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ΑΙΤΙΟΑΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρός την Πολιτική Επιτροπή
Ή  Παιδεία ατά 120 χρόνια τής ελεύθερης ζωής μας ήταν πάντα 

άντιλ.αϊκ>). Τά παιδιά τον λ.αοΰ αωματικά καί ψυχικά εγκαταλειμμένα 
οτήν τύχη τους. Το ' Υπουργείο τής Παιδείας έρμαιο ατά χέρια τής 
πιο αχαλίνωτης κομματικής συναλλαγής δεν είχε τόν καιρό νά μελε
τάει καί νά λύνει τά επιστημονικά καί οργανωτικά προβλήματα. *Η  
συγκέντρωση ήταν άποπνικτική στη Διοίκηση. Οί νπάλληλ.οι τής Κεν
τρικής Υπηρεσίας, οί περισσότεροι αναρμόδιοι καί ανίδεοι στα προ- 
βλήματα τής Παιδείας, είχαν γίτει λίγο πολύ τύραννοι τών λειτουρ
γώ ν τής Παιδείας. 'Η  πολιτική ευθύνη τον * Υπουργόν ήταν σχεδόν 
ανύπαρκτη. Ό  Υπουργός τής Παιδείας ικανοποιούσε δλ.ες τις φαύλο- 
κρατικές απαιτήσεις τον καί κρυβόταν πίσω άπό τις ύποχοεωτικές 
γ ι’ αυτόν αποφάσεις πού έπαιρνε σύμφωνα με τις διαταγές τούτο τόσο 
ξεπεσμένο στη συνείδηση του Λαόν καί τον εκπαιδευτικόν κλάδου 
εκπαιδευτικό συμβούλιο.

Το ’ίδιο γινόταν καί στήν ’Ανώτατη Παιδεία, δπον οί διάφορες 
πανεπιστημιακές οχολ.ές έσκυβαν δουλικά τύ κεφάλα καί καί/η γη το 
ποιούσαν κάθε φορά τους εννοούμενους του 'Υπουργού τής Παιδείας.

Στο σημερινό όμως λ,αϊκό Κράτος πού θεμελιώνεται με τόν 
ήρωϊκόν ,άγώνα τον Ελληνικού Λαού,ή Παιδεία πρέπει νά γίνει κτή
μα τού Λαού καί νά πρυοαρ ιιοοτεΐ στις ανάγκες του, καί ή Κεντρικά) 
Υπηρεσία τής Γραμματείας τής Παιδείας πρέπει νά βρει τόν άλ,η- 
θινό της προορισμό.

Μέσα οτήν πολεμική περίοδο ή Γραμματεία τής Παιδείας θά 
προχωρεί βαθμιαία. Θά ιδρύει άνάλ.ογα μέ τις συνθήκες καί τις ανάγ
κες πού παρουσιάζονται τις σχετικές Ύτηρεοίες. ΓΤ αυτό ό σημερι
νός ’ Οργανισμός κανονίζει ορισμένες 'Υπηρεσίες πού είναι, ανάγκη νά 
λειτουργήσουν καί φροντίζει νά οργανωθούν μέ πνεύμα λαοκρατικό.

Απλώνει τήν εκπαίδευση καί στήν προσχολική ηλικία πράγμα 
πού έχει μεγάλη σημασία καί γιά τή σωματική αλλά καί γιά τήν ψυχι
κή διαπαιδαγώγηση τού λ.αοΰ. Αγκαλιάζει δ.Ια τά σχολεία τού β ’

βαθμόν τής Παιδείας, δηλαδή τά σχολεία καί τής γενικής μόρφωσης 
(Γυμνάσια, Πρακτικά Λύκεια) καί τής τεχνικής μόρφωσης (εμπορι
κά, βιομηχανικά, βιοτεχνικά, αγροτικά, ναυτικά κλ.π.). "Ετσι πετυ
χαίνει τήν ενότητα καί τήν ενιαία κατεύθυνση στη Μέση Παιδεία, 
πού ή διαίρεσή της δημιουργούσε ώς τά τώρα αναρχία καί χάος στή 
μόρφωση τού Λαού.

Μέ τόν οργανισμό αυτόν ξαναγυρίζει ή πολίτικη ευθύνη στους 
ωμούς τού ύπιύθυνου απέναντι ατό λαό Γραμματέα τής Παιδείας.

Στήν "Εδρα τής ’Επιτροπής, 6 ’Ιούλη 1944 
Ό  Γραμματέας τής Παιδείας καί Θρησκευμάτων

Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Π Ρ Α Ξ Η  44
« ’Οργανισμός Γραμματείας Παιδείας καί Θρησκευμάτων»

“Εχοντας υπόψη τό ψήφισμα τής 27 Μάη 1944 τού ’Εθνικού 
Συμβουλίου

’Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
“Α ρ θ ρ ο  1

1. ‘Η Κεντρική 'Υπηρεσία τής Γραμματείας Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων κατανέμεται στις ακόλουθες ‘Υπηρεσίες καί 
Γραφεία :

α) Γραφείο τού Γραμματέα, β) Υπηρεσία γιά τήν Προσχο
λική Παιδεία, γ) ‘Υπηρεσία γιά τόν α' βαθμό Παιδείας, δ) Υ π η
ρεσία γιά τό β' βαθμό Παιδείας καί ε) ‘Υπηρεσία ^ιά τήν ’Ανώ
τατη Παιδεία.

“Α ρ θ ρ ο  2
1. Τό Γραφείο τού Γραμματέα έχει αρμοδιότητα γιά όσα ζη

τήματα τού άναθέτει ό Γραμματέας. Στό Γραφείο αύτό υπάγεται 
καί ή 'Υπηρεσία γιά τά Θρησκεύματα καί τις αρχαιότητες.

2. ‘Η 'Υπηρεσία γιά τήν προσχολική Παιδεία έχει αρμοδιό
τητα γιά τήν οργάνωση, έποπτεία, καθοδήγηση καί έλεγχο τών 
ιδρυμάτων τής προσχολικής ηλικίας.

3. Ή 'Υπηρεσία γιά τόν α' βαθμό έχει αρμοδιότητα γιά τήν 
οργάνωση, καθοδήγηση καί έλεγχο τών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
α' βαθμού (στοιχειώδης εκπαίδευση). Στήν 'Υπηρεσία αυτή υπά
γεται ή καταπολέμηση τού αναλφαβητισμού.

4. Ή Υπηρεσία γιά τό β ’ βαθμό Παιδείας έχει αρμοδιότητα 
γιά τήν όργάντοση, έποπτεία, καθοδήγηση καί έλεγχο τών έκπαι. 
δευτικών ιδρυμάτων β' βαθμού (Μέση Παιδεία).

5. Ή Υπηρεσία ’Ανώτατη; Παιδείας έχει αρμοδιότητα γιά τήν 
οργάνωση, έποπτεία, καθοδήγηση καί έλεγχο όλων τών άνωτέρων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πού δέν υπάγονται, στήν αρμοδιότητα 
άλλων Γραμματειών.

6. Ό  Γραμματέα; τϋς Παιδείας καί Θρησκευμάτων μπορεί 
μέ απόφασή του νά ορίζει καί άλλες αρμοδιότητες στις πιό πάνω 
Υπηρεσίες.

“Α ρ θ  ρ ο 3
1. Τό προσωπικό τής Γραμματείας διορίζεται άπό τύ Γραμ

ματέα καί άποτελ,εΐται άπό έναν προϊστάμενο γιά κάθε 'Υπηρε
σία καί τούς βοηθούς του.

2. Ή κατανομή τών παρά πάνω Υπηρεσιών σέ Γραφεία, τό 
προσωπικό, ή αρμοδιότητα καί ή λειτουργία τών Γραφείων αυτών 
ορίζονται μέ απόφαση τού Γραμματέα.

“Α ρ θ ρ ο  4
Ό  προϊστάμενος είναι ό άμεσος υπεύθυνο; γιά τήν καλή λει

τουργία τής Υπηρεσίας του. Κατευθύνει, μέ πνεύμα συναδελφικής 
άμιλλας, τήν εργασία όλων τών υπαλλήλων τής Υπηρεσίας του. 
Παίρνει μέρος, σάν εισηγητής, στά υπηρεσιακά συμβούλια τής 
άρμοδιότητάς του καί έκτελεί όλα τά καθήκοντα πού αναθέτουν 
στήν 'Υπηρεσία του Πράξεις καί ’Αποφάσεις τής ΠΕΕΑ. Έ χέι 
τήν πρωτοβουλία γιά κάθε μέτρο σχετικό μέ τήν καλύτερη διεξα
γωγή τής ‘Υπηρεσίας. Υπογράφει όλα τά έγγραφα τής Υπηρεσίας 
του, έχοντας ευθύνη γιά τό περιεχόμενό τους.

“Α ρ θ ρ ο  5
1. Ή Περιφερειακή ‘Υπηρεσία τή; Γραμματείας άποτελείται 

άπό επιθεωρητές γιά τά Ιδρύματα καί σχολεία α' καί β' βαθμού 
πού διορίζει ό Γραμματέας. Τά καθήκοντά τους, οί αρμοδιότητες, 
ή έδρο τους καί κάθε τί πού αφορά τήν εκτέλεση τής υπηρεσία;
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τους, θά οριστεί μέ απόφαση του Γραμματέα.
2. Το διδακτικό προσωπικό τής Παιδείας διορίζεται άπό τό 

Γραμματέα.
3. Στις θέσεις τών προϊσταμένων καί βοηθών γιά τις 'Υπη

ρεσίες, 2, 3 καί 4 του άρθρου 2, διορίζονται μόνο λειτουργοί τής 
Παιδείας.

4. Σέ κάθε Διοικ. Περιοχή τής Πράξης αυτής διορίζονται επι
θεωρητές ανάλογα μέ τις ανάγκες. "Ενα, απ' αυτούς είναι ό προϊ
στάμενος τοϋ Γραφείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων τής Διοικ. 
’Επιτροπής.

“Α ρ θ ρ ο  6
1. Κάθε τρίμηνο συνέρχονται όλοι οί υπάλληλοι τής Κεντρι

κής 'Υπηρεσίας τής Γραμματ: α, σέ συνέλευση. Στις συνελεύσεις 
αυτές οί υπάλληλοι συζητούν Ισότιμα γιά τή λειτουργία καί ττ ν 
εργασία τής Κεντρικής Υπηρεσίας στό τρίμηνο που πέρασε καί 
προτείνουν τά κατάλληλα μέτρα γιά τή βελτίωσή τους.

2. Πρόεδρος τής συνέλευσης είναι ό Γραμματέα:. Σέ περί 
πτώση πού δέν μπορεί νά παρευρεθεΐ, ή συνέλευση εκλέγει γιά 
πρόεδρο έναν άπό τούς ύπα/λή/ους.

3. Ό  χρόνος πού θ ’ άρχίσει ή λειτουργία τής συνέλευσης, ό 
τρόπος τή;  ̂ λειτουργίας της καί κάθε άλλη λεπτομέρεια θά κανονι- 
σθοϋν μέ άπόφαση του Γραμματέα.

“Α ρ θ ρ ο  7
1- Συγκροτείται στή Γραμματεία Γνωμοδοτικό Συμβούλιο τής 

Παιδείας πού άποτελεΐται : α) άπό τό Γραμματέα τής Παιδείας, 
β) απο τους προϊσταμένους τών Υπηρεσιών καί τού Γραφείου 
του Γραμματέα, γ) άπό 3 εκπρόσωπους τών εκπαιδευτικών λε τουρ 
γων α' βαθμού, δ) άπό ένα εκπρόσωπο καθηγητή μιας ιών Άνω- 
τέρων Σχολών καί ε) όσες φορές τό Γνωμοδοηκό Συμβούλιο πρό
κειται νά συζητήσει θέματα εκπαιδευτικά, πού έχουνε σχέσεις μέ 
ειδικότητες άλλων Γραμματειών, καλείται υποχρεωτικά καί μετέχει 
ισότιμα ό ειδικός προϊσιάμενος τή, αρμόδιας Γραμματείας Στό 
Συμβούλιο προεδρεύει ό Γραμματέας. ’Αντιπρόεδρος εκλέγεται 
άπό τά μέλη τοϋ Συμβουλίου.

2. Τό Συμβούλιο έπεξερνάζεται τά σχέδια τών Πράξεων καί 
’Αποφάσεων#τής Γραμματείας Παιδεία: καί Θρησκευμάτων, πού 
καταρτίζει ή αρμόδια 'Υπηρεσία, μελετάει καί υποβάλλει προιά 
σεις γιά όλα τά οργανωτικά ζητήματα καί τά εποπτικά μέσα τής 
Παιδείας, γνωμοδοτεΐ γιά τις τοποθετήσεις καί μεταθέσεις τοϋ 
εκπαιδευτικού προσωπικοΰ καί τής Περιφερειακής 'Υπηρεσίας τής 
Γραμματείας καί γενικά γνωμοδοτεΐ πάνω σέ κάθε θέμα πού 
παραπέμπεται σ’ αύιό άπό τό Γραμματέα.

“Α ρ θ  ρ ο 8
Οί λεπτομέρειες γιά τήν εφαρμογή τής Πράξης αυτής ορί

ζονται μέ άπόφαση τοϋ Γραμματέα.
Ψηφίστηκε άπό τήν ’Αντιπρόσωπε’α τοϋ ’Εθνικού Συμβουλίου 

στή συνεδρίαση τής 21 ’Ιούλη 1944.
Ή Πράξη αυτή ί τχύει υπό τή δημοσίευσή της σιό Δελτίο 

Πράξεων καί ’Αποφάσεων.
Στην ”Εδρα τής ’Επιτροπής, 23 'Ιούλη 1944 

Ό  ’Αντιπρόεδρος τής Π. Ε. Ε. Α.
ΕΥΡ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 

Τ ά Μ έ λ η
ΗΛ. ΤΣ1ΡΙΜΩΚΟΣ, ΓΙΩ ΡΓΗ Σ ΣΙΑΝΤΟΣ, ΕΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ, 
Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, \Τ . ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ

Θεωρήθηκε καί σφραγίστηκε
Στην "Εδρα τής ’Επιτροπής, 23 Ίονλη 1944 

'Ο Γραμματέας τής Δικαιοσύνης 
ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

ΑΙΤΙΟΑΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρός τήν Πολιτική Επιτροπή
Ή  εκμετάλλευση τών εργατικών δυνάμεων τον τόπου με τούς 

πιο έξεντελιστικονς ορούς, άπό άποψη ή μερομι τθίου, ωρών εργασίας 
συνθηκών υγιεινής, προοτασίας εναντίον ατυχημάτων, ανεργίας κλπ., 
ή κατάπνιξη κάδε απόπειρας τών εργαζομένων νά προασπίσουν ομα
δικά τά συμφέροντα τους, τά γνώριμα συστήματα στραγγαλισμού τών 
άγοτνιοτών τον ψωμιού, μέ τή βία ή μέ τήν εξαγορά και διαφθορά 
ορισμένων έργατικών ήγετιπών’σιελεχών, είναι ή πολιτική τοϋ ' Υπουρ
γείου ’Εργασίας τον παλτού Κράτους, πού ϋέλτνμε νά ελπίζουμε οτι 
άνήτει πλέον στην ’Ιστορία

Τό σημερινό Λαοκρατικό Κράτος έχει γιά σκοτύ τήν οργάνωση 
τον υπηρεσιακόν μηχανισμού τής εργασίας σύμφωνα μέ τις γενικές 
κατευθύνσεις, που ακολουθεί ή ΠΕΕΑ.

Μέ τή βασική σκέψη οτι ή ίτθρώπινη δουλειά χειρωναχτική ή 
πτ ευματική, ϋά είναι ό βασικός σνι τελεστής γιά ιήν ανασυγκρότηση 
τής μετακατοχικής Ελλάδας, επιδιώκουμε τήν προστασία τής εργα

σίας, τή χειράφετη τή της, τή διοίκησή της απο τους ίδιους τους |  
εργάτες. , I

’Μ διάταξη τον άρθρου 1 αποβλέπει στο νά συγκεντρώσει στ 1} |  
Γριμματεία 'Εργασίας δλα τά χωριοτά γραφεία εργασία; που υπήρ· 1 
χαν σ’ δλα σχεδόν τά ’Υπουργεία τοϋ παλιοϋ Κράτους με σκοπό το I 
στραγγαλισμό τον δικαίου τών εργατών. ’Αρκεί να σημειωθεί οτι οι |  
σιδηροδρομικοί, ο! τρόχιυδρομικοί, οί εργάτες τής ΙΙάονερ καί Ονλεν, 
οί ναιτεργοι,ς οί κομιστές κλπ ξέφευγαν άπό τή μέριμνα τοϋ Ύπουρ- |  
γείον Εργασίας.

Μέ τό άρθρο 3 φτειάχνεται ένας νέος τύπος ’Εποπτών Εργα· |  
οίας που ονοιαοτικο διορίζονται καί απολύονται άπό ιίς οργανώσει; |  
τών μισθωτών, πράγμα τον εξασφαλίζει τήν πίστη εφαρμογή τής ερ I 
γαιικής τοποθεσίας. Με άλιη διάτα'ξη του ίδιου άρθρου καθορίζονται |  
τα δρ α τής αρμοδιότητας ιών όρ, άνων τής ’ Επιθεώρησης κα'ί  ̂— (ο· 
μαιειων έτσι πού νά εξασφαλίζεται ή ελεύθερη λειτουργία τώ'ν οργα 
νώοεω·' αυτών.

Ή  άοκετά γενική καί λιτή διατύπωση τοϋ ’ Οργανισμόν κριθη- 
κε απαραίτητη, γιατί μάς επιτρέπει άνάπτνξη τής δράσης καί ευλυγι· 
σία, στοιχεία απαραίτητα στη ον/μερινή πραγματικότητα.

Στην "Εδρα τής ’Επιτροπής, 1 Α άγουστου 1944 
> 'Ο Γραμμαιέας ’ Εργασίας

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ

Π Ρ Α Ξ Η  49
« ’Οργανισμός Γραμματείας ’ Εργασίας»

“Εχοντας υπόψη το Ψήφισμα Αλ τδύ Έθνικοΰ Συμβουλίοιι 
τής 27 Μάη 1944

’Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
“Α ρ θ ρ ο  1

'Η Γραμματεία ’ Εργασίας έχει αρμοδιότητα γιά τά ζητήματα, 
πού αφορούν άμεσα ή έμμεσα τούς μισθωτούς όλων τών κλάδων, 
έκτος απο τούς κληρικούς καί τούς αξιωματικούς.

“Α ρ θ ρ ο  2
Ή Κεντρική 'Υτηρεσία τής Γραμματείας άποτελεΐται άπό:
α) Τό Γραφείο τού Γραμματέα.
β) Τήν 'Υπηρεσία Εργασίας.
γ) ¡¡> » Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων.
δ) » » Σωματειακών ’Οργανώσεων.
ε) » » Διεκπεραίωσης καί ’Αρχείου.

“ Α ρ θ ρ ο  3
1. Οί Υπηρεσίες τοϋ άρθρου 2 έχουν τις πορακάτω Αρμο

διότητες:
α) Τό Γραφείο τοϋ Γραμματέα είναι αρμόδιο γιά κάθε ζήτημα 

πού τοί άναθέτει ό Γραμματέας.
β) 'Η'Υπηρεσία ’Εργασίας είναι αρμόδια γιά νά μελετά καώ 

επεξεργάζεται κάθε νομοθετικό μέτρο για τη βελτίωση ιών συνθη 
κών τή~ έργασίας καί τής ζωής τών μισθωτών καί νά εποπτεύει! 
καί ελέγχει τήν εφαρμογή ιών μέτρων ούιών.

γ) 'Η 'Υπηρεσία Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων είναι αρμόδια να 
εποπτεύει, καθοδηγεί καί ελέγχει τους ’Ασφαλιστικούς Οργανα 
σμούς καί νά εΐσηγεϊται μέτρα γιά τήν καλύτερη οργάνωση τήΐ 
γενικής κοινωνικής Ασφάλισης.

δ) Ή 'Υπηρεσία Σωματειακών ’Οργανώσεων είναι αρμσδιι 
νά εποπτεύει όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις καί νυ ειση 
γείια ι μέτρα για τή διευκόλυνση τής όρ.άν ση τών εργαζομένω' 
καί γιά ιήν εξασφάλιση τής ελεύθερης λειτουργίας των παραπάνη 
οργανώσεων.

2. Με άπόφαση του Γςναμματέα ορίζονται οί λεπτομέρειες γιι 
τήν οργάνωση και συγκρότηση τών 'Υπηρεσιών.

3. Σέ κάθε 'Υπηρεσία ορίζεται άπ’ τό Γραμματέα μέ άπό 
φάσή του ένας προϊστάμενο:, μπορεί όμως ένας προϊστάμενος νο 
έκτελεϊ καθήκοντα σέ περισσότερες υπηρεσίες.

“Α ρ θ ρ ο  4
'Ο προϊστάμενος είναι ό άμεσο; υπεύθυνος γιά τήν καλή λει

τουργία τής Υπηρεσίας του. Κατευθύνει μέ πνεύμα συναδελφικής 
άμιλλας τήν εργασία όλων τών υπαλλήλων τής Ύμηρεσιας του 
Παίρνει μέρο: σάν εισηγητής στά Συμβούλια τής αρμοδιότητας 
του καί έκτελεϊ όλα τά καθήκοντα πού ύπάγοντοι στήν Αρμοδιό
τητα τής Υπηρεσία: του άπό Πράξεις καί ’Αποφάσεις τής 11ΕΕΑ. 
“Εχει τήν πρωτοβουλία γιο κάθε μέτρο σχετικό μέ τήν καλύτερη 
διεξαγωγή τή: Υπηρεσίας καί κάνει σχετικές εισηγήσεις στί 

’Γραμματέα 'Υπογράφει όλα τά έγγραφα τή: 'Υπηρεσίας του καί 
έχει τήν ευθύνη γιά το περιεχόμενό τους.

“Α ρ θ ρ ο  5
1. Κάθε τρίμηνο συνέρχονται όλοι οί υπάλληλοι τής Κεντρί· 

κής 'Υπηρεσίας τής Γραμματείας σέ Συνέλευση. Στις Συνελεύσεις 
αυτές οί υπάλληλοι συζητονν ισότιμα γιά τή λειτουργία καί τήν 
εργασία τής Κεντρική; Υπηρεσίας στό τρίιιηνο πού πέρασε καί 
προτείνουν τά κατάλληλα μέτρα γιά τή βελτίωσή της.
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2 Πιιό ^nnc τη Σιινι?'ρι;ίττ>j I n ο Γ.ταμιιατέα:. Σέ περί 
πτώση πού (V μπορεί νά _παρε.υρεθεΤ, ή Συνέλευση εκλέγει γιά 
πρόεδρο, έναν από τούς υπαλλήλου;.

8. Ό  χρόνο.ς πού ·θ’ αρχίσει ή λειτουργία τής Συνέλευσης, 
ό τρόπο; τη; λειτουργίας τη ; και κοίλε άλλη λεπτομέρεια θά κα
νόνι στσΰν με απόφαση τοϋ Γραμματέα.

"Α ρ θ  ρ ο 6
1 Στη Γρομιιατεία ’Eo-moiac ιδρύεται Συιιβούλιο ’Εργασίας.
2. Τό Συμβούλιο ’Εργασίας έχει αρμοδιότητα :
η) Nr έπεξεονάξεται κάθε σχέδιο Πράξης η ’Απόφασης πού 

άναιτέοετσι στί άυμοδιότητε; του Γραμματείας.
I) Νά μελετά-' να! νά εϊσηνεΤται τα νατάλλτ λα μέτρα -μά 

δλα τά ίητήματσ ά σχετικά μέ τού; όρους εργασίας των μισθω
τών και τή λειτουργία τών ασφαλιστικών οργανισμών καί τών σωμα
τείων.

ν'! Νά γνωιιοδοτεΤ γιά κάθε θέμα πού ζητείται ή γνώμη του.
3. Τά Συμβούλιο ’Εργασία; άποτελεΐται οπό :
α) Τόν προϊστάμενο τής 'Υπηρεσίας πού είναι αρμόδια γιά 

κάθε θέμα πού θά συζητηθεί.
β) "Εξ (6) αντιπροσώπους τών μισθωτών πού εκλέγονται άπ’ 

τούς ίδιους. _
γ) "Ενα επιστήμονα ειδικό στό εργατικό δίκαιο πού ορίζεται 

άπ’ τό Γραμματέα.
Πρόεδρο; του Συμβουλίου είναι ό Γραμματέας ’Εργασίας καί 

αντιπρόεδρος εκλέγεται άπ’ τό Συμβούλιο.
Τά πρακτικά τοΰ Συμβουλίου κρατάει ένας υπάλληλος τής 

Γραμματείας.
4. "Ω: τήν απελευθέρωση τής χώρας οί αντιπρόσωποι τών μι

σθωτών διορίζονται άπ’ τό Γραμματέα, μέ υπόδειξη μιας Πανελ
λαδικής ’Οργάνωσης μισθωτών.

” λ ρ ο 7
1. Ή θητεία τών μελών τον Συμβουλίου είναι δυό χρόνων 

καί τό μέλη είναι ανακλητά.
2. Τό Συμβούλιο βρίσκεται σέ απαρτία όταν από τά μέλη πού 

έχουν -ψήφο, τά παρόντα είναι περισσότερα από κείνα πού απου
σιάζουν. Οί αποφάσεις παίρνονται σέ πλειοψηφία πάνω στό σύνο
λο τών μελών πού έχουν -ψήφο.

3. 'Ο Πρόεδρος ή τό Συιιβούλιο μπορούν νά προσκαλοΰν νά 
παρέυρίσκονται στις συνεδριάσεις καί νά διατυπώνουν τις από
ψεις του: χωρίς ψήφο, επιστήμονες τεχνικοί ή άλλοι ειδικοί.

4. Οί αποφάσεις τού Συμβουλίου είναι συμβουλευτικές γιά τό 
Γραμματέα, αλλά σέ περίπτωση διαφωνίας του μέ τό Συμβούλιο 
ό Γραμματέας ύποχρεούται νά ανακοινώσει στήν ΠΕΕΑ τις από
ψεις τοΰ Συμβουλ-'ου.

5. "Ολες τ ίς" άλλες λεπτομέρειες τις σχετικές μέ τή λειτουργία 
του καθορίζει τό ίδιο τό. Συμβούλιο μέ εσωτερικό κανονισμό.

" Α ρ θ ρ ο  8
Ι .Γ ιά  τήν ,έποπτεία και, έλεγχο στήν εφαρμογή τής εργατι

κής νομοθεσίας διορίζονται Επιθεωρητές καί ’Επόπτες’Εργασίας.
2. Σέ κάθε Διοικητική Περιοχή τής Πράξης 39 τοποθετούν

ται ’ Επιθεωρητές Εργασίας και σέ κάθε περιφέρεια Διοικητικού 
’Αντιπροσώπου ’Επόπτες ’ Εργασίας ανάλογα μέ τις ανάγκες.

3. Οί ’Επιθεωρητές ’Εργασίας καθοδηγούν καί ελέγχουν τούς 
’Επόπτες ’Εργασίας στήν εκτέλεση τών καθηκόντων τους.

4. Οί Επιθεωρητές ’Εργασίας διορίζονται- μέ αποφάσεις τοΰ 
Γρα ιιιατέα

5. Οί ’ Επόπτες’ Εργασίας διορίζονται μέ αποφάσεις τοΰ Γραιι- 
ιιατέα ύστερα από υπόδειξη τών άνωτέρων τοπικών οργανώσεων 
τών μισθωτών καί απολύονται υποχρεωτικά άπ’ αυτόν, , μέ σύμ-'. 
φωνή γνώμη τοΰ Συμβουλίου ’Εργασίας, όταν τό ζητήσουν οί 
ίδιες οργανώσεις ή τό προτείνει ό αρμόδιος ’ Επιθεωρητής.

" Α ρ θ ρ ο  9
1. Γιά τήν άσκηση τοΰ διαχειριστικού ελέγχου καί γενική 

έποπτεία χωρίς καμμιά επέμβαση στήν εσωτερική ζωή τών σω
ματείων, διορίζονται Επόπτες ’Οργανώσεων.

2. Οί ’Επόπτες ’Οργανώσεων διορίζονται μέ απόφαση τοΰ 
Γραμματέα.

3. Σέ κάθε Διοικητική Περιοχή τοποθετούνται ’Επόπτες ’Ορ
γανώσεων ανάλογα μέ τις ανάγκες, '

4. Ο Γ ’Επόπτες υποβάλλουν'τις εκθέσεις τούς στις γενικές συ
νελεύσεις τών οργανώσεων, πού είναι μόνες αρμόδιες νά αποφα
σίζουν καί νά παίρνουν τά επιβαλλόμενα μέτρα. "Οταν βμως δια
πιστώνουν διαχειριστικές ανωμαλίες πού τιμωρούνται ποινικά, 
ατέλνουν αντίγραφο τής έ'κθεσής τους στήν αρμόδια δικαστική 
αρχή γιά τήν άσκηση τής δίωξης, όπως καί στή Γραμματεία.

" Α ρ θ ρ ο  10
Οί λεπτομέρειες εφαρμογής τής Πράξης αυτής ρυθμίζονται 

μέ αποφάσεις του Γραμματέα.

ΐτ7

"Οσα θέματα αρμοδιότητας τής Γραμματείας δέν ρυθμίζον
ται μέ τήν Πράξη αυτή πρέπει νά κρίνονται σύμφωνα μέ τις γε
νικές κατευθύνσεις τής ΠΕΕΑ καί τό συμφέρον τοΰ έθνικοαπε- 
λευθεροκικον , αγώνα.

Ψηφίστηκε από τήν ’ Αντιπροσωπεία τοΰ ’Εθνικού Συμβου
λίου στή συνεδρίαση τής 21 ’Ιούλη 1944.

Στήν “Εδρα τής' ’Επιτροπής, 1 Αύγουστον 1944 
Ό  ’Αντιπρόεδρος τής ΠΕΕΑ 

ΕΥΡ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ

Τά Μέλη
ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ, ΓΙΩ ΡΓΗΣ ΣΙΑΝΤΟΣ, ΕΜ. ΜΑΝΤΑΚΛΣ, 
Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, ΣΤ. ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ

Θεωρήθηκε καί σφραγίστηκε
Στήν °Εδρα τής Επιτροπής, 1 Αύγουστον 1944 

Ό  Γραμματέας τής Δικαιοσύνης 
ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρός τήν Πολιτική Επιτροπή
Τό άρθρο'6παρ. 2 τής Πράξης 24 ( ’ Οργανισμός Εθνικής ΙΙο- 

λιτοφνλακής), ναθορίζει οιι οί θέσεις τών στελεχών τής Έ θν. Πο
λιτοφυλακής συμπληρώνονται μέ μετάταξη ή απόσπαση άξ)κών τοΰ 
’Εθνικόν Στρατού—ΕΑΑΣ. .>1 έ τήν Πράξη που. είσηγούμαστε καθο
ρίζεται ότι οί άξ)κοί τον ΕΑΑΣ, που μειατάσοονται ή άποσπώνταί
α τήν Έ θν. Πολιτοφυλακή μτοροϋν νά τοποθετηθούν οέ οργανικές θέ
σεις μέ ανώτερο βαθμό άπό κείνον που έχουν στον ΕΑΑΣ. 'Η  διά
ταξη αυτή επιβάλλεται άπό τήν ανάγκη νά εξασφαλιστούν τά απαραί
τητα στελέχη τής Έ θν. Πολιτοφυλακής. Καί γιά νά μην διαταραχτεΐ 
ή καθορισμένη ιεραρχία στον ΕΑΑΣ προβλέπεται, _ μέ τό..δεύτερο εδά
φιο,οτι άν οί άξιωιιατικοί που μετατάσσονται ή άποσπώνται ξαναγ,νρίοονν 
οτόν ΕΑΑΣ, ξαναπαίρνουν τό βαθμό πού είχαν πριν άπ’ τή μετάταξη ή 
απόσπασή τους ή τό βαθαό πού έχουν οί όμόιόβαθμοι συνάδελφοί 
τους. ”Ετσι, ενώ διευκολύνεται ή στελέχτοαη τής Έ θν. Πολιτοφυλακής 
διν διαταράσαεται ή Ιεραρχία τον ΕΑΑΣ.

Στήν "Εδρα τής Επιτροπής, 6 ’Ιούλη 1944 
'Ο Γραμματέας ’Εσωτερικών 

ΓΙΩ ΡΓΗ Σ ΣΙΑΝΤΟΣ

Π Ρ Α Ξ Η  50
«Συμπλήρωση τής Πράξης 24»

"Εχοντας υπόψη τό Ψήφισμα Α'. τοΰ ’Εθνικού Συμβουλίου 
τής 27 Μάη 1944

’Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
" Α ρ θ ρ ο  μ ό ν ο

1. Γιά τή συμπλήρωση οργανικών θέσεων στή συγκρότηση 
τοΰ Σώματος ’Εθνικής Πολιτοφυλακής, μπορεί ό Γραμματέας ’Ε 
σωτερικών νά τοποθετεί άνοότερούς καί κατώτερου^ αξιωματικούς 
τοΰ Έ θ  ,ικοΰ Στρατού—ΕΑΑΣ πού'μετατάσσονται ή άποσπώνται 
στήν Έ θν. Πολιτοφυλακή σύμφωνα μέ τό άρθρο 6 παρ. 2 τής 
Πράξης 24, μέ τόν ίδιο ή ανώτερο βαθμό άπό -κείνον πού έ'χουν.

2. "Οταν οί παραπάνω αξιωματικοί ξαναγυρίσουν στόν’Εθνικό 
Στρατό—ΕΑΑΣ, ξαναπαίρνουν τό. βαθμό . πού είχαν πριν άπό τή 
μετάταξη ή απόσπασή τους ή τό βαθμό, πού έχουν κατά τήν επά
νοδό τους οί δμοιόβαθμοι συνάδελφοί τους.

Ψηφίστηκε άπό τήν ’Αντιπροσωπεία τοΰ Εθνικού Συμβου
λίου στή συνεδρίαση τής 21 ’ Ιούλη 1944.

Στήν "Εδρα τής Επιτροπής, 22 ’Ιούλη 1944 
Ό  ’Αντιπρόεδρος τής ΙΙ.Ε.Ε.Α.

ΕΥΡ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ

Τ ά μ έ λ η
ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ, ΓΙΩ ΡΓΗΣ ΣΙΑΝΤΟΣ, ΕΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ, 

Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, ΣΤ. ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ 
Θεωρήθηκε καί σφραγίστηκε

Στήν "Εδρα τής Επιτροπής, 22 'Ιούλη 1944 
Ό  Γραμματέας τής Δικαιοσύνης 

ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρός τήν ι ιολιτική Επιτροπή
έ ν ι ν ^ ΐ ί θ ΐ ^ ?  Γ'} < οργάνωοης στήν ’Ελεύθερη 'Ελλάδα,
*<* ? α 0ϋψ?  ίύ κ° 1 δυν,ατϊ> V ταχυδρομική έξυπηρέτηαή της. Γ ι'  
αυτό είσηγούμαστε την Πράξη αυτή που προβλέπει τ'ην έκδοση καί 
κυκλοφορία γραμματοσήμων. '

; Ώς πού νά δργανωθεΐ ή Κρατική Ταχυδρομική Ύπηοεσία ή έξυπη- 
& 1ΊσΊ των ταχυδρομικών αναγκών τον πληθυσμού θά εξακολουθήσει 
)α } τεται, όπως και μέχρι σήμερα, από τις εθνικοαπελενθεοωτικες 
οργανώσεις του ΕΑΜ.
, Γί,\ δι«βτβααη τής αλληλογραφίας ή Κ. Ε. του ΕΑ Μ είχε ’εκδώσει 
°,}Τω ΐθαμματοσήμων που τέθηκαν σε κυκλοφορία στην Έλεύ-
' ™ °„τΐς 2'\1°Ρ  Φ*°β"θη 1944. Με τήν ίδρυση ΰιιως
της ΠΕΕΑ, στις 10 του Μάρτη 1944, τά γραμματόσημα αυτά επαψαν 
να έχουν αναγνωρισμένη χρήση, ένώ ή έκδοσή τους αποτελεί σταθμό 
στην ιστορία τής ταχυδρομικής μας συγκοινωνίας καί ή αναμνηστική 
τους αξία για τους φιλοτελιστές είναι αεγάλη. Άπό τά γραμματόσημα 

τα, περισσότερα έχουν διατεθεί καί απομένουν ορισμένες σειρές 
που σκόπιμο είναι να κυκλοφορήσουν γιά όφελος του ’Εθνικοαπελεν 
θερωτικου Μετώπου ΕΑΜ, πού άπό χό 1941 σήκωσε τή σημαία τής 
εντεριας και βααταξε̂  ολα τά έξοδα τον εθνικοαπελ,ευθερωτικοϋ αγώνα.

„Υ· μ* 1° 2 Ζ̂ ς Γ̂ άξης πού είσηγούμαστε έπιτρέπε-
ην Κ.Ε. του ΕΑΜ νά κυκλοφορήσει, μέχρις δτου εκδοθούν 

γραμματόσημα τής ΠΕΕΑ, τις σειρες άπό τά γραμματόσημα αυτά πού 
τής απόμειναν. "

Στην Έδρα τής ’Επιτροπής, 13 ’Ιούλη 1944 
Ο Γραμματέας Συγκοινωνίας 

ΕΜ. ΜΑΝΓΑΚΑΣ 
Ό  Γραμματέας Οικονομικών 

ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Π Ρ Α Ξ Η  51
« Εκδοση καί κυκλοφορία γραμματοσήμων» 

τής 27Ε Μάηαΐ944<5ψΤ| Ψτ]φΐσμα Α’’ το°  Συμβουλίου
’Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

* Α ρ θ’ ρ ο 1
\  Κ ιά ιαχυδρομική εξυπηρέτηση τής Ελεύθερης Ελλά· 

^ - ,  ο^Γραμματ,^ Συγκοινωνίας καί Οικονομικών μπορούν νά 
προβουν στην έκδοση και κυκλοφορία γραμμα ιοσήμων.

„ ? α«?«®τασεις,οί διαστάσεις, οί κλάσεις καί αξία τών 
αέηρ,η ηΜ̂ ν’ °  χ? ονος κυκλοφορίας καί κάθε σχετική λεπτό 
***?,'' καί,0̂ ονται 9ε κοινή άπόφαση τών Γραμματέων Συγκοι· •νωνιας και Οικονομικών. 1

νΑ ρ 0* ρ ο 2
1. "Ως πού νά έκδοθοΰν τά γραμματότημα τού άρθοου 1, οί 

-ΐρσμματεις ^Συγκοινωνίας καί Οικονομικών μπορούν, μέ κοινή 
αποφασή^τους, να επιτρέψουν τήν κυκλοφορία τών γραμματοσή 
μ ν που είχε εκδωσει ή Κ. Ε. τού Εθνικού ’Απελευθερωτικοί 
μετώπου (ΕΑΜ) και είχε θεσει σέ κυκλοφορία στήν Ελεύθερη 

Ελλαδα από τις_25 Φλεβάρη 1944
*' 2. Μέ,ίτήν ίδια άπόφαση θά οριστούν οί σειρές τών γραμ
ματοσήμων, ο αριθμός τών γραμματοσήμων κάθε σειράς, ή άξια, 
ο χρονος κυκλοφορίας καί κάθε άλλη λεπτομέρεια.

ϊηφιστηκε άπό τήν ’Αντιπροσωπεία τού ’Εθνικού Συμβου
λίου στη συνεδρίαση τής 21 ’Ιούλη 1944.

Στην Εδρα τής ’Επιτροπής,22 Ίονλη 1944 
Ό  ’Αντιπρόεδρος τής Π.Ε.Ε.Α.

ΕΥΡ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 
Τ ά Μ έ λ η

1π 'πΓη ν ^ ΙΛίΛΩ̂ ν Σ ’/ ΙΩΡΓΗΣ ΞΑ Ν ΤΟ Σ, ΕΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ, Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, ΣΤ. ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ
Θεωρήθηκε καί σφραγίστηκε

Στήν Εδρα τής ‘Επιτροπής, 22 'Ιούλη 1944 
Ό  Γραμματέας τής Δικαιοσύνης 

ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρός τήν Πολιτική Επιτροπή
Με τήν υπ’ αρνί). 36 Πράξη περί ιεραρχίας και αρχαιότητας αξιω

ματικό»·  ̂ και καπεταναίων, κανονίστηκε τό σοβαρό αυτό ζήτημα αέ 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. ^

Με τήν Πράξη πού είσηγούμαστε τώρα, ρυθμίζονται μερικά άλλα 
ζητήματα γιά νά κατοχυρωθούν τά στελέχη τού ΕΛΑΣ.

Ό  κοινός καθημερινός αγώνας πού διεξάγει ενάντια ατούς κατα
χτητές καί ό άνεργός καί ό εφεδρικός ΕΛΑΣ έπιβάλλ.ει νά θεωρηθούν 
σά στελέχη σε ενέργεια δλα τά στελέχη και τού ενεργού καί τού εφε
δρικού ΕΛΑΣ. Αυτό προβλέπει τό άρθρο 1 τού σχέδιον.

Χάρη στή μαχητικότητα τον ΕΛΑΣ ολόκληρη ή Ελλάδα είναι 
με τόν ένα ή μέ τον άλλο τρόπο πολεμικό μέτωπο καί οί καταχτητές 
χτυπιόνται αλύπητα παντού, άπό τήν ’ Αθήνα μέ τούς ηρωικούς άγώ- 
νες της cus ιό τελευταίο χωριό τού κάμπου καί τού βουνού. Είναι 
καθιερωμένο ή υπηρεσία μετώπου νά λογαριάζεται γιά τά στελέχη 
τού στρατού διπλή, γιά προαγωγή καί σύνταξη, “Εργο δικαιοσύνης 
είναι νά άναγνωριστεΐ αυτό τό καθιερωμένο δικαίωμα ατά στελέχη τού 
ΕΛΑΣ πού εθελοντικά επί κεφαλής τών ΕΛΑΣιτών προσφέρουν άι·ε- 
χτίμητες υπηρεσίες στο ’Έθνος. Αντί γιά τήν καθιερωμένη έκφραση 
«εμπόλεμος υπηρεσία στήν ζώνη τών πρόσω», προτιμήσαμε τήν έκ
φραση «πολιτική υπηρεσία», μιά πού οί συνθήκες τού αγώνα ενάντια 
ατούς καταχτητές στή χώρα μας ’έχουν αβύσει κάθε διαφορά άνάμεαα 
στο μέτωπο καί στά μετόπισθεν. Είναι πολύ φυσικό τό τιμητικό αυτό 
δικαίωμα νά μή μπορούν νά τό έχουν δαοι διώχτηκαν ή θά διωχτούν 
τυχόν ατό μέλλον άπ' τόν ΕΛΑΣ γιά άτιμωτική πράξη. Ένδειχτικά 
άναφέρονται στό σχέδιο μερικές ατιμωτικές πράξεις. Τό Στρατοδι
κείο ή τό πειθαρχικό Συμβούλιο θά κρίνει κάθε φορά αν ή πράξη 
πού προκάλεσε τό διώξιμο τού αξιωματικού είναι τέτοια ώστε νά ατι
μάζει τόν άξιωματικά καί νά τού στερεί έτσι τό δικαίωμα προϋπη
ρεσίας.

Μέ τό άρθρο 3 καθορίζεται ή αυτονόητη καί δίκαιη αρχή πώς 
δεν άναγνωρίζονται στον ΕΛΑΣ προαγωγές πού έ’χονν γίνει άπό άλλες 
οργανώσεις ή άπό τήν Κυβέρνηση τών Κουΐσλιγκ; ’ Αθηνών.

Τά τελευταία άρθρα αφορούν περιπτώσεις πού τή λύση τους επι
βάλλουν οί ανάγκες τού αγώνα καί ή δικαιοσύνη.

Στήν "Εδρα τής ’Επιτροπής, 5 ’Ιούλη 1944 
Ό  Γραμματέας Στρατιωτικών 

ΕΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ

Π Ρ Α Ξ Η  52
«Σνμπλήρωρη τής Πράξης 36 γιά τήν ιεραρχία καί αρχαιότητα τών

αξιωματικών καί καπεταναίων τον ’Εθνικού Στρατού—ΕΛΑΣ»
Έχοντας υπόψη τό Ψήφισμα Α'. τού ’Εθνικού Συμβουλίου 

τής 27 τού Μάη 1944

’Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Ά ρ θ ρ ο  1

“Ολοι οί αξιωματικοί, μόνιμοι πολεμικών καταστάσεων άπό· 
στρατοί καί έφεδροι κάθε κατηγορίας καί δλων τών οπλών καί 
υπηρεσιών Ξηράς, Θαλάσσης καί ’Αέρα καί Χιοροφυλακής πού 
κατατάχτηκαν ή πρόκειται νά καταταχτούν σιόν ’ Εθνικό Στρατό 
— ΕΛΑΣ, ένεργό καί εφεδρικό, θεωρούνται στελέχη σέ ενέργεια 
άπό τή μέρα τής κατάταξής τους. Ή γενική καί μερική σειρά 
τής αρχαιότητάς τους γιά κάδε Όπλο ή Σώμα, κανονίζεται, σύμ
φωνα μέ τά άρθρα 1, 2, 3 καί 6 τής Πράξης 36.

’Ά ρ θ ρ ο  2
1. Ή υπηρεσία τών αξιωματικών καί καπεταναίων τού άρ

θρου 1 θεωρείται σάν πολεμική υπηρεσία καί λογαριάζεται διπλή 
γιά προαγωγή καί σύνταξη άπ’ τήν κατάταξή τους ώς τό τέλος τού 
έθνικοαπελευθερωτικού αγώνα.

2. Τό δικαίωμα τού εδαφίου 1 χάνει κάθε αξιωματικός ή 
καπετάνιος πού μέ άπόφαση Στρατοδικείου ή στρατιωτικού πει
θαρχικού Συμβουλίου διώχτηκε ή θά διωχτεί ώς τό τέλος τού 
έθνικοαπελευθερωτικού αγώνα άπ’ τόν’Εθνικό Στρατό—ΕΛΑΣ 
γιά πράξη πού είναι αντίθετη μέ τήν τιμή καί αξιοπρέπεια, τού 
αξιωματικού (δπως δειλία, έσχάτη προδοσία, στάση, κλοπή, κα
τάχρηση κλπ.).

“Α ρ θ ρ ο  3
Στόν ’Εθνικό Στρατό—ΕΛΑΣ (ένεργό καί εφεδρικό) δέν ανα

γνωρίζεται καμμιά προαγωγή πού έγινε σέ άξιωματικονς άπό άλ
λη οργάνωση ή άπό τις προδοτικές Κυβερνήσεις Αθηνών.

“Α ρ θ ρ ο  4
Οί αξιωματικοί καί καπεταναίοι τού άρθρου 1 πού ανήκουν 

στήν κατηγορία τών άποστράτων αξιωματικών γιατί τούς πήρε 
τό δριο ηλικίας καί δσους τούς πάρει τό δριο ηλικίας πού προ- 
βλέπεται στόν παλιό Στρατό, δσο διαρκεΐ ό έθνικοαπελευθερωτικός 
άγώνας δέν αποστρατεύονται ούτε άπολύονται, άλλά παραμένουν 
στις τάξεις τού ενεργού ή έφεδρικοΰ ΕΛΑΣ σάν στελέχη σέ 
ενέργεια.

Ά ρ θ ρ ο  5
Σέ εξαιρετικές περιπτώσεις καί γιά επανόρθωση αναγνωρι

σμένης αδικίας ή ΠΕΕΑ μπορεί μέ απόφασή της έπειτα άπό εί-



ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 59

δική πρόταση τού Γραμματέα τών Στρατιωτικών νά κάνει μεμο
νωμένες προανωγές αξιωματικών οποιοσδήποτε κατηγορίας.

Ψηφίστηκε άπ’ τήν ’Αντιπροσωπεία του ’Εθνικού Συμβου
λίου στή συνεδρίαση ιής 26 Ιούλη 1914.

Στήν “Εδρα τής 'Επιτροπής 21 'Ιούλη 1944 
*0  Αντιπρόεδρος τής Π.Ε.Ε.Α.

ΕΥΡ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ

Τ ά Μ έ λ η
ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ, ΓΙΩ ΡΓΗ Σ ΣΙΑΝΤΟΣ, ΕΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ, 
Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, ΣΤ. ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ 

ΘεωρήΟ-ηκε καί σφραγίστηκε
Στην 'Εδρα τής ‘Επιτροπής 27 ’ Ιονλ.η 1944 

Ό  Γραμματέας τής Δικαιοσύνης 
ΗΛ. ΤΣ1ΡΙΜΩΚ0 Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

τ'Απονομή τον βοθμοΰ τον 'Υποστρατήγου τής Ιεραρχίας των 
Καπεταναίων στον Καπετάνιο τοϋ Γεν. Στρατηγείου ”Αρη Βέλονχιώτην 

'Εχοντας υπόψη 1) τό άρθρο 4 παράγραφος 1 καί 3 τής 
Πράξης 36 καί 2) τήν πρόταση τον Γραμματέα Στρατιωτικών 
(άριθ. 1416)19—7—41)

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Απονέμουμε τό βαθμό του εφέδρου 'Υποστρατήγου τής ίεραρ 

χίας τών Καπεταναίων, ατό συναγωνιστή Ά .η  Βελουχιώτη, Κα
πετάνιο του Γενικού Στρατηγείου.

Στην “Εδρα τής 'Επιτροπής, 20 'Ιούλη 1944 
Ό  ’Αντιπρόεδρος τής Π.Ε.Ε.Α.

ΕΥΡ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 
Τ ά Μ έ λ η

ΙΙΑ. ΤΣΙΡΤΜΩΧΟΣ, ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΙΑΝΤΟΣ, ΕΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ, 
Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, νΣ Γ . ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ

Α Π Ο Φ Α  Σ Η

« Κανονισμός 'Εθνικής Πολιτοφυλακής»
"Εχοντας υπόψη τήν Πράξη 24 «’Οργανισμός ’Εθνικής Πολι

τοφυλακής»
’Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Θέτουμε από σήμερα σέ ισχύ τόν «Κανονισμό τής ’Εθνικής 
Πολιτοφυλακής», άπο 84 άρθρα, κεφάλαια 22 και μέρη 5.

Στην “Εδρα τής ’Επιτροπής, 3 Αύγουστου 1944 
Ό  Γραμματέας ’Εσωτερικών 

ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΙΑΝΤΟΣ

Α Π Ο Φ Α  Σ Η

τ Κυκλοφορία γραμματοσήμων έκδο της 'Εθνικού ’ Απελ.ευθεραη ι. 
κον Μετώπου—ΣΑΜ»

"Εχοντας υπόψη τό άρθρο 2 τής Πράξης 51 
’Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. ’Εγκρίνουμε νά κυκλοφορήσουν στήν ’Ελεύθερη Ελλάδα 
τά γραμματόσημα πού έκδόθηκαν άπό τό Εθνικό ’Απελευθερω
τικό Μέτωπο—ΕΑΜ—-γιά τήν ενίσχυση τού απελευθερωτικού άγώ 
να 'Η ιυκλοφορία τών γραμματοσήμων αυτών θά εξακολουθήσει 
μέχρι: δτοιι έκδοθούν γραμματόσημα τή; ΠΕΚΑ.

2. Οί κλάσεις τών παραπάνω γραμματοσήμων είναι':
α) Κλάση 1. Δραχ. 1.000. Διαστάσεις: 0,024X0,030. Χρώμα : 

Κόκκινο ανοικτό. Παράσταση: Πουλί μέ ανοιγμένες φτερούγες. 
Στήν απάνω αριστερή γωνία καί σέ δυό οριζόντιες σειρές ό τ ί
τλος «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ», στήν κάτω δέ δεξιά γωνία,σέ άσπρο 
’πλαίσιο (0,θ0.ιΧ0,0ϋ7) ή λ,έξη «ΕΑΜ» (οριζόντια) καί κάτω άπ’ 
αυτή ή αξία του.

β) Κλάση 2. Δραχ. 2.000. Διαστάσεις: 0,029X0,023 Χρώμα : 
Βιολέ. Παράσταση: ’Αντάρτης μέ ριχτή τήν κάπα του καί τό όπλο 
«παρά πόδας». Κάτω οριζόντια σ’ όλο τό μάκρος ό τίτλος «ΕΛ ΕΥ
ΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ». Στήν απάνω δεξιό γωνία σε άσπρο πλαίσιο 
(0,005X0,008), ή λέξη «ΕΛΑΣ» (οριζόντια) καί κάτω άπ’ αυτή ή

Ι λ ^ ι ίΑ  ϋν/Ο ·

γ) Κλάση 3. Δραχ. 4.000. Διαστάσεις; 0,022X0,030. Χρώμα: 
Καφέ. Παράσταση: ’Εργάτης με σπάθη, σέ προσπάθεια γιά τό 
σπάσιμο τών δεσμών τή: σκλαβιάς. Κάτω καί σε δυό οριζόντιες 
σειρές ό τίτλος «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ». Στήν απάνω δεξιά γω
νία καί κάτω άπ’ τή σπάθη, σέ άσπρο πλαίσιο (0,004X0,006), οι 
λέξεις τΕΕΑΜ» (οριζόντια), «ΕΑΜ» (κάθετα) σέ σχήμα γωνίας καί 
μέσα στή γωνία ή αξία του.

δ) Κλάση 4. Δραχ. 6.000 Διαστάσεις: 0,024X0,030. Χρώμα: 
Κίτρινο. Παράσιαση: Τμήμα τής Ελεύθερη: ’Ελλάδας πλαισιω
μένο μέ φύλλο δρυός καί ’Ελιάς, τά σύμίολα ειρήνης και αν
δρείας. Στό κάτω μέρος σέ κορδέλα 6 τίτλος «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛ
ΛΑΔΑ». Στήν απάνω αριστερή γωνία σέ άσπρο πλαισιο(0,006X0, 
007), ή λέξη «ΕΑΜ» (οριζόντια) καί κάτω άπ’ αυτή ή άξια του.

ε) Κλάση 5. Δραχ. 8.000. Διαστάσεις: (',023X0,031. Χρώμα: 
Πορτοκαλί. Παράσταση: Σωρό: άπό κόκκαλα πάνω στά οποία ε ί
ναι γιγαντωμένο τό δέντρο τής λευτεριάς. Στά κλαρια του γρά
φονται οί λέξεις « ίπ’ τά κόκκαλα βγαλμένη». Κάτω σέ δμοιόχρω- 
μο πλαίσιο (0,006X0,031) καί σέ δυό σειρές δ τίτλος «ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΕΛΛΑΔΑ». Πάιω στήν άριστερή γωνία, σέ άσπρο πλαίσιο 
(0,0(4X0,007), ή λέξη «ΕΑΜ» (κάθετα) ή χρονολογία 1941 (δρι· 
ζόντα), σέ σχήμα γωνίας καί μέσα στή γωνία ή άξια του.

στ) Κλάση 6. Δραχ. 10.000 Διαστάσεις 0,023X0,030. Χρώμα: 
Μπλέ-άνοιχτό. Παράσταση:’Αντάρτης μέ αρκτική χλαίνη  ̂ καί τό 
δπλο «άνηρτημένο» Κάτω, σέ ξεδιπλωμένη κορδέλα, δ τίτλος 
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ» λοξά καί σέ δυό σειρές. ’Αριστερά καί 
πάνω άπ’ τό τίτλο σέ άσπρο πλαίσιο (0,006X0,007) οί λέξεις 
«ΕΑΜ—ΕΛΑΣ» (δριζόντια σέ δυό σειρές), κάτω δέ άπ’ αυτές ή 
αξία του.

ζ) Κλάση 7. Δραχ. 25 000 Διαστάσεις: 0,024X0,031. Χρώμα: 
Μαύρο. Παράσταση: Ή Νίκη έτοιμη νά δαφνοστεφανώσει τούς 
άπελι υθερωτές. Αριστερά καί δεξιά τής εικόνας σέ δυό κάθετες 
σειρές δ τί.λος «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ». Στήν άπάνω δεξιά γω
νία, σέ άσπρο πλαίσιο (0.004X0,007), ή λέξη «ΕΑΜ» (δριζόντια) 
καί κάτω άπ’ αΰιή ή αξία του.

η) Κλάση 8. Δραχ. 40.009 Διαστάσεις: 0,023X0,031. Χρώμα: 
Κόκκινο βαθύ. Παράσταση: Έπονίτης άντάρτης ιιέ ριχτή τήν κά- 
πα του καί τό δπλο ψηλά σέ θέση εξόρμησης. Στήν άπάνω άρι
στερή γωνία καί σέ δυό οριζόντιες σειρές δ τίτλος «ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΕΛΛΑΔΑ». Κάτω δεξιά σέ άσπρο πλαίσιο (0,005X0,007), ή̂  λέξη 
«ΕΑΜ» (οριζόντια) «ΕΠΟΝ» (κάθετα) σέ σχήμα γωνίας καί μέσα 
στή γωνία ή άξια του.

Στήν “Εδρα τής ’Επιτροπής23 ‘ Ιούλη 1944 
Ό  Γραμματέας Συγκοινωνίας 

ΕΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ 
Ό  Γραμματέας Οικονομικών 

ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ,

Α Π Ο Φ Α Σ Η

τ' Ανάληψη Γραμματειών άπό τους Γραμματείς τους*
Έχοντας υπόψη τό Ψήφισμα Α' του ’ Εθνικού Συμβουλίου 

’Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Ό  Πρόεδρος καί οί Γραμματείς, πού γύρισαν άπό τις συνομι

λίες Μ. ’ Ανατολής άναλαμβάνουν πάλι τις Γραμματείες, πού είχαν 
πριν, ήτοι :

Ό  Πρόεδρος ’Αλί Σβώλος τις Γραμματείες ’Εξωτερικών, 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Λαϊκής Διαφώτισης.

Ό  Γραμματέας Ά γγ. Άγγελόπουλος τή Γραμματεία Οικο
νομικών.

Ό  Γραμματέας Ν. Άσκούτσης τή Γραμματεία Συγκοινωνίας 
Στήν“Εδρα τής ’Επιτροπής, 5 Αύγουστον 1944 

Ό Πρόεδρος τής Π.Ε.Ε.Α.
ΑΛ. ΣΒΩΛΟΣ 
Τ ά μ έ λ η

ΕΥΡ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, ΙΙΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ. ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΙΑΝ
ΤΟΣ, ΕΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ, Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Ν. ΑΣΚΟΥΤΣΗΣ, 
Α ΓΓ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ. ΣΤ. ΧΑΤΖΗ

ΜΠΕΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Κατανομή τών αρμοδιοτήτων τής Γραμματείας ’Εθνικής Οικονομίας» 
"Εχοντας υπόψη τό Ψήφισμα Α'. τοϋ ’Εθνικού Συμβουλίου 

τής 27 τού Μάη 1944.
’Α π ο φ α σ ί ζ ο υ  με  
Ά ρ θ ρ ο  Μ ό ν ο

1. Οί αρμοδιότητες τής Γραμματείας ’Εθνικής Οίκον* μίας
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κατανεμονται στις έξης δυο Γραμαατεΐες : 1) Τή Γραμματεία 
^Εθνικής Οικονομίας καί 2) τή Γραμματεία Εργασίας. ’Ιδιαίτεροι 
οργανισμοί θα καθορίσουν λεπτομερώς τις αρμοδιότητες κάθε 
Γραμματείας.

2. Η διεύθυνση τής Γραμματείας Εργασίας ανατίθεται 
προσωρινά στο Γραμματέα ’Εθνικής Οικονομίας Στ. Χατζήμπεη. 

Στην "Εδρα τής ’Επιτροπής, 6 ’Ιούλη 1944 
Ό  ’Αντιπρόεδρος τής Π.Ε.Ε.Α.

ΕΥΡ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 
Τ ά Μ έ λ η

ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ, ΓΙΩ ΡΓΗ Σ ΣΙΑΝΤΟΣ, ΕΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ, 
Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Κ. Γ  ΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, ΣΤ. ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Διορισμός Διοικητικής ’Επιτροπής Στέρεας Ελλάδας, Εύβοιας και
Βοιωτίας*

"Εχοντας υπόψη τό άρθρο 5 τής Πράξης 4 «Διατάξεις για 
τήν Αυτοδιοίκηση» καί τό άρθρο 1 τής Πράξης 39 

’Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Διορίζουμε Δ ιο ικητική ’Επιτροπή Στερεός Ελλάδας. Ευβο'ας 

«αί Βοιωτίας τούς Γεώργιο Σημίτη, Πρόεδρό, Ήλία Μανιάτη 
καί Νίκο Βερτέλη.

Τήν ’Απόφαση θά έκτελέσει ό Γραμματέας ’ Εσωτερικών. 
Στην "Εδρα τής ’Επιτροπής, 13 ’Ιούλη 1944 

Ό  ’Αντιπρόεδρος τής Π.Ε.Ε.Α.
ΕΥΡ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ

Τ ά μ έ λ η
ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ, ΓΙΩ ΡΓΗΣ ΣΙΑΝΤΟΣ, ΕΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ, 

II. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, ΣΤ. ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ξεπερνούν πολύ τά όρια τού καλώς εννοούμενου καθήκοντος.
Στην "Εδρα τής ’Επιτροπής, 9 ’ Ιούλη 1944 

Ό  ’Αντιπρόεδρος τής Π.Ε.Ε.Α.
ΕΥΡ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 

Τ ά μ έ λ η
ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ, ΓΙΩ ΡΓΗΣ ΣΙΑΝΤΟΣ, ΕΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ, 

Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Γ. Γ ΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, ΣΤ. ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

« ’Απόσπαση Κοινοτήτων και υπαγωγή του οέ άλλες επαρχίες*
"Εχοντας υπόψη α) τά άρθρα 2, 3 καί 25 τής Πράξης 4, β) 

τά άρθρα 11—15 τής Πράξης 23, γ) αιτήσεις τών ένδιαφερομέ·1 
νων Κοινοτήτων καί δ) σχετικές αναφορές τών Επαρχιακών Συμ
βουλίων καί μέ τό σκοπο νά εξυπηρετηθούν καλύτερα τά συμφέ· 
ροντα τών κατοίκων τών πιό κάτω χωριών, πού δέν συνδέονται 
οικονομικά μέ τις έπαρχίες όπου ώς τώρα υπάγονται 

’Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1) Οί Κοινότητες Καροπλέσι, Νεράιδα, Σαραντάπορο, Καρβα- 

σαράς, Μεγάλα Βραγγιανά, Καριτοα καί Μπελοκομίτη άποσπώνται 
άπ’ τήν ’Επαρχία Ευρυτανίας καί ύπάγονται ατό έξης στήν ’Επαρ
χία Καρδίτσας.

2) Οί Κοινότητες Πάπα, Παλαιά Γιανιτσού καί Μακρυράχη 
άποσπώνται άπ’ τήν ’Επαρχία Καρδίτσας καί υπάγονται σιό έξης 
στήν ’Επαρχία Φθιώτιδας.

3) Οί Κοινότητες Βούναινα καί Μικρό Βουνό άποσπώνται 
άπ’ τ ή ν ’Επαρχία Καρδίτσας καί υπάγονται στό εξής στήν Έπαρ 
χία Λάρισας.

Στήν "Εδρα τής ’Επιτροπής, 18 ’Ιούλη 1944 
*0  Γραμματέας ’Εσωτερικών 

ΓΙΩ ΡΓΗ Σ ΣΙΑΝΤΟΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

« ΙΙροαγωγή για ανδραγαθία τον Λοχαγού τον Πυροβολικού Γιάννη 
Παντελάκη (' Αμαριώτη)

"Εχοντας υπόψη 1) τό άρθρο 2 τής Πράξης 11, 2) τήν άπό 
φσση τού Γραμματέα Στρατιωτικών τής 27 ’Απρίλη 1944 «γιά 
τήν άπονομή ήθικών αμοιβών στούς μαχητές τού ’Εθνικού Στρα 
τού—ΕΛΑΣ» καί 3) τήν πρόταση τού Γραμματέα Στρατιωτικών 
(άριθ. 1159)15—7—44)

’Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  .
Προάγουμε σέ Ταγματάρχη τό Λοχαγό τού Πυροβολικού 

Γιάννη ΙΙαντελάκη (Άμαριώτη), πού σκοτώθηκε ηρωικά πολεμών
τας τόν έχθρό στή μάχη τού Βαλτετσιού στις 15—6—1944, όπου 
στάθηκε περίλαμπρο υπόδειγμα υπέροχης τόλμης, ηρωισμού καί 
αυτοθυσίας στούς άντρες του, πού, ιιέ τό ήοωϊκό του παράδειγμα, 
τούς παράσυρε σέ ορμητική επίθεση κατά τού εχθρού μέ λαμπρά 
αποτελέσματα.

Στήν' "Εδρα τής ’Επιτροπής, 16 Ιούλη 1944 
Ό  ’Αντιπρόεδρος τής Π.Ε.Ε.Α.

ΕΥΡ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ

Τ ά Μ έ λ η
ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ, ΓΙΩ ΡΓΗΣ ΣΙΑΝΤΟΣ, ΕΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ, 
Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Κ. ΓΑ ΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, ΣΤ. ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

«ΙΙροαγωγή γιά ανδραγαθία τοΰ έφεδρου Λοχία θ. Σταθοπούλον* 
’Έχοντας υπόψη 1) τό άρθρο 2 τής Πράξης 11, 2) τήν ’Ατό 

φάση τού Γραμματέα Στρατιωτικών τής 27 ’ Απρίλη 1944 «γιά τήν 
άπονομή ήθικών αμοιβών στούς μαχητές τοΰ ’Εθνικού Στρατού— 
ΕΛΑΣ; καί 3) τήν πρόταση τού Γραμματέα Στρατιωτικών (άριθ. 
594)5— 7—1944)

’Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Προάγουμε στό βαθμό τοΰ εφέδρου Άνθυπολοχαγού τοΰ Πε 

ζικοΰ τόν έφεδρο Λοχία Θεόδωρο Σταθόπουλο πού σκοτώθηκε 
ηρωικά πολεμώντας τόν εχθρό στή μάχη τού Ντούσικου—- Πόρτας 
στις 5—3—1944 όπου στάθηκε υπόδειγμα θαρραλέου ηγέτη καί 
αγωνιστή καί έδειξε υπέροχη τόλμη, ηρωισμό καί αυτοθυσία πού

«Διοικητική υπαγωγή τοΰ συνοικισμού Μπαλτέϊκα στήν Κοινό
τητα Τόρνον (Ευρυτανίας]*.

"Εχοντας υπόψη α) αίτηση τών κατοίκων τού Συνοικισμού 
Μπα/,τείκα τής Κοινότητας ΙΙρουσσού Ευρυτανίας καί β) τή σχε 
τική σύμφωνη γνώμη τού ’Επαρχιακού Συμβουλίου Εύρυταιιας, 

Ά  π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
’Αποσπούμε τό Συνοικισμό Μπα/αέίκα άπ’ τήν Κοινότητα 

Προυσσού καί τόν υπάγουμε διοικητικά στήν Κοινότητα Τόρνου 
Ευρυτανίας, όπου εξυπηρετούνται καλύτερα τά συμφέ.οντα του,

Στήν "Εδρα τής ’Επιτροπής, 30 ’Ιούλη 1944 
Ό Γραμματέας ’Εσωτερικών 

ΓΙΩ ΡΓΗ Σ ΣΙΑΝΤΟΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ιδρνοη Κοινοτήτων Σίμιας και Καματριάδων*
Έχοντας ύπ’ όψη α) το άρθρο 1 τής Πράξης 4, β) τό άρθρο 

4 τών «Διατάξεων γιά τήν Αυτοδιοίκηση κλπ.», γ) αιτήσεις τών 
κατοίκων τών συνοικισμών Σίμια καί Καματριάδες τής κοινότη
τας Γαλτοάδων τής επαρχίας Ξηροχωρίου (Ίσιιαίας) καί δ) σχε
τικές προτάσεις τοΰ ’Επαρχιακού Συμβουλίου Ξηροχωρίου (’Ιστί
α ιας) Εύβοιας

’Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. ’Αποσπούμε τούς συνοικισμούς Σίμια καί Καματριάδες άπ’ 

τήν κοινότητα Γαίτσάδων καί ιδρύουμε ξεχωριστές κοινότητες μέ 
τήν επωνυμία «Κοινότητα Σίμιας» καί «Κοινότητα Καμοτριάδων».

2. Τά όρια τών δυό νέων Κοινοτήτων θά καθοριστούν άπ’ τά 
Κοινοτικά Συοβούλια ιών νέων Κοινοτήτων, πού ιδρύουμε καί 
τής παλιάς Κοινότητας άπό όπου άποσπώνται. Σέ περίπτωση δια
φωνίας τά όρια θά καθοριστούν άπ’ τό Αναθεωρητικό Δικαστή
ριο τής περιφέρειας.

3. Οί εκλογές γιά τήν ανάδειξη τών οργάνων τής Αυτοδιοί
κησης στις δυό καινούριες Κοινότητες θά γίνουν μέσα σέ 30 μέ
ρες άπό τότε πού θά πάρουν τήν ’Απόφαση αυτή.

Στήν "Εδρα τής ’Επιτροπής, 20 ’Ιούλη 1944
\ Ό  Γραμματέας Έσωιερικών

ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΙΑΝΤΟΣ


