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Εισηγητική-Ενημερωτική ’Έκθεση πάνω στό 
Σχέδιο τροποποίησης τοΰ Καταστατικού

Σύμφωνα μέ προηγούμενες άποφάσεις 
Συνελεύσεων καί συγκεντρώσεων πού άπο- 
τελοΰσαν Εκφραση της Θελήσεως των μελών 
τοϋ Συλλόγου μας γιά Εκσυγχρονισμό του 
ΚαταστατικοΟ, τό Διοικητικό μας Συμβούλιο 
Εκπληρώνει αύτή τήν ύποχρΕωση μΕ τό νά 
θέσει στήν κρίση των συναδέλφων σχέδιο 
νέου τροποποιημένου Καταστατικού, πού εΐ- 
~ναι άποτέλεσμα μιας προσεγμένης Εργα
σίας, πού στηρίζεται στίς πραγματικές άνάγ 
κες καί τήν νομιμότητα.

Γιά Ενημέρωση των μελών μας, άναφέ- 
ρουμε τίς βασικές καί οόσιώδεις τροποποιή
σεις πού έπιφέραμε στό ίσχύον καταστατικό, 
άφήνοντας τίς λεπτομερειακές περιπτώσεις 
στήν σύγκριση πού θά κάνει ό άναγνώστης 
—συνάδελφος άνάμεσα στό Ισχύον κείμενο 
καί τό προτεινόμενο.

1) Ή διαγραφή μέλους γιά άντισυνδικα- 
λιστική συμπεριφορά κλπ. πρέπει νά έγκρι- 
θεΐ άπό τήν Γενική Συνέλευση.

2) "Αν λυθεί ή σύμβαση τοΰ μέλους μέ 
τήν Τράπεζα ή άπώλεια της ίδιότητος του μέ
λους παραμένει μέ ώρισμένες προϋποθέσεις.

3) Κατοχυρώνεται μέ καταστατικές δια
τάξεις ή τήρηση λογαριασμού αλληλεγγύης 
τών μελών (άπεργιακό Ταμείο).

4) Καταργεϊται τό ΰποχρεωτικό διάκενο 
τοΰ ένός μηνάς άνάμεσα στίς άποτυγχά- 
νουσες λόγω έλλείψεως άπαρτίας, τρεις 
πρώτες συγκλήσεις Γενικής Συνελεύσεως 
καί της πρώτης της δευτέρας σειράς. ’Επί
σης ή δεύτερη περίοδος συγκλήσεως γενικής 
συνελεύσεως περιορίζεται άπό τίς δύο συγ
κλήσεις σέ μία. Μέ τίς δύο αύτές τροποποιή
σεις ξεπερνιέται τό μεγάλο Ελάττωμα του 
τωρινοϋ καταστατικού νά μή μπορεί νά συγ- 
κληθεΐ Γενική Συνέλευση ένωρίτερα άπό 
ένάμισυ μήνα στήν συντο- 
μώτερη περίπτωση καί σέ δύο 
μήνες καί 10 ή μέρες στή μακρότερη.

Καί τό Ελάττωμα αύτό όπως είναι γνω

στό προέρχεται άπό τόν μεγάλο άριθμό με
λών τοΰ Συλλόγου καί στήν άδυναμία συγ
κέντρωσης άπαρτίας στίς τρεις συγκλήσεις 
(1.600 μέλη σέ διάστημα άπό 9 Εως 24 ήμέ- 
ρες) όπότε συγκεντρώνεται άπαρτία μέ ό
σους παρόντες μετά άπό 1,5 μήνα τό συντο- 
μώτερο.

Είναι εύνόητο τί ζημία μπορεί νά πρόκα - 
λέσει τό Ελάττωμα αύτό, όταν χρειασθεΐ μιά 
ταχεία σύγκληση γενικής συνελεύσεως γιά 
ι/ά άντιμετωπίσει δυσχερείς καταστάσεις, 
πράγμα πού προβλέπεται σχεδόν βέβαιο στό 
άμεσο μέλλον. Μέ τήν προτεινόμενη τροπο
ποίηση μπορεί νά συγκληθεΐ γενική συνέλευ- 
ατη καί σέ διάστημα 12 ή μερών τό συντομώ- 
τερο, μέ πλήρη άπαρτία όσων παρόντων.

5) Καθορίζεται συγκεκριμένος χρόνος 
Ιητείας διοικητικού συμβουλίου πού προέρ
χεται άπό έκτακτη γενική συνέλευση καί άρ- 
χαιρεσίες πού Εγιναν πρίν άπό τήν κανονική 
λήξη τής θητείας, ε'ίτε άπό παραίτηση ε'ίτε 
άπό Εκπτωση κλπ. ε’ίτε άπό διορισμένη προ
σωρινή διοίκηση. "Ο χρόνος τής θητείας 
στήν περίπτωση αύτή είναι ή 31η Δεκεμβρίου 
τοΰ Επομένου Ετους άπό τήν χρονολογία πού 
άνέλαβε ή νέα αύτή διοίκηση.

’Έτσι, καί παρέχεται στό νέο αύτό διοι
κητικό συμβούλιο ή ευχέρεια ένός ολοκλή
ρου Ετους τουλάχιστο νά δραστηριοποιηθεί, 
καί ή Επόμενη τακτική γενική συνέλευση 
δέν απομακρύνεται άπό τά κανονικά χρονι
κά της όρια (τής α- τριμηνίας) άφοΰ τό τέ
λος τής θητείας συμπίπτει μέ τό τέλος ήμε 
ρολογ ιακοΰ Ετους.

6) Περιορίζεται 6 χρόνος τής διορισμέ
νης διοικήσεως σέ 3 κατ’ άνώτατο όριο μή
νες.

7) Είσάγεται σάν Εκλογικό σύστημα ή 
ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ γιά τήν άνάδειξη τόσο 
τής διοικήσεως τοΰ Συλλόγου όσο καί τών 
Εκπροσώπων στά δευτεροβάθμια συνδικαλι
στικά όργανα.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο Εχει Επίγνωση

τών σοβαρών Ελαττωμάτων τοΰ συστήματος 
άπό πλευράς Ενότητας καί δύναμης στή 
διοίκηση τοϋ Συλλόγου. "Ομως ή δικαιότε
ρη βάση του, ή Εκφραση τών τάσεων άπό τό 
ύπεύθυνο βήμα τής διοικήσεως τοϋ Συλλό
γου καί ή άνταπόκριση στό πνεύμα του δη
μοσίου βίου, όδήγησαν στήν κατά πλειοψη- 
φία λήψη αυτής τής άπόφασης. Τό Διοικητι
κό Συμβούλιο πιστεύει ότι στήν περίπτωση 
πού θά ϋπερψηφισθεΐ τό σύστημα αύτό, οι 
συνάδελφοι πού θά άναδειχθοΰν στήν διοίκη
ση τοϋ Συλλόγου θά κάνουν χρήση τοϋ συ
στήματος σάν πραγματικά ύπεύθυνοι άν
θρωποι καί σάν άληθινοί δημοκράτες, Ετσι 
ώστε νά Επιτύχει τό σύστημα στήν πράξη 
καί νά Ενδυναμωθούν οΐ δημοκρατικοί θε
σμοί.

Στήν άντίθετη όμως περίπτωση, τό σύ
στημα τής άπλής άναλογικής θά άποτελεσει 
Ενα θανατηφόρο όπλο όχι μόνο κατά τοϋ 
Συλλόγου μας, άλλά γενικώτερα τών δημο
κρατικών θεσμών. Γιατί δέν πρέπει νά ξε
χνιέται ότι ό χώρος τών Τραπεζικών είναι 
ύποδειγματικό πεδίο, όπου ή Επιτυχία ή άπο- 
τυχία θεσμών καί συστημάτων γύρω άπό 
τήν σχέση τής Εργασίας, τής άσφαλείας καί 
τής συνδικαλιστικής όργάνωσης Εχει Επί
δραση στόν εύρύτερο χώρο τών Εργαζομέ
νων καί στόν δημόσιο άκόμα βίο γενικώ
τερα.

8) Γίνεται εΰρύτερη ή συμμετοχή τής Ε
παρχίας στό Δ.Σ. τοϋ Συλλόγου.

’Επί συνόλου 19 μελών τοϋ Δ.Σ. (άντί 
τών σημερινών 21) οΐ 9 είναι Επαρχιακοί 
(άντί τών σημερινών 7) καί λαμβάνονται 
υποχρεωτικά άπό Ισάριθμα διαμε
ρίσματα (πού μοιράζεται όλόκληρη ή χώ
ρα). ’Έτσι κάθε διαμέρισμα τής χώρας Εχει 
συνδικαλιστικό δίκτυο μέ Επί κεφαλής υπεύ
θυνο μέλος τοϋ Δ.Σ.

9) Οί σύμβουλοι τοΰ Κέντρου περιορί 
ζονται άπό 14 σέ 10.

10) Είσάγεται τό 9μελές όργοινο τής Ε
κτελεστικής ’Επιτροπής γιά νά άποκτήσει ή

διοίκηση τοϋ Συλλόγου ταχύτητα καί εύκι- 
νησία στόν χειρισμό τών θεμάτων σύμφωνα 
μέ τήν πορεία πού θά χαράσει τό Δ.Σ. 
καθώς καί γιά τήν, κατά πλήρη νομιμότητα, 
άντιμετώπιση Επειγόντων ζητημάτων.

Ή Ε.Ε. θά συνεδριάζει τουλάχιστον μιά 
φορά τήν Εβδομάδα Ενώ τό Δ.Σ. 1 φορά στό 
δίμηνο Εκτός άπό έκτακτες περιπτώσεις πού 
προβλέπονται άπό άρθρο 8.

11) Προβλέπεται τρόπος άσκήσεως του 
δικαιώματος ψήφου καί στά μέλη τοϋ Συλ
λόγου πού ύπηρετοϋν σέ μονάδες τοϋ Έξω- 
τερικοϋ.

12) Καλύπτεται καταστατικά ή όργάνω- 
ση τοϋ δικτύου μέ τήν πρόβλεψη δημιουρ
γίας παραρτημάτων τοϋ Συλλόγου κατά 
γεωγραφικό διαμέρισμα μέ γραμματέα σύμ
βουλο τοϋ Συλλόγου, Εκλογή τοπική τών 
άντιπροσώπων κατά υποκατάστημα καί σύ
σταση κανονισμού λειτουργίας παραρτημά
των ("Αρθρ. 12).

13) Μέ συνδυασμό τών άρθρων 7 (2 καί
3) και 15 γίνεται διαστολή τών Εννοιών δια
χειριστικού καί συλλογικού (θητείας Δ.Σ.) 
Ετους, άνεξάρτητα άν αΰτά συμπίπτουν.

14) Γενικώτερα άπλουστεύεται ή διατύ
πωση όλων σχεδόν τών διατάξεων, ιδιαίτερα 
αΰτών πού άναφέρονται στά μέλη, στήν σύγ
κληση, συγκρότηση καί λειτουργία τών Γε
νικών Συνελεύσεων (μέ άποσαφήνιση τοϋ 
περιεχομένου καί τής αποστολής τών τακτι
κών καί Εκτάκτων) καθώς καί τών λοιπών 
οργάνων τοϋ Συλλόγου, στή διαδικασία 
τών ψηφοφοριών καί λοιπών βασικών διατά
ξεων.

15) Τέλος, καθιερώνεται δπως βλέπει ό 
αναγνώστης ή σύνταξη τοϋ κειμένου στήν 
δημοτική γλώσσα.

Κατά τό άρθρο 20 οΐ διατάξεις άναδεί- 
ξεως διοικήσεως μέ αλλαγμένο τό ΰπάρχον 
Εκλογικό σύστημα, έψ’ δσον ψηφιστούν, θά 
έφ<χρμοστονν μετά ενα Ετος άπό την Επικύ
ρωσή τους άπό τό Πρωτοδικείο μέ τήν διαδι- 
κασία τής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΟΥ
ΤΟΥ

ΣΧΕΑΙΟΥ 
ΣΥ ΑΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ- 
ΔΟΣ», καί ή Εδρα του βρίσκεται στήν ’Αθήνα.

κτή τήν αίτηση, ό Ενδιαφερόμενος μπορεί νά προσφύγει στήν 
πρώτη Γενική Συνέλευση (τακτική ή Εκτακτη).

Ό «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΖχΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΠ*. 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» άποτελεΐ τό συνδικαλιστικό 
φορέα τοϋ ύπαλληλικοϋ προσωπικοΰ τής Ε.Τ.Ε. καί τήν έκ
φραση τής συνειδητής άγωνιστικής του θελήσεως.

Ή ϋπεράσπιση καί ή προαγωγή τών συμφερόντων και 
τών δικαιωμάτων τους, τόσο σάν τραπεζοϋπαλλήλων οσο 
καί σάν Εργαζομένων γενικώτερα, καθώς και ή υπεράσπιση 
τοΰ δημοκρατικού πολιτεύματος καί ή προαγωγή των θε
σμών του, άποτελεΐ τό πρώτιστο δικαίωμα άλλά και το υψι- 
ατο. καθήκον τών μελών τού Συλλόγου.

Ή δημοκρατική λειτουργία διέπει δλες τίς Εκδηλώσεις 
τοϋ Συλλόγου, ό σεβασμός τών δικαιωμάτων τών μελών 
καί τής προσωπικότητάς τους, άποτελεΐ βασική υποχρέωση 
τής διοίκησης. Ό Σύλλογος ύπάρχει καί δρα γιά τα μέλη 
του καί χάρη αύτών καί ή θέλησή τους άποτελεΐ τήν πηγη 
κάθε Εξουσίας μέσα στό Σύλλογο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.)

ΕΙΣ ΑΓΩΓΗ
Τό 1917 Ιδρύθηκε στήν ’Αθήνα τό Επαγγελματικό σωμα

τείο μέ τήν Επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», τοϋ όποιου 
τό Καταστατικό τροποποιήθηκε Επανειλημμένως άπό τότε. 
Τό Καταστατικό τοϋ παραπάνω σωματείου τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε καί προσαρμόστηκε στίς διατάξεις περί Ε
παγγελματικών σωματείων πού ίσχυουν σήμερα καί τελικά 
διαμορφώθηκε στό Καταστατικό αύτό, τό όποιο άφοΰ έγκρί- 
θηκε άπό τή Γενική Συνέλευση τών μελών τοϋ Συλλόγου 
της ..............................  1980, θά ρυθμίζει στό Εξής τή λει
τουργία καί τή δράση του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ ι

Ή Επωνυμία τοϋ σωματείου είναι «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 2

Τό σωματείο έχει σάν σκοπό του νά περιφρουρήσει καί 
νά προωθήσει τά ήθικά, οικονομικά καί Επαγγελματικά 
συμφέροντα τών μελών του, χρησιμοποιώντας δλα τά νόμι
μα μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 3

1) Τά μέλη τοϋ Συλλόγου είναι τακτικά καί Επίτιμα.
2) Τακτικά μέλη τοϋ Συλλόγου μπορούν νά είναι δλοι. 

οΐ ΰπάλληλοι τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος.
’Επίτιμα μέλη όνομάζονται, μέ άπόφαση τοϋ Διοικητι

κού Συμβουλίου, πού πρέπει νά ΰποβληθεΐ γιά Εγκριση 
στήν πρώτη τακτική γενική Συνέλευση, πρόσωπα πού πρόσ- 
φεραν σημαντικές ύπηρεσίες στό Σύλλογο. Τά μέλη αυτά, 
δέν συμμετέχουν στίς γενικές Συνελεύσεις καί δέν Εχουν 
δικαίωμα νά Εκλέγουν ή νά Εκλέγονται μέλη τής Διοική- 
σεως τού Σωματείου μέ όποιαδήποτε μορφή.

3) Τά μέλη τοϋ Συλλόγου δέν μποροϋν νά είναι μέλη 
άλλου Επαγγελματικού Σωματείου τοϋ χώρου τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος. Μέλος τοϋ Συλλόγου πού είναι καί. 
μέλος άλλου Σωματείου τοϋ προσωπικού τής Ε.Τ.Ε. όφεί- 
λει νά ζητήσει τή διαγραφή του άπό τόν Σύλλογο. Διαφο
ρετικά, διαγράφεται μέ άπόφαση τοϋ Δ.Σ. πού ΰποβάλλε- 
ται γιά Εγκριση στήν πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

4) Μέ άπόφαση τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, τά μέλη 
πού προέρχονται άπό άλλους Συλλόγους τοϋ Προσωπικού 
τής Ε.Τ.Ε. διατηρούν τά ειδικά δικαιώματα καί τίς άντί- 
στοιχες υποχρεώσεις πού είχαν σάν μέλη αΰτών τών Συλλό
γων, πού γίνονται πλέον ΰποχρεώσεις πρός τόν Σύλλογο 
Υπαλλήλων Ε.Τ.Ε.

5) Γιά νά γίνει Ενας μέλος τοϋ Συλλόγου πρέπει: α) 
νά είναι ύπάλληλος τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος,
6) νά κάνει αίτηση στό Δ.Σ. τοϋ Συλλόγου καί νά ζητάει 
τήν έγγραφή του στό μητρώο τών μελών, γ) νά Εχει συμ
πληρώσει τήν ήλικία πού προβλέπει ό Νόμος, δ) νά συνυπο
γράφει Εξουσιοδότηση πρός τήν Τράπεζα γιά τήν παρακρά
τηση τής συνδρομής άπό τήν μισθοδοσία του καί την Εκχώ
ρησή της στόν Σύλλογο.

Γιά τήν έγγραφή τοϋ Ενδιαφερομένου στό Σύλλογο ά- 
ποφασίζει τό Δ.Σ. Σέ περίπτωση πού τό Δ.Σ. δέν κάνει δε-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ 4

1) Τά τακτικά μέλη τοϋ Συλλόγου καταβάλλουν μη
νιαία συνδρομή πού καθορίζεται κάθε φορά άπό τή Γενική 
Συνέλευση καί κυμαίνεται άπό 0.50 — 1% τών τακτικών μη
νιαίων άποδοχών κάθε μορφής. Ή συνδρομή παρακρατεΐται 
άπό τήν Τράπεζα κατά τήν καταβολή τών άποδοχών γιά λο
γαριασμό τοϋ Συλλόγου, Εκτός άν αποφασίζει διαφορετι
κά τό Δ.Σ.

2) Κάθε μέλος δικαιούται νά άποχωρήσει άπό τό Σύλ
λογο μέ αίτηση γιά διαγραφή του άπό τό Μητρώο τών με
λών, Εχει δμως ΰποχρέωση νά καταβάλει τίς συνδρομές τοϋ 
Ετους, μέσα στό όποιο υποβλήθηκε ή αίτηση.

3) Κάθε μέλος μπορεί νά διαγράφει άπό τό Μητρώο 
τών μελών μέ άπόφαση τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου στίς 
Εξής περιπτώσεις:

α) "Αν καθυστερεί τή μηνιαία συνδρομή του περισσό
τερο άπό τρεις μήνες.

6) "Αν ή Εργασιακή του σχέση μέ τήν Εθνική Τράπε
ζα τής Ελλάδος λύθηκε όριστικά κατά οΐοδήποτε τρόπο. 
Στήν περίπτωση πού ό υπάλληλος έπεδίωξε τή δικαστική 
ακύρωση τής άπολύσεώς του, διατηρεί κατά τήν κρίση τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου τήν Ιδιότητα τοΰ μέλους τοϋ Συλ
λόγου μέχρι πού νά έκδοθεΐ άμετάκλητη δικαστική άπόφα
ση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ7

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 5

Πόροι τοΰ Συλλόγου είναι οΐ Εξής:
1) Οΐ συνδοοιιές τών τακτικών μελών.
2) Οΐ πρόσοδοι άπό τήν περιουσία τού Συλλόνου.
3) Οΐ δωοεές, κληοοδοσίες καί κληρονομιές καθώς καί 

κάθε άλλη οικονομική Ενίσχυση ή Εκτακτη πρόσοδος.
Οΐ δωοεέ-- κληοοδοσίες καί κληοονοιιίες γίνονται άπο- 

δεκτές μέ άπόφαση τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου καί οΐ κλη,

► ΒΛΕΠΕ 3Η ΣΕΛΙΔΑ



"Ενα αξιοθαύμαστο 
δημιούργημα τής

ιδιωτικής πρωτοβουλίας
• Τό ίδρυμα «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ»

ΣτΙς 28 Νοεμβρίου, ή υφυπουργός Κοινωνικών 'Υπηρεσιών κ. "Αννα Συνοδινοΰ, ε
γκαινίασε στην Πεντέλη, ένα νέο ίδρυμα ειδικής όγωγής γιά δυσπροσάρμοστα παιδιά. 
Τό νέο ίδρυμα, πού όνομάζεται «Μαργαρίτα, 'Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής», σκοπεύει νά 
βοηθήσει, μέ τήν καθοδήγηση ειδικευμένου προσωπικού, παιδιά μέ έλαφρά ή μέτρια 
νοητική καθυστέρηση, νά άξιοποιήσουν τίς ικανότητάς τους, ώστε νά γίνουν ικανά νά 
ένταχθοϋν στό κοινωνικό σύνολο κι* άκόμα νά άποκατασταθοϋν έπαγγελματικά. Γιά τό 
σκοπό αύτό τό ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα τού Ιδρύματος, περιλαμβάνει γυμναστική, 
κηπουρική, χειροτεχνία, ζωγραφική καί άλλα ανάλογα μαθήματα.

Τό εργαστήρι κατασκευάστηκε 
μέ μεγάλη αγάπη, φροντίδα καί 
ευαισθησία σέ μιά ειδυλλιακή το
ποθεσία στή Ν. Πεντέλη (Μεσο
λογγίου 5), σέ οικόπεδο πού πα 
ρέμεινε άναξιοποίητο καί παρα- 
,χωρήθηκε γιά μιά δεκαετία άπ' 
τήν Τράπεζά μας. Δέν έχει κερ
δοσκοπικό χαρακτήρα καί είναι 
δημιούργημα άποκλειστικά, τής 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Συγκε
κριμένα, είναι τό αξιοθαύμαστο 
άποτέλεσμα πολύχρονης καί ύ- 
περάνθρωπης προσπάθειας, επι
μονής καί δυναμισμού τής μέχρι 
χθές συν)φου μας καί σήμερα

συνταξιούχου κ. Ιωάννας Too- 
κοπούλου.

Στά έγκαίνια τού νέου ίδρύμα 
τος, ή κ. Τσοκοπούλου είχε τά 
σπάνια εύτυχία νά δεί υλοποιη
μένο τό όραμά της καί νά ζήσει 
τήν επιβράβευση τού έργου της 
καί όσους παρακολούθησαν τήν 
τελετή, οί όποιοι έντυπωσιάστη- 
καν πραγματικά άπό τό έπίτευ- 
γμα.

Στά έγκαίνια, έκτος άπό τούς 
διάφορους παράγοντες πού βοή
θησαν ήθικά καί ύλικά τήν προσ
πάθεια, παραβρέθηκε ό Πρόεδρος 
τού Συλλόγου μας συν. Έπ.

Μαυρουλίδης, ανώτερα στελέχη 
τής Τραπέξης μας καί πλήθος 
συν)φων έν ένεργεία καί συντα
ξιούχων.

Αξίζει νά άφιερώσετε ένα 
μικρό μέρος άπ' τόν έλεύθερο 
χρόνο σας γιά μιά έπίσκεψη στήν 
όμορφη καί καλαίσθητη γωνιά 
πού ονομάζεται «Μαργαρίτα». Θά 
διαπιστώσετε τί μπορεί νά κατορ
θώσει ή πίστη καί ή δημιουργική 
προσήλωση σ' ένα μεγάλο σκο
πό. Καί ή παρουσία σας θά είναι 
οπωσδήποτε μιά ήθική ένίσχυση 
στήν ολοκλήρωση τού έργου.

ΓΑΜΟΙ

Ετέλεσαν τούς γόμους των οί
συνάδελφοι τοΰ Ύποκ)ματος Τρι

κάλων Στέργιος Μπαλαμώτης με
τά τής δίδος Λαΐτσα, Νικόλαος 
Σαρρής μετά τής δίδος Κώτσιου. 
Τούς εύχόμαστε νά ζήσουν εύ- 
τυχισμένοι.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Αρραβωνιάσθηκαν οί συνά
δελφοι Πάσχος Πάσχου μετά τής 
έκλεκτής δίδος Μ. Χικάρου, Δη- 
μήτριος Τζέτζιαα μετά τής ώ
ρα ιοτάτης δίδος Μάτη. Τούς εύ 
χόμαστε καλά στέφανο.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Γέννησαν άγόρι τά ζεύγη των 
συναδέλφων: Ήλία Χριστάνα,
Γεωργίου Πούλιου, Κων) νου Μή- 
τσιου, Αγγέλας Σπυροπούλου.

Γέννησαν κορίτσι τά ζεύγη 
των συναδέλφων: Νικολάου Ζιόμ 
πορα, Κων) νου Μηλιώνη, Κων) 
νου Παπαναστασίου. Τούς εύχό
μαστε νά τούς ζήσουν.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

β Στις 5 Δεκεμβρίου τό ζευ
γάρι των συναδέλφων 'Ιωάννης 
καί Βούλα Μάκρη άπέκτησε κό
ρη. Οί συνάδελφοί τους των Ύ
ποπτων Άγ. Μελετίου καί Γα
λατσίου εύχονται νά τούς ζήσει.

@ Στούς συναδέλφους τού 
Ύποκ) τος Χίου Σταμάτη Δρίζο 
καί Φραγκούλια Λουφάκη πού τε- 
λεσαν τούς γόμους τους στίς 29 
Δεκεμβρίου, τό Διοικ. Συμβούλιο 
τού Συλλόγου απευθύνει θερμές 
εύχές γιά μιά εύτυχισμένη καί 
άνέφελη ζωή.

© Στίς 27 'Οκτωβρίου στόν 
Ιερό Ναό Άγ. Ζώνης Κυψέλης 
έγιναν οί γάμοι τής συναδέλφου 
Ρένας Βλάχου καί τού Θεόδω
ρου Κοτζαμάνογλου, έμπορου.

Οί συνάδελφοι τοΰ Ύποκ)τος 
Άγ. Μελετίου τούς εύχονται κά
θε εύτυχία.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

«Τή Διεύθυνση καί τό Πρόσω-
πικό τοΰ Ύποκ) toc Κάνιγγοο καί

όλους όσους, καθ' οίονδήποτε 
τρόπο μας συμπαραστάθηκαν στό 
βαρύ πένθος μας γιά τό θάνατο 
τής άγαπημένης μας μητέρας καί 
γιαγιάς ΜΑΡΙΑΣ ΖΩΤΟΥ, θερμά 
εύχαριστοϋμε.

Οικογένεια Θ. Ζώτου»
Συν)φου Ύπ)τος Κάνιγγος

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ ΤΥΠΕΤ

Κατάθεση τής Διευθύνοεως 
καί τού Προσ) κοϋ τού Ύποκ) 
τος Κάνιγγος σέ μνήμη τής μη
τέρας τού ύποδιευθυντοϋ κ. Θ. 
Ζώτου δρχ. 4.500.

Κατάθεσις των παλαιών συνα
δέλφων κ.κ. Μπουρή - Ζούγκα - 
Παπαϊωάννου - Λιάννη, ύποκ)τος 
Αμυνταίου, εις μνήμην τοΰ τέως 

Δ) ντοϋ Φωτίου Γεωργιάδη, δρχ. 
2.000.

Οί ύπάλληλοι τής Δ)νσεως Δι 
εθνών Δραστηριοτήτων κατέθε
σαν ύπέρ τοΰ ΤΥΠΕΤ, τό ποσό 
των δρχ. 3.500 στή μνήμη τής 
Λυδίας Μοντεσάντου μητέρας 
τοΰ Ύποδ)ντοϋ κ. Δ. Μοντεσάν
του δρχ. 3.500.

Ή Δ)νση Μελετών Επιχειρη
ματικών Δραστηριοτήτων κατέθε
σε ύπέρ τού ΤΥΠΕΤ, είς μνήμη 
Μαρίας Άνδριανοπούλου, μητέ
ρας τοΰ συναδέλφου κ. Άνδρέα 
Άνδριανοπούλου δρχ. 3.100.

Κατάθεσις τοΰ προσωπικού Ύ
ποκ) τος Βάθης είς μνήμην τοΰ 
πατέρα τοΰ συναδέλφου κ. Σάβ
βα Παπαδάκη, δρχ. 4.500.

Κατάθεσις τοΰ Προσωπικού 
τοΰ Ύποκ) τος Ρεθύμνης (460), 
είς μνήμην τοΰ άποβιώσαντος π.τ 
τρός του συναδέλφου κ. Νικολ. 
Γρ. Πλατύρραρκου, δρχ. 460.

Κατάθεσις τοΰ Προσωπικού 
τής Δ)νσεως σέ καθυστέρηση σέ 
μνήμη τοΰ άποβιώσαντος συντα
ξιούχου συναδέλφου Αδαμάντιου 
Ρουσσόπουλου, δρχ. 4.550.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ * |

Έκθεση έργων τοΰ συναδέλ 
φου ζωγράφου Σταύρου Βα- 
κρατσά οργανώθηκε άπό τό 
σύλλογό μας στά πλαίσια τής 
πολιτιστικής του δραστηριότη
τας, στή λέσχη Τραπεζικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

Στήν εκθεση πού σημείωσε 
επιτυχία, εκτέθηκαν 37 έργα, 
άπό τή νεώτερη δουλειά τοΰ 
ταλαντούχου συν) φου, πού εί
ναι ήδη γνωστός στό φιλότεχνο 
κοινό τής συμπρωτεύουσας άπό 
προηγούμενες εκθέσεις του.

'Όπως έγραψε καί ό τύπος 
τής Θεσσαλονίκης ό Στ. Βα- 
κρατσας «μέ συνέπεια καί αι
σθητή βελτίωση τής δουλειάς 
του συνεχίζει δημιουργικά τήν 
επίδοσή του στή ζωγραφική, 
δίνοντας έτσι διέξοδο στίς καλ
λιτεχνικές του ανησυχίες».

! ΕΝΑ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ 
| ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ί ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
ι "Ενα χρήσιμο βιβλίο άγγλι- 
J κής γιά τούς σπουδαστές έκ- 
J δόθηκε άπό τόν καθηγητή τής
• Άνωτάτης Βιομηχανικής Σχο 
ι λής Πειραιώς κ. Ε. Χαιρόπου- 
I λο.

Τό βιβλίο τοΰ κ. Χαιρόπου- 
■ λου «ENGLISH FOR ECONO- 
ι MIC STUDIES STUDENTS 
ι BOOK 1» είναι γραμμένο γιά 
ι τούς σπουδαστές τών Α.Ε.Ι. 
J τών μή άγγλοφώνων χωρών 
J γενικά καί ειδικά γιά τούς 
ι 'Έλληνες Σπουδαστές τών 
ι οικονομικών έπιοτημών.

β "Ενα άπό τά πλέον απου- 
ι δαία προτερήματα τοΰ βιβλίου 
ι είναι ότι τούτο περιέχει 4 βι 
J 8λία ενσωματωμένα σέ 1. ”Η-
• τοι α) βιβλίο γιά άρχαρίους, 
ι 8) βιβλίο γιά ήμιπροχωρημέ- 
ι νους σπουδαστές, γ) βιβλίο 
J γραμματικής καί δ) βιβλίο
* πρακτικής έξασκήσεως.

* Τό βιβλίο άποτελεΐται άπό 
ι 224 σελίδες καί διατίθεται ά- 
I πό τόν συγγραφέα πρός 25Γ 
| 5ρχ. Τ.Θ. 4417. Τ.Τ. 919, Α- 
» 3ΗΝΑΙ.

ΠροκήρυξηΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

'Ολοκληρώθηκε ή άποστολή 
καί διανομή τών καθιερωμένων 
χριστουγεννιάτικων δώρων στά 
παιδιά τών μελών τοΰ Συλλόγου 
μας.

Εφέτος, χάρη στήν προσεκτι
κή έπιλογή τών παιγνιδιών καί 
τήν έγκαιρη προώθησή τους, τά 
άναπόφευκτα παράπονα δια
φόρων συν)φων, ήταν έλάχι- 
στα. Αντίθετα, τά συγχαρητήρια 
τηλεφωνήματα πού δέχτηκε τό 
γραφείο τοΰ Συλλόγου, άποδει- 
κνύουν ότι ή Επιτροπή πού εί
χε συγκροτηθεί, έργάστηκε μέ
σα στά χρονικά πλαίσια καί στό 
ύψος τής δαπάνης πού είχε ορι
στεί, μέ ενθουσιασμό καί κατώρ- 
θωσε νά παρουσιάσει πολύ ικα
νοποιητικά άποτελέσματα.

Στά μέλη τής Επιτροπής καί 
τό προσωπικό τών γραφείων τοΰ 
Συλλόγου, είναι δίκαιο νά έκ- 
φραστοϋν συγχαρητήρια γιά τίς 
προσπάθειές τους.

ΦΟΙΒΟΥ
ΠΙΟΜΠΙΝΟΥ

«'Έλληνες άγιογρά- 
φοι μέχρι τό 1821»

Γιά τήν άξια τοΰ παραπάνω 
βιβλίου τοΰ συν) φου μας Φοίβου 
Πιομπίνου, έχουν ήδη μιλήσει ά
πό τίς στήλες τοΰ αθηναϊκού τύ
που, διάφοροι ύπεύθυνοι τής βι- 
βλιοπαρουσίασης, καί άρμόδιοι 
τής κριτικής. Θά ήταν άσυγχώρη- 
τη παράλειψή μας άν δέν έκφρά- 
ζαμε κι εμείς τά θερμά συγχαρη
τήρια καί τόν ανεπιφύλακτο έ
παινό μας στόν άξιο συνάδελφο 
γιά τή σημαντικότατη καί πρότυ
πη αύτή έργασία του, πού είναι 
άποτέλεσμα έξαντλητικής έρευ
νας, ύπομονής καί συνέπειας.

Ό συνάδ. Φ. Πιομπίνος, άξιο- 
ποιώντας κατά τόν καλύτερο τρό 
πο τόν έλεύθερο χρόνο του καί 
αψηφώντας δυσκολίες καί κό
πους πολύχρονους, κατώρθωσε 
νά προσφέρει ένα καλαίσθητο έρ 
γο, επιστημονικά άρτιο άλλά καί 
πολύπλευρα χρήσιμο.

Ή δουλειά αύτή πού όπως ση
μειώνει στόν πρόλογο τού βιβλί
ου, είναι μιά συναρπαστική περι
πέτεια καί ή κατάληξή της είναι 
αύτό πού ονομάζεται «έργο ζω
ής», δέν τελειώνει ποτέ. "Οταν, 
μάλιστα, θά προσθέταμε, άναπτύσ 
σεται σ' ένα έδαφος σχεδόν 
παρθένο καί γεμάτο άπό κάθε εί
δους εμπόδια καί παγίδες. Τού 
εύχόμαστε άπό καρδιάς, νά τή 
συνεχίσει μέ τό ίδιο πάθος, τήν 
ύπομονή καί τόν ένθουσιασμό, 
μέχρι τήν ολοκλήρωση τοΰ ύψη- 
λοΰ σκοπού πού έταξε στόν έαυ- 
τό του.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΑΣ

Ή Διοίκηση τής Τραπέζης μας 
θέλοντας νά διευκολύνει τό Προ 
σωπικό νά συμμετάσχει στήν αύ
ξηση τοΰ μετοχικού της κεφα
λαίου, άποφάσισε τή χορήγηση 
ειδικού έντοκου δανείου γιά τήν 
αγορά δικαιωμάτων καί τήν κατα 
βολή τοΰ άντιτίμου τών νέων με
τοχών.

Τό δάνειο θά έξοφληθεϊ μέ 
κρατήσεις πού θά αρχίσουν τόν 
Μάιο 1980 καί οί μετοχές θά 
άποδίδονται στούς δικαιούχους 
μετά τήν έξόφλησή του ( Οκτώ
βριο 1983).

Τό ύψος τοΰ δανείου καθορί
στηκε άνάλογα μέ τό άντίτιμο 
τοΰ άριθμοϋ τών μετοχών πού 
θά δηλώσει κάθε συν)φος, σύμ
φωνα μέ τό βαθμό του.

αγώνων
Η Ένωσις Φιλάθλων 'Εθνικής 

Τραπέζης γιά τέταρτη κατά συνέ 
χεια χρονιά καί μέ βασικό σκοπό 
τή γνωριμία καί τή σύσφιγξη τών 
σχέσεων μεταξύ τών ύπαλλήλων 
τών Τραπεζικών Ιδρυμάτων καί 
τών Κοινωφελών Οργανισμών 
καί Εταιρειών τής περιοχής Π ρω 
τευούσης, προκηρύσσει τό Δ' έ- 
τήσιο άταμικό πρωτάθλημα σκα- 
κιοϋ διά τό 1980.

1. Μπορούν νά λάβουν μέρος 
όλοι οί έν ένεργεία ή συνταξιού
χοι ύπάλληλοι Τραπεζικών Ιδρυ
μάτων, τής ΔΕΗ, τοΰ ΟΤΕ, τών 
ΕΛ.ΤΑ, τοΰ ΟΣΕ κ.λπ., άνεξαρ- 
τήτως δυναμικότητας.

2. Σύστημα Διεξαγωγής τών 
’Αγώνων ορίζεται τό Ελβετικόν 
Σύστημα είς 7 ή 9 γύρους, άνα- 
λόγως τοΰ άριθμοϋ τών συμμετε- 
χόντων.

3. Κανονισμός Διεξαγωγής 
τών Αγώνων: ό έν ίσχύϊ τής 
Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκακιοϋ 
(F.I.D.E.) μέ χρόνον σκέψεως 
40 κινήσεις έντός 2 ώρών γιά 
κάθε παίκτη.

4. Διαιτητής τών Αγώνων: ό 
Διεθνής Διαιτητής καί ύπάλληλος 
τής Ίονικής καί Λαϊκής Τραπέ
ζης κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΟΥ 
ΛΑΚΗΣ.

5. Ή έναρξις τών Αγώνων θά 
γίνη τήν Δευτέραν, 21 Ίανουα-

Στά πλαίσια μιας προσπάθειας 
πού καταβάλλεται γιά τή δημιουρ 
γία καί καθιέρωση νέων δραστη
ριοτήτων στήν Ε.Φ.Ε.Τ., σας ά- 
ναγγέλουμε τήν ίδρυση ένός ά- 
κόμη νέου τμήματος, τοΰ ΦΩΤΟ
ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, πού θά 
λειτουργεί μέ δαπάνες της.

Κύριοι σκοποί τοΰ τμήματος εί
ναι :

Α. Ή διάδοση τής τέχνης τής 
φωτογραφίας καί κινηματογραφί
ας άνάμεσα στούς συναδέλφους.

Β. Ό πλουτισμός τών γνώσε
ων, αύτών πού ήδη άσχολοϋνται, 
πάνω στήν τεχνική, μορφολογία 
καί αισθητική τής φωτογραφίας 
καί τής κινηματογραφίας μέ σει
ρά μαθημάτων άπό ειδικούς, προ 
κηρύξεις διαγωνισμών, συμμετο
χή σέ διαγωνισμούς, προβολές, 
έκθέσεις, έκδρομές, έκδοση είδι-

σκακιου
ρίου 1980 καί ώραν 7ην μ.μ. είς 
τήν Λέσχην τοΰ Συλλόγου τών 
Ύπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέ
ζης, Ακαδημίας 60 είς τόν 5ον 
όροφον.

6. Ήμέραι Διεξαγωγής τών Α
γώνων :

Δεύτερη ήμέρα: 25.1.79 Πα
ρασκευή. Τρίτη ήμέρα: 30.1.79 
Τετάρτη. Τετάρτη ήμέρα: 4.2.79 
Δευτέρα. Πέμπτη ήμέρα: 8.2.79 
Παρασκευή. "Εκτη ήμέρα: 13.2. 
79 Τετάρτη. Έβδομη ήμέρα: 18. 
2.79 Δευτέρα καί έάν χρειααθή 
Όγδοη ήμέρα: 22.2.79, Ένάτη 
ήμέρα: 27.2.79 Τετάρτη.

7. "Επαθλα. Βαρύτιμον Κύπελ 
λον μετά διπλώματος διά τόν 
πρώτον νικητήν καί σκακιστικά 
βιβλία μετά διπλώματος διά τούς 
τρεις έπομένους νικητάς.

Προβλέπονται έπίσης ειδικά έ
παθλα διά τούς καταλαμβάνοντας 
τήν καλύτερη θέση μεταξύ τών 
συμμετεχόντων παικτών α', β' 
καί γ' κατηγοριών, καθώς καί 
μεταξύ έφήβων, παίδων, γυναι
κών καί κορασίδων.

8. Προθεσμία Δηλώσεων Συμ
μετοχής, μέχρι τής μεσημβρίας 
τής Παρασκευής 18 Ιανουάριου 
1980 είς τά γραφεία τής Ε.Φ.Ε. 
Τ. οδός Γεωργίου Σταύρου, τηλ. 
3240373 ή 3210411 έσωτ. 624 
άπό τής 9ης πρωινής μέχρι τής 
13.30 ώρας.

κοϋ δελτίου, δημιουργία σκοτει
νού θαλάμου, φωτογραφικής βι
βλιοθήκης καί πολλά άλλα.

Γ. Ή προβολή τής δουλειάς 
τών μελών τοΰ τμήματος.

"Οσοι λοιπόν άσχολεϊσθε ή θέ 
λετε νά άσχοληθεϊτε μέ τήν φω
τογραφία κινηματογραφία, συμ
πληρώστε τό σχετικό έρωτηματο- 
λόγιο καί στείλτε το στήν Ε.Φ.Ε. 
Τ„ (Αιόλου 86, ΑΘΗΝΑ), βοη
θώντας έτσι νά ξεκινήσει μέ σω
στές βάσεις ή προσπάθεια αύτή.

Ή συμμετοχή όσο τό δυνατόν 
περισσοτέρων φίλων τής φωτο
γραφίας — κινηματογραφίας θά 
βοηθήσει τό τμήμα στήν πραγμα
τοποίηση τών σκοπών του. Γιά ό- 
ποιαδήποτε πληροφορία έπικοινω 
νήστε μέ τόν κ. X. ΛΟΥΛΑ στό 
κεντρικό κατ)μα (εισαγωγές 040
-39).

ΜΕΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,

«ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ»
(Τό άπόσταγμα τής ψυχής τού Έθνους)

3 πολυτελείς εικονογραφημένοι τόμοι

• 1979- ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Βραβείο Νόμπελ
• 1977- ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣ0Σ Βραβείο Αένιν

• 1963- ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ Βραβείο Νόμπελ
• 1959 - ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ Βραβείο Αένιν
• 1956 - Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Βραβείο Ειρήνης

- Λεπτομερειακές βιογραφίες τών 5 ποιητών μας πού τούς 
άποδόθηκαν οί ϋψιστες τιμητικές διακρίσεις καί όλων τών 
νεοελλήνων ποιητών μας, άπό τόν Κάλβο μέχρι σήμερα.

- Αναλυτικά καί κριτικά σημειώματα γιά τό έργο τους. Κατά
λογοι καί περιγραφές τών έργων τους, ιστορική καί γραμ
ματολογική τοποθέτηση, ένημερωμένη βιβλιογραφία.

- Εκτεταμένη εισαγωγή, πλούσια σέ πληροφορίες γιά τήν 
ποίηση γενικά, τήν 'Ελληνική ποίηση, τήν διαμόρφωση καί 
έξέλιξη τού Νεοελληνικού Ποιητικού λόγου.

- Σχόλια, έρμηνεϊες, άναφορά σέ πηγές, πλούσιο γενικό καί
ειδικό ιστορικό, έγκυκλοπαιδικό, γραμματολογικό κ.λ.π. 
ύλικό. °

- Πλουσιώτατη συλλογή Δημοτικών τραγουδιών μέ έκτετα- 
μένο εισαγωγικό άρθρο.

- Όλα τά γνωστά καί άγνωστα άριστουργήματα τής Νεοελ
ληνικής Ποιητικής Παράδοσης.

»· ★ Γιά τούς φίλους τής Ποίησης, γιά τούς έκπαιδευτικούς
λειτουργούς, γιά τούς μαθητές καί τούς σπουδαστές.

Γ. X. Κανελλόπουλος, "Ακαδημίας 63, "Αθήναι Τ. 142 
ΤΗΛ. 3635758 - 3635473

Στά μέλη του Συλλόγου μας 
γίνονται ειδικές εκπτώσεις

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Η Ε.Φ.Ε.Τ.



ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

>ΑΠΟ 1Η ΣΕΛΙΔΑ
ροδοσίες καί κληρονομιές πάντοτε μέ τό ευεργέτημα της 
-Υπογραφής.

4) Ή οικονομική ένίσχυση άπό τόν Ο.Δ.Ε.Π.Ε.Σ. 
ή άλλους άρμοδίους 'Οργανισμούς.

5) Στό Σύλλογο λειτουργεί μόνιμος λογαριασμός, 
μέ τόν τίτλο «Λογαριασμός ’Αλληλεγγύης Μελών». Σκοπός 
τοϋ Λογ)σμοΰ είναι νά βοηθάει οικονομικά τά μέλη τού 
Συλλόγου σέ περίπτωση άπεργίας ή άνταπεργίας ή σέ άλ
λες Εκτακτες περιπτώσεις πού Εχουν σχέση μέ τήν συνδικα
λιστική δραστηριότητα τοΰ μέλους. Ό Λογαριασμός καλύ
πτει έπίσης οικονομικά καί τούς άπεργιακούς άγώνες, Ε
φόσον οί πόροι τοϋ Συλλόγου δέν έπαρκοϋν γι’ αΰτούς.

Τόν «Λογαριασμό ’Αλληλεγγύης Μελών» τόν διαχειρί
ζεται ή Εκτελεστική ’Επιτροπή τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου τοϋ Συλλόγου. Οί πόροι τοϋ Λογαριασμοΰ καί γενικά 
ή λειτουργία του θά καθοριστοϋν μέ είδικό κανονισμό πού 
θά συντάξει τό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ Συλλόγου καί θά 
εγκρίνει ή Γενική Συνέλευση τών μελών του καί ό όποιος 
θά τροποποιείται κατά τόν ’ίδιο τρόπο. Ή τροποποίηση τοϋ 
Κανονισμοϋ τοϋ Λογαριασμοΰ δέν άποτελεΐ τροποποίηση 
τοϋ Καταστατικοϋ τοϋ Συλλόγου καί δέν ύπόκειται σέ καμ- 
μιά διατύπωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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Όργανο τοϋ Συλλόγου είναι: 
α) Ή Γενική Συνέλευση τών τακτικών μελών 
β) Τό Διοικητικό Συμβούλιο 
γ) Ή ’Εκτελεστική ’Επιτροπή 
δ) Ή Εξελεγκτική ’Επιτροπή
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I. ΓΕΝ IΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
.Η Γενική Συνέλευση τών τακτικών μελών είναι τό ά- 

νώτατο όργανο διοικήσεως τοΰ Συλλόγου. Παίρνει άποφά- 
σεις σύμφωνα μέ τό νόμο καί τίς διατάξεις τοϋ καταστατι
κού γιά τά θέματα πού είναι στήν άρμοδιότητά της ή δέν ά- 
νήκουν στήν άρμοδιότητά άλλων όργάνων.

Τά τακτικά μέλη συνέρχονται σέ τακτικές καί Εκτακτες 
γενικές συνελεύσεις.

Τίς τακτικές καί Εκτακτες Συνελεύσεις καλεϊ τό Διοι
κητικό Συμβούλιο μέ προσκλήσεις πού κυκλοφορούν καί τοι 
χοκολλοϋνται στά Γραφεία τοϋ Συλλόγου 10 τό λιγώτερο 
ήμέρες πρίν άπό τήν όριζόμενη γιά τήν πραγματοποίηση 
της Συνελεύσεως ή μέρα.

’Εάν τό Διοικητικό Συμβούλιο παραλείψει ή άρνεΐται 
νά συγκαλέσει Συνέλευση ή σύγκλησή της γίνεται άν τό 
ζητήσουν τό 1)20 τών μελών πού Εχουν Εκπληρώσει τίς οι
κονομικές ύποχρεώσεις τους.

II. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1) Ή Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε 

χρόνο μέσα στόν ’Ιανουάριο γιά νά συζητηθοϋν καί νά Ε
λεγχθούν άπό τά μέλη:

α) οί πράξεις, ό Ισολογισμός καί ό οικονομικός άπολο- 
γισμός τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου πού άφοροϋν στόν προ
ηγούμενο χρόνο καί ό προϋπολογισμός γιά τόν Επόμενο.

β) Ή έκθεση τών Ελεγκτών πάνω στήν οικονομική δια
χείριση τοϋ Διοικητικοΰ Συμβουλίου.

γ) "Αλλα θέματα πού Εχουν ύποβληθεΐ στήν κρίση τής 
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως είτε μέ άπόφαση τοϋ Διοι
κητικού Συμβουλίου, εϊτε μέ έγγραφή πρόταση πού πρέπει 
νά ύπογράψεται άπό τό 1)20 τουλάχιστον τών τακτικών με
λών καί νά κατατίθεται στά Γραφεία τοϋ Συλλόγου 8 πλή
ρεις ήμέρες πρίν άπό τήν ή μέρα πού Εχει όρισθεί γιά τή 
σύγκληση τής Συνελεύσεως.

Γενικά, τά στοιχεία πού είναι αναγκαία γιά τίς συζη
τήσεις καί τόν Ελεγχο πού διεξάγονται στήν Τακτική Συνέ
λευση πρέπει νά βρίσκονται στή διάθεση τών μελών, τό λι- 
γώτερο 5 ήμέρες πρίν άπό τήν ήμέρα τής Συνελεύσεως.

2) Έπίσης, στήν Τακτική Γενική Συνέλευση τοΰ χρό
νου πού πρόκειται νά γίνουν Εκλογές γιά τήν ανάδειξη Προ 
έδρου τών Συνελεύσεων, μελών τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου καί τής ’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής, έκπροσώπων τοϋ 
Συλλόγου στις .Ενώσεις Σωματείων, καθώς καί γιά κάθε 
περίπτωση ψηφοφορίας σέ πανελλαδική Εκταση, Εκλέγεται 
ή Κεντρική ’Εφορευτική ’Επιτροπή άπό 6 τακτικά καί 3 α
ναπληρωματικά μέλη πού θά φροντίσουν γιά τή διεξαγωγή 
τών Εκλογών.

3) Ή Συνέλευση θεωρείται δτι βρίσκεται σέ απαρτία 
όταν παρίσταται σ’ αΰτή τό 1)3 τουλάχιστον τών μελών πού 
Εχουν δικαίωμα ψήφου. "Αν δέν γίνει απαρτία συγκαλείται 
νέα Συνέλευση μέσα σέ 15 τό πολύ ήμέρες καί πάντως σέ 
όχι λιγώτερες άπό τρεις άπό τήν ήμέρα πού είχε όρισθεί 
γιά τήν προηγούμενη. *Η νέα αύτή Συνέλευση θά βρίσκεται 
σέ άπαρτία άν παρίσταται τό 1)4 τών μελών πού Εχουν δι
καίωμα ψήφου καί σέ περίπτωση πού δέν ύπάρχει άπαρτία 
συγκαλείται κατά τόν πιό πάνω τρόπο τρίτη συνέλευση σέ 
15 τό πολύ ήμέρες, πού θά βρίσκεται σέ άπαρτία άν παρί- 
σταται σ’ αΰτό τό 1)5 τών μελών. ’Εάν καί στήν τρίτη Συνέ
λευση δέν γίνει άπαρτία, καλείται νέα Συνέλευση μέσα σ’ 
Ενα μήνα κατ’ άνώτατο δριο καί πάντως δχι πρίν περάσουν 
5 ήμέρες άπό τήν ήμέρα τής τρίτης Συνελεύσεως πού θά 
βρίσκεται σέ άπαρτία μέ «δσους παοόντες».

4) Τίς συνελεύσεις διευθύνει ό Πρόεδρος τών Συνελεύ

σεων μέ τή βοήθεια δύο Γραματέων πού τούς Επιλέγει άπό 
τά παριστάμενα τακτικά μέλη. ’Εάν ό Πρόεδρος άπουσιάζει 
ή δέν μπορεί γιά όποιοδήποτε λόγο νά διευθύνει τή συνέλευ
ση, τό Διοικητικό Συμβούλιο, μέ Εγκριση τής Συνελεύσεως 
όρίζει Πρόεδρό της Ενα άπό τά παριστάμενα μέλη.

Οί άποφάσεις τής Συνελεύσεως — γιά τίς περιπτώσεις 
πού ό Νόμος ή τό παρόν Καταστατικό δέν προβλέπουν δι
αφορετικά — λαμβάνονται γενικά μέ άνάταση τοϋ χεριοϋ 
καί μέ τήν άπόλυτη πλειοψηφία τών παρόντων μελών, τό λι
γότερο. Μέ τόν ίδιο τρόπο γίνεται δεκτή ή άπορρίπτεται καί 
ή τυχόν πρόταση γιά τή λήψη άποφάσεως μέ μυστική ψηφο
φορία.

5) Στή συνέλευση δέν συζητοϋνται θέματα πού δέν ά- 
ναφέρονται στή σχετική πρόσκληση.

III. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
"Εκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται:
1) "Οταν κριθεΐ σκόπιμο, άπό τό Διοικητικό Συμβού

λιο. Στήν περίπτωση αΰτή περιλαμβάνεται καί ή «ίτία Ε
πίσπευσης τών άρχαιρεσιών όπότε στήν Εκτακτη Γενική Συ
νέλευση γίνεται λογοδοσία τών πράξεων γιά τόν χρόνο διοι- 
κήσεως τοϋ άπερχόμενου διοικητικού συμβουλίου καί Εκλο
γή Εφορευτικής Επιτροπής γιά τήν διεξαγωγή άρχαιρεσι- 
ών. Σ’ αύτή τή Γενική ΣυνΕλευση κατατίθεται δημοσιευμέ
νος 5 τουλάχιστον ήμέρες πρίν, οικονομικός άπολογισμός 
γιά τό ίδιο μέ τήν λοιπή λογοδοσία χρονικό διάστημα.

2) "Οταν τό ζητήσει τό 1)20 τών μελών πού Εχουν Εκ
πληρώσει τίς οίκονομικές τους ύποχρεώσεις, μέ Εγγραφο 
πρός τό Διοικητικό Συμβούλιο, στό όποιο καθορίζονται τά 
θέματα πού θά συζητηθοϋν. Στήν περίπτωση αύτή τό Διοι
κητικό Συμβούλιο ύποχρεοϋται νά καλέσει τήν Εκτακτη 
συνέλευση μέσα σέ 10 ήμέρες άπό τήν Επίδοση τής αίτήσε- 
ως.

3) Στήν περίπτωση πού δΕν ύπάρχει Διοίκηση τοϋ Συλ
λόγου, άπό τήν προσωρινή Διοίκηση πού όρίζεται άπό τόν 
Πρόεδρο τών Πρωτοδικών, σύμφωνα μέ τό άρθρο 69 τοΰ ’Α
στικού Κώδικα, γιά νά γίνουν Εκλογές μέ σκοπό τήν άνά- 
δειξη αιρετής Διοικήσεως τοϋ Συλλόγου σύμφωνα μέ τά 
άρθρα 8 καί 9 τοϋ παρόντος Καταστατικού. Ή σύγκληση 
τής έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως στήν περίπτωση αύτή 
γίνεται τό πολύ σέ τρεις μήνες.

Ή θητεία τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου πού θ’ άναδει- 
χθεΐ άπό τίς Εκλογές πού προβλέπονται άπό τίς παραπάνω 
1 καί 3 περιπτώσεις, άρχίζει άπό τήν ήμέρα τής άνακηρύ- 
ξεώς του άπό τήν ’Εφορευτική ’Επιτροπή καί λήγει τήν τε
λευταία ήμέρα τοϋ Δεκεμβρίου τοϋ Επόμενου μετά τήν ά- 
νακήρυξη αύτή, Ετους.

Καί στίς δύο αύτές περιπτώσεις οι άρχαιρεσίες άφο
ροϋν σ’ δλα τά πρόσωπα τοϋ ψηφοδελτίου, δηλ. Πρόεδρο 
Συνελεύσεων, Διοικητικό Συμβούλιο, ’Ελεγκτική ’Επιτρο
πή, καί συνέδρους δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών όργα- 
νώσεων.

Κατά τά λοιπά Ισχύουν καί γιά τήν Εκτακτη Γενική Συ
νέλευση Εκείνα πού προβλέπουν οί διατάξεις τοϋ παρόντος 
Καταστατικού γιά τήν τακτική.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
- ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-
1) Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ Συλλόγου άποτελεΐ- 

ται άπό 19 Συμβούλους τακτικά μέλη πού Εχουν συμπληρώ
σει τό 21ο Ετος τής ήλικίας τους, άπό τούς όποιους 10 σύμ
βουλοι πρέπει νά ύπηρετοϋν στήν περιφέρεια τής Πρωτεύου
σας καί 9 σύμβουλοι νά ύπηρετοϋν στήν ’Επαρχία κατά τήν 
Εξής σειρά άνά Ενας:

1) Άνατ. Μακεδονία — Θράκη (άπό Ν. Σερρών καί 
άνατολικά).

2) Δυτική Ελλάδα — Νησιά Ίονίου
3) Κεντρική καί Δυτική Μακεδονία
4) Θεσαλονίκη
5) Θεσσαλία καί Β. Σποράδες
6) Στερεά Ελλάδα (πλήν Αιτωλοακαρνανίας) — Εύ

βοια
7) Πελοπόννησος
8) Κρήτη
9) Νησιά Αιγαίου.
"Η ανάδειξη τών μελών τοΰ Δ.Σ. μέ εκλογές μέ τήν έ- 

ξαίρεση τών παραγρ. 1 καί 3 έδαφ. 111 τοϋ άρθρου 7 γίνε
ται κάθε δύο χρόνια.

2) Ή σύγκληση τοϋ Διοικητικοΰ Συμβουλίου γίνεται 
σέ δέκα τό πολύ ήμέρες άπό τήν ήμέρα πού Εκδόθηκαν τά 
αποτελέσματα μέ τή φροντίδα τοϋ συμβούλου πού πλειοψή
φησε καί σέ περίπτωση άδυναμίας απουσίας ή άρνησής του, 
μέ τήν φροντίδα τοϋ Επόμενου συμβούλου κ.ο.κ. στά Γρα
φεία τοϋ Συλλόγου όπου καί συγκροτείται σέ Σώμα. Σχε
τικά έκλέγονται μέ μυστική ψηφοφορία καί μέ άπόλυτη 
πλειοψηφία οί: Πρόεδρος, Α' ’Αντιπρόεδρος, Β' ’Αντιπρό
εδρος, Γεν. Γραμματεύς, Άναπλ. Γεν. Γραμματεύς, Ταμίας 
καί 3 ’Εκτελεστικοί Σύμβουλοι. Οί άνωτέρω 9 σύμβουλοι ά- 
ποτελοϋν τήν ’Εκτελεστική ’Επιτροπή. Κανένα άπό τά μέ
λη τής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής δέν μπορεί νά Εχει δύο Ι
διότητες.

3) Ό Πρόεδρος ή οί αναπληρωτές του (Α' καί Β' ’Αν
τιπρόεδροι) ύπογρεοϋνται νά συγκαλοϋν τό Διοικητικό Συμ 
βούλιο μιά φορά στό δίμηνο, σέ τακτή ήμέρα καί Εκτακτα 
κάθε φορά πού κρίνεται αναγκαίο άπό τήν ’Εκτελεστική ’Ε
πιτροπή ή Επειτα άπό Εγγραφη αίτηση 7 τουλάχιστον με
λών τοϋ Διοικητικοΰ Συμβουλίου πρός τόν Πρόεδρο (στήν 
τελευταία περίπτωση τό Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει νά 
συγκαλείται σέ 5 ήμέρες) γιά νά συζητήσει τό θέμα ή τά

θέματα τής ήμερησίας διατάξεως πού Εχει καταρτίσει ή ’Ε
κτελεστική Επιτροπή ή Εκείνοι πού ζήτησαν τή σύγκλησή 
του. Δέκα τουλάχιστον ήμέρες πρίν τήν ήμέρα τής συνεδρι- 
άσεως κάθε σύμβουλος μπορεί νά ζητήσει νά περιληφθεΐ 
στήν ήμερησία διάταξη γιά συζήτηση όποιοδήποτε θέμα. Τά 
θέματα τής ήμερήσιας διατάξεως γνωστοποιούνται γραπτά 
στούς Συμβούλους 5 ήμέρες τό λιγώτερο πρίν άπό τήν ή
μέρα τής συνεδριάσεως.

4) Γιά νά είναι Εγκυρη ή συνεδρίαση τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου πρέπει νά είναι παρόντα 12 μέλη του ένώ οί ά- 
ποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία τών παρόντων με
λών. Γιά κάθε συνεδρίαση τηροΰνται πρακτικά (σύμφωνα 
μέ τό άρθρο 16 τοϋ παρόντος) πού ύπογράφονται άπό τούς 
συμβούλους πού παραβρίσκονται σ’ αύτή, τό άργότερο στήν 
Επόμενη συνεδρίαση.

5) Έάν μέλος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου άπουσιάζει 
άδικαιολόγητα σέ περισσότερες άπό δύο κατά σειρά 
συνεδριάσεις, ή παραιτηθεί ή έκπέσει γιά όποιοδήποτε λό
γο άπό τήν Ιδιότητά του ή πεθάνει, θά άντικατασταθεΐ μέ 
φροντίδα τής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής, άπό τόν πρώτο κα
τά σειρά Επιτυχίας ύποψήφιο τοϋ ψηφοδελτίου πού άνήκε. 
Έάν προκύψει καί άλλη περίπτωση άντικαταστάσεως, άπό 
τόν δεύτερο κ.ο.κ. ’Επί ίσοψηφίας τόν άναπληρωτή ΰποδει- 
κνύει ό Επικεφαλής τοϋ συνδυασμού (ψηφοδελτίου) ή γίνε
ται κλήρωση. Ό Σύμβουλος Επαρχιακού διαμερίσματος 
άντικαθίσταται πάντα άπό τόν Επόμενο κατά σειρά Επιτυχί
ας ύποψήφιο γιά τό γεωγραφικό διαμέρισμα τοΰ ίδιου συν
δυασμού. Σέ περίπτωση έξαντλήσεως τής σειράς Ενός συν
δυασμού τήν κενή θέση καταλαμβάνει τό κατ’ άπόλυτη σει
ρά ψήφων έπιλαχών άνεξάρτητα άπό τόν συνδυασμό πού ά
νήκε.

6) Τό Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τό Σύλλογο μέ 
βάση τίς διατάξεις τών νόμων καί τοΰ καταστατικού καί 
τίς άποφάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως, διαχειρίζεται τήν 
περιουσία τοϋ Συλλόγου καταρτίζει τόν Ετήσιο προϋπολογι
σμό καί άπολογισμό, Επειτα άπό εισήγηση τής Εκτελεστι
κής Επιτροπής καί τούς ύποβάλλει Εμπρόθεσμα στήν Γενι
κή Συνέλευση καί γενικά άποφασίζει γιά κάθε θέμα πού ά- 
φορά στήν Εκπλήρωση τών σκοπών τοϋ Συλλόγου, λαμβά
νει τά μέτρα πού χρειάζονται γιά τήν άντιμετώπιση τών 
ζητημάτων πού άπασχολοϋν τό Σύλλογο καί έκτελεΐ τίς ά- 
ποφάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως.

7) *Η Εκτελεστική Επιτροπή, στά πλαίσια πού δια
γράφουν οί Εντολές καί οί κατευθύνσεις τοϋ Δ. Συμβουλίου, 
Εχει τήν εΰθύνη γιά τήν Εκτέλεση τών άποφάσεών του, τήν 
παρακολούθηση καί τόν χειρισμό τών γενικών καί ειδικών 
ζητημάτων τών μελών, τή διαφύλαξη τών περιουσιακών 
στοιχείων τοϋ Συλλόγου, γιά τό Προσωπικό καί τή λειτουρ
γία τών γραφείων τοϋ Συλλόγου, τή συγκρότηση καί λει
τουργία τών άναγκαίων περιφερειακών όργάνων, τήν λει
τουργία τής Λέσχης καί λοιπά καθήκοντα πού θά τής Εχει 
άναθέσει τό Δ.Σ.

Ή Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει κάθε 15 ήμέρες 
τό λιγώτερο. Γιά τίς συσκέψεις κι άποφάσεις της τηρούνται 
πρακτικά (σύμφωνα μέ τό άρθρο 16 τοϋ παρόντος) πού εί
ναι στή διάθεση τών μελών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου.

*Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει άπαρτία μέ παρουσία 5 
(πέντε) μέλών της καί άποφασίζει μέ άπόλυτη πλειοψηφία. 
Έάν 4 μέλη δέν συμφωνούν δέν παίρνεται άπόφαση.

8) Ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου έκπροσω- 
πεΐ τό Σύλλογο σέ όλες του τίς σχέσεις στίς ’Αρχές καί τά 
Δικαστήρια, συγκαλεϊ τό Δ.Σ. καί τήν Ε.Ε. καί διευθύνει 
τίς συνεδριάσεις τους. Υπογράφει μέ τόν Πρόεδρο, Γραμμα 
τεΐς τής Συνελεύσεως τά Πρακτικά τών Συνελεύσεων μέ 
τόν γενικό γραμματέα κάθε έξερχόμενο καί Εγκύκλιο Εγ
γραφο. Επιμελείται μέ τόν γενικό γραμματέα τήν κατάρ- 
τηση τών εισηγήσεων στήν Ε.Ε. καί τό Διοικητικό Συμ
βούλιο.

9) Ό γεν. γραμματέας συνεργάζεται μέ τόν Πρόεδρο 
γιά τήν κατάρτιση τών εισηγήσεων. Διευθύνει τό γραφείο, 
φυλάει τό άρχεΐο καί τή σφραγίδα τοΰ Συλλόγου, Επιμε
λείται τής άλληλογραφίας καί ύπογράφει μέ τόν πρόεδρο 
κάθε έξερχόμενο Εγγραφο.

10) Τόν πρόεδρο καί τόν γεν. γραμματέα όταν άπουσιά- 
ζουν ή κωλύονται, τούς άναπληρώνουν σ’ όλα τους τά κα
θήκοντα ό Ενας άπό τούς δύο άντιπροέδρους τόν πρώτο καί 
ό αναπληρωτής γενικός γραματέας τόν δεύτερο.

11) Ό Ταμίας: α) ένεργεΐ τίς εισπράξεις τών πόρων 
τοϋ Συλλόγου, καθώς καί τίς πληρωμές μέ Εντάλματα πού 
ύπογράφονται άπό τόν ϊδιο καί τόν Πρόεδρο. 6) Κινεί τόν 
λογ)σμό τοϋ Συλλόγου όπως προβλέπεται άπό τό παρόν 
καταστατκιό γ) κάθε τρίμηνο ή έκτακτα όταν τόν καλέσει 
τό Δ.Σ. συντάσσει λεπτομερή άπολογισμό τής διαχειρίσε- 
σταση τοϋ Συλλόγου δ) εΰθύνεται γιά τήν Εγκαιρη εϊσπρα- 
ως καί Ενημερώνει τήν διοίκηση γιά τήν οικονομική κατά- 
ξη κάθε οφειλής πρός τόν Σύλλογο καθώς καί γιά τήν έγ
καιρη έκπλήρωση τών ύποχρεώσεων τοϋ Συλλόγου ε) εΰ- 
θύνεται γιά τήν Ενημέρωση τών βιβλίων διαχειρίσεως τού 
Συλλόγου, καθώς καί γιά τήν φύλαξη αυτών, τών παραστα
τικών, δαπανών καί Εσόδων καί κάθε στοιχείου πού αφορά 
τήν οίκονομική διαχείριση τοϋ Συλλόγου στ) Είναι προσω
πικά ύπεύθυνος γιά κάθε άπώλεια χρημάτων καί κάθε άνω- 
μαλία στήν διαχείρισή του.

12) Τό Διοικητικό Συμβούλιο Εκλέγει στήν πρώτη του 
συνεδρίαση τρία μέλη τοϋ Συλλόγου σάν Επιτροπή Πει
θαρχικών Παραπτωμάτων. Τό όργανο αΰτό εΐσηγεΐται στό 
Δ. Συμβούλιο τήν Επιβολή ποινών σέ μέλη τοϋ Συλλόγου, 
γιά συμπεριφοοά άσυμβίβαστη πρός τήν Ιδιότητα τοϋ ιιέ- 
λους καί άντίθετη πρός τίς διατάξεις τοϋ Καταστατικού. 
Οί ποινές είναι:

Επίπληξη προφορική ή Εγγραφη — προσωρινή άποβο- 
λή άπό τούς χώρους τοϋ Συλλόγου — προσωρινή διαγρα·

► ΒΛΕΠΕ 4Η ΣΕΛΙΔΑ



ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

► ΑΠΟ 3» ΣΕΛΙΔΑ
φή. "Η ποινή της προσωρινής διαγρψαφής ισχύει μόνο μετά 
τήν έπικύρωση άπό τήν Γ.Σ.
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ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ή Εξελεγκτική έπιτροπή, πού είναι τριμελής έλέγχει 

όλα τά λογιστικά καί διαχειριστικά βιβλία του Συλλόγου 
καί κάθε οικονομική διαχείριση αύτοΟ καί καταρτίζει σχε
τική Εκθεση πού ύποβάλλεται γιά Εγκριση μαζί μέ τόν ισο
λογισμό καί άπολογισμό στή Γενική Συνέλευση.

‘Η Έπιτροπή αύτή άποτελεΐται άπό τούς πρώτους ύπο- 
ψηψίους των τριών πρώτων σχημάτων. Έάν τά σχήματα εί
ναι δύο τότε oi δύο θέσεις καταλαμβάνονται άπό τό πλειο- 
ψηφήσαν σχήμα καί ή τρίτη θέση άπό τό δεύτερο σχήμα.

Μέλος τής Εξελεγκτικής Επιτροπής πού άπουσιάζει ή ά- 
δυνατεΐ νά Εκπληρώσει τά καθήκοντά του άναπληρώνεται 
άπό τόν άμεσα Επόμενο ΰποψήφιο τοϋ συνδυασμού πού άνή- 
κει ό άναπληρούμενος κ.ο.κ. μέχρι νά Εξαντληθεί ό άριθμός 
των μελών τού συνδυασμού καί σέ περίπτωση άρνητικοϋ ά- 
ποτελέσματος, ό άναπληρωτής λαμβάνεται άπό τούς ύποψή- 
φιους Ελεγκτές τών λοιπών συνδυασμών κατά τή σειρά τών 
ψήφων, πού συγκεντρώνουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ — ΨΗΦΟΦΟΡ IA
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1) Τό Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στή διάθεση τής 
Κεντρικής ΈΦοοευτικής ’Επιτροπής άπσκλειστικά γιά τόν 
σκοπό τής άκώλυτης διεξαγωγής τών άρχαιρεσιών, τά Γρα
φεία τού Συλλόγου τό προσωπικό καί γενικά τό μηχανισμό 
λειτουργίας τών ΰπηρεσιών του.

2) Ή Κεντρική Εφορευτική ’Επιτροπή διορίζει άντι- 
προσώπους της στά ’Επαρχιακά υποκαταστήματα πού όρί- 
ζονται σάν Εκλογικά κέντρα, έφ’ όσον ύπηρετοΰν σ’ αυτά 
τουλάχιστον 7 τακτικά μέλη τού Συλλόγου. Oi άντιπρόσω- 
ποι συγκεντρώνουν τά τακτικά μέλη καί προβαίνουν στήν 
Εκλογή Τοπικής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής άπό 3 τακτικά 
καί 2 άναπληρωματικά μέλη, δύο τουλάχιστο ήμέρες πριν 
άπό τήν ή μέρα τής ψηφοφορίας.

3) Δικαίωμα ψήφουν Εχουν όλα τά τακτικά μέλη τού 
Συλλόγου πού ψηφίζουν μόνο έφ’ όσον βρίσκονται στούς 
τόπους πού γίνεται ή ψηφοφορία. Τά μέλη τού Συλλόγου 
πού ύπηρετοΰν σέ μονάδες μέ λιγότερα άπό 7 τακτικά μέλη 
ψηφίζουν στό πλησιέστερο Εκλογικό κέντρο. Κατ’ Εξαίρε
ση, μπορούν νά ψηφίσουν καί τά μέλη πού ύπηρετοΰν σέ μο
νάδες τού Εξωτερικού σύμφωνα μέ όδηγίες πού Εγκαιρα 
θά δώσει ή Κεντρική Εφορευτική ’Επιτροπή.

4) Τό Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει νά παραδίδει Εγ
καιρα στήν Κεντρική ’Εφορευτική ’Επιτροπή τό Μητρώο τών 
μελών. Δύο άντίγραφα τού Μητρώου αύτοΰ βεβαιωμένα, 
γιά τήν άκρίβειά τους, άπό τό Διοικητικό Συμβούλιο άπο- 
στέλλονται Εγκαιρα μέ τήν φροντίδα τής Κεντρικής ’Εφορευ
τικής ’Επιτροπής στίς Τοπικές ’Εφορευτικές ’Επιτροπές. 
Κάθε άντίγραφο Μητρώου βεβαιώνεται μέ άντιπαραβολή 
πρός τό Μητρώο άπό τόν Δικαστικό πού όρίζεται γιά τήν 
Κεντρική 'Εφορευτική ’Επιτροπή καί Επικυρώνεται μέ πρά
ξη του πού καταχωρεΐται στό τέλος τών άντιγράφων καί 
τοΰ Μητρώου. Oi Δικαστικοί πού όρίζονται γιά τίς τοπικές 
’Εφορευτικές Επιτροπές έλέγχουν τήν γνησιότητα τών σχε
τικών Εγγράφων μέ ανάλογη πράξη πού καταχωρεΐται στό 
τέλος τους.

5) *Η ψηφοφορία γίνεται άπό τήν Κεντρική Εφορευτι
κή ’Επιτροπή καί άπό τίς τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές 
στά διάφορα Εκλογικά κέντρα μέ τήν παρουσία, σύμφωνα 
μέ τόν Νόμο, τών δικαστικών πού όρίζονται γι’ αυτό τό 
σκοπό.

6) Τά ψηφοδέλτια πρέπει νά είναι Εντυπα καί τυπώνον
ται μέ τήν φροντίδα τής Κεντρικής Εφορευτικής Επιτρο
πής. Μόνο πάνω σ’ αύτά γίνονται τυχόν διαγραφές καί άν- 
τικαταστάσεις, μέ μολύβι ή στυλό χρώματος μαύρου ή 
μπλέ. Δέν Επιτρέπεται ή χρήση άλλων ψηφοδελτίων, ψηφο
δέλτια έπίσης λευκού χρώματος μέ Εντυπη στό καθένα τή 
λέξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ παραδίδονται στούς ψηφοφόοους όταν θέ
μα γενικής συνελεύσεως φέρεται στό σύνολο τών μελών 
γιά Φηφοφοοία σέ πανελλαδική κλίμακα. Τά ψηφοδέλτια 
μέ ΝΑΙ ή ΟΧΙ Επιτρέπεται νά φέρουν άπό τήν Εκδοσή τους 
καί Εντυπες άπλές διευκοινιστικές Φοάσεις, δταν τούτο κρι- 
θεΐ άναγκα'ο άπό τά άρμόδια όργανα.

71 Τά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου, ό Πρόεδρος 
τής Συνελεύσεως, oi Ελεγκτές καί oi άντιπρόσωποι γιά τίς 
"Ενώσεις γοάΦονται δλοι σέ Ενα Ψηφοδέλτιο. Έπιτοέπεται 
ή άντικατάσταση ύποΨηΦίων μέ άλλους άπό ψηφοδέλτια άλ
λου συνδυσσιιοΰ άλλά τής άντίσντοΓ/ης ιδιότητας μέ τήν ό
ποια ποοβάλλονται δηλαδή, ύποψήφιο σύμβουλο Κέντοου μέ 
ύποψήφιο σύμβουλο τοΰ Κέντοου κλπ. καθώς καί σταυροί 
προτιιιήσεως στούς ύποΨηφίοιις τού ίδιου συνδυασμού.

8) Υποψηφιότητες ύποβάλλονται μόνο στά πλαίσια 
πλήηων Ψηφοδελτίων — συνδυασί'ών, πού πεηιλαμβάνουν 
Πηόεδηο Συνελεύσεων, τόν όοιΕόιιενο άπό τό -παοόν Κατα
στατικό άηιθ"ό καί διάτσ-Ρ-η συιΆηύλων πλ^ον 3 τουλάνι- 
στον γιά τό κέντοο καί Ενός νιά κάθε γεωγραφικό διαμέρι- 
σ"α. τόν πηοβλεπόιιενο ά^Ά"ό έΧενκτών καί τούς άναλο- 
vrv»πες Εκ'π·Γ>οσώ«τοΐ)ς τηΠ ΤιΛΙόνοιι ατί- Έπαννελιιοττικές 
‘Ενώσεις. Άναπληοωιιατικοί θά θεωοοϋνται κατ άσειοά Ε
πιτυχίας oi μή έκλενέντες ύποΜώΦ'οι τακτικοί σύμβουλοι.

91 Ή ΨηΦοΦοοία νίνεται τίς ϊδιες μέηες στό Κέντοο 
καί rrr^v *F"nrovi(x (p'inAr.wa μέ τό νόιιο καί τίς σνετικές 
συνήθειες. Ή Κεντρική ’Εφορευτική Έπιτροπή καθώς καί oi

Τοπικές είναι ύπεύθυνες γιά τήν τάξη τής διεξαγωγής τής 
ψηφοφορίας καί τήν Εξασφάλιση τού άδιάβλητου γι’ αύτήν. 
Ή διαλογή τών ψήφων γίνεται άπό τήν Κ.Ε.Ε. όπου συγκεν
τρώνονται μέσω Ταχυδρομείου POST RESTANT τά ψηφο
δέλτια δλης τής’Επικράτειας καί όχι πέρα άπό 15 ήμέρες 
άπό τήν ήμέρα τής ψηφοφορίας.

10) Oi Εκλογές διοικητικού Συμβουλίου καί Εκπροσώ
πων στίς Ενώσεις σωματείων διεξάγονται μέ τό σύστημα 
τής άπλής άναλογικής. Γιά τήν άνάδειξη τών μελών τού Δι
οικητικού Συμβουλίου τοΰ Κέντρου όρίζεται Εκλογικό μέ
τρο τό πηλίκο τής διαιρέσεως τού άριθμοΰ τών Εγκύρων ψη
φοδελτίων διά τοΰ άριθμού τών Εδρών τοΰ Κέντρου καί πα
ρόμοια γιά τήν άνάδειξη τών μελών Δ.Σ. τών Επαρχιών 
(πηλίκο διαίρεσης συνόλου Εγκύρων ψηφοδελτίων διά τού 
άριθμού Εδρών Επαρχίας).

Τά ποσοστά Επί τοΰ συνόλου τών Εγκύρων ψηφοδελτίων 
κατά συνδυασμό — ψηφοδέλτιο, διαιρούμενα μέ τό Εκλογι
κό μέτρο τού κέντρου δίνουν τούς συμβούλους τού Κέντρου 
στόν κάθε συνδυασμό.

Παρόμοια διαίρεση μέ τόν ίδιο διαιρετέο καί διαιρέτη 
τό Εκλογικό μέτρο τής Επαρχίας, άναδείχνει τούς συμβού
λους τής Επαρχίας κατά συνδυασμό. Κλάσμα πηλίκου Επά
νω άπό 0,50 λαμβάνεται σάν όλόκληρη μονάδα Ενώ κάτω 
άπό 0,50 άπολείφεται. Σέ περίπτωση συρροής κλασμάτων 
άνω τού 0,50 καί ύπερβάσεως τού άριθμοΰ τών προβλεπομέ- 
νων θέσεων προτιμώνται τά πλησιέστερα πρός τήν μονάδα 
κλάσματα. Ή άνάδειξη ύποψηφίων στίς θέσεις τού Δ.Σ. μέ
χρι τή συμπλήρωση τού άριθμοΰ πού κέρδισε κάθε συνδυα
σμός — ψηφοδέλτιο, γίνεται άπό τήν Κεντρική Εφορευτική 
Έπιτροπή, υστέρα άπό κλήρωση γιά τήν σειρά τών Επαρ
χιακών διαμερισμάτων. Oi σύμβουλοι κέντρου άναδεικνύ- 
ονται μέ βάση τούς σταυρούς προτιμήσεως, Ενώ τών Επαρ
χιών κατά σειρά Επιτυχίας τών συνδυασμών παράλληλα μέ 
τήν σειρά τών διαμερισμάτων, δπως άναγράφονται στό πα
ρόν καταστατικό, μέχρις έξαντλήσεως τού άριθμοΰ πού 
κέρδισε κάθε συνδυασμός, μέ ύπολογισμό καί τών σταυρών 
προτιμήσεως όπου ύπάρξει άνάγκη.

"Η άνάδειξη Προέδρου Συνελεύσεων, Ελεγκτικής Ε
πιτροπής καί Εκπροσώπων στά συνέδρια τών Ενώσεων σω
ματείων, γίνεται σύμφωνα μέ τά ειδικά γιά τά όργανα αύ
τά, άοθρα τού παρόντος.

11) Ή Κεντρική Εφορευτική Έπιτροπή άναγγέλλει 
καί Επικυρώνει καί τό άποτέλεσμα τής ψηφοφορίας σέ πα
νελλαδική κλίμακα μέ βάση ψηφοδέλτια ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πρόεδρος Συνελεύσεων άναδεικνύεται αύτός πού συγ

κέντρωσε τόν μεγαλύτερο άριθμό ψήφων.
Οί Εκπρόσωποι τού Συλλόγου στά συνέδρια Ενώσεων 

Σωματείων, (OTOE, ΕΚΑ κλπ.) Εκλέγονται κατά τό σύστη
μα τής άπλής άναλογικής άπό όλους τούς συνδυασμούς «ψη
φοδέλτια» πού πήραν μέρος στίς άρχαιρεσίες τού Συλλόγου 
καί μέχρι τής συμπληρώσεως τού άριθμοΰ πού προβλέπει 
τό καταστατικό τής ένώσεως. Σέ άδυναμία Ενός ή περισσό
τερων συνδυασμών νά συμπληρώσουν τόν άριθμό μελών πού 
άναλογούν σ’ αΰτούς, oi κενές θέσεις κατανέμονται άναλο- 
γικά καί κατά σειρά ψήφων κατά ύποψήφιο μεταξύ τών λοι
πών συνδυασμών που ξεπέρασαν τό 15% τών ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Σέ κάθε περίπτωση τό άπερχόμενο Διοικητικό Συμβού
λιο καί τά λοιπά όργανα τού Συλλόγου καθώς καί oi Εκ
πρόσωποι στίς Ενώσεις σωματείων άσκοΰν τά καθήκοντά 
τους μέχρι τής άναδείξεως τών διαδόχων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ7 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΡΘΡΟ 13

ΟΙ έκπρόσωποι τοΰ Συλλόγου στά κατ)τα καί oi Ισά
ριθμοι άναπληρωτές τους άναδεικνύονται μέ άτυπες άρχαι- 
ρεσίες πού διεξάγονται άμέσως μετά άπό τίς Εκλογές γιά 
τήν άνάδειξη τοΰ Δ. Σ. καί γιά χρόνο ϊσο μέ τήν θητεία 
του. "Οπου γιά όποιοδήποτε λόγο δέν μπορούν νά γίνουν 
άρχαιρεσίες, όρίζει Εκπρόσωπο ή Εκτελεστική Έπιτροπή.

Κατ) τα μέ δύναμη κόιτω τών 20 συναδέλφων άναδει- 
κνύουν Ενα τακτικό καί 1 άναπληρωματικά Εκπρόσωπο. 
Στίς μονάδες μέ δύναμη συναδέλφων πάνω άπό 20 ή άνα- 
λογία τών τακτικών έκποοσώπων καί μελών τοΰ Συλλό
γου είναι 1 πρός 20. Ό Εκλεγμένος γιά τό γεωγραφικό δι
αμέρισμα σύμβουλος τού Δ.Σ. τού Συλλόγου μέ τούς Εκ
προσώπους τών μονάδων τής περιφέρειάς του, άποτελοϋν 
τήν Έπιτοοπή παοαρτήματος τού Συλλόγου στό γεωγρα
φικό διαιιέοισιια. Γηαμματέας τοΰ παραρτήματος είναι πάν 
τα ό Σύμβουλος τοΰ νεωγοαφικοΰ διαμερίσματος. Τά πα
ραστήματα λειτουργούν μέ βάση κανονισμό πού Εγκρίνει 
τό Δ. Σ.

Τό Δ.Σ. μποοεΐ ν’ άπαλλάξει άπό τά καθήκοντα τοϋ 
Γοαιιιιατέως τού Παοσστή πάτος καί ν’ άντικαταστήσει σ’ 
αύτή του τήν ιδιότητα τόν άντίστοινο Επαρχιακό σύμβουλο, 
άν τό Γητήσουν ιιέ ΕννοαΦο τεκιιηοιωηένο αίτημα τά 314 
τών μελών τοΰ δισιιεοίσιιατος καί ληφθεΐ σΛ τακτή προθε
σμία Evvoamn ά-άντηση τοΰ ύπό κοίση συιιβούλου.

Κάτω άπό τούς 'ίδιους o'ouc καί πηοϋ’τοθ#σ<πε είναι δυ
νατή καί ή άντ'κατάσταση τών έκποοσώ-των τοϋ Συλλόγου 
κατά ύ'τακ'ττό'στπμα, ά"ό τήν Έκτελεστ-κή ’F-ττιτηστή καί 
υστ^οα άπό ΕννοαΦο τεκιιηοιωιι^νο σϊτηΐ'α τοϋ μισοϋ πλέ
ον Ενός τουλάχιστον τού άριθμού τών μελών στό ύποκ) μα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 14

‘Η Ιδιότητα τών μελών τών όργάνων τής Διοικήσεως; 
τού Συλλόγου είναι τιμητική. Σέ όσα άπό τά μέλη αύτά ά- 
πομακρύνονται γιά ύποθέσεις τοϋ Συλλόγου Εκτός τής έ
δρας τους, χορηγούνται έξοδα κινήσεως καθώς καί ήμεραρ- 
γΐες πού τό ύψος τους καθορίζεται άπό τό Διοικητικό Συμ
βούλιο. Δέν θά ύπερβαίνει τό άντίστοιχο ποσό πού δίνει ή 
Τράπεζα γιά τόν τμημ. Β' καί περιλαμβάνεται στόν προϋ
πολογισμό. Εκτός άπό τά προηγούμενα τά μέλη τού Δ.Σ. 
ούδεμία άλλη άμοιβή λαμβάνουν.

ΑΡΘΡΟ 15

Κάθε ταμειακό ύπόλοιπο τοΰ Συλλόγου πού ύπερβαίνει 
τίς 50.000 δρχ. κατατίθεται στό λογαριασμό του στήν Εθνι
κή Τρόοπεζα. Τό ποσό αύτό μπορεί νά άναπροσαρμοσθεΐ μέ 
άπόφαση τοΰ Δ.Σ. Ή κίνηση τού λογαριασμού αύτοϋ γίνε
ται μέ διπλότυπες Εντολές ή Επιταγές πού ύπογράφει ό Τα
μίας, ό Πρόεδρος ή άλλο Εξουσιοδοτημένο μέλος τής Ε
κτελεστικής Επιτροπής.

Μέ τά τυχόν περισσεύματα τό Διοικητικό Συμβούλιο 
μπορΕΙ νά άγοράζει Επειτα άπό είσήγηση τής Εκτελεστικής 
Επιτροπής μετοχές τής Εθνικής Τραπέζης κ.λ.π. ή άλλα 
άσφαλή καί άξιόλογα άξιόγραφα πού κατατίθενται γιά φύ
λαξη στήν Εθνική Τράπεζα. Τά άξιόγραφα αύτά μπορούν 
νά άναλαμβάνονται νά Εκποιούνται ή νά διατίθενται κατά 
τρόπο πού θά άποφασίζει τό Διοικητικό Συμβούλιο, Επειτα 
άπό είσήγηση τής Εκτελεστικής Επιτροπής καί σχετική ά
πόφαση τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, ή Γενική Συνέλευση 
μπορεί νά Εγκρίνει τήν άγορά άκινήτων ή μεγάλης άξίας 
κινητών.

ΑΡΘΡΟ 16

Τό διαχειριστικό Ετος άρχίζει τόν ’Ιανουάριο κάθε χρό 
νου καί λήγει τήν 31η Δεκεμβρίου τοϋ ‘ίδιου χρόνου. Ό ’Ι
σολογισμός καί ό άπολογισμός γιά κάθε διαχειριστική πε
ρίοδο καθώς καί ό προϋπολογισμός γιά τήν Επόμενη κα
ταρτίζονται άπό τήν Εκτελεστική Έπιτροπή, Επικυρώνον
ται άπό τό Διοικητικό Συμβούλιο καί ύποβάλλονται, μαζί 
μέ τήν Εκθεση τών Ελεγκτών γιά Εγκριση στήν Τακτική Γε
νική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

Γιά νά τροποποιηθεί τό παρόν Καταστατικό άπαιτεΐται 
ειδική Γενική Συνέλευση σύμφωνα μέ τά όριζόμενα στά άρ- 
θοα 7 καί 8 τοΰ παρόντος μέ ψηφοφοοία σέ πανελλαδική 
κλίμακα πού θά συγκεντρώσει ύπέρ τής τροποποιήσεως τά 
% τού άριθμού τών ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 18

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ό Σύλογος τηρεί τά βιβλία καί στοιχεία πού προβλέ
πει ό νόμος καθώς καί κάθε βιβλίο καί στοιχείο πού κρίνει 
τό Δ.Σ. άπαραίτητο γιά τίς λειτουργικές άνάγκες τού Συλ
λόγου.

ΑΡΘΡΟ 19

Ή σφραγίδα τοΰ Συλλόγου όρίζεται άπό τό Διοικητι
κό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 20

Ό Σύλλογος διαλύεται έάν τά μέλη του μειωθούν κά
τω άπό 20 καί άν ληφθεΐ σχετική άπόφαση σέ Γενική Συνέ
λευση πού συγκαλεΐται γιά τό σκοπό αυτό καί άπαρτίζεται 
άπό Vi τών μελών πού Εχουν δικαίωμα ψήφου. Έάν σ’ αύτή 
τή Συνέλευση Επτά μέλη διαφωνούν, δ Σύλλογος δέν δια
λύεται. Εκείνοι, όμως, πού ζητούν τή διάλυση τού Συλλό
γου μπορούν νά ζητήσουν τή διαγραφή τους καί νά άποχω- 
ρήσουν άπό τό Σύλλογο.

Στήν περίπτωση τής διαλύσεως τοΰ Συλλόγου τό ύ- 
πόλοιπο τής περιουσίας πού θά μείνει μετά τήν Εκκαθάριση 
δωρίζεται στό Ταμείο Συντάξεως τού Προσωπικού τής Ε
θνικής Τοαπέζης τής Ελλάδος καί τό άρχεϊο τοϋ παραδίδε- 
ται στό Εργατικό Κέντρο ’Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 21

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Τό παοόν καταστατικό δπως τροποποιήθηκε υστέρα άπό

άπόφαση τής Γενικής Συνελεύσεως τής ..................................
.......... καί μέ ψηφοφοοία τής ............................................... ί-
σνύει άμέσως μετά τήν Επικύρωσή του άπ ότήν άρμόδια Δι
καστική Άονή πλήν Εκείνων τών διατάδεων πού άναφέρον-
ται στό σύστησα έκλονής όονάνων διοικήσεως (άοθο..........
. . . .) καθώς καί τών έκπηοσώπων στίς Ενώσεις όογανώσε- 
ων, oi ό-ΌΤες θά έΦσοιιοσθοΰν Ενα Ετος μετά τήν έπικΰοωσή 
τους, άΦοΰ πηοηγουιιένως τηοηθοϋυ οΐ διαδικασίες γιά 
T^v άνάϋτ,ρττι ν^ας διο'κήα^ως τοϋ Συλλόνου κατά τίς δια- 
τύ·6"- τού παρόντος περί Γενικών Συνελεύσεων καί άρχαι- 
ρεσιών.


