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Άγα,πνιτοΙ Συνάδελφοί,
Την ηροοεχή Πεμ-ητην, $>) 1 Υ ) ΣΪ>Τ!® zcti ώ

ραν 1/4.30', εις την Α’ίΟουοαν Συναλλαγών τοϋ 
Κεντρεζοϋ Κ.αταβτήμ.ατος της Έβνιζης Τρα«έξης 
(Αιόλου 86) ζαλείβΒε εές ουγζέντρωβιν διά 
τό άναζΰψαν ζαί πάλιν Άοφαλιβτιζόν θεμ,α.

Κατά την έν λόγιρ ουγζέντρωβιν, από την ό
ποιαν λόγιρ του άζρως σοβαρού του ζητημ,ατος δεν 
επιτρέπεται ζαί δεν πρέπει νά άπουσιάση ο ύ δ ε ί ς 
συνάδελφος, θα γίνη άνάπτυςις του βέμ.ατος ζαί 
των σοβαρών ζινδύνων εζ της προβλεπομ,ένης μ.ε- 
ταβολης επί τοϋ προζειμένου βάσει τοϋ σχεδίου 
Λϊομοβετιζοΰ Αιατάγματος «Περί Άλληλοβοηθη- 
τιζών Σωματείων» ζαί θα ληφβοϋν σχετιζαί Απο
φάσεις ζλπ.

Με συναδελφιζοϋς χαιρετισμούς
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΪΙ'ΜΒΟΓΑΙΑ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Έχοντες ύπ’ δψιν τά άρθρα 10 καί 11 τοΰ Καταστα

τικού τοΰ Συλλόγου
ΚΑΛΟΤΜΕΝ

Τά μέλη τοΰ Συλλόγου είς ’Έκτακτον Γεν. Συνέλευσιν
διά την 9ην Νοεμβρίου 1972, ήμέραν Πέμπτην καί ώραν 
5.30' μ.μ. είς την αίθουσαν Ταμείων Τίτλων τοΰ Κ. Κατ)τος 
τής Ε.Τ.Ε. μέ θέμα:

(Προσαρμογή των διατάξεων τοΰ Καταστατικού είς 
τάς διατάξεις των Ν.Δ. 795)71 καί 890)71 «περί 
επαγγελματικών Σωματείων καί Ενώσεων»),

Έν περιπτώσει μή απαρτίας ή Γεν. Συνέλευσις θά έπα- 
ναληφθή τήν 13ην Νοεμβρίου ήμέραν Δευτέραν, ώραν 5.30' 
μ.μ. είς τον αυτόν τόπον καί μέ τό αυτό θέμα, ήτις θά είναι 
καί ή τελευταία.

ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΝ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΤΣ
Ν-ΙΚΟΛ. ΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΛ. ΡΩΣΣΕΤΗΣ

© Τό κείμενον του καταστατικού τό όποιον καλείται νά έγκρινη ή Γεν. Συνέλευσις
ΙΙαραθέτομεν κατωτέρω τό πλήρες κείμενον τοΰ κατα

στατικού τοϋ Συλλόγου μας προσηρμοσμένον είς τάς διατάξεις 
των Ν.Δ. 795) 71 καί 890) 71. Ή προσαρμογή αΰτη τυγχά
νει υποχρεωτική καί δέον νά συντελεσθή μέχρι τής 31ης Δε
κεμβρίου 1972. Διευκρινίζεται, δτι, α'ι τροποποιήσεις τοϋ 
καταστατικού, τάς οποίας ή Γενική Συνέλευσις τών μελών τοϋ 
Συλλόγου μας, καλείται νά έγκρίνη, περιωρίσθησαν καθαρώς 
είς μόνην τήν προσαρμογήν των ίσχυουσών διατάξεων πρός 
τά Ν.Δ. 795) 71 καί 890)71.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A
ΣΥΣΤΑΣΙΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

’Άρθρον Ιον
Συ'ΐστάται Σωματεΐον ύπό των 

‘Υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, έδρεΰον έν Άθήναις, 
ύπό την έπωνυμίαν «ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙ
ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ
ΔΟΣ».

Σκοπός αύτοϋ είναι ή προστασία 
καί ή προαγωγή των ήθικών, οικο
νομικών και επαγγελματικών συμ
φερόντων, των μελών αύτοϋ.

Τό( μέσα, 8Γ ών δύναται νά έπι- 
διωχδή ή πλήρωσις τοΰ σκοπού τού
του, είναι πάντα τά ύπό τοΰ Συν
τάγματος καί τών Νόμων προστα- 
τευόμενα καί έπιτρεπόμενα, ή με
λέτη καί παρακολούθησις τών έ
παγγελματικών καί Κοινωνικών ζη
τημάτων, ή διατή,ρησις έντευκτη- 
ρίου, Βιβλιοθήκης Σχολών, ή όργά- 
νωσις έκδηλώσεων τοΰ Συλλόγου 
καί λοιπά.

’Άρθρον ί£ον
"Ο Σύλλογος άποτελεΐται έκ τα

κτικών καί έπιτίμων μελών. 
"Άρθρον 3ον

1. Τακτικά μέλη τοϋ Συλλόγου 
δύνανται νά εΐναι πάντες οί υπάλ
ληλοι τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος ανεξαρτήτως προελεύσεως 
ή παρεχομένης έργασίας.

Επίτιμα μέλη τοΰ Συλλόγου 
δύνανται νά όνομασθώσι δΓ άποψά- 
σεως τής Γεν. Συνελεύσεως τών τα
κτικών μελών τοϋ Συλλόγου πρόσω
πα διακεκριμμένα, τά όποια προσ- 
έφερον άποδεδειγμένως άξιολόγους 
ύπηρεσίας διά τήν έπίτευξιν τών 
σκοπών τοΰ Συλλόγου, ή έδρασαν 
ΰπέρ τών σκοπών αύτοϋ, Τά έπίτι- 
μα μέλη διατηρούν τον τίτλον τού 
μέλους τού Συλλόγου, άλλά δέν 
συμμετέχουν εις τήν ένεργόν ζωήν 
καί είς τάς Γεν. Συνελεύσεις αυτού, 
στερούνται τοΰ δικαιώματος τού 
έκλέγειν καί έκλέγεσθαι και οΰδέν 
δικαίωμα έπί τής Διοικήσεως και 
τής διαχειρίσεως εχαυσιν.

2. Τά μέλη τού Συλλόγου δέν έ- 
πιτρέπεται νά είναι μέλη, ΰφ’ οίαν- 
δήποτε ιδιότητα, έτερον επαγγελ
ματικού Σωματείου τού προσωπικού 
τής Έθν. Τραπέζης τής "Ελλάδος. 
Μέλος τοΰ Συλλόγου, τό όποιον είναι 
μέλος έτερον έπαγγελματικοΰ Σω
ματείου τοΰ προσωπικού τής Ε.Τ. 
Ε., διαγράφεται δΓ άποφάσεως τού 
Δ.Σ τοΰ Συλλόγου, έφ’ όσον παρά
λειψη νά αίτήσηται τήν διαγραφήν 
αυτού έκ τού έτέρου Σωματείου.

3. Μετ’ άπόφασιν τού Δ.Σ. τού 
Συλλόγου μέλη προερχόμενα έξ έ- 
τέρων Συλλόγων τοΰ Προσωπικού

τής Τραπέζης διατηρούν τυχόν ει
δικά δικαιώματα, ών άπήλαυον, ώς 
καί τάς είδικάς ΰποχρεώσεις, είς 
ας ύπέκειντο έκ τής ιδιότητάς των 
ώς μελών τών Συλλόγων τούτων.

4. Διά νά έγγραφή τις μέλος τοΰ 
Συλλόγου απαιτείται: α) νά ύπο- 
βάλη πρός τό Δ.Σ, τοΰ Συλλόγου 
έγγραφον αϊτησιν, δι’ ής νά αίτή- 
ται τήν είς τό μητρώον τών μελών 
έγγραφήν του, β) νά εΐναι ύπάλλη- 
λος τής Έθν. Τραπέζης τής Ελλά
δος, γ) νά έχη σνμπληρώση τό 
18ον έτος τής ηλικίας, δ) νά μή 
έστερήθη τοΰ δικαιώματος τής έ- 
λευθέρας ίδρύσεως συνεταιρισμών 
ή ένώπιον προσώπων δΓ άποφάσε
ως οίουδήποτε δικαστηρίου καί δι’ 
όσον χρόνον διαρκεΐ ή στέρησις αυ
τή, ε) νά μή έχη στερηθή τών πολι
τικών καί αστικών δικαιωμάτων καί 
ά μή έχη καταδικασθή δΓ οίοδή- 

ποτε άδίκημα είς βαθμόν Κακουρ
γήματος καί στ) νά δηλώση έγγρά
φως δτι αποδέχεται άνεπιφυλάκτως 
τάς διατάξεις τού παρόντος Κατα
στατικού, καί τάς νομίμους απο
φάσεις τής Γεν. Συνελεύσεως. ’Α
νήλικοι άνω τών 18 έτών δέν έγγρά- 
Φονται μέλη τοΰ Συλλόγου ή έγγρα- 
φέντες διαγράφονται έάν ό Πατήρ 
αΰτώ’' ή ό Επίτροπος ή ό Κηδε- 
μών δέν συναινεΐ είς τήν έγγραφήν 
και άναγγείλη τούτο έγγράφως 
πρός τήν Διοίκησιν τοΰ Συλλόγου.

Έπί τών πρός έγγραφήν είς τό 
μητρώον τών μελών αιτήσεων άπο 
φασίζει τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου

Μετά τής αίτήσεως ύποβάλλον- 
ται τά σχετικά δικσιολογητικά ή 

' σχετική ΰπεύθυνος δήλωσις.
Είς περίπτωσιν άπορρίψεως ύπό 

τοΰ Δ.Σ. τής πρός έγγραφήν αίτή
σεως δικαιούται ό ένδιαφερόμενος 
νά προσφυγή είς τήν Γεν. Συνέλευ- 
σιν, είς ήν είσάγεται ή προσφυγή 
κατά τήν πρώτην τακτικήν ή έκτα
κτον σύνοδον.

"Άρθρον /4ον
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Τά τακτικά Μέλη τού Συλλό

γου ΰπσχρεοΰνται νά καταβάλλωσι 
είς τό Ταμεΐον τού Συλλόγου: α) 
μηνιαίαν συνδρομήν, καθοριζομένην 
έκάστοτε δΓ άποφάσεως τής Γεν. 
Συνελεύσεως καί κυμαινομένην με
ταξύ τοΰ ποσοστού 0,50 — 1% έ- 
πΐ τών πόσης φύσεως τακτικών μη
νιαίων αποδοχών αυτών παρακρα- 
τουμένην ύπό τής Τραπέζης έκ τών 
αποδοχών έκαστου κατά τήν ήμέραν 
τής πληρωμής. Μέλη καθυστεροϋντα 
τήν καταβολήν τής μηνιαίας εισφο
ράς των έπί τρεις καί πλέον μή
νας, διαγράφονται ύποχρεωτικώς

τοϋ μητρώου τών μελών δι’ άποφά
σεως τού Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου, έπα- 
νεγγραφόμενα καί άνακτώντα τήν 
ιδιότητα τού μέλους μετά τών συ
ναφών δικαιωμάτων άμα τή κατα
βολή άπασών τών καθυστερουμένων 
συνδρομών.

2. Παν μέλος δικαιούται νά άπο- 
χωρήση τού Συλλόγου, ΰποβάλον 
αϊτησιν διαγραφής του έκ τού μη
τρώου τών μελών, ΰποχρεοΰται ό
μως νά καταβάλη άπάσας τάς συν- 
δρομάς τού τρέχοντος έτους, δΓ ας 
τά μέλη ένάγονται κατά τήν διαδι
κασίαν τών άρθρων 663—676 Κ. 
Πολ. Δικ., τού Συλλόγου έπέχοντος 
θέσιν έργαζομένου.

3. Πάν μέλος τού Συλλόγου δια
γράφεται τοΰ μητρώου τών μελών 
δΓ άποφάσεως τοΰ Δ.Σ. είς τάς 
κάτωθι περιπτώσεις:

σ) έάν έξ οίουδήποτε λόγου έλύ- 
θη ή μετά τής Έθν Τραπέζης τής 
Ελλάδος έργασισκή σχέσις. β) έ
άν δυνάμει τελεσιδίκου άποφάσεως 
οίουδήποτε Δικαστηρίου έστερήθη 
τού δικαιώματος τής έλευθέρας ί
δρύσεως συνεταιρισμών ή ένώσεως 
προσώπων, ή έάν έστερήθη τών πο
λιτικών δικαιωμάτων, καθώς καί έ
άν κατεδικάσθη τελεσιδίκως δι’ ά
δίκημα, τιμωρούμενον είς βαθμόν 
κακουργήματος.

"Άρθρον ίίον
1. Τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου έντός 

10 ή μερών άπό τής έκλογής του, 
συνέρχεται έπιμελεία τοΰ λαβόντσς 
τάς πλείονας ψήφους συμβούλου, 
καί έν περιπτώσει παραλείψεως αυ
τού έπιμελείφ τού έν συνεχεία συμ
βούλου είς τά γραφεία τού Συλλό
γου και συγκροτείται είς σώμα. Κα
τά τήν πρώτην τούτην συνεδρίασιν 
αυτού εκλέγει εϊτε έκ τών μελών αυ
τού, είτε καί έκτος τών μελών αΰ- 
ού, τριμελές πειθαρχικόν συμβοΰ- 
λιον, οπερ άποφασίζον κατά πλειο- 
ψηφίαν τών μελών αύτοϋ προτείνει 
είς τό Δ.Σ. τήν επιβολήν είς τά μέ
λη τού Συλλόγου πειθαρχικών ποι-
ών. "Οταν ό παραβάτης συγκατα

λέγεται μεταξύ τών μελών τού Δ. 
Σ., οϋτος δέν λαμβάνει μέρος κατά 
τάς συνεδριάσεις αύτοΰ, καθ’ ας 
κρίνεται ή πειθαρχική αύτοΰ δίω- 
ξις, αντικαθιστάμενος ύπό τοΰ ανα
πληρωματικού.

2. Ώς πειθαρχικοί παραβάσεις 
θεωρούνται: α) πάσα διαγωγή ά- 
συμβίβαστος πρός τήν ιδιότητα τοΰ 
μέλους, β) ή άπρεπης συμπεριφο
ρά πρός τό Δ.Σ. και τούς Συναδέλ
φους γ) ή δΓ ύπαιτίου πράξεως ή 
παραλείψεως παρά&ασις τών διατά
ξεων τής περί σωματείων νομοθε
σίας τοΰ Καταστατικού καί τών νο
μίμων άποφάσεων τών Γεν. Συνε
λεύσεων

3. Πειθαρχικοί ποιναί, ας δύνα- 
ται τό Δ.Σ. μετ’ άπόφασιν τού Πει 
θαρχικοΰ Συμβουλίου, νά έπιβάλη 
είναι: α) έγγραφος παρατήρησις, 
β) αποβολή άπό τών γραφείων τοΰ 
Συλλόγου, γ) Πρόστιμον, ίσον πρός 
τάς άποδοχάς τοΰ έγκαλουμένου τό 
πολύ τριών ήμερών καί δ) διαγρα
φή άπό τά μητρώα τών μελών, έφ’ 
οσον καθ’ υποτροπήν τό μέλος ύπέ- 
πεσεν είς πειθαρχικόν παράπτωμα.

Τά έπιβαλόλμενα πρόστιμα περιέρ
χονται είς τό Ταμεΐον Υγείας.

4. Τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον, 
εύ3ύς ώς περιέλθη είς αύτο ή έγ- 
κλησις συγκεντρώνει τά στοιχεία 
τής παραβάσεως, εξετάζει μάρτυ
ρας, καί καλεΐ έγγράφως τον εγκα- 

! λούμενοτ δπως λαμβάνων γνώσιν 
τών είς βάρος του στοιχείων έκθέ- 
τη τάς απόψεις του έντός έπτά ή
μερών, είς περίπτωσιν δέ προτάσε- 
ως μαρτύρων έξετάζει τούτους. Έν 
συνεχείςι τό Πειθαρχικόν Συμβούλι
ον συντάσσει τό πόρισμα τών άνα- 
κρίσεων, δπερ μετά σχετικής προ- 
τάσεως καί τοΰ δλου ψακέλλου δια
βιβάζει άμελητί είς τό Δ.Σ. τοϋ 
Συλλόγου, τό όποιον αποφασίζει έ
πί τής κατηγορίας διά μυστικής 
ψηφοφορίας.

Κατά τής άποφάσεως τοϋ Δ Σ. 
δικαιούται ό έγκληθείς νά προσφυ
γή ένώπιον τής Γεν. Συνελεύσεως 
έντός 10 ήμερών άπό τής πρός αυ
τόν γνωστοποιήσεως τής άποφάσε
ως τοΰ Δ.Σ. *Η ένώπιον τής Γεν. 
Συνελεύσεως προφυγή αϋτη τίθεται 

1 ύπό τήν κρίσιν αυτής ΰποχρεωτι- 
κώς κατά τήν πρώτην μετά την ά- 
σκησίν της τακτικήν ή έκτακτον σύ
νοδον. Κατά τών άποφάσεων τής Γ. 
Συνελεύσεως, δΓ ών διατάσσεται ή 
αποβολή έκ τοΰ Συλλόγου έπιτρέ- 
πεται ή κατ’ άρθρ. 88 Α.Κ. προσ
φυγή.

’Άρϋρον 6ον
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πόροι τοΰ Συλλόγου εΐναι οί έ
ξης:

1. Αί σύνδρομα! τών τακτικών 
μελών, καθοριζόμεναι κατά τά έν 
άρθρψ 4 οριζόμενα.

2. Αί πρόσοδοι τής περιουσίας 
τοΰ Συλλόγου.

3. Αί δωρεσί, κληροδοσία: ή κλη- 
ρσνομίαι ώς και πάσα άλλη οικονο
μική ένίσχυσις ή έκτακτοι πρόσο
δοι.

Αί δωρεσί, κληροδοσίαι, καί κλη- 
ρονομίαι, γίνονται άποδεκταί, άπο- 
φάσει τοΰ Δ. Συμβουλίου, ύπό τού 
Προέδρου αύτοΰ, αί δέ κληροδοσίαι 
καί κληρονομίαι πάντοτε μέ τό ευ
εργέτημα τής άπογραφής.

4. "Η οικονομική ΰποβοήθησις πα 
ρά τοΰ ’Οργανισμού Διαχειρίσεως 
Ειδικών Πόρων Εργασιακών Σωμα
τείων (ΟΔΕΠΕΣ).

’ΆρΟρον Ψον
ΑΙΟΙΚΗΣΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα Διοικήσεως τοΰ Συλλό
γου είναι:

α) Ή Γενική Συνέλευσις τών τα
κτικών μελών.

β) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
γ) "Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

’Άρθρον ®ον
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Είς τήν Γεν. Συνέλευσιν τών τα
κτικών μελών ανήκει ή άνωτέρα Δι- 
οίκησις τοΰ Συλλόγου. Τά τακτικά 
μέλη συνέρχονται είς τακτικάς καί 
έκτακτους Συνελεύσεις.

Διά τήν συμμετοχήν είς τήν Γεν. 
Συνέλευσιν απαιτείται όπως τό μέ
λος έχει έκπληρώση πάσας τάς έκ 
τοΰ παρόντος Καταστατικού προ- 
βλεπομένας οικονομικός υποχρεώ
σεις του.

’Άρβρον 5>ον
Κατ’ έτος καί έντός τοΰ μηνός 

’Ιανουάριου συγκαλεΐται ή τακτική 
Συνέλευσις τών μελών, καθ’ ήν τί
θενται ύπό τήν κρίσιν καή τον έ
λεγχον τών μελών: 1) Τά πεπρα
γμένα, ό απολογισμός τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου διά τό λήξαν έ
τος καί ό προϋπολογισμός τοΰ ε
πομένου, 2) ή έκθεσις τών έλεγκτών 
έπί τής διαχειρίσεως τοΰ Δ. Συμ
βουλίου, 3) πάν άλλο θέμα ΰπο- 
βληθησόμενον ύπό τήν κρίσιν τής 
Συνελεύσεως καί 4) άνά διετίαν αί 
άρχαιρεσίαι πρός άνάδειξιν Προέ
δρου τών Συνελεύσεων, μελών τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου καί τής Ε
ξελεγκτικής Επιτροπής. Είς τήν ύ
πό στοιχεΐον 3 τοΰ παρόντος άρ
θρου περίπτωσιν τά ύποβληθησόμε- 
να θέματα τίθενται, εϊτε δΓ άπο
φάσεως τοΰ Δ. Συμβουλίου, εϊτε 
διά προτάσεως έγγραφου ύπογε- 
γραμμένης ύπό τοΰ 1)20 τουλάχι
στον τών τακτικών μελών, υποβάλ
λονται δέ πρός τήν Συνέλευσιν πέν
τε (5) τούλάχιστον ημέρας προ τής 
τεταγμένης δΓ αυτήν ήμέρας. ‘Η 
έκθεσις τών πεπραγμένων καί ό ά- 
πολογισμός τοΰ Δ.Σ., ώς καί ή έκ- 
θεσις τών έλεγκτών τίθενται είς 
τήν διάθεσιν τών μελών πέντε (5) 
ήμέρας προ τής Συνελεύσεως. Κα
τά τήν τακτικήν άνά διετίαν Συνέ- 
λευσιν έκλέγεται ή Κεντρική Εφο
ρευτική Επιτροπή, άποτελουμένη 
έκ πέντε τακτικών μελών καί δύο 
άναπληρωματικών, ήτις θά διεξα- 
γάγη τάς άρχαιρεσίας.

Είς τήν διάθεσιν τής έφορευτικής 
έπιτροπής τίθενται τά γραφεία, τό 
κατάστημα τοΰ Συλλόγου, τό υπαλ
ληλικόν και υπηρετικόν προσωπικόν 
καί άπας έν γένει ό μηχανισμός 
τής λειτουργίας τών υπηρεσιών τοΰ 
Συλλόγου.

Αί άρχαιρεσίαι, άφορώσαι τήν 
έκλογήν τοΰ Προέδρου Συνελεύσεων, 
Μελών τοΰ Διοικ. Συμβουλίου καί 
τής Εξελεγκτικής Έπιτροπής προ
κηρύσσονται ύπό τής Κεντρικής Ε
φορευτικής Έπιτροπής εϊκοσι (20) 
ήμέρας προ τής όρισθησομένης διά 
τάς αρχαιρεσίας, ήτις δέν δύναται 
νά άπέχη πέραν τοΰ μηνός άπό τής 
ήμέρας τής τακτικής Συνελεύσεως. 
Είς τήν Κεντρικήν Εφορευτικήν Ε
πιτροπήν, έντός 3 ήμερών άπό τής 
προκηρύξεως τών άρχαιρεσιών κα
τατίθενται τά ψηφοδέλτια κατά πλή 
ρεις συνδυασμούς ύποψηφίων. Ή 
άνακήρυξις τών ύποψηφίων συνδυα
σμών γίνεται ύπό τής Κεντρικής Ε
φορευτικής Έπιτροπής μετά 48 ώ
ρας άπό τής λήξεως τής προθεσμί
ας καταθέσεως. Διορθώσεις καί 
άντικαταστάσεις συνδυασμών καί 
ψηφοδελτίων έπιτρέπονται 24 ώρας 
πρά τής άνακηρύξεως τών ύποψη
φίων συνδυασμών ύπό τής Κεντρι
κής Έφορευτικής Έπιτροπής, ά- 
παγορευομένης πόσης μετά ταΰτα 
μεταβολής.

’ΆρΟρον ΣΟον
’Έκτακτος Συνέλευσις καλείται 

όταν κρίνη τούτο έπάναγκες τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον ή αίτήσηνται 
τήν σύγκλησιν αύτής τό 1)20 τών

ταμειακώς έν τάξει τακτικών μελών 
δΓ έγγραφου πρός τό Δ. Συμβού
λιον αναφοράς, όριζούσης τά πρός 
συζήτησιν θέματα. Διά τάς έκτα
κτους Συνελεύσεις καί τήν απαρτί
αν αυτών κρατοΰσι τά διά τάς τα
κτικάς οριζόμενα. Κατά ταύτας ού- 
δέν συζητεΐται θέμα, έκτος έκείνου 
ή έκείνων άτινα άπετέλεσαν τό άν- 
τικείμενον τής συγκλήσεως αυτής.

Τό Δ. Συμβούλιον όφείλει νά κα- 
λέση τήν έκτακτον Συνέλευσιν έντός 
πέντε (5) τό πολύ ήμερών άπό τής 
πρός αύτήν έπιδόσεως τής πρός 
σύγκλησιν αίτήσεως, άλλως αϋτη 
καλείται ύπό τής Έποπτευούσης 
αρχής.

’ΆρΟρον 11ον
Τάς τακτικάς καί έκτακτους Συ

νελεύσεις, ώς καί τά μέλη πρός έ- 
νέργειαν έκλογών, καλεΐ τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον διά προσκλή
σεων τοιχοκολλουμένων έν τψ Κα- 
ταστήματι τοΰ Συλλόγου προ 3 η
μερών, προκειμένου τόσον περί τα
κτικών οσον και περί έκτακτων Συ
νελεύσεων, προ τής πρός σύγκλη- 
σιν τής Συνελεύσεως καθοριζομένης 
ήμέρας.

Έν παραλείψει δέ καί άρνήσει 
τούτου προσκαλεΐ τήν Συνέλευσιν ή 
Εποπτική ’Αρχή ή αΰτεπαγγέλτως 
ή έφ’ όσον ζητήσωσι τούτο τό 1)20 
τών έκπληρωσάντων τάς υποχρεώ
σεις των μελών.

’Έκτακτος Γεν. Συνέλευσις συγ- 
καλεΐται ύποχρεωτικώς πρός διεξα
γωγήν μερικών αρχαιρεσιών καί 
πλήρωσιν κενωθεισών θέσεων έν τώ 
Δ.Σ., έφ’ οσον τά απολειπόμενα μέ
λη τοΰ Δ.Σ. άρκοΰν διά τήν συγ- 
κρότησιν όπταρτίας καθώς καί πρός 
έκλογήν νέου Δ.Σ. είς περίπτωσιν 
καθ’ ήν κατά τάς διατάξεις τοΰ άρ
θρου 19 ΝΔ 890)71 προβλέπεται ό 
διορισμός προσωρινής Διοικήσεως. 
"Η θητεία τών ούτως έκλεγομένων 
μελών τοΰ Δ.Σ. αφορά τό άπομένον 
υπόλοιπον χρονικόν διάστημα μέχρι 
συμπληρώσεως τής θητείας τοΰ 
προηγηθέντος Δ. Σ.

’Άρβρον Ιίέον
Δικαίωμα ψήφου έχουσι πάντα 

τά είς τό Κεντρικόν Κατάστημα τής 
Τραπέζης, είς τά έν Άθήναις, Πει- 
ραιεΐ, Περιχώροις καί Έπαρχίαις 
Υποκαταστήματα αυτής άνήχοντα 
τακτικά μέλη τοΰ Συλλόγου, ψηφί- 
ζουσι δέ μόνον έφ’ οσον εύρίσκονται 
αυτοπροσώπως είς τούς τόπους έν
θα διεξάγεται ή ψηφοφορία.

Προκειμένου περ’ι θεμάτων άφο- 
ρώντων: 1) ’Αρχαιρεσίας, 2) έκ- 
φρασιν εμπιστοσύνης, 3) τροποποί- 
ησιν Καταστατικού καί 4) διάλυσιν 
τοΰ Συλλόγου, τά τακτικά μέλη τοΰ 
Συλλόγου, τά άνήκοντα είς τά έν 
ταΐς Έπαρχίαις Κααστήματα τής 
Τραπέζης ψηφίζουσιν είς τον τόπον 
τής παραμονής των ένθα έδρεύει "Υ 
ποκατάστημα, έφ’ όσον έν τή έδρςι 
τοΰ "Υποκαταστήματος τούτου πα- 
ραμένουσι (7) έπτά τούλάχιστον1 
τακτικά μέλη τοΰ Συλλόγου. Είς 
περίπωσιν καθ’ ήν έν τή έδρα οί
ουδήποτε ‘Υποκαταστήματος παρα- 
μένουσιν όλιγώτερα τών έπτά (7) 
τακτικών μελών τοΰ Συλλόγου τά
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μέλη ταΰτα ψηφίζουσιν έν Αδη να ι ς 
η εις την έδραν έτέρου Υποκατα
στήματος, όριζομένου ύπό τής Κεν
τρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

‘Η Συνέλευσις θεωρείται ευρισκό
μενη έν απαρτία δταν τκχρίσταται 
εις αυτήν ό υπό του νόμου άπαι- 
τούμενος αριθμός των έχόντων δι
καίωμα ψήφου μελών, των άνηκόν- 
των εις τά έν Άθήναις, Πειραιεΐ 
καί Περιχώροις καταστήματα τής 
Τραπέζης καί των αυτοπροσώπως 
παρισταμένων έν αυτή έκ τών εις τα 
λοιπά καταστήματα άνηκόντων τα
κτικών μελών ήτοι κατά την πρώ- 
την Συνέλευσιν δέον νά είναι πα
ρόντα τό 1)3 τουλάχιστον τών ώς 
άνω μελών, μή γενομένης δε απαρ
τίας κατά ταύτην, καλείται νέα 
Συνέλευσις, μέ τά αυτά θέματα, 
μετά παρέλευσιν 3 τό όλιγώτερον 
καί έντός 10 τό πολύ ημερών άπό 
τής πρώτης,, δέον δέ κατά ταύτην 
νά είναι παρόντα τό 1)4 τουλά
χιστον τών ώς άνω μελών, μή γε- 
νομένρς δέ καί αυθις απαρτίας 
κατ’ αυτήν, καλείται τρίτη Συνέλευ- 
σις, έντός οκτώ τό πολύ ημερών, 
καθ’ ήν δέον νά είναι παρόντα τό
1)5 τουλάχιστον τών μελών. Μή γε
νομένης άπαρτίας καί κατά τήν 
τρίτην Συνέλευσιν, καλείται νέα 
τοιαύτη·, μετά παρέλευσιν μηνός, 
ήτις Θεωρείται έν άπαρτίφ, έφ’ ο- 
σον είναι παρόντα τό 1)4 τών έ
χόντων δικαίωμα τακτικών μελών. 
Εις περίπτωσιν μή έπιτεύξεως καί 
κατά ταύτην άπαρτίας καλείται νέα 
Συνέλευσις έντός 8 ημερών, ήτις εύ- 
ρίσκεται έν άπαρτία μέ οίονδήποτε 
άριθμόν παρόντων.

Αί αποφάσεις τών Γεν. Συνελεύ
σεων, λαμβάνονται κατ’ απόλυτον 
πλειοψηφίαν τών παρόντων. Ελλεί
ψει άπαρτίας, αί άποψάσεις είναι 
άκυροι.

Αί αποφάσεις τών Γεν. Συνελεύ
σεων τών μελών, αί άναφερόμεναι 
εις άρχαιρεσίας, έκλογήν ’Οργάνων 
Διοικήσεως, θέματα έμπιστοσύνης 
ή προσωπικά τοιαΰτα, έγκρισιν λο
γοδοσίας, κήρυξιν απεργίας ή άν- 
ταπεργίας, έκλογήν άντιπροσώπων 
εις 'Ένωσιν, έπιβολήν έκτάκτων είσ 
φορών, αλλαγήν έπωνυμίας, καθορι
σμόν τού έπαγγέλματος τών μελών, 
τροποποίησιν τού καταστατικού, 
συγχώνευσιν, 'ίδρυσιν Ένώσεως, 
πρσσχώρησιν ή άποχώρησιν έξ αυ
τής είναι έγκυροι έφ’ δσον λαμβά- 
νονται διά μυστικής ψηφοφορίας, 
έπί παντός δ’ έτέρου θέματος δΓ 
άνατάσεως, ουδέποτε όμως διά βο
ής. Ή μυστική ψηφοφορία γίνεται 
διά ψηφοδελτίων. Μέλη τού Συλλό
γου μή συμπληρώσαντα τό 18ον έ
τος τής ήλικίας των δεν έχουν ψή
φον κατά τήν διά μυστικής ψυφοψο- 
ρίας λήψιν αποφάσεων, πλήν τών 
περιπτώσεων άρχαιρεσιών καί έκ- 
λογών διά τήν άνάδειξιν συλλογι
κών ’Οργάνων καί αντιπροσώπων. 

"Αρθρον 13ον
Τάς Συνελεύσεις διευθύνει ό τα

κτικός αύτών Πρόεδρος, βοηθούμε- 
νος ύπό δύο γραμματέων, ους κα- 
λεί παρ’ αύτψ έκ τών πσρισταμέι 
νων τακτικών μελών, ειδοποιούμενος 
παρά τού Διοικητικού Συμβουλίου 
περί τής συγκλήσεως τής Συνελεύ- 
σεως καί τών θεμάτων αύτής.

Τον τακτικόν Πρόεδρον τής Συν- 
ελεύσεως άπουσιάζοντα ή ,κωλυό- 
μενον, άντικαθιστά τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον, όρίζον τοιοΰτον έκ τών 
παρισταμςνων τακτικών μελών, έγ- 
κρίσει τής Συνελεύσεως.

"Αρθρον 1 Αον
1. Εις πάσαν περίπτωσιν, καθ’ 

ήν αί αποφάσεις τών Γεν. Συνελεύ
σεων λαμβάνονται διά μυστικής ψη
φοφορίας, αϋτη διεξάγεται διά ψη
φοδελτίων κατά τά κατωτέρω ορι
ζόμενα.

2. Ή ψηφοφορία διεξάγεται κα
τά τάς αύτάς ήμέρας, τόσον εις 
τάς ’Αθήνας, δσον καί εις τάς έ
κτος τών ’Αθηνών, Περαιώς καί Πε
ρί χώρων έπαρχιακάς πόλεις, ένθα 
εδρεύουν Καταστήματα τής Τραπέ
ζης·

3. Υποψήφιοι δύνανται νά είναι 
πάντα τά τακτικά μέλη τού Συλ
λόγου. Τά ονόματα τών προβληθέν- 
των υποψηφίων προ κειμένου περί 
αρχαιρεσιών, ή τά έρωτήματα, τί
θενται μερίμνη τής Κεντρικής ’Ε
φορευτικής Επιτροπής ύπ’ όψιν 
τών έχόντων δικαίωμα ψήφου με
λών.

4. Τό Δ.Σ. άποτελεΐται έκ 14 
συμβούλων περιοχής πρωτευούσης 
καί 7 συμβούλων έπαρχιακών. Τά 
ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν κεχωρι- 
σμένως 14 υποψηφίους τακτικούς 
συμβούλους καί 7 άναπληρωματι- 
κούς έκ τής περιοχής τέως Διοική- 
σεως Πρωτευούσης, ώς καί 7 ύπο- 
ψηφίους τακτικούς συμβούλους καί 
4 αναπληρωματικούς έκ τών έπαρ- 
χιακών Υποκαταστημάτων. Διαγρα- 
φαί ή άντικαταστάσεις υποψηφίων 
δΓ άλλων τής αύτής ιδιότητας έξ 
έτέρου ψηφοδελτίου έπιτρέπονται, 
ήτοι τακτικών ή αναπληρωματικών 
άντιστοίχως διά τακτικών ή άνα- 
πληρωματικών πρωτευούσης ή έ- 
παρχιακών άντιστοίχως διά τοιού- 
των πρωτευούσης ή έπαρχιακών. 'Η 
έλεγκτική έπιτροπή άποτελεΐται έκ 
τριών τακτικών μελών καί δύο ανα
πληρωματικών έκλεγομένων ώς τό 
Δ.Σ. ύπό τής Γεν. Συνελεύσεως. Έκ 
τών υποψηφίων έκλέγονται οί κα
τά σειράν σχετικώς πλειοψηψίσαν- 
τες ΰφ’ ήν ιδιότητα προεβλήθησαν, 
άνεξαρτήτως τού ψηφοδελτίου εις δ

ανήκει έκαστος. Εσφαλμένοι έγ
γραφα! ή άντικαταστάσεις είναι ά
κυροι, σύχί δμως καί τό ψηψοδέλ- 
τιον.

Μεμονωμένοι υποψηφιότητες μή 
άνηκόντων εις πλήρες ψηφοδέλτιον 
συνδυασμού άποκλείονται.

Εις τά ψηφοδέλτια διά τήν άνα- 
κήρυξιν διοικήσεως τού Συλλόγου 
δύνανται νά παρατίθενται καί οί ύ- 
ποψήφιοι αντιπρόσωποι εις Ενώ
σεις Σωματείων έκλεγόμενοι οΰτω ό- 
μου μέ τήν διοίκησιν τού Συλλόγου 
καί κατά την αυτήν σειράν.

5. Ή ψηφοφορία διεξάγεται κα
τά τόπους ύπό τής Κεντρικής ’Εφο
ρευτικής Επιτροπής καί τών τοπι
κών ’Εφορευτικών Επιτροπών πα
ρουσία τών κατά τάς κειμένας δια
τάξεις όριζομένων δικαστικών.

6. Τά Διοικητικόν Συμβούλιον ο
φείλει νά έφοδιάζη έγκαίρως τάς 
Έφορευτικάς Έπιτροπάς μέ δύο 
βεβαιωμένα ύπ’ αυτού διά τήν άκρί- 
βειαν άντίγραφα Μητρώου τών με
λών, περιλαμβάνοντα τό όνοματε- 
πώνυμον, τήν έπαγγελματικήν ιδιό
τητα, τήν διεύθυνσιν κατοικίας, τον 
αριθμόν δελτίου ταυτότητας έκά- 
στου μέλους, τάς συνδρομάς ας κα
τέβαλε τούτο, τήν δέ Κεντρικήν ’Ε
φορευτικήν ’Επιτροπήν καί μέ αυ
τό τούτο τό Μητρώον. "Εκαστον 
τών άντιγράψων Μητρώου βεβαιοΰ- 
ται δΓ αντιπαραβολής προς τό Μη
τρώον ύπό τού παρά τή Κεντρική 
’Εφορευτική Επιτροπή δικαστικού, 
οστις έπι κυρώνει ταύτα διά πρά- 
ξεώς του καταχωρουμένης έν τέλει 
αύτών καί τού Μητρώου.

Οί κατά τόπους παριστάμενοι 
Δικαστικοί έλέγχουσι τήν γνησιό
τητα τών παρ’ αυτοί ς έγγράφων δι 
άναλόγου ειδικής πράξεως, κατα
χωρουμένης έν τέλει αύτών.

'Η συγκρότησις τών εις τάς 
έπαρχιακάς πόλεις ’Εφορευτικών 
’Επιτροπών ένεργεΐται ώς άκολού- 
θως:

Ή Κεντρική ’Εφορευτική Επι
τροπή διορίζει αντιπροσώπους αυ
τής εις τά κατά τόπους ’Επαρχια
κά Υποκαταστήματα, οΐτινες συγ- 
κεντρούσι τά τακτικά μέλη, τά ά- 
νήκοντα εις τό Υποκατάστημα, ά- 
τινα προβαίνουν εις τήν έκλογήν 
τής τοπικί|, ’Εφορευτικής Επιτρο
πής, περιλαμβανούσης τρία τακτι
κά μέλη καί δύο αναπληρωματικά.

Αί τόπι καί ’Εφορευτικά! Επί
τροποί δέον νά συγκροτηθώσι τό 
βραδύτερο-/ δύο (2) ήμέρας προ τής 
διά τήν ψηφοφορίαν καθορισθεισης 
τοιαύτης.

8. Τά ψηφοδέλτια δέον νά είναι 
έντυπα ή δακτυλογραφημένα. Έπι 
τούτων γίνονται αί διαγραφσί και 
άντικαταστάσεις διά μολυβδίδος ή 
μελάνης, άπαγορευομένης τής χρηπ 
σιμοποιήσεως άλλων ψηφοδελτίων.

9. Τά μέλη τού Δ.Σ., ό Πρόε
δρος τής Συνελεύσεως καί οί Έ- 
λεγκταί αναγράφονται πάντες έπί 
ένός ψηφοδελτίου.

10. Οί ψηφοφόροι εισέρχονται 
εις τήν αίθουσαν ψηφοφορίας, έκα
στος χωριστά, ό δέ επόμενος δι
καιούται νά είσέλθη εις τήν ψηφο
φορίαν μόνον άφοΰ ό προηγούμε
νος ρίψη τον φάκελλον εις τήν ψη
φοδόχον. ’Απαγορεύεται καθ’ ολην 
τήν διάρκειαν τής ψηφοφορίας ή έν 
τή αιθούση τής ψηφοφορίας παρα
μονή οίουδήποτε άλλου προσώπου, 
πλήν τών μελών τής Εφορευτικής 
Επιτροπής καί δύο τό πολύ ψηφο
φόρων.

11. "Εν τών μελών τής ’Εφορευ
τικής ’Επιτροπής, όριζόμενον ύπ’ 
αύτής, παραδίδει εις έκαστον είσ- 
ερχόμενον ψηφοφόρον τά ψηφοδέλ
τια δλων τών υποψηφίων συνδυα
σμών, προκειμένου περί αρχαιρεσι
ών, ή δύο ψηφοδέλτια, φέροντα τό 
έν τήν λέξιν ΝΑΙ καί τό έτερον τήν 
λέξιν ΟΧΙ, προκειμένου περί έρω- 
τημάτων, μεθ’ ένός φακέλλου, ό δέ 
ψηφοφόρος ύποχρεοΰται νά παρα- 
λαμβάνη πάντα τά ψηφοδέλτια καί 
άποχωρών εις ιδιαίτερον χώρον, έ- 
πί τούτφ προοριζομένου, ώστε νά 
άσφαλίζηται τό άπόρρητον τής ψη
φοφορίας, κλείει έν τφ φακέλλφ τό 
ψηφοδέλτιον τής προτιμήσεώς του. 
’Ακολούθως ρίπτει τον φάκελλον ί- 
διοχείρως καί έπί παρουσία τής 
’Εφορευτικής ’Επιτροπής έντός τής 
ψηφοδόχου, ύποχρεούμενος νά απο
χώρηση τής αιθούσης αυθωρεί.

Ό παριστάμενος δικαστικός βέ
βαιοί, ότι τό μέλος έψήφισε, θέ- 
των τήν μονογραφήν του εις τό πε- 
ριθώριον τού έν τφ> άντιγράφψ Μη
τρώου ονόματος τού ψηφίσαντος.

12. Ή ψηφοδόχος ένθα ψηφίζουν 
τά έν τή περιφερείς» ’Αθηνών, Πει
ραιώς καί Περιχώρων έργαζόμενα 
μέλη τού Συλλόγου δέον νά είναι ή- 
σφαλισμένη έξ δλων τών πλευρών, 
διά σιδηρών έλασμάτων καί κλεί
θρου, τού οποίου τάς κλείδας κρα
τεί ό Πρόεδρος τής Κεντρικής Εφο
ρευτικής Επιτροπής. Περατουμένης 
τής έν Άθήναις ψηφοφορίας, ό 
Πρόεδρος τής Κεντρικής Εφορευτι
κής Επιτροπής σφραγίζει τήν ψη
φοδόχον δΓ ισπανικού κηρού, άσψα- 
λίζων τό απαραβίασταν αυτής καί 
μεριμνςι μετά τών λοιπών μελών 
τής Κεντρικής Εφορευτικής Επι
τροπής, διά τήν άσφαλεστέραν φύ- 
λαξιν αύτής, μέχρι ς οΰ συγκεντρω
θούν καί τά ψηφοδέλτια τών Επαρ
χιακών Υποκαταστημάτων, κατά 
τά ανωτέρω οριζόμενα, συντασσο- 
μένου σχετικού Πρακτικού.

13. Ματαιωθείσης δΓ οίονδήποτε 
λόγον τής ψηφοφορίας, αυτή ένερ-

γείται μετά έπτά (7) ήμέρας άπό 
τής ματαιώσεώς της, ύπό τών αύ
τών Εφορευτικών Επιτροπών (Κεν
τρικής καί Τοπικών).

14. "Αμα τώ πέρατι τής ψηφοφο
ρίας, εις τήν πόλιν ένθα έδρεύει έ
καστον Υποκατάστημα, ή Τοπική 
’Εφορευτική Έπιτροπή άνοίγει τήν 
ψπφοδόχον, σφραγίζει καί μονογρά- 
φει τούς φαχέλλους καί συντάσσει 
πρακτικόν τής ψηφοφορίας, έπί τού 
οποίου άναγράφει τά ονόματα τών 
ψηφισάντων. Τό πρακτικόν τούτο, 
μετά τών έσφραγισμένων φακέλλων 
τών ψηφοδελτίων καί τού παραδο- 
θέντος αυτή ύπό τού δικαστικού, 
άντιγράφου Μητρώου, θέτει έντός 
μεγάλου φακέλλου, τόν όποιον σφρα 
γίζει δι’ ισπανικού κηρού, ώστε νά 
άσφαλίζηται πλήρως τό άπαραβία
στόν αυτού καί στέλλει άμελητί διά 
συστημένης έπιστολής όνομαστί 
προς τόν Πρόεδρον τής Κεντρικής 
’Εφορευτικής Επιτροπής, Πόστ 
Ρεστάντ, εις ’Αθήνας.

15. 'Ο παρά τή Κεντρική Εφο
ρευτική Επιτροπή παριστάμενος 
δικαστικός άναγράφει τόν άριθμόν 
τών ψηφισάντων έπί τού Μητρώου 
τών μελών καί τών, κατά τήν πα
ράγρ. 6, δύο άντιγράφων αύτού, οί 
δέ παρά ταϊς τόπι καις Έφορευτι- 
καϊς Έπιτροπαΐς δικαστικοί μόνον 
έπί τών εις χεΐροις των άντιγρά- 
φων τούτων, παραδίδουν δε τό έν 
τών προμνησθέντων άντιγράφων εις 
τήν Εφορευτικήν Επιτροπήν καί 
τό έτερον τούτων καταθέτουν εις 
τό αρμόδιον Είρηναδικεΐον, τήν έπο
μένην.

'Ο παρά τή Κεντρική Έφορευτι- 
ί χή Έπιτροπή δικαστικός κρατεί 
παρ’ έαυτώ τό Μητρώον τών μελών 
καί τά κατά τήν παράγρ. 6 δύο άν
τίγραφα αυτού, παρίσταται εις τήν 
κατά τήν έπομένην παράγραφον 1 6, 
συνεδρίασιν τής Κεντρικής Εφο
ρευτικής Επιτροπής, έποπτεύων 
τάς σχετικάς έργασίας αύτής. ’Α
ναγράφει, έν συνεχεία, εις τό Μη
τρώον τών μελών καί τά κατά τήν 
παράγρ. 6 χορηγηθέντα εις τήν Κεν 
τρικήν Εφορευτικήν Επιτροπήν άν
τίγραφα αύτού, τό σύνολον τών ψη
φισάντων μελών έπί τή βάσει τών 
κατά τό προηγούμενον έδάφιον τής 
παρούσης παραγράφου βεβαιώσεων 
τού ίδιου καί τών κατά τόπους δι
καστικών τών διατετυπωμένων έπί 

| τού Μητρώου καί τών άντιγράφων 
αύοΰ, ώς καί τό άποτέλεσμα τής 
ψηφοφορίας μετά τήν κατά τήν πα
ράγρ. 16 διαλογήν, έν συνεχεία δέ 
παραδίδει εις τήν Κεντρικήν Έφο- 

| ρευτικήν ’Επιτροπήν τό Μητρώον 
τών μελών, τό έν τών κατά τήν πα- 

\ ράγρ. 6 άντιγράφων αύτού καί τά 
συγκεντρωθέντα έκ τών τοπικών Ε
φορευτικών Επιτροπών ομοια άντί
γραφα, τό έτερον 61 τών ύπό τής 
Κεντρικής ’Εφορευτικής Επιτροπής 
χρησιμοποιηθέντων άντιγράφων Μη
τρώου καταθέτει εις τό Είρηνοδικεΐ- 
ον ’Αθηνών τήν έπομένην τής έκδό- 
σεως τών άποτελεσμάτων.

Ό αύτός παρά τή Κεντρική Ε
φορευτική Έπιτροπή δικαστικός 
έκδίδει προς τήν "Ενωσιν Σωματεί
ων, δΓ ήν κατά τήν ψηφοφορίαν έ- 
ξελέγησαν άντιπρόσωποι, βεβαίω- 
σιν βάσει τών έν τώ προηγουμένφ 
έδαφίφ στοιχείων, περιέχουσαν τόν 
άριθμόν τών έκπληρωσάντων τάς ύ- 
πο χρεώσεις των μελών, τόν άρι
θμόν τών ψηφισάντων έξ αύτών καί 
τόν άριθμόν καί τά ονόματα τών 
έκλεγέντων διά τήν "Ενωσιν άντι- 
προσώπων.

16. Τήν 15ην ημέραν άπό τής έ- 
νεργείας τής ψηφοφορίας, ή καί έ- 
νωρίτερον, έφ’ δσον έχωσιν συγκεν- 
τρωθή απαντες οί φάκελλοι τών ψη
φοδελτίων Τοπικών Εφορευτικών 
Επιτροπών, ό Πρόεδρος τής Κεν
τρικής Εφορευτικής Επιτροπής έν 
Άθήναις, συνοδευόμενος καί ύπό 
τών λοιπών μελών τής Εφορευτι
κής Επιτροπής, προσέρχεται εις 
τά Ταχυδρομεί ον καί παραλαμβάνει 
τούς έπ’ όνόματι αύτού συστημέ
νους ψακέλλους τών ψηφοδελτίων, 
τούς οποίους καί μεταφέρει εις τόν 
τόπον ένθα εΰρίσκεται ή ψηφοφόρος 
τής περιφέρειας Αθηνών.

Εκεί ή Κεντρική Εφορευτική Ε
πιτροπή έν συνεδριάσει διεξαγομέ- 
νη παρουσία τού δικαστικού τού 
παραστάντος κατά τήν ψηφοφορίαν

«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Μηνιαίον δργανον τού Συλλόγου 
τών Υπαλλήλων τής Εθνικής 
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τήν διενεργηθεΐσαν ύπ’ αύτής, ά- | 
νοίγει τούς συγκεντρωθέντας φα- 
κέλλους καί έλέγχει τούς φέροντας 
τά ψηφοδέλτια φακέλλους, δυ είναι 
σύμφωνοι προς τά πρακτικά τής ί 
ψηφοφορίας. Ακολούθως άνοίγουσα 
τήν ψηφοδόχον, ρίπτει τούτους έν
τός αύτής καί προβαίνει εις τήν 
καταμέτρησιν τών ψήφων.

17. Περί τού αποτελέσματος συν- 
τάσσεται λεπτομερές πρακτικόν δι’ 
ού, προκειμένου περί άρχαιρεσιών, 
άνακηρύσσονται οί έπιτυχόντες, δ- 
περ δημοσιεύεται άμέσως διά τοι- 
χοκολλήσεως εις τά Γραφεία τού 
Συλλόγου καί δΓ εύρείας κυκλοφο
ρίας άνακοινώσεως μεταξύ τών με
λών εις πάντα τά Καταστήματα τής 
Τραπέζης, μερίμνη τής Κεντρικής 
Εφορευτικής ’Επιτροπής.

18. Πρακτικά καί φάκελλοι ψη
φοφορίας, φθάνοντες μετά τήν ή μέ
ραν ταύτην, δεν λαμβάνονται ύπ’ 6- 
ψει.

19. Τό άποτέλεσμα τής ψηφοφο
ρίας θεωρείται έγκυρον έάν έλαβε 
μέρος εις τήν ψηφοφορίαν τό ποσο- 
στόν τού συνόλου τών τακτικών με
λών, τό άπαιτούμενον διά τήν κατά 
νόμον άπαρτίαν. Τό γεγονός τούτο 
πιστοποιείται διά μόνης τής άριθμή- 
σεως τών έσφραγισμένων φακέλλων. 
Έάν έκ τών συγκεντρωθέντων φα
κέλλων προκύπτη ότι έψήφισαν ό- 
λιγώτερα μέλη, ή Κεντρική Εφορευ
τική Έπιτροπή άναβάλλει έπί έπτά 
(7) ήμέρας τό άνοιγμα τών φακέλ
λων έφ’ δσον διαπιστώση ότι, έλ- 
λείποντα τυχόν πρακτικά φακέλλων 
Υποκαταστημάτων είναι δυνατόν 
νά συμπληρώσουν τόν άπαιτούμε- 
νον άριθμόν διά τό έγκυρον τής έκ- 
λογής. Έάν καί μετά τήν πάροδον 
τής έπταημέρου τούτης προθεσμί
ας δεν συμπληρωθή ό άπαιτούμενος 
άριθμός, ή ψηφοφορία έπαναλαμβά- 
νεται μετά 15 ήμέρας, τής Κεντρι
κής Εφορευτικής ’Επιτροπής είδο- 
ποιούσης άμέσως περί τούτου, δΓ 
έπειγούσης άνακοινώσεως, τάς το- 
πικάς Έφορευτικάς Έπιτροπάς, ώς 
καί τά έν τή περιφερείς» Αθηνών, 
Πειραιώς καί Περιχώροις καί τά 
έν ταίς έπαρχίαις μέλη. Μή έπιτευ- 
χθείσης καί αΰθις άπαρτίας ή ψη
φοφορία έπαναλαμβάνεται κατά τήν 
αύτήν διαδικασίαν μέχρι ς ου σχη- 
ματισθή ή κατά νόμον άπαρτία.

' ’ΆρΟρον 165 ον
Ούδέν ζήτημα πολιτικής φύσεως 

δύναται νά άποτελέση θέμα έπισή- 
μου συζητήσεως τής Συνελεύσεως 
τού Συλλόγου, τών μελών αυτής ή 
συνεδριάσεως τού Διοικητικού Συμ
βουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ
ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

’ΆρΟρον 1©ον
Ό Σύλλογος διοικεΐται ύπό Δι

οικητικού Συμβουλίου, συντιθεμένου 
κατά τά έν άρθρφ 14 παρ. 4 προ- 
βλεπόμενα καί έκλεγομένου άνά δι
ετίαν ύπό τής Γενικής Συνελεύσε
ως τών τακτικών μελών διά μυστι
κής ψηφοφορίας. Διά νά έκλεγή τις 
μέλος τού Δ.Σ. δέον: α) νά εχη 
συμπληρωμένου τό 21 ον έτος τής 
ήλικίας του, καί πλήρη δικαιοπρα- 
κτικήν ικανότητα, β) νά εχη συμ- 
πληρώση έτος τουλάχιστον ώς μέ
λος τού Συλλόγου, γ) νά είναι τα- 
μιακώς έν τάξει καί δ) νά μή έχη 
τιμωρηθή πειθαρχικώς πλέον άπό 
δύο φοράς. Δεν δύναται νά έκλεγή 
μέλος τού Δ.Σ., καί ό πρότερον 
έκλεγείς μέλος τού Δ.Σ. έκπίπτει 
αύτοδικαίως άνευ οίασδήποτε δια- 
τυπώσεως, τής ιδιότητάς του έάν:
1) συνεπείοι άμετακλήτου καταδί
κης έστερήθη τών πολιτικών του 
δικαιωμάτων, 2) έξ οίουδήποτε λό
γου άπώλεσε τήν δικαιοπρακτικήν 
του ικανότητα καί 3) κατεδικάσΒη 
άμετακλήτως έπί προδοσία, άνθρω
πο κτονίφ έκ προθέσεως, κατασκο
πεία, ληστεία, κλοπή, δωροδοκία, 
λιποταξία. παραχαράξει, πλαστο
γραφία, άπιστία, άπάτη, έκβιάσει, 
έγκλήματι κατά τών ήθών, συκοφαν
τική δυσφημήσει, έμπορία ναρκωτι
κών, πλήν αν εις άπάσας τάς πε
ριπτώσεις τσύτας (περιπτώσεις 1 
—3) έτυχεν άποκαταστάσεως. Τέ
λος, δεν δύναται νά έκλεγή μέλος 
τού Δ.Σ. καί ό πρότερον έκλεγείς 
έκπίπτει αύτοδικαίως τής ιδιότητας 
ταύτης ό καταδικασθείς άμετακλή
τως έπί ένεργώ συμμετοχή εις κόμ
μα, όργάνωσιν, σωματεΐον ή ενωσιν 
σκοπός τών οποίων είναι ή διάδο- 
σις καί έφαρμογή ιδεών τεινουσών 
εις άνατροπήν τού κρατούντας πολι
τεύματος ή τού κοινωνικού καθε
στώτος ή εις άπόσπασιν μέρους 
τής έπικρατείας.

Δέν δύνανται νά μετέχουν τού Δ. 
Σ. πρόσωπα συνδεόμενα διά συγ
γένειας μέχρι τού 4ου βαθμού, έ
κτος έάν ό αρμόδιος Υπουργός, αι
τήσει τού Συλλόγου ή τών ένδιαφε- 
ρομένων, έπιτρέψη τήν συμμετοχήν 
τούτων.

’Άρϋρον 1 Τον
Τό Δ.Σ. διοικεί τόν Σύλλογον 6ά 

σει τών κειμένων διατάξεων τών 
νόμων καί τού καταστατικού, ώς 

! καί τών νομίμων άποφάσεων τής 
ι Γεν. Συνελεύσεως, διαχειρίζεται τήν 
περιουσίαν τού Συλλόγου, συντάσ
σει τόν έτήσιον προϋπολογισμόν 
καί άπολογισμόν, ους ύποβάλλει 
έμπροθέσμως πρός έγκρισιν εις τήν 
τακτικήν Γεν. Συνέλευσιν, άπο φα
σίζει έπί παντός θέματος, άφορών- 
τος τήν έκπλήρωσιν τών έπιδιωκο- 
μένων σκοπών, λαμβάνει δλα τά έν- 
δεικνυόμενα μέτρα διά τήν άντιμε- 
τώπισιν καί λύσιν τών διαφόρων

ζητημάτων, τών άπα,σχολούντων τόν 
Σύλλογον( έκτελεΐ τάς άποφέίσεις 
τής Γεν. Συνελεύσεως καί έφαρ μ ό
ζει τό Καταστατικόν.

Εις περίπτωσιν καθ’ ήν μέλος 
τού Δ.Σ. ή τής Εξελεγκτικής Ε
πιτροπής άπουσιάση άδικαιολογή- 
τως πλέον τών τριών κατά σειρά-· 
συνεδριάσεων, ή παραιτηθή ή έξ 
οίουδήποτε λόγου έκπέση τής ιδιό
τητάς του ή άποθάνη άντικαθίστα
ται ύπό τού Προέδρου τού Δ.Σ. ή 
τού νομίμου άναπληρωτοΰ αύτού, διά 
τού κατά σειράν έπιτυχίας άναπλη- 
ρωματικοΰ τής αντιστοίχου κενωθεί- 
σης θέσεως. Έάν δέν ύφίστανται 
άιαπληρωματικά μέλη πρός συμ- 
πλήρωσιν τών κενουμένων τυχόν θέ
σεων ή έξ οίουδήποτε λόγου κηρυ- 
χθή έκπτωτον τό Δ.Σ. έφαρμόζον- 
ται τά έν άρθροις 19 ΝΔ 890)1971 
καί 13 παρ. 2 ΝΔ 795)71 προβλε- 
πόμενα. Τά μέλη τού Δ.Σ. έχλέγου- 
σι έξ αυτών τόν Πρόεδρον, δύο Αν
τιπροέδρους, Γενικόν Γραμματέα, 
Αναπληρωτήν Γεν. Γραμματέως καί 
Ταμίαν. Αί άνωτέρω ίδιότηττς δέν 
δύνανται νά συμπίπτουν εις τό αύ- 
τό πρόσωπον.

Τό Δ.Σ. αναθέτει εις μέλη του, 
ονομαζόμενα Εφόρους, ειδικά κα
θήκοντα άναλόγως τών έκάστοτε 
πεερουσιαζομένων αναγκών. Οί 'Έ
φοροι είναι υπεύθυνοι διά τήν έκτέ- 
λεσιν τού άνατιθεμένου έργου καί 
λογοδοτούν ένώπιον τού Δ.Σ. άνά 
τρίμηνον μερίμνη τού Γεν. Γραμμα- 
τέως.

Τό Δ.Σ. εύρίσκεται έν άπαρτία 
καί αποφασίζει έγκύρως παρόντων 
9 έκ τών Συμβούλων αύτού.

’Άρβρον ISov
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, κα

θορίζει τά καθήκοντα τού Γενικού 
Γ ραμματέως, τού Άναπληρωτοΰ 
αύτού, τού Ταμίου καί τών Εφό
ρων.

’Άρβρον 1
Τά μέλη τού Διοικητικού Συμ

βουλίου είναι προσωπικώς καί άλ- 
ληλεγγύως ύπεύθυνα διά τήν έκπλή- 
ρωσιν τών έκ τού Καταστατικού 
τούτου ύποχρεώσεών των.

Οί Σύμβουλοι δέν εύθύνονται δΓ 
αποφάσεις ληφθείσας εις συνεδριά
σεις εις ας δέν παρίσταντο ή πα- 
ριστάμενοι διεφώνησαν καί ή δια
φωνία των βεβαιοΰται έκ τών πρα
κτικών τού Δ. Συμβουλίου.

’Άρβρον SOov
1. Ό Πρόεδρος τού Διοικητικού 

Συμβουλίου εκπροσωπεί τόν Σύλλο
γον καθ’ ολας αύτού τάς σχέσεις 
καί ένώπιον πάσης καθ’ ολου ’Αρ
χής καί παντός Δικαστηρίου, συγ- 
κοίλεϊ τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
εις συνεδρίας, διευθύνει τάς συζη
τήσεις, ύπογράφει μετά τού Γενι
κού Γ ραμματέως πάντα τά έγγρα
φα καί τά έντ άλματα πληρωμών, 
αποδείξεις οίασδήποτε φύσεως, έ- 
φορά καί προσκαλεί έκαστον μέλος 
εις έκπλήρωσιν τών πρός τόν Σύλ
λογον καθηκόντων, φροντίζει περί 
τής έφαρμογής τών κανονισμών, δύ- 
ναται δέ έκάστοτε νά έξελέγχη 
τήν παντός είδους περιουσίαν τού 
Συλλόγου γνιοστοποιών τό άποτέ
λεσμα τού έλέγχου εις τό Δ. Συμ
βούλιον.

2. "Εκαστος τών Αντιπροέδρων 
άναπληροί τόν Πρόεδρον άπόντα ή 
όπωσδήποτε κωλυόμενον. Απάντων 
ή κωλυομένων συγχρόνως τού Προ
έδρου καί τών Αντιπροέδρων, καθή
κοντα Προέδρου έκτελεΐ εις έκ τών 
Συμβούλων, οριζόμενος ύπό τού Δ. 
Συμβουλίου. Τόν Γεν. Γραμματέα 
άπόντα ή κωλυόμενον άναπληροί ό 
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματεύς.

’Άρβρον 5SΙον
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον συν

έρχεται πρός συνεδρίασιν τούλάχι- 
στσν άπαξ τού μηνός, δύναται δέ 
νά συγκληθή καί έκτάκτως ύπό τού 
Προέδρου αύτού, τή πρωτοβουλία 
του ή τή έγγράφψ αιτήσει τριών 
μελών τού Συμβουλίου

Καθ’ έκάστην ειδοποιούνται τά 
μέλη τού Δ. Συμβουλίου έγγράφως 
καί έπί άποδείξει, άναφερομένων 
τών θεμάτων τής συνεδρίας καί τού 
χρόνου τής συνεδριάσεως.

Τών συνεδριάσεων τηρούνται πρα 
κτικά, ύπογραφόμενα παρά τών 
Συμβούλων.

’ΆρΟρον 5£%ον
"Ινα έχωσι κύρος αί άποψάσεις 

τού Δ. Συμβουλίου απαιτείται ή 
παρουσία τουλάχιστον (9) μελών, 
αί δέ άποψάσεις αύτού λαμβάνον- 
ται κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν τών 
έν τή συνεδριάσει παρόντων Συμ
βούλων. Έν ίσοψηφίφ ή ψήφος τού 
Προέδρου νικά.

’Άρβρον S3 ον
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον συν

τάσσει, έφ’ δσον καί καθ’ δσον κρί- 
νη τούτο άναγκαίον έσωτερικούς 
τού Συλλόγου Κανονισμούς τούς ο
ποίους δημοσιεύει, έπιμελούμενον 
τήν εις έμφανές μέρος τού Κατα
στήματος τού Συλλόγου άνάρτησίν 
των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

’ΆρΟρον S^ov
'Ο Σύλλογος τηρεί παρά τή Ε

θνική Τραπέζη τής Ελλάδος λογα
ριασμόν, παρά τφ όποίψ κατατίθε
ται παν ταμειακόν ύπόλοιπον, ύπερ- 
βαίνον τάς 10.000 δραχμάς.

Ή κίνησις τού λογαριασμού τού
του ένεργεΐται βάσει διπλοτύπων έν
ταλών, ύπογραφομένων ύπό τού 
Προέδρου καί τού Ταμείου τού Δ. 
Σ. τού Συλλόγου.

Τά Δ.Σ. δύναται διά τών περισ

σευμάτων ν’ άγοράζη μετοχάς καί 
ομολογίας τής Έθν. Τραπέζης τής 

; Ελλάδος, ώς έπίσης δύναται μετ’
| έγκρισιν τής Γεν. Συνελεύσεως νά 
! προβαίνη εις άγοράν σημαντικής ά- 
ξίας κινητών ή ακινήτων. Τά οίαδή- 

; ποτέ άξιόγραψα κατατίθενται πρός 
ί φύλαξιν εις τήν προειρημένην Τρά
πεζαν, έξ ής άποσύρονται καί έκ- 
ποιοΰνται όατοφάσει τού Δ.Σ. Τό 
Δ.Σ. δύναται κατά τήν άπόλυτον 
κρίσιν αύτού νά παρέχη ειδικόν έφ’ 
άπαξ οικονομικόν βοήθημα εις ύπό 
εϊδικάς συνθήχας έξερχόμενα τής ύ- 
πηρεσίας καί, κατά τόν χρόνον τής 
έξόδου, άποδεδειγμένως άσθενή οί
κο ομικώς μέλη τού Συλλόγου.

’Ά,ρθρον S3ov
Ή έξελεγκτική Έπιτροπή έλέγχει 

πάντα τό λογιστικά καί διαχειρι
στικά βιβλία τού Συλλόγου, καί πά
σαν έν γένει τήν οικονομικήν δια- 
χείρισιν αύτού κατά τε τό σκέλος 
τών πραγματοποιηθέντων έσόδων 
καί τών πηγών αύτών καί τό σκέ
λος τών δαπανών, συντάσσει δέ τήν 
σχετικήν έκθεσιν, ήτις αποβάλλεται 
μετά τού Ισολογισμού καί άπολο- 
γισμού πρός έγκρισιν εις τήν Γεν. 
Συνέλευσιν.

’ΆρΟρον SOov
Ό Σύλλογος δύναται νά προσ- 

χκρή εις ενωσιν πρός έτερον Σω
ματεΐον, ώς καί πρός Ενώσεις Σω
ματείων, κατόπιν άποφάσεως Γενι
κής Συνελεύσεως, συγκροτουμένης 
ώς τό 11 ον άρθρον ορίζει.

Ή θητεία τών άντιπροσώπων τού 
Συλλόγου εις τήν "Ενωσιν όρίζεται 
διετής.

’Άρ6ρ»»ν <ιν
Τά Διαχειριστικόν έτος άρχεται 

τήν 1 ην ’Ιανουάριου έκάστου έτους 
καί λήγει τήν 31 ην Δεκεμβρίου τού 
αύτού έτους. Ό Προϋπολογισμός 
καί ό άπολογισμός συντάσσονται 
ύπό τού Δ.Σ. δΓ έκάστην έτησίαν 
διαχειριστικήν περίοδον καί ύπο- 
βάλλονται μετά τής έχθέσεως τών 
Ελεγκτών πρός έγκρισιν εις τήν 
ταχτικήν Γεν. Συνέλευσιν.

Ή θητεία τών μελών τού Δ.Σ. 
καί τών λοιπών κατά τά παρόν κα
ταστατικόν έκλεγομένων οργάνων 
άρχεται άπό τής παρά τής Εφορευ
τικής Επιτροπής άνακηρύξεώς των 
καί λήγει μετά διετίαν. Μέχρι τής 
εκλογής ή τού διορισμού νέων συλ
λογικών οργάνων έξακολουθοΰν τά 
παλαιά συλλογικά όργανα νά δια- 
χειρίζωνται τάς έπειγούσας ύποθέ- 
σεις τού Συλλόγου, οΰχί δμως πέ
ραν τής 30ής Απριλίου τού έτους 
τών νέων άρχαιρεσιών.

".Αρθρον SSov
Διά τήν τροποποίησιν τού πα

ρόντος Καταστατικού συγκαλείται 
ειδική Γεν. Συνέλευσις, ήτις άποψα- 
σίζει κατά τά έν άρθρο ις 9 καί 12 
τού παρόντος οριζόμενα.

" Αρθρον Si»ov
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

'Ο Σύλλογος τηρεί τά κάτωθι βι
βλία:

1) Μητρώον τών μελών αύτού. Εις 
τό βιβλίον τούτο καταχωρίζονται: 
ό αϋξων άριθμός έκάστου μέλους, 
τά όνοματεπώνυμον αύτού, ό τόπος 
άπασχολήσεως καί ή διεύθυνσις αύ- 
τοΰ, τό έτος γεννήσεως, χρονολογία 
έγγραφή ς καί διαγραφής καί ή ιθα
γένεια.

2) Βιβλίον πρακτικών συνεδριά
σεων τού Διοικητικού Συμβουλίου, 
ένθα καταχωρίζονται συνοπτικώς αί 
έκτιθέμεναι ύπό τών μελών τού Δ. 
Σ. απόψεις καί αί λαμβανόμεναι ά- 
ποφάσεις.

3) Βιβλίον πρακτικών συνεδριά
σεων τών Γενικών Συνελεύσεων έν
θα καταχωρίζονται ό άριθμός τών 
πο:ριστσμένων μελών καί συνοπτι
κώς αί συζητήσεις καί αί λαμβανό
μεναι άποψάσεις.

Τά ώς άνω βιβλία τηρούνται έπι- 
μελεία τού Γεν. Γ ραμματέως.

4) Βιβλίον εισπράξεων καί πλη
ρωμών, εις ο καταχωρίζονται τα- 
κτικώς άπασαι αί εισπράξεις καί 
πληρωμαί, ώς καί οί ισολογισμοί 
έκάστης χρήσεως.

5) Βιβλίον τών περιουσιακών 
στοιχείων τού Συλλόγου, ώς καί τά 
παραστατικά τών εισπράξεων καί 
δαπανών τού Συλλόγου έγγραφα καί 
διπλότυπα.

Τών βιβλίων τούτων (ύπό στοι
χεία 4 καί 5) καί πάντων τών πα
ραστατικών τών εισπράξεων καί δα
πανών έπιμελεΐται ό Ταμίας. 

".Αρθορν 30ί>ν
Ή σφραγίς τού Συλλόγου ορίζε

ται ύπό τού Διοικητικού Συμβου
λίου.

"Αρθρον 3Ιον
Ό Σύλλογος διαλύεται έάν πα- 

ραμείνωσι όλιγώτερα τών 20 με
λών, ώς καί δταν ληφθή περί τού
του άπόψασ ι ς έν Γενική. Συνελεύ- 
άει, είδικώς πρός τούτψ συγκολασ
μένη καί άπαρτιζομένη άπό τό 1)2 
τών έχόντων δικαίωμα ψήλου με
λών. Έπτά τακτικών μελών παρόν
των έν τή Συνελεύσει καί διαφω
νούνταν, ά Σύλλογος δέν διαλύε
ται. Δικαιούνται δμως οί αίτοΰν- 
τες τήν διάλυσιν νά άποχωρήσωσι 
τού Συλλόγου καί νά ζητήσωσι τήν 
διαγραφήν των ώς μελών αύτού.

Εις περίπτωσιν διαλύσεως τού 
Συλλόγου, τό μετά τήν έκκαθάρισιν 
ένεργητικόν ύπόλοιπον τής περιου
σίας του δωρείται εις τό Ταμεϊον 
Συντάξεως τών Υπαλλήλων τής Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, τό 
δέ άρχεϊον αύτού παραδίδεται εις 
τό Εργατικόν Κέντρον Αθηνών.


