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ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κατά τό τρέχον έτος ή Διεθνής Όργάνωσις "Εργασίας ( Organisation Internationale du T r a v a i l ) εορτάζει τήν 50ήν έπέτειον 
άπό τής Ιδρύσεως αυτής. 
Ή Δ.Ο.Ε. ίδρύθη διά τοϋ X I I I Μέρους' τής Συνθήκης των Βερσαλιών τφ 1919 και εδρεύει έν Γενεύη. 
Παράρτημα του Καταστατικού τής Δ.Ο.Ε. αποτελεί ή Διακήρυξις τής Φιλαδέλφειας τού 1944. 
Ή Δ.Ο.Ε. έχει ώς σκοπόν τήν έπιτευξιν τής κοινωνικής εΙρήνης διά μέτρων κοινωνικής δικαιοσύνης. Βασίζεται Ιδία είς τάς 
ακολούθους θεμελιώδεις αρχάς : α) ή εργασία δέν είναι εμπόρευμα, β) ή ελευθερία τοΰ λόγου και τοΰ συνεταιρίζεσθαι είναι 
απαραίτητος όρος σταθεράς προόδου, γ) ή πενία οπουδήποτε καί άν ύπάρχη αποτελεί κίνδυνον διά τήν εύημερίαν πάντων, 
δ) ό άγων κατά τής ανάγκης δέον νά διεξάγηται μετ'άκάμπτου σθένους είς έκαστον έθνος καί διά συνεχούς συλλογικής διε
θνούς προσπάθειας, είς τήν οποίαν οί αντιπρόσωποι τών εργαζομένων καί τών εργοδοτών, συνεργαζόμενοι Ισοτίμως μετά τών 
αντιπροσώπων τών Κυβερνήσεων, συμμετέχουν είς ελευθέρας συζητήσεις καί είς αποφάσεις δημοκρατικού χαρακτήρος πρός 
προαγωγήν τοΰ κοινού αγαθού. 
Οί σκοποί τής Δ.Ο.Ε. επιτυγχάνονται κυρίως διά τών διεθνών συμβάσεων καί διεθνών συστάσεων. 
Πέραν τούτων ή Δ.Ο.Ε. προβαίνει είς είδικάς έρευνας καί μελετάς καί βοηθεί τάς χώρας μέλη αυτής διά τής παροχής τε
χνικής βοηθείας. 
Ή Ελλάς ούσα έν τών ιδρυτικών μελών τής Δ.Ο.Ε. έχει πολλαπλώς βοηθηθεί παρ' αυτής. 
Σημειοΰται ιδιαιτέρως ή αποστολή έν Ελλάδι εμπειρογνωμόνων τής Δ.Ο.Ε. διά τήν κοινωνικήν άσφάλισιν, τήν έπαγγελματι 
κήν εκπαίδευση1, τήν μαθητείαν καί λοιπούς τομείς. 
Ή έκδοσις είδικών αναμνηστικών γραμματοσήμων αποτελεί μίαν τών εκδηλώσεων συμμετοχής τής "Ελλάδος είς τόν έορτασμόν 
τής επετείου ταύτης καί δή έκδήλώσιν τής αναγνωρίσεως τών υπηρεσιών, τάς όποιας παρέχει ή Δ.Ο.Ε. είς τόν τομέα τής 
κοινωνικής πολιτικής. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ : Κλάσις Δρχ. 1,50 — τεμάχια 6.300.000. Κλάσις Δρχ. 10 — τεμάχια 700.000. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 26 Χ 36,5 χιλιοστά, εις φύλλα τών 50 τεμαχίων. 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Κλάσις Δρχ. 1,50: Ό Ήφαιστος ( θ ε ό ς τοΰ πυρός καί τών τεχνών) καί οί Κύκλωπες, εργαζόμενοι. Λεπτο
μέρεια άπό άρχαϊον άνάγλυφον. ΣΧΕΔΙΟΝ, τοΰ χαράκτου Γεωργ. Βελισσαρίδη. Κλάσις Δρχ. 10 : "Εορτάσιμος πομπή εργατών. 
Λεπτομέρεια άπό Μινωϊκόν άγγείον, έκ στεατίτου ( 1550/1500 π. Χ.) — ΣΧΕΔΙΟΝ, τοΰ ζωγράφου Παν. Γράβαλου. 
ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ : Γραφικαί τέχναι « Άσπιώτη - Έλκα Α.Ε. » "Αθήναι. 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ : Πολυχρωμία Offset. 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Τά γραμματόσημα θά κυκλοφορήσωσι τήν ΙΟην Φεβρουαρίου 1969 καί θά πωλώνται μέχρι καί τής 10ης Φε
βρουαρίου 1970, πλήν έάν ήθελον έξαντληθή ένωρίτερον. 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ : Ή Υπηρεσία θά έκδώση καί διάθεση εικονογραφημένους φακέλους πρώτης 
ημέρας κυκλοφορίας, έσφραγισμένους δι'είδικής αναμνηστικής σφραγΐδος. Έκαστος φάκελος θά διατίθεται εις τήν όνομαστικήν 
άξίαν τών έπ' αϋτοΰ γραμματοσήμων, ήτοι αντί δρχ. 11,50. 
ΤΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ : $ 1 = 29,85 δραχμαί. 


