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PYΣΕΩΣ ΣΩMΑTΕΙοY

'Ev Θεοοαλοviκn οημεροv την Ι8ην Δεκεμβρioυ l976, ημfραν Σιiββατοv
καi δραν 9.30 π.;μ. oi δπoγεγραμμfvoι, ciπαvτεg "Ελληνεg δπηκooι, θvηλικεg,
μrj θμπiπτovτεg εiq vdμιμ6ν τr κιilλυμα oυvελθovτεg θv τr! κτιρiφ τfrg παλαιdg
Φιλoοoφικfrg Σxoλξq καi θν τQ γραφεiφ &ριΘμ. 42

'Α π ο

φα

o [ ζ ο 1ι ε

ν

l)'Ιδριioμεv θπιoτημovικdv Σωματεiov δπ6 τηv iπωvυμiαν "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΙΣToΡΙΚΗ EΤAΙPEΙΑ., μ6 Eδραν τηv Θεoααλoviκηv καi ακoπoriq τoδq
θv τQ ΚαταoτατικQ dvαγραφoμAvoυg.
2) Ψηφiζoμεv κα[ θγκρivoμεv δμοφιδνωq τ6 δπ6 oημεριvηv f1μερoμηviαν
oυvταxθ6ν Καταoτατικdv, oυγκεiμιενoν ξκ l8 ciρθρωv, δπερ δπεγριiψαμεν
αυμφιilνωg τrβ dρΘρφ 79 τoδ Α.K.
3)'Eκλ6γoμεv παμψηφεi πεvταμελfi πρoσωρινην διoικoδοαv'Επιτρoπηv θκ
τδv δξ fμδν:
α) Bακαλ6πoυλog 'Απ6οτoλo9 τoδ Eδα}γθλoυ
β) Σβoρδvoq Nικ6λαoq τoδ 'Ιωιiννoυ
γ) Καραγιανv6πoυλoq 'Ιωιivvηg τoδ E0oτρατiου

Πρdεδρoq

'Avτιπρ6εδρoq
Γραμματει1g

Tαμiαq
δ) Κoρρθq Θεdδωρoq τoδ Κωv./voυ
ε) Tοtiραg 'Ιωιivvηq τοδ Γεωργioυ
M6λog
καi dvαθ6τoμεv εiq τα0την δπιυg μεριμvτioη διιi τηv κατιi voμov δικαοτικηv ιivαγνιilριoιv τoil Σωματεioυ καi εiτα oυγκαλ6oη ττ]ν Γενικ{ν
Συν6λευoιv τδv μελδν θvτ6g δξαμ{νoυ dπd τfrg κατιi ν6μov δημooιε6oεωq τoδ Kαταατατικoδ πρdq θκλoγηv τακτικ{q διoικτ]oεωg καi θξελεγκτικfrg 'Eπιτρoπfrg τoδ Σωματεioυ, oυμφιilvωζ πρ6ζ τιi διιi τoδ θγκριθ6vτog Καταoτατικoδ πρoβλεπ6μεvα.
'Eφ' 6 ουvετιiγη τ6 παρ6ν, δπερ dvαγvωoθ6v καi βεβαιωΘθv δπoγριiφε-

ται δq Eπεται.

oΙ ΙΔPYΤAΙ
'oνoματεπδνυμog

Πατρcbνυμoν

l)'Aγγ6λoυ "Αλκηg τoδ Γεωργioυ
2) Σβoρ6vοq Nικ6λαog τoδ 'Ιωιivvoυ

3) Bακαλdπoυλoq 'Aπdoτoλoq τoδ Ει)αγγ6λoυ
4) Σαρικdκηq Θε6δωρoq τoδ Χρ{oτoυ
5) Toriραg 'Ιωιivνηg τoδ Γεωργioυ

'Yπoi,ραφη

4

Βακαλ6πoυλοq Κιον/vog τoδ 'Aπcoτdλου
ΚαραΘαvιioηg 'Αθανιioιog τo0 Eiθυμioυ
Koλι6πoυλog, 'Ιωdνvηg τoδ Σωτηρioυ
Στoγι6γλoυ Γειbργιoq τoδ 'Α1ιλλθωg
l0) Toυλoυμdκoq 'Ιωιivνηq τo0 Σιυτηρioυ
ll) Σταυρiδoυ 'Αλκμηνη τoδ 'Aρoεvioυ
l2) Bαρvαλiδηq Σωττiριoq τoδ Λειivδρoυ
l3) Δημητριιiδηg Bαoiλειo6 τoδ Zωtλoυ
l4) Παπoιiλια Bαoιλικr] τoδ Δημητρioυ
l ξ)' Aναoταοioιl 'Ιωιivvηg τoδ E$αγγ6λoυ
16) Xαoιιilτηq 'Ι'ωιivvηq τoδ Kωv/νoυ
6)
7)
8)
9)

l7) Γλαβiναq 'Απ6oτoλoq τotl 'Αθαναoioυ

KATΑΣTΑTΙΚoN
Τoδ θv Θεooαλοviκη iδρυθ6ντoq καi bδρεδoντog oωματεioυ δπ6 τηv
θπωνυμiαν

"EΛΛΗΝΙKΗ ΙΣΤoPΙΚΗ EΤΑtPEΙΑ..

t

''Αρθρoν loν. ΕΠΩNYMΙΑ - ΕΔPΑ.

t

i:3 τit-, iπα:'.'ιlμiαν "EΔ.ΛΙΙ}]]ΙΨ ΙΣΤoΡΙΚH
ΕTAΙPEΙΑ"' μθ θδραv τηv Θεooαλoviκηv (Σπoυδ. Bυζ. 'Ιoτoρiαg).
'ΙΞρrjεται oωματεiοv

t8) Τοιiμηg Δημτjτριoq τoδ Γεωργioυ
l9) K6ντηq Bαoiλειoq τoδ Λυoιμd1oυ
20) Καiμιiκη6 Δημτjτριoq τοδ Bαoιλε[oυ
2l) Πατριν6λη9 Χρfroτog τoδ Γεωργioυ

"Αρθρoν 2oν. Σκοπ69 τfig 'Εταιρεiαg εlναι:

α)'H καλλι6ργεια καi πρorilθηoιq τδv ioτoρικδv iρευνδv θν 'Eλλιiδι.
β)'H dνιiπτιlξ,; iπιoτημovικδν o16oεωv καi δεoμδν μετιi παρεμφερδν iπιοτημoνικιilν oυλλ6γωv τfrg ημεδαπfl6 καi dλλoδαπflg.
γ)'Η τ6vωoιg τoδ θvδιαφθρovτoq πρ6g μελ6τηv ioτoρικιiν Θεμιiτωv καi ιivιi-

Καραγιανν6πoυλo9'Ιωιiν. τoδ Eδoτρα-.iου
Κoρρ66 Θεdδωρog τoδ Κωv./voυ
Σαββiδη6 Γεtitργιog τoδ Πιivoυ
Tαρνανiδηg 'Ιωιivvηg τoδ Xρτjoτoυ
Kρικιbνηq Χρfroτoq τoδ Θωμd
27\ Θεoxαρηg Δημτ]τριog τoδ P{γα
28) Mαλιγκo0δηq Φαiδων τoδ Γεωργioυ

22)
23)
2a)
25)
26)

πτυξιv ioτoρικξ6 οκ6ψεω9.
δ)'Η ioκηo'ιg μoρφωτικfrq θπιδριioεωg εiq εδριiτερα οτριbματα τoi λαoΟ διιi
τfrg μεταδ6oεωζ τaiν πoριoμιiτων τ6v ioτορικδv θρευνδν.
ε)'Η λξψιg παντ6q θv γ€vει μ6τρoυ &πoβλ6πovτoq εi6 την καλυτθραv }πiτευξιν τδν oκoπ6ν τfrg 'Eταιρεtαq.

29) Δημαρig Κωv./νoζ τoδ Θηoθω5

"Αρθρον 3oν. M6'oα tπιτειiξειυg τdlν oκoπr7lν εiναι:

α)'oργιiνωoιq δπιoτημovικδv oυvεδρiωv, oυμπooiωv, oεμιvαρiων.
Δημooiευoιq τδv πoριoμdτωv τ6v θv λ6γφ συvεδρiων, κλπ.
Δημooiευδιq ioτoρικδν μελετδν καi bκδooιq ioτoρικ6ν περιoδικ6v δργtivωv.

'Ιδρυoιq θπιoτημoνικoδ K6ντρoυ, BιβλιoΘηκη6, κλπ.
β) Συμμετo1τ] εig ΔιεΘvξ Συv6δρια, Σεμιvιiρια καi ιivταλλαγ{ dπ6ψεωv δπi
iοτoρικ6v Θεμιiτων.

γ) Διoργιivωσιξ πvευματικδv θκδηλιiloεων, δg μoρφωτικδv διαλ6ξεωv, oυζητι]αεωv, διαγωvιoμδν κιιi παρεμφερδν θν γ6vει θκδηλιboεων'
ι

t:.

F:

*

iι

Ψ!.

*
+

fti,,

fι.,

''Αρθρoν 5oν' Mtλη τfiE 'Εταιρε[αg'

α) Tακτικιi M6λη. Δ6νανται νιi γiνoυv "Eλληvεg [oτoρικoi, θφ' δoov E1oυv
διδακτoρικ6v δiπλωμα θπi Θ6ματo9 ioτoρικoδ περιε;6oμ6νoυ fi dπαo1goλoDvται &πoδεδειγμ6vωq μ6 ioτoρικτ]v oυγγραφικt]v θργαoiαv καi i!1oυv

6

7

παρoυσιdσει dvιiλoγoν oυγγραφικ6ι, Eργoν καi iγγριiφovται εig την δδνα_
μιv τξg 'Εταιρεiαg κατ6πιv dποφdoεωq τoδ Δ.Σ' τii εioηγηoει Τριμελoδg
γνιομoδoτικfrq 'Επιτροπfrg θκ τακτικdlν μελδv.
β)"Εκτακτα MIλη. Δilνανται νιi γivoυν oυνεργιiται ioτoρικδv θπιoτημoι'ικdtι,
κθντρωι,, πτυxιoδxoι Παvεπιοτημιακδv Σxoλδv καi τμημιiτωv Ioτoρικfr g
κατευθδvoειοq καi πτυxιoδ1oι dνωτιiτων o1oλδv κατ6πιν dπoφ&οειυq τoi,
Δ.Σ., τfr εiαηγriο'ει Tριμελoδ6 γι'ι,lμoδoτικfrg 'Eπιτροπfrg iκ τακτικδι,
μελδν, δφ' 6oov dπoδεδειγμ6ι,ωg θvδιαφ6ρovται διιi [oτoρικdg oπoυδdq θ

ρειivαq.

"Eκτακτα Miλη πληροδvτα τιig πρoi-lπoθ6oειg τfrg παραγρdφου α' τoΟ
παρ6ντι)9 ιiριρου ;.vομiζυv"ιι-ιι ιαιι;ιtιL; μij,'11 κα'ιd;;ιv iπιlφιicrεωg τoi
Δ.Σ., τfr εiοηγηoει τfg Τριμελoδg γvωμoδoτικξq 'Eπιτροπfr6'
y)'Αντεπιατ6λλοντα Miλη. 'Αvακηρδooovται δπ6 τoδ Δ.Σ. κατ6πιv εioηγη-

oεωq τfrg Τριμελoδg γνωμoδoτικfrq 'Επιτρoπfrg fμεδαπoi καi dλλoδαπoi
θπιοτημovεg τoU iξωτερικoil ουγκεvτοοLvτεg τιi αiτιi μ6 τιi τδv τακτικδv
μελδν πρoo6vτα 'Eφ' δooν παρioτανται εiζ τdq oυνεδριιioειg b1oυv τιi
αδτιi δικαιιilματα καi δπoxρεriloει,; μb ταq τδv τακτικδv μελδν.
δ)'Επ[τιμα
ωs καi iπ[τιμoι Πρ6εδροι καi 'Αντιπρ6εδροι.

μiλη,
'Aνακηρ0ooovται δπ6 τoδ Δ.Σ., κατ6πιν εioηγ{oεωg τfrg Τριμελoilq γνιυ_
μoδoτικfrg 'Επιτρoπflg "Eλληνεq καt ξ6voι θπιoτημovεg παραox6ντεq
σπoυδαiαζ δπηρεo'tαg εig την io'τoρικr]v iπloτημηv.

"Αρθρoν 6oν. 'Εyyραφrj - διαyραφη μελd)ν.

α)'ll

iyyραφη θv6g μ6λoυq γ(νεται δι' θγγριiφoυ αiτr]οειbq τoυ πρ6q τδ Δ.Σ.,
δπερ dπoφαoiζει τfr εioηγ{oει τfrq Tριμελoδq γνωμoδoτικfrg 'Επιτρoπfrq.
'Ev περιπτιiloει dπoρρiψεωg τfrq αiτηοεωq δ αiτδv διivαται νιi πρoοφιiγη
εig τηv πρrbτηv τακτικηv fi iiκτακτov Γενικην Συv6λευoιv' f|τι6 dπoφα(-

vεται δριoτικδq'
β) Tiν διαyραφην μ€λoυq dπoφαoiζει τj μ6v Γεv. Σ. δν περιπτιilαει παραβιioεωg τoδ v6μoυ ( τoδ παρ6vτoq Kαταoτατικoδ, τ6 δθ Δ.Σ. εig τιiq δξfrq
περιπτιi>αειg: ι) 'Ειiν μ6λo9 δπoβdλη θγγριiφωg τηv παραiτηοiv τoυ. ιι)
'Edν dδικαιoλoγ{τωq καθυoτερfr τηv oυvδρομην τoυ π6ραv τoδ bτoυζ καi
δ6ν oυμμoρφoδται πρ6q dπ6φαοιv τξq Γεv. Συvελε0oεωg (τακτικfrg i|
θκτdκτoυ) θπi θεμdτωv iκτdκτωv oiκoνoμικδv εiαclορδv, εiδoπoιo0μενoν
iγγριiφωg πρ6q τoΟτo Eνα μfrvα πρ6 τ\g διαγριτ.φ{g. 'o διαγραφεig
θπαvθρxεται δφ' δαov καταβιiλη τιiq καΘυoτερoυμ6vαg εioφoρ<ig μ6xρι

καi τfrq ημ6ραq τffg ψηφoφoρiαg πρ6q dvιiδειξιv v6oυ Δ.Σ.
ιιι)'Eιiν dvτιδρQ εiq τ6ν oκoπ6ν κα1 τdg iπιδιιbξειg τξg'Εταιρεiαg ii
παραβαivn
οτατικoi.

iκ

προθ6oεω6 τi βαρεtαq ιiμελεiα6 τιig διατriξειg τoδ Kατα-

γ) Διαγραφ6ν μθλog δικαιoδται νιi προοφιiγn εiq τηv πριbτην dπ6 τfrg διαγραφηζ τoυ, τακτικηv ij Eκτακτοv Γεν. Συv6λευoιν, τ]τιq dπoφαiνεται
δριατικδg περi τfrg διαγραφi1g τoδ πρooφεi)γoντoζ τj μt1, ιδg iπiοηg ι,ιi
doιton καi τηv κατιi τ6 ciρθρov 88 Α.K. προοφυγηv τoυ.
δ)'Η θπανεγγραφη διαγραφθντog μθλου6 δι' dλλoυg λογoυg πλην τδv οiκovoμικδν ιivηκει εig την δικαιoδooiαv τr'1q Γει,. Συvελε6oειoq.
"Αρθροτ' 7οτ,. Δικαιtbματα _' Yπογρεcboειg.
α) Τιi μ6λη ττ]q 'Eταιρεiαg Exoυν τ6 δικαiωμα Ψηφoυ εig τιig Γεv. Συνελε0οεlg, τ6 δlκαiιrlμα τοii θκλθγειν καi τd δικαiαiμα σι}μ'μετ,}χ{g εiq π&aαv

θκδηλωαιv τfrg'Εταιρεiαg.
T6 δικαiωμα τoδ θκλ6γεoθαι E1oυv μ6vov τιi τακτικd μθλη.
β) Τιi μ6λη τfrg 'Eταιρεiα6 b1oυv δπo1ρθωοιv τηρηοεωg τoD Kαταοτατικoi,
καi oυμμoρφιboεωq πρ6c, ταq dπoφdιoειq τfrq Γεν. Συνελειiαεωq καi τoδ
Δ.Σ.

γ)'Η iτηoiα

ουνδρoμr] τdlv τακτικδv καi δκτιiκτωv μελδv καθoρiζεται δπ6
τoδ Δ.Σ.
Τιi θπiτιμα μ6λη δ6v δπoxρεoδvται εig καταβοληv δικαιcδματo6 θγγραφηq

ri iτηoiαg oυvδρoμfrq.
δ) Πσv μθλog δικαιoδται v' dποxωρτ]οη δπoτεδηπoτε, δπoβιiλλov αiτησιv
περι διαγραφfrq τoυ, dλλιi δπoxρεoiται vd καταβιiλn τιig τυx6v κc ,t'' Jτε-

ρoυμfναg τακτικdζ τ] iκτιiκτoυq εiαφoρdg τoυ μθxρι τξq iμ6ραq τξq διαγραφiζ τoυ, oδδ6ν δι4 δικα(ωμα 'ixει Lπi- τfrg περιoυoiαζ τηζ 'Εταιρε[αg.

"Αρθρoν 8oν- Π6ρoι τfig 'Εταιρε[αg.

α) Δικαιιilματα θγγραφfrg, τακτικαi καi ξκτακτoι εioφoραi.
β) Kρατικαi fi dλλαι δπι1oρηγτ]οειg.

γ) Διυρεαt, κληρoδoττ]ματα.
δ) Πdoα v6μιμog εioφoρ<i τi

F-ooδov δπoΘεvδηπoτε πρoε'pa6ψεvov, iδig iκ
πρoι6ντo9 θoρτδv, δκδηλriloεωv διαφ6ρωv, πωλησεωv iντιjπιυν, πε ριoδι-

κδv κλπ.

ε)'H

dκivητo6 περιoυοiα τfiq 'Εταιρεiαq &πoκτdται, μεταβιβιiζεται κλπ.
μ6voν κα'r6πιv dπoφιio'εωg τoδ ημioεoq τoυλιi1ιατov τδv μελδv τflq Γ.Σ.
oτ) Πdoα oiκovoμικη δαπιivη τfrg :Eταιρεiαq πρooριζoμ6νη διιi τrjν Bκπλrjριυoιv τ6ν oκoπdlv αiτfrg iγκρiνεται κατoπιv ιiπoφιiοειoq τoD Δ.Σ- μi
1ρι τoδ πoαoδ τδν 500.000 δρx. Πf ραv αι]τoδ dπαιτεiται dπdφαoιg τηg
Γεv. Συνελευoεω6.
ζ)'o εioφθρωv ειζ τηv'Eταιρεiαν πoo6ν dvιυ τδν 20.00Ο δρx.dvακηριioεται δωρητηq αδτfrg, ffνω τδv l00.000 δρx. dvακηρrjoοεται ειiεργ6τηg
καi δvω τιilv 500.000 δρ1. dνακηριiooεται μ6γαq ε$εργ6τη9.

g

8

πdντα τd μ6λη δηλιiocυοιν θγγριiφωg την oυναiνεσιι' αδτδν θπi τινοg

''Αρθρον 9oν. "oρyανα τfiq Διoικηαεωq'

προτ<ioειυg.

δ) Πρ6q λfrψιν dπoφιiαειυq περi τρoπoπoιηoεωq τοδ Κατα<lτατικoδ ij περi
διαλιioεωg τoil Σωματεioυ, dπαιτεiται τ] παρoυoiα τoi ημioεoq τoυλιi1ιoτoν τlν μελδv καi f1 πλειoψηφiα τdlv τριδv τετιiρτωv (3,z4) τδν παροv_

ΓΕNιΚH ΣYNΕΛΕYΣΙΣ'

'Η Γεvικη Συvθλευαιg dποτελεiται dπ6 τιi μ6λη τfrq'Εταιρεiαg καi εivαι
τ6 dνιilτατoι, δργανov αiτ{g.
'Η Γεvικη Συv6λευοιq τ6v μελδv iκλ6γει τd μ6λη τoδ Δ.Σ. καi τfrg
"Eξελεγκτικ{ζ 'Επιτροπηζ (E.E.)' dvακαλεΙ καi dvτικαθιοτQ ταδτα δι<i
μυοτικfl6 ψηφoφoρiαq. 'Αoκεi τ6v bλεγxov καi τηv θπoπτεiαν τδv θργαοιdlv
τfrg Διoικηoεωq' 'Eγκρiνει τ6v 'Ιοoλoγιoμ6. 'Eλθγγεt τ6'9 dπoφdoειg τoD
Λ.Σ 'Aποιj'αivεται περi τfrq διαγραιοfrc τiilν μελδν, μεταρρυθμiζει τi
τρoπoπoιεi τ6 Kαταoτατικ6ν καi γεvικδq, ιbq ιiνιilτατov καi κυρiαρxoν οδμα,
dπoφαoiζει περi παvτ6g θ6ματoq, μτ] δπαγoμ6νoυ θκ τoi N6μoυ r! θκ τoυ
παρ6vτoζ Kαταoτατικοδ εig τηv dρμoδι6τητα dλλoυ δργdνoυ.

των.

ε) Πρ6q λfrψιν dπoφdoεωq περi μεταβoλfr6 τoi oκoπoΟ τi1q 'Εταιρεiαg dπαιτεiται t'1 ουvαiνεοιg πdντωv τδν μελδv. 'Η oυvαiνεoιq τδν dπovτωv
Ei
{li

t.

ι]

cι)'Η Γεv. Συν6λευoι9 oυγκαλεiται δπ6 τoδ Πρo6δροi.l τακτικdlq μ6v κατ'
Eτog καi ivτ6g τδν μηvδv Mαtoυ-'Ιoυνioυ, θκτdκτωg δ6 δoιiκι6 κρiνει
dvαγκαioν τ6 Δ.Σ., ii fiθελε ζητ{αει τoδτo τ6 l/5 τoυλ6'1ιoτov τδv μελ6v

τflg 'Eταιρεiαq δι' θγγριiφoυ αiτriσεdjζ τoυ πρ6ζ τ6 Δ.Σ. dναγραφo6oηg
καi τιi ουζητητ6α Θ6ματα. 'o Πρ6εδρo9 τo0 Δ.Σ. δπo1ρεoδται θv τfr
περιπτιδοει τα0τη νd καλ6o'η ττiν Γενικτ]v Συν6λευoιv iντ6g δθκα (l0)
fμερδv ιiπ6 τfrq δπoβoλfrg τfrq αiτtjoεωq.
β)'H πρ6oκληoιq διιi Γεvικτ]ν Συν6λευoιv γivεται διιi- πρooκλτ]oεωv dvαγραφoυοiν τ6ν τ6πoν, xρ6νov τξq Συvελε0oεωq, ιδg καi τd oυζητητ6α
θ6ματα, πρ6 π6vτε (5) τoιlλιi1ιoτov f1μερδν.

^

oμ<iτων τfrg ψηφoφoρiαg.

"Aρθρoν l 1oν.
θv dπαρτ(φ καi oυvεδριιiζει θγκ0ρωg θπi

θεμιiτωv τξg fμερηοiαg διατιiξεωq δταv παρioταται τ6 l./3 τδv μελ6ν
τfrq 'Εταιρεiαq.
β) M{ tπιτευ1θεiοηg dπαρτiαq κατιi τηv πριΙlτηv Συν6λευoιv, oυγκαλεiται
νθα τoιαδτη ττjv iπoμ6vην μθ τιi αδτιi θ6ματα ημερηoiαq διατιiξεωg
dvευ dποατoλξq νθωv πρooκληoεων.
Kατ' αδηv f Γεν. Συv6λευoιg oυvεδριdζει θγκ6ρω9 καi εδρioκεται δν
dπαρτtφ δοαδτ]πoτε καi tιiv εivαι τιi παρ6ντα μ6λη.
γ) Αi ιiπoφιiοειq τflg Γεv. Συvελειjoεωg λαμβιivovται κατ" dπ6λυτov πλειο*
'Aπ6φαoι9 δπi Θθματog μ{ dναγραφ6ντog
ψηφiαν τ6v παρ6vτωv μελδν.
θv τfr προοκληoει εΙναι dκυρoq.
'Η dπ6φαοιg δδναται νιi ληφθfr καi ivευ ουνελειioεωg τdlv μελ6v, idv

"Αρθρoν Ι2oν.

α)'H τακτικη Γεν. Συνθλευoιq oυγκαλεiται θvτ6g τδv μηvδv Mαioυ-'Ιoυνioυ
δκιiοτoυ Eτoυg. 'Αvιi τριετiαv θκλ6γει τ6 Δ'Σ. καi τηv 'Εξελεγκτικηv
'Eπιτρoπτjν frq fl θητεiα ε[ναι η αiτf μ6 τηv τoδ Δ.Σ, Διιi τιi dvωτ6ρω δργανα τfrg 'Eταιρεtαg καταρτiζεται καi κατdλoγo6 τριδν (3) dvαπληρω_
ματικδv μελδv θκ τδv θπιλαx6vτωv κατ' dριθμ6v ληφθειoδv Ψτiφωv'
'Eταιρεiαq θκλεγ6_
β) τηs Γεν. Συvελεδοιωg πρoεδρει]ει τακτικ6v μ6λo9 τflg
'Ωoα6τω9
iκλ6γεται
καi Γραμματειig
Γεν.
Συνελε6αεωq.
δπ6
τfrq
μεvoν
Γεν. Συνελειjοεωg δι<i τηv τηρηoιν Πρακτικδν. Γρqμματε6g διjvαται vι1L
,.,\-_
δκλεγfl- καi bκiσRτov μ6λoq fi dvτεπιoτ6λλoν.
πρo1ωρηon εig Θεματα fμερηoiαg διατdξεωq
f,αtν
η Γεu--Σ,,ν€λ-.ιευoιq
Υ
.'.11'-=;-_*_a'Ξ
'-hπιτρoπη
εξ εκτακτωv μελωV τηζ
1κλΨξgιι1€
Ψ
ε^J9
.tφoρευτικη
i'ε.oΦ*Gfffiρ6ντωv
|-,τr!n'try. 9r τ,l\\/ παnο\/τrl\\/ ,,ρx7Ξi-}nγον
.ff. onoiiξΞtν-o,
δrr,l]FiTv-oι f1
fr διεξαγωγη
διεEαγαlνli [
με{δili1ργoν τfrg
μετιi τoD Πρoεδρεiδffig Γεν. Συνελε6δΓω9 τfrq ψηφoφoρiαq, i διαλoγτi f
,iαi καταμ6τρηοξ?δτrγηφωv, καΘιbq καi η αιlvταξrg Πρακτικoδ dπoτε-ι

"Αρθρoν l0ον.

α)'Η Γεv. Συv6λευoιg εδρioκεται

δiδεται δγγριiφωq.

ru

εiτε dτoμικδq

δπ6 τdlν δπoψηφiωv, ε1τε κατ6πιν πρoτιioεωg τριδv (3) μελδv.
'o Κατ<iλoγoq τδv δπoψηφiων καταρτiζεται δπ6 τoδ Πρoθδρoυ τfrg Γε_
--Ξ
νιRq Συνελεrioεωg καi περιλαμβιiνει μ6νoν τακτικιi μθλη'
'Eφoρευγ) Αi ιiρ1αιpεoiαι διενεργoδvται μυoτικδq θvrbπιov τflq Tριμελoδζ
'Eπιτρoπfr6.
τικfrE
'Ωoαδτωq μυoτικδq διιi ψηφoδελτiωv διενεργεiται πioα ψηφoφoρ[α θπi
θεμιiτωv θμπιoτoo'6vηq πρ6ζ τηv διoiκηoιv καt πρoοωπικδν ξν γ6vει θεμιiτων.

il

ττjv 6γκριoιv τoδ oiκoνoμικoi dπoλoγιoμoi, τξq' λoγoδooiαg καi iλ_
λων θεμιiτωv αi dπoφιioειg λαμβιivoνται δι' dνατ&oεωg τfrg xειρ6q. 'H
'Eφoρευτικτ] 'Eπιτρoπr] θπιλαμβιiνεται τoδ bργoυ τflq θγκ0ρoυ καi γvηαiαg διεξαγωγfrq τ6v &ρ1αιρεoι6v. 'Eπιτυ16ντεg θεωρoδvται oi λαβ6vτεq

Διιi

τοΟq πλεiovαg oταυρoδg πρoτιμηoεωq, θv iooψηφiφ θνεργεiται κλtiρωoι6

1l

l0

η πλειοψηφiα τδv μελδι, αiτoD. Αi dποφιioειg τoυ λαμβιivοι,ται κατd
iv icroψηφ(α δ6 δπεριο1ιiει 'fi ηlflφιlq τοi,

iπ6 τfrg 'Εφoρειlτικfrg 'Επιτρoπfrg.

Mετd τιi πiραg τfrg 'Εκλoγξι" t'1 'Eφορευτικη 'Επιτρoπη ουι,τdoαει Πρα_
κτιt(6v δπερ καταxιoρεiται εig τd Πρλτττ?E*τft Γεv. Συvελεδoειυq καi
oπερ ilπoγρdφεται [lπ6 τi1g 'Eφορειlτικfrg 'Επιτρoπfrq καi τoΟ Πρoθδρoιl

π7.ειοψηφiαv τδι, παρ6vτιυv,
Π ρυεδρor

τoil Καταοτατικoil καi dπoφαοi'(ει iπi παvτ6g θεματog dιροριδντοg τηι,
iκπληρωοιv τδv iπιδιωκoμivωv oκοπδv, διαxειρiζεται την περιclυοiαι'
τ!q 'Εταιρεiαg καi θκτελεi τdg dπoφdοειg τflg Γεv. Συνελεi-,oεωgΣυvτdοoει τ6ν 'Eοωτερικ6v Καvoνιoμ6v τfrq 'Εταιρεiαq ioxioντα μ61ρι

τfrg Γεv. Συvελεδoειυg'

Kατιi τηv τακτικηv Γεv. Συνθλευοιν bκιioτoυ ξτουξ τ6 Δ.Σ. λoγoδoτεΙ
πεπραγμι6ι,ωv τoi πρoηγoυμ6vου F.τoυg. 'Αvαγιγvιiloκεται δ
dπoλογιομ6g καi δ icroλoγιομιig τ{6 ταμειακξg διαγειρioεοlg, δq καi
δκθεοιg τξq 'Εξελεγκτικflq 'Επιτροπηg θπi τοδ θλθγxoιl τfrq διαxειρiοεωζ' ιδ_c καi ξ τιiν πρdLεων τoδ Δ.Σ. μεΘ' δ il Γεv. Συv6λευοιc iγκρiνει
η μη ταDτα.
Kατιi τ{ν αδπjv Γ.Σ. iγκρiνεται καi δ πρoδπoλoγιoμoq τδν io6δωv καi

iπi τδv

τi1q τυ16v καταργησεωζ l-i τρoπoπoιηοεωg τoδτoυ δπ6 τi1q Γ.Σ.

τ'1

θξ6δωv τοδ dρxομivoυ bτoυg, τ6ν δπoioν δπoxρεωτικδq καταρτiζει τ6
Δ.Σ.

oτ) M6xρι τfrq oυγκροτηοειυq εiq oδμα τoδ vξoυ Δ.Σ. f1 παλαιιi διoiκηoιg
θξακoλoυθεi διαxειρι[oμ6vη τιig iπειγoιlοαq δπoθfαειg τfig'Eταιρεiαg.
"Αρθρον Ι3ον' Διoικητικδν Συμβoιjλιoν..

α)'Η 'Eταιρεiα διoικεiται δπ6 τoil Δ.Σ. dπoτελoυμ6νoυ δξ θvν6α (9) μελδv
αι]τoδ τακτικδv δκλεγoμfvων ,,,ιi τριετiαv. i,π6 τηg Γ.Σ. o6+ερxoμiνηq
πρ69 τoδτo κατd ττ]v λfrξιv ιηg θητεiαg τoδ Δ.Σ., τfrq παραιtoεωq τi
παΟoεωg αirτoδ.
Bκλεγθvτεg oυvθρ1ovται εig πρcδτηv συνεδριασl'ν τfv iπα6ριov τfr6
iκλoγfrg αιjτδv κατ6πιν πρooκληοεωg τoD Πρo6δρου τξg Γεν. Συνελε0οεωq τi καi &vευ πρooκληoεωq καi δπ6 την Πρoεδρiαv τoδ πλειoψηφiσαντoζ μ6λoυq τξg 'Eταιρεtαζ και συγκροτoDνται εiq o6μα, θκλ6γoντεq

oi

μεταξ6 τωv Πβεδρov, 'Avτιπρ6εδρον, Γεv. Γραμματ6α, Ταμiαv.
β)'FΙ Θητεiα τδν μελδv τoδ Δ.Σ' εiναι τριετηg dρxoμ6νη dπ6 τξg bπoμ6vηg
τfrq θκλoγ{q.

γ) Τιi μ6λη τoδ ΔΣ. εiναι dλληλεγγδωq δπειiθυvα bvαvτι τflg 'Εταιρεiαg διd
τιiq bκ δ6λoυ { βαρεiαg dμελεiαq r]θικιiq καi δλικιig ζημiαs τfrq 'Eταιρεiαq, δ0ναvται δ6 v' dvακληθδoι δπ6 τfrq Γεν. Συvελειjoεωg δι' dπo_
φιio'εωq λαμβαvoμ6vηg κατ' dπ6λυτov πλειoψηφtαν τδv παρ6vτωV μελδν,
διιi τr]ν dνdκληoιv δμωg τoδ Πρo6δρoυ τoδ Δ.Σ. dπαιτεiται πλειoψηφiα
τ6lν 2/3 τδv παρ6ντων.

δ) T6 Δ.Σ. συvεδριι1ζει

&παξ_ τoυλd'119i-1ρν' rαrιi'διμηΦ_ν_'lη πρoακληoει
τoδ Πρoθδρoυ, θγγριiφωg, θκτιiκτωg δθ θιiv κατιi τηv κρισιν τoδ Πρo6δρoυ παραoτη ι&vdγκη τi ζηττ]oωoι τoδτo διjo (2) τουλιi1ιoτov μ6λη τoδ
Δ.Σ. δι' αiτηoεω6 εig τiv δ6ov ν' d,vαφ6ρωνται τιi πρ69 oυζητηoιv θfματα.
ε) Τ6 Δ.Σ. εδρiοκεται iν dπαρτiψ iφ' δooν κατιi ττjvουvεδρiαν παρioταται

'.

οτ) Τ6 Δ.Σ. διoικεi δπειlθilνωq τηv'Eταιρεiαν βιioει τδν κειμfνιυv v6μωι'καi

ζ)

'Επi θεμιiτιον πρoκυπτ6ντrοv τ6 πρδτov, τ6 Δ.Σ. δπoxρεοiται ι,ιi
λiοη lκτακτον Γεν. ΣijvfJι;υσιν καi εiαηγηΟfr εig α'jτ:iv.
Mθλog

τ_oδ

Δ.Σ. dπoυoιιiζoν dδικαιoλoγητωg

τi civευ

oιlγκα-

dδεiαg τoδ Δ.Σ. πλ6oν

τδv 4 κατd οειρdv ,τυνεδριdοεωv fi καΘυοτερoiv τηv καταβoληv τδι,
εiοφoρδν τoυ πλ6ov τοδ δτoυg, dvτικαΘioταται δπd τoil κατιi oειρdν
πλειoψηφioαντog oυμβoιiλoυ, γινoμθvηq μνεiαq εiq τd Πρακτικd συvε-

δριdοεωv τo0 Δ.Σ'
Τoια0τη dvτικατtiοταo,q δυνατr' vιi γivn διιi τρεiq τ6 πoλ6 oυμβoιiλoυg.
Mετιi ταδτα τ6 Δ.Σ. δπο1ρεoDται εiq παρciiτηoιν' δτε καλεiται f1 Γ.Σ.
διιi vιi dναδεiξn v6ov Δ.Σ.
'Η ιiντικατdστασιζ τoi Πρo6δρoυ γινεται π6ντoτε δι' &πoφιioεωζ τηζ
Γ.Σ. καi διιi τfrq πλειoψηφiα6 τ6ιν 2/3 τδν παρ6ντων.
'Εv περιπτι.iroει παραιτηoεωq μ€λoυg τoδ Δ.Σ. dvατcληρoi τοδτo δ κατιi
σειρdv πλειoψηφioαg oδμβoυλog, }v iοoψηφiψ καλεiται δ πρεαβδτερog.
η)'o Πρ6εδρο9 τoδ Δ.Σ' Lκπρooωπεi τηv ' Eταιρεiαν θv6πιoν πιioηg 'Aρxfrg'
διoικητικξg καi δικαοτικfrq καi καΘ' δλαq αiτflq τιiq οx6oειg, iπιβλ6πει
καi παρακoλoυΘεi την dκριβfr τηρηοιv τoil Kαταoτατικοδ, τoδ ioωτερικo0 καvovιoμoδ, τδv dπoφιioεωv τoδ Δ.Σ. καi τδν Γεv' Συvελει]οεωv.
Συγκαλεi, πρoεδρεδει καi διευθδνει τιiq ουvεδριιioειg τoδ Δ.Σ. καi τδν
Γ.Σ., δiδει τ6ν λ6γoν εiq τoδg ζητoiνταq τoδτoν κατd oειριiν καi &φαιρεi
αδτ6ν ιiπ6 τoιig iκτρεπoμθvoυg, κηρδσσει τr]v bvαρξιv καi λfrξιv τlv συζητηoεωv και συvεδριdσεωv τoδ Δ.Σ. καi τδν Γ.Σ., Θ6τει τιi ζητιjματα
εig ψηφoφoρiαv. Διακ6πτει τ'i λ6ει oiανδτiπoτε oυvεδρiαoιν δταv θεωρfr
τoδτo dvαγκαiov, ξκτελεi τιiq dπoφιiοειq τoδ Δ.Σ. καi τδν Γ.Σ.'Yπoγρdφει μετd τoδ Γεν. Γραμματ6ωq πιivτα bv ytνει τα'fyyραφα, ξ κα( τd Πρακτικιi τoδ Δ.Σ. καi τδν Γ.Σ., τd δ6 xρηματικd iγτdλματα δπoγρdφει
μετιi τoδ Tαμioυ.
Τ6v Πρ6εδρoν, dπ6vτα τ| κωλυ6μεvov dναπληρoi δ 'Avτιπρ6εδρoq, iv
κωλ0ματι δ6 καi τo6τoυ.9τεc.o.9Ο:qε9-E Ιφy σ9μβoι]λων, πληv τoδ Γεv.
Γραμματθωq, Kαι τoιΙ Tαμioυ.
Θ)'o Γενικ6g Γραμματειjg εivαι δπεrjθυνoq διιi την dλληλoγραφiαν τfrg 'Εταιρεiαq, καταρτiζει τ{ν {μερηoiαv διιlταξιv τδv oυvεδριιioεωv τoδ Δ.Σ. καi
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τoι Δ.Σ. καi τf1g Γ.Σ.,
δπoγριiφει ταDτα μετd τοil Πρo6δρoυ, δπoγριiφει μετd τοι Προ6δρoι, π&v
iξερx6μενον Eγγραφoι,. Δ0να.ται νd πρoολαμβdν'n βoηθ6ν τoυ διιi τl1v
τfrq Γει,ικfrg Συνελε6oεαlg, συvτdσσει τιi Πρακτικd

ι)

'Εταιρεiα δ6vαται νd καταοτfr μ6λο9 "oμοοπoνδiαg Συλλoγωι, τj 'Εταιρει6ν τfrg αδτξg μoρφηζ καi θπιδι6ξεων παρoμoiων κατ6πιν dποφd_
oεωg τfrg Γεv. Συνελεrjoεωg dπαιτoυμ6νη6 πλειoψηφiαg τδv 2./3 τ6ν
παρ6ντωv μελδv καi δπ6 τ6ν πρ6oθετov περιoριομ6ν vιi &vτιπρooωπε0-

γ)'Ι_Ι

τηρηoιv τδν πρακτικδν bν μθλοg τακτικ6ν τi bκτακτοι,. 'Ενημεριδνει τ6
μητριlov τδν μiλδν τfrg 'Eταιρεiαg. Tηρεi τo Πρωτoκoλλοv τδv εioερ1ο'Εταιρεiαg καi φυμ6vιov καi δξερxoμ6νιυν iγγρdφωv, τ6 'Aργεioν τflg
'Eταιρεiαg.
λdooει την οφραγiδα τξq

'o

Tαμ|αg τηρεi τιi λoγιοτικd βιβλiα θο6δων καi δξ6διυv, δπoγριiφει
τdq διπλoτiπoυg dπoδεiξειg δι' δv εioπρtiττει τιig ουνδρομιig τδv μελδv
καi διιiφoρα δooδα τfrq 'Eταιρεiαg. Συνυπoγριiφει μετιi τoδ Πρo6δρoυ τti
"lρτματι::6' ivτιiλματα. 'E,lεργεi τd"; π}.ηρrι1ιιiq.'o Tα111αq flτοxρεοΓ,ταl
νιi καταθθτfr παρd τιvι Τραπ6ζn iπ' δν6ματι τfrg 'Eταιρεiαq τιi εioπραττ6μενα xρr]ματα, δξαιρ6οει bv6g πoοοi, τ6 δποiov καθορiζεται θκdοτoτε

δπ6 τoi Δ'Σ. dvαλ6γωg τδν πρoβλεπoμ6vωv τρεχoυσδv dvαγκ6ν. 'o
Ταμiαg δπo1ρεoδται νιi Θ6τη εig τr]v διιiΘεοιν τoδ Δ.Σ. πρ69t}"εyγoν τ6
Ταμεiov, δoιiκι6 τoδτo f|Θελε κριΘfl dπαραiτητoν. MεριμvQ διιi την
κανoνικ{ν εioπραξιν τiν συvδρoμdlv καi dvαφfρει πlv μθλοg τξ6 'Eταιρεiαq τ6 δποiov καθυoτερεi τιiq τακτικdg crυνδρoμιig τoυ π6ραv τoδ
6τoυ9. 'o Tαμiαq μετd τoδ Προ6δρoυ &vαλαμβιivει κατ6πιv dπoφιiοεωg
τoD Δ.Σ. δλαq τιiq δφιoταμ6να9 καταΘeσειζ. 'Ev dπoυoiψ τoD Πρo6δρoυ
διjvαται vιi ιivαλιiβη ταr5ταq μετιi τoδ Γεν. Γραμματθωq.
ια)'o Σ(lμβoυλoq' μετLγει εig τιig oυvεδριιioειq τo0 Δ.Σ. καi ξκτελεi τd εiδικd
καθiκovJg-τιi .δπoiα τoδ dναθθτει τ6 Δ.Σ.
'' Αρθρον

t

4oν' Εξελεκτικη Επιτροπη.
'

'

"o

iλεγ1oq καi f1 θπoπτεtα τξq δια1ειρio'εωg τoδ Δ.Σ. dvατiθεται εi6
Tριμελfr iκ τ6v μελ6v τflg 'Εταιρεiαq 'Eξελεγκτικην 'Eπιτρoπηv, θκλεγoμ6νηv, δg dvωτ6ρω, δπ6 τξq Γ.Σ.' τiτιq πρoβαiνει κατιi τακτικιi 1ρo-

νικιi διαoτηματα εiζ τ6ν ilτεyxoν τδν βιβλiων καi λογαριαoμδν

τξ6

'Eταιρεiαq καi δπoβιiλλει εig tν iτηo'iαν τακτικηv Γεv. Συvfλευoιν 6κΘε-

oιν θπt τo0 tvεργηθ6ντog iλ6γ1oυ.

'Η

'Eξελεγκτικr] 'Eπιτρoπr] δικαιoδται δι' αiτηoειilg τηg πρ69 τ6ν Πρ6εδρov τoδ Δ.Σ. νιi ζη'rioη ττjν oιiγκληoιv τflq Γ'Σ. διιi πρoκOψαv θπεiγov
ζriτημα dφoρδv εig τtjv oiκovoμικηv διαxεiριoιv τflq 'Eταιρεiαq.

"Αρθρoν Ι5oν. Συνερyααfα

μi

d.λλουg Συλλδyoυg κα{ λoιπιi Σωματe7α.

α)'Η 'Eταιρεiα αυvεργdζεται μ6 dλλoυq Συλλ6γoυ9 θπιδιιbκoνταq τo0q αδτoδ6 ii παρεμφερεig θv γθvει oκoπo0q.
β)'H 'Eταιρεiα δδvαται νιi ο'υvεργαζεται μ6 dναλ6γoυq Συλλ6γoυ9 τoi
θξωτερικoδ θπιδιιbκovταg παρoμoioυζ θv γθvει σκoπoιiζ.

oυv oδτoι τουλιixιoτov την oxετικ{ν πλειoψηφiαν

τiv

θγγεγραμμ6ωv με_

Λωv.

"Αρθρoν Ι6ον. Διιiλυoιg τfig 'Εταιρεfαg.

Η 'Eταιρεiα διαλδεται κατιi π<ivτα χρ6Voν δι' dπoφιioεωζ τηζ Γεv. Συvελε6oεrιq τδv μελδν.
'Η 'Eταιρεiα διαλ6εται &μα δg τιi μ6λη αδτfrg θμειιbΘηοαν εig δλιγιbτερα
τδν δθκα, καi εig πd<rαν dλληv περiπτωοιv πρoβλεπoμ6vην δπ6 τoδ
ν6μoυ καi'iδiφ τoδ ffρθρoυ lΟ5 τoδ 'Αoτικoδ Kιbδικog.
Πρ69 λfrψιv dπoφιiοεωg περi διαλ0σεωζ τηζ 'Eταιρεiαq, dπαιτεiται f1
παρoυοiα τo0 {μioεoq τουλιi1ιoτοv τdlv μελδv καi f πλειoψηφiα τδv
τριδν τετdρτων (3/4) τδv παρ6vτωv μελδν τflg 'Eταιρεiα6, δπ6τε θκλ6γε'ται τετραμεληg ' Επιτρο πi1 πρ69 θκκαθιiριoιv τfrg περιoυoiαζ τη-ζ. fiτιζ
'

διατiθεται εig τf v Φιλoooφικτ]ν Σ1oλ{ν τoδ 'Αριστοτελεioυ Παvεπιοτημioυ Θεooαλoviκη6.

"Αρθρoν Ι7ον. TΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑTΑΞΕΙΣ'

α) T6 πρδτov Δ.Σ. καi f 'Eξελεγκτικη 'Επιτρoπr] θ6λoυoι θκλεγξ δπ6 τflg
πρ6τηζ Γ.Σ., fiτιg θd oυνθλΘη bvτ6g 6ξ μηvδv μετιi ττjv δημoοiευoιν
τoδ παρ6ντoq Kαταoτατικoδ, oυγκαλoυμ€νηg πρ6q τoiτo δπ6 τoδ πρoσωριvoδ Δ.Σ. τoδ iκλεγ6ντoq δπ6 τfrg Συνελε6oεω9 τδν iδρυτικ6ν μελδν
καi oδτιvoq 1ργoν εiναι f1 θπιμ6λεια τfrq ουγκρoτησεωζ και τξg voμiμoυ
dναγνωρioεωζ τηζ' Εταιρεiαg.
β)'Η 'Eταιρεiα Exει iδiαv oφραγiδα

φ6ρoυσαv κυκλικdlζ τηv θπιγραφτ]ν
.,EΛΛHNΙKΗ ΙΣTOΡΙKFΙ EΤAΙPEΙA"' δq καi τriv tvδειξιv τoi bτoυζ
tδριioεωg, i\τoι 1977. Πληv ταδτηg τ] 'Eταιρεiα θ<i xρηοιμoποιf καi

bτθραv o1ηματog παραλληλoγριiμμoυ διιi τιig θoωτερικιig κυρiωq ιiνιiγκαg
τfrq λειτoυργiαq τηg μ6 τιiq αδτιiq δg dvω θvδεiξειg καi ττ]v πχηρη διεδθυν-

oιν αδτξq.

γ) T6 Δ.Σ. δ0ναται νιi oυντιiξη δοωτερικ6v Kαvovιτsμ6v, δι' oδ θd καθoρi-

ζωvται λεπτoμερ6oτερoν τιi δικαιrilματα καi αi δπo1ρειboειq τδv μελδv δq
κα( δ τρ6πog διεξαγωγ{q τ6v iργαoιδv τfrg 'Eταιρεiαg' Mθ1ρι τ{g oυvτdξεωg tsγκρioεωg καi io1δog τoδ iv λ6γφ θoωτερικoδ Καvovιoμoi, θd
δφαρμ6ζωvται αi διατιiξειg τoi, παρ6vτoq.
δ) Π&v δ,τι δ6v πρoβλ6πεται δπ6 τoδ παρ6ντo9 Kαταoτατικoδ καi τoδ oυvταxθηοoμθvoυ θοωτερικoi Kαvovιoμoδ, ρυθμiζεται δπ6 τδv διατdξεων

τoδ Α.K. καi τδv οxετικ6ν vdμωv.
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''Αρ0ρoν l8oν.

'Αριθμoq

Τ6 παρ6ι, Kαταoτατικιiv συγκεiμε\,oν ξκ δ6κα ιiκτιb (l8)

ιiρθριυν, δνε-

κρiθη αημερov κατ' dρθρoν καi Aν τιi oυv6λω τoυ κατιi τηv ουγκ6ι,τριυ_
αιι,τδv [δρυτικδν μελδν τflg I8ηg Δεκεμβρ{oυ l976 κα( Θd iο1ιlon ciπο
τfrg ημερoμηviαq δγγραφfrg τ{q θγκριτικfrg dπoφdoεωq τfr6 Δικαoτικfl-c
'Αρxηs εiq τ6 οiκεioν Bιβλioν τoδ Πριυτοδικεioυ Θεooαλoι,iκηζ.

'Εv Θεooαλoviκη τi l8n Δεκεμβρi'oν l976

oΙ ΙΛΡYΤAΙ
'oνoματεπtbl,υμoν

Πατρtilνυμον

l)'Αγγ6λoυ -Αλκηg τoδ Γεωργioυ
2) Σβoρdlνog Nικ6λαog τoδ 'Ιωιivvoυ

3) Bακαλιiπoυλog 'Απdoτoλog τoδ Eδαγγ6λoυ
4) Σαρικιiκηg Θε6δωρog τoδ Xρr]o'τoυ
5) Τoiοι ; 'Ιωιivvηg τoδ Γεωργioυ
6) Bακαλdπoυλo6 Kωv,/vog τoCl 'Aπooτ6λoυ
7) Καραθαvιioηg 'Αθαvιioιoq τοD E0θυμioυ
8) Koλιoπoυλog 'Ιωιiνvηq τoδ Σωτηρioυ
9) Στoγι6γλoυ Γ-,ilργιoq τoδ 'ΑxιλλEωq
l0) Τoυλoυμdκog -Ιωιivvηg τoδ Σωτηρioυ

ll) Σταυρiδoυ'Αλκμηvη τoδ'Αρoενloυ
l2) Bαρναλiδηg Σωτι]ριoq τoδ Λεdvδρoυ
l3) Δημητριιiδηg Bαoiλειοq τo[l Zω1λoυ
Ι4) Παπo0λια Bαoιλικ{ τoδ Δημητρioυ
Ι5)'Αvαoταoioυ'Ιωιiννηg τoδ Eιiαγγ6λoυ
l6) Χαoιιbτηg 'Ιωιivvηq τoδ Kων/νoυ

Ι7) Γλαβivαg 'Απ6oτoλog τoΟ 'ΑΘαναοioυ
l8) Τoιiμηq Δημ{τριog τoδ Γεωργioυ
I9) K6vτηq Bαoiλειo6 τoδ Λυoιμιixoυ
20) ΚαΙμιiκηg Δημ{τριoq τoδ Bαoιλεioυ
2l) Πατριv6ληg ΧρQoτog τoδ Γεωργioυ
22) Καραyιαvν6πoυλog 'Ιω<iν. τoδ Eδoτρατioυ
23) Κoρρtc' Θε6δωρo9 τoi Κων/νoυ
2a) Σαββiδηg Γειλργιοg τoδ Πc1νoυ
25) Tαρvαviδηg 'Ιωιivvηg τoδ Xρ{oτoυ
26) Κρικιilvηg Χρfloτog τoi Θωμd
27) Θεoaαρηg Δημ'ι]τριog τoir Pηγα
28) Mαλιγκo6δηq Φαiδωv τoδ Γεωργioυ
29) Δημαρdq Κωv/vo6 τoδ Θηo6ω9
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Τo ΠoΛYMEΛEΣ ΠPΩToΔΙΚΕΙoΝ ΘΕΣΣΑΛοNΙKΗΣ
ΣYΓΚEΙMΕNON iκ τδιl Δικαοτιilν 'Ιιυciννoυ Παρποιiλα, ΠρofιSρoιl,

Xρηoτιlι'l Δαρd, Πρωτoδiκoυ. Γεωργioυ Σερδiνη^'Εμιμioθoυ Παρ6ι\ρoυ

(κωλυομ6ι,ιυv τδν λoιπδν Δικαoτδι,), Εioηγητοδ καi τflg Γραμματf ιυq
'Ελπιviκηg Θεoπiδoυ.
ΣYΝEΔΡΙAΣΑN δημooiφ καi θv τιp dκρoατηρiφ τoιl την 2αv Φεβρoυα_
ρioυ l977,'iνα δικriοη θπt τηq ι)π' αi1ξ. dριθμ. 37ll3-ι-l9l7 αiτι1οεωg περi
dναγvωρiοεωg ο'ωματεioιl.
ΤΩΝ ΑΙΤoYΝΤΩN: l) Bακαλoπoυλoυ 'Αποoτoλoι, τοδ Ειiαγγiλoυ. 2,)
Σβoρrbvoυ Nικoλtioυ τoδ 'Ιωrivvoυ, 3) Καραγιαvvoπoι]λoυ 'Ιιυιivvoυ τoδ
Ει)ατρατioυ, 4) Κoρρ6 Θεoδιbρoυ τoδ Kωvoταvτtνoυ καi 5) Τoιiρα 'Ιωιivvoυ
τoδ Γειυργioυ, κατoικων dπιivτωv Θεooαλoνiκηg, ιilg μελδv τfrg πρooιυριvfrq
διoικηοεωq τoi ιπ6 ιiναγvιilριoιν oωματεioυ δπ6 τηv iπιυvυμιiαv "EΛΛΗNΙ-

ΚH ΙΣΤoΡΙKH EΤAΙPΕΙA-. παPαστdvτωv διιi τoδ πληρεξoυαioυ τιυv
δικηγdρoυ 'Αvδρiα Λιιilvη 1A.λ{. l023)' καταθfσαvτoζ πρoτtiαειg, συμπαριoταμ€voυ κα( τoi, doκoυμAvoυ Γ. 'Απooτoλιiκη.
Πρoκειμ6vηg αυζητηoεωg iπi τξg δπoθ6oεω9 ταιiτηq, παρ6oτηo'αν o[
αiτoδvτεq ιδg dvωτ6ρω oημειoiται καi ητηoαvτo τιi ξν τοig πρακτικoig.
ΣKEΦΘΕN ΚATΑ ΤoΝ NoMoN
EΠΕΙΔH, τ] δπ6 κρioιν αiτηoιg, διιirκoυoα τηv iγγραφην τoδ αiτoiντog
δπd 'iδρυoιv oωματεtoυ, δπ6 την iπιυνυμiαν "ΕΛΛΗΝΙKH ΙΣToΡΙΚΗ

ETΑΙΡEΙΑ" μ6 Eδρα ττiν Θεοοαλov[κην, εig τ6 παριi τri Δικαoτηρiφ τoιiτφ
τηρoιiμεvov βιβλiov oωματεiωv, εlvαι vdμω βιioιμoq, δρειδoμι6vη iπi τδv
διατιiξεων τ6v dρθριυν '78 i'π., Α.K. καi Ι07 Εio. N. Α.Κ., dρμoδiιυg δf
φερoμ6νη ivιilπιov τοδ Δικαoτηρioυ τo0τoιl, κατιi τηv πρoκειμ6νην διαδικαoiαν τfrg δκoυoiαq δικαιoδooiαq (dρΘρ. 739, 740 παρ' Ια καi 787 παρ. Ι
K.Πoλ'Δικ.), δθov δπωg iξεταoΘfr καi κατ' oioiαν.
EΠEΙΔH θκ τδv θπιoυναπτoμ6νιυν τfr αiτ{οει θγγριiφωv καi δrj α)

τoδ

dπ6 l8/12/1976 πρακτικoδ iδρOoεωg Σιυματεioυ, β) τoδ δπd iδiαv ιδg dvιυ
xρovoλoγiαν Kαταoτατικoδ oυγκειμivoυ iξ dρΘρων δiκα δκτιb (l8),
dμφoτ6ρωv δπoγεγραμμ6νων }ξ εjiκooι ivvfα (29) iδρυτικδv μελδv, καi γ)
πiνακoζ τoδ περι6xοvτog τιi 6v6ματα τδν μελδν, dτιvα τηv πρooιυριvηv
διoiκηoιv τoδ δπd oι]oταoιv oωματεioυ ιiπoτελoδv μετιi δπευθιivoυ αδτδν
δηλriloεωg, 6τι κθκτηvται τιi v6μιμα πρoodντα, πλ{ρωq ιiπoδεικv6εται f1
ττiρηοιq τδv πρdq o0oταoιν oωματεioυ ταoooμfvων διατυπιiroεων. Περαιτ6ρω δκ τfrq δρε6νηq τδv διατdξεων τoδ Kαταoτατικoδ, πρoκ0πτει δτι αδται
εΙναι o0μφωvoι πρ6ζ τ6v ν6μoν, 6τι 6παντα τιi δπ6 τoδ dρθρoυ 80 Α.Κ. ξπt
πoιvfr ιiκυρdτητo6 dπαιτo0μεvα oτoι1εiα ρητδq iv αiτQ καΘoρiζovται, καi
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δτι δ <rκoπ6q αιjτoδ δfv εivαι κερδoοκoπικ6q, o0δ' ιivτιβαtvει εiq τdv v6μov,
τ{v {θικτjv τi πiv δημoοiαv τιiξιv. Kατ' ιiκoλoυθiαv, ιδ6 συvτρεχ6vτωv τδv
voμiμωv δρων, δ6ov vιi γivη δεκτ{ { αΙτηoιg ιδq κατ'oι]otαν βιioιμoq,
διατα1θoδv δ6 τιi }v ciρΘρoιg 8l A.K. καi ΙΙ παρ.2 N.Δ.4l151196Ο "Περi
Ταμεtoυ Νoμικιiv" δριζ6μενα κατιi τιi tv τιp διατακτικQ.

.:i

ΔIΑ TAYTA
ΔΙΑTAΣΣEΙ α) τηv διιi μιdg τδv tνταδθα θκδιδoμfvωv τjμερηoiωv

,tφημερtδων, δq καi διd τoδ Δελτioυ Δικαoτικδv Δημooιειiοεωv τoδ Ταμεioυ

Noμικδv, θφ' fiπαξ δημootευoιv περιληψεωq τo0 Καταoτατικoδ περιε1oιioηq τιi oδoιtbδη o'rοι1εiα τot δπ6 τfv i:πωvυμiαv .EΛΛΗNΙΚΗ ΙΣTOPΙΚH
ETΑΙPEΙA", μf Eδραv τ{ν Θεoοαλoviκηv, καi β) τηv δγγραφτiν τoδ
oωματεioυ τo6τoυ εlq τ6 παρci τrp Δικαoτηρiφ τo0τφ. τηρo0μεvov βιβλ(oν

oωματεiων.

* EKPΙΘH, AIIEΦAΣΙΣΘH δν Θεooαλoviκη τfr 6η Mαρτioυ 1917 καi
EΔΗMOΣΙEYΘΗ αδτ6θι θπ' dκρoατηρioυ τfr Ι7η iδiου μην69 καi Eτoυq δv

θκτιiκτφ δημooiφ oυvεδριι1oει.

o ΠΡoΕΔΡoΣ

Η ΓΡΑMMΑΤEYΣ
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