ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του σωματείου με την επωνυμία
“ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ”
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ–ΕΠΩΝΥΜΙΑ–ΕΔΡΑ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία “ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ”
με έδρα την πόλη των Αθηνών. Στις συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία θα
χρησιμοποιείται

στην

αγγλική

γλώσσα:

“SOCIETY

OF

GREEK

ART

HISTORIANS”. Το σωματείο έχει τη δική του σφραγίδα, κυκλικού σχήματος, στην
οποία αναγράφεται περιμετρικά η επωνυμία “ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ” και στο κέντρο το αρκτικόλεξο “ΕΕΙΤ”. Η σφραγίδα τίθεται σε όλα τα
επίσημα έγγραφα του σωματείου.

1. Οι

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
επιδιωκόμενοι από το σωματείο σκοποί

είναι

αποκλειστικώς

επιστημονικοί, πολιτιστικοί, κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικοί. Ειδικότερα,
σκοποί του σωματείου είναι η προώθηση των συμφερόντων των Ελλήνων
Ιστορικών Τέχνης και η ανάπτυξη των Σπουδών Ιστορίας της Τέχνης στην
Ελλάδα.
2. Μέσα για την επιδίωξη και πραγμάτωση των σκοπών του σωματείου είναι:
α. Η οργάνωση επιστημονικών ημερίδων, συνεδρίων και συμποσίων.
β. Η έκδοση επιστημονικών μελετών σχετικών με την ιστορία της
Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής Τέχνης.
γ. Κάθε νόμιμη εκδήλωση ή άλλον μέσον που προωθεί και συμβάλλει στην
επίτευξη των σκοπών του σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΛΗ
1. Το σωματείο αποτελείται από τακτικά μέλη.
2. Τακτικά μέλη του σωματείου είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν
τουλάχιστον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ιστορία της Ευρωπαϊκής
Τέχνης, ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, νομίμως αναγνωρισμένο από την
Ελλάδα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (π.χ. ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).
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3. Τα κριτήρια για τα προσόντα των μελών είναι δυνατόν να επανακαθορίζονται
από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με γνώμονα την διατήρηση του
υψηλού επιστημονικού επιπέδου του.
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1. Για να γίνει κάποιος μέλος του Σωματείου υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το
Διοικητικό Συμβούλιο με ρητή δήλωση ότι αποδέχεται το Καταστατικό. Το
Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προωθήσει την αίτηση προς την αμέσως
επόμενη Συνέλευση για τη λήψη αποφάσεως, υποβάλλοντας προς αυτήν τη
σχετική εισήγησή του.
2. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται εφ’ όσον η αίτηση γίνει δεκτή από τη
Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της.
3. Τα τακτικά μέλη αποκτούν όλα τα δικαιώματα του μέλους, αφού καταβάλουν
το δικαίωμα εγγραφής. Εκτός από το δικαίωμα εγγραφής, είναι υποχρεωμένα
να καταβάλουν την εκάστοτε ετήσια συνδρομή. Η μη καταβολή της
συνδρομής αναστέλλει τη συμμετοχή στις συνελεύσεις, καθώς και το
δικαίωμα εκλογής.
4. Τα τακτικά μέλη είναι ισότιμα. Υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις
διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τις αποφάσεις της Συνέλευσης και του
Διοικητικού Συμβουλίου, και να μεριμνούν για την ευόδωση των σκοπών του
σωματείου. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου δικαιούνται να συμμετέχουν στις
εκδηλώσεις και στις δραστηριότητες του Σωματείου, να εκλέγουν και να
εκλέγονται στα όργανά του και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του
προγράμματός του.
5. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα από το σωματείο μετά από
έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αποχώρηση πρέπει να
γνωστοποιείται νόμιμα, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του
λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.
6. Τακτικά μέλη διαγράφονται/αποβάλλονται αν υποπέσουν σε πειθαρχικές
παραβάσεις του άρθρου 22 του παρόντος ή αν συντρέχει άλλος σπουδαίος
λόγος ή αν απέχουν από τις εργασίες του σωματείου επί διάστημα μεγαλύτερο
των δύο (2) ετών, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και σχετική
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το μέλος που αποβλήθηκε δικαιούται να
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προσφύγει στον Πρόεδρο Πρωτοδικών (ήδη Μονομελές Πρωτοδικείο)
σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 88 παρ. 2 του Αστικού Κώδικα.
7. Όσοι έπαψαν να είναι μέλη του σωματείου δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην
περιουσία του. Οφείλουν να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα με τον
χρόνο που παρέμειναν μέλη.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1. Πόροι του σωματείου είναι:
α. Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών.
β. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών.
γ. Έσοδα από πωλήσεις εκδόσεων και εντύπων του σωματείου.
δ. Τυχόν δωρεές, κληροδοτήματα και επιχορηγήσεις από φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή το Δημόσιο.
2. Τα ποσά των ανωτέρω δικαιωμάτων, συνδρομών κλπ. καθορίζονται από τη
Γενική Συνέλευση των μελών ή από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου κατόπιν
σχετικής εξουσιοδοτήσεως από τη Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 6
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Όργανα του σωματείου είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 7
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του σωματείου. Η
Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και
αποφασίζει για κάθε θέμα και υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην
αρμοδιότητα άλλου οργάνου σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το Νόμο.
Εκλέγει ιδίως και παύει τα πρόσωπα και τα όργανα της διοίκησης, αποφασίζει
για την είσοδο ή την αποβολή μέλους, εγκρίνει τον ισολογισμό, αποφασίζει
για τη μεταβολή του σκοπού του σωματείου, για την τροποποίηση του
καταστατικού και για τη διάλυση του σωματείου. Ειδικότερα, η Γενική
Συνέλευση:
-

Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα άλλα όργανα του Σωματείου.

-

Κρίνει και αποφαίνεται για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου.
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-

Αποφασίζει για την έγκριση του ισολογισμού και του προϋπολογισμού.

-

Εγκρίνει τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση της
Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε
ευθύνη ή καταλογίζει ευθύνη μετά από εισήγηση της Ελεγκτικής
Επιτροπής.

-

Αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών, καθώς και για την διαγραφή
μελών του Σωματείου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του παρόντος.

-

Εκλέγει για την καθορισμένη θητεία τους τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

-

Τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του
Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος Καταστατικού.

2.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά τον χρόνο. Εκτάκτως
συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν αυτό
κρίνεται αναγκαίο, ή το ζητήσει η Ελεγκτική Επιτροπή ή το ένα πέμπτο (1/5)
του συνόλου των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών με έγγραφη
αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας
διατάξεως. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου
είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία υποβολής της παραπάνω αιτήσεως.

3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού
Συμβουλίου. Οι προσκλήσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον
Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και
αποστέλλονται στα μέλη δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία
συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναφέρουν
με σαφήνεια τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της Συνελεύσεως, καθώς
και τα θέματα που θα συζητηθούν.
4. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της δι’
ανατάσεως των χειρών. Έως την εκλογή του Προέδρου, τις εργασίες της
Συνελεύσεως

διευθύνει

προσωρινώς

ο

Πρόεδρος

του

Διοικητικού

Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως διευθύνει τις εργασίες της, δίνει
και αφαιρεί το λόγο, θεωρεί τη συζήτηση των θεμάτων περαιωμένη και θέτει
τις προτάσεις προς ψηφοφορία. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά.
ΑΡΘΡΟ 8
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
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1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3)
των τακτικών και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του σωματείου. Εάν δεν
επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται με τα ίδια
θέματα εντός δέκα (10) ημερών, χωρίς τις διατυπώσεις του ανωτέρω άρθρου 7
παρ. 3, στον ίδιο τόπο και χρόνο και συνεδριάζει εγκύρως ανεξαρτήτως του
αριθμού των παρόντων μελών.
2. Στη Γενική Συνέλευση επιτρέπεται η αντιπροσώπευση μέλους δυνάμει
σχετικής

εγγράφου

εξουσιοδοτήσεως

που

δίδεται

από

τον

αντιπροσωπευόμενο προς άλλο μέλος της Συνελεύσεως ή του Διοικητικού
Συμβουλίου, το οποίο ασκεί και το αντίστοιχο δικαίωμα ψήφου. Το
αντιπροσωπευόμενο μέλος συνυπολογίζεται στο σχηματισμό απαρτίας και
πλειοψηφίας.
3. Η Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός
αν το παρόν Καταστατικό ή ο Νόμος ορίζουν διαφορετικά. Σε περίπτωση που
ο αριθμός των μελών είναι περιττός, η απόλυτη πλειοψηφία σχηματίζεται από
το μισό του αμέσως κατώτερου αρτίου αριθμού πλέον ενός. Σε περίπτωση
ισοψηφίας επικρατεί η πρόταση με την οποία τάσσεται ο Πρόεδρος της
Γενικής Συνελεύσεως.
4. Αν όλα τα μέλη συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση, μπορεί να
ληφθεί απόφαση και χωρίς Συνέλευση των μελών.
ΑΡΘΡΟ 9
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ–ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ–ΑΛΛΑΓΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
Κατ’ εξαίρεση, για να αποφασισθεί η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, η
διάλυση του σωματείου ή η αλλαγή της επωνυμίας χωρίς μεταβολή του σκοπού,
απαιτείται η παρουσία των μισών (1/2) τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών
τετάρτων (3/4) των παρόντων.
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΚΟΠΟΥ
Για να μεταβληθεί ο σκοπός του σωματείου απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών.
Οι απόντες συναινούν εγγράφως.
ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τα μέλη του, αντιπροσωπεύει
δικαστικώς και εξωδίκως το σωματείο κατά τα ειδικώς στο άρθρο 13 του
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παρόντος οριζόμενα, επιμελείται των υποθέσεων του σωματείου και εκτελεί
τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια
που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του σωματείου,
κρίνει και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που εισηγείται ο Πρόεδρος ή τα μέλη
του και που αφορά τους σκοπούς του σωματείου. Συγκαλεί τη γενική
Συνέλευση, συντάσσει και υποβάλλει σ’ αυτήν την έκθεση πεπραγμένων, τον
ισολογισμό και τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, καθώς και τον
προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Εν γένει, το Διοικητικό Συμβούλιο
κρίνει, αποφασίζει και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την
πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική
ψηφοφορία. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν τα επτά (7) πρώτα
ιδρυτικά μέλη του σωματείου. Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής.
Τριμελής εφορευτική επιτροπή, εκλεγόμενη από την Γενική Συνέλευση
σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 18 του παρόντος Καταστατικού,
εποπτεύει τη διεξαγωγή της εκλογής.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές (7 μέλη) και αποτελείται από τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρεις (3)
ακόμη Συμβούλους. Τα μέλη εκλέγονται με σχετική πλειοψηφία από
αλφαβητικό κατάλογο υποψηφίων, καταρτιζόμενο κατά την ημέρα της
Γενικής Συνελεύσεως. Επί ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των
ισοψηφισάντων.
4. Σε περίπτωση παραιτήσεως, διαγραφής ή εκλείψεως μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου, η κενή θέση πληρούται από τον επόμενο πλειοψηφήσαντα του
ενιαίου ψηφοδελτίου.
ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Αμέσως μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε πρώτη
συνεδρίαση με πρωτοβουλία και υπό την προσωρινή Προεδρία του
πλειοψηφήσαντος μέλους. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση γίνεται η
συγκρότησή του σε σώμα με μυστική ψηφοφορία και η εκλογή Προέδρου,
Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και παραλαμβάνει από το απερχόμενο
Συμβούλιο την περιουσία του σωματείου δια πρωτοκόλλου.
6

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά κάθε τρεις (3)
μήνες, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, και έκτακτα όταν το ζητήσουν
με έγγραφη αίτησή τους τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Εάν ο Πρόεδρος
αρνηθεί ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου
περισσότερο από πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως, τότε
καλούν σε συνεδρίαση τα μέλη που το υπογράφουν.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται
τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η πρόταση
με την οποία τάσσεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών
του σωματείου και το συντονισμό της δράσης του. Εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον
οποιασδήποτε δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή τρίτους, δικαστικώς ή εξωδίκως, και
παρίσταται ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητός του ενώπιον αυτών.
Επιμελείται των της συγκλήσεως των μελών της Γενικής Συνελεύσεως, του
Διοικητικού Συμβουλίου και των τυχόν Επιτροπών σε συνεδριάσεις στις οποίες
προεδρεύει. Καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις
συζητήσεις και εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Γενικής Συνέλευσης. Υπογράφει έγγραφα του σωματείου, εντάλματα για την
πληρωμή δαπανών που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό ή προέκυψαν από
έκτακτες ανάγκες, διορίζει και παύει το βοηθητικό προσωπικό του σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 14
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται και
υποκαθίσταται σε όλες τις αρμοδιότητές του από τον Αντιπρόεδρο και ο τελευταίος
από τον Γενικό Γραμματέα.
ΑΡΘΡΟ 15
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί την αλληλογραφία του σωματείου, επιμελείται των
ανακοινώσεων του σωματείου, φυλάσσει τα βιβλία, τα αρχεία, το μητρώο και τις
σφραγίδες, παραλαμβάνει έγγραφα, τηρεί το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού
Συμβουλίου συντάσσοντας τα πρακτικά των συνεδριάσεων που υπογράφονται από
όλα τα παρευρεθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη. Συντάσσει σε συνεργασία με τον
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Πρόεδρο την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και την
παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.
ΑΡΘΡΟ 16
ΤΑΜΙΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1. Ο Ταμίας εισπράττει τις εισφορές των μελών, κάθε έσοδο ή οικονομική παροχή
προς το σωματείο, εκδίδει και υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις, τηρεί τα
αναγκαία βιβλία και φυλάσσει τα δικαιολογητικά των πληρωμών. Καταθέτει σε
Τράπεζα που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα διαθέσιμα
χρηματικά ποσά πλην των αναγκαίων για τις τρέχουσες, επείγουσες ανάγκες,
εφόσον τα τελευταία δεν υπερβαίνουν το συνολικό ποσό των εκατό χιλιάδων
(100.000) δραχμών ή των τριακοσίων (300) ΕΥΡΩ (EURO). Θέτει την ταμειακή
κατάσταση στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και υποβάλλει στο Διοικητικό
Συμβούλιο τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Για την
πραγματοποίηση πάσης φύσεως πληρωμής τα σχετικά παραστατικά πρέπει να
συνυπογράφονται απαραιτήτως, εκτός από τον Ταμία, και από τον Πρόεδρο του
Σωματείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
2. Το λογιστικό έτος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του εκάστου ημερολογιακού έτους.
ΑΡΘΡΟ 17
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2)
αναπληρωματικά που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση για θητεία τριών (3)
ετών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της
διαχειρίσεως των οικονομικών του Σωματείου. Για τη διενέργεια του ελέγχου, το
Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παραδίδει σε αυτήν, ένα μήνα πριν
από την σύγκληση της Συνελεύσεως, όλα τα απαραίτητα λογιστικά στοιχεία,
παραστατικά έγγραφα και βιβλία.
2. Μετά από τον έλεγχο, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση στο ειδικά τηρούμενο βιβλίο
και υποβάλλει αντίγραφό της στην Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 18
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής
Επιτροπής διεξάγονται με μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (ΕΦΕ) που
εκλέγεται από τη Συνέλευση και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγμένος από τα μέλη
της Πρόεδρος. Εκλέγονται επίσης και τρία αναπληρωματικά μέλη της
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προαιρετικά. Τα μέλη της ΕΦΕ δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το
Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή.
2. Η ΕΦΕ ανακοινώνει τον εκλογικό κατάλογο, που καταρτίζεται κατά την ημέρα
της Συνέλευσης και περιλαμβάνει τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη. Για
την ψηφοφορία εκδίδονται δύο ενιαία ψηφοδέλτια (ένα για την εκλογή του
Διοικητικού Συμβουλίου και ένα για την εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής), στα
οποία αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα όσων έθεσαν
υποψηφιότητα.
3. Η ΕΦΕ μεριμνά για την καταλληλότητα της κάλπης και την ύπαρξη ικανού
αριθμού ψηφοδελτίων, φροντίζει για την τήρηση της τάξης και αποφασίζει για
κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Προβαίνει
σε διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες.
4. Η ΕΦΕ κρατά πρακτικό της ψηφοφορίας, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι
αποφάσεις της.
5. Κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου έχει δικαίωμα να θέτει τρεις έως πέντε
σταυρούς προτιμήσεως στο ψηφοδέλτιο του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν
έως τρεις στο ψηφοδέλτιο της Ελεγκτικής Επιτροπής.
6. Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι επτά (7) πρώτοι σε αριθμό σταυρών
προτιμήσεως και για την Ελεγκτική Επιτροπή οι τρεις (3) πρώτοι.
ΑΡΘΡΟ 19
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία και μέσα:
α. Βιβλίο Μητρώου Μελών, στο οποίο φαίνεται, με αύξοντα αριθμό, το
ονοματεπώνυμο κάθε μέλους, το όνομα πατέρα και μητέρας, η διεύθυνσή του και η
ημερομηνία εγγραφής, η τυχόν ημερομηνία διαγραφής και οι περιοδικές καταβολές
εισφορών.
β. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μελών.
δ. Βιβλίο Ταμείου.
ε. Βιβλίο Περιουσίας στο οποίο καταγράφεται λεπτομερώς κάθε κινητή ή ακίνητη
περιουσία του Σωματείου.
στ. Βιβλίο Εκθέσεων Ελεγκτικής Επιτροπής όπου καταχωρούνται οι εκθέσεις της
παραπάνω Επιτροπής.
ζ. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας.
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η. Κάθε άλλο βιβλίο ή μέσο (ηλεκτρονικός υπολογιστής, μικροφίλμς κλπ.) που
καθίσταται χρήσιμο για την λειτουργία του Σωματείου ή επιβάλλεται από τον Νόμο,
για την πληρέστερη τήρηση των καταστατικών αρχών του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 20
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Οι επιστημονικές εκδηλώσεις του σωματείου είναι δημόσιες και οι διαδικασίες
καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει εσωτερικού Κανονισμού που αυτό
συντάσσει.
ΑΡΘΡΟ 21
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ
Το σωματείο, δια του Διοικητικού Συμβουλίου του, ανακηρύσσει ευεργέτες ή
δωρητές εκείνους που προσφέρουν σημαντική οικονομική ενίσχυση ή αντικείμενα
μεγάλης αξίας.
ΑΡΘΡΟ 22
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Κάθε παράβαση του καταστατικού και της κείμενης νομοθεσίας για τα σωματεία,
που γίνεται από κάποιο μέλος του Σωματείου, καθώς και οποιαδήποτε
συμπεριφορά αντίθετη προς τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Σωματείου ή
ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του μέλους αυτού, αποτελεί πειθαρχικό
παράπτωμα. Πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά και η αδικαιολόγητη απουσία από
τις εκδηλώσεις του σωματείου επί μία διετία, η παραβίαση του παρόντος
Καταστατικού, η παραβίαση αποφάσεων των Συνελεύσεων και του Διοικητικού
Συμβουλίου και η ανάληψη δραστηριότητας που προσβάλλει τη φήμη του
σωματείου.
2. Ως τιμωρία των πειθαρχικών παραπτωμάτων και ανάλογα με την σοβαρότητα του
παραπτώματος επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:
-

Έγγραφη παραίτηση.

-

Στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για ορισμένο χρόνο.

-

Προσωρινή απώλεια της ιδιότητας του μέλους.

-

Διαγραφή.

3. Καμία ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς προηγουμένως να κληθεί εγγράφως ο
παραβάτης για απολογία.
4. Αρμόδιο για την επιβολή των ποινών που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο
είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο επιλαμβάνεται είτε μετά από αίτηση
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οποιουδήποτε προσώπου, είτε αυτεπάγγελτα. Για την επιβολή της ποινής της
διαγραφής αρμόδια είναι μόνο η Συνέλευση των μελών.
5. Αν η παράβαση έγινε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής
Επιτροπής, αρμόδιο όργανο για τον πειθαρχικό έλεγχο είναι η Συνέλευση των
μελών. Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση αποφασίζει την πρώτη σύγκλησή της
μετά την παράβαση, εκτός εάν από την φύση του παραπτώματος επιβάλλεται η
άμεση σύγκληση της Συνέλευσης, την οποία αποφασίζει το Διοικητικό
Συμβούλιο, που συνέρχεται χωρίς την συμμετοχή του μέλους εκείνου που
βαρύνεται με την παράβαση.
6. Όταν αρμόδια για την επιβολή πειθαρχικής κύρωσης είναι η Συνέλευση,
αναγράφεται το θέμα αυτό υποχρεωτικά και επώνυμα στην ημερήσια διάταξη και
καλείται ο παραβάτης με ειδική πρόσκληση που του επιδίδεται με δικαστικό
επιμελητή πριν από πέντε (5) ημέρες με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου να
παρευρεθεί και να απολογηθεί στη Συνέλευση για την κατηγορία που του
αποδίδεται. Η Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία να επιβάλει
οποιαδήποτε από τις ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου, καθώς και καθαίρεση του παραβάτη από το αξίωμά του. Η απόφαση
αυτή λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία. Για την διαγραφή απαιτείται
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων.
ΑΡΘΡΟ 23
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1. Σε περίπτωση διαλύσεως του σωματείου είτε με απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως ή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η περιουσία του σε καμία
περίπτωση δεν διανέμεται μεταξύ των μελών.
2. Για την εκκαθάριση, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί πέραν του έτους, μεριμνά
το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το τυχόν υπόλοιπο της περιουσίας του σωματείου μετά την εκκαθάριση θα
περιέλθει στην “ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΣΟΥΤΖΟΥ”.
ΑΡΘΡΟ 24
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται ή δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό,
συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων ερμηνείας των όρων του, αποφασίζει η
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Γενική Συνέλευση των μελών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού
Κώδικα και των σχετικών περί σωματείων Νόμων.
ΑΡΘΡΟ 25
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το παρόν Καταστατικό, που περιέχει εικοσιπέντε (25) άρθρα, συμπεριλαμβανομένου
του παρόντος, ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα στις 30.1. 2001 από τα -36- (36)
ιδρυτικά μέλη, τα οποία υπογράφουν.
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