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I. ΤΑ ΪΤΑΑΟΓΙΚΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΙ1:
31.1. 33.

'ίϊς γνωστόν, την μεσημ
βρίαν της 3ης ’lavouapiou 
1333 εισήρχετο εις την 
Τράπεζαν, ο άρτι τότε 
(8.1.33) διορισθείς ώς 
διοικών σύμβουλος της 
Εθνικής Τραπεζης της 
'Ελλάδος καί ηδη Αδιοίκη
της της νέας Τραπεζης, ό- 
στις, άντί οίασδήποτε άλ
λης με τό προσωπικόν επι
κοινωνίας, έθεώρησε πρε- 
πον νά διακήρυξή διά ταυ
τοχρόνων δηλώσεων του εις 
τον Τόπον, ότι όδυνηραί έ
πρεπε νά άναμ ενωνται διά 
τό προσωπικόν της ’Εθνι
κής Τραπεζης της 'Ελλά
δος αί συνέπειαι τής έξαγ- 
γελθείσης τότε συγχωνεύ- 
σεώς της μετά τής Τραπε
ζης ‘.Αθηνών.

Κατά την αυτήν ακριβώς 
στιγμήν τής μεσημβρίας 
τής_ 3ης ’Ιαν) ρίου 1333 
όλόκληρον τό Χώμα των 
'Επαλλήλων έξήρχετο εκ 
τής Τραπεζης, διδον ού
τως, ώς εις άνθρωπος, τήν 
μόνην επιβεβλημένην άπάν- 
τησιν τήν άπάντησιν ότι τό 
Προσωπικόν τής Εθνικής 
Τραπέζ,ης τής 'Ελλάδος, 
πιστόν εις τήν λαμπράν 'Ι
στορίαν του καί τάς ώραίας 
του Παραδόσεις, θά ήγω- 
νίζετο διά νά άποτρέψη τό 
άπειλουμενον κατά ‘ ’ τής

Τραπεζης πλήγμα, τό με- 
γαλύτερον που ήδύνατό τις 
νά φαντασθή. Καί άπεδύ- 
θη τό Προσωπικόν εις τον 
γνωστόν πολυήμερον αγώ
να, τον όποιον ή δέλτος του 
'Ιδρύματος, τό όποιον εί
ναι συνυφασμένον με τό ’Έ
θνος. θά άναφέρη με τά ω
ραιότερα γράμματα. Α> 
ότι, όταν έφανη, ότι τίποτε 
δεν όπήρχεν εις τήν Τρά
πεζαν, ούτε Διοικητής ού
τε 'Εποδιοςκητής ούτε* Γε
νικοί Χύμβουλοι, τότε 
τό φερόμενον ώς ανώνυ
μον πλήθος τής Τρα- 
πέζης, τό όποιον όμως έ
χει τό λαμπρότερο ν έπώ- 
νυμον, ότι, δήΧ-. όλοι οί 
άποτελοΰντες αυτό είναι υ
πάλληλοι τής λ αμπροτέ
ρας. πού εγνώριβεν ό τό
πος, Τραπεζης, είναι λει
τουργοί τού ιερού αυτού 
τεμένους, τότε τό Χώμα 
των ύπαλλήλων τής Εθνι
κής Τραπεζης τής Ελλά
δος, έ'ςεσηκώθη καί έ- 
πραξε τό καθήκον του, ό
πως ^τούτο διεγράφετο από 
την ιστορίαν καί τάς παρα
δόσεις τού αιωνόβιου 'Ι
δρύματος.

Καί ή προσπάθεια αύτή 
τού Προσωπικού θά έφερεν 
οπωσδήποτε τό Αποτέλε
σμα, τό όποιον ήτο εις τά 
χείλη όλων, εάν εις τό κρι- 
σιμώτερον σημείο ν τού ά- 
γοίνος δεν έβάλλετο τούτο 
έκ τών νώτων διά τής Α

χαρακτήριστου εκείνης έ- 
νεργείας μιας μικράς ό- 
μάδος ύπαλλήλων, οίτι- 
νες ήσαν, είναι καί θά 
είναι ξένοι προς τό "Ιδρυ
μα, ξένοι προς τήν συ να
δελφικήν οικογένειαν. Εί
ναι οί ύπηρέται τών ιδίων 
αύτών συμφερόντων, έτοι
μοι νά έναγκαλισθούν καί 
νά προβάλουν τον οίονδή- 
ποτε, όστις θάλπει αύτά.

"Οπως είναι γνωστόν, ή 
προσπάθεια εκείνη τού Προ 
σωπικού έκλεισε με κατη- 
γορηματι;κάς ύποσχέσεις, 
τάς όποιας όλοι οί Αρμό
διοι Κυβερνητικοί Παρά
γοντες έδωσανL. «"»<■, -λ
κεκτημέν». δικαιώματα τού 
Προσωπικού θά έτύγχανον 
πλήρους σεβασμού.

Εις τό σημείον αύτό εύ- 
ρίσκοντο τά συλλογικά μας 
πράγματα, ότε ή παμψη
φία τού εκλογικού σώματος 
ανενέωσε τήν εμπιστοσύνην 
του προς ημάς, τήν όποιαν 
κατά τήν διάρκειαν τού Α- 
γώνος ποικιλοτρόπιος είχεν 
εκδηλώσει.

II. Δ.1 ΔΙΑ THW AIV- 
ΤΙΜΕ τ Si Π ns I Λ1 
Τ Ω Α ΖΗΤΗΜΑ· 
ΤΩΑ ΑΚΟΛΟΤΘΗ- 
©ΕΙΪΑ1 ΟΔΟΙ.

Πρόδηλον εκ τών λεχθέν» 
των προκύπτει συμπέρα
σμα, ότι τό Χώμα τών 'Ε
παλλήλων περιήρχετο εις

τήν φάσιν τής Αμύνης προς 
προστασίαν τών κεκτημέ- 
νων δικαιωμάτων του κατά 
πάσης Απόπειρας προς φαλ- 

1 κίδευσίν των, ύστερα μάλι
στα Από τήν ύπόσχεσιν περί 
σεβασμού των.

Δύο προ τού Χυλλόγου 
προς επίτευξιν τού Ανωτέ
ρω σκοπού ήνοίγοντο όδοίϊ 
'II μία ήτο ή διά συνεννο
ήσεων με τούς Αρμοδίους 
ρύθμισις τών ζητημάτων, 
τά όποια θά προέκυπτον 
καθ’ όσον Αφορά εις τό 
Προσωπικόν εκ τής έξαγ- 
γελθείσης καί μετ’ οΰ πο
λύ πραγματοποιηθείσης διά 
νόμου συγχωνεύσεως τών 
δύο Τραπεζών, πάντοτε 
εν τώ πλαισίω τής ύποσνε- 
θείσης Αρχής τού σεβασμού 
τών κεκτημένων δικαίων 
τού Προσοίπικού. 'II άλλη 
όδός ήτο ή δι* Αγώνος εις 
τήν περίπτωσιν τής προσβο
λής των.

Τό Χώμα τών ύπαλλή
λων έκ τών δύο αύτών ό- 
δών, δεν έπέλεξε τήν μίαν 
μόνον, Αλλ’ ήκολούθησεν 
Αμφοτέρας διαδοχικώς. 'Ο 
Αγών μόλις είχεν άναστα- 
λή με τήν κατηγορηματι
κήν ύπόσχεσιν τών Αρμοδί
ων, ότι οί ύπάλληλοι οΰ» 
δέν, Απολύτως Όύδέν, εί- 
χον νά Απολέσουν διά τής 
συγχωνεύσεως τών δύο 
Τραπεζών. Επομένως φυ 
σικόν ήτο τό Χώμα νά Α- 
,κολουθήση, όπως καί ήκο- 
λούθησε, τήν δι’ ειρηνικών

μέσων διευθέτησιν τών ζη
τημάτων, τούτο δέ τοσούτιρ 
μάλλον, όσφ ό κ. Έπουρ- 
γός τής ’Εργασίας είχε 
δηλώσει ενώπιον τής ’Ε
θνικής Αντιπροσωπείας, 
ότι θά εκάλει τό Χυνδικά» 
τον μας διά νά συζητήση 
μετ’ αυτού επί τού Θέμα
τος καί διεκήρυττεν, ότι τό 
Χυνδικάτον μας θά έμενεν 
Απολύτως ίκανοποιημένον 
έκ τής λύσεως, ήτις θά έ- 
δίδετο.

1) ΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟ· 
ΙΙΟΙΗΘΕΙΧΑΙ ΕΠΑ- 
ΦΑΙ.

Εϊχομεν ούτω τάς σχετι
κά* έπαφάς μετά τών Αρ
μοδίων, αίτινες διακρίνον- 
ται εις τάς έπαφάς μετά 
τής Διοικήσεως τής Τρα- 
πέζης καί εις τάς μετά τών 
Αρμοδίων κυβερνητικών 
παραγόντων. Δέν σημειού- 
μεν έδώ τάς μετά τού κ. 
Γενικού Γραμματέως τής 
ΓΧΕΕ^ συνεννοήσεις μας, 
διότι πάντοτε ό κ. «Ι*ώτης 
ΑΙακρής ήτο πλησίον μας, 
ήτο παράπλευρά μας.

α.) Αί ;».ετά τής Διοικήσε
ων τής Τραπεζης έπα- 
φαί μας.

Εύθύς μετά τον διά Η, 
Διατάγματος διορισμόν τού 
Διοικητού τού νέου Τρα
πεζιτικού ’Οργανισμού, ή

(Συνέχεια εις τήν 5ην σελίδα)

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΕΦΥΓΕΝ 
ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΕΒΛΗΘΗ Ο ΟΡΓΑΝΙ - 
ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ε
ΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Δι1 αίτήσεώς του ττρός τό ’Ανώ
τατο ν Διοικητικόν Δικστήριον ό 
σύλλογος τών ύπαλλήλων τής ’Ε
θνικής Τροπτέζης τής Ελλάδος έ- 
ζήτησε τήν άκύρωσιν τοΰ άττό 17) 
26 Σ) βρίου Β.Δ. «ττερι κυρώσεως 
τοΰ Οργανισμού1 τής ’Εθνικής Τρα 
ττεζης ‘Ελλάδος και ’Αθηνών>.

Ή αΤτησις αύτη Εχει ώς ακολού
θως :

’Ενώπιον τοΰ Συμβουλίου 
Επικράτειας 

A I ΤΗΣ I Σ
«οΰ έν ’Αθήναις έδρεύοντος Συλλόγου 

^ Υπαλλήλων ’Εθνικής Τραπεζης τής 
Ελλάδος, νομίμως εκπροσωπούμε

νου.
ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΟΣΕΩΣ 

Τοΰ από 17)26 Σεπτεμβρίου 1953 
Διατάγματος (ΦΕΚ α' 267) «περί 
κυρώσεως του ’Οργανισμού τής ’Ε
θνικής Τραπεζης Ελλάδος καί ’Α
θηνών A. Ε.».

Έχοντες, προφανές έννομον συμφέ
ρον προσβάλλομεν έπί ακυρώσει τό α
νωτέρω Διάταγμα διά τούς έξης λό- 
γους, εξ ών ό πρώτος προτείνεται ώς 
κύριος καί οί επόμενοι ώς επικουρι
κοί.

Ιον. Διότι τό προσβαλλόμενον Διά
ταγμα έπεκύρωσεν ’Οργανισμόν όστις 
συνετάγη δυνάμει τής έκ τών άρθρων 1 
καί 5 παρ. 1 τού Ν. Δ. 25-10)1953 
εξουσιοδοτήσεως ήτις είναι άπεριορί- 
στως εύρυτάτη καί αντισυνταγματική. 
’Αληθώς τό άρθρον 1 τοΰ Νομοθ. τού
του Διατάγματος απαριθμεί μέν έκ 
πρώτης δψεως τά θέματα έψ’ ών θά πε-

ριορισθή τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τής Τραπέζης προς κατάρτιαιν τοΰ 
’Οργανισμού αΰτής, έν τελεί όμως κα
θιστά απεριόριστον τήν εξουσιοδότη
σή διότι παρέχει εις τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τής Τραπέζης καί είς τήν 
Εκτελεστικήν ’Εξουσίαν, ήτις θά έπι- 

κυρώση διά Διατάγματος, τό δικαίω
μα νά ρυθμίση διά τοΰ νέου ’Οργανι
σμού (καί οΰτω νά καταργήση τάς 
από δεκαετιών ΰψισταμένας συμβάσεις 
εργασίας) «εν γενει παν δ,τι αφορά 
τό προσωπικόν», χωρίς ποσώς νά δε
σμεύεται απο τα μέχρι τοΰδε συμπε- 
φωνημένα. Ενώ δέ ούτως εμφανίζεται 
ή έξουσιοδότησις έν άρθρφ 1, διά τοΰ 
άρθρου 5 παρ. 1 παρέχεται ή έξουσιο- 
δοτησις όπως ό κοσαρτισθησόμένος 
Οργανισμός περιλαμβάνη καί όρους 

αντίθετους προς άπασαν τήν κειμένην 
εργατικήν Νομοθεσίαν, διότι ρητώς έν 
αΰτφ ορίζεται ότι αί διατάξεις τοΰ υ
πό τοΰ Νόμου τούτου προβλεπομένου

Οργανισμού «κατισχύουν πάσης έτέ- 
ρας διατάξεως Νόμου, Διατάγματος 
συλλογικής συμβάσεως εργασίας, υ
πουργικής ή διαιτητικής άποφάσεως, 
συνήθειας ή εθίμου». Τοιουτοτρόπως ή 
εκ^τού άρθρου 1 έξουσιοδότησις, διά 
τοΰ άρθρου 5 παρ. 1 διευρύνεται άπε- 
ριορίστως είς τρόπον ώστε παρέχεται 
εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Τρα 
πέζης καί τήν ’Εκτελεστικήν ’Εξουσί
αν τό δικαίωμα νά έπιβάλη εις τό προ
σωπικόν τής Τραπέζης οίουσδήποτε ό
ρους Εργασίας βούλεται, κατ’ αντίθε
ος προς τούς μέχρι τοΰδε συμπεψωνη- 
μένους όρους, χωρίς νά περιορίζεται α
πό κανένα απολύτως Νόμον ή άλλον 
κανόνα δικαίου. Παρέχεται δηλαδή κα
τά τον πλέον έντονον τρόπον ή εύρυ
τάτη καί πλέον ασύδοτος εξουσία ή 
όποια έδόθη ποτέ είς όργανα ’Ανωνύ
μου Εταιρείας. ’Εάν δέ, προς τό θεα
θήναι, επεβληθη ώς δήθεν έγγύησις, ή 
διά διατάγματος κύρωσις τοΰ ’Οργανι

σμού τούτου, τούτο ουδόλως αίρει τήν 
νομοθετικούς χορηγηθεϊσαν ασυδοσί
αν, διότι ή εύρυτάτη έξουσιοδότησις έ- 
ττεκτείνεται outgo ου μόνον είς τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον, άλλα και είς 
τήν ’Εκτελεστικήν ’Εξουσίαν. Οΰτω ό
μως τό προσβαλλόμενον Διάταγμα άν~ 
τίκειται καταφώρως: α ) είς τάς περί 
ψηφίσεως τών Νόμων καί νομοθετικής 
Εξουσιοδοτήσεως βασικός άρχάς τοΰ 
Συντάγματος· 6' είς τό άρθρον 3 τοΰ 
Συντάγματος περί ίσότητος τών Ελ
λήνων Ενώπιον τοΰ Νόμου, διότι ένφ 
όλοι οί έργάται καί υπάλληλοι τής Έλ 
λάδος καί ιδιαιτέρως όλοι οί Τραπεζι
κοί υπάλληλοι τής ’Ελλάδος ύπάγον·4 
ται, είς τούς Εργατικούς νόμους τούς ό
ποιους μετά μακρούς αγώνας κατώρ- 
θωσε νά άποκτήση ή Εργατική τάιξις 
καί οίτινες θεσπίζουν κατώτατα όρια 
προστασίας τών Εργαζομένων, πέραν 
των οποίων Επιτρέπεται ή έλευθέρα 
σύμβασις, αποτελεί αδικαιολόγητον ά-
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‘ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,,
ΕΒΔΟΗΛλΙΑΙΑ εκλοιιι

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Έσωτερ.ϊ Τρίμηνος Δρχ. 15.000 

ι Έξάμηνος * 3Q.000
s Έτησία » 50.000

Τιμή ψύλλου Δρχ. 1.000

Τσ έμβάσμστα ίπ' όνόματι της 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ*

Α! Αποδείξεις δέον να ψέρωσι τήν ύττο■ 
γραφήν τοΰ Διαχειριστοΰ καί την σφρα

γίδα τής έψημερίδος

Παρακαλοΰνται οί κ. κ. Σννδρομηταί, 
δττως γνωστοποιούν είς τά γραφεία της 
έψημερίδος πάσαν μεταβολήν τής διευ

θύνσεις των

Διαχειριστής?
ΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Αγίας Λαύρας 71 (Τέρμα Πατησίων) 
Διευθύνσεις συμφώνως τά fip- 

Βρφ 6 § 1 του A. Ν. 1092)1938

Υπεύθυνος έπί τής Ολης:
Δ. ΤΣΑΚ1ΡΟΓΛΟΥ 

Ροΰζβελτ 60

Προϊστάμενος Τυπογραφείου! 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΟΡΑΓΚΙΔΑΚΗΣ 

άδός ‘Αγ. Φανουρίου 47

νισότητα και κατάφωρου ^αδικίαν δια 
το προσωπικόν τής ’Εθνικής I ραττέζης 
τής Ελλάδος κοί ’Αθηνών ή διά των 
άρθρ. 1 καί 5 παρ. 1 τοΰ Ν.Δ. 2510) 
1953 χορηγηθεΐσα είς τό Δ. Σ. τής 
Τραπέζης έξουσία δττως διά -τοΰ νέου 
’Οργανισμού καταργήση οΰ μόνον τάς 
άπό δεκαετιών ύφισταμένας συμβάσεις 
έργασίας του ττροσωιτπκου, αλλα και 
ολόκληρον το Εργατικόν Δίκαιον, ά- 
ποκλειστικώς και μόνον διά τό πρόσω 
ττικόν τής Εθνικής Τραπέζης. Αποτε
λεί δε παράβασιν τοΰ άρθρου 3 του 
Συντάγματος και άπό, __τής άπόψεως 
τών εργοδοτών, διότι ενώ ολοι οι c.p- 
γοδόται τής Έλλαδος και ολαι αι 
Τράπεζαι περιορίζονται άπό τούς ερ
γατικούς νόμους έναντι τοΰ προσωπι
κού των δικαιούμενοι νά συνομολογή
σουν μόνον ορούς εύνοϊκωτέρους, τού
των διά τό προσωπικόν των, μόνη ή 
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και Αθη
νών λαμβάνει έκ τοΰ Νόμου τό δικαίω
μα νά θέσπιση δ,τι θέλει ώς ορούς των 
συμβάσεων εργασίας τοΰ προσωπικού, 
χωρίς νά δεσμεύεται άπό κανένα απο
λύτως νόμον. Χαρακτηριστικόν έν προ- 
κειμένφ είναι ότι ενώ δι ολους τους 
έργοδότας καί δλας τάς επιχειρήσεις, 
καί δι’ αυτήν ακόμη την Τράπεζαν τής 
Ελλάδος, ισχύει'ό Ν. 2053)1952 δ- 
στις έκ λόγων γενικωτέρας^ οικονομι
κής και κοινωνικής πολιτικής επέβαλε 
τον καθορισμόν μισθών και ημερομι
σθίων καθ’ ώρισμένην διαδικασίαν, με
τά σύμφωνον γνώμην τοΰ Συμβουλίου 
Ρυθμίσεως Συλλογικών Σχέσεων, είς 
δ εκπροσωπούνται οί έργοδόται καί οι 
εργαζόμενοι, απαγορευόμενου τοΰ 
κατ’ άλλον τρόπον γενικού καθορισμού 
τών αποδοχών, διά μόνην την ’Εθνικήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος καί 'Αθηνών 
δεν ισχύει ό Νομος ουτος κσι εττιτρε- 
πεται είς τό Δ. Σ. αυτής νά καθορίζη 
ώς βούλεται τάς αποδοχάς του προ- 
σωτπκοΰ της, χωρίς νά δεσμεύεται α
ϊτό κανένα Νόμον, γ) Αντίκειται ωσαυ 
τως είς τό άρθρον 83 τού Συντάγμα
τος, διότι διά τής κατά τά ανωτέρω 
χορηγηθείσης εύρυτάτης εξουσίας κα
ταστρατηγείται καταψώρως τό άρθρον 
τούτο τοΰ Συντάγματος καί καθίστα
ται αδύνατος ό ιταμά του Συμβουλίου 
Έττικρατείας έλεγχος τής ιταραβάσε- 
ως ή μη του Νόμου, έφ’ όσον ό Νομο- 
θέτης παρέχει ρητώς είς τό Δ. Σ. τής 
Τραπέζης κα'ι την Εκτελεστικήν Ε
ξουσίαν έκ τών προτέρων τό δικαίωμα 
νά θεσπίσουν κανόνας δικαίου χωρίς 
νά δεσμεύωνται άπό κανένα απολύτως 
Νόμον. Σημειωιτέον ότι όπου^ τοΰ Ορ
γανισμού γίνεται παραπομπή είς δια
τάξεις τής εργατικής Νομοθεσίας ^ <χΐ 
διατάξεις αΰται είναι άντεργατικαι ή 
όλιγώτερον ευνοΐκαι των τοΰ προηγου- 
μένου ‘Οργανισμού τής Τραπέζης διά 
τό προσωπικόν.

2ον. Διότι διά τοΰ άρθρου 14 τοΰ 
’Οργανισμού, τά προσβαλλόμενον Δια 
ταγμα παρέχει είς τήν Τράπεζαν τό 
άνεξέλεγκτον δικαίωμα μεταθέσεως 
παντός υπαλλήλου απο τόπου εις το- 
πον, έντός τών ορίων τής ’Ελληνικής 
Επικράτειας, την δέ άρνησιν τού υ
παλλήλου προς συμμόρφωσιν, άδιαφο- 
ρως χρόνου προϋπηρεσίας αυτού, χα
ρακτηρίζει ώς παραίτησιν,_ κατά πα- 
ράβασιν τού άρθρου 7 τού Ν. 2112) 
1920 ορίζοντας δτι «πάσα μονομερής 
μεταβολή τών δρων τής υπαλληλικής 
συμβάσεως βλάπτουσα τον υπάλληλον 
θεωρείται ώς καταγγελία τούτης, δι 
ήν ΐσχύουσιν αί διατάξεις τοΰ παρόν
τος νόμου». Και είναι μεν αληθές οτι 
το άρθρον 5 τού Ν. Δ. 2510)1953 ώ- 
ρισεν δτι μεταβολή τών δρων έργασίας 
τοΰ προσωπικού διά τού Νομοθετικού 
τούτου Διατάγματος ή τοΰ ’Οργανι

σμού έν οΰδεμιφ περιπτώσει δύναται 
νά θεωρηθή ώς μονομερής μεταβολή 
τών δρων έργασίας έκ μέρους τής ερ- 
γοδότιδος Τραπέζης, ένταΰθα __ όμως 
δεν παραπονούμεθα δτι διά τοΰ Ορ
γανισμού μεταβάλλονται μονομερώς οί 
δροι τών παλαιών συμβάσεων έργασι- 
ας τοΰ προσωπικού, άλλ’ δτι διά του: 
’Οργανισμού παρέχεται είς την Τρά
πεζαν τό άνεξέλεγκτον δικαίωμα να 
μεταβάλη καί είς τό μέλλον μονομε- 
ρως τούς ορούς τών νέων χ συμβάσεων 
έργασίας είς βάρος τών ύπαλληλων 
καί νά μεταθετή κατ’ οίκείαν ,,κρισιν 
το'ύτους άπό τοΰ ενός άκρου τής Χω
ράς είς τό άλλο, χωρίς νά είναι του- 
λάχιστόν υποχρεωμένη νά λάβη ΰπ Ο- 
ψιν τάς ύπηρεσιακάς άνάγκας , της 
Τραπέζης ή τάς οικογενειακός σναγ- 
κας τού μετατιθεμένου. /Αλλά και ay 
ήθελε γίνει δεκτόν δτι το Ν.Δ. 25'1U)
53 πάρέσχεν εις την ’Εκτελεστικήν 
’Εξουσίαν τό δικαίωμα νά όρίση τ α
νωτέρω διά τοΰ προσβαλλομένου Δια
τάγματος κατά παράβασιν τού άρθρου 
7 Ν. 2112)1920, ή τοιαύτη έξουσιο- 
δότησις αντίκειται εις τό περί ίσότη- 
τος τών Ελλήνων ενώπιον του Νομού 
άρθρον 3 τού Συντάγματος, διότι α
ποτελεί βεβαίως «άδικον ανισότητα το. 
νά απολαύουν δλοι οι Ελληνες, μι
σθωτοί τής έκ τού, άρθρου 7 του Ν· 
2112)20 προστασίας έναντι της αυ
θαιρεσίας τού έργοδότου των καί της 
ύπ’’ αύτοΰ μονομερούς μεταβολής των 
δρων τής συμβάσεως έργασίας εις 
βάρος των, δικαιούμενοι να εκλέξουν 
μεταξύ τής αποδοχής τής-εις βάρος
των μονομερούς μεταβολής και της α-
ποζημιώσεως τού Ν. 2 12)20, και 
μόνοι οϊ ύπάλληλοι της Εθνικής Τρα
πέζης Ελλάδος νά μή έχουν τοιουτον 
δικαίωμα, θεωρούμενοι άλλως ως πσ- 
ραιτηθέντες και χάνοντες ουτω ολα τα 
δικαιώματά των τόσον έναντι^ της 
Τραπέζης, δσον και έναντι του Τα
μείου Συντάξεων τού προσωπικού της 
Τραπέζης (διότι οί παραιτούμενο, δεν 
δικαιούνται, κατά κανόνα, συντάξεως).

3ον. Διά τού άρθρου 26 τού Οργα
νισμού, τό προσβαλλόμενον Διαταγμα 
ορίζει δτι ή μετά τού προσωπικού της 
Τραπέζης σύμβασις έργασίας δυνατα,ι 
νά καταγγέλλεται οποτεδήποτε παρα 
τής Τραπέζης έλευθέρως, έστω και α- 
νευ άποχρώντος λόγου,, καταβαλλόμε
νης μόνον .τής άποζημιώσεως του Ν. 
2112, έάν όμως ό ύπάλληλος φθαση 
είς ώρισμένον δριον ηλικίας, τότε η 
σύμβασις λύεται αυτοδικαίως χωρίς 
καμμίαν άποζημίωσιν. Δηλαδή, έφ Ο
σον μέν υπηρετεί ό ύπάλληλος και εφ 
δσον παραμένει εις την Τράπεζφν επι 
τοσοΰτον άποκτά δικαίωμα όπως, εις 
περίπτωσιν άπολύσεως, λάβη μεγαλυ- 
τέραν άποζημίωσιν" έάν όμως συμπλή
ρωσή τό άνώτατον δριον παραμονής 
του έν τη Τραπόζη, δηλ. τό δριον ηλι
κίας του, τότε ούδεμίαν άποζημίωσιν 
λαμβάνει ό απολυόμενος. Οϋτω, ένφ η 
σύμβασις είναι άπό τής, συνάψεωςαυ- 
τής αορίστου χρόνου (δι δ και η I ρα- 
πεζα δικαιούται νά καταγγέλη ταυτην 
έλευθέρως οποτεδήποτε) ό υπάλληλος, 
άπολυόμενος μετά συμπλήρωσιν ρου ο
ρίου ήλικίας (δπερ έτέθη ώς άνώτατον 
δριον δυνατής ισχύος τής συμβάσεως) 
ουδεμιας άποζημιώσεως __ δικαιούται.
Τούτο δμως αποτελεί ευθείαν παραβα- 
σιν τών άρχών τής χρηστής διοικήσεως 
(τής καλής πίστεως έν τώ Διοικητι,κφ 
Δικαίφ) ήτις έπιβάλλει δπως ο επι 
μείζονα χρόνον εργαζόμενος λαμβανη 
έν περιπτώσει άπολύσεως,, του,, μειζο- 
να άποζημίωσιν καί οΰχί δπως 6 έξαν- 
τλών ολόκληρον τον δυνατόν χρονον' 
τής υπηρεσίας του καί ένεκα τούτου 
άπολυόμενος ούδεμίαν άποζημίωσιν
λαμβανη. „ .

4ον. Διότι κατά παραβασιν της Βα
σικής αρχής τού ποινικού,. Δικαίου 
«nulla poeno sine legem», „ ήτις κρα
τεί καί έπί τοΰ εσωτερικού πειθαρχι
κού δικαίου τών νομικών προσώπων, 
ορίζεται έν άρθρ. 27 στοιχ. ι ,οτι 
πειθαρχικόν παράπτωμα συνεπαγομε- 
νον τιμωρίαν αποτελεί «έν γένει^ πασα 
παράβασις τών αποφάσεων του Διοι
κητικού Συμβουλίου, τού Διοικητου 
καί τών Συμβουλίων τής Τραπε,ης 
καί ειδικών διαταγών, αυτής», χωρι,ς 
νά είναι είσέτι γνωστόν ή νά καθορι- 
ζεται έκ τών προτέρων τό περιεχόμε- 
νον τών άποψάσεων καί διαταγών τού
των, αΐτινες θά έκδοθώσιν είς τό μέλ

λον. „
5ον. Διότι κατά παραβασιν των άρ

θρων 1, 3 καί 5 τού Ν. 2112)1920 ε
πιτρέπεται ώς πειθαρχική ποινή η λο- 
γφ πειθαρχικού παραπτώματος άπο- 
λυσις τού υπαλλήλου ανευ άποζημιω- 
σεως, ένώ κατ’ άρθρον, 5 Ν. 21,12) 
1920 άπόλυσις υπαλλήλου άνευ ,απο

ΕΤΕΡΔΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ!
ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ό Σύλλογος τών ύπαλλήλων Ε
θνικής Τραπέζης καί Ελλάδος η- 
σκησε καί άλλας τρεις πρόσφυγάς 
εις τό Συμβούλιον ’Επικράτειας πε 
pi άκυρώσεως :

1) τής ΰπ’ άριθ. 50811)20-11 
53 Άποψάσεως τοΰ κ. Υπουργού 
«περί διορισμού τής ύπό τού άρθρου 
2 τοΰ Ν.Δ. 2626) 1953 προβλεπο- 
μένης Επιτροπής διανομής τής πε
ριουσίας τοΰ Ταμείου Αύτασφαλεί- 
ας τοΰ Προσωπικού τών Τραπεζών 
f Εθ'\4ι κής, Κ τη μαπ κής καίe Ελλάδος»

2) τής ύπ’ άριθ. 53941)1)53 
άποψάσεως τοΰ αύτοΰ Ύπουργοΰ 
«περί διορισμού τής ύπό τοΰ αυ
τού ώς άνω' Νόμου προβλεπουμένης 
Επιτροπής Διανομής τής περιου
σίας τοΰ Ταμείου Συντάξεως τοΰ 
Προσωπικού Τραπεζών Εθνικής, 
Κτηματικής καί Ελλάδος».

καί 3) τής ΰπ’ άριθ. 53747)24.
1 1.53 πράξεως τοΰ κ. Ύπουργοΰ 
τής Έργασίας «περί διορισμού διοι 
κητικοΰ Συμβουλίου τοΰ Ταμείου 
Συντάξεων τοΰ Προσωπικού (πρώ
ην) ’Εθνικής Τραττεζης».

Τά κείμενα τών ανωτέρω προσψυ 
γών έχουσιν ώς ακολούθως :

’Ενώπιον τοΰ Συμβουλίου 
’Επικράτειας 

ΑΪΤΗΣ I Σ
τοΰ έν Άθήναις έδρεύοντος Συλλό

γου Ύπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος, νομίμως έκπρο- 
σωπουμένου.

ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 
τής ύπ’ άριθ. 5081 1 )1 )53 τής 2Q.11, 

1953 άποψάσεως τοΰ Υπουργού 
τής ’Εργασίας, κοινοποιηθείσης 
τήν 23.11.1953.

I. Τό ήμέτερον έπαγγελματικόν 
Σωματεΐον τοΰ οποίου μετέχουν ώς 
μέλη δλοι οί υπάλληλοι τής τέως ’Ε
θνικής Τραπέζης τής "Ελλάδος καί ή
δη τής. ’Εθνικής Τραπέζης ‘Ελλάδος 
και ’Αθηνών, έχον έκ του Νόμου καί 
το8 Καταστατικού του ώς κύριον αΰ- 
τοΰ σκοπόν τήν προαγωγήν τών οικο
νομικών καί έπαγγελματικών συμφε
ρόντων τών μελών αύτοΰ ύπό τήν ιδι
ότητά των ώς ύπαλλήλων τής ώς ανω 
Τραπέζης έχει προφανές έ’ννομον συμ
φέρον ΐνα προσβάλη τήν ΰπ’ άριθ.

ζημιώσεως έπιτρέπεται μόνον, κατά τάς 
_’ a APz-virxc-mzrVr πρηιπτώσεΐζ. A-έν αύτώ έξαιρετικάς περιπτώσεις 

ποτελεΐ δέ παράβασιν τού άρθρου ^ 
ί τού Συντάγματος ή καθιέρωσις„τοιαυ- 
της έξαιρέσεως τοΰ προσωπικού , της 

1 Τραπέζης, ένώ δι’ δλους τούς υπαλ

λήλους δλων τών άλλων ’Ανωνύμων 
Εταιρειών καί Τραπεζών ισχύει ή αρ
χή δτι απολυόμενοι δέν δικαιούνται τής 
άποζημιώσεως τοΰ Ν. 2112)1920 μό
νον έάν 'υπεβλήθη κατ’ αυτών μήνυσις 
δι’ αξιόποινον πράξιν διαπραχθεΐσαν 
έν τη έξασκήσει τής υπηρεσίας ή άπηγ 
γέλθη κατηγορία δι’ άδίκημα έν γένει 
φέρον τον χαρακτήρα πλημμελήματος 
καί οΰχί έάν απλώς τοΐς επιβάλλεται 
ώς πειθαρχική ποινή ή άπόλυσις.

6ον. Διότι άνευ νομοθετικής έξουσι- 
οδοτήσεως τό άρθρον 32 παρ. 5 τοΰ 
’Οργανισμού ύπεξουσιοδοτεΐ έκ νέου 
τούς Υπουργούς Εργασίας και ’Εμ
πορίου δπως διά Διαταγμάτων κυρώσι 
και μελλοντικώς άττοφάσεις τού Διοικη 
τικού- Συμβουλίου τής Τραπέζης δι’ ών 
θά έπιφέρωνται οϊαιδήποτε τροποποιή
σεις εις τον ’Οργανισμόν τούτον. ’Αλ
λά καί άπό άλλης άπόψεως ή διάταξις 
αυτή αντίκειται είς τον Νόμον, διότι 
ένώ ό Νομοθέτης διά τοΰ άρθρου 1 
τοΰ,Ν. Δ. 2510)53 άπέβλεψεν είς τήν 
καθιέρωσιν ενός νέου ’Οργανισμού τής 
Τραπέζης, ρυθμίζοντας «έξ ύπαρχής» 
καί όριστικώς τήν θέσιν τοΰ προσωπι
κού, ήδη διά τού άρθρου 32 παρ. 5 
τού ’Οργανισμού αναγνωρίζεται είς, τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον τής Τραπέζης 
τό δικαίωιμα δπως τροποποιή κατά 6ού 
λησιν καί οποτεδήποτε τον ’Οργανι
σμόν, τοΰθ’ δπερ σημαίνει δτι κατ’ ου
σίαν δέν ύφίσταται ’Οργανισμός Προ
σωπικού όριστικώς ρυθμΐζων τά τής 
θέσεως αΰτού, άντιθέτως προς τήν 6ού 
λησιν τού Ν.ομοθέτου ήτις ήτο νά ρυθ
μίση διά τού ’Οργανισμού όριστικώς 
τά ζητήματα τού προσωπικού τής νέ
ας Τραπέζης.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
καί όσους άλλους λόγους έπιφυλασσό- 
μεθα νά προσθέσωμεν.

ΕΞΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Τήν άκύρωσιν τού προσβαλλομένου 

Διατάγματος καί τήν καταδίκην τοΰ 
Δημοσίου είς τήν δικαστικήν δαπάνην.

’Αντίκλητον ήμών όρίζομεν τον Δι
κηγόρον Ίω. Κάποδίστριαν (Άθήναι, 
οδός Κανάρη 21α).

Άθήναι, 20 Νοεμβρίου 1953 
Ό πληρεξούσιος Δικηγόρος 

1Ω. ΚΑΠΌΔΙ ΣΤΡ1 ΑΣ

5081 1)1 )53 τής 20 Νοεμβρίου 1953 
άπόφασιν τού Υπουργού τής Εργασί
ας δι’ ής συνεκροτήθη ή ύπό τού άρ
θρου 2 τού Ν. Δ. 2626) 1953 προβλε- 
πομένη ’Επιτροπή διανομής τής περι
ουσίας τοΰ Ταμείου Αΰτασφαλείας 
τού προσωπικού πρώην ’Εθνικής Τ!ρα- 
πεζης τής Έλλαδος, Τραπέζης 
Ελλάδος καί ’Εθνικής Κτηματικής 
Τραπέζης τής Έλλαδος καί ήτις έ- 
κοινοποιήθη είς τό Ταμειον, Αύτασφα- 
λείας τήν 23 Νοεμβρίου 1953.,

Μ. Τό Ταμεΐον Αΰτασφαλείας τοΰ 
προσωπικού τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος καί τής ’Εθνικής , Κτηματικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, ίδρυθέν άπό 
συμφώνου μετά τοΰ ήμετέρου Συλλό
γου δι’ άποψάσεως τοΰ Γενικού Σ,υμ- 
βουλίου τής Εθνικής Τραπέζης άπό 
τοΰ έτους 1926 ώς άλληλοβοηθητικόν 
Ταμεΐον καί έκτοτε λειτουργούν, διε- 
πόμενον δέ υπό Κανονισμοΰ, γενσμέ- 
νου αποδεκτού παρά τε τοΰ προσωπι
κού καί τών Τραπεζών, καί έχον ώς 
σκοπόν τήν παροχήν έφ’ άπαξ άποζη
μιώσεως είς τά μέλη του κατά τήν έκ 
τής υπηρεσίας τής Τραπέζης αποχώ- 
ρησίν των, είναι νομικόν πρόσωπον ι
διωτικού δικαίου άπολαΰον τής έκ του 
άρθρου 1 1 τοΰ Συντάγματος προστα
σίας τοΰ συνε,ταιριζεσθαι εις ην περι
λαμβάνεται ου μόνον τό οικαιωμ,α 
τοΰ ιδιωτικού τούτου νομικού προεΑΰ- 
που δπως αύτοδιοικήται, άλλα και ό
πως διαχειρίζηται έλευθέρως,, εντός 
τοΰ νομίμως έπιτρεπτοΟ, τήν ιδιωτι
κήν αύτοΰ περιουσίαν (Σ. Ε. 885) 
1946, 1072)1948).

111. Μολονότι όμως τό Τ'αμειον 
τοΰτο κέκτηται κατά τό Σύνταγμα 
καί τόν Νόμον διοικητικήν καί διαχει 
ριστικήν-αύτονομίαν τής κινητής και 
ακινήτου περιουσίας, του, τό Ν. Δ. 
2626)1953 «περί άναδιοργανώσεως 
τών Ταμείων Συντάξεως καί Αύτασφα 
λείας τοΰ προσωπικού τών Τραπεζών 
"Ελλάδος, ’Εθνικής καί Κτηματικής 
καί άλλων τινών διατάξεων» ένώ διά 
τοΰ άρθρου αύτοΰ 1 διελυσε το κοι
νόν Ταμεΐον Αΰτασφαλείας τοΰ προ
σωπικού τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, τής Τραπέζης. τής "Ελλά
δος καί τής ’Εθνικής Κτηματικής Τρα
πέζης τής Έλλάδοςκαϊ Υδρυσεν άφ’ έ- 
νός τό Ταμεΐον Αύτασφαλείας του 
προσωπικού τών Τραπεζών (πρώην) 
Εθνικής καί έφ’ έτέρου τό Ταμεΐον 
Αύτασφαλείας τοΰ ττροσω'τπκοΰ της 
Τραπέζης τής "Ελλάδος καί Κτηματι
κής, διά δέ τοΰ άρθρου 2 ώρισεν δτι 
ή κατά τήν 30ήν Σεπτεμβρίου 1953 
περιουσία τοΰ κοινοΰ Ταμείου Αύτα
σφαλείας τοΰ προσωπικού τής Εθνι
κής Τραπέζης'τής "Ελλάδος, τής Τρα
πέζης τής Έλλαδος καί τής ’Εθνικής 
Κτηματικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος 
ανήκει άπό κοινοΰ είς τά διά τοΰ άρ
θρου 1 ιδρυόμενα ειδικά Ταμεία, κατ’ 
αναλογίαν τών μέχρι τής 30.9Π953 
είς έκαστον Ταμεΐον εισφορών τής οι
κείας Τραπέζης καί τοΰ προσωπικού 
αύτής, ώς καί τών έν γένει συντελε
στών σχηματισμού τής περιουσίας 
τοΰ κοινοΰ Ταμείου καί διανέμεται με
ταξύ τούτων κατά τήν αυτήν άναλογί- 
αν. Περαιτέρω δέ ωρισε τό αύτό άρ- 

Ίον 2, δτι ή διανομή της περιουσίας 
τοΰ κοινοΰ Ταμείου ένεογηθήσεται ΰ- 
πό ειδικής Επιτροπής συγκροτουμέ- 
νης δι’ άποφάσεως τοΰ Ύπουργοΰ Έρ
γασίας, είς τήν άρμοδιότητα τής ο
ποίας ανήκει ό διαχωρισμός τών περι
ουσιακών στοιχείων καί ό τελικός κα
θορισμός τοΰ ποσοστού τών περιου
σιακών στοιχείων έπί τών κινητών 
καί ακινήτων, δπερ θά άναγνωρισθή 
καί 6ά δοθή είς τά νεοϊδρυόμενα Τα
μεία. Αί αποφάσεις τής Επιτροπής 
ταύτης λαμβάνονται κατά πλειοψηφι- 
αν, έν ίσοψηφία νικώσης τής ψήφου 
τοΰ Προέδρου, έφ’ δσον δ’ άφορώσιν 
εις τήν διανομήν περιουσιακών στοι
χείων αποτελούν τίτλον κυριότητας ή 

τέρου έμπραγμάτου δικαιώματος με- 
ταγραφόμενον μέν προκειμένου περί 
-ών ακινήτων, καταχωριζόμενον δέ νο
μίμως προκειμένου περί τίτλων (μετο
χών ή ομολογιών ονομαστικών ή όνο- 
μαστικοποιημένων). "Η διοίκησις και 
διαχείρισις έν γένει τών νεοϊδρυομε- 
νων Ταμείων, μέχρι πέρατος αΰτών 
ένεργεΐται ύπό τής ώς άνω Διοικητι
κής Επιτροπής.

ΙΥ.— Δυνάμει τής οϋτω χορήγηθεί- 
σηε έξουσιοδοτήσεως ό Υπουργός τής 
Εργασίας έξέδωσε τήν προσβαλλο- 

μένην άπόφασιν, δι* ής συγκροτεί τήν 
ύπό τού άρθοου 2 του Ν. Δ. προβλε- 
πομένην Επιτροπήν διανομής τής κι
νητής καί άκινήτου περιουσίας τοΰ 
Ταμείου Αύτασφαλείας τοΰ προσωπι

κού τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος, τής Τραπέζης τής Ελλάδος 
καί τής ’Εθνικής Κτηματικής Τραπέ
ζης τής "Ελλάδος καί διοικήσεως αυ
τής μέχρι πέρατος τής έκκαθαρίσεως, 
καί ορίζει ώς μέλη ταύτης. τόν Γενι
κόν Γραμματέα τοΰ Υπουργείου Έρ
γασίας, τρεις δημοσίους υπαλλήλους, 
δύο υπαλλήλους τής Τραπέζης "Ελλά
δος καί δύο υπαλλήλους τής Εθνικής 
Τραπέζης. Τής άποφάσεως ταύτης αί- 
τούμεθα τήν άκύρωσιν διά τούς έπο- 
μένους λόγους:

1. Διότι ή χορηγήσασα τήν έξουσί- 
αν προς συγκρότησιν τής ’Επιτροπής 
τοίύτης διάταξις τοΰ άρθρου 2 Ν. Δ. 
2626)53 καί ό σκοπός προς όν συνέ- 
στη ή Επιτροπή αίίτη, τουτέστι #τής 
οριστικής διανομής τής άκινήτου πε
ριουσίας τοΰ Ταμείου καί δή τής ορι
στικής μεταβιβάσεως μέρους τής ά- 
κινήτου περιουσίας τοΰ διαλυόμενου 
κοινοΰ Ταμείου είς τό ετερον τών νε- 
οϊδρυομένων άσφαλιστικών Ταμείων 
διά μόνης τής μεταγραφής τής άπο
φάσεως τής Επιτροπής είς τά βιβλία 
μεταγραφών αντίκειται εις τό περί 
προστασίας τής ιδιοκτησίας άρθρον 
17 τοΰ Συντάγματος.

2. Διότι ή αυτή διάταξις άντίκει- 
ται είς τό άρθρον 8 του Συντάγματος 
έφόσον ή δι’ αύτής συνιστωμένη Επι
τροπή άποτελεΐ δικαστικήν έπιτροπήν 
ή οποία αποφασίζει όριστικώς καί ά- 
μετακλήτως περί τής τύχης τής περι
ουσίας τοΰ διαλυομένου νομικού προ- 
σοόπου (κοινοΰ Ταμείου) διά τής με- 
ταβιβάσεως αυτής είς τό Ετερον τών 
νεοϊδρυομένων νομικών προσώπων (ει
δικών Ταμείων).

3. Διότι ή αυτή διάταξις άντίκει- 
ται είς τό περί έλευθερίας τοΰ συνε- 
ταιρίζεσθαι άρθρ. 1 1 τοΰ Συντάγμα
τος, απαύγασμα τής όποιας είναι καί 
τό δικαίωμα τών συνεταιριζσμένων ό
πως αυτοί έλευθέρως άποφασίζουν πε
ρί τής τύχης τής περιουσίας τού παρ* 
αυτών ίδρυομένου νομικού προσώπου. 
‘Η άντίθεσις τής ανωτέρω διατάξεως 
τοΰ Ν. Δ. 2626)1953 προς τρ αρθρ.
1 1 του Συντάγματος καθίσταται ετι 
μάλλον έντονος καί έκ τοΰ περιστατι
κού οτι ή διάταξις αΰτη τοΰ Νόμου oc- 
πηξίωσε νά περιλάβη μεταξύ τών ά- 
παρτιζόντων τήν δικαστικήν έπιτρο
πήν προσώπων καί άντιπροσώπους 
τοΰ ήμετέρου Σωματείου ή τών ήσφα- 
λισμένων ύπαλλήλων, μολονότι τό ή- 
μισυ τουλάχιστον τής τεράστιας πε
ριουσίας τοΰ Ταμείου έσχηματίσθη 
διά κρατήσεων έκ τών μισθών τών ΰ- 
παλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης, 
κρατήσεων αί όποΐαι έγίνοντο συνε
χώς καί άόιαλείπτως έπί 27 ετη.

4. Διότι κατά παράβασιν τοΰ άρ
θρου 1 1 τοΰ Συντάγματος είς τήν έ
πιτροπήν ταύτην ανατίθεται σύν τοΐς

άλλοις διά τοΰ άρθρου 2 παο. 4 τοΰ 
Ν. Δ. 2626)1953 και ή διοίκησις
τών νεοϊδρυομένων Ταμείων ήιτις άνή- 
κει είς ταΰτα καί μόνα έλευθέρως ά- 
ποφασίζοντα (Σ. Ε. 885)1946).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ — ΕΞΑ1ΤΌΥΜΑΙ 
Νά γίνη δεκτή ή παρούσα αϊτησις. 

Νά άκυρωθή ή ΰπ’ άριθ. Πρωτ. 53941)
1)53 τής 20 Νοεμβρίου 1953 άπόφα- 
σις τοΰ Ύπουργοΰ ’Εργασίας καί Νά 
καταδικασθή τό Δημόσιόν εις τήν δι
καστικήν δαπάνην μας.

Άθήναι, 12 Ίανουαρίου 1954 
Ό πληρεξούσιος Δικηγόρος 

ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙ ΣΤΡ ΙΑΣ

Ένώνιον τού Συμβουλίου 
τής ’Επικράτειας 

. ' Α.ΚΤιΗΣ IΣ
1) τοΰ έν Άθήναις έδρεύοντος Σω

ματείου ύπό την επωνυμίαν «Σύλλο
γος Ύπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος», νομίμως έκπροσωπου- 
μένου" καί ,

2) άτομικών τών: Γεωργίου Κω-
στη, Δημητρίου Τσακίρογλου, Παντε
λή Μουτούση, Θεοφάνους Βενακίδου, 
Γρηγορίου Νικολάου, Ευαγγέλου Θω- 
μοπουλου καί ’ I ω. Τζωρτζοπουλου, 
κατοίκων ’Αθηνών.

ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 
Τής ύπ’ άριθ. 53747)24.11.1953 πρά
ξεως του Ύπουργοΰ τής Εργασίας 
(ΦΕΚ γ' 234)28.11.1953).

1,__ ‘Ο Σύλλογος Ύπαλλήλων ’Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος είναι 
Σωματεΐον έπαγγελματικόν, νομίμως 
άνεγνωρισμένον άπό τοΰ 1916 και λει
τουργούν δυνάμει τοΰ άρθρου 1 1 τοΰ 
Συντάγματος καί τοΰ ν. 281)1914, Ε
χει δέ κατά τό Καταστατικόν του ώς 

(Συνέχεια είς τήν 5ην σελίδα)



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 51ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1955

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
TAME ΙΟΝ ............................................................................. ........................................... 8.418.850

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΑΘΗΝΩΝ

Λ)σμός 31391 Εστιατορίου ......................... Δρ. 1.825.900
Λ)σμός 31028 Συλλόγου ........................... » 13.147.248
Λ)σμός 31093 «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» ______ » 779.270 15.752.418

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Υπόλοιπον 31)12)52 ................................ » 1.610.770.270
Άγοραι έτους 1953 .................................. » 48.936.500
Πλέον διαφοράς έξ αναγωγής εις τιμήν 31.12.53

1.659.706.770
594.21 1.180 2.253.917.950

ΑΚΙΝΗΤΑ

Όδοΰ Ροΰζβελτ 60 . . ................................. » 1
’Ακίνητον έν Σπέτσαις κληροδ. Δ. Μπούμπουλη 18.506.200 18.506.201

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ .............................................
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» 
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Πιστωτικά Υπόλοιπα ........................
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

/

Υπόλοιπον τή 3 V. 12.52 ........................... »
Άγοραι έτους 1953 ..................................... »

Μεΐον άποσδέσεως ..................................................

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υπόλοιπον τή 31)12)52 ........................ »
Προσθήκαι έτους 1953 ............................ λ. »

Μεΐον άποσβέσεως ...................

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

5.000.000
2.964.000 7.964.000

2.964.000 5.000.000

75.000.000
3.047.300 78.047.300

6.047.300 72.000.000

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ 
Δρχ. 2.693.638.282 

» 779.270

» 4.733.367
» 1.825.900

ϊ

Χρεωστικά υπόλοιπα 327.381.400

2.700.976.819 Δρχ. 2.700.976.819

ΟΙ Έλεγκταΐ
Γ. ΠΕΤΡΟΥ, Β. ΚΡ ΙΜΠΟΓΙ ΑΝΝΗΣ

Έν Άθήναις τή 19η ’Ιανουάριου 1954 
'Ο Πρόεδρος Ό Έντετ. Σύμβουλος
Γ. ΚΩΣΤΗΣ Δ. ΤΣΑΚ I ΡΟΓΛΟΥ

'Ο Λογιστής 
Ε. ΒΑΜΒΑΚΑΣ

* ΑνάΑυσις μερίδος, "EccSa itoi "Εξοδο τξς Δεκεμβρίου 1953

ΕΞΟΔΑ
ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ .....................................
ΕΞΟΔΑ ΔI ΑΧΕ ΙΡΙΣ ΕΩΣ

1. Μισθοδοσία Προσωπικού Συλλόγου1 Δρχ.
2. ’Αντίτιμου Συσσιτίου Προσωπικού ... >>
3. Έκτακτα επιδόματα Προσωπικού .... »
4. Θέρμανσις ........................................................ »
5. Έξοδα επισκευής επίπλων καί σκευών »
6· Έξοδα δημοσιεύσεων καί έκτυπώσεων

’Ανακοινώσεων ...............................    »
7. Διάφορα "Εξοδα ........................................... »
8. "Εξοδα συντηρήσεως ακινήτου ................. »
9. "Υδρευσις ..................................................  »

10. "Εξοδα ψυχαγωγίας Μελών ...................... »
11. Φωτισμός — Κίνησις ............................ »
12. "Εξοδα συντηρήσεως Εστιατορίου ... »
13. Ταχυδρομικά — Τηλεγραφικά .............. »
14. Βοηθήματα είς οίκ. θνησκόντ. συν)φων »
15. "Εξοδα καθαριότητας Κ)τος ............... »
16. "Εξοδα ’Επιμελητειών ............................. »
17. Σύνδρομα! Τηλεφώνων ............................. »
18. Κατάδολαί είς το Ι.Κ.Α.......................... »
19. Υλικόν Γραφείου καί "Εντυπα .... »
20. Σύνδρομα! εις Εφημερίδας καί Περιοδ. »
21. "Εξοδα Διοικητικού Συμβουλίου .... »
22. Εισφορά! είς Στρατ. Νοσοκομεία — Βοη

θήματα — Φιλοδωρήματα—Σεισμοπαθείς »
23. "Εξοδα Μορψώσεως ...........................  »
24. Άμοιβαί Δικηγόρων — "Εξοδα Δικών »

25. "Εξοδα Συνελεύσεων ............................... »
26. "Εξοδα ’Αντιπροσωπειών Ύπ)των .... »

............................................... Δρχ. 7.679.900

71.984.000
10.602.000
8.871.000
8.421.100 

170.000

14.630.500
6.645.600
6.998.900
4.465.350

484.000
23.340.800 
42.140.300

7.389.100 
10.400.000
6.850.700

31.592.000
17.736.800 
,34.409.400 
19.906.100
9.594.000

16.421.750

151.922.000
340.000

24.700.000 530.015.400

33.959.700
14.870.400 48.830.100 578.845.500

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΜΕΛΩΝ κ.λ.π.

α) Διοικήσεως — Κεντρικού Καταστήματος Δρχ. 396.445.655 
6) Κ)των Περιφέρειας ’Αθηνών — Πειραιώς » 138.826.247
γ) ’Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης ............. » 29.229.500

» 564,501.402
δ) Λοιπών Καταστημάτων .................................. » 291.775.647

ΤΟΚΟΙ — ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ — ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Τόκοι Λογαριασμού 31028 ........................». » 2.825.500
Μέρισμα μετοχών μας ....................................... » 7.380.250

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ :

200 Δρχ. εισφορά ΰ),Γ.Σ.Ε.Ε. . ................... » 4.140.450
Διάφορα έσοδα ....................................................... » 8.250.000

\

ΕΣΟΔΑ

Δρχ. 856.277,049

» 10.205.750

» 12.390.450

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ . ....................................................... . 226.313 227
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ Λ)ΣΜΟΙ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ» ............................................................ 52.000.000
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ : Τά άποσβε-

νύμενα ............................. .............................................................................................. 6.047.300
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Τά άποσβενύμενα ............................................................. ................. 2.964 000

MET ΑΦΕΡ OMEN Α ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΝ ............................................................. 1.398.572
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ Λ)ΣΜ01 : Άποσβενύμενα ..................................................... ....... 3.624.750

Δρχ. 878.873.249 Δρχ. 878.873.249

Οί Έλεγκταΐ
Γ. ΠΕΤΡΟΥ, Β. ΚΡ ΙΜΠΟΓΙ ΑΝΝΗΣ

Έν Άθήναις τή 
Ό Πρόεδρος
Γ. ΚΩΣΤΗΣ

19η ’ I ανουαρίου 1954
'Ο Έντετ. Σύμβουλος 
Δ. ΤΣΑΚIΡΟΓΛΟΥ

Ό Λογιστής 
Ε. ΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΕΚΘΕΣIΣ

Των Ελεγκτών του Συλλόγου των 
Υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέ- 
ζης τής ‘Ελλάδος έπΐ τής διαχειρί- 

σεως κατά το έτος 1953

Προς την
Γενικήν Συνέλευσιν των μελών τής
29)1)1954
Κύριοι Συνάδελφοι,

Ύπο τής Γενικής Συνελεύσεως 
τής 9)2)1953 έδόθη εντολή είς

τους υποφαινομένους, όπως προβώ 
μεν είς τον έλεγχον τής διαχειρίσε 
ως του Συλλόγου μας κατά το έ
τος 1953.

Κατά τον γενόμενον έλεγχον δι- 
επιστώσαμεν πλήρη τάξιν καί άκρί

βειαν είς τάς έγγραψάς είς τά βι
βλία του Συλλόγου προς τά τού Ι
σολογισμού αναγραφόμενα κονδύ
λια.

Θεωροΰμεν καθήκον να έξάρωμεν 
τήν καλήν διαχείρισιν τής περιου

σίας τού Συλλόγου.
Έν Άθήναις τή 19η Ί ανουαρίου 
1954.

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΑΪ 
Γ. ΠΕΤΡΟΥ 

Β. ΚΡ ΙΜΠΟΓΙ ΑΝΝΗΣ



ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 31 "5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1953
ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ

1. Δάνεια Προσωπικού ................................................
2. Διάφοροι Όφειλα'ι ...............................................
3. Προκαταβολα! έπΐ άποδόσει Λογαριασμού . ·
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(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
Λεοιζητιζί) Επιτροπή έπε- 
αζεφΟν) τούτον ζαι διά του 
Προέδρου της προσεφώνη- 
βεν αύτον ώ; άζολούόως ϊ 
-«Κύριε Διοικη,τά,

‘Ως γνωστόν, το Σώμα των ύπαλ 
λήλων τής Εθνικής Τραπέζης άντε- 
τάχθη είς την συγχώνευα ιν των δύο 
Τραπεζών Εθνικής καί ’Αθηνών. 
Ή εναντίωσ,ις αύτή ήτο εύλογον να 
σημειωθή λόγφ των μακροχρονίων 
παραδόσεων, είς τάς όποιας τό 
Προσωπικόν έχει γαλουχηθή άλλα 
και λόγφ τού δεσμού, δστις έξεπή- 
γασεν έκ τού όρκου, τον όποιον έ
χει δώσει νά ύπηρετή τό ώραΐον 
καί λαμπρόν "Ιδρυμα. Καί υπηρε
σία ύψίστη τού Προσωπικού προς 
τό " 1 δρυμα ΰπήρξεν, όταν τούτο έ- 
ζήτει καί ήγωνίζετο, όπως ή Τράπε 
ζα ζήση αυτοτελής προς έκπλήρω- 
σιν τών εύγενών σκοπών της. Είς 
ταύτα, έάν πρόσθεση τις καί τό 
μετοχικόν ενδιαφέρον τού Σώματος 
τών υπαλλήλων είς τήν Τράπεζαν, 
θά ϊδη πόσον πλέον ή δεδικαιολο- 
γημένη ΰπήρξεν ή ενέργεια τού Σώ 
ματος προς ματαίωσιν τής συγχω- 
νεύσεως.

‘Οπωσδήποτε όμως σήμερον 
προβάλλει μία πραγματικότης.. 
Καί ή πραγματικότης αύτή εΐναι,- 
•άτι δΤ ΰποχρεωτικής πράξεως τής 
Πολιτείας ίδρύθη ό νέος Τραπεζιτι
κός οργανισμός, τον όποιον ύμεΐς 
έκλήθητε νά διοικήσητε, ταχθείς έ- 
πί κεφαλής του.

Τό προσωπικόν τής Εθνικής 
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος, τό όποιον 
έκ τού νόμου κατέστη αυτοδικαίως 
Προσωπικόν τής νέας Τραπέζης τί
ποτε άλλο δεν ποθεί περισσότερον 
-άπό τό νά ϊδη καί τήν νέαν Τράπε
ζαν βαδίζουσαν τήν αυτήν λεωφό
ρον, τήν οποίαν ό Ιδρυτής τής ’Ε
θνικής μας Τραπέζης έχάραξε καί 
οί διάδοχοί του, μέ τήν βοήθειαν 
πού Προσωπικού, διήνοιξαν και διά 
τής οποίας ή έκλιποΰσα Τράπεζά 
μας ήδύνατο νά πραγματοποιή τήν 
Εθνικήν καί Κοινωνικήν άποστο- 

Άήν της.
Τό Σώμα τών ύπαλλήλων έχει 

•ωραίας παραδόσεις καί έξ αύτών 
-είναι ύπόχρεον νά βοηθήση τήν Δι- 
οίκησιν είς τήν πραγμάτωσιν τών 
-σκοπών τού νέου Τραπεζιτικού Όρ 
γανισμοΰ, ήτις φρονούμεν άδιστά- 
κτως, θά καταστή έφικτή μόνον δ- 
παν ύπάρξη σύμπνοια μεταξύ τών 
δύο παραγόντων τής ευημερίας τού 
'Ιδρύματος, δταν δηλαδή, ή Διοίκη 
•σις καί τό Προσωπικόν ιστανται ό 
•εις παράπλευρα τού άλλου.
Κύριε Διοικητά,

Κατά τήν τελευταίαν προσπά
θειαν τού Σώματος πολλά έλέχθη- 
■σαν καί πολλά έπράχθησαν, ανέ
σταλη δέ αΰτη μέ δήλωσιν κυβερ
νητικών παραγόντων, δτι θά γίνουν 
-σεβαστά τά κεκτημένα δικαιώματα 
τού Προσωπικού, τά όποϊα δέν εί
ναι τίποτε άλλο είμή ή άξιοποίησις 
τού μόχθου του έν τη διακονία τής 
Τ ραπέζης.

Πιστεύομεν, δτι ή Διοίκησις τής 
Τραπέζης δέν θά άποστή τής άρ- 
-χής τού σεβασμού τών κεκτημένων 
δικαίων μας».

Ό ζ. ΑίΟίζητης ά«αν
ιών εΖπεν δτι σημειοι τά δ- 
ecu άνωτέρω έλέχθηααν ζα,ι 
■πραβέθεβεν, δτι επιθυμεί 
-νά δπάρςη ειλιζρινης συν
εργασία, μεταξύ Αιοιζητε- 
ως ζαί Προσωπιζού, οιαν 
ζαί ευ/εται ζαί δτι θά λε- 
γη δ,τι αισθάνεται ζαί πάν 
Τότε την άλήθειαν.

Εις ταυτα άνταπήντησεν ό 
ζ. Πρόεδρος της Αιοιζητι- 
ζης Επιτροπής του Συλ
λόγου, εϊπών δτι ό Σύλλο
γος εχει ώς άρ/ην νά λέγη

πάντοτε την άλήθειαν ζαί 
προς τά άνω ζαί προς τά 
ζάτω .

Την τε προσφώνησιν της 
A. Ε. ζαί την επ’ αύτης 
άπάντησιν τού ζ. Αιοιζητου 
έγνωρίσαμεν εις τούς συνα
δέλφους διά της ύπ* άριθ, 
% άναζοινώσεώς μας. Έ- 
θεωρήσαμεν δμως ζάλον 
νά έπαναλάδωμεν ταύτην 
ενταύθα, διά νά δειχθη ά
παξ έτι, πώς έξεζίνησεν ό 
Σύλλογός μας, πόση ζαθα- 
ρότης διαθέσεων ζαί σζθ= 
πών εις την ταζτιζην τού 
Συλλόγου ζαί πόση, άν μη 
τι άλλο, άοριστία εις τάς 
της έτέοας πλευράς έζφρά- 
σεις, ητις άοριστία άπετέ- 
λει, δυστυχώς, την άμείλι- 
ζτον εύγλωττίαν τών δια
θέσεων ζαί σζοπών τού ζ. 
Αιοιζητου Εναντι τού Προ- 
σωπιζού της Έθνιζης Τρα. 
πέζης της ’Ελλάδος.

Έπανειλημμέναι εζτοτε 
υπήρξαν αί έπαφαί μας με
τά τού ζ. Αιοιζητού, άπο- 
τέλεσμα δέ δλων τών σχε- 
τιζών μετ’ αύτού συνεννοή
σεων μας ητο ή δήλωσις αυ
τού. δτι, πριν η ό ’Οργα
νισμός της X* 1 2 ραπέζης έγ- 
ζριθη ύπό τού Γενιζόύ Συμ 
βουλίου αύτης, θά ετίθετο 
ύπ’ δψιν τού Συλλόγου τό 
σχέδιον αύτού, διά νά εζ- 
θέση ό Σύλλογος τάς επ’ 
αύτού τυχόν άντιρρησεις 
του. Άλλ’ ό ζ. Αιοιζητης 
ζαίτοι ύπηρξε ζατηγορημα- 
τιζός εις την ύπόσχεσίν του 
συνοδεύσας αύτην μέ την πα 
νηγυρςζην δήλωσίν του δτι 
θά είναι πάντοτε εέλιζρινης 
έναντι τού Προσωπιζοΰ, 
δέν έδίστασε νά άψηφήση 
ζαί την πανηγυριζην δήλω
σίν του^ ζαί τήν μετά τών 
έζπροσώπων τού Προσωπι- 
ζού συμφωνίαν. Χωρίς νά 
ερώτηση προηγουμένως τον 
Σύλλογον, ώς είχε συμφω- 
νηθή, επί τού συναλλάγμα
τος τής εργασίας, οίον εί
ναι ό ’Οργανισμός, περιέ
βαλε τούτον μέ τήν Ιγζρι- 
σιν τού Γενιζού Συμβου
λίου τής Τραπέζης. ’Από 
τήν ενέργειαν αύτήν τού ζ. 
Αιοιζητού εν συνδυασμφ 
ζαί μέ τήν μετ’ αύτήν δή
λωσίν του προς ήμάς: «Αέν 
πρόζειται εγώ νά ζαθήσω 
νά συζητήσω μαζύ σας τον 
’Οργανισμόν», προέιζυφεν 
αύτόματον τό συμπέρασμα, 
δτι ό ζ. Αιοιζητής δέν ήλ- 
θεν εις τήν Τράπεζαν διά 
νά^ τήν διοιζήση. "Ηλθε 
διά νά τήν ζαταζτήση.

Εις τό σημείον αύτό έστα- 
μάτησεν, ούχί έξ αιτίας 
μας, ζάθε επαφή μας μέ 
τον ζ. Αιοιζητήν.

β) Αί μετά τών Κυβερνη-
τιζών Παραγόντων έπα
φαί μας.

Περί τών έπαφών μας 
τούτων έζτενής έγένετο ά- 
νάπτυξις ζαί άπό τών στη
λών τού Συλλογιζού μας 
Αελτίου, άλλά ζαί έν τή 
’ Εζτάζτω Γενιζή Συνελεύ- 
σει τής "Εν
ύπήρξε τό άδιάσειστον συμ
πέρασμα έζ τών ζατά τάς 
άνωτέ"ω έπαφάς μας συζη
τήσεων: δτι οί Κ,υβερνητι- 
ζοί παράγοντες ήθελον σώ- 
νει ζαί ζαλά, τήν συναίνε- 
σιν τού Σώματος τών ’X- 
παλλήλων έπί δλων τών

ζατ’ αύτο'ύ μετέπειτα διά 
νόμου θεσπισθεισών τερα
στίων άδιζιών. Καί διά νά 
φθάσουν είς τον Χόμον αύ- 
τόν δέν έδίστασεν ό ζ. * !*■ 
πουργός τής Εργασίας νά
χρησιμοποίηση έν άνευ προ 
ηγουμένου υβρεολόγιο*/ έ
ναντι ένός Ηροσωπιζού, τό 
όποιον είναι ύπερήφανον 
ζαί σέβεται ώς ίεράν βί
βλον τάς παραδόσεις, τάς 
όποιας έθεμελίωσεν ό Γε
ώργιος Σταύρος ζαί αί ό
ποια ι εζτοτε, συνεχώς βελ- 
τιουμένου τού περιεχομέ
νου των, μετεβιβάοθησαν

εως ημών.
Πρέπει νά όμολογήσω- 

μεν, δτι ό μόνος έζ τών 
Κυβερνητιζών παραγόν
των, δστις έδειξε ζατά τάς 
δύο άζροάσείς μας πνεύμα, 
δχι ζατανοήσεως άπλώς, 
άλλά ζαί άγζαλιάσματος 
τών άπόψεων τού Σώματος 
τών ύπαλλήλων, δχι δι’ άλ 
λον λόγον άλλά διότι αύται 
ήααν άντιζειμενιζώς όρ- 
θαί, ώς στηριζόμεναι έπί 
τού διζαίου ζαί τής λογι- 
ζής, ήτο ό τότε ’Χπουργός 
έπί τού ’Εμπορίου ζαί ήδη 
Έπουρ.-άναπληρωτής έπί

του Συντονισμού, ζ. ’ Αθ. 
Καψάλης. ’ Αλλά πρέπει, 
διά νά μή δήμιου ργηθή 
ζαμμία πλάνη, νά προσθέ- 
σωμεν. δτι ό τότε Ί'πουρ- 
γός έπί τού Εμπορίου δχι 
μόνον δέν έδειξε ζαμμίαν 
διάθεσιν συνεχίσεως τών 
συζητήσεων, αίτινες ζατά 
πάσαν άνθρωπίνην πρόβλε- 
ψιν, έφαίνοντο, δτι θά εύω- 
δούντο, άλλά ζαί έζλεισε 
τελείως άναπάντεχα έρμη- 
τιζώς δι’ ήμάς τάς θύρας 
τού ’Χπουργείου του, ζαί- 
τοι ζατά τάς άνωτέρω πα-

ΕΤΕΡΑΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ!
ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδος) 
σκοπόν τήν προστασίαν τών οικονομι
κών καί έπαγγελματικών συμφερόντων 
τών μελών του. Κατ’ ακολουθίαν εχει 
έννομον συμφέρον προς ασκησιν τής 
παρόύσης προσφυγής, δι’ ής σκοπεΐ- 
ται ή προάσπισις τής διοικητικής καί 
διαχειριστικής αυτονομίας του Ταμεί
ου Συντάξεων προσωπικού ’Εθνικής 
Τραπέζης παρά τώ όποίιμ τά μέλη 
τού Συλλόγου είναι ΰποχρεωτικώς ή- 
σφαλισμένα. "Ομοιον συμφέρον εχίο- 
μεν καί οί άτομικώς προσφεύγοντες, 
οϊτινες εΐμεθα συνταξιούχοι τού Τα
μείου.

II. — Τό Ταμεΐον Συντάξεων προ
σωπικού (πρώην) Εθνικής Τραπέζης 
είναι τό Ετερον τών δύο άσφαλιστι- 
κών Ταμείων είς τά όποια έδιχοτομή- 
θη τό άπό τού Ετους 1867 Ιδρυθέν καί 
λειτουργούν Τ'αμεϊον Συντάξεων προ
σωπικού Εθνικής Τραπέζης, μετονο- 
μασθέν άπό τού 1929 είς Ταμεΐον Συν 
τάξεων προσωπικού τών Τραπεζών ’Ε
θνικής, Κτηματικής καί Ελλάδος, Ελ
κει δέ τήν καταγωγήν του έκ πράξεως 
τού ιδιωτικού δικαίου καί τυγχά
νει αυτοσυντήρητος ασφαλιστικός 
’Οργανισμός άπολαύων ειδικής κατα
στατικής καί διοικητικής αυτονομίας 
συμφώνως πρός τό αρθρον 9 τής άπό 
23.2.1928 συμφωνίας μεταξύ Ελλη
νικού Δημοσίου καί τής ’Εθνικής Τρα 
πέζης τής ‘Ελλάδος, κυρωθέν διά τών 
ν. 3483)1928 καί 4356)1929. ‘Η αυ
τονομία αΰτη τού Ταμείου, οντος νο
μικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, 
κατοχυροΰται διά τού άρθρου 1 1 τού 
Συντάγματος, διά τού οποίου κυρίως 
προστατεύεται τό δικαίωμα τών ά- 
παρτιζόντων τό νομικόν πρόσωπον 
φυσικών προσώπων δπως Εκλέγουν, 
συμφώνως πρός τό ύπ* αυτών νομίμως 
θεσπιζόμενον καταστατικόν, τά πρό
σωπα τής Διοικήσεως τού νομικού 
προσώπου καί διοικούν τούτο κατά 
τήν έλευθέραν αύτών κρίσιν (Σ. Ε. 
885)1946, 1072)1948). Είδικώτερον 
τού έν λόγφ Ταμείου Συντάξεων ή 
συνταγματική προστασία άνεγνωρί- 
σθη διά πολλών αποφάσεων τού Συμ
βουλίου ’Επικράτειας (Σ. Ε. 1466) 
1948, 1370)1950, 1875)1951).

III. — Παρά τά άνωτέρω έκτεθέν- 
τα, ό Υπουργός Εργασίας διά τής 
προσβαλλομένης άποφάσεώς του διώ- 
ρισεν έπί τριετεΐ θητείςι τά μέλη τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τού Ταμείου 
Συντάξεων τού προσωπικού τών Τρα
πεζών (πρώην) Εθνικής καί ώρισεν 
1) ώς Πρόεδρον τούτου τάν Διοικητήν 
τής Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος καί 
Αθηνών μέ άναπληρωτήν αυτού τάν 
Παναγ. Χονδροδήμον, 2) Κυβερνητι
κόν Επίτροπον τον Κ. Μαλατέσταν 
μέ άναπληρωτήν αύτού τον Α. Ταγκα- 
λάκην, 3) τακτικόν μέλος τον Χρ. 
Μαλαγαρδήν μέ άναπληρωτήν τον Α. 
Τριανταφύλλου, 4—8) τακτικά μέλη 
τούς Λουκάν Στράγκαν, Άθ. Κωνσταν 
τόπουλον, μέ άναπληρωτάς τούς Κ. 
Πολυχρονάκην καί Β. Αάσκαρην καί 
X. Λαγοπάτην μέ άναπληρωτήν τόν 
Κ. Μάνου.

Τήν πράξιν ταύτην τού ‘Υπουργού 
Εργασίας προσβάλλομεν ώς άκυρον 
διά τούς έξής λόγους:

1) Διότι έξεδόθη κατά παράβασιν

τής έκ τού άρθρου 1 1 τού Συντάγμα
τος άναγνωριζομένης καί προστατευο- 
μένης αυτονομίας τού Ταμείου Συν
τάξεων προσωπικού (τέως) ’Εθνικής 
Τραπέζης, τυγχάνοντας νομικού προ
σώπου ιδιωτικού δικαίου καί άπολαύ- 
οντος πλήρους διοικητικής αυτονομί
ας, τής οποίας άπαύγασμα εΐναι ά- 
κριβώς τό δικαίωμα έλευθέρας Εκλο
γής τών προσώπων τής διοικήσεως 
τού Σωματείου.

2) Διότι κατά παράβασιν τής αυ
τής διατάξεως τού Συντάγματος καί 
τού άρθρου 5 τού Α. Ν. 1778)1951 
(δστις άλλωστε έκηρύχθη δι’ άποφά- 
σεως τού Σ. Ε. άντισυνταγματικός) 
διωρίσθη Κυβερνητικός Επίτροπος 
ένώ κατά τά άρθρα 3 καί 4 τού A. Ν. 
1778)1951 διορίζεται τοιοΰτος Επί
τροπος μόνον είς ’Οργανισμούς κοι
νωνικής άσφαλίσεως έχοντας χαρα
κτήρα νομικού προσώπου δημοσίου δι
καίου, τό δ’ έν λάγιρ Ταμεΐον είναι 
νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου.

3) Διότι ή προσβαλλομένη άπόφα- 
σις στηρίζεται έπί τροποποιήσεως 
τού Καταστατικού τού Ταμείου Συν
τάξεων τού προσωπικού τών Τραπε
ζών Εθνικής, Κτηματικής καί Ελλά
δος, έπελθούσης διά τής ύπ’ άριθ. 
56045)1953 άποφάσεώς τού ‘Υπουρ
γού τής Εργασίας (ΦΕΚ 207)28.9. 
1953) ήτις όμως εΐναι άκυρος δι’ δ- 
σους λόγους άναπτίίσσομεν είς τήν ά
πό 20.1 1.1 953 αϊτησιν ημών ενώπιον 
τού Συμβουλίου Επικράτειας περί ά- 
κυρώσεως τής ύπουργικής ταύτης ά- 
ποφάσεως.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ 
καί δσους άλλους λόγους άκυρώσεως 
έπιφυλασσόμεθα νά προσθέσωμεν.

ΕΞΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Νά γίνη δεκτή ή παρούσα.— Νά 

άκυρωθή ή προσβαλλομένη ύπ’ άριθμ. 
53747 τής 24.11.1953 άπόφασις τού 
Υπουργού Εργασίας.-— Νά καταδι- 
κασθή τά Δημόσιον είς τήν έν γένει 
δικαστικήν δαπάνην.

’Αντίκλητον διορίζομεν τόν πληρε
ξούσιον ήμών δικηγόρον Ίω. Καποδί- 
στριαν (Άθήναι, οδός Κανάρη 21α). 
’Εν Άθήναις τή 15 ’Ιανουάριου 1954 

‘Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος 
ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡ1ΑΣ

Ενώπιον τού Συμβουλίου 
Επικράτειας 

A I Τ Η Σ I Σ
1) Τού έν Άθήναις έδρεύοντος ’Ε

παγγελματικού Σωματείου ύπό τήν 
Επωνυμίαν «Σύλλογος Ύπαλλήλων Ε
θνικής Τραπέζης τής, Ελλάδος», νο
μίμως έκπροσωπουμένου. καί

2) άτομικώς: Γεωργίου Κώστη, 
Δημητρίου Τσακίρογλου, Παντελή Μου 
τούση, Θεοφάνους Βενακίδου, Γ ρηγο- 
ρίου Νικολάου, Ευαγγέλου. Θωμοπού- 
λου καί ’ I ω. Τζωρτζοπούλου, κατοί
κων απάντων ’Αθηνών.

ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ
Τής ύπ’ άριθ. 53941)1)53 τής 20 

Νοεμβρίου 1953 άποφάσεώς τού "Υ
πουργού Εργασίας.

I.— ‘Ο αϊτών Σύλλογος τών Ύ
παλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος τυγχάνει Σωματεΐον Επαγ
γελματικόν, νομίμως άνεγνωρισμένον,

έν τώ σκοπώ δέ αύτού, κατά τό νομί
μως ίσχΰον Καταστατικόν του, περι
λαμβάνει τήν προστασίαν καί προα
γωγήν τών οικονομικών καί έπαγγελ
ματικών συμφερόντων τών μελών του» 
άτινα ώς υπάλληλοι τής τέως ’Εθνι
κής Τραπέζης τυγχάνουν ήσφαλισμέ- 
νοι είς τό Ταμεΐον Συντάξεων τού προ 
σωπικοΰ τών Τραπεζών ’Εθνικής, Κτη
ματικής καί ‘Ελλάδος καί μετά τήν 
δημοσίευσιν τού Ν. Δ. 2626)1953, 
κατόπιν τής διχοτομήσεως τούτου, 
καθίστανται ήσφαλισμένοι είς τά Τα- 
μεϊον Συντάξεων τού προσωπικού τής 
(τέως) ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος, άσφαλιστικοΰ φορέως κυρίας ά
σφαλίσεως. Οί δέ ύπ’ άριθ. 2 προσ
φεύγοντες ε'ΐμεθα πάντες συνταξιού
χοι τού ώς άνω Ταμείου Συντάξεων 
καί κατ’ άκολουθίαν τόσον ό προσφεύ- 
γων Σύλλογος, δσον καί οί άτομικώς 
προσφεύγοντες εχομεν Εννομον συμ
φέρον πρός άσκησιν τής παρόύσης αί- 
τήσεως άκυρώσεως.

II.— Τό Ταμεΐον Συντάξεων προ
σωπικού τών Τραπεζών Εθνικής, Κτη
ματικής καί ‘Ελλάδος, ελκον τήν κα
ταγωγήν αύτού έκ πράξεως τού ιδιωτι
κού δικαίου, τυγχάνει αυτοσυντήρη
τος ’Ασφαλιστικός ’Οργανισμός, άπο 
λαύων ειδικής καταστατικής καί διοι- 
τικής αύτονομίας, συμφώνως πρός, το 
άρθρον 9 τής άπό 23)2)1928 συμφω
νίας μεταξύ τού ‘Ελληνικού Δημοσίου 
καί τής τέως ’Εθνικής Τραπέζης, 6- 
περ διαλαμβάνει δτι «τά Ταμεία Συν
τάξεων καί Αύτασφαλείας τών Ύπαλ
λήλων τής Εθνικής Τραπέζης τής ΈΧ 
λάθος, είτε περιλαμβάνοντα πάντας 
τούς υπαλλήλους τών Τροστεζώ-ν... εί
τε άναδιοργανούμενα είς ειδικά Τα
μεία τών ύπαλλήλων έκάστης τών ώς 
άνω Τραπεζών, άποτελοΰσιν αύτονό- 
μους ’Οργανισμούς, διοικουμένους 
κατά τάς διατάξεις τών Κανονισμών 
αύτών...». ‘Η διάταξις αΰτη κυρωθεΐ- 
σα διά τών Νόμων 3483)1928 καί 
4356)1929 απέκτησε τυπικώς ίσχύν 
Νόμου, άναγνωρισθείσης τής διοικητι
κής καί διαχειριστικής αύτοτελείας 
καί αύτονομίας τών Ταμείων τούτων 
διά πολιτειακής πράξεως συνταγματι
κούς κατοχυρωμένης συμφώνως τφ αρ- 
θρω 1 1 τού τε προϊσχύοντος καί τού 
νυν ίσχύοντος Συντάγματος. Επομέ
νως τό Ταμεΐον Συντάξεων τυγχάνει 
αυτόνομος καί αυτοδιοίκητος ’Οργα
νισμός, διεπόμενος ύπό τού Κανονι
σμού αύτού βάσει τών μνησθέντων νό
μων καί διοικοόμενος ύπό τού κατά 
τό άρθρον 1 τού Κανονισμού αύτού 
Διοικητικού Συμβουλίου, όριζομένου 
κατά τήν έν αύτώ διαδικασίαν. Έν τώ 
πλαισίφ τής διοικητικής αύτονομίας 
τού Ταμείου τούτου περιλαμβάνεται 
καί τό δικαίωμα τού Διοικητικού αύ- 
τοϋ Συμβουλίου δπως, τηρουμένων 
τών νομίμων διατυπώσεων, διαχειρί
ζεται τήν τεραστίαν κινητήν καί άκί- 
νητον περιουσίαν αύτού, ήτις έσχημα- 
τίσθη έκ τών ασφαλιστικών εισφορών 
τόσον τών ήσφαλισμένων ύπαλλήλων, 
δσον καί τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, καί έκ τών προσόδων τής 
κινητής καί άκινήτου περιουσίας τού 
Ταμείου. Ή τοιαύτη διοικητική καί 
διαχειριστική αύτονομία τού Ταμείου 
άνεγνωρίσθη ήδη διά πλειόνων άποφά-



ροοαιάσείς μ,ας ό χ. 'ICflOup 
γός έδήλωσεν εις ήμ-ας ε
πί λίΐξβε τά. 4ξ5)ς :

«Έχετε τον λόγον μου, 
ότε ούδέν θα γίνγ), εάν δεν 
άζουαθοΰν προηγουμένως 
αί άπόψεις αας».

Είς άναλόγους δηλώαεις 
ειχον προβη καί οί Ί*πουρ 
γοί κ. κ. Κανελλόπουλος 
καί Έοουδερός, μέλη του 
Χυντονιστικου Συμβου
λίου.

‘II ζατάληςις δυστυχώς, 
όλων αύτων ή το, ότι ή θέ
λησες του κ. Αιοιζητου θά 
καθίστατο, όπως καί έγινε, 
Λίόμος του Κράτους, όπως 
πράγματι εγενετο διά του 
Λίόμον SSIO καί του ε
πακολούθησα ντος 1Β. Λ.,
όπερ έκύρωσε τον υπό του 
ζ. Αιοιζητου ζαταρτισθεν- 
τα ’Οργανισμόν της Τρα- 
πεξης.
2) Ο ΑΓΩΝ 

α) Ν ό μ ο ς 2S10
Ό κ. Αιοικητης άντελή- 

φθη την βαθυτεραν έννοιαν 
του επιτεύγματος (όπόσχε- 
σις σεβασμού κεκτημενων 
δικαιωμάτων) του ώραίου 
εκείνου άγώνος του Ιΐροσω 
πικοΰ καί προσπαθήσας ε
πέτυχε^ την ληψιν νομοθετι
κών μέτρων κατά του ΪΙρο- 
σωπικοΰ.

’Έβλεπεν, ότι με τό Προ
σωπικόν της Εθνικής Τρα- 
πέ'ίης. το οποίον βάσει της 
όποσχέσεως θά έμενεν ά- 
κλόνητον εις την θέσιν του, 
δεν ηδΰνατο νά κάμη την 
Τράπεζαν ΐδικήν του. Αε’ 
ό καί εζητησεν άπό την Κυ 
βέρνησιν νομοθετικήν προ
στασίαν, ητις καί τ<Τ> παρε- 
σχέθη διά της ψηφίσεως του 
Νομοσχεδίου «επί τοΰ Τρα 
πεζιτικου». Είναι γνωστή 
$) άντίδρασις του ΙΙροσωπι- 
κοΰ εναντίον της ψηφίσεως 
τοΰ Νομοσχεδίου, τό όποι
ον, όπως άρχικως είχε δια- 
τυπωθη, έπληττεν όχι μό
νον ημάς άλλα καί τους ύ» 
παλληλους καί των άλλων 
Τραπεπζων, μικρών καί 
μεγάλων,ι όπως επίσης καί 
των επιχειρήσεων κοινής 
ώφελείας. Προ τής γενι
κής, ώς γνωστόν, κατα
κραυγής εναντίον τοΰ Νο
μοσχεδίου αί διατάξεις αύ- 
τοΰ περιωρίσθησαν μόνον ό
σον άφορα εις τους υπαλ
λήλους τής ’Εθνικής Τρα- 
πεζής. " II '"'Τί

Πρέπει ένταΰθα νά έςά- 
ρωμεν την σθεναράν καί 
πλήρη αλληλεγγύης στά
σιν, τήν όποιαν έπέδειςαν 
κατά τον κατά τοΰ άνωτέρω 
νομοσχεδίου άγώνα οί συν
άδελφοι των μικρών Τρα
πεζών καί ’Επιχειρήσεων 
κοινής ώφελείας, όπως δεν 
δυνάμεθα παρά με πικρίαν 
νά σημειώσωμεν τήν άντι- 
συναδελφικήν — είναι ό ε
λαφρότερος χαρακτηρισμός 
— διαγωγήν, τήν όποιαν έ- 
πέδειξαν οί εκπρόσωποι 
τών Συλλόγων τών ’Τπαλ 
λήλων τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος καί τής ’Αγροτι
κής Τραπέζης τής ’Ελλά
δος, οίτινες έδειξαν, ότι 
δεν πιστεύουν είς τό δόγμα 
τής αλληλεγγύης. τό όποι
ον άπετέλεσε τό Α καί τό 
Si τής Ο.Ε.Τ.Ο. Καί έτι 
πλέον οί Σύλλογοι ούτοι, 
άφοΰ έτυχον τών ώφελημά- 
των των έκ τοΰ επιτυχούς 
άγώνος τοΰ Προσωπικού 
τής. ’Εθνικής Τραπέζης 
τής ’Ελλάδος κατά τον ’Ι
ανουάριον τοΰ 19S3, όχι 
μόνον χωρίς νά μάς ένισχύ 
σουν κατ’ αύτόν, άλλά ά- 
κόμη καί προσπαθοΰντες 
πώς θά τον εματαίωνον καί 
έν συνεχεία, άφ’ ού ούτος έ 
ξεδηλώθη, πώς θά τον εξε- 
φύλιζον, δεν έδίστασαν οί 
εκπρόσωποι τών έν λόγω 
δύο Συλλόγων καί κατ’

αυτόν ακόμη τον 
τοΰ νομοσχεδίου 
είς τον όποιον έξεκινήσα- 
μεν όλοι μαζΰ εκ συμφώνου 
καί ΰπό τήν σκέπην τής Γ. 
Σ.Ε.Ε., νά μάς εγκατα
λείπουν καθ’ όδόν, εΰθΰς 
ώς τοίς έδόθη ΰπόσχεσις, 
ότι θά άπηλείφοντο αί άφο- 
ρώσαι αυτούς διατάξεις τοΰ 
νομοσχεδίου, πράγμα τό ό
ποιον καί έγένετο.

’Ιδιαιτέραν πικρίαν γεν
νά τό γεγονός, ότι τήν άνω- 
τερω ΰπόσχεσιν είχον λά
βει οί εκπρόσωποι τοΰ Συλ
λόγου τών Ί*παλλήλων τής 
Τ ραπέζης τής ’Ελλάδος, 
καθ’ όν χρόνον διεξήγετο ό 
άγών, έλθόντες ούτοι μόνοι 
των είς άπ’ ευθείας μετά 
τών αρμοδίων συνεννοή
σεις.

Παρά τήν άντισυναδελφι- 
κήν αύτήν στάσιν τών εκ
προσώπων τών δύο ώς άνω 
Συλλόγων, τό Προσωπικόν 
συνέχισε τον άγώνα κατά 
τοΰ νομοσχεδίου, όχι μόνον 
χωρίς καμμίαν έστω^ καί ή- 
θ'ικήν συμπαράστασίν^ των, 
άλλά δεχόμενον καί τάς 6ο- 
λάς, αίτινες έκ τών κόλπων 
των προήρχοντο. Κάθε 
Σύλλογος γράφει τήν ιστο
ρίαν του. Ημείς πιστεύο- 
μεν, ότι ό έδικός μας Σύλ
λογος έγραψε τήν ιστορίαν 
του, όπως έπίσης πιστευο- 
μεν, ότι έκ τοΰ έναντίου οι 
δύο ώς άνω Σύλλογοι δυ- 
νανται νά όμιλήσουν περί 
οίουδήποτε άλλου πράγμα
τος, άλλά περί ιστορίας έν 
προκειμένο>. δεν θά δυνη- 
θοΰν ποτέ νά όμιλήσουν.

Τό Νομοσχέδιον αύτό, 
παρά τον άγώνα, κατέστη 
Νόμος τοΰ Κράτους, φε- 
ρων τον άριθμον 2ΐ» ΙΟ, 
περί τών καταστροφικών 
διά τό προσωπικόν, έν ένερ 
γεια καί άπομαχία, συνε
πειών τοΰ όποιου εΰρεία έ
χει γίνει άνάπτυξις άπό 
τών στηλών του Συλλογι
κού μας Αελτίου. ’Εδώ πε 
ριοριζόμεθα νά ειπωμεν, 
ότι είναι Νόμος, ό οποίος 
θέτει «έκτος έργατικοΰ νό
μου» μόνον τούς ύπαλλή- 
λους τής ’Εθνικής Τραπε- 
ζης τής ’Ελλάδος, τους ο
ποίους ισ κ ο π ε ί νά πα- 
ραδώση σιδηροδέσμιους εις 
χείρας τοΰ κ. ^Αιοικητου. 
Αέγομεν «σκοπεί», έπειδή 
είμεθα βέβαιοι, ότι τό Προ 
σωπικόν δέν παραδίδεται, 
διότι άποτελείται άπό άν- 
θρώπους ελευθέρους, καί 
όχι δούλους.

β) ’Ο ’Οργανισμός.

Ό συνταγείς ύπό τοΰ κ. 
Αιοικητοΰ ’Οργανισμός έ- 
κυρώθη διά τοΰ 1$. Α. 
S6.9.S3 καί έτέθη ήδη 
είς έφαρμογήν. Καί περί 
τών διατάξεων αύτοΰ έγέ
νετο έκτενής άνάπτυξις ^δια 
τοΰ Συλλογικού Αελτίου. 
’Εναντίον τοΰ ’Οργανισμού 
ήακήθη προσφυγή ένώπιον 
τοΰ Συμβουλίου ’ Επικρά
τειας, ητις έκδικάζεται την 
Έ S ην τοΰ προσεχούς μη- 
νός. Τό κείμενον αυτής θα 
δημοσιευθή διά τοΰ Συλλο
γικού Αελτίου.

Ό δημοσιευθείς ’Οργα
νισμός ρίπτει τούς έργαζο- 
μένους είς τήν ^ Τράπεζαν 
έναν αιώνα όπίσω. Πρό
κειται περί τοΰ θεοκρατι- 
κωτέρου ’Οργανισμού, τον 
όποιον ήδύνατό τις νά φαν- 
τασθή. Αέν σέβεται τα δί
καια τών έργα'ίομένων, 
άλλ’ οΰτε καί αύτήν άκόμη 
τήν άνθρωπίνην άξιοπρέ- 
πειαν.

Έτέρωθεν τό Προσωπι
κόν τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής ’Ελλάδος τίθεται 
ύπό τήν πτέρναν τοΰ Προ
σωπικού τής Τραπέζιρς ’Α
θηνών. Συνέβη αύτή ή ά-

έναντίοννήκουατος άδικία, τήν όποί- 
άγώνα, αν, έάν πιστεύωμεν, όπως 

άδίστακτα πιστεύομεν, είς 
τήν Νέμεσιν, είς__ τήν Αι- 
καιοσύνην, δέν είναι δυνα
τόν παρά μίαν ημέραν άρ- 
γά ή γρήγορα, τό κατ’ αύ
τόν τον τρόπον πληγέν 
ύπερήφανον Προσωπικόν 
νά άρη καί νά άποτινάξη 
τον έπιβληθέντα αύτόν ζυ
γόν.

Ώς θά ένθυμοΰνται οί 
Συνάδελφοι, διότι έχει δη- 
μοσιευθή άπό τών στηλών 
τοΰ Συλλογικού Αελτίου, 
τό άρχικόν σχέδιον τοΰ ’Ορ 
γανισμαΰ, τό όποιον είχεν 
έγκριθή ύπό τοΰ Γενικού 
Συμβουλίου τής Τραπέ
ζης, δέν περιείχε καθόλου 
είς τό περί όργανώσεως 
τής Τραπέζης κεφάλαιον 
διατάξεις περί __ τμήματος 
Βιομηχανικής Πίστεως, τό 
όποίον, φαίνεται, ό άβαθής 
συντάκτης τοΰ ’Οργανισμού 
είχε τελείως λησμονήσει, 
Αιά τήν κατάργησιν τοΰ 
σπουδαίου αύτοΰ διά τήν 
Τράπεζαν καί τήν ’Εθνι
κήν Οικονομίαν Τμήματος

ο ς του 
σ μ ο ΰ.

Ό ρ γ α ν ι-

Αί περικοπαί — Αί 
δ ι α ν ο μ α ί—Α ί προ 
αγωγαί — Αί άπο- 
λύσεις.

Αί περικοπαί

Εύθύς ώς έψηφίσθη τό 
«έπί τοΰ Τραπεζιτικού» νο 
μοσχέδιον καί κατέστη Νό
μος τοΰ Κράτους, ό Νό- 
•Μ»ς 21* Β Ο. ή Τράπεζα 
ήρχισε, χωρίς νά έχη έγ
κριθή ό ύπό τοΰ Νόμου προ 
βλεπόμενος ’Οργανισμός, 
νά θέτη είς έφαρμογήν τάς 
είς βάρος τοΰ προσωπικού 
περικοπάς τών αποδοχών 
του. Άντελήφθη όμως, ότι 
ή σπουδή της δέν ήτο σύμ
φωνος μέ τον Νόμον καί ά- 
νέκρουσε πρύμναν ώς προς 
τάς περικοπάς τών άποδο- 
χών. ’Ανέβαλε τήν πραγ- 
ματοποίησίν των έως ότου 
θά έτίθετο έν έσχύϊ ό ’Ορ
γανισμός, διότι έκ τής έκ- 
δόσεως τοΰ κυροΰντος αύ
τόν Π. Α. έξηρτάτο καί ή 
ισχύς τών περικοπών, είς 
τάς όποιας μετά τόσης, ώς

τής Τραπέζης, τό Σώμα 4λέχθη, σπουδής είχε π ρο
τών ύπαλλκλων διευ,αοτυ- ...ι.’.μλ-’·»ώ-τών ύπαλλήλων διεμαρτυ 
ρήθη έντονώτατα. Εύτυ- 
χώς διά τήν Εθνικήν Τρά 
πεζαν τής ’Ελλάδος, ό τε- 
λικώς ψηφισθείς ’Οργανι
σμός διατηρεί καί τό Τμή
μα αύτό. Καί όρθώς, διό
τι είναι γνωστόν είς όλον 
τον κόσμον, ποία ύπήρξεν 
ή δράσις τής Εθνικής Τρα 
πεζής τής ’Ελλάδος είς τόν 
κλάδον αύτόν τής ’Εθνικής 
Οικονομίας. ΊΙ Βιομηχα
νία έν Έλλάδι έγεννήθη 
καί άνεπτύχθη διά τής ’Ε
θνικής Τραπέζης τής ’Ελ
λάδος.

III. Τ ά 
έ ν α ρ ξ ι

μετά τήν 
ν τ ή. ς ί ο χ ύ-

χωρησει. Εύθύς λοιπόν ω; 
έκυρώθη ό ’Οργανισμός, 
άντικρύσαμεν τάς περικο- 
πάς, αίτινες καί έφαλκίδευ 
σαν τήν αμοιβήν τοΰ ίδρώ- 
τός μας.

Αί διανομαί

Έκ τοΰ έναντίου είς τούς 
ύπαλλήλους τής Τραπέζης 
’ Αθκνών έδόθησαν αύξή- 
σεις όχι μόνον συνεπεία τής 
έξισώσεως τών μισθών των 
προς τάς άποδοχάς ήμών, 
άλλά κυρίως διότι, α) έ- 
λαβον τούς μισθούς τοΰ άν- 
τιστοίχου βαθμού ^τής ’^Ε
θνικής μολονότι δέν ύπήρ- 
χε ούσιαστική ταυτότης βαθ

μοΰ, άλλ’ άπλώς όνομα- 
στική. ’’Αλλο, ώ^ γνωστόν, 
ήτο ό Τμηματάρχης τής 
Τραπέζης ’Αθηνών, βαθ
μός τόν όποίον έχουν κατα
λάβει μέ 12»ετή υπηρεσί
αν καί άλλο ό Τμηματάς- 
χης τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης, βαθμός τόν όποίον έ
χουν καταλάβει μετά 2ί*- 
ετή καί πλέον υπηρεσίαν. 
"Αλλο ό ’Γπολογιστής ή ό 
Βοηθός τής Τραπέζης ’Α
θηνών ,καί άλλο ό Ί*πολο- 
γιστής ή Βοηθός τής ’Εθνι 
κής Τραπέζης. ’Γπάοχει 
διαφορά τρόπου προσλήψε- 
ως καί ύπηρεσιακής έξελί- 
ξεως, καί 6) έλαβον δυνά
μει τής μεταβατικής διατά- 
ξεως «περί τριετιών έκ τής 
έντά’ξεως», τήν όποιαν πο
λύ τεχνηέντως έμαγείρευ- 
σαν, πολλάς τριετίας, είς 
τρόπον ώστε όλοι οί ύπάλ- 
ληλοι τής Τραπέζης ’Α
θηνών νά έχουν λάβει αυ
ξήσεις, αίτινες κατά διαφό
ρους τρόπους πραγματοποι 
ηθείσαι, φθάνουν κατά μέ
σον όρον είς τά ΤΟ ο)ο.

Συνεπεία τών χορηγηθει- 
αών αύξήσεων τούτων, 
έγένοντο κατά κυριολεξί
αν διανομαί είς τούς ύπαλ
λήλους τής Τραπέζης ’Α
θηνών, έκαστος των οποίων 
δι" άναδρομικάς διαφοράς 
έλαβε ποσόν πλέον τών δρ-^. 
I έκατ. κατά μέσον ό
ρον.

Βεβαίως, ^ ό Σύλλογός 
μας χαίρει όταν βλέπη ότι 
εργαζόμενοι άμειβονται. 
’Αλλά δέν δυνάμεθα νά μη 
άναφέρωμεν τό ^γεγονός, 
ότι τόν ’Ιούνιον τοΰ 19S2 * 3 4
τό προσωπικόν τής Τραπέ

ον
προι— .. .

ζης ’Αθηνών είχε κατελθει 
είς άγώνα διάρκειας ^ ενός 
περίπου μηνός _με αίτημα 
τήν βελτίωσιν τών αποδο
χών του. Τότε ούδεμία αΰ·

ΕΤΕΡΔΙ ΤΡΕΙΙ ΠΡΟΣΦΥΓΑΙ 
ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

(Συνέχεια έκ τής 5ης σελίδας) 
σεων τοΰ Συμβουλίου Εττικρατειας
(Σ. Ε. 1466)1948, 1370)1950,
1875)1951 ).

111.— Μολονότι όμως τό Ταμεΐον 
τοΰτο κέκτηται κατά τό Σύνταγμα 
καί τόν Νόμον διοικητικήν καί διαχει
ριστικήν αυτονομίαν τής κινητής καί 
άκινήτου περιουσίας του, τό Ν. Δ. 
2626)1953 «περί άναδιοργανώσεως 
τών Ταμείων Συντάξεων καί Αΰτασψα- 
λείας τοΰ προσωπικού τών Τραπεζών 
Ελλάδος, ’Εθνικής καί Κτηματικής 
καί άλλων τινών διατάξεων», ένώ διά 
τοΰ άρθρου αύτοΰ 1 διέλυσε τό κοινόν 
«Ταμεΐον Συντάξεων τοΰ προσωπικού 
τών Τραπεζών ’Εθνικής, Κτηματικής 
καί Ελλάδος» καί ΐδρυσεν άφ’ ένός 
τό «Ταμεΐον Συντάξεων τών Τραπε
ζών (πρώην) ’Εθνικής» καί άφ’ έτέ- 
ρου τό «Ταμεΐον Συντάξεων προσωπι
κού τής Τραπέζης τής Ελλάδος καί 
Κτηματικής», διά τοΰ άρθρου 2 ώρι- 
σεν δτι ή κατά τήν 30ήν Σεπτεμβρίου 
1953 περιουσία τοΰ κοινοΰ Ταμείου 
Συντάδεων προσωπικού τών Τραπε
ζών Ελλάδος, ’Εθνικής καί Κτηματι
κής ανήκει άπό κοινοΰ είς τά διά τοΰ 
άρθρου 1 ιδρυόμενα ειδικά Ταμεία 
κατ’ άναλογίαν τών μέχρι τής 30.9. 
1953 είς Εκαστον Ταμεΐον εισφορών 
τής οικείας Τραπέζης καί τοΰ προσω
πικού αυτής ώς καί τών έν γένει συν
τελεστών σχηματισμοΰ τής περιουσί
ας τοΰ κοινοΰ Ταμείου καί διανέμεται 
μεταξύ τούτων κατά τήν αύτήν άναλο
γίαν. Περαιτέρω δέ ώρισε τό αύτό άρ- 
θρον 2, οτι ή διανομή τής περιουσίας 
τοΰ κοινοΰ Ταμείου ένεργηθήσεται ύ
πό ειδικής ’Επιτροπής συγκροτουμέ- 
νης δι’ άποφάσεως τοΰ Ύπουργοΰ Έρ 
γασίας, είς τήν αρμοδιότητα τής ο
ποίας άνήκει ό διαχωρισμός τών πε
ριουσιακών στοιχείων καί ό τελικός 
καθορισμός τοΰ ποσοστού τών περιου
σιακών στοιχείων έπί τών κινητών καί 
άκινήτων, δπερ θά άναγνωρισθή καί 
θά δοθή είς τά «νεοϊδρυόμενα Ταμεία.» 
Αί άποφάσεις τής ’Επιτροπής τούτης 
λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, έν 

' ίσοψηφίςι νικώσης τής ψήφου τοΰ Προ

έδρου, έφ’ οσον δ’ άφορώσιν είς τήν 
διανομήν περιουσιακών στοιχείων ά- 
ποτελοΰν τίτλον κυριότητας ή έτέρου 
Εμπραγμάτου δικαιώματος μεταγρα- 
φόμενον μέν προκειμένου περί τών ά- 
κινήτων, καταχωριζόμενον δέ νομίμως 
προκειμένου περί τίτλων (μετοχών ή 
ομολογιών ονομαστικών ή όνομαστικο- 
ποιημένων). ‘Η διοίκησις καί διαχείρι 
σις έν γένει τών «νεοίδρυομενων Τα
μείων», μέχρι πέρατος τής έκκαθαρί- 
σεως αυτών ένεργεΐται ΰπό τής ώς ά
νω Διοικητικής ’Επιτροπής.

|Υ.— Δυνάμει τής οΰτω χορηγη- 
θείσης έξουσιοδοτήσεως, ό Υπουργός 
τής ’Εργασίας έξέδωσε τήν προσβαλ- 
λομένην άπόφασιν, δι’ ής συγκροτεί 
τήν ΰπό τοΰ άρθρου 2 τοΰ Ν. Δ. προ- 
βλεπομένην ’Επιτροπήν διανομής τής 
κινητής καί άκινήτου περιουσίας τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων προσωπικού Τρα
πεζών ’Εθνικής, Κτηματικής καί Ελ
λάδος καί διοικήσεως αυτής μέχρι πέ
ρατος τής έκκαθαρίσεως, καί ορίζει 
ώς μέλη τούτης τόν Γενικόν Γραμμα
τέα τοΰ Υπουργείου ’Εργασίας, 
τρεις δημοσίους υπαλλήλους, δύο ύ
παλλήλους τής Τραπέζης Ελλάδος 
καί δύο ύπαλλήλους τής ’Εθνικής Τρα 
πέζης. Τής άποφάσεως ταύτης αίτοΰ- 
μεθα τήν άκύρωσιν διά τους Επομέ
νους λόγους:

1. Διότι ή χορηγήσασα τήν προς 
συγκρότησιν τής ’Επιτροπής ταύτης 
διάταξις τοΰ άρθρου 2 Ν. Δ. 2626)53 
καί ό σκοπός προς ον συνέστη ή Ε
πιτροπή αϋτη, τουτέστι τής οριστι
κής διανομής τής άκινήτου περιουσί
ας τοΰ Ταμείου καί δή τής οριστικής 
μεταβιβάσεως μέρους τής άκινήτου 
περιουσίας τοΰ διαλυομένου κοινοΰ 
Ταμείου είς τό Ετερον τών νεοϊδρυο- 
μένων άσφαλιστικών Ταμείων διά μό
νης τής μεταγραφής τής άποφάσεως 
τής ’Επιτροπής είς τά βιβλία μετα
γραφών άντίκειται είς τό περί προ
στασίας τής ιδιοκτησίας άρθρον 17 
τοΰ Συντάγματος.

2. Διότι ή αυτή διάταξις άντίκει- 
ται είς τό άρθρον 8 τοΰ Συντάγματος 
έφόσον ή δι’ αυτής συνιστωμένη ’Επι

τροπή άποτελεϊ δικαστικήν έπιτροπη^ 
ή οποία άποφασίζει όριστικώς καί 
άμετακλήτοις περί τής τύχης τής πε
ριουσίας τοΰ διαλυομένου νομικού 
προσώπου (κοινοΰ Ταμείου) διά τής 
μεταβιβάσεως αυτής είς τό Ετερον 
τών νεοϊδρυομένων νομικών προσώπων 
(ειδικών Ταμείων).

3. Διότι ή αύτή διάταξις άντίκει- 
ται είς τό περί Ελευθερίας τοΰ συνε- 
ταιρίζεσθαι άρθρα. 11 τοΰ Συντάγμα
τος, άπαύγασμα τής οποίας είναι καί 
τά δικαίωμα τών συνεταιριζομένων ό
πως αυτοί έλευθέρως άποφασίζουν πε
ρί τής τύχης τής περιουσίας τοΰ παρ’ 
αΰτών ίδρυομένου νομικοΰ προσώπου. 
Ή άντίθεσις τής άνωτέρωι διατάξεως 
τού Ν. Δ. 2626)53 προς τό άρθρ. 1 1 
τοΰ Συντάγματος καθίσταται ετι μάλ
λον έντονος καί έκ τοΰ περιστατικού 
ότι ή διάταξις αϋτη τοΰ Νόμου άπη- 
ξίωσε νά περιλάβη μεταξύ τών άπαρ- 
τιζόντων τήν δικαστικήν Επιτροπήν 
προσώπων καί άντιπροσώπους τοΰ ή- 
μετέρου Συλλόγου ή τών ήσφαλισμέ- 
νων ΰπαλλήλων ή τών συνταξιούχων, 
μολονότι τό ήμισυ τούλάχιστον τής 
τεράστιας περιουσίας τοΰ Ταμείου έ- 
σχηματίσθη διά κρατήσεων έκ τών μι
σθών τών ύπαλλήλων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, κρατήσεων αί όποϊαι έγί- 
νοντο συνεχώς καί άδιαλείπτως έπί Ε
να περίπου αιώνα.

4. Διότι κατά παράβασιν τοΰ άρ
θρου 11 τοΰ Συντάγματος είς τήν Ε
πιτροπήν ταύτην άνατίθεται σύν τοΐς

Χλοις διά τοΰ άρθρου 2 παρ. 4 τοΰ 
Ν. Δ. 2626)1953 καί ή διοίκησις 
τών νεοϊδρυομένων Ταμείων (Σ.. Ε. 
885)1946).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ — ΕΞΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Νά γίνη δεκτή ή παρούσα αϊτησις. 

Νά άκυρωθή ή ΰπ’ άριθ. Πρωτ. 53941) 
1)53 τής 20 Νοεμβρίου 1953 άπόφα- 
σις τοΰ Ύπουργοΰ ’Εργασίας καί 
Νά καταδικασθή τό Δημόσιον είς τήν 
δικαστικήν δαπάνην μας.

Άθήναι, 12 ’Ιανουάριου 1954 

‘0 πληρεξούσιος Δικηγόρος 

ΙΩ. ΚΑΠ0ΔΙΣΤΡΙΑΣ



ΐή'Κί άποδοχων έπετεύχθγ), 
διότι, ώς διεκηρύχθτ), ή 
Τράπεζα Αθηνών δεν άν- 
τεί’χεν οίκονορ-ικώς. ϋή^ε- 
ρον δίδονται αύξήσεις άσυγ 
κρίτως μ,εγαλότεραι. Τϊ 
εζήγηαις είναι καταφανής. 
'Τπάρχει ό ίδρώς τών ύ- 
«αλλήλων και τά χρήμ,ατα 
τής ’ Εθνικής Τραπεζης τής 
'Ελλάδος, αύτής τήν όποι
αν εν τοότοις ενεφάνιααν ώς 
πτωχεύσαααν.

ΙΙροαγωγαί — -ΙΙροααυζή-
σεις

Κατ’ εφαρμογήν τής οι
κείας διατάξεως του Όρ« 
γανιαμου έγένοντο προάγω- 
γαί τών συμπληρωτάντων 
τον προς προαγωγήν ή προς 
χορήγησιν προσαυ'ξήαεως 
χρόνον τή 1 .y.S», 1.1 " 
S3 καί I.T.S3.

At διαφοραί όμως έκ τής 
προαγωγής ή ^τής χορηγή- 
βεως προόαυξήσεως θπελο- 
γίτθηααν άπό 26.9.83 
(ήμέρας ίοχυος του ’Οργα
νισμού) καί ούχί άπό’τής 
ημερομηνίας, καθ’ ήν„εί- 
χον συμπληρώσει τον προς 
προαγωγήν ή προσαυζησιν 
χρόνον. Άντιθέτως, αΒ πά 
σης φύσεως διαφοραί εις 
τους Επαλλήλους τής Τρα- 
π^ζης Αθηνών κατεδλήθη- 
σαν άπό 1.3.S3.

’ Απολύσεις

Ευθύς ώς έτεθη εν ίσχύϊ 
ό ’Οργανισμός τής Τρα- 

συνεκροτήθη δι’ ά- 
ποφασεως του κ. Ί®πουρ= 
γοΰ τής Εργασίας ή Επό 
του ΑΓόμου 28 ΙΟ προ- 
δλεπομενη επιτροπή διά 
την καταγγελίαν συμβάσε
ων^ εργασίας, περί τής ό
ποιας όμιλεί ό Μ. 2810 
εν άρθρω 4. Ή ’ Επιτρο
πή αΕτη ήρξατο τάς εργα
σίας της, αμέσως δέ’κατηγ- 
γέλθη ή σύμβασις εργασίας 
μέχρι τής στιγμής 330 Ε
παλλήλων. Έξ άλλου, συ
νέπεια τής μειώσεως του 
όρίου ήλικίας, έξήλθον άπό 
1ης Ίανουαρίου 1984 
130 περίπου Επάλληλοι. 
Ουτω εξήλθον εν συνόλω

λων τής Εθνικής Τραπε
ζής τής Ελλάδος, είχε δη- 
μιουργηθή εν τεράστιον βά 
ρος διά τά Ασφαλιστικά 
Ταμεία, τά όποια εκα
λούντο πολύ προ τής 
φυσιολογικής τών SOS αΕ 
τών Επαλλήλων εςόδου νά 
άναλάβουν εν τοϊς πράγμα
τι δαπάνας τής Τραπέζης. 
Ή επίπτωσις αΕτή του βά
ρους τών SOS συναδέλ
φων, οίτινες έζήλθον κατά 
τό έτος 1982, εκρίθη ά- 
παράδεκτος διά τά ’ Ασφα
λιστικά Ταμεία καί εν συ» 
σκέψει μεταξύ τών διοικη
τών τών Τραπεζών Ελλά
δος καί Εθνικής καί τών 
έκπροσώπιον τών εις αϋτάς 
εργαζομένων εγένετο δε
κτόν Επό τών Τραπεζών, 
όπως άποκαταστήσουν πά
σαν ζημίαν ήτίς προσγίνε- 
ται εις τά Ταμεία εκ τής 

: μή φυσιολογικής εξόδου Ε- 
I παλλήλων. Ίΐ συμφωνία 
αΕτή έπανελήφθη καί εις 

'τάς συνεδρίας τών διοικη
τικών Συμβουλίων του Τα 
μείου Συντάξεων καί. του 
Ταμείου ΑΕτασφαλείας, 
έδόθη δε εντολή καί έγέ
νοντο δύο άναλογιστικαί με- 
λέται. 'Β8 μία διά τό Τα- 
μείον ΑΕτασφλείας καί ή 
άλλη διά τό Ταμείον Συν
τάξεων, αίτινες καί εδημο» 
σιεύθησαν άπό τών στηλών 
τού Συλλογικού μας δελ
τίου.

Έπραγματοποιήθησαν ό» 
θεν ζημίαι/εις βάρος τών 
’ Ασφαλιστικών Ταμείων 
εκ τής εξόδου εκ τής Ε
θνικής Τραπέζης SOS Ε» 
παλλήλω.ν καί τινων έκ τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, 
τάς όποιας άνέλαβον τήν Ε» 
ποχρέωσιν νά επανορθώ
σουν αί Τράπεζαι, ότε μετ’ 
όλίγας ήμέρας άνηγγελθ») 
ή συγχώνευσις.

Μ δΜ2£Ξ1Σ ΤΟΤ Ε-
ΤΟΤΣ 1983.

H
ΣΐΝΤΑΞΕΟΝ ΤΟΥ

Oil FAME

ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ί, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΝΟΟΙΟίΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Διά τής ύττ’ άρ. 56045)1 953 Ά 

ττοψάσεως Του κ. Υπουργού1 τής 
Εργασίας ρτροποποιήθη τό άρ
θρου 1 τού Κανονισμού Ταμείου 
Συντάξεων τού Προσωπικού τών 
Τραπεζών Εθνικής, Κτηματικής 
και Ελλάδος, «περί συνθέσεως τού 
Διοικητικού Συμβουλίου αυτού». 
Διά τής τροποποιήσεως ταύτης με
ταβάλλεται άρδην ό τρόπος διοική- 
σεως τού Ταμείου άνευ προτάσεως 
ή γνώμης τού Διοικητικού Συμ
βουλίου αυτού.

Κατά τής Άποφάσεως τούτης 
ήσκησε ό Σύλλογος τών υπαλλή
λων τής Εθνικής Τραπέζης τής Έλ 
λάδος προσφυγήν έχουσαν ώς ακο
λούθως :

Ενώπιον τού Συμβουλίου · τής 
’Επικράτειας 
ΑΪΤΗΣ I Σ

1) Τού έν ’Αθήναις έδρεύοντος Σω
ματείου ϋπό τήν ένωνυμίαν «Σύλλογος 
Υπαλλήλων ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος», νομίμως εκπροσώπου μέ-

Επάλληλοι, εις τους 
οποίους εάν προσθέσωμεν 
και τους από Ι^ης Ίανουα
ρίου 19S3 καί έφεξής 
παραιτηθέντας 136 Επάλ
ληλους, τό σύνολον τών έξ» 
ελθόντων Επαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος άνέρχεται μέχρι 

•στιγμής, εις τον αριθμόν 
620.

’Επανειλημμένος διεκη-
'ϋΟΰ */.β

Αιοικητού είναι νά εξάλει
ψη τό χρώμα τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος 
απο τον νεον Τ ραπείιτικόν 
Οργανισμόν καί νομίζει, 

ότι τούτο τό επιτυγχάνει τό 
•μεν οια τού έπιδιωκομένου 
έξανδραποδισμού τού έν έ» 
άεργείφ ^Προσωπικού·, τό 
όε Όΐα της εκδιώξεως έκ 
τής Τραπέίης Επαλλήλων. 
Τού δηλούμεν όμως Οτι 
•μόνον αυτό δεν θά γίνη, 
διότι όχι μόνον οί εντός τής 
Τραπέζης, αλλά καί Όλοι 
οι εκτός τής Τραπέζης εΕ- 
ρίσκονται με τήν ψυχήν* των 
έντόδ^ αυτής καί Οπως καί 
ανωτέρω εϊπομεν, δεν εί- 
■ναι δυνατόν παρά μίαν ήμέ 
ραν να λειτουργήση ό ΑΤό- 
μος τής Αεμέαεως, ό ΑΤό- 
μος τής δικαιοσύνης.

IV. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 
ΤΑΜΕΙΑ.

A ί παραιτήσεις 
τού έτους 8982.

Συνεπεία τής εξόδου κα
τά τό έτος 1 982 διά πα- 
ραιτήσεως, SOS Επαλλή-

Τά γεγονότα τού έτους 
1983 έσχον τον έπιζήμι- 
ον άντίκτυπόν των καί επί 
τών ’ Ασφαλιστικών Ταμεί
ων. ΖΙολλοίι συνάδελφοι, 
136 τόν άριθμόν, πρό τής 
ζοφερά,ς καταστάσεως, ή» 
τις έδημιουργήθη διά τό 
Προσωπικόν, ύπέβαλον τήν 
εκ τής ύπηρεσίας τής Τρα
πέζης παραίτησίν των. Έξ 
άλλου, καί ή Τράπεζα βά
σει τού V. A. S3 ΙΟ) S3 
έξεδίωξε εξ αυτής εκατον
τάδας ύπαλλήλων διά κα
ταγγελίας συμβάσεως ερ
γασίας καί μειώσεως τού ό
ρίου ήλικίας.

Ούτω λοιπόν έγεννάτο τε
ράστιον πρόβλημα διά τήν 
πλερωμήν τών έκ τού Τα
μείου Αΰτασφαλείας απο
ζημιώσεων ώς καί τών συν
τάξεων κ.λ.π. Καί ώς προς 
μεν τό Ταμείον Αύτααφα- 
λείας, αί Τράπεζαι Εθνι
κής καί 'Ελλάδος άνέλαβον 
εν τελεί τήν Εποχρέωσιν νά 
πληρωσουν αύταί τά εφά
παξ καί ό εκ τή^πληρωμής 
αύτών ώς καί των τών κα
τά τό έτος 1982 έξελθόν- 
των XJ αμός νά έξυπηρετηθή 
διά τών ποσών, εις τήν πλη 
ρωμήν τών οποίων θά ύπο- 
χρεωθή τό Ταμείον κατά 
τήν έπέλευσιν τής ’ Ασφαλι
στικής περιπτώσεως έκά- 
στου τών προώρως έξελ- 
θόντων. Ώς προς δε τό 
Ταμείον Συντάξεων, εγέ
νετο δεκτόν Επό τής Εθνι
κής Τραπέζης, όπως επα
νόρθωση αΰτη τήν ζημίαν, 
ήτίς προσγίνεται εις τό 
Ταμείον Συντάξεων έκ τής 
προώρου, τής μή φυσιολο
γικής, εξόδου Επαλλήλων. 
Σχετικώς ή Αιοίκηαις τής 
Τραπέζης άπηύθυνε προς 
τό Ταμείον Συντάξεων έγ
γραφον Επό χρονολογίαν

νου και
2) άτομικώς: τών Γεωργίου Κόστη, 

Δημητρίου Τσακίρογλου, Παντελή Μου 
τούση, Θεοφάνους Βενακίδου, Γρηγο- 
ρίου Νικολάου καί Ευαγγέλου Θωμο- 
λου, κατοίκων απάντων 'Αθηνών.

ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 
Τής ϋπ’ άριθ. 56045)1953 άποφάσε
ως τού κ. Υπουργού Εργασίας (Φ. 
Ε.Κ. 207)28.9.1953 τεύχ. Β') δι’ ής 
έτροποποιήθη τδ άρθρου 1 τού έν ί- 
σχύϊ Κανονισμού τού Ταμείου Συντά
ξεων τού Προσωπικού τών Τραπεζών 
’Εθνικής, Κτηματικής καί Ελλάδος.

1. Ό Σύλλογος τών Ύπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος, 
τυγχάνων Σ ωματεΐον Επαγγελματι
κόν, νομίμως άνεγνωρισμένον, έν τφ 
σκοπώ αυτού, κατά τό νομίμως ίσχΰον 
Καταστατικόν του, περιλαμβάνει τήν 
προστασίαν καί προαγωγήν τών οίκο-

1ης Σεπτεμβρίου 1983, 
διά τού οποίου άγχγνωρί- 
ζει τήν άνωτέρω Εποχρέω- 
σιν άποκαταστάσεως τής 
προσγενομένης εις χ.ύτό ζη
μίας, έν συνεχεία όμως, 
δηλοί ότι μελετά τό ζήτη
μα τής έπελθούσης εις τό 
Ταμείον ζημίας διά τών 
παραιτήσεων τού έτους 
1982, χωρίς βέβαια νά 
άρνήται τήν Εποχρέοισιν ε- 
πανορθώσεώς της. 'II υπό» 
σχεσις όμως αύτη τής Τρα 
πέζης, καθ’ ήμάς, είναι α
ναμφισβήτητος, διότι ρητήν 
είχε δώσει Επόσχεσιν ή 
προκάτοχος Αιοίκησις, έξ 
ού καί τό γεγονός, ότι είχε 
διαταχθή καί έγένοντο καί 
αί οέκείαι άναλογιστικαί 
μελέται. Τό κείμενον τού 
ώς άνω άπό 1ης Σεπτεμ
βρίου 1983 εγγράφου 
τής Αιοικήσεως τής Τρα
πέζης προς τό Ταμείον 
Συντάξεων έχει ώς άκο- 
λούθως :

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Έν Άθιίναις τή 1η Σ )6ρίου 1953 

Προς
το Ταμείον Συντάξεων τού Προσω
πικού τών Τραπεζών ’Εθνικής, Ελ
λάδος καί Κτηματικής.

/ ’Ενταύθα
Κύριοι,
Εις άπάντησιν τού άπό 29 ’Ιουλίου 

ί 953 ύμετέρου έγγραφου γνωρίζομεν 
ΰμΐν ΟΤΙ, ώς καί προφορικώς έδηλώ- 
σαμεν, ή Τράπεζα θέλει καλύψει πά
σαν πραγματικήν ζημίαν, ήν ήθελεν ύ- 
ποστή τό Ταμείον συνεπείς! τής άπο- 
λύσεως Προσωπικού κατ’ έφαρμογήν 
τών διατάξεων τού Ν. Δ. 2510)1953.

Οίκο θεν νοείται δτι προς ίξακρίβω- 
σιν τής άνωτέρω ένδεχομένης πραγμα
τικής ζημίας θέλει προηγηθή άναλο- 
γιστική γνωμάτευσις. Πάντως ή κα
ταβολή τής ζημίας ταύτης, έφ’ δσον 
(Συνέχεια είς τήν 8ην σελίδα)

νομικών καί επαγγελματικών συμφε
ρόντων τών μελών του, ατινα ώς υπάλ
ληλοι τής τέως Εθνικής Τραπέζης τυγ 
χάνουν ήσφαλισμένοι είς τό Ταμείον 
Συντάξεων τού Προσωπικού τών Τρα
πεζών ’Εθνικής, Κτηματικής και Ελ
λάδος καί μετά τήν δημασίευσιν τού 
Ν.Δ. 2626)29.1 0.53, -κατόπιν τής ά- 
ναδιοργανώσεως τούτου είς τό Ταμεία 
ον Συντάξεων τού Προσωπικού τής, 
(τέως) ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος, ασφαλιστικού φορέως κυρίας ά-· 
σφαλίσεως. Τό Ταμείον τούτο, έλκον 
τήν καταγωγήν αυτού έκ πράξεως τού 
ιδιωτικού δικαίου, τυγχάνει αυτοσυν
τήρητος ’Ασφαλιστικός ’Οργανισμός, 
άπολαύων ειδικής καταστςχτικής καί 
διοικητικής αυτονομίας, συμφώνως 
προς τό άρθρον 9 τής άπό 23)2) 
1928 συμφωνίας μεταξύ τού Ελληνι
κού Δημοσίου καί τής τέως ’Εθνικής 
Τραπέζης, δπερ διαλαμβάνει δτι «τά 
ι αμεΐα Συντάξεων καί Αΰτασφαλείας 

τών Ύπαλλήλων τής 'Εθνικής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος, είτε περ ιλαμβάνον- 
τα πάντας τούς υπαλλήλους τών Τρα
πεζών.... είτε άναδιοργανούμενα εις ει
δικά ι αμεία τών Ύπαλλήλων έκαστης 
των ώς άνω· Τραπεζών, άποτελοΰσιν 
αύτονόμους: ’Οργανισμούς, διοικουμέ- 
νους κατά τάς διατάθεις τών Κανονι
σμών αυτών...... Ή διάταξις αΰτη κυ-
ρωθέΐσα διά τών Νόμων , 3483) 1928 
καί 4356)1929 απέκτησε τυπικώς ί- 
σχύν Νόμου, άναγνωρισθείσης τής δι
οικητικής καί διαχειριστικής αύτοτελεί 
ας καί αυτονομίας τών Ταμείων τού
των διά πολιτειακής πράξεως συνταγ- 
ματικώς κατωχυρωμένης συμφώνως τφ 
αρθριρ 1 1 τού τε προϊσχύσαντος καί 
τού νΰν ΐσχύοντος Συντάγματος. Επο
μένως τό Ταμείον Συντάξεως τυγχάνει 
αυτόνομος καί αυτοδιοίκητος οργανι
σμός, διεπόμενος υπό τού Κανονισμού 
αυτού βάσει τών μνησθέντων νόμων· 
καί διοικούμενος ΰπό τού κατά τό άρ
θρον 1 τού Κανονισμού Διοικητικού αΰ 
τού Συμβουλίου, όριζομένου κατά τήν 
έν αύτφ διαδικασίαν. Διά τής προσβαλ 
λομένης άποφάσεως ό Υπουργός τής 
Εργασίας έπί τή προτάσει τού Δ. 
Συμβουλίου τού Ταμείου προς τροπο- 
ποίησιν τού άρθρου 1 τού Κανονισμού 
ινα_ Π προεδρεία τού Δ. Συμβουλίου ά- 
σκήται έκ περιτροπής υπό τΦν Διοικη
τών τών Τραπεζών ’Εθνικής καί Έλλά- 
δος, προεβη ο ίκοθεν, άνευ προτάσεως 
η γνώμης τού Διοικητικού Συμβουλίου 
ώς προς τά λοιπόν περιεχόμενον, εις 
τήν τροποποίησιν τού άρθρου 1 τού 
Κανονισμού τού Ταμείου τούτου, μετα
βολών άρδην τόν τρόπον διορισμού τών 
μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου, 
τήν σύνθεσιν καί τόν άριθμόν τών έξ 
ήσφαλισμένων μελών αυτού, μελών τού 
ήμετέρου Σωματείου, τόν τρόπον ύπο- 
δείξεως αυτών καί προέβη είς δημιουρ
γίαν θεσεως Κυβερνητικού ’Επιτρόπου, 
άνευ ψήφου, πλήν μέ ανασταλτικά δι
καιώματα τών λαμβανομένων αποφά
σεων καί έθέσπισε σωρείαν διατάξεων 
της διαδικασίας λήψεως άποφάσεως, 
εις βαθμόν ώστε νά άφαιρήται ή διοί- 
κησις του Οργανισμού τούτου άπό 
τούς φυσικούς εκπροσώπους του καί 
κατά τόν νομίμως ίσχύοντα Κανονι
σμόν διοικοΰντας αυτόν καί παρέδωσε 
τούτον είς τήν ουσιαστικήν έπέμβασιν 
επεμβασιν καί διοίκησιν τού Υπουρ
γείου ’Εργασίας, καταργήσας όλοκλη- 
ρωτικώς τήν αϋτοδιοίκησιν, αυτονομί
αν και αυτοτέλειαν τού 'Οργανισμού 
τούτου, τήν συνταγματικώς κατοχυρου- 
μενην. Πρόδηλον δθεν τό έννομον συμ
φέρον τού πρώτου έξ ημών ώς Συλλο
γικού οργάνου, τών δέ λοιπών ώς ήσφα’ 
λισμενων παρα τφ Ταμείφ Συντάξεων, 
είς τήν άσκησιν τής παρούσης αίτήσε- 
ως άκυριόσεως καί μετά τήν διά τού 
Ν.Δ. 26261953 άναδ ιοργάνωσιν καί 
κατατμησιν τού Κοινού Ταμείου Συν
τάξεων και ί ροπτεζών Εθνικής, Κτη
ματικής καί Ελλάδος είς τά δύο εϊδι- 
κά Ταμεία Συντάξεως Εθνικής άφ’ ε
νός καί Κτηματικής καί Ελλάδος άφ" 
ετέρου, καθόσον διά τής διατάξεως τού 
1 παράγρ. 4 5 τού Ν.Δ. τούτου θεσπί
ζεται οτι έκαστον τών ειδικών Ταμεί- 

διέπεται υπό τού Καταστατικού· 
τού άναδιοργανουμένου κοινού Ταμεί
ου,^ ή δέ διοίκησις αυτών ασκείται ώς 
ορίζεται έν τφ Καταστατικφ^τοΰ Κοι
νού Ταμείου και επομένως ή κατά τόν! 
διαληφθέντα τρόπον τροποποίησις τού 
άρθρου 1 τού Κανονισμοΰτοΰ Κοινού 
Ταμείου έχει άμεσον νομικόν έπακόλου

θον καί έπί τού ήδη Ειδικού Ταμείου, 
τού Προσωπικού τής (πρώην) ’Εθνικής 
ι ραπέζης, αφού τό αυτό Καταστατι
κόν (Κανονισμός) διέπει καί τό ειδι
κόν τούτο Ταμείον. "Αλλως τε ό Υ
πουργός τής ’Εργασίας, έν δψει ακρι
βώς τής επικείμενης έκδόσεως τού Ν. 
Δ. 2626)1953 «περί άναδιοργανώσε- 
ως τών Ταμείων Συντάξεων καί Αντα
σφάλειας τού Προσωπικού τών Τραπε
ζών Ελλάδος, ’Εθνικής κάί Κτηματι
κής» έσπευσε νά δημοσίευση τήν προσ 
δαλλομένην άπόφασιν καί νά τροπο- 
ποιήση τό Καταστατικόν τού Κοινού 
Ταμείου, ώστε νά έμφανισθή κατόπιν 
διά τού Ν.Δ. δτι τούτο ουδόλως θίγει 
το Καταστατικόν τού Ταμείου καί, 
πλήν τής διχοτομήσεως, διατηρεί κατά 
τά λοιπά τήν ύφισταμένην διοικητική-/ 
κατάστασιν, ένώ πράγματι διά τής 
προσβαλλόμενης άποφάσεως ό Ύπουρ 
γός τής ’Εργασίας ούδέν έτερον έπεδί- 
ωξεν, εϊμή τήν άπόλυσιν τού Διοικητι
κού Συμβουλίου τού Ταμείου καί τήν 
αντικατάστασιν αυτού διά προσώπων 
τής άρεσκείας του πρίν ή δημοσιευθή 
καί ίσχύση τό Ν.Δ. 2626)1953.

11. Κατά τής άποφάσεως ταύτης 
τού Υπουργού ’Εργασίας άσκοΰμεν 
τήν προκειμένην αΐτησιν άκυρώσεως, 
καθόσον ή άπόφασις αύτη τυγχάνει ά- 
κυρωτέα διά τούς έποιίένους ορθούς 
καί νομίμους λόγους : --

1) Διότι ό Υπουργός τής ’Εργασί
ας, καθ ΰπέρβασιν τής έκ τών κειμένων 
διατάξεων (άρθρ. 59 παρ. 1 τού Α.Ν, 
11)11)1953, άρθρ. 2 Ν.2070)52, Ν.... 
Δ. 2520)1953 κλπ.) παρεχόμενης αΰ 
τφ εξουσίας, προέβη είς έκδοσιν τής 
προσβαλλόμενης άποφάσεως αυτού, 
καθόσον ή άπόφασις αΰτη έκ τού πε- 
ριεχομένου της κρινομένη συνιστά συν 
ταγματικώς άνεπίτρεπτον έπέμβασιν 
τής Διοικήσεως είς την καταστατικήν 
αυτοτέλειαν -καί διοικητικήν αυτονομί
αν τού Ταμείου Συντάξεων, κατοχυρω- 
θεΐσαν υπό τού άρθρου 1 1 τού προϊσχύ 
οντος καί τού νΰν ΐσχύοντος Συντάγ- 
ματος, ήτις ρητφς εκρίθη καί άνεγνω- 
ρίσθη διά τών ΰπ’ άριθ. 1466) 1948, 
1370)1950 καί 1875)1951 αποφάσε
ων τής ‘Ολομέλειας τού Συμβουλίου 
Επικράτειας, ώς καί όμοιων αποφάσε

ων τών πολιτικών δικαστηρίων, δεδομέ 
νου δτι τό Ταμείον Συντάξεων τυγχά
νει σωματειακός οργανισμός ιδιωτικού 
δίκαιου, έλκων τήν καταγωγήν αώτού 
έκ δικαιοπραξίας ιδιωτικού δικαίου, ή
τοι τής άπό 12.4.186*7 άποφάσεως τής 
Γενικής Σ υνελεύσεως τών Μετόχων τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, άνα- 
γνωρισθείσης τής καταστατικής καί 
διοικητικής αυτού αύτοτελείας δΓ ειδι
κής πολιτειακής πράξεως τής έν άρ- 
θρφ 9 τής άπό 23)12)1928 συμβάσε
ως μεταξύ· τού Ελληνικού Δη μοο-ίου
καί τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος ρύτρας κυρωθείσης καθ’ δλας αυ
τής τάς διατάξεις ύπό τού Νόμου 
3483)1928 καί τού έπακολουθήσαν- 
τος Νόμου 435*6)1929 καί άποκτηάά- 
σης καί τυπικώς ίσχύν νόμου και κατ’ 
ακολουθίαν ό Υπουργός τής ’Εργασί
ας οΰδαμώς εδικαιούτο νά προβή είς 
τροποποίησιν τού άρθρου 1 τού Κανο
νισμού, εΐμή μόνον συμφώνως προς 
τήν διάταξιν τού άρθρου 23 παρ. 1 τού 
Κανονισμού (καθ’ ήν «ό παρών Κανο
νισμός τροποποιείται δΓ άποφάσεως 
τού Διοικητικού Συμβουλίου καί τή 
έγκρίσει τού αρμοδίου Υπουργού»), 
κατ έέφαρμογήν τής όποιας καί μόνον 
εδει, κατόπιν προτάσεως τού Δ. Συμ
βουλίου, νά έγκρίνη απλώς ώς είχε τήν 
προτεινομενην υττο· του Δ. Έ.. τροττο— 
ποίησιν, μή δυνάμενος ούτε νά μεταβά- 
λη ταυτην, ούτε να υπερβή τήν πρότα- 
σιν καί νά αλλοίωση όλοκληρωτικώς 
ταυτην κατά το δοκοΰν, τά 'εναντία δε 
δλως ^ένεργή,σας, καθ’ ά προείρηται, 
δια ^τής προσβαλλόμενης άποφάσεως, 
κατέστησε ταυτην άκυρωτέαν, ώς καθ' 
ΰπέρβασιν εξουσίας και κατά παρά- 
βασιν τού άρθρου 23 παρ. 1 τού Κανο
νισμού τού Ταμείου Συντάξεων έκδο- 
θεΐσαν.

ι 2) Ο Υπουργός ’Εργασίας κατ’ 
ουσίαν παρέβη τήν διάταξιν τού άρ
θρου 5 τού Α.Ν. 1778)1951 (κηρυ- 
χθεντος άλλως τε και δΓ άποφάσεως 
τού Δικαστηρίου Υμών άκυρου ώς αν
τισυνταγματικού) ή,ν ψευδώς ήρμήνευ- 
σεν καί έσφαλμένώς έφήρμοσε, θεσπί- 
σας δκχ τής προσβσλλομένης άποφάσβ 
ω·ς τού οΐκοθεν καί αΰτεπαγγέλτως θέ- 
(Συνέχεια είς τήν 8ην σελίδα)

♦
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(Συνέχεια έκ τής 7ης σελίδος)

8έν παρουσιάζεται αναπότρεπτος τα
μειακή άνάγκη του ύμετέρου Ταμείου, 
βα λάβη χώραν πολύ βραδύτερον, τμη- 
ματικώς καί κατ’ άραιά διαστήματα, 
ώς έν και ρω θέλομεν καθορίσει κατό
πιν συνεννοήσεως.

Το αυτό μέτρον θέλει ίσχύσει καί 
διά τούς παραιτηθέντας άπό τού Ία
νουαρίου έ. ε. μέχρι τούδε.

(ΣΗΜ.: Διωρθώθη μεταγενεστέρως 
μέχρι 31-12-53).

"Οσον άφορφ τάς έναντι τοΰ Ταμεί 
ου ένδεχομένας υποχρεώσεις τής τέως 
Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος έκ 
τών κατά τό έτος 1952 άποχωρησάν- 
των υπαλλήλων, αύται θέλουσι άποτε- 
λέσει άντικείμενον μελέτης.

, ,*ρι n ; ! 1 * 3 4 , ' χ
Διατελοϋμεν μεθ’ ύπολήψεως 

*0 Διοικητής 

Κ. I. ΗΑΙΑΣΚΟΣ

Ό χωρισμός τών 
Ασφαλιστικών 
Ταμείων.

'ίϊς έάν δεν ίήρκουν τά 
πλήγματα, τά όποια *ατη- 
νέχθήσαν κατά τοΰ Πρόσω» 
πι·/,οό τκ,ς Εθνικές Τραπέ- 
ζγ,ί τής Ελλάδος, διά τής 
άπονους διώξεώς του έκ μέ
ρους τής Αιοικήσεως τοΰ 
νέου Τραπεζιτικού Οργανι
σμού, εμφανίζεται πλέον 
εις το προσκήνιον ό πάντοτε 
πολέμιος τής Εθνικής Τρα 
πέζτ,ς τής 'Ελλάδος καί εκ 
τών πρωτουργών ^ τής ά- 
πορροφήσεώς τκ,ς ύπό τής 
Τραπέζν,ς Άδηνών Αιοι- 
κκτής τής Τραπέζης Ελ
λάδος κ. Γεώργιος Μαν* 
τζαδίνος, δστις θεωρεί εύ
θετον τον χρόνον νά θέση 
εις εφαρμογήν το παλαιόν 
πρόγραμμα τοΰ χωρισμοΰ 
τών κοινών Ασφαλιστικών 
Ταμείων, ήτοι τοΰ Ταμεί
ου Συντάξεων τοΰ Προσω- 
πικοΰ τών Τραπεζών τή| 
Εθνικής, Κτηματικής καί 
Ελλάδος καί τοΰ Ταμείου 
Αΰτασφαλείας τοΰ Πρόσω» 
πικοΰ τών ιδίων Τραπε
ζών. Έκ παλαιοΰ ή Τρά
πεζα τής 'Ελλάδος επεδίω- 
κε τον χωρισμόν. Οΰτω 
κατά τό έτος 1S>4L^ επέ
τυχε νομοθετικώς τον χωρι
σμόν τοΰ ϋυνεταιρισμοΰ, ό- 
στις ήτο κοινός διά τό Προ
σωπικόν άμφοτέρων τών 
Τραπεζών. Βραδύτερον, 
κατά τό έτος 1948, ίδρυ 
σεν ιδιαίτερον Ταμείον Έ 
πικουρικής "Χσφαλίσεως 
καί εύθΰς άμέσως άπεσπά» 
σθη αΰτοδυνάμως εκ τοΰ 
Ταμείου Αΰτασφαλείας, 
άρνουμένη νά καταβάλη τάς 
εισφοράς αυτής καί τοΰ 
Προσωπικού της. -5λιά την 
τελευταίαν όμως ενέργειαν 
ταύτην τής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος, ήτις κατά τό έ
τος 1949 ίδρυσε ιδιαίτε
ρον Ταμείον Χΰτασφαλεί- 
ας (Προνοίας, όπως τοΰτο 
ώνομάσθη), τό κοινόν Τα
μείον .Χύτασφαλείας, τοΰ 
όποιου πρόεδρος ήτο ό δι
οικητής τής ’Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος, προσ-

έφυγεν εις τήν δικαστικήν 
άντίληψιν, ΰπεχρεώθη δε 
διά δικαστικής άποφάσεως 
ή Τράπεζα τής Ελλάδος 
νά πληρώνη τάς εισφοράς, 
τόσον τάς ίδι,κάς της, όσον 
καί τοΰ Προσωπικοΰ της, 
εις τό κοινόν Ταμείον Αό· 
τασφαλείας. Οΰτω τά δι
καστήρια είχον άποφανθή 
ότι δεν είχε δικαίωμα ή 
Τράπεζα 'Ελλάδος καί τό 
Προσωπικόν της νά άποχω- 
ρήσουν έκ τοΰ Ταμείου Αό 
τασφαλείας. Τό αυτό θά έ- 
πήρχετο άποτέλεσμα καί ώς 
προς τό Ταμείον Συντά
ξεων,^ έάν ή Τράπεζα τής 
Ελλάδος έπεχείρει τήν ά- 
πόσπασίν της " εξ αύτοΰ. 
διά τής δικαστικής όδοΰ ή
το άδύνατος πλέον ό χωρι
σμός τών Ταμείων διά πολ 
λοΰς λόγους, άλλα κυρίως 
α) διότι τοΰτο δεν έπετρέ- 
πετο έκ τής έν γένει νομο
θεσίας περί κοινωνικής ά- 
σφαλίσεως. 6) διότι ή κοι- 
νότης τοΰ Ταμείου Συντά- , 
ξεων ήτο ΰποχρεωτική συ
νέπεια τής άπό ΙΟ.ίί. 
lOSS συμφωνίας μεταξύ 
τών Τραπεζών Ελλάδος 
καί Εθνικής, δυνάμει τής 
όποιας ή Τράπεζα τής Έλ 
λάδος άνέλαδε τήν ύποχρε- 
ωσιν νά παραμείνη εις τό 
κοινόν Ταμείον προς δε 
καί νά τό ένισχΰη καθ’ ό 
μέτρον καί ή ’Εθνική Τρά
πεζα τής Ελλάδος. Εις 
τήν συμφωνίαν ταύτην είχον 
προέλθει αί δύο Τράπεζα: 
τέσσαρας ήμέρας προ τής 
ένάρξεως τής λειτουργίας 
τής Τραπέζης τής 'Ελλά
δος ί Μ.:ί. Ι9Υ8 ) , ό 
ταν αύται διεκανόνισαν τάς 
μεταξύ των σχέσεις. 'II 
Τράπεζα τής Ελλάδος, 
ώς γνωστόν, δεν έξεπήδη- 
σεν ώς αύτοτελής οργανι
σμός, άλλ’ άπέρρευσεν έκ 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος, ύπό τής όποιας 
καί έπροικίσθη κατά τήν 
ιδρυσίν της, "Ελα6ε λοιπόν 
ή Τράπεζα τής 'Ελλάδος 
ό,τι έλαδε κατά τήν προι
κοδότη σίν της (μεταβιβά
σεις περιουσιακών στοιχεί
ων, καλύμματα κλπ. ) , συ
νάμα όμως άνεδέχθη αΰτη 
καί μίαν ύποχρέωσιν, τήν 
μόνην ύποχρέωσιν, νά μεί- 
νη εις τό κοινόν Ταμείον 
(λεπτομερής άνάπτυξις τοΰ 
θέματος έχει γίνει καί άπό 
τών στηλών τοΰ Συλλογ:- 
κοΰ μας δελτίου) .

Βλέπων, λοιπόν, ό κ. 
Μ αντ'ίαβί’νος τό άδύνατον 
τοΰ διά τής δικαστικής όδοΰ 
χωρισμοΰ καί παραβιάζων 
σαφείς υποχρεώσεις άνει- 
λημμένας διά τής ώς άνω 
συμφωνίας, προσέφυγεν εις 
τήν νομοθετικήν άντίληψιν 
•καί παρά τάς διαμαρτυρίας 
μας, έγένετο τό IV. δ. 
S626 περί άναδιοργα- 
νώσεως τών ’ Ασφαλιστικών 
Ταμείων, τό περιεχόμενον 
τοΰ όποιου είναι γνωστόν. 
Εις έκτέλεσιν τοΰ .Χομοθε- 
τικοΰ τούτου διατάγματος 
έξεδόθησαν 'Γπουργικαί 
άποφάσεις διά τήν άκύρω» 
σιν τών όποιων ό ΐεύλλογος

ήσκησε πρόσφυγάς ένώπιον 
τοΰ Χυμβουλίου ’ Επικρά
τειας. 'Ομοίως προσφυγήν 
ήσκησεν ό Σύλλογος ένώπι
ον τοΰ ’Ανωτ. διοικητικού 
δικαστηρίου διά τήν άκύ- 
ρωσιν καί άλλης άποφάσεως 
τοΰ κ. 'Γπουργοΰ τής ’Ερ
γασίας, διά τής όποιας έ- 
τροποποιήθη ό Κανονισμός 
τοΰ Ταμείου Συντάξεων, 
διά νά ικατατοπισθοΰν οί 
συνάδελφοι πλήρως έπί τοΰ 
όλου θέματος δημοσιεύον
ται τά κείμενα τών προσφυ
γών διά τοΰ Συλλογικού 
μας δελτίου.

Γενικόν έκ τών άνωτέρω 
προκύπτει συμπέρασμα, ό
τι δύο είναι οί αίτιοι τής 
ζημίας τών ’ Ασφαλιστικών 
Ταμείων: ό νέος Τραπε

ζιτικός ’ Οσγανισμός καί ή » 
Τράπεζα τής Ελλάδος 
καί άπό αυτούς τό Προσω- 
πικόν τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος άξιοι τήν 
έπανόρθωσίν της.

Συνάδελφοι,

Μακράν πάσης κακώς νο- 
ουμένης σκοπιμότητος ό Α
πολογισμός δέον νά άπεικο- 
νίζη τήν πραγματικότητα 
καί νά έξι στο ρή με γυμνήν 
τήν άλήθειαν τό γενόμενα. 
Την εικόνα τής άληθείας 
καί τής πραγματικότητος 
έμφανίζει ό ’ Απολογισμός 
μας. δί ένέργειαί μας, πα
ρά τήν άντίθετον διαβολήν, 
κίνητρον έσχον τήν έξυπη- 
ρέτησιν άποκλειστικώς καί

μόνον τής Συλλογικής ιδέ
ας καί τήν έπικράτησιν τοΰ 
δικαίου.

’ Ατυχώς μία κατάστασις 
ίδικίας έπεβλήθη καί εις τό,' " 
αιωνόοιον "Ιδρυμα καί εις; 
τό Προσωπικόν του. ’Άρ« 
σιν επομένως τής άδικίας; 
καί έπικράτησιν τής δικαιο
σύνης είναι φυσικόν νά έχη 
περιεχόμενον ό Συλλογικός 
’Αγών. Καί εις ένα τοιοΰ» 
τον άγώνα καλείται νά άπο- 
δυθή ή μέλλουσα νά μάς 
διαδεχθή διοικητική ’Επι
τροπή.
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ΚΑΙ ΕΑλΑΑΟΣ ΕΙΟΙΙΟΝ ΤΟΥ Σ1ΜΕΟΥΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
(Συνέχεια έκ τής 7ης σελίδος) 

σιν Κυβερνητικού ’Επιτρόπου παρά τφ 
Δ. Συμβουλίιρ τοΰ Ταμείου Συντάξεων 
με τά έν τφ νόμφ τούτιρ δικαιώματα. 
Κατά τήν σαφή και μή έπιδεχομένην
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:: επί TiiA δίκΑ-ί 
:ίΣΤ IKSSA Ε δί Ε Ρ- $ 
| ΓΕΙίϊδί ΤΒΧΓ ΑΠΟ- $ 
I; APOEXTSiA |
!; ----- ------ |
1; Συνάδελφοι,
!> Έξ αφορμής τεθέντων εις <; 
|> τον Σύλλογον έ ρωτημάτων ά- <;
! ί νακοινοΰμεν τά κάτωθι : >
Ι! 01 υπάλληλοι τής Εθνικής $ 
;! Τραπέζης τής 'Ελλάδος, είς |
; 1 τους όποιους ή ’Εθνική Τρά-;!

πεζά 'Ελλάδος και ’Αθηνών έ- $ 
jj κοινοποίησε καταγγελίας συμ-j; 
<; βάσεως εργασίας δύνανται νά ■;
<; προσβάλουν τήν καταγγελίαν <; 
'; ταύτην ώς άκυρον και έν γένει <>
! I νά επιδιώξουν δικαστικώς τήν S 
!! Ικανοποίησιν διαφόρων δικαιω- ΐ! 
|! μάτων των, προσβαλλόμενων | 
|ί έκ τής τοιαύτης ένεργείας τής!! 
;! Τραπέζης. Ή δικαστική έπιδί- !ί 
;! ωξις τών δικαιωμάτων των πε- ;! 
;! ριορίζεται ύπό βραχειών προ- ;[ 

θεσμιών ανατρεπτικών. ;!
<; ’Ορθόν λοιπόν είναι έκαστος 
ί; τών ενδιαφερομένων νά προσφύ ν 
!> γη είς δικηγόρον τής έκλογής <; 
!> του διά τάς ένδεδειγμένας δι- <> 
$ καστικάς ένεργείας. %
| ’Επειδή καθίσταται πρόδη- |j ιτπειοη καθίσταται προοη- » 
| λον, δτι απαιτείται συνταύτι- ;!

εκαστην και κατα τας ώρας # 
;; 7 — 8 μ.μ. έν τοΐς Γραφείοις !> 

τής Λέσχες αυτού Γ Ακαδημί
ας 60) άνευ οΰδεμι&ς έπιβα- 

<; ρύνσεως τών μελών του, τάς 
S δεούσας οδηγίας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ $

mwvmvHVHmmiuvHvmw

άλλο ί αν ερμηνείαν διάταξιν ταύτην ρη- 
τώς ορίζεται δτι αί διατάξεις τών άρ-
ρων 3 καί 4 (τών προβλεπόντων τήν 
σύνθεσιν τοΰ Δ. Συμβουλίου καί τον 
διορισμόν Κυβερνητικού ’Επιτρόπου) 
δέν έχουσιν εφαρμογήν εϊμή έπί Όργα 
νιίτμών Κοινωνικής ’Ασφαλίσεως χαρα 
κτηριζομένων ώς νομικών προσώπων δη 
μ οσίου δικαίου, ένφ τό Ταμεΐον Συντά 
ξεων, καθ’ ά προείρηται καί ώς έκρί- 
θη παρά τοΰ Δικαστηρίου Υμών, τυγ
χάνει σωματειακός οργανισμός ιδιωτι
κού δικαίου.

3) Διότι ή προσβαλλόμενη άπόφα- 
σις κατ’ ουσίαν παρέβη τάς διατάξεις 
α) τοΰ άρθρου 59 παρ. 1 τοΰ A. Ν. 
11)11)1953 ώς ήρμηνεύθη διά τοΰ 
Α.Ν. 694)1937, 6) τοΰ Ν.Δ. 2520) 
1953, γ) τοΰ άπό 30)4)1946 Ν. Δ. 
καί δ) τοΰ άρθρου 2 τοΰ Ν. 2070)
1952, φευδώς έρμηνεύσασα καί έσφαλ- 
μένως έφαρμόσασα ταύτας, καθόσον" 
είς τάς διατάξεις ταύτας ώς καί εις τήν 
διαληφθεΐσαν διάταξιν τοΰ Α.Ν. 1778 
51 καί είς τό έδαφος εφαρμογής αυ
τών δεν εμπίπτει νομικόν πρόσωπον, 
’Οργανισμός μή δημόσιος τήν προέλευ 
σιν, οΰ ή έναντι τής Διοικήσεως αυτο
τέλεια τυγχάνει συνταγματικώς κατο
χυρωμένη (άρθρον 11 τοΰ προϊσχύσαν- 
τος καί τοΰ νΰν ϊσχύσαντος Συντάγ
ματος).

4) Διότι άλλως καί δλως έπικουρι- 
κώς καί έάν έτι ήθελε κριθή δτι ό Υ
πουργός ’Εργασίας έκέκτητο δικαίων- 
μα έκ τών έν τφ προηγουμένφ λόγφ 
διατάξεων νά προβή είς τροποποίησινί 
τοΰ Κανονισμού τοΰ Ταμείου Συντάξε 
ων, οΰτος παρέβη ουσιώδη τύπον διατε 
ταγμένον περί τήν ενέργειαν τής πρά- 
ξεωις, συμφώνως προς τό άρθρον 2 τοΰ 
Ν. 2070)1952 δερ επιτάσσει όπως 
ό τρόπος τής συνθέσεως τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου τών Ταμείων κυρίας 
καί επικουρικής άσφαλίσεως καθόριζε 
ται έκάστοτε δι’ άποφάσεως τοΰ Υ
πουργού ’Εργασίας μετά γνώμην τοΰ 
Δ. Συμβουλίου έκάστου τούτων καί 
γνωμάτευαιν τοΰ παρά τφ Ύπουργείφ 
Συμβουλίου Κοινωνικής Άσφαλίσεως^ 
καθόσον ή τροποποίησις τοΰ άρθρου

I τοΰ Ταμείου Συντάξεων ώς προς το 
λοιπόν περιεχόμενον (πλήν τής έκ πε
ριτροπής προεδρείας ύπό τών Διοικη
τών τών Τροτπεζών 'Ελλάδος καί ’Ε
θνικής) έγένετο άνευ γνώμης τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου τοΰ Ταμείου, ή- 
τις ούτε κάν έζητήθη παρά τοΰ Ύπουρ 
γείου, καί παρά τάς άντιθέτους γνωμα. 
τεύσεις τοΰ Συμβουλίου Κοιν. Άσψαλί 
σεως, τάς ληφθείσας άλλως τε παρά 
τήν έλλειψιν γνώμης τοΰ Δ. Συμβου
λίου τοΰ Ταμείου περί τοΰ τρόπου συν
θέσεως αύτοΰ. Δι’ δ άκυρωτέα καθί
σταται ή προσβαλλομένη άπόφασις 
ελλείψει άληθοΰς, νομίμου καί σκόπι
μου αιτιολογίας διά τής παραβάσεως 
ουσιώδους τύπου έκ τής έλλείψεως γνώ 
μης τοΰ Δ. Συμβουλίου, έπιβαλλομέ- 
νης ύπό τής άνωτέρω, διατάξεως.

111. ’Επειδή ή προσβαλλομένη ά- 
πόφασις τυγχάνει διοικητική πράξις 
έκτελεστή ΰποκειμένη είς τον άκυρωτι— 
κόν έλεγχον τοΰ Συμβουλίου τής ’Επι
κράτειας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

καί όσους άλλους λόγους άκυρώσεως 
έπιφυλασσόμεθα νά προσθέσωμεν.

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Νά γίνη δεκτή ή παρούσα. — Νά: 
άκυρωθή ή προσβαλλομένη ύπ’ άριθ. 
56045) 1953 άπόφασις τοΰ Υπουργού 
’Εργασίας καί νά καταδικασθή τό Δη
μόσιον είς τήν έν γένει δικαστικήν δα
πάνην.

’Αντίκλητον ήμών διορίζομεν τον 
πληρεξούσιον ήμών Δικηγόρον κ. Ί- 
ωάννην Καποδίστριαν (Άθήναι, οδός 
Κανάρη 21α).

Έν Άθήναις τή 20 Νοεμβρίου 1953 

'Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος 

I. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡIΑΣ


