Εθνικής Τραπέζης "Ελλά
δος καί ’Αθηνών Α.Ε.

’Ακόυσαν τοΰ Είσηγητοΰ 
Συμβούλου τής ’Επικράτειας 
Γ. Χαρμπούρη, άναγνώντος 
καί άναπτΰξαντος τήν εκθεσιν 
αύτοΰ καθ’ ήν τό ιστορικόν τής 
προκειμένης ΰποθέσεως έχει ώς 
έπεται:

Διά τοΰ άπό 17)26 Σεπτεμ 
βρίου 1953 Β.Δ. «περί κύρωσε 
ως τοΰ Όργανισμοΰ τής ’Εθνι
κής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος 
και ’Αθηνών Α.Ε. (ΦΕΚ 267) 
έκδοθέντος κατ’ έξουσιοδότη- 
σιν τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ.25- 
10)53 «περί ρυθμίσεως ζητη
μάτων τινών Προσωπικοΰ Τρα
πεζιτικών Ιδρυμάτων κ. λ. π. 
(Φ.Ε.Κ. 212) έκυρώθη ό ’Ορ
γανισμός τής διά τοΰ άπό 26)
27 Φεβρουάριου 2953 Β.Δ. « 
περί συγχωνεύσεως τής Εθνι
κής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος 
και τής Τραπέζης ’Αθηνών διά 
συστάσεως νέας ’Ανωνύμου 
Τραπεζιτικής Εταιρείας», συ- 
σταθείσης ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος καί ’Αθηνών, ώς 
οΰτος κατηρτίσθη ύπά τού Δι
οικητικού Συμβουλίου αυτής.

Τοΰ Διατάγματος τούτου δι
ώκεται ήδη ή άκύρωσις διά τής 
υπό κρίσιν αίτήσεως συμπλη-

λήνης είς τήν διαπασών τό προσω
πικόν διεκήρυξε.

’Αντίστοιχον έκ μέρους τοΰ κ. 
Διοικητοϋ άνταπόκρισιν δι’ ώραίων 
λόγων ήπούσαμεν, αντίθετον όμως 
δι’ έργων μέχρι τής στιγμής δυστυ
χώς είδομεν.

Λυπούμεθα διότι, εΐμεθα υποχρε
ωμένοι νά μεταφέρωμεν εις τά προ
σωπικόν τήν πραγματικήν αυτήν δι
απίστωση·.

Μετά θερμών συναδελφικων χαι
ρετισμών
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ρωθείσης διά τοΰ άπό 29.1.54 
δικογράφου προσθέτων λόγων, 
καί διά τούς έν αυτή λόγους.

Είς τήν δίκην ταύτην παρεμ 
βαίνει ή Α.Ε. ’Εθνική Τρόπτε- 
ζα τής Ελλάδος και ’Αθηνών 
αίτουμένη τήν διατήρησιν τής 
προσβαλλομένης πράξεως και 
τήν άπόρριψιν τής ύπό κρίσιν 
αίτήσεως.

Ή βασιμότης τών προβαλ
λόμενων λόγων άκυρώσεως άπο 
τελεί τό έπί τής προκειμένης 
ΰποθέσεως προκΰπτον ζήτημα.

Έφ’ οΰ ό Εισηγητής άνέπτυ 
ξε τήν γνώμην αύτοΰ.

Άκοΰσαν τών πληρεξουσίων 
τοΰ αΐτοΰντος άναπτυξάντων 
κα'ι προφορικώς τούς λόγους 
τής ύπό κρίσιν αίτήσεως καί 
αίτησαμένων τήν παραδοχήν 
αύτής, τοΰ αντιπροσώπου τοΰ 
Δημοσίου καί τοΰ πληρεξουσί
ου τής παρεμβαινούσης αίτή- 
σαμένων τήν άπόρριψιν ταύτης

Ί δ ό ν τ ά σ χετ ικ ά εγ- 
γ ρ α φ α.

Σκεφθέν κατά τον Νόμον
Επειδή διά τήν άσκησιν τής 

ύπό κρίσιν αίτήσεως άκυρώσε- 
ωςκατετέθησαν τά νομικά τέλη 
έκδοθέντων τών ύπ’ άριθ.3203 
3204 και 3205 έτους 1953 
διπλοτύπων τοΰ Ταμείου δικα
στικών εισπράξεων ’Αθηνών.

Επειδή διά τής ύπό κρίσιν 
αίτήσεως διώκεται ή άκύρωσις 
τοΰ Β. Δ. τής 17)26 Σ)βρίου 
2953 «περί κυρώσεως τοΰ Όρ 
γανισμοΰ τής Εθνικής Τραπέ- 
ζηςΈλλάδος και’Αθηνών ΑΕ».

Επειδή ό αϊτών Σύλλογος/ 
οΰτινος μέλη τυνχάνουσιν οί ά- 
νήκοντες εις τό κύριον προσω
πικόν τής είς την νέαν Τράπε
ζαν συγχωνευθείσης Εθνικής 
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος, νομι 
μοποιοΰνται είς τήν άσκησιν 
τής ύπό κρίσιν αίτήσεως, διότι 
διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ Κατα
στατικού αύτοΰ ρητώς ορίζεται 
ώς σκοπός τοΰ Σωματείου τού 
του ή προστασία και προα
γωγή τών οικονομικών έπαγ- 
γελματικών συμφερόντων τών 
μελών αύτοΰ διά πάντων τών 
ύπό τοΰ Συντάγματος και τών 
Νόμων έπιτρεπομένων μέ 
σων, τό δέ προσβαλλόμενον Β 
Διάταγμα ρυθμίζει έν τφ συνό 
λφ του τήν κατάστασιν τούς ό
ρους έργασίας και τήν έν γέ- 
νει σταδιοδρομίαν τών μελών 
τοΰ Σωματείου ώς προσωπι- 
κοΰ τής νέας Τραπέζης,

Οΰτω ή ύπό κρίσιν αήτησις 
νομοτύπως καί έμπροθέσμως 
άσκηθεΐσα είναι τύποις δεκτή 
και έξεταστέα κατ’ ουσίαν.

Επειδή έν τή προκειμένη 
δίκη παραδεκτώς παρεμβαί
νει ή ’Εθνική Τράπεζα Ελ
λάδος και ’Αθηνών A. Ε. διώ- 
κουσα τήν άπόρριψιν τής ύπό 
κρίσιν αίτήσεως καί τήν διατή 
ρησιν τής προσβαλλομένης- 
πράξεως.

’Επειδή το προσβαλλόμενον 
Β.Δ.έξεδόθη έπί τή βάσει τής 
διά τοΰ άρ. 1 τοΰ Ν. Δ. 2510) 
1953 (212) «περί ρυθμίσε- 

ως_ ζητημάτων τινών προσωπι 
κοΰ Τραπεζιτικών Ιδρυμάτων 
καί άλλων τινών διατάξεων», 
παρασχεθείσης έξουσιοδοτήσε 

ως__ καθ’ ήν, προκειμένου περί 
τοΰ προσωπικού τής κατ’ έφαρ

μογήν τών διατάξεων τοΰ Ν. 
2292 «περί συγχωνεύσεως ’Α
νωνύμων Τραπεζιτικών Έταιρι 
ών» συσταθείσης νέας Τραπέ
ζης «Εθνική Τράπεζα τής Ελ
λάδος και ’Αθηνών» τά τών α
ποδοχών αύτοΰ, οι όροι εργα
σίας έν γένει, τά τής διαβαθμί 
σεως έντάξεως, προαγωγών υ
πηρεσιακής έν γένει καταστά- 
σεως, λύσεως τής ΰπαλληλικής 
σχέσεως και έν γένει παν 6,τι 
αφορά τό πορσωπικόν και τήν 
διάρθρωσιν καί όργόινωσιν τών 
υπηρεσιών ρυθμίζονται έξ ύπαρ 
χής δι’ όργανισμοΰ τής Τρα- 
πέζης ταύτης, καταρτιζομένου 
ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλί 
ου αύτής καί κυρουμένου διά 
Β.Δ. έκδιδομένου προτάσει τών 
Υπουργών Έργασίας καί Ε
μπορίου.

Επειδή έν άρθρφ 3 τοΰ αΰ^ 
τοΰ Νόμου ορίζεται, ότι άπό 
τής δημοσιεύσεως τοΰ κατά τό 
άρθρον 1 τοΰ άύτοΰ νόμουΒ.Δ. 
πάσαι αί άφορώσαι τό προσω
πικόν έκάστης τών συγχωνευ- 
θεισών Τραπεζών, συλλογικά! 
συμβάσεις έργασίας, αποφά
σεις έπιτροπών διαιτησίας, υ
πουργικά! αποφάσεις Όργανι- 
σί*°'„ θ , Κανονισμοί προσω
πικούς και οΐαιδήποτε συμφω- 
νίαι ή συμβάσεις οίασδήποτε 
τών συγχωνευθεισών Τραπεζών 
ή τής συσταθείσης τοιαύτης 
μετά τοΰ προσωπικοΰ αΰτών 
παύουσιν^ αυτοδικαίως ίσχύου- 
σαι, έν δέ τφ άρθρφ 5 τοΰ αυ
τού νόμου ορίζεται δτι μεταβο
λή τών όρων έργασίας τοΰ 
προσωπικού τών ΟΊΐγχωνευθει- 
σών Jpom-εζών έπερχομένη ώς 
έκ τής ^συγχωνεύσεως κατ’ έ- 
ψαρμογήν τών διατάξεων του 
Ν.Δ.τούτου, ώς καί τών διοπά- 
ξεωντοΰ ώς άνω προβλεπομέ- 
νου Όργανισμοΰ, έν ούδεμιφ 
περιπτώσει δύναται νά θεωρη- 
θή ώς μονομερής μεταβολή τών 
ορών έργασίας έκ μέρους τής 
εργοδότιδος ως άν διά τής συγ 
χωνεύσεως συσταθείσης Τρα- 
ττεζης, οΰδ’ ώς μονομερής κα^ 
τοτγγελία τής συμ-βάσεως έρ
γασίας έκ μέρους ταύτης, τών 
διατάξεων τοΰ νόμου τούτου ώς 
και τοΰ παρ αύτοΰ προβλεπο- 
μένου Όργανισμοΰ, κατισχυ- 
ουσών πόσης έτέρας διατάξε- 
ως Νόμου, Διατάγματος, συλ
λογικής συμβάσεως, Ύπουργι 
κής Π διαιτητικής άποφάσεως, 
συνήθειας ή έθίμου.

„ Επειδή έκ τής παραβολής 
των διατάξεων τούτων κατα
φαίνεται δτι ό νομοθέτης ήθέ- 
λησε την έξ ύπαρχής ρύθμισιν 
τΠζ σχέσεως εργασίας τού πα- 
ρά τή νέ<χ Τραπέζη «Εθνική 
Τραπεζα Ελλάδος καί Άθη- 
νών», _ έργαζομένου προσωπι- 
κου, α)ς ρητώς τούτο- έν άρθρφ 
I ορίζεται, ή διάταξις δ’ αυτή 
συμπορεύεται προς τήν τοΰ | 
άρθρου 3 καταργήσασαν τάς 
πρσϋφισταμένας συμβάσεις έρ
γασίας^ η κανονισμούς, περαι
τέρω δέ διά τοΰ άρθρου 5 ήθε- 
λήθη ό αποκλεισμός έπι τής 
μεταβολής ταύτης τών κατά 
τας γενικάς ή είδικάς διατά- 
ξεις κρατουντών έπί βλαπτικής 
μεταβολής τής σχέσεως έργα- 
σιας. Πράγματι ή προβλεπο- 
μενη διά τοΰ άρθρου 5 ισχύς 
των διατάξεων τοΰ ’Οργανι

σμού έναντι έτέρων διατάξεων 
νόμου, διατάγματος κλπ. πε
ριορίζεται είς μόνην τήν ένδε- 
χομένην μεταβολήν έπί τό δυ- 
σμενέστερον τών προϋπαρχόν- 
των όρων έργασίας, δέν αφορά 
δέ τάς διά τοΰ όργανισμοΰ θε
σπιζόμενος διατάξεις, δι’ ών έξ 
ύπαρχής και διά τό μέλλον κα
θορίζεται παγίως ή συνδέουσα 
το προσωπικόν μετά τής Τρα
πέζης σχέσις έργασίας, αϊτι- 
νες διατάξεις ώς έκ τούτου δέν 
επιτρέπεται νά άντίκεινται είς 
έτέρας ΐσχυούσας νομοθετικάς 
διατάξεις καί ιδιαιτέρως είς 
είς τάς γενικής έφαρμογής δι
ατάξεις τής έργατικής νομοθε
σίας. Τούτο ιδιαιτέρως κατα
φαίνεται έκ τής γραμματικής 
διοττυπώσεως τοΰ άρθρου 5, έν 
ώ άναγράφεται «μεταβολή τών 
όρων έργασίας τοΰ προσωπι- 
κοΰ τών συγχωνευθεισών Τρα
πεζών» έπερχομένη ώς έκ 
τής_ συγχωνεύσεως» άλλ’ 
ουδέ ^ είναι νοητόν, δτι ό 
νομοθέτης, _ άπαιτήσας τήν 
διά Β. Διατάγματ. έκρισιν τοΰ 
Όργανισμοΰ τής μεγαλυτέρας 
ιδιωτικής έν ‘Ελλάδι Τραπέ
ζης ^ήδύνατο νά έπιτρέψη δττως 
ή οΰτω έξ ύπαρχής^ ρυθμιζομέ- 
νη ^ κατάστασις τοΰ προσωπι
κού μή_ έξασφαλίση την συνή
θη κατά τήν έργατικήν νομοθε
σίαν παρεχομένην είς τούς έρ- 
γαζομένους^ προστασίαν, ήτις 

1 θεωρείται ώς τό έλάχ ιστόν δ- 
ριον τής κατά την σύγχρονον 
ήθικήν καί κοινωνικήν άντίλη- 
ψιν άνάγκης προστασίας τών 
έργαζομένων έναντι τών έργο- 
δοτών.

Επειδή ή οΰτω διά τοΰ άρ
θρου 1 τοΰ ρηθέντος νόμου πα
ρεχόμενη έξουσιοδότησις άφο- 
ρώσα εις την ρύθμισιν συγκε
κριμένου θέματος, οΐον αποτε
λεί ό έξ ύπαρχής καθορισμός 
τών όρων έργασίας έν γένει 
τοΰ παρά τή Τραπέζη έργαζο- 
μενου προσωπικού, δέν τυγχά
νει τοσοΰτον γενική καί αόρι
στος, ώστε ν’ άντίκειται εις 
τήν συνταγματικήν αρχήν τής 
διακρίσεως τών έξουσιών ή εις 
το άρθρον 83 τοΰ Συντάγμα
τος. Όθεν άπορρηττέος ό πε
ρί τοΰ άντιθέτου προβαλλόμε
νος λόγος άκυρώσεως.

Επειδή άβάσιμος προβάλ
λεται διό τής ύπό κρίσιν αίτή- 
σεως, δτι ή ρηθεΐσα έξουσιο- 
δοτική διάταξις τοΰ άρθρου 1 
τοΰ νόμου άντίκειται είς τό άρ
θρον 3 τοΰ_ Συντάγματος περί 
ισότητος τών Ελλήνων ένώπι- 
ον τοΰ Νόμου, διότι ώς προς 
μεν την κατ’ άπόκλησιν άπο 
τών _ γενικώς κρατούντων μετα
βολήν τής προϋφισταμένης κα- 
ταστάσεως,^ αΰτη δικαιολογεί
ται έκ τής έν τή εισηγητική έκ- 
θεσει τοΰ νόμου άναφερομένης 
ανομοιομορφίας κατά το παρελ 
θον ώς προς τους όρους έργα
σίας καί τάς άποδοχάς έν γέ- 
νει μεταξύ τοΰ προσωπικού τών 
συγχωνευομένων δύο Τραπεζών 
καί^ τής προνομιακής έν σχέσει 
προς τούς λοιπούς εργαζομέ
νους καταστάσεως, ήτις είχε 
διαμορφωθή υπέρ τοΰ προσω
πικού μιας __τών συγχωνευομέ
νων Τραπεζών, ώς προς δέ τάς 
θεσπιζομένας διά τοΰ ’Οργανι
σμού τταγίας διατάξεις, αυται 
δέν δύνανται, κατά τάς ήγου- 
μένας σκέψεις νά ΰπολείπωνται 
τής διά τής έργατικής νομοθε
σίας παρεχόμενης προστασίας 
δεν συντρέχει ουτω ό λόγος, 
εφ_ ου ερείδεται ό υπό τοΰ αί- 
τοΰντος προβαλλόμενος σχετι-



κός ισχυρισμός.
_ Επειδή ό προβαλλόμενος 

λόγος άκυρώσεως, δτι τό άρθρ. 
14 του κυρωθέντος Όργανι- 
σμοΰ, __όρίζον, δτι ή Τράπεζα 
δικαιούται να μεταθέση πάντα 
υπάλληλον άπό υπηρεσίας εις 
πηρεσίαν καί άπό τόπου εις 
τόπον, εντός των ορίων τής 
* Ελληνικής Επικράτειας, άντί- 
κειται είς τό άρθρον 7 τοΰ Ν. 
2112)1920 ορίζοντας δτι «πά
σα μονομερής μεταβολή των ό
ρων τής υπαλληλικής συμβά- 
σεως βλάπτουσα τον υπάλλη
λον θεωρείται ώς καταγγελία 
ταύτης», είναι άπορριπτέος ώς 
άβάσιμος, διότι έκ τής διατά
ξεις τοιύτης τοΰ Ν. 2112;) 
192(3 δεν εμποδίζεται ή παρά 
τοΰ εργαζομένου άνάληψις ύ- 
ποχρεώσεως, δπως προσφέρη 
τάς υπηρεσίας του1 είς οίανδη- 
ποτε πόλιν τοποθετηθή, καί 
συνεπώς ή θέσπισις άναλόγου 
διοιτάξεως έν τφ Όργανισμφ.

z Επειδή ό προβαλλόμενος 
λόγος άκυρώσεως, δτι ή διά τοΰ 
άρθρ. 26 τοΰ κυρουμένου ’Ορ
γανισμού προβλεπομένη αυτο
δίκαια άποχώρησις των συμ- 
πληρούντων τά οριζόμενα δρια 
ηλικίας άνευ οΰδεμιάς άποζη- 
,μιώσεως άντίκειται είς τάς άρ- 
χας τής χρηστής διοικήσεως, 
■είναι άπορριπτέος ώς άβάσι- 
μος, διότι ή θέσπισις διά πα
γίου κανονισμού τοΰ εργοδότου 
εύλογου ορίου ηλικίας των παρ’ 
«ύτφ εργαζομένων καί ή κατ’ 
ακολουθίαν τής συμπληρώσεως 
τούτου άφυπηρέτησις τοΰ υ
παλλήλου, δεν δύναται νά θε- 
«ρηθή ώς άντικειμένη είς τάς 
«ρχάς τής χρηστής διοικήσεως.

. ’Επειδή ό προβαλλόμενος 
λόγος άκυρώσεως, δτι ή διάτα- 
ξις τοΰ άρθρ. 27 στοιχ. Γ διά 
τής όποιας ορίζεται ώς πει
θαρχικόν πράπτωμα καί ή έν 
γένει παράβασις διατάξεως 
τοΰ ’Οργανισμού ή των αποφά
σεων τοΰ Διοικητικού Συμβου^ 
λίου, τοΰ Διοικητοΰ καί των 
Συμβουλίων τής Τραπέζης καί 

ειδικών διαταγών αυτής τίθεται 
\κατά παράβασιν τής αρχής 
'«NULLA POENA SINE LEGEM»,, 
είναι άπορριπτέος ώς άβάσι- 
,μος διότι, ανεξαρτήτως άν ή 
ιρηθεΐσα αρχή δύναται νά ίσχύη 
καί έν προκειμένφ ή τιμωρητέα 
■παράβασις θα έ'χη καθορισθή 
προ τής τελέσεως τής πράξε
ις.

. ’Επειδή ό προβαλλόμενος 
■λόγος άκυρώσεως, δτι κατά 
παράβασιν τών άρθρων 1, 3 
:καί 5 τοΰ Ν. 2112)1920 επι
τρέπεται διά τοΰ άρθοου 28 
"τοΰ ’Οργανισμού ή λόγφ πει
θαρχικής ποινής οριστική παΰ- 
σις άνευ άποζημιώσεως, είναι 
ιέν μέρει μόνον βάσιμος, διότι 
έπί τη βάσει τής ρηθείσης έ- 
ξουσιοδοτήσεως έπιτρεπούσης 
μεταξύ άλλων καί τον καθορι
σμόν τοΰ τρόπου λύσεως τής 
Υπαλληλικής σχέσεως, νομίμως 
χατ’ αρχήν ορίζεται ώς λόγος 
λύσεως τής υπαλληλικής σχέ
σεως καί ή λόγφ πειθαρχικής 
ποινής οριστική παΰσις, άλλ’ ή 
εν τφ Όργανισμφ προσθήκη 

•τής ρήτρας «άνευ αποζημιώσε
ις» τίθεται καθ’ ύπέρβασιν έ- 
-ξουσιοδοτήσεως, άτε τής περί 
•τούτου κρίσεως άποκειμένη είς 
τά τακτικά δικαστήρια. "Οθεν 
-άκυρωτέον τυγχάνει τό προσ- 
βαλλόμενον Β. Δ., καθ’ δ ση- 
,μεΐον περιλαμβάνει τήν ρήτραν 
«άνευ άποζημιώσεως».

Επειδή ό προβαλλόμενος 
λόγος άκυρώσεως, δτι καθ’ ύ- 
πέρβασιν τής χορηγηθείσης έ- 
'ξουσιοδοτήσεως προβλέπεται 
-έν άρθρφ 32 παρ. 5 τοΰ ’Ορ
γανισμού, δτι _ τροποποίησις 
που ’Οργανισμού τούτου δύνα- 
ται νά λαβή χώραν δι’ αποφά
σεων τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου τής Τραπέζης κυρουμένων 
διά Βασιλικού Διατάγματος, 
•■έκδιδομένου τή προτάσει τών 
’Υπουργών ’Εργασίας καί Εμ
πορίου, είναι άπορριπτέος ώς 
«άβάσιμος, διότι ή ευχέρεια τής 
6άσει τής αυτής έξουσιοδοτή- 
σεως τροποπο ιήσεως τοΰ Όρ- 
•γοινισμοΰ ύφίσταται έξ αύτοΰ 
ποΰ νόμου μη περιορίσαντος 
τήν έξουσιοδότησιν είς τήν «έφ’ 
-απαξ» έκδοσιν διατάγματος, 
■άντιθέτως δέ έν άρ. 3 § 1 ρη- 
πώς προβλέψαντος τήν δυνατό
τητα τροποπο ιήσεως τού ’Ορ
γανισμού υπό τον περιορισμόν 
μόνον,^ δτι ώς προς τήν άφορώ- 
σαν τήν μεταβολήν τών αποδο
χών τοΰ προσωπικού διάταξιν 
«εφαρμόζονται αι διατάξεις τοΰ

Ν. 2053)1952. 'Ως έκ τούτου 
δέ ή ρηθείσα διάταξις τοΰ ’Ορ
γανισμού δύναται νά θεωρηθή 
καζ ώς τεθεΐσα κατά πλεονα
σμόν.

z ’Επειδή ό προβαλλόμενος 
λόγος άκυρώσεως, δτι ή διάτα 
ξις τοΰ άρθρου 26 παρ. 2 τοΰ 
’Οργανισμού, καθ’ ήν ή μετά 
τοΰ προσωπικού τής Τραπέζης 
σύμβασις έργασίας λύεται διά 
καταγγελίας τής συμβάσεως 
έργασίας κατά τά ύπό τής 
Εργατικής Νομοθεσίας οριζό
μενα, κεΐται έκτος έξουσιοδοτή- 
σεως, άλλως δ’ άντίκειται προς 
τό άρθρον 4 τοΰ Ν. Δ. 2510) 
1953, είναι άπορριπτέος ώς 
άβάσιμος, διότι ή κατά τά υπό 
τής έργατικής νομοθεσίας ορι
ζόμενα καταγγελία τής συμ
βάσεως έργασίας άποτελεΐ νό- 
μιμον^τρόπον λύσεως τής ύπαλ 
λτ^λικής σχέσεως, ήδύνατο δ’ 
οΰτω νά θεσπισθή δυνάμει τής 
ρηθείσης έξουσιοδοτήσεως, το- 
σούτορ δέ μάλλον, δσον έξ ού- 
δεμιάς διατάξεως προκύπτει,, 
δτι ήθελήθη, δπως ή έργοδό- 
τις άποτελοΰσα καθαράν ιδιω
τικήν έπιχείρησιν, στερηθή τοΰ 
κατά τάς γενικάς διατάξεις τής 
έργατικής νομοθεσίας άναγνω- 
ριζομένου δικαιώματος τούτου. 
'Η υπέρ τής άντιθέτου άπόψε- 
ως έπίκλησις παρά τοΰ αίτοΰν- 
τος τοΰ άρθρ. 4 Ν. Δ. 2510) 
1953 τυγχάνει αλυσιτελής, δι
ότι τό άρθρον τούτο έπέτρεψε 
την διά τήν ρύθμισιν τής έκ 
τής συγχωνεύσεως δημιουργου- 
μένης κατοιστάσεως καταγγε
λίαν συμβάσεων έργασίας τοΰ 
προσωπικού άνευ δμως πλή
ρους καταβολής τής κατά τον 
Ν. 2112)1920 άποζη μ ιώσεως, 
οΰτω δέ ή θέσπισις περιορι
σμών (έγκρισις παρ’ ειδικής 
Επιτροπής) έν τή άσκήσεΐ τοΰ 
δικαιώματος τούτου, δικαιολο- 
γουμένη έκ τοΰ, δτι τό μέτρον 
τούτο επετράπη κατ’ άπόκλι- 
σιν άπο^τών γενικών αρχών τής 
έργατικής νομοθεσίας, δέν δύ- 
ναται νά έρμηνευθή ώς έκδη- 
λοΰσα πρόθεσιν τοΰ νομοθέτου 
ν’ άπαγορεύση τήν είς τό μέλ
λον κατά παγίας διατάξεις κα
ταγγελίαν τών συμβάσεων έρ
γασίας.

’Επειδή τον ύπό τής έξουσι- 
οδοτούσης διατάξεως προβλε- 
πόμενον διά τοΰ ’Οργανισμού 
καθορισμόν τής διαρθρώσεως 
καί όργανώσεως τών ύπηρεσι- 
ών_τής Τραπέζης πληροί ό διά 
τοΰ ’Οργανισμού καθορισμός 
τών διευθύνσεων τής Τραπέζης 
καί ή περαιτέρω άνάθεσις είς 
τον Διοικητήν^ τής Τραπέζης 
τοΰ κανονισμού τής άρμοδιότη- 
τος, δικαιοδοσίας καί συνθέσε,- 
ως τούτων καί τών λοιπών υπη
ρεσιών, διότι, προκειμένου πε
ρί ιδιωτικής τραπεζιτικής έπι- 
χειρήσεως, δέον νά καταλείπε— 
ται επαρκής έλευθερία διά τήν 
ταχεΐαν προσαρμογήν προς τάς 
συνεχώς έναλλασσομένας συν- 
θήκας έργασίας. "Οθεν άπορ- 
ριπτέος ό έπί τοΰ άντιθέτου έ- 
ρειδόμένος λόγος άκυρώσεως.

’Επειδή έν άρθρφ 5 τοΰ Ν. 
Δ. 2510)1953 ορίζεται, δτι αί 
διατάξεις αύτοΰ έψαρμόζονται 
καί έπί δικηγόρων καί έπιστη- 
μονικοΰ έν γένει προσωπικού1, 
παρέχοντας υπηρεσίαν έπί πα- 
γία άμοιβή ή αντιμισθία καί 
μετέχοντας άσφαλιστικοΰ τίνος 
Ταμείου η ’Οργανισμού τοΰ 
προσωπικού οίασδήποτε τών 
συγχωνευθεισών Τραπεζών, έν 
δέ τή εισηγητική τοΰ νόμου 
τούτου έκθέσει άναφέρεται, δτι 
«καίτοι οί δικηγόροι δέν υπά
γονται κατά τήν κρατούσαν νο
μοθεσίαν είς τάς διατάξεις πε
ρί μισθώσεως έργασίας, έν 
τούτοις έκρίθη ώς δίκαιον είς 
τάς διατάξεις τοΰ προκειμένου 
σχεδίου νόμου νά ύπαχθώσι 
κατ’ έξαίρεσιν καί οί δικηγόροι 
καί τό επιστημονικόν έν γένει 
προσωπικόν τό παρέχον ύπηρε 
σίας έπί π αγία αμοιβή ή άν- 
τιμισθίρ καί μετέχον ’Ασφαλι
στικού τίνος Ταμείου». Συνε
πώς καί αί άποδοχαί τοΰ πλη- 
ροΰντος τάς άνωτέρω προϋπο
θέσεις προσωπικού έ'δει νά κα- 
θορίζωνται έν τφ Όργανισμφ 
οΰχί δέ ό καθορισμός αυτών νά 
καταλείπεται είς τό Διοικητι
κόν Συμβούλιου τής Τραπέζης, 
ώς_ διά τοΰ άρθρου 4 έδαφ. 5 
τοΰ ’Οργανισμού ορίζεται. "Ο
θεν ό ’Οργανισμός δέν είναι έν 
τούτφ νόμιμος καί τό κυρώσαν 
Διάταγμα είναι κατά τούτο ά
κυρωτέον.

’Επειδή ό προβαλλόμενος 
λόγος άκυρώσεως, δτι καθ’ ύ- 
πέρβασιν τής ρηθείσης έξουσι- 
οδοτήσεως ώρίσθη έν μέν τή 
παρ. 4 τοΰ άρθρου 1 τοΰ ’Ορ
γανισμού, δτι ή τοποθέτησις 
τών Προϊσταμένων τών Διευ
θύνσεων, τών Τμημάτων καί 
τών υπηρεσιών, τών Διευθυντών 
Υποδιευθυντών καί ’Εντεταλ
μένων Υποκαταστημάτων γίνε
ται ασχέτως βαθμοΰ καί αρχαι
ότητας διά πράξεως τοΰ Διοι- 
κητοΰ κατά τήν άπόλυτον αύ
τοΰ κρίσιν, έν δέ τή παρ. 9 τοΰ 
αύτοΰ άρθρου, δτι διά τήν το- 
ποθέτησιν τοΰ προσωπικού καί 
τήν είς έκαστον υπάλληλον ά- 
νάθεσιν υπηρεσιακών καθηκόν
των δέν λαμβάνεται ύπ’ δψιν ό 
βοιθμός καί αί άποδοχαί έκά- 
στου υπαλλήλου, ώς καταλυο- 
μένης διά τών διατάξεων τούτων 
τής έννοιας τής υπαλληλικής 
ιεραρχίας, είναι άπορριπτέος 
ώς άβάσιμος, διότι λαμβανομέ- 
νης ύπ’ όψιν καί τής ψύσεως 
τής έπιχειρήσεως, δέον ή Διοί- 
κησις τής Τραπέζης νά κέκτη- 
ται έλευθερίαν τοποθετήσεως 
έπί κεφαλής τών διαφόρων ύπη 
ρεσιών τών έκάστοτε καταλλή
λων προσώπων, τών διατάξεων 
τούτων μή έχουσών τήν έννοιαν 
τής δυνατότητος τοποθετήσεως 
άνωτέρου κατά βαθμόν ύπό κα
τώτερον, οπότε μόνον θά κα- 
τελύετο ή ύπαλληλική ιεραρ
χία.

Επειδή ή διά τής παρ. 5 
τοΰ άρθρου 2 τοΰ ’Οργανισμού 
άνάθεσις είς τον Διοικητήν τής 
Τραπέζης τοΰ καθορισμού τών 
τής δοκιμασίας διά τήν πρόσ- 
ληψιν ποσωπικοΰ καί τοΰ τρό
που συνθέσεως τής έξεταστικής 
έπιτροπής δέν άντίκειται είς 
την ρηθεΐσαν έξουσιοδότησιν, ή 
δέ παρ. 6 τοΰ αύτοΰ άρθρου, 
προβλέπουσα τήν πρόσληψιν 
κατά σειράν έπιτυχίας καί προ 
σόντων, δέν άντίκειται είς τήν 
ρηθεΐσαν έξουσιοδότησιν ώς 
τεθεΐσα ύπό τήν έννοιαν τής 
έν τή προκηρύξει τής δοκιμασί
ας άναγραφής τών προσόντων, 
άντ ικει μενικώς καθορ ιζομένων, 
άτι να θέλουσι τυχόν έπηρεάσει 
τήν σειράν προσλήψεως καί 
τοΰ μέτρου, καθ’ δ ταΰτα θά 
ληφθώσιν^ ύπ’ δψιν διότι μόνον 
ύπό τήν έννοιαν τούτην δικαιο
λογείται ή ύπό τής σαφούς 
διατάξεως^ τοΰ ’Οργανισμού έ- 
πιβαλλομένη δοκιμασία καί 
σειρά έπιτυχίας διά τήν πρόσ
ληψιν τοΰ προσωπικού. "Οθεν 
άπορριπτέος τυγχάνει ό έπί 
τοΰ άντιθέτου έρειδόμενος λό
γος άκυρώσεως.

’Επειδή ή διά τοΰ άρθρου 2 
παρ. 10 τοΰ ’Οργανισμού προ
βλεπομένη δυνατότης προσλή
ψεως παρά τής Τραπέζης προ
σωρινού ή έπί συμβάσει προ
σωπικού δέν άντίκειται είς τήν 
άνωτέρω έξουσιοδότησιν, έφ’ 
δσον τό προσωπικόν τούτο, 
προσλαμβανόμενον δι’ είδικάς 
άνάγκας τής Τραπέζης, δέν 
καταλαμβάνει όργανικάς θέσεις 
ρητώς δέ διά τοΰ ’Οργανισμού 
ορίζεται δτι τούτο δύναται νά 
περιληφθή είς τό τακτικόν τοι- 
οΰτον μόνον ύπό τήν προϋπό- 
θεσιν, δτι θά τηρηθώσι τά περί 
προσλήψεως ύπαλλήλων καθο
ριζόμενα. Συνεπώς άπορρι- 
πτέος ό έπί τοΰ άντιθέτου έ- 
ρειδόμενος λόγος άκυρώσεως.

’Επειδή αί διατάξεις τών άρ
θρων 26 καί 34, δι’ ών παρέ
χεται είς τον Διοικητήν ή τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον τής 
Τραπέζης ή ευχέρεια τής διατη 
ρήσεως έπί τινα χρόνον τών 
καταλαμβανομένων ύπό τοΰ ο
ρίου ήλικίας ύπαλλήλων δέν 
άντίκειται είς τήν ρηθεΐσαν έ- 
ξουσιοδότησιν καί τό άρθρον 4 
τού Ν. Δ. 2510)1953, διότι, 
λαμβανομένης ύπ’ δψιν καί τής 
φύσεως τής Τραπέζης ώς ιδιω
τικής έπιχειρήσεως, δέν δύνα- 
ται_ νά στερηθή αϋτη άνευ ει
δικής διατάξεως τής εύχερείας 
δπως διατηρήση τούς έκ τών 
καταλαμβανομένων ύπό τοΰ ο
ρίου ήλικίας ύπαλλήλων κρινο- 
μένους ώς^ δυσανατΐλη ρώτους, 
ούδεμία δέ έκ τής διατηρήσεως 
ταύτης έπέρχεται βλάβη είς τό 
λοιπόν προσωπικόν, ήν ήθέλη- 
σε__νά άποκλείση τό άρθρον 4 
τού Ν. Δ. 2510)1953 άπαιτή- 
σαν τήν διά τοΰ ’Οργανισμού 
θέσπισιν τών τυχόν έξαιρέσεων 
έκ^τής διά τής μειώσεως τοΰ 
ορίου ήλικίας ύποχρεωτικής 
εξόδου,. έφ’ δσον οί διατηρού
μενοι ύπάλληλοι παραμένουσι.

Ο» Κ. I.

Έν ηρώταις ή άπόφκαΐξ ά- 
ίτορρίπτει την ενατχαιν της 
παρεμβάσεως της Τραπέζης 
περί άπαραδέκτου της άσκη- 
θείσης προσφυγής λόγω μη νο- 
μιμοποιήσεως τοΰ Συλλόγου 
πρός άσκηαιν αυτής, παραδέ
χεται δέ ότι ό Σύλλογος έχει 
δικαίωμα άσκήσεως αίτήσεως 
άκυρώσεως πάσης διοικητικής 
πράξεως, διά τής οποίας δα έ- 
δίγοντο τά επαγγελματικά 
συμφέροντα τοΰ προσωπικού.

Περαιτέρω ή άπόφασις δέ
χεται τούτο το σημαντικόν 
διά τό προσωπικόν τής Εθνι
κής Τραπέζης Ελλάδος καί 
Αθηνών, ότι παρέσχε μέν τό 
άρθρον 5 τού Ν. Λ. 2510)1953 
εις τήν Διοίκηοιν τής Τραπέ
ζης τό δικαίωμα νά καταρτίση 
’Οργανισμόν τοΰ προσωπικού 
της, οϋτινος αί διατάξεις κα
τισχύουν πάσης έτέρας διατά- 
ξεως Νόμου, Διατάγματος, 
Συλλογικής συμβάσεως, 'Υ
πουργικής Ιή διαιτητικής άπο- 
φάσεως, συνήθειας ή εθίμου, ή 
έννοια όμως τής διατάξεως 
ταύτης δέν δύναται νά είναι 
ότι ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
δικαιούται νά όρίζη ό,τι δή
ποτε θελήσει ώς όρους τών 
συμβάσεων έργασίας τού προ
σωπικού της, άλλ’ ότι δεσμεΰε 
ται ύπό τής έργατικής νομο
θεσίας, ή όποια κατά τήν σύγ
χρονον ηθικήν καί κοινωνι
κήν άντίληψιν άνάγκην προ
στασίας τών εργαζομένων έ- 
χ'αντι τών εργοδοτών άποτε
λεΐ τό έλάχιστον όριον προ
στασίας αύτών. Κατόπιν τής 
σκέψεως ταύτης η άπόφασις 
απορρίπτει τον πρώτον λόγον 
τής αίτήσεως τού Συλλόγου

κατά τήν ρητήν διάταξιν τοΰ 
’Οργανισμού, έκτος οργανικών 
θέσεων ώς ύπεράριθμοι. "Οθεν 
άπορριπτέος καί ό έπί τοΰ άν
τιθέτου έρειδόμενος λόγος οΰ- 
τος άκυρώσεως.

’Επειδή, κατά τάς ήγουμέ- 
νας σκέψεις, ό διά τοΰ προσ- 
βαλλομένου διατάγματος κυρω 
θείς _ ’Οργανισμός άντίκειται 
είς^τήν άνωτέρω1 έξουσιοδότησιν 
τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν. Δ. 2510) 
1953 καί τάς λοιπάς διατάξεις 
τοΰ Ν. Δ. τούτου μόνον: α) 
καθ’ δσον έν άρθρφ 4 παρ. 5 
έπέτρεψε τον καθορισμόν τών 
άμοιβών τοΰ έπί παγίςτ άμοι- 
βή έργαζομένου έπιστημονικοΰ 
προσωπικοΰ καί β) έν άρθρφ 
28 διέλαβε τήν ρήτραν «άνευ 
άποζημιώσεως» διά τήν περί- 
πτωσιν τής πειθαρχικής οριστι
κής παύσεως, οΰτω δέ δέν συν
τρέχει περίπτωσις ολοκληρω
τικής άκυρώσεως τοΰ προσβαλ 
λομένου διατάγματος, άλλά 
μόνον καθ’ δ μέρος τούτο έκύ- 
ρωσε τάς διαγραπτέας ταύτας 
διατάξεις.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Δέχεται έν μέρει τήν ύπό 

κρίσιν αϊτησιν άκυρώσεως, κα
τά τά έν τφ αίτιολογικφ καί 
άπορρίπτει αυτήν κατά τά λοι
πά.

Δέχεται τύποις καί έν μέρει 
κατ’ ουσίαν τήν ύπό τής ’Εθνι
κής Τραπέζης Ελλάδος καί 
Αθηνών άσκηθεΐσαν παρέμβα

σιν.
Ακυροι τό Β. Διάταγμα 

«περί κυρώσεως τοΰ ’Οργανι
σμούς τής ’Εθνικής Τραπέζης 
Ελλάδος καί Αθηνών Α. Ε.» 

μόνον ώς πρός τήν κύρωσιν τών 
εν τφ οιίτιολογικφ μνημονευό
μενων ώς διαγραπτέων διατά
ξεων τοΰ ’Οργανισμού.

Διατόισσει τήν άπόδοσιν τοΰ 
κατατεθέντος παράβολου καί.

Συμψηφίζει μεταξύ τών δι- 
αδίκων τήν δικαστικήν δαπά
νην.

’Εκρίθη καί άπεφασίσθη έν 
Αθήναις τή 11η _Φεβοουαρίου 
1^54, έδημοσιεύθή δ’ αυτόθι 

τήν 3ην Μαρτίου ίδιου έτους.
Ό Πρόεδρος 

Σ. Ν. Σολιώτης
Ό Γοαμυατεύς 

Π. Κατζοΰρος

περί άκυρότητος τοΰ έγκ.ρί- 
ναντοξ τόν ’Οργανισμόν Βα
σιλικού Διατάγματος έπί τφ 
λόγω ότι διά τού Ν. Δ, 2510) 
53 έδόδη ύπερβολικώς εύρεία 
εξουσία είς τήν Διοίκησιν τής 
ιΤραπέίζης πρός καθορισμόν' ό
ρων έργασίας άνευ δεσμεύσε- 
ώς τίνος ύπό τών κανόνων τού 
εργατικού δικαίου.

’Ο 2ος λόγος άκυρώσεως ό 
πλήττων τήν διάταξιν τού άρ
θρου 14 τού ’Οργανισμού ήτις 
ιέπιτρέπει είς τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζης νά μεταθέτη 
κατ’ έλευθέραν κρίσιν τό προ
σωπικόν άπορρίπτεται έπί τή 
σκέψει ότι, έφ’ όσον καί ό βα
σικός Ν. 2112)1920 δέν άπο- 
κλείει δι’ όλους τους ιδιωτι
κούς ύπαλλήλους τήν' συμφω
νίαν περί ελευθερίας τοΰ ερ
γοδότου νά μεταθετή τόν υ
πάλληλον κατ’ έλευθέραν αύ
τοΰ κρίσιν, έπεται ότι καί έν 
προκειμένφ ό όρος περί έλεο- 
θέρας μετά δέσεως τού προσω
πικού τής Τραπέζης είναι νό
μιμος διότι θεωρείται ότι έφ’ 
όσον τό προσωπικόν παραμέ
νει είς τάς θέσεις του καί δέν 
παραιτειται, άποδέχεται τόν 
όρον τούτον καί οϋτω συνά- 
πτεται έκ τών προτέρων συμ
φωνία δι’ ής ό ύπάλληλος δέ
χεται νά μετατίθεται οπουδή
ποτε διαταχθη. ΈΙίς τήν τοιαύ- 
την' άπέφασιν ησκησε σπου- 
δαίαν έπιρροήν τό γεγονός ό
τι καί ό προηγούμενος ’Οργα
νισμός τής Τραπέζης έπέτρε- 
πεν είς τήν' Διοίκησιν τήν με- 
τάθεσιν' τού προσωπικού κατ’ 
έλευθέραν αυτής κρίσιν καί 
κατ’ ακολουθίαν' διά τού νέου 
’Οργανισμού δέν καταργεϊται 
κεκτημένον τι δικαίωμα τοΰ 
προσωπικού, άλλά διατηρείται 
προϊσχύουσα διάταξις τής ό
ποιας ή καλή ή κακή έφαρμο- 
γή έξαρταται πλέον άπό τήν 
καλήν ή κακήν διάθεσιν τής 
Διοικήσεως. Πάντως έφ’ όσον 
τό δικαίωμα τής μεταθέσεως 
άφέδη είς τήν κρίσιν' τής Δι- 
οικήσεως, ή κρίσις αωτη δέον 
νά είν'αι κρίσις αγαθού άν- 
δρός, εάν δέ δέν είναι δίκαια 
δύν'αται νά γίνη προσφυγή δι’ 
αναγνωριστικής αγωγής (κατ’ 
άρθρον 371 ’Αστικού Κώδικας> 
είς τό τακτικόν δικαστήριον 
κατά τήν έργατικήν διαδικα
σίαν'. Έάν όμως θεωρηθμ ότι 
είς τήν Διοίκησιν τής Τραπέ
ζης παρεσχέθη άπόλυτον δι
καίωμα κρίσεως, ή διάταξις 
αυτή (έάν θεωρηθή ότι άπο- 
κτά τήν δύναμιν αυτής έκ 
τής σιωπηράς άποδοχής τού 
προσωπικού, δηλ. ώς διάταξις 
συμβατική) είν'αι άκυρος ώς 
άντικειμένη είς τό άρθρον 372 
Αστικού Κωδικός, τό όποιον 

όριζει ότι «σύμβασις έν ή ό 
προσδιορισμός τής παροχής α
νατίθεται είς τήν' άπόλυτον 
κρίσιν ενός τών συμβαλλομέ- 
νων, είναι άκυρος». Καί ή χ- 
κυροτης αϋτη δύναται νά προ- 
βληθή ενώπιον' τού τακτικού 
δικαστηρίου κατά τήν έργατι
κήν διαδικασίαν.

Ό 3ος λόγος άκυρώσεως 
δέν είχε διατυπωθή παρ’ ήμώ·ν 
ώς διατυπώνει τούτον έν' τή ά 
ποφάσει του τό Συμβούλιου 
τής ’Επικράτειας. ’Ημείς εϊ- 
χομεν προσβάλλει τόν Όργα- 
ν'ΐσμόν έπί τώ λέγω ότι, ένώ 
άφ’ ενός παρέχει sic τήν Δι- 
οικησιν τής _ Τραπέζης τό δι
καίωμα νά άπολύη τό προσω
πικόν της κατά τήν έλευθέ
ραν κρίσιν της καί ώς έκ τού
του αί συμβάσεις έργασίας τοΰ 
προσωπικού είν'αι συμβάσεις 
έργασίας αορίστου χρόνου, 
άφ’ ετέρου ορίζει ότι; συμπλη- 
ρωθέντος τοΰ όρίου ήλικίας 
τοΰ ύπαλλήλου ή σύμβασις λύ
εται αύτοδικαίως άνευ άλλου 
τινός καί χωρίς δικαίωμα ά
ποζημιώσεως. Ή άπόφασις δέ
χεται ότι άμφότεραι αί διατά
ξεις αύται τοΰ ’Οργανισμού 
είναι νόμιμοι. Δέν διστάζομε ν 
νά χαρακτηρίσωμεν τήν εκ
δοχήν ταύτην ώς πεπλανημέ- 
ν'ην'. Σημειωτέοι' δέ ότι καί 
τό Συμβούλιου τής Έπικρα-



τείας, όταν είχε τεθή, αυμφώ- 
νως πρόξ το Σύνταγμα, ύπ’ ο- 
φιν αύτοϋ τό αχέδιον Διατάγ
ματος, δι’ ©ύ έκοροΰτο ό Όρ- 
γκνισμος, είχε δεχθή ©τι ή δι- 
άταξις αύτοϋ δι’ ού παρείχετο 
εις την Τράπεζαν τό δικαίω
μα καταγγελίας των συμβά- 
αεων εργασίας όποτεδήποτε 
ή το άκυρος ώς ύιτε'ρέαίνουσα 
τήν νομοθετικήν' έξουαιοδοτη- 
οιν. Διά την αύτήν αιτίαν καί 
ό Εισηγητής τής ύποθέσεως 
Σύμβουλος τής ’Επικράτειας 
είχε προτείνει τήν παραδο
χήν του λόγω άκυροτητος. ’Α- 
τυχώς όμως (ούχί δι’ ήμάς, 
άλλα διά τό Συμ6ούλ·ον τής 
Επικράτειας) έγένετο δεκτή 
ή έν τή άποφάσει άποφις, ή ο
ποία όμως δεν είναι ύποχρε- 
ωτική διά τά τακτικά δικα
στήρια. Αληθώς μία άτομική 
σύμβασις εργασίας δεν είναι 
συγχρόνως άορίστου χρόνου 
(καί νά καταγγέλλεται έλευ- 
8έρως οποτεδήποτε) καί ώρι- 
σμένου χρόνου (καί νά λύε
ται αύτούικαίως άμα τή πα- 
'ρόδω τοΰ συμφωνημένου χρό
νου διάρκειας αυτής). Διότι 
άν είναι σύμβασις άορίστου 
χρόνου, δεν δύναται νά κα- 
ταγγελθή έγκύρως είμή μό
νον καταβαλλόμενης τής ά
ποζημιώσεως τοΰ Ν. 2112)1920 
συμφωνία δέ καθ’ ήν ή άορί
στου χρόνου σύμόασις λύεται 
αυτοδικαίως κατά έν ώρισμέ- 
νβν χρονικόν σημεϊον (όριον 
ηλικίας) άνευ άποζημιώσεως 
είναι συμφωνία ιάκυρος ώς 
άντικειμένη εις τον Ν. 2112) 
1920. "Αν δέ είναι αύμέασις 
ώρισμένου χρόνου δέν δύναται 
νά καταγγέλλεται ιέλευθέρως 
άνά πάσαν στιγμήν ύπό τού 
εργοδότου, έστω καί καταβαλ
λόμενης τής άποζημιώσεως! 
τοΰ Ν. 2112, άλλά καταγγέλ
λεται μόνον' ένεκα σπουδαίου 
λόγου κατ’ άρθροχ' 672 Άστι- 
κοΰ Κωδικός.

Ό 4ος λόγος άκυρώσεως, 
κατά τόν όποιον ούχί χ'ομί- 
μως άφίεται εις τήν Διοίκησαν 
τής Τραπέζης ό καθορισμός 
τής πειθαρχικής παραέάσεως 
απορρίπτεται επί τή σκέφει 
ότι «ή τιμωρητέα παράβασις 
8ά έχη καθορισθή πρό τής τε- 
λέσεως τής πράξεως». Κατ’ α
κολουθίαν ή Τράπεζα δέν δι
καιούται νά δίωξη πειθαρχι- 
κώς ύπάλληλον αύτής διά λό
γον οστις δέν έχει έκ τών 
π'ροτέρων καθορισθή ώς πει
θαρχική παράβασις.

Ό 5ος λόγος άκυρώσεως γί
νεται δεκτός καί άκυροΰτάι ή 
διάταξις τοΰ άρθρου 28 τοΰ 
Όργαχ'ΐσμοΰ, καθ’ ήν μεταξύ 
τών πειθαρχικών ποινών πε
ριλαμβάνεται καί ή άπολυσις 
άνευ άποζημιώσεως. Τό Συμ- 
6ούλιον Επικράτειας θεωρεί 
ότι περί καταβολής ή μή άπο
ζημιώσεως αρμόδια νά κρίνουν 
είναι τά τακτικά δικαστήρια 
καί ότι ή Διοίκησις δέν έδι- 
καιουτ© νά στέρηση τής άπο
ζημιώσεως τούς διά λόγους 
πειθαρχικούς άπολυομένους,

’© 6ος λόγος άκυρώσεως ό
τι ούχί νομίμως ό ’Οργανισμός 
έρίζει ότι τό Διοικητικόν Συμ- 
όούλιον δικαιούται νά τροπό- 
ποιή όποτεδήποτε τόν ’Οργα
νισμόν, απορρίπτεται srci τή 
σκέφει ότι, έφ’ όσον τό Ν. ΔΪ. 
2510)53 δέν ορίζει ότι ό ’Ορ
γανισμός θά καταρτισθή «έφ’ 
άπαξ», έπεται ότι τό Διοικητι
κόν Συμβούλιον τής Τραπέ
ζης δικαιούται νά τροποποιή 
έλευθέρως διά νέων άποφάσε- 
ών του τόν ’Οργανισμόν. Εί
ναι άληθές ότι παρόμοια διά- 
ταξις ύφίστατο καί εις τόν 
προηγούμενον ’Οργανισμόν 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, Άλλ’ 
ή διάταξις αΰτη, διά τής ό
ποιας παρείχετο καί παρέχε
ται καί ήδη εις τήν Τράπεζαν 
τό δικαίωμα της τροποποιή- 
σεως τοΰ ’Οργανισμού κατ’ έ- 
λευθέραν αύτής κρΐσιν, ούδέν 
έτερον σημαίνει είμή ότι ΔΕΝ 
ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΟΡΓΑΝΙ
ΣΜΟΣ. Διότι όταν μίαν σύμ- 
βασιν δικαιούται τό έτερον 
τών μερών νά τήν τροποποιή 
έλευθέρως κατά τήν κρΐσιν 
του, ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ 
ΣΥΜΒΑΣΙΣ.

Ό 7ος λόγος άκυρώσεως 
καθ’ όν ούχί νομίμως έθεσπί- 
σθη έν τώ Όργανισμώ τό δι
καίωμα καταγγελίας τών συμ
βάσεων εργασίας τού προσω
πικού, άπορρίπτεται διά τούς 
•αυτούς ώς άνω έκτεθέντας λό
γους. ’Εν τούτοις καί τό Συμ
βούλιον τής ’Επικράτειας όταν

τώ υπεβλήθη προς έγκρισιν τό 
Β. Δ. περί έπικυρώσεως τού 
’Οργανισμού τής Τραπέζης υ
πέδειξε τήν ακυρότητα της 
διατάξεως ταύτης καί ό Ειση
γητής τής ύποθέσεως είσηγή
θη τήν άκύρωσιν αύτής.

Ό 8ος λόγος άκυρώσεως 
καθ’ δν ούχί νομίμως τό διά 
τού Ν. Δ. 2510)53 έξουσιοδο- 
τηθέν πρός καθορισμόν _ τής 
διαρθρώσεως καί όργανώσεως 
τών ύπηρεσιών τής Τραπέζης 
Διοικητικοί' Συμβούλιον αύ
τής μεταβιβάζει διά τοΰ ’Ορ
γανισμού μέρος τής εξουσίας 
ταύτης εις τόν Διοικητήν, ά- 
πορρίπτεται έπϊ τή σκέφει ό
τι «προκειμέχ'ου περί ιδιωτι
κής τραπεζιτικής έπιχενρήσε- 
ως δέον νά καταλείπεται ε
παρκής ελευθερία διά τήν τα- 
χεΐαν προσαρμογήν πρός τάς 
συνεχώς έναλλασσομένας συν- 
θήκας έργασίας». ‘Η σκέψις ό
μως αΰτη δέν εναι όρθή διότι 
ό Νομοθέτης δέν παρέσχε τοι- 
αύτην ελευθερίαν, τό δέ Συμ
βούλιον ’Επικράτειας δέν έχει 
αρμοδιότητα διά νά καθορίση 
τί «δέον» νά γίνεται, διότι 
τοΰτο είναι έργον τοΰ Νομο- 
θέτου.

Ό 9ος λόγος άκυρώσεως, ά- 
φορών τόν τρόπον καθορισμού 
τών αποδοχών τών δικηγόρων 
καί λοιποΰ προσωπικού τής 
Τραπέζης, γίνεται δεκτός καί 
άκυρουται ή σχετική διάταξις 
τοΰ Όργαχ'ΐσμοΰ.

Ό 10ος λόγος άκυρώσεως α
πορρίπτεται μεν μετά τής δι- 
ευκριχ'ίσεως όμως ότι ή Τρά
πεζα δέν δικαιούται νά τοπο- 
θετή άνώτερον κατά βαθμόν 
υπάλληλον ύπό κατώτερον αύι 
τού καί νά καταλύή οϋτω τήν 
υπαλληλικήν Ιεραρχίαν.

Ό 11ος λόγος άκυρώσεως 
τής διατάξεως ήτις παρέχει 
εις τόν Διοικητήν τό δικαίω
μα νά προσλαμβάνη τούς υ
παλλήλους κατά σειράχ' επι
τυχίας έν τώ διαγωνισμώ καί 
προσόντων ένώ τά προϊόντα 
ταΰτα κρίνονται κατά τόν δια 
γωνισμόχ', ιάπορρίπ--6:-" ι συν 
τή διευκρινίσει ότι έν τή προ
κηρύξει της δοκιμασίας τών 
ύποψήφίων ή Διοίκηόΐς όφείλει 
ν’ άναγράφη τά προσόντα, κα 
θοριζόμενα άντιΧειμενικώς, 
τά όποια καί θά επηρεάσουν 
τήν σειράν προσλήφεως «διό
τι μόνον ύπό τήν έννοιαν ταυ 
την δικαιολογείται ή ύπό τής 
σαφούς διατάξεως τού ’Οργα
νισμού επιβαλλόμενη δοκιμα
σία καί! σειρά επιτυχίας διά 
τήν πρόσληψιν τού προσωπι
κού».

Ό 12ος λόγος άκυρώσεως 
τής διατάξεως, ήτις επιτρέπει 
εις τήν Διοίκησιν τήν έκάστο- 
τε πρόσληψιν εκτάκτου προ
σωπικού, άπορρίπτεται, μέ τήν 
διευκρίνισιν ότι κατά τήν έν
νοιαν τής διατάξεως ταύτης 
τό έκτακτον προσωπικόν δέν 
θά καταλαμβάνη όργανικάς 
θέσεις καί ότι τοΰτό θά περι
λαμβάνεται εις τό τακτικόν 
προσωπικόν μόνον άφού συμ- 
μετάσχη εις διαγωνισμόν ώς 
οί νεοπροσλαμβανόμενοι υ
πάλληλοι.

Ό 13ορ λόγος άκυρώσεως 
τής διατάξεως ήτις παρέχει 
εις τήν Διοίκησιν ή τό Διοικη
τικόν Συμβούλιον τής Τραπέ
ζης τήν ευχέρειαν νά διατη- 
ρή έπί τινα χρόνον τούς κα- 
ταλαμβανομένους ύπό τού ο
ρίου ήλικίας υπαλλήλους, ά- 
πορρίπτεται έπί τη σκέφει ό
τι ούδέμία βλάβη προκύπτει 
εις τά συμφέροντα τών ύπαλ- 
λήλων, έφ’ όσον οί διατηρού
μενοι ύπάλληλον, κατά ρητήν 
διάταξιν τού Κανονισμού, πα
ραμένουν έκτος όργανικών θέ 
σεων, ώς ύπεράριθμοι.

Κατά ταΰτα έκ τών λόγων 
τής προσφυγής τοΰ Συλλόγου 
έγένοντο δεκτοί μόνον δύο, 
οί δέ ύπόλοιποι έρμηνεύονται 
διά τής άποφάσεως κατά τρό
πον συμφέροντα είς τό προ
σωπικόν, ένώ λόγω τής διατυ 
πώσεως τών σχετικών διατά
ξεων θά ήτο δυνατή καί διά
φορος, είς βάρος τοΰ προσω
πικού, έρμηνεία.

Έν κατακλείδι σημειώ ότι 
ή άπόφασις τοΰ Σύμβουλίου 
Επικράτειας είναι ύποχρεωτι- 
κή διά τά τακτικά δικαστή
ρια μόνον κατά τάς άκυρωτι- 
κάς αύτής διατάξεις, δηλ. μό
νο X' έφ’ όσον άκυρο! διατάξεις 
τοΰ ’Οργανισμού. Κατά τάς 
λοιπάς όμως σκέψεις αύτής 
δέν είναι ύποχρεωτική διά τά 
τακτικά δικαστήρια, τά όποια 
δικαιούνται νά δώσουν καί δι
άφορον ερμηνείαν ή καί νά 
θεωρησουν ώς έκδοθείσας καθ’

II ΓΕΝΙ ΣΪΒΕΙΕΠΙΣϊΐιι noun hi hum
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'Ομιλία κ. Θεοφ. Βενακίδου Α' 
’Αντιπροέδρου τοΰ Συλλόγου τών 
υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης είς τήν Συνέλευσιν τών Μετό
χων τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος 
τής 17ης ’Απριλίου 1954.

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριοι Μέτοχοι,

■Παρίσταμαι έκ μέρους τοΰ Συλ
λόγου τών 'Υπαλλήλων τής Έ·θ-νι- 
κής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Μέ δλον τόν σεβασμόν πρός τήν 
Συνέλευσιν τών Μετόχων καί τόν 
Άξιότιμον καί Σεβαστόν Πρόε
δρον αυτής καί Διοικητήν τής Τρα
πέζης τής ‘Ελλάδος θά παρακαλέ- 
σω νά μοί έπιτρέψητε νά εϊπω δύο 
μόνον λέξεις έπί τοΰ θέματος τών 
’Ασφαλιστικών Ταμείων.

Πρωτοβουλία ούχί τής Κυβερνή
σει»; άλλά κατόπιν διαβήματος τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης τής 'Ελ
λάδος καί τών έκπροσώπων τοΰ προ 
σωπικοΰ αυτής έδημοσιεύθη τό Ν. 
Δ. 2926 δυνάμει τοΰ οποίου τά κοι
νά ’Ασφαλιστικά Ταμεία τών Τρα
πεζών ’Εθνικής, 'Ελλάδος καί Κτη
ματικής έδιχοτομήθησαν.

Διά τοΰ Νομοθετικοΰ τούτου Δι
ατάγματος κατηργήθη ή κοινότης | 
τών Ταμείων κατωχυρωμέινη διά 
Συμβάσεως κυρωθείσης διά Νόμου, 
ή δέ Τράπεζα τής 'Ελλάδος άπεμα- 
κρύνθη ΰποχρεώσεων ρητώς διά 
Συμβάσεων άναλυφθεισών.

Ένώ ή κοινότης τών Ταμείων 
οΰδένα ζημιώνει καί τούς πάντα; 
ικανοποιεί, ό χωρισμός αύτών έχει 
ώς συνέπειαν νά ριφθώσιν είς τούς 
δρόμους 2.500 οικογένεια! συντα
ξιούχων.

'0 Σύλλογος τών 'Υπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλά
δος θέλει νά έλπίζπ δτι ή Διοίκη- 
σις τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος ε
νεργούσα έντός τών πλαισίων τής 
ύπό τής Κυβέρνήσεως τοΰ Στρα
τάρχου ίΠαπάγου χαραχθείσης 
γραμμής συγχωνεύσεως τών ’Α
σφαλιστικών Ταμείων θά έπανίδη 
τό θέμα έν τφ πνεύματι τής άνα- 
συνδέσεως τών χωρισθέντων Τα
μείων πρός λύσιν τών έκ τοΰ χωρι
σμού προκυψάντων ζητημάτων καί 
διά τήν δημιουργίαν στενής συνερ
γασίας καί ευημερίας τών δύο 'Ι
δρυμάτων.
’Επίσης έπί τοΰ άύτοΰ θέματος ω 

μίλησε καί ό αντιπρόεδρος τοΰ Συλ 
λόγου τών Συνταξιούχων E.T.E. κ. 
Ήλίας Σταμούλης.

mi mi umraii miimsi m turns TPMUiwi n; timo;
’Εκτός τών 646 συναδέλφων τής 

Ε.Τ.Ε. τών άπολπθέντων βάσει τού 
Νόμου 2510 ή τών έξαναγκασθέν- 
των είς παραίτησιν άπό τής 7.1.53 
μέχρι 31.3.1954, κατά τόν τρέχον
τα μήνα έκοινοποιήθησαν ετεραι 
100 περίπου άπολύσεις.

Ώς έτόνισεν καί είς τόν κ. Διοι
κητήν ή Διοικητική ’Επιτροπή τοΰ 
Συλλόγου κατά τήν τελευταίάν πα- 
ρουσίασίν της, είναι καιρός πλέον 
νά σταματήσουν αί άπολύσεις αί ό- 
ποίαι κρατούν εις άγωνίαν καί άνα- 
στάτωσιν ολόκληρον τό προσωπι
κόν. ’Άλλωστε αί γενόμεναι άπο- 
λύσεις ύπερέόησαν κατά πολύ τόν 
άρχικώς προβλεφθέντα. άριθμόν 
καί είναι καιρός νά σταματήση τό 
ψυχικόν μαρτύρων τών έν υπηρε
σία άπομεινάντων, καί θά έπρεπε 
νά είχε ήδη σταματήσει.

ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Τά άποτελέσματα τών έπιτυχόν- 

των είς τάς τελευταίας προαγωγι- 
κάς έξετάσεις θά κοινοποιηθούν συγ 
χρόνως μέ τήν ένταξιν τοΰ λοιποΰ 
Π ροσωπικοΰ.
"ςΥΛΑΟΓΙΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ύπ’ οψιν τοΰ κ. Διοικητοΰ έτέθη 
καί τό ζήτημα υπογραφής νέων Συλ 
λογικών Συμβάσεων Εργασίας, 
πλήν δμως οοτος έδήλωσεν δτι έπί 
τοΰ παρόντος δέ νεϊναι δυνατόν νά 
γίνη τι καί έπιφυλλάσσεται νά με- 
λετήση τό ζήτημα έν καιρφ.
VVWWVVVVWWIWWWWWVW'
ύπέρβασιν τής νομοθετικής έ- 
ξουσιο-δοτήσεως διατάξεις τι- 
νάς τοΰ ’Οργανισμού.

Η ΕΗΪΑΞΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΕ ΕΟΚΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΜΜ9Σ

Άπό πολλοϋ έτέ3η ύπ’ δψιν τό
σον τοΰ κ. Διοικήτιτοϋ οσον καί τοΰ 
αρμοδίου Δ-ευθυντοΰ Προσωπικού 
co ζήτημα τής ένάρξεως τών υπαλ
λήλων τών προερχομένων έκ τής 
Ε.Τ.Ε. καθ’ δσον ώς πληροφορού- 
μεθα ή ένταξις, ώς γίνεται, άδικε! 
μέγα μέρος τοΰ προσωπικού τής Ε. 
Τ.Ε.

Ώς έτονίσθη είς τούς αρμοδίους 
παράγοντας τής Τραπέζης ή έντα- 
ξις πρέπει νά γίνη βάσει άντικειαε- 
νικών κριτηρίων καί τών αύτών γε
νικών κανόνων οί όποιοι ϊσχυσαν 
διά τούς υπαλλήλους τής Τραπέζης 
’Αθηνών, διότι πρός αύτό τοΰτο τό 
συμφέρον τοΰ Ιδρύματος δέν πρέ
πει οί υπάλληλοι τής’Εθνικήςνά μεί 
νουν μέ τήν πικρίαν ότι ήδικήθησαν 
διά τής έντάξεως έναντι τών συνα
δέλφων των τής Τραπέζης ’Αθη
νών

‘Εάν ή τοιαύτη δίκαια καί αντι
κειμενική ένταξις τών υπαλλήλων 
τής Ε.Τ.Ε. προσκόπτει είς διατά
ξεις τοΰ ’Οργανισμού ή Διοίκησις 
της Τραπέζης έχει τήν εύχέρειαν 
καί δύναται νά άναθέση είς Έπιτρο 
πήν έξ άνωτάτων ύπαλλήλων τών 
συγχωνευθεισών Τραπεζών μέ συμ
μετοχήν καί άντιπροσώπων τών

Συλλόγων Εθνικής καί Αθηνών, 
ή οποία άφοϋ μελετήση τάς μεταβα
τικά; διατάξεις τοΰ ’Οργανισμού 
τάς δημιουργούσα; τάς αδικίας, νά 
είσηγηθή τήν λήψιν μέτρων ίσοδι- 
καίας έντάξεως τοΰ Προσωπικού 
άμφοτέρων τών Τραπεζών, μετά δέ 
τήν έγκρισιν τών τοιούτων τροπο
ποιήσεων τοΰ ’Οργανισμού νά άνα- 
τεθή είς τήν αύτήν ’Επιτροπήν ή 
ένταξις τών υπαλλήλων καί τών 
δύο Τραπεζών.

Ή άνωτέρω λύσις είναι κατά 
τήν γνώμην μας ή μόνη άποδί- 
δουσά δικαιοσύνην. Πάσα άλλη 
λύσις τοΰ ζητήματος θά προκαλέ- 
ση δικαίάς δυσαρέσκειας μεταξύ 
τών ύπαλλήλων των συγχωνευθει
σών Τραπεζών πρός μεγίστην ζημί 
αν τοΰ νέου Ιδρύματος.

Ή Διοικητική ’Επιτροπή τοΰ 
Συλλόγου δέν θά παύση παρακολου 
θοϋσα τό ζήτημα τοΰτο διότι πιστεύ 
ει δτι μόνον δίκαιαι καί αντικειμε
νικοί λύσεις τών προκυπτόντων έκ 
τής συγχωνεύσεως ζητημάτων του- 
Προσωπικού, θά δημιουργήσουν 
τήν παρά πάντων ποθουμέ,νην σύμ- 
πνειαν καί συναδελφικήν άλληλεγ- 
γύην ή όποια καί θά δδηγήση τό νέ- 
ον "Ιδρυμα είς τήν ευημερίαν.

Η ΕΚΔΙΚΑΣΙΙ ΕΝΩΠΙΟΝ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛ. ΤΑΜΕΙΑ
Τήν 15ην Απριλίου συνεζητήθη 

σαν ένώπιον τοΰ Συμβουλίου τής Έ 
πικρατείας αί πρόσφυγα! τοΰ Συλ
λόγου κατά τών αποφάσεων τοΰ κ. 
Υπουργού Έργασίας δι’ ών έτρο- 
ποποιήθησαν αί διατάξεις τοΰ Κα
νονισμού τοΰ Ταμείου Συντάξεων 
καί διωρίσθησαν μέλη τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου τοΰ Ταμείου ύπό 
τοΰ Ύπουργοΰ μεταξύ τών όποιων 
καί Κυβερνητικός ’Επίτροπος μέ Α
νασταλτικά αποτελέσματα τών λαμ· 
βανομένων αποφάσεων (VETO).

Ό Εισηγητής τών προσφυγών 
Σύμβουλος τής ’Επικράτειας κ. 
Χαρμπούρης είσηγήθη τήν έξ ολο
κλήρου παραδοχήν τών προσφυγών 
τούτων. Κατά τήν αυτήν δικάσι
μον συνεζητήθησαν καί αί πρόσφυ
γα! τοΰ Συλλόγου καί τοΰ Ταμείου 
’Υγείας κατά τοΰ Β.Δ, τοΰ κ. Ύ
πουργοΰ Εμπορίου, δι’ οΰ έκΰρώθη 
τό Καταστατικόν τής «A.ELΕθνική 
Τράπ. Ελλάδος καί Αθηνών» καί 
δή ως πρός τήν διάταξιν αύτοϋ, δι’ 
ής ή έκπροσώπησίς τών μετοχών 
τών ασφαλιστικών Ταμείων άφαι- 
ρέΐται άπό τάς διοικήσεις αύτών 
καί άνατίθεται είς τούς Υπουργούς 
Έργασίας, ’Εμπορίου καί Οικονο
μικών. Ό Εισηγητής τών Προσφυ 
γών Σύμβουλος τής Επικράτειας 
κ. Σπυρόπουλος είσηγήθη τήν έξ ά- 
λοκλήρου παραδοχήν τών προσφυ
γών, δσον άφορφ τήν έκπροσώπη- 
αιν τών μετοχών τοΰ Ταμείου Υ
γείας καί τοΰ Ταμείου Αύτασφαλεί- 
ας, ών ή Ιδιωτικού δικαίου ίδιότης 
τυγχάνει αναμφισβήτητος, ώς πρός 
δέ τήν έκπροσώπησιν τών μετοχών 
τοΰ Ταμείου Συντάξεων άφέθη είς 
τήν κρΐσιν τοΰ Δικαστηρίου πρός 
έπίλυσιν τοΰ πρωταρχικού ζητήμα
τος τής Ιδιότητας τοΰ Ταμείου τού
του ώς νομικοΰ προσώπου Ιδιωτικού 
δικαίου, άπολαύοντος διοικητικής 
αύτονομίας συνταγματικώς κατωχυ- 
ρωμένης ή τής κρίσεως ώς νομικοΰ 
προσώπου δημοσίου δικαίου άπολαύ
οντος διοικητικής αύτονομίας, νο- 
μοθετικώς κατοχυρωμένης, καθ’ δ
σον έκ τής Χύσεως τοΰ ζητήματος 
τούτου έξαρτάται ή έξ ολοκλήρου 
ή έν μέρει παραδοχή τών προσφυ
γών, ως πρός τό Ταμείον Συντάξε
ων. Έκ τής κρίσεως τοΰ αύτοϋ ζη
τήματος έξηρτήθη ύπό τοΰ έτέρου 
Είσηγητοΰ κ. Χαρμπούρη ή έξ ό- 
λογλήρου ή έν μέρει παραδοχή καί 
τής προσφυγής τοΰ Συλλόγου κατά 
τοΰ κύρους τοΰ χωρισμού τοΰ Τα
μείου Συντάξεων καί τής ’Εκκαθα
ριστικής Επιτροπής, συζητηθείσης 
καί ταύτης κατά τήν αύτήν δικάσι
μον. Ώς πρός τήν έτέραν έν τέλει 
προσφυγήν τοΰ Συλλόγου κατά τοΰ 
κύρους τοΰ χωρισμού τοΰ Ταμείου 
Αύτασφαλείας καί τής Εκκαθαρι
στικής αύτοϋ Επιτροπής, ητις καί 
αΰτη συνεζητήθη τήν αύτήν ημέ
ραν, ό Εισηγητής κ. Χαρμπούρης

είσηγήθη τήν έξ ολοκλήρου παρα
δοχήν αύτής. Τάς πρόσφυγάς ταύ- 
τας ύπεστήριξαν ένώπιον τοΰ Συμ
βουλίου τής Επικράτειας ό καθηγη 
τής κ. Θεμ. Τσάτσος, ό υφηγητής 
κ. I. Καποδίστριας καί 6 δικηγόρος 
κ. Θ. Ζούκας, έκ μέρους θοΰ Συλ
λόγου και τής Ένώσεως τών Συν
ταξιούχων.

iliMPII «Μ III fflUISt
’Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ό Σύλλογός μας κατά τήν πρό
σφατον ιστορίαν του διεξήγαγε με
γάλους αγώνας, βασιζομένου; είς. 
τήν δύναμιν τής θελήσεως τών με
λών του άλλά καί είς τήν ύ λ ι~ 
κ ή ν δνναμίν του, τήν όποιαν τά 
μέλη διά τής μηνιαίας εισφοράς 
των, έδιδον είς αύτόν.

Είναι νομίζομε ν, περιττόν νά το- 
νίσωμεν ποιαν σημασίαν έχει διά 
τόν Σύλλογόν μας ή οικονομική του· 
επάρκεια.

Σκοπός τής παρσύσης είναι νά 
καταστήσωμεν ήδη γνωστόν είς τά 
μέλη δτι, άφ’ ής ή εΐσπραξις τών 
συνδρομών δέν ένεργείταί ύπό τής 
υπηρεσίας τής Τραπέζης ώς άλλο
τε, ό Σύλλογός μας έστερήθη I κ α
ν ο ΰ ποσοστού εισοδημάτων τον- 
δυσχάιρενομένης οΰτω τής απρό
σκοπτου λειτουργίας του.

Έπιθυμοΰνμεν δθεν νά έπιστήσω- 
μεν τήν προσοχήν τών μελών έπί 
τοΰ οΰσιώδους τούτου ζητήματος: 
καί νά παρακελέσωμεν δπως μή πα- 
ραλείπωσι νά καταβάλωσι τήν μη- 
νιαίαν εισφοράν των.

Εύελπιστοΰντες δτι άπαντα τά. 
μέλη θά έπιδείξουν κατανόησιν 

Διατελοΰμεν
Μετά συναδελφικών χαιρετισμών· 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΠΟΜΗΗΙΙΣ
Ύπομιμνήσκομεν είς πάντας 

τούς οπωσδήποτε έξελθόντας τής 
Τραπέζης άπό τής 7ης Ί ανουσ

ίου 1953 καί έφεξής. Συναδέλ
φους, δπως τάς συνδρομάς των 
καταβάλωσιν είς τόν Σύλλογον 
’Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης 
τής ‘Ελλάδος, είς δν έξακολουθοϋ- 
σι νά είναι μέλη, συμφώνως τφ 
αρθριρ 3 τοΰ Καταστατικοί τοΰ 
Συλλόγου. _____________

MM ΕΠΜΒin mum hi iiiuiui
Hi Einili TP1EZHI 

HE EMM
Εύχεται είς τά μέλη αύτής δ

πως διέλθωσι μετά τών οικογενει
ών των τάς Αγίας ημέρας τοΰ Πά 
σχα τής Μεγάλης αύτής εορτής 
τής Αγάπης μέ υγείαν καί χαράν.


