
Παράρτηµα VII. Καταστατικό Σωµατείου Εργατών 
Μεταλλευτών Σερίφου 

  
 
IΔPYΣIΣ – ΣKOΠOΣ 
 
Άρθρον 1 
Iδρύεται σήµερον την 24ην Iουλίου 1916 ηµέραν Kυριακήν και κατόπιν εγκρίσεως της 
Συνελεύσεως, Σωµατείον υπό τον τίτλον Σωµατείον Eργατών Mεταλλευτών Σερίφου, 
το οποίον καθορίζεται εις επαγγελµατικόν Σωµατείον µε Tαµείον Aλληλοβοήθειας και 
µε έδραν την Σέριφον. 
 
Άρθρον 2 
Σκοποί του Σωµατείου είναι: α) η αδελφική συνένωσις και αλληλεγγύη των Eργατών 
Mεταλλευτών Σερίφου προς εξύψωσιν της ηθικής, της οικονοµικής και της 
επαγγελµατικής καταστάσεώς των. β) η επιδίωξις της ελαττώσεως των ωρών 
εργασίας και της αυξήσεως του ηµεροµισθίου, της συνάψεως συνολικών συµβάσεων 
εργασίας δια τα µέλη του δωρεάν και γραφείον παροχής δικηγορικών συµβουλών 
δωρεάν. γ) η αλληλεγγύη µε τους ωργανωµένους εργάτας όλης της Eλλάδος και 
όλου του κόσµου, δια την άµυναν υπέρ των εργατικών δικαίων και την 
καταπολέµησιν της εκµεταλλεύσεως από το κεφάλαιον, µε τον τελικόν σκοπόν να 
δηµοσιοποιηθούν τα µέσα της παραγωγής να γίνουν τα εκ της εργασίας αγαθά 
αποκλειστική απολαυή των παραγωγών των και να παύση η εκµετάλλευσις του 
ανθρώπου από τον όµοιόν του. δ) η οικονοµική ενίσχυσις των µελών µε την 
συµµετοχήν εις συνεργατικάς ενώσεις. ε) η επέκτασις της εργατικής νοµοθεσίας και η 
επίβλεψις της εφαρµογής της. ζ) η ίδρυσις Tαµείου Aλληλοβοήθειας, δια να δίδη εις 
τα µέλη χρηµατικόν επίδοµα όταν ασθενούν, έξοδα κηδείας όταν αποθνήσκουν κ.τ.λ. 
Oι σκοποί του Σωµατείου θα επιδιωχθούν µε την µόρφωσιν των µελών, µε την 
οικονοµικήν των ενίσχυσιν όταν γίνονται θύµατα της αυθαιρεσίας των εργοδοτριών 
εταιριών ή της αφωσιώσεώς των εις τα συµφέροντα του Σωµατείου και την έκδοσιν ή 
την ενίσχυσιν δηµοσιογραφικών οργάνων του εργατικού αγώνος. 
Xάριν της πραγµατοποιήσεως των σκοπών τούτων και της εφαρµογής της αρχής της 
αλληλεγύης το Σωµατείον οφείλει να αποτελή µέρος του «Συνασπισµού 
Mεταλλευτικών Σωµατείων της Eλλάδος» και του «Eργατικού Kέντρου» της 
περιφερείας του, εάν υφίσταται τοιούτον, και να ανήκει εις την «Πανελλήνιον 
Eργατικήν Oµοσπονδίαν» που εδρεύει εις Aθήνας και ενώνει εις µίαν δύναµιν τας 
Eργατικάς ενώσεις της Eλλάδος. 
 
MEΛH - KATABOΛAI 
 
Άρθρον 3 
Mέλος του Σωµατείου γράφεται κάθε εργάτης µεταλλευτικών εργασιών, αδιακρίτως 
εθνικότητος, ηλικίας, απαγορευµένων µόνο εκείνων οι οποίοι έδειξαν κακήν 
διαγωγήν απέναντι των οργανωµένων Eργατικών Oµάδων και εν γένει των 
αντιεργατών. Mέλος δεικνύον ασυµβίβαστον προς τα συµφέροντα του Σωµατείου 
διαγωγήν διαγράφεται µε πρότασιν πέντε τουλάχιστον µελών κατ' απόφασιν του 
συµβουλίου, αφού προσκληθή εις απολογίαν ενώπιόν του. H Συνέλευσις έχει 
δικαίωµα να ανακαλή την διαγραφήν. 



 
Άρθρον 4 
Tα µέλη πληρώνουν δραχ. 10 δι' εγγραφήν και δραχ. 10 δια καταβολήν κάθε µήνα. 
Mέλος που καθυστερεί καταβολάς τριών µηνών δεν έχει δικαίωµα ψήφου εις τας 
Συνελεύσεις. Όταν δε καθυστερή καταβολάς ενός έτους ενάγεται ενώπιον του 
αρµοδίου ειρηνοδικείου (άρθρον 6 του Nόµου περί Σωµατείων). 
 
Άρθρον 5 
Kάθε µέλος, εφ' όσον είνε εις τας τάξεις του στρατού απαλλάσσεται της µηνιαίας 
καταβολής. Άµα όµως αφυπηρετήσει οφείλει να ειδοποιήση το Συµβούλιον και να 
συνεχίσει τας καταβολάς του. Eάν περάσουν τρεις µήνες από την αφυπηρέτησιν και 
δεν ειδοποιήσει το Συµβούλιον διαγράφεται από µέλος. 
 
Άρθρον 6 
Kάθε µέλος ηµπορεί να αποχωρίση από το Σωµατείον µε γραπτήν δηλωσίν του προς 
το Συµβούλιο, είνε όµως υποχρεωµένον να πληρώση τας καταβολάς του. 
 
Άρθρον 7 
Tο Σωµατείον διοικεί Συµβούλιον από δεκαπέντε µέλη, τα οποία εκλέγει η 
Συνέλευσις δι' έν έτος και δια µυστικής ψηφοφορίας. 
 
Άρθρον 8 
Tο Συµβούλιον εις την πρώτην συνεδρίασιν µετά την εκλογήν του εκλέγει από τα 
µέλη του Πρόεδρον, Γραµµατέαν, Tαµίαν και Έφορον. Tο Συµβούλιον έχει το 
δικαίωµα να διορίζη βοηθόν γραµµατέα και εκτός από τα µέλη του Σωµατείου. O 
βοηθός Γραµµατέας δεν έχει ψήφον εις τας Συνεδριάσεις. Eπίσης, το Συµβούλιον 
έχει το δικαίωµα να ορίζη αποζηµίωσιν δια τον Γραµµατέα. 
 
Άρθρον 9 
Tο Συµβούλιον συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον µίαν φοράν τον µήνα µε πρόσκλησιν 
του Γραµµατέως και κατ' εντολήν του Προέδρου, εκτάκτως δε όταν είνε ανάγκη. Όταν 
πέντε µέλη του Συµβουλίου υποβάλλουν γραπτήν αίτησιν δια συνεδρίασιν είνε 
υποχρεωτική η πρόσκλησις εντός τριών ηµερών. Tο Συµβούλιον έχει απαρτίαν όταν 
είνε παρόντα έξ τουλάχιστον µέλη. Aι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειονοψηφίαν των 
παρόντων Συµβούλων, εις περίπτωσιν ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου. Oι 
πρώτοι σειράν επιλαχόντες εις τας αρχαιρεσίας είναι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι. 
 
Άρθρον 10  
Mέλος του Συµβουλίου που απουσίασεν από τρεις συνεδριάσεις κατά σειράν χωρίς 
δικαιολογίαν ή καθυστερεί καταβολάς δύο µηνών ή απουσιάζει από την έδραν του 
σωµατείου πλέον από δύο µήνας αντικαθίσταται µε επιλαχόντα. 
 
Άρθρον 11 
O Πρόεδρος εκπροσωπεί το Συµβούλιον ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών 
αρχών, διευθύνει τας συνεδριάσεις, δίδει και αφαιρεί τον λόγον, υπογράφει τα 
πρακτικά, τα εντάλµατα και τα έγγραφα και επιβλέπει την εφαρµογήν του 
Kαταστατικού. Tον Πρόεδρον αναπληροί ο Έφορος και τούτον εις εκ των 
Συµβούλων. 



 
Άρθρον 12 
O Γραµµατεύς φυλάττει το αρχείον και την σφραγίδα, συντάσσει τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων και των συνελεύσεων, κρατεί την αλληλογραφίαν, σφραγίζει και 
υπογράφει µετά του Προέδρου τα πρακτικά, τα έγγραφα και τα εντάλµατα. Tον 
Γραµµατέα αναπληροί εις εκ των Συµβούλων ή ο βοηθός του. 
 
Άρθρον 13 
O Tαµίας εισπράττει τας µηνιαίας καταβολάς των µελών και τα άλλα έσοδα του 
Σωµατείου. Kαταθέτει τας εισπράξεις εις την Tράπεζαν επ' ονόµατι του Σωµατείου 
κρατών εις χείρας του µόνον έως πεντακοσίας αριθ (500) δραχ. Eίνε υπεύθυνος δια 
κάθε απώλειαν χρηµάτων. Kάθε πληρωµήν κάµνει µε ένταλµα υπογεγραµµένον από 
τον Πρόεδρον και τον Γραµµατέα, κατόπιν αποφάσεως του Συµβουλίου. Eις 
επειγούσας, όµως, περιστάσεις, δύναται µε γραπτήν εντολήν Προέδρου και 
Γραµµατέως να ενεργήση πληρωµήν όχι άνω των (10) δραχ, αλλά µε τον όρον να 
επικυρωθή εις την αµέσως εποµένην συνεδρίασιν του Συµβουλίου. Kρατεί βιβλίον 
εισπράξεων και πληρωµών. Eις την αρχήν κάθε µηνός υποβάλλει εις το Συµβούλιον 
συνοπτικήν κατάστασιν εσόδων και εξόδων του προηγουµένου µηνός. Eις το τέλος 
του έτους συντάσσει τον ισολογισµόν της διαχειρήσεώς του και κατάστασιν της 
περιουσίας του Σωµατείου µε τας αναγκαίας αποσβέσεις καθώς και προϋπολογισµόν 
των εσόδων και εξόδων του εποµένου έτους. Λαµβάνει ποσοστά επί των 
εισπράξεων των µηνιαίων καταβολών όσα ορίζει το Συµβούλιον. Tον ταµίαν 
κωλυόµενον αναπληροί εις εκ των Συµβούλων, εάν εξακολουθή να απουσιάζη πέραν 
των δύο µηνών το Συµβούλιον εκλέγει νέον Tαµίαν. 
 
Άρθρον 14 
O Έφορος έχει καθήκον να επιβλέπη την τάξιν εις τας συνελεύσεις, εις τας εορτάς και 
εις τας συγκεντρώσεις όλας του Σωµατείου. 
 
ΣYNEΛEYΣEIΣ 
 
Άρθρον 15 
Tακτικαί Συνελεύσεις γίνονται τρεις κάθε έτος. Mία της εξαµηνίας εντός του Iουλίου 
και δύο ετήσιαι εντός του Iανουαρίου. Έκτακτοι Συνελεύσεις προσκαλούνται όταν το 
Συµβούλιο το κρίνει αναγκαίον ή κατόπιν αιτήσεως του ενός εικοστού των µελών όσα 
έχουν δικαίωµα ψήφου. 
 
Άρθρον 16 
Eις την Συνέλευσιν της εξαµηνίας το Συµβούλιον υποβάλλει δια µεν του Γραµµατέως 
συνοπτικήν έκθεσιν των εργασιών της εξαµηνίας δια δε του Tαµία συνοπτικήν 
έκθεσιν της διαχειρήσεως. Eις την πρώτην Eτήσιαν Συνέλευσιν ο Γραµµατεύς 
αναγιγνώσκει την έκθεσιν του λήξαντος έτους και ο Tαµίας τον ετήσιον απολογισµόν 
της διαχειρήσεώς του. Mετά ταύτα ψηφίζεται ο προϋπολογισµός του εποµένου έτους. 
Tέλος εκλέγονται τρεις ελεγκταί και δύο αναπληρωµατικοί δια την εξέλεγξιν της 
διαχειρίσεως η οποία γίνεται εντός του γραφείου του Σωµατείου και παρουσία των 
υπολόγων. Eις την δευτέραν Eτήσιαν Συνέλευσιν οι ελεγκταί υποβάλλουν την έκθεσίν 
των. Έπειτα εκλέγονται δια βοής τρεις ψηφολέκται και µε την επίβλεψίν των γίνονται 
αι αρχαιρεσίαι του νέου έτους. Eις περίπτωσιν ισοψηφίας αποφασίζει ο κλήρος. 



 
Άρθρον 17 
Έχουν δικαίωµα να εκλέγονται διοικητικά µέλη µόνο οι εγγεγραµµένοι προ έξι 
τουλάχιστον µηνών που δεν καθυστερούν καµµίαν καταβολήν. Δικαίωµα να 
ψηφίζουν έχουν όσοι είναι εγγεγραµµένοι προ τριών µηνών και δεν καθυστερούν 
πλέον από µίαν καταβολήν. Πληρωµαί καθυστερουµένων καταβολών γίνονται το 
πολύ έως το βράδυ της παραµονής της Συνελεύσεως. 
 
Άρθρον 18 
H πρόσκλησις δια την Συνέλευσιν αναφέρει τα θέµατα που θα συζητηθούν και γίνεται 
µε δηµοσίευσιν εις την εφηµερίδα του τόπου ή δια τοιχοκολλήσεως. 
 
Άρθρον 19 
Aι Συνελεύσεις ευρίσκονται εν απαρτία µε την παρουσίαν του ενός τετάρτου 
τουλάχιστον των µελών των εχόντων δικαίωµα ψήφου. Eάν εις την πρώτην 
πρόσκλησιν δεν γίνει απαρτία το Συµβούλιον καλεί και πάλιν την Συνέλευσιν εντός 8 
ηµερών οπότε γίνεται απαρτία µε οσαδήποτε µέλη ευρεθώσι παρόντα. 
 
AΠEPΓIAI 
 
Άρθρον 20  
Όταν παρουσιάζεται διαφορά µεταξύ εργοδοτών και εργάτου µέλους ή οµάδος 
εργατών, το µέλος ή τα µέλη είνε υποχρεωµένα να ειδοποιούν αµέσως το γραφείον 
του Σωµατείου το οποίον επεµβαίνει ή δίδει οδηγίας. Συγχρόνως προσκαλείται το 
Συµβούλιον εις συνεδρίασιν δια να λάβη µέτρα. Eν ανάγκη προσκαλείται έκτακτος 
Συνέλευσις η οποία αποφασίζει. 
 
ΓENIKAI ΔIATAΞEIΣ 
 
Άρθρον 21 
Eπίτιµος Πρόεδρος ή επίτιµα µέλη ηµπορούν να ανακηρυχθούν από την Συνέλευσιν 
πρόσωπα που έκαµαν σπουδαίας υπηρεσίας εις το Σωµατείον ή εις την εργατικήν 
τάξιν. 
 
Άρθρον 22 
Πόροι του Σωµατείου είναι: α) τα 70% από τας µηνιαίας καταβολάς των µελών. β) αι 
τυχόν δωρεαί ή κληροδοτήµατα. γ) οι τόκοι των κεφαλαίων. δ) τα καθαρά έσοδα από 
εορτάς, παραστάσεις κλπ. 
 
Άρθρον 23 
H περιουσία του Σωµατείου (χρήµατα, απαγορευοµένης της εις χρεώγραφα 
καταθέσεως), κατατίθενται µε απόφασιν Συµβουλίου εις την Eθνικήν Tράπεζαν ή και 
άλλην κατόπιν εγκρίσεως του Yπουργείου της Eθνικής Oικονοµίας. Mε απόφασιν του 
Συµβουλίου και εντολήν υπογεγραµµένην από τον Πρόεδρον, τον Γραµµατέαν και 
τον Tαµίαν, αναλαµβάνει ο Tαµίας από την Tράπεζαν ποσόν µέχρι δραχ. 500. Πλέον 
του ποσού τούτου αναλαµβάνεται µε απόφασιν της Συνελεύσεως. 
 
Άρθρον 24 



Tο Σωµατείον έχει σφραγίδαν σχήµατος στρογγύλου φέρουσαν τας λέξεις 
«Σωµατείον Eργατών Mεταλλευτών Σερίφου» και εις το µέσον δύο χείρας ηνωµένας, 
προς δε και σηµαίαν ελληνικήν. 
 
Άρθρον 25 
Tο Σωµατείον δεν διαλύεται εφ' όσον έχει 7 µέλη. Όταν διαλυθή η περιουσία του και 
όλα τα κινητά και το αρχείον περιέρχονται ως παρακαταθήκη άτοκη εις το Eργατικόν 
Kέντρον Λαυρίου ή εάν δεν λειτουργεί τοιούτον, εις την εν Aθήναις Πανελλήνιον 
Eργατικήν Oµοσπονδίαν. O θεµατοφύλαξ είναι υποχρεωµένος να τα παραδώση εις 
το κατά την κρίσιν της εκτελεστικής επιτροπής του διάδοχον Σωµατείον του ιδίου 
επαγγέλµατος µε έδραν την Σέριφον. 
 
Άρθρον 26 
Tο διαχειριστικόν έτος του Σωµατείου άρχεται την 1ην Iανουαρίου. Ό,τι δεν 
προβλέπει το παρόν καταστατικόν το κανονίζει το Συµβούλιον. 
 
Άρθρον 27 
Mεταρρυθµίσεις εις το Kαταστατικόν τούτο ηµπορούν να γίνουν µετά δύο έτη κατόπιν 
προτάσεως του Συµβουλίου ή είκοσι µελών τολάχιστον και µε ψήφον των τριών 
τετάρτων των παρόντων µελών εις την Συνέλευσιν, η οποία έχει κύρος όταν είναι 
παρόντα τα ηµίσεια τω µελών των εχόντων δικαίωµα ψήφου. Tα άρθρα 1 και 2 δεν 
µεταβάλλονται ποτέ. 
 
Άρθρον 28 
Tο Σωµατείον εορτάζει την 15ην Aυγούστου εκάστου έτους. Tα πληρωνόµενα παρά 
των µελών χρήµατα ανήκουν εις το Σωµατείον και ουδέποτε επιστρέφονται έστω και 
αν το µέλος διαγραφή.Eψηφίσθη εις την Συνέλευσιν της 24ης Iουλίου του έτους 
1916. 
 
TAMEION AΛΛHΛOBOHΘEIAΣ 
 
Άρθρον 29 
30 τα 100 από τα τακτικά έσοδα του Σωµατείου κατατίθενται εις το Tαµείον 
Aλληλοβοηθείας αυτού το οποίο έχει χωριστήν διαχείρησιν και λειτουργεί µε 
Kανονισµόν που τον ψηφίζει η Συνέλευσις. 
 
EIΔIKAI ΔIATAΞEIΣ 
 
Άρθρον 30 
H εφαρµογή του Kαταστατικού αρχίζει αµέσως µετά την ψήφισίν του. Eξαιρετικώς το 
Συµβούλιον που θα εκλεγή µετά του καταστατικού τούτου θα διοικήση µέχρι τέλους 
του 19... Tο Συµβούλιον θα υποβάλη το Kαταστατικόν εις το Πρωτοδικείον και θα 
ζητήση τη αναγνώρισιν του Σωµατείο σύµφωνα µε τον Νόµον 281 Περί Σωµατείων. 
 
KANONIΣMOΣ TAMEIOY AΛΛHΛOBOHΘEIAΣ TOY ΣΩMATEIOY EPΓATΩN 
METAΛΛEYTΩN ΣEPIΦOY 
 
Άρθρον 1 



Σύµφωνα µε το άρθρον 2 του Kαταστατικού του «Σωµατείου Eργατών Mεταλλευτών 
Σερίφου» και το άρθρον 21 του Νόµου 281 της 21 Iουνίου 1914 Περί Σωµατείων, 
ιδρύεται Tαµείον Aλληλοβοηθείας του Σωµατείου Eργατών Mεταλλευτών Σερίφου, µε 
έδραν την Σέριφον. 
Tο T.A. αποτελεί χωριστόν νοµικόν πρόσωπον διοικείται από το Συµβούλιον 
Συνδέσµου, κατά τας διατάξεις του Kαταστατικού αυτού και έχει ταµίαν τον ίδιον 
ταµίαν του Σωµατείου, ο οποίος εκπροσωπεί αυτό ενώπιον των δικαστηρίων και των 
άλλων αρχών. 
 
Άρθρον 2 
Σκοπός του T. A. είνε να ενισχύσει την σύµπνοιαν και την αλληλεγγύην µεταξύ των 
µελών του Σωµατείου και σύµφωνα µε τας διατάξεις του παρόντος κανονισµού να 
παρέχη εις αυτά: 1) Iατρικήν περίθαλψην και φάρµακα όταν ασθενούν. 2) 
Xρηµατικόν επίδοµα εις περίπτωσιν ασθενείας. 3) Xρηµατικά βοηθήµατα εις 
περίπτωσιν ανικανότητος. 4) Έξοδα κηδείας αυτών. Eπίσης να συντελή εις ηθικήν, 
πνευµατικήν και οικονοµολογικήν µόρφωσιν των µελών. 
 
Άρθρον 3 
Πόροι του T. A. είναι: α) τα 50 από τα 100 από τας καθαράς εισπράξεις του 
Σωµατείου. β) αι τυχόν δωρεαί ή κληροδοτήµατα προς το Tαµείον Aλληλοβοηθείας, 
όταν δεν παρέχονται δι' ειδικόν σκοπόν. γ) οι τόκοι των κεφαλαίων του. δ) τα καθαρά 
έσοδα από εορτάς, θεατρικάς παραστάσεις, εράνους κ.λπ. 
 
Άρθρον 4  
Iατρική περίθαλψις παρέχεται εις τα µέλη του Σωµατείου που είνε γραµµένα προ 6 
µηνών και δεν χρεωστούν πλέον από µίαν καταβολήν. Yπό τους όρους αυτούς 
παρέχεται ιατρική περίθαλψη και εις τα µέλη των οικογενειών των µελών (οι άρρεναι 
µόνον ηλικίας κάτω των 16 ετών και άνω των 50), που συγκατοικούν µαζύ των. 
 
Άρθρον 5 
Φάρµακα παρέχονται δωρεάν επί ένα µήνα το πολύ κατ' έτος εις τα µέλη που 
ασθενούν και είνε γραµµένα εις το Σωµατείον προ 6 µηνών τουλάχιστον, δεν 
χρεωστούν δε πλέον από µίαν καταβολήν εις το T.A. (εξαιρούνται τα σπεσιαλιτέ 
φάρµακα). Aν η ασθένεια εξακολουθή το Συµβούλιον δύναται να παρατείνη επί 15 
ηµέρας ακόµη την παροχήν φαρµάκων. 
 
Άρθρον 6 
Xρηµατικόν επίδοµα 2 δραχµαί την ηµέραν παρέχεται επί ένα µήνα το πολύ κατ' 
έτος, εις κάθε µέλος που ασθενεί, είνε γραµµένον εις το Σωµατείον και δεν χρεωστά 
καµµίαν µηνιαίαν καταβολήν εις το ταµείον. Tο επίδοµα δίδεται µετά δύο ηµέρας από 
την βεβαίωσιν της ασθενείας εκ του ιατρού. 
 
Άρθρον 7 
Oι πάσχοντες από ανίατα ή επίµεµπτα (αφροδίσια) νοσήµατα δεν λαµβάνουν 
φάρµακα και χρηµατικόν επίδοµα. Tο Συµβούλιον δύναται να λάβη ιδιαιτέραν 
φροντίδα δι' αυτούς. Όταν ένα µέλος καθυστερή καταβολάς, µόνον µετά 8 ηµέρας 
από την εξόφλησιν έχει δικαίωµα χρηµατικού επιδόµατος και φαρµάκων. 
 
Άρθρον 8 



Xρηµατικά βοηθήµατα, είτε εφ' άπαξ, είτε υπό τύπον συντάξεως, παρέχονται κατ' 
απόφασιν της Συνελεύσεως και αναλόγως των πόρων του Tαµείου, εις τα ένεκα 
γήρατος ή δυστυχήµατος ή νόσου γινόµενα ανίκανα προς εργασίαν µέλη, που είνε 
γραµµένα προ 10 ετών τουλάχιστον εις το Σωµατείον και δεν χρεωστούν καµµίαν 
καταβολήν. H ανικανότης πρέπει να βεβαιώνεται ενόρκως ενώπιον του Eιρηνοδίκου. 
 
Άρθρον 9 
Δι' έξοδα κηδείας δίδονται εις την οικογένειαν κάθε αποθανόντος µέλους δραχ. 50. 
 
Άρθρον 10 
Mόρφωσις: Tο T.A. δύναται µε απόφασιν του Συµβουλίου να συντρέχη την ηθικήν και 
πνευµατικήν µόρφωσιν των µελών, δια οργανώσεως διαλέξεων, βραδυνών 
µαθηµάτων και εκδόσεως ή ενισχύσεως εργατικών εφηµερίδων και δηµοσιευµάτων. 
 
Άρθρον 11 
O Γραµµατεύς του Σωµατείου είνε και Γραµµατεύς του T. A., κρατεί βιβλίον χωριστόν 
πρακτικών του Συµβουλίου δια την διοίκησιν του T. A.. Aι Συνελεύσεις του Σωµατείου 
είνε και Συνελεύσεις του T. A. αι δε αποφάσεις αι αφορώσαι το T. A. καταχωρούνται 
εις το βιβλίον πρακτικών των Συνελεύσεων του Σωµατείου µαζύ µε τας άλλας 
αποφάσεις. 
 
Άρθρον 12 
O Tαµίας κρατεί χωριστά ταµειακά βιβλία δια το T. A. και συµµορφώνεται µε τα 
άρθρα 13 και 23 του Kαταστατικού του Σωµατείου. 
 
Άρθρον 13 
Eις την πρώτην Eτησίαν Συνέλευσιν του Σωµατείου το Συµβούλιον δια του Tαµία, 
υποβάλλει τον απολογισµόν της διαχειρήσεως του T. A. του προηγουµένου έτους. 
Eις την δευτέραν Eτησίαν Συνέλευσιν η Eξελεγκτική Eπιτροπή υποβάλει την έκθεσιν 
της εξελίξεως της διαχειρήσεως του T. A. και έπειτα ψηφίζεται ο προϋπολογισµός 
των εσόδων και εξόδων δια το επόµενο έτος. 
 
Άρθρον 14 
H Συνέλευσις του Σωµατείου δύναται να επιφέρη τροποποιήσεις εις τον Kανονισµόν 
τούτον µε τους ιδίους όρους και προθεσµίας µε τους οποίους δύναται να 
τροποποιήση και το καταστατικόν του Σωµατείου. 
 
Άρθρον 15 
Eις περίπτωσιν διαλύσεως του Σωµατείου διαλύεται και το Tαµείον και εφαρµόζωνται 
δια την περιουσίαν του αι διατάξεις του άρθρου 27 του καταστατικού του Σωµατείου. 
 
Eψηφίσθη εις την Συνέλευσιν της 24ης Iουλίου 1916. 
 
Tο ατοµικόν συµφέρον ευρίσκει ο εργάτης όχι εις την κολακίαν του κεφαλαίου, αλλά 
εις την σύµπραξίν του µε άλλους εργάτας».


