ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µὲ τὴν ἐπωνυµία
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» καὶ
κωδικοποίηση τούτου σὲ ἑνιαῖο κείµενο
*****
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ι∆ΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – Ε∆ΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ – ΠΟΡΟΙ
Ἄρθρον 1ο: Ἱδρύεται

ἐπιστηµονικὸ

Σωµατεῖο

µὲ

τὴν

ἐπωνυµία

«Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων» καὶ ἕδρα τὴν Ἀθήνα.
Ἄρθρον 2ο:

Σκοπὸσ τῆσ Ἑταιρείασ εἶναι: 1) ἡ ἐνίσχυση τῶν κλασικῶν
σπουδῶν, ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται µὲ τὴν ἀνάπτυξη καὶ
διάδοση τῶν ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν· 2) ἡ παρακο3
λούθηση καὶ µελέτη τῶν πνευµατικῶν ζητηµάτων τῆσ
χώρασ, τὰ ὁποῖα ἔχουν σχέση µὲ τὴν φιλολογία στὴν
διαχρονική τησ διάσταση, τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ
γραµµατεία καί γενικῶσ τὴν ἀνθρωπιστικὴ µόρφωση· 3) ἡ
ἐνηµέρωση τῶν ἁρµοδίων παραγόντων τῆσ Πολιτείασ ἐπὶ
ἐκπαιδευτικῶν θεµάτων καὶ 4) ἡ ἐξύψωση τοῦ κλάδου
τῶν Φιλολόγων καὶ ἡ βελτίωση τῆσ θέσεωσ αὐτῶν µὲ τὴν
ἐπιστηµονικὴ καὶ παιδαγωγική των ἀναβάθµιση.

Ἄρθρον 3ο:

Ἡ πραγµατοποίηση τοῦ σκοποῦ τῆσ Ἑταιρείασ
ἐπιδιώκεται: 1) µὲ τὴν ἔκδοση τῶν δύο περιοδικῶν τησ, τοῦ
διεθνοῦσ ἐµβελείασ περιοδικοῦ «ΠΛΑΤΩΝ» καὶ τοῦ
ὁµοτίτλου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, τὸ ὁποῖο περιέχει κυρίωσ
θέµατα διδακτικῆσ τῶν φιλολογικῶν µαθηµάτων στὴν
Ἐκπαίδευση·

2)

µὲ

τὴν

ὀργάνωση

συνεδρίων

καὶ

σεµιναρίων· 3) µὲ τὴν ὑποβολὴ πρὸσ τὶσ ἁρµόδιεσ Ἀρχὲσ
ὑποµνηµάτων, σχετικῶν µὲ τοὺσ στόχουσ τῆσ Ἑταιρείασ· 4)
µὲ τὴν διοργάνωση καὶ πραγµατοποίηση ἐκδροµῶν σὲ
ἀρχαιολογικοὺσ καὶ ἱστορικοὺσ χώρουσ καὶ 5) µὲ κάθε
ἄλλο νόµιµο µέσον τὸ ὁποῖο προάγει τὸν σκοπόν αὐτῆσ.

Ἄρθρον4ο

Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ ὁριζοµένη ἀπὸ τὸ ∆.Σ. ἐπιµελεῖται
τὴν

ἔκδοση τῶν

περιοδικῶν τῆσ Ἑταιρείασ. Κάθε

ὑποβαλλοµένη πρὸσ δηµοσίευση ἐργασία τελεῖ ὑπὸ τὴν
ἔγκριση τῆσ Συντακτικῆσ Ἐπιτροπῆσ, ὑποβοηθουµένησ, ἐὰν
ἀπαιτῆται, ἀπὸ εἰδικοὺσ περὶ τὸ ἀντικείµενον ἐπιστήµονεσ.
Ἄρθρον 5ο:

Ἡ Ἑταιρεία ἔχει στρογγυλὴ σφραγίδα, ἡ ὁποία φέρει στὸ
µέσον αὐτῆσ: 1) ἀνάγλυφη προτοµὴ τοῦ Πλάτωνοσ καὶ
2) χαραγµένη σὲ κύκλο τὴν ἐπωνυµία τῆσ Ἑταιρείασ καὶ τὸ
ἔτοσ ἱδρύσεώσ τησ (1948).

Ἄρθρον 6ο:

Ἡ Ἑταιρεία, ὡσ αὐστηρῶσ ἐπιστηµονικὸ σωµατεῖο, δὲν
µετέχει σὲ οἱανδήποτε κοµµατικὴ ἐκδήλωση.

Ἄρθρον 7ο:
Ἄρθρον 8ο:

Ἡ Ἑταιρεία ἑορτάζει τὴν 30ὴν Ἰανουαρίου ἑκάστου ἔτουσ.
Πόροι τῆσ Ἑταιρείασ εἶναι:1) οἱ εἰσπράξεισ ἀπὸ τὸ
δικαίωµα ἐγγραφῆσ τῶν µελῶν τησ· 2) ἡ ἐτησία εἰσφορὰ
τῶν µελῶν τησ, τὸ ὕψοσ τῆσ ὁποίασ καθορίζεται µὲ
ἀπόφαση τοῦ ∆ιοικητικοῦ Συµβουλίου (∆.Σ.) αὐτῆσ καὶ
3) οἱ πάσησ φύσεωσ δωρεέσ, χορηγίεσ, ἐπιδοτήσεισ
∆ηµοσίου

καὶ

λοιπῶν

Ὀργανισµῶν,

εἰσφορὲσ

καὶ

κληροδοσίεσ πρὸσ αὐτήν ὑπὸ τοὺσ ἑξῆσ ὅρουσ: α) οἱ δωρεὲσ
θὰ εἶναι ἐπώνυµεσ· β) οἱ κληροδοσίεσ καὶ οἱ δωρεὲσ ὑπὸ
τρόπον θὰ γίνονται δεκτὲσ µετὰ ἀπὸ ἀπόφαση τῆσ Γενικῆσ
Συνελεύσεωσ (Γ.Σ.) τῶν µελῶν, ἡ ὁποία θὰ λαµβάνεται µὲ
ἀπόλυτη πλειοψηφία (1/2 + 1) τῶν ἐχόντων δικαίωµα
ψήφου µελῶν· γιὰ ὡρισµένο σκοπό, θὰ τελοῦν ὑπὸ
ἰδιαίτερη διαχείριση· οἱ καταλειπόµενεσ στὴν Ἑταιρεία
περιουσίεσ θὰ γίνονται δεκτὲσ πάντοτε ἐπ’ ὠφελείᾳ
ἀπογραφῆσ· καὶ γ) ἡ ἐξ ἐπαχθοῦσ αἰτίασ ἀπόκτηση
περιουσίασ θὰ γίνεται µετὰ ἀπὸ ἀπόφαση τῶν µελῶν τῆσ
Γ.Σ., λαµβανοµένησ ὡσ εἰσ τὴν περίπτωση β΄ τοῦ παρόντοσ
ἄρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΛΗ – ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ –∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ
Ἄρθρον

9ο:

Μέλη

τῆσ

Ἑταιρείασ

γίνονται

οἱ

πτυχιοῦχοι

τῶν

Ἑλληνικῶν Τµηµάτων τῶν Φιλοσοφικῶν Σχολῶν καὶ τῶν
συναφῶν αὐτοτελῶν Τµηµάτων τῶν Πανεπιστηµίων ὅλησ
τῆσ

χώρασ,

καθὼσ

καὶ

τῶν

ὁµοειδῶν

Τµηµάτων

Πανεπιστηµιακῶν Σχολῶν τῆσ Ἀλλοδαπῆσ, µὲ αἴτησή των
πρὸσ τὸ ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) τῆσ Ἑταιρείασ, τὸ
ὁποῖο καὶ ἐγκρίνει αὐτὴν ἐντὸσ εὐλόγου χρόνου. Σὲ
περίπτωση ἀπορρίψεωσ γιὰ οἱονδήποτε λόγο τῆσ σχετικῆσ
αἰτήσεωσ ἀποφασίζει ἐπ’ αὐτῆσ ἡ πρώτη µετὰ τὴν
ἀπόρριψη Γ.Σ. τοῦ ἄρθρου 26 ἢ καὶ 27 µὲ ἀπόλυτη
πλειοψηφία (1/2 +1), µετὰ ἀπὸ προσφυγὴ τοῦ ὑποψηφίου
µέλουσ.
Ἄρθρον 10ο:

Τὰ µέλη τῆσ Ἑταιρείασ εἶναι τακτικά, ἐπίτιµα καὶ
ἀντεπιστέλλοντα.

Ἄρθρον 11ο:

Τακτικὰ µέλη ἐγγράφονται ὅσοι ἔχουν τὰ προσόντα τοῦ
ἄρθρου 9 τοῦ παρόντοσ Καταστατικοῦ. Κατὰ τὴν ἐγγραφή
των καταβάλλουν ἐφ’ ἅπαξ χρηµατικὸ ποσὸν ὡσ δικαίωµα
ἐγγραφῆσ καί ἐτησίωσ ἕνα ποσὸν ὡσ ὑποχρεωτικὴ
συνδροµή, τὸ ὕψοσ τῶν ὁποίων καθορίζεται µὲ τὴν
διαδικασία τοῦ ἄρθρου 8 , ἐδάφιο 2.

Τακτικὰ µέλη τὰ ὁποῖα δὲν ἐκπληρώνουν τὶσ οἰκονοµικέσ
των ὑποχρεώσεισ πρὸσ τὴν Ἑταιρεία ἐπὶ τρία (3) συνεχῆ
ἔτη, ἐφ’ ὅσον δὲν ἀνταποκριθοῦν σὲ σχετικὴ ὑπόµνηση,
εἶναι δυνατὸν νὰ διαγραφοῦν ἀπὸ αὐτὴν µὲ ἀπόφαση τοῦ
∆.Σ.
Ἄρθρον 12ο: Ἐπίτιµα µέλη ἀνακηρύσσονται µὲ ἀπόφαση τοῦ ∆.Σ., ἡ
ὁποία λαµβάνεται µὲ ἀπόλυτη πλειοψηφία, πρόσωπα τὰ
ὁποῖα :

1) συνετέλεσαν ἐξαιρετικῶσ στὴν προαγωγὴ τῶν

σκοπῶν τῆσ Ἑταιρείασ καὶ 2) ἔχουν διακριθῆ στὰ

γράµµατα, στὶσ ἐπιστῆµεσ καὶ στὶσ τέχνεσ ἐντὸσ ἢ ἐκτὸσ τῆσ
χώρασ. Τὰ ἐπίτιµα µέλη δὲν ψηφίζουν κατὰ τὶσ συνελεύσεισ
τῶν µελῶν τῆσ Ἑταιρείασ οὔτε µετέχουν στὴν διοίκηση
αὐτῆσ.
Ἄρθρον 13ο:

Ἀντεπιστέλλοντα µέλη ἐγγράφονται πρόσωπα ἔχοντα τὸ
δικαίωµα νὰ ἐγγραφοῦν ὡσ τακτικὰ µέλη καὶ διαµένοντα
στὴν ἀλλοδαπή.

Ἄρθρον 14ο:

Ἡ ἀποχώρηση µέλουσ ἀπὸ τὴν Ἑταιρεία εἶναι ἀπολύτωσ
ἐλεύθερη.

Ἄρθρον 15ο:

Ἐὰν µέλοσ διαγραφῆ ὑπὸ τοῦ ∆.Σ. γιὰ ἀντικαταστατικὲσ
ἐνέργειεσ καὶ προβάλη ἀντιρρήσεισ γιὰ τὴν διαγραφή του,
δύναται νὰ προσφύγη στὴν πρώτη µετὰ τὴν κοινοποίηση
τῆσ διαγραφῆσ του συγκληθησοµένη Γενικὴ Συνέλευση
( Τακτικὴ ἢ Ἔκτακτη ), ἡ ὁποία ἀποφασίζει τελεσιδίκωσ
µὲ ἀπόλυτη πλειοψηφία (1/2 + 1 ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ἄρθρον 16ο:

Ἡ Ἑταιρεία διοικεῖται ἀπὸ δωδεκαµελέσ (12) ∆ιοικητικὸ
Συµβούλιο (∆.Σ.), τὸ ὁποῖον ἐκλέγεται ἀνὰ τρία (3) ἔτη µὲ
µυστικὴ ψηφοφορία ἀπὸ τὰ µέλη αὐτῆσ τὰ ἔχοντα
δικαίωµα ψήφου ( βλέπε ἄρθρο 34 ) καὶ εὑρισκόµενα κατὰ
τὴν ἡµέρα τῶν ἀρχαιρεσιῶν στὴν Ἀθήνα.

Ἄρθρον 17ο:

Ἐντὸσ ὀκτὼ ἡµερῶν ἀπὸ τῶν ἀρχαιρεσιῶν οἱ ἐκλεγέντεσ
κατὰ τὶσ ἀρχαιρεσίεσ αὐτὲσ γιὰ τὸ ∆.Σ. τῆσ Ἑταιρείασ
συνέρχονται,

µετὰ

ἀπὸ

ἔγγραφη

πρόσκληση

τοῦ

πλειοψηφήσαντοσ συµβούλου, καὶ συγκροτοῦνται εἰσ
σῶµα ἐκλέγοντεσ, µὲ µυστικὴ ψηφοφορία καὶ µὲ ἀπόλυτη
πλειοψηφία τῶν παρόντων, τὸν Πρόεδρο, τὸν Α΄ καὶ Β΄
Ἀντιπρόεδρο 3 ἀναλόγωσ τῶν ψήψων ποὺ ἔλαβε ἕκαστοσ

κατὰ τὴν ψηφοφορίαν αυτήν 3 , τὸν Γενικὸ καὶ Εἰδικὸ
Γραµµατέα, τὸν Ταµία καὶ τὸν Κοσµήτορα.
Ἄρθρον 18ο: Ὁ Πρόεδροσ ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἑταιρεία σὲ κάθε δικαστικὴ
ἢ ἐξώδικη σχέση αὐτῆσ, καθὼσ καὶ ἐνώπιον κάθε
∆ικαστικῆσ,

Ποινικῆσ,

∆ιοικητικῆσ,

Φορολογικῆσ,

∆ηµοτικῆσ καὶ ἄλλησ Ἀρχῆσ, ὑπογράφει κάθε ἐξερχόµενο
ἔγγραφο, συγκαλεῖ σὲ συνεδρίαση τὸ ∆.Σ. καὶ τὴν Γ.Σ. τοῦ
Σωµατείου καί γενικῶσ ἐνεργεί ὅ,τι ὁρίζει ὁ Νόµοσ περὶ
Σωµατείων

γι’

αὐτὸ

τὸ

ἀξίωµα.

Στοὺσ

διεθνεῖσ

Ὀργανισµούσ, τῶν ὁποίων ἡ Ἑταιρεία εἶναι µέλοσ (FIEC,
EUROCLASSICA, κ. ἄ.), ἡ Ἑταιρεία ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ
τὸν ἑκάστοτε Πρόεδρον αὐτῆσ.

Τοῦ Προέδρου δὲ

κωλυοµένου, ὁρίζεται ὡσ ἐκπρόσωποσ 3 µὲ ἀπόφαση τοῦ
∆.Σ. 3 µέλοσ τοῦ ∆. Σ. ἢ τακτικὸ µέλοσ τῆσ Ἑταιρείασ.
Ἄρθρον 19ο:

Ὁ Α΄ Ἀντιπρόεδροσ ἀναπληρώνει τὸν ἀπόντα ἢ
κωλυόµενο Πρόεδρο. Ἂν καὶ αὐτὸσ κωλύεται, τὴν
ἀναπλήρωση ἀναλαµβάνει ὁ Β΄ Ἀντιπρόεδροσ.

Ἄρθρον 20ο: Ὁ Γενικὸσ Γραµµατεὺσ τηρεῖ τὸ ἀρχεῖο τῆσ Ἑταιρείασ καὶ
τὸ Μητρῶο τῶν µελῶν, φυλάσσει τὴν σφραγίδα αὐτῆσ καὶ
προσυπογράφει, ὅπωσ καὶ ὁ Πρόεδροσ, κάθε ἐξερχόµενο
ἔγγραφο καί γενικῶσ ἐκτελεῖ ὅ,τι ὁρίζει ὁ Νόµοσ περὶ
Σωµατείων γι’ αὐτὸ τὸ ἀξίωµα.
Ἄρθρον

21ο: Ὁ

Εἰδικὸσ

Γραµµατεὺσ

τηρεῖ

τὰ

πρακτικὰ

τῶν

συνεδριάσεων τοῦ ∆.Σ. καὶ τῶν Γ.Σ., ὅπου δὲν ἐκλέγεται
ἄλλοσ γραµµατεύσ, καὶ γενικῶσ βοηθεῖ τὸν Γενικὸ
Γραµµατέα στὸ ὅλον ἔργο του.
Ἄρθρον 22ο:

Ὁ Ταµίασ εἰσπράττει µὲ ἀπόδειξη κάθε χρηµατικὸ ποσόν,
συντάσσει καὶ ὑποβάλλει πρὸσ ἔγκριση στὴν Γ.Σ. τὸν
προπολογισµὸ καὶ ἀπολογισµό καί γενικῶσ ἐνεργεῖ ὅ,τι ὁ
Νόµοσ ὁρίζει σχετικῶσ.

Ἄρθρον 23ο: Ὁ Κοσµήτωρ µεριµνᾶ γιὰ τὴν σωστὴ λειτουργικὴ
διευθέτηση τοῦ χώρου τῶν συνεδριάσεων τοῦ ∆.Σ. καὶ τῆσ
Γ.Σ., καθὼσ καὶ τῶν διαλέξεων καὶ τῶν ἑορτῶν, καὶ
ἐπιβλέπει οὕτωσ ὥστε νὰ ὑπάρχη τάξη καὶ κοσµιότητα καθ’
ὅλην τὴν διάρκειαν αὐτῶν.
Ἄρθρον 24ο:

Τὸ ∆.Σ. εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ, ὅταν εἶναι παρόντα
τοὐλάχιστον ἑπτά (7) ἀπὸ τὰ δώδεκα (12) µέλη του, καὶ οἱ
ἀποφάσεισ αὐτοῦ λαµβάνονται κατ’ ἀπόλυτη πλειοψηφία
(1/2 + 1) τῶν παρόντων µελῶν του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Ἄρθρον 25ο: Οἱ Γενικὲσ Συνελεύσεισ (Γ.Σ.) διακρίνονται: 1) σὲ Τακτικέσ·
2) σὲ Ἔκτακτεσ καὶ 3) σὲ Εἰδικέσ.
Ἄρθρον 26ο:

Οἱ Τακτικὲσ συγκαλοῦνται κατ’ ἔτοσ. Ἐκ τούτων οἱ δύο
πρῶτεσ τῆσ τριετοῦσ θητείασ τοῦ ∆.Σ. εἶναι ἀπολογιστικέσ,
ἡ δὲ τρίτη εἶναι καὶ ἐκλογική. Κατὰ τὴν τρίτη Γενικὴ
Συνέλευση ἐκλέγεται Πρόεδροσ καὶ Γραµµατεὺσ αὐτῆσ
πρόσωπο τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι µέλοσ τῆσ ∆ιοικήσεωσ ἢ τῆσ
Ε.Ε. καὶ δὲν εἶναι ἐπίσησ ὑποψήφιο κατὰ τὶσ ἀρχαιρεσίεσ
ποὺ θὰ πραγµατοποιηθοῦν κατ’ αὐτήν.

Ἄρθρον 27ο: Οἱ Ἔκτακτεσ Γ.Σ. συγκαλοῦνται, ὅταν τὸ ∆.Σ. κρίνη αὐτὸ
ἀναγκαῖο, ἢ ὅταν ζητήση τοῦτο τὸ 1/5 τῶν ταµειακῶσ
ἐντάξει µελῶν µὲ αἴτησή των πρὸσ τὸ ∆.Σ., στὴν ὁποίαν
ἐκθέτουν καὶ τοὺσ λόγουσ συγκλήσεώσ τησ. Ὁ Πρόεδροσ
τοῦ ∆.Σ. ὀφείλει 3 ἐντὸσ δέκα (10) ἡµερῶν ἀπὸ τὴν ὑποβολὴ
τῆσ αἰτήσεωσ 3 νὰ συγκαλέση τὴν Γ.Σ.
Ἄρθρον 28ο:

Οἱ Εἰδικὲσ Γ.Σ. συγκαλοῦνται µετὰ ἀπὸ ἀπόφαση τοῦ ∆.Σ.
γιὰ τὴν τροποποίηση τοῦ Καταστατικοῦ ἢ τὴν διάλυση
τοῦ Σωµατείου γιὰ οἱονδήποτε λόγο.

Ἄρθρον 29ο:

Ἡ Γενικὴ Συνέλευση εἶναι τὸ κυρίαρχο ὄργανο τῆσ
Ἑταιρείασ. Ἀποφασίζει γιὰ κάθε θέµα τὸ ὁποῖο τὴν
ἀφορᾶ

ἐντὸσ

τοῦ

πλαισίου

τοῦ

Νόµου

καὶ

τοῦ

Καταστατικοῦ. Ἀποφασίζει ἐγκύρωσ, ὅταν παρευρίσκω3
νται σὲ αὐτὴν τὸ 1/3 τῶν ἐχόντων δικαίωµα ψήφου µελῶν,
πλὴν τῆσ περιπτώσεωσ τοῦ ἄρθρου 28 τοῦ παρόντοσ
Καταστατικοῦ, ὁπότε ἀπαιτεῖται ἡ παρουσία τοῦ ½
τοὐλάχιστον τῶν µελῶν καὶ ἡ πλειονοψηφία τῶν ¾ τῶν
παρόντων σὲ αὐτὴν µελῶν.
Ἄρθρον 30ο:

Ἐὰν δὲν ὑπάρξη ἀπαρτία, συνέρχεται ἄλλη Γ. Σ.
αὐτοδικαίωσ µετὰ ἀπὸ ἑπτά (7) ἡµέρεσ στὸν ἴδιο τόπο καὶ
χρόνο,

ἡ

ὁποία

θεωρεῖται

ὅτι

εἶναι

σὲ

ἀπαρτία

ἀνεξαρτήτωσ ἀριθµοῦ παρόντων µελῶν, ὄχι ὅµωσ καὶ
κάτω τῶν 30 µελῶν.
Ἄρθρον 31ο:

Οἱ Γ.Σ. συγκαλοῦνται µὲ γραπτὴ πρόσκληση τοῦ
Προέδρου τῆσ Ἑταιρείασ. Ἡ πρόσκληση ἀποστέλλεται στὰ
µέλη δέκα (10) ἡµέρεσ πρὸ τῆσ συγκλήσεωσ τῆσ Γ.Σ. καὶ σὲ
αὐτὴν ἀναγράφεται τὸ εἶδοσ τῆσ Συνελεύσεωσ, ὁ λόγοσ
συγκλήσεώσ τησ καὶ τὰ πρὸσ συζήτηση θέµατα.

Ἄρθρον 32ο:

Τόσον ἡ Γενικὴ ὅσον καὶ οἱ Ἔκτακτεσ Συνελεύσεισ τῶν
µελῶν ἐποπτεύουν καὶ ἐλέγχουν τὴν ∆ιοίκηση τοῦ
Σωµατείου καὶ κάθε Ἐπιτροπὴ αὐτοῦ, ἡ ὁποία θὰ συσταθῆ
µὲ ἀπόφαση τῆσ Γ.Σ. Οἱ ἀποφάσεισ τῶν Τακτικῶν ἢ τῶν
Ἐκτάκτων

Συνελεύσεων

λαµβάνονται

µὲ

ἀπόλυτη

πλειοψηφία τῶν παρόντων σὲ αὐτὲσ µελῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Ἄρθρον 33ο:

Οἱ ἀρχαιρεσίεσ γιὰ τὴν ἐκλογὴ τῶν µελῶν τοῦ ∆.Σ. καὶ τῆσ
Ἐλεγκτικῆσ Ἐπιτροπῆσ (Ε.Ε.) τοῦ Σωµατείου διενεργοῦ3

νται κάθε τρία (3) ἔτη, ἀµέσωσ µετὰ τὴν λήξη τῆσ θητείασ
τοῦ προηγουµένου ∆.Σ. καὶ τῶν µελῶν τῆσ Ε.Ε. αὐτοῦ.
Ἄρθρον 34ο:

∆ικαίωµα τοῦ ἐκλέγειν καὶ ἐκλέγεσθαι ἔχουν ὅλα τὰ
τακτικὰ ἐνεργὰ µέλη. ∆ικαίωµα ψήφου ἔχουν ὅλα τὰ
τακτικὰ ἐνεργὰ µέλη,

ἐὰν παρευρίσκωνται κατὰ τὸν

χρόνο τῶν ἀρχαιρεσιῶν στὴν Ἀθήνα καὶ ἔχουν ἐκπληρώσει
τὶσ οἰκονοµικέσ των πρὸσ τὸ Σωµατεῖον ὑποχρεώσεισ.
Ψηφίζουν αὐτοπροσώπωσ ἀπαγορευοµένου κάθε ἄλλου
τρόπου ψηφοφορίασ.
Ἄρθρον 35ο:

Τὸ µέλοσ ποὺ ἐπιθυµεῖ νὰ ἐκλεγῆ στὴν ∆ιοίκηση ἢ στὴν
Ε.Ε. τῆσ Ἑταιρείασ πρέπει νὰ καταθέση, πρὸ τριῶν (3)
τοὐλάχιστον ἡµερῶν ἀπὸ τὴν ἡµεροµηνία συγκλήσεωσ τῆσ
ἐκλογικῆσ συνελεύσεωσ, ἐνυπόγραφη δήλωση στὸ ∆.Σ. ὅτι
ἐπιθυµεῖ νὰ ἐκλεγῆ στὸ ∆.Σ. ἢ στὴν Ε.Ε. τοῦ Σωµατείου.

Ἄρθρον 36ο:

Ὁ Γενικὸσ Γραµµατεὺσ καταρτίζει 3 βάσει τῶν ὡσ ἄνω
δηλώσεων 3 ἑνιαῖο ψηφοδέλτιο γιὰ τὰ µέλη τοῦ ∆.Σ. καὶ
τῆσ Ε.Ε. κατ’ ἀπόλυτην ἀλφαβητικὴ σειρά. Οἱ ψηφίζοντεσ
θέτουν σταυρὸν πρὸ τοῦ ὀνόµατοσ τῶν ὑποψηφίων τῆσ
προτιµήσεώσ των, συνολικὰ ἕωσ δώδεκα γιὰ ἐκλογὴ στὸ
∆.Σ καὶ ἕωσ τρεῖσ (3) γιὰ ἐκλογὴ στὴν Ε.Ε. Ψηφοδέλτιον το
ὁποῖο φέρει περισσοτέρουσ τῶν δώδεκα (12) ἤ τριῶν (3)
σταυρῶν ἀντιστοίχωσ θεωρεῖται ἄκυρο.

Ἄρθρον 37ο: Ἀπο τὸ ἑνιαῖο ψηφοδέλτιο ἐκλέγονται κατὰ σειρὰν
ἐπιτυχίασ τὰ µέλη τοῦ ∆.Σ. καὶ τῆσ Ε.Ε., δηλαδὴ δώδεκα
(12) γιὰ τὸ ∆.Σ. καὶ τρία (3) γιὰ τὴν Ε.Ε., οἱ δὲ
ἀκολουθοῦντεσ εἶναι ἀναπληρωµατικοί ( 2 γιὰ τὸ ∆.Σ καὶ
1 γιὰ τὴν Ε.Ε.).
Ἄρθρον 38ο:

Οἱ ἀρχαιρεσίεσ διενεργοῦνται ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν
τριµελοῦσ Ἐφορευτικῆσ Ἐπιτροπῆσ (Εφ.Επ.) µὲ δύο (2)
ἀναπληρωµατικὰ µέλη, ἡ ὁποία ἐκλέγεται ἀπὸ τὴν Γ.Σ.
κατὰ τὴν ἡµέρα τῶν ἀρχαιρεσιῶν µὲ ἀπόλυτη πλειοψηφία
τῶν παρόντων. Ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπὴ παραλαµβάνει

ἀπὸ τὸν Γενικὸ Γραµµατέα τὰ ἔντυπα ψηφοδέλτια καὶ τὴν
σφραγίδα ποὺ ἀναγράφει τὴν ἐπωνυµία τοῦ Σωµατείου·
ἀφοῦ διαµορφώσει τὸν χῶρο ψηφοφορίασ, σφραγίζει αὐτὰ
καὶ παραδίδει τὰ σχετικὰ ψηφοδέλτια στοὺσ ψηφοφόρουσ.
Οἱ ψηφοφόροι προσέρχονται νὰ ψηφίσουν ἐνώπιον τῆσ
Ἐφορευτικῆσ Ἐπιτροπῆσ ἐντὸσ κάλπησ κατ’ ἀλφαβητικὴ
σειρὰ ἢ κατὰ σειρὰ προσελεύσεωσ στὴν Γ.Σ. , µὲ ἐπίδειξη
τῆσ ἀστυνοµικῆσ των ταυτότητασ. Ψηφοδέλτιο τὸ ὁποῖο
δὲν φέρει τὴν σφραγίδα τοῦ Σωµατείου εἶναι ἄκυρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)
Ἄρθρον 39ο:

Ὁ ἔλεγχοσ τῆσ οἰκονοµικῆσ διαχειρίσεωσ τοῦ Σωµατείου
γιὰ κάθε οἰκονοµικὸν ἔτοσ διενεργεῖται ἀπὸ τριµελῆ
ἐλεγκτικὴ ἐπιτροπή (Ε.Ε.) ἡ ὁποία ἐκλέγεται ταυτοχρόνωσ
µὲ τὸ ∆.Σ. αὐτοῦ καὶ ἔχει τὴν αὐτὴ διάρκεια θητείασ (3
ἔτη). Συγκροτεῖται εἰσ σῶµα καὶ ἐκλέγει ἐκ τῶν µελῶν τησ
τὸν Πρόεδρο καὶ τὸν Γραµµατέα αὐτῆσ, κατὰ τὴν
διαδικασία ποὺ προβλέπεται γιὰ τὴν ἐκλογὴ τῶν µελῶν
τοῦ ∆.Σ. Ὑποβάλλει κάθε ἔτοσ, κατὰ τὴν τακτικὴ Γ.Σ. τῆσ
Ἑταιρείασ, ἔκθεση περὶ τῶν οἰκονοµικῶν τῆσ Ἑταιρείασ
καὶ προτείνει στὴν Γ.Σ. τὴν ἀπαλλαγὴ ἢ µὴ τῶν µελῶν τοῦ
∆.Σ. ἀπὸ κάθε εὐθύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ἄρθρον 40ο:

Ἡ Ἑταιρεία δύναται µὲ ἀπόφαση τοῦ ∆.Σ. νὰ ἱδρύση
Παράρτηµα αὐτῆσ σὲ κάθε νοµὸ τῆσ χώρασ, µὲ Συντονιστὴ
ἕνα τακτικὸ µέλοσ τησ, τὸ ὁποῖο διαµένει µονίµωσ στὸν
οἰκεῖο νοµό. Ὁ Συντονιστὴσ ὑποχρεοῦται νὰ ἐνηµερώνη
τοὺσ Φιλολόγουσ τοῦ νοµοῦ περὶ τοῦ Καταστατικοῦ καὶ

τῶν δραστηριοτήτων τῆσ Ἑταιρείασ καὶ νὰ προωθῆ τὴν
ἐγγραφὴ νέων µελῶν σὲ αὐτήν. Ὁ τρόποσ λειτουργίασ τῶν
Παραρτηµάτων ρυθµίζεται µὲ βάση κανονισµό, ὁ ὁποῖοσ
καταρτίζεται ἀπὸ τὸ ∆.Σ. καὶ ἐπικυρώνεται ἀπὸ τὴν Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Ἄρθρον 41ο:

Σὲ περίπτωση λύσεωσ τῆσ Ἑταιρείασ γιὰ οἱονδήποτε λόγο,
ἡ περιουσία αὐτῆσ περιέρχεται στὴν νεοσύστατη Σχολὴ
Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστηµῶν καὶ Πολιτισµικῶν Σπουδῶν
τοῦ Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.

Ἄρθρον 42ο: Ἡ ἰσχὺσ τοῦ παρόντοσ, ἀποτελουµένου ἀπὸ 42 ἄρθρα καὶ
ψηφισθέντοσ κατ’ ἄρθρον καὶ στὸ σύνολον κατὰ τὴν
Εἰδικὴ Γενικὴ Συνέλευση τῆσ 4ησ Μαρτίου 2006, ἄρχεται
ἀπὸ τῆσ ἐγκρίσεώσ του ὑπὸ τοῦ ἁρµοδίου Πρωτοδικείου.
Οἱ ἀρχαιρεσίεσ γιὰ ἀνάδειξη νέου ∆.Σ. θὰ διενεργηθοῦν µὲ
βάση τὶσ διατάξεισ τοῦ παρόντοσ Καταστατικοῦ. Πρὸσ
τοῦτο τὸ ὑπάρχον ∆.Σ. συνεχίζει τὴν θητεία του καὶ
ὀφείλει ἐντὸσ ἑξαµήνου ἀπὸ τῆσ ἐγκρίσεωσ τοῦ παρόντοσ
Καταστατικοῦ

νὰ

προκηρύξη

τὶσ

ἀρχαιρεσίεσ

γιὰ

ἀνάδειξη νέου ∆.Σ. καὶ Ε.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ἄρθρον 43ο: Γιὰ περιπτώσεισ µὴ προβλεπόµενεσ ἀπὸ τὸ παρὸν
Καταστατικὸν ἐφαρµόζονται οἱ σχετικὲσ διατάξεισ τοῦ
Ἀστικοῦ Κώδικα καὶ οἱ ἰσχύουσεσ περὶ Σωµατείων
διατάξεισ.

Ἀθῆναι 4η Μαρτίου 2006

Ἡ Τριμελὴς Ἐπιτροπή
Ὁ Πρόεδρος
Παν . Δαμάσκος

Ὁ Ἀντιπρόεδρος

Ἡ Γραμματεύς

Χρ. Πολάτωφ

Χρ. Ἀλεξοπούλου

Ἀκριβὲς Ἀντίγραφον
Γιὰ τὸ Δ.Σ. τῆς Ε.Ε.Φ.
Ἡ Πρόεδρος

Ὁ Γενικὸς Γραμματεύς
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