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Ό «Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός» άνεγνωρίσθη ως Σωματείον δι α της νπ αρι θ.
αποφάσεως τον Πρωτοδι κείου

7110/1914

Αθηνών.

'Ακολούθως το Καταστατι κον αντον ετροποποι ήθη
δια των νπ αριθ. 5292/1931 και 177/1970 αποφά
σεως τον Πρωτοδικείον 'Αθηνών, τελενταίως δε μετά
την ίσχνν τον Ν. Α. 79ο /1971, δια της νπ
702/1972 αποφάσεως τον Πολνμελονς
'Αθηνών.

αριθ.

Πρωτοδικείον

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Έκουσίας Δικαιοδοσίας

'Αριθμός 702) 72

ΤΟ ΠΟΛΓΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκείμενον Ικ των Δικαστών θεοδ. Μέκαλη, Προέδρου, Δημ.
Κώνστα, Πρωτοδίκου - Εισηγητού καΐ Στυλ. Πατεράκη, Πρωτοδίκου.
Συνεδρίασαν δημοσία έν τφ άκροατηρίω του τήν 25.1.1972 παρου
σία καΐ της Γραμματέως Έλ. 'Αλβέρτου Γνα δικάση έπί της έξης αΐ
τήσεως.
Του αιτούντος εν 'Αθήναις εδρεύοντος Σωματείου ύπο τήν έπωνυ
μίαν «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΓΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» νομίμως εκπρο
σωπουμένου, παραστάντος δια τοΰ πληρεξουσίου του δικηγόρου Ν. Σταθάτου. .
Το αΐτοϋν δια της άπο 29.12.1971 προς το Δικαστήριον τοΟτο απευ
θυνόμενης αιτήσεως του και δια τους έν αύτη αναφερομένους λόγους
ήτήσατο:
Να γίνη δεκτή ή αίτησις.
Να έπικυρωθώσιν αί έν τω Εστορικφ τροποποιήσεις τοϋ Καταστα
τικοΰ του Συλλόγου αυτών.
Να διαταχθη ή έγγραφη τών τροποποιήσεων αυτών ε!ς το οΐγ,έΐο^
βιβλίον κατά το άρθρον 84 Α.Κ.
Να διαταχθη πάσα περαιτέρω Ιννομος συνέπεια.
Να κηρυχθη προσωρινώς εκτελεστή ή έκδοθησομένη άπόφασις. ΚαΙ
Να έπιβληθή είς βάρος της περιουσίας του Σωματείου ή έν γένει
δικαστική δαπάνη.
Προκειμένης συζητήσεως έπί της αΐτήσεως ταύτης, συνεπεία πρά
ξεως του Προέδρου του Δικαστηρίου τούτοι), έκφωνηθείσης έκ της σει
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ράς τοΰ οικείου πινακίου, κατά την αρχήν της παρούσης άναφερομένην
συνεδρίασιν, καθ' ήν:
Άκουσαν τοΰ πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος, αναφερθέντος
εις τάς κατατεθείσας εγγράφους προτάσεις του και αιτησαμένου τήν
παραδοχήν αυτών.
Ίδόν τήν Δικογραφίαν, Σκεφθέν κατά τον Νόμον.
Επειδή, ή υπό κρίσιν αίτησις, διώκουσα τήν εγκρισιν τροποποιή
σεως τοΰ καταστατικού του αιτούντος σωματείου και τήν έγγραφη ν ταύ
της είς το παρά τψ Δικαστηρίω τούτω τηρούμενον βιβλίον, είναι νόμι
μος κατά τα άρθρα 79, 81, 84 Α.Κ., 4 και 41 τοΰ Ν. Δ) τος 795) 1971
και εξεταστέα κατ' ούσίαν.
Επειδή, ως απεδείχθη εκ των προσκομιζομένων: α) από 28.12.
1971 πρακτικού της γενικής συνελεύσεως των μελών του, καθ' ην ταύ
τα έν νομίμω απαρτία ενέκριναν ομοφώνως τας περί ών πρόκειται τρο
ποποιήσεις, β) τοΰ μέχρι τούδε ισχύοντος καταστατικού του, γ) τών γε
νομένων τροποποιήσεων καΐ δ) πίνακος τών μελών τής διοικήσεως του,
έτηρήθησαν απασαι αϊ νόμιμοι προϋποθέσεις δια τήν τροποποίησιν τοΰ
καταστατικού τοΰ α'ιτοΰντος σωματείου, δπερ άνεγνωρίσθη δια τής
ύπ αριθ. 7110)1914 αποφάσεως τοΰ Δικαστηρίου τούτου. Ό σκοπός δέ
και ή λειτουργία τοΰ ρηθέντος σωματείου και μετά τας γενομένας τροπο
ποιήσεις είς το καταστατικόν του εξακολουθούν να μή αντιβαίνουν είς
τον νόμον, τήν ήθικήν και τήν δημοσίαν τάξιν και το προς εγκρισιν
προσκομιζόμενον καταστατικόν πληροί τους δρους τοΰ άρθρου 80 Α.Κ.
ώς και τών άρθρων 9 και 16 τοΰ πρόσθεν Ν. Δ) τος. Δέον, δθεν, δπως
δεκτής γιγνομένης ώς κα?. ουσία βάσιμου τής αιτήσεως, διαταχθούν τα
έν άρθρω 81 Α.Κ. οριζόμενα.
Δια

ταύτα

Δέχεται τήν ύπο κρίσιν αϊτησιν.
Διατάσσει: α) τήν δημοσίευσιν περιλήψεως τών τροποποιηθεισών
διατάξεων τοΰ καταστατικοΰ τοΰ έν 'Αθήναις εδρεύοντος σωματείου υπό
τήν έπωνυμίαν «Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός» δια τοΰ δελτίου δι
καστικών δημοσιεύσεων τοΰ Ταμείου Νομικών καΐ διά τίνος τών έν
'Αθήναις εκδιδομένων ημερησίων πρωινών εφημερίδων καΐ β) τήν έγ
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γραφήν τής τροποποιήσεως είς το παρά τψ Δικαστηρίω τούτψ τηρούμε
νων βιβλίον τών σωματείων μετά τήν τελεσιδικίαν της παρούσης.
Εκρίθη, απεφασίσθη και έδημοσιεύθη έν 'Αθήναις καΐ έν δημοσία
συνεδριάσει. τη 9.2.1972.

Ό Πρόεδρος

Ή Γραμματεύς

ΘΕΟΔ. ΜΕΚΑΛΗΣ

ΕΛ. ΑΛΒΕΡΤΟΓ
'Ακριβές άντίγραφον
Έν 'Αθήναις τη 13.4.1972
Ό Atx. Γραμματεύς

Τ .Σ.

Π. ΠΕ1ΙΠΑΣ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Δια τήν νόμιμον σήμανσιν
και τήν κατά σειράν της παραγγελίας Ικδοσίν του.
Έν 'Αθήναις τη 13.4.1972
Ό Προϊστάμενος του Τμήματος
Τ.Σ.

Π. 1ΙΕΠΠΑΣ

;

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
TOY

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ' .
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟΝ 1. Σκοπός τοΰ Συλλόγου είναι ή διανοητική, ηθική και
κοινωνική τοΰ λαοΰ βελτίωσις.
ΑΡΘΡΟΝ 2. Ό σκοπός ούτος επιδιώκεται α') δια δημοσίων μα
θημάτων* β') δι' αναγνώσεως διατριβών γ ' ) δι' εκδόσεως βιβλίων χρη
σίμων τφ λαφ* δ') δι' εκδόσεως περιοδικού συγγράμματος καΐ διαφό
ρων άλλων δημοσιεύσεων" ε') δια καταρτισμού Βιβλιοθήκης καΐ 'Ανα
γνωστηρίου* στ') δια συζητήσεως θεμάτων καΐ συστάσεων διαγωνισμών*
ζ') δια συστάσεως Σχολών και 'ιδίως Σχολών 'Απόρων Παίδων καΐ ενι
σχύσεως ύπαρχουσών. Προσέτι και δι' άλλων μέσων, άπερ δ Σύλλογος
ήθελε κρίνει πρόσφορα προς τον σκοπόν.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β ' .
ΠΕΡΙ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ 3. Ό Σύλλογος συγκροτείται έκ τακτικών, Ιπιτίμων καΐ
αντεπιστελλόντων μελών. Δέν δύναται να είναι μέλος του Συλλόγου Ô
δι' αποφάσεως του Συνταγματικού Δικαστηρίου στερηθείς τοΰ δικαιώ
ματος τής ελευθερίας Ιδρύσεως συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων καΐ
έφ' δσον χρόνον διαρκεί ή στέρησις αυτή.
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ÀPÔPON 4. Τακτικά μέλη γίνονται πάντες οί δυνάμενοι νά συν
τελέσουν εις τον σκοπον τοΰ Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟΝ 5. 'Αντεπιστέλλοντα μέλη γίνονται οί έκτος της έδρας
τοΰ Συλλόγου διαμένοντες και έχοντες τα προσόντα των τακτικών μελών.
ΑΡΘΡΟΝ 6. Επίτιμα μέλη γίνονται οί διακρινόμενοι επί έξόχψ
παιδεία και ίκανότητι, μη εξαιρουμένων και τών γυναικών.
ΑΡΘΡΟΝ 7. 'Ως τακτικον μέλος γίνεται δεκτός ό υποβάλλων αϊ
τησιν μετά βιογραφικού σημειώματος, συνοδευομένην υπό προτάσεως
τριών τακτικών μελών τοΰ Συλλόγου και λαμβάνων υπέρ αύτοΰ τάς ψή
φους τουλάχιστον δέκα εκ τών μελών της Εφορείας. Ουδέν τακτικον
μέλος του Συλλόγου δύναται εντός τοΰ αύτοΰ συλλογικοΰ έτους να προσυ
πογραφή πλείονας τών πέντε αιτήσεων υποψηφίων. Ή ως άνω διαδικα
σία εκλογής θα έφαρμοσθη και επί τών έκκρεμουσών αιτήσεων εισδο
χής νέων μελών.
ΑΡΘΡΟΝ 8. Τα επίτιμα μέλη προτείνονται υπό τής Εφορείας καΐ
ψηφίζονται υπό τους αυτούς ως και τα τακτικά μέλη δρους.
ΑΡΘΡΟΝ 9. Τα μέλη τοΰ Συλλόγου οφείλουσι νά συντελώσιν εις
την έκπλήρωσιν τοΰ οχοποο τοΰ Συλλόγου συμμορφούμενα προς τάς δια
τάξεις τοΰ Κανονισμοΰ.
ΑΡΘΡΟΝ 10. Τα τακτικά μέλη άναχωροΰντα τών 'Αθηνών κατα
τάσσονται επί τη δηλώσει το)ν εις την τάξιν τών αντεπιστελλόντων,
επανερχόμενα δε αυτοδικαίως κατατάσσονται ε'ις τήν προτέραν αυτών
τάξιν. Τα δ' αντεπιστέλλοντα, δσα ως τοιαΰτα εξελέγησαν, άποκαθιστά
μενα εν 'Αθήναις κατατάσσονται αυτοδικαίως εις τα τακτικά.
ΑΡΘΡΟΝ 11. Τα επίτιμα μέλη δεν δύνανται νά μετέχωσι τής
διοικήσεως τοΰ Συλλόγου' παριστάμενα εις τάς συνεδριάσεις τοΰ Συλ
λόγου δύνανται να μετέχωσι τών συζητήσεων άνευ ψήφου" κατά τα λοι
πά έ'χουσι τα αυτά δικαιώματα, οι α και τα τακτικά μέλη, δέν υποβάλ
λονται δε είς χρηματικάς προς τον Σΰλλ(/γο^ υποχρεώσεις. Ό αριθμός
αυτών δέν δύναται νά ύπερβή το δέκατον τοΰ άριθμοΰ τών τακτικών
μελών.
ΑΡΘΡΟΝ 12. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται είς τήν πληρωμή ν
δικαιώματος εγγραφής άμα τη εκλογή των και μόνον μετά τήν κατα
βολήν τούτου εγγράφονται ε'ις το μητρώον τών μελών. Υποχρεούνται
δ' ωσαύτως εις τήν πληρωμήν ετησίας συνδρομής. Το ποσόν τοδ δικαιώ
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της Εφορείας τη έγκρίσει τοΰ Συλλόγου. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη
υποχρεούνται εις την πληρωμήν συνδρομής έφ5 δσον διατρίβωσιν Ιν Ελ
λάδι μικροτέρας κατά το ήμισυ της καταβαλλομένης υπό των τακτικών
μελών. Οί διατελέσαντες Πρόεδροι τοΰ Συλλόγου απαλλάσσονται της
καταβολής ετησίας συνδρομής.
ΑΡΘΡΟΝ 13. Μέλη καθυστεροΰντα την συνδρομήν τοΰ λήξαντος
έτους αποκλείονται αυτοδικαίως των συνεδριάσεων. Κατά την πρώτην
συνεδρίασιν τοΰ μηνός 'Οκτωβρίου εκάστου έτους δ Ταμίας υποβάλλει
εις τήν Έφορείαν κατάλογον των μελών των καθυστερούντων τήν συν
δρομήν τοΰ προηγουμένου συλλογικοΰ έτους, ή Εφορεία δε οφείλει να
υπόμνηση εις τούτους αμέσως τήν καθυστέρησιν καΐ τας συνεπείας αυ
τής* κατά τήν πρώτην δε συνεδρίασιν τοΰ μηνός 'Ιανουαρίου δ Ταμίας
άνακοινοΐ εις τήν Έφορείαν τα ονόματα τών μή καταβαλόντων τήν κα
θυστερουμένην συνδρομήν μελών, δ δε Πρόεδρος καΐ δ Γενικός Γραμ
ματεύς ύπο προσωπικήν αυτών εύθύνην υποχρεούνται είς τήν διαγρα
φήν αυτών Ικ τοΰ καταλόγου τών μελών.
ΑΡΘΡΟΝ 14. Τα ένεκα καθυστερήσεως συνδρομής διαγραφέντα
μέλη, έαν εντός τριμήνου άπο της διαγραφής αυτών χρονικού διαστή
ματος καταβάλωσι τα καθυστεροΰντα, δύνανται να προσέλθωσι πάλιν
εις τον Σύλλογον.
ΑΡΘΡΟΝ 15. Τα διαγραφέντα μέλη δέν δύνανται να προταθώσιν
έκ νέου έν τή αύτη περιόδω.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑΙ ΚΓΡΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟΝ 16. 1.— Πειθαρχικά παραπτώματα τών μελών του Συλ
λόγου ως και τών μελών τής Εφορείας αύτοΰ καθ' ών επιβάλλονται αί
ύπο τοΰ παρόντος όριζόμεναι πειθαρχικά! κυρώσεις είναι τα έξης:
α) Πάσα ενέργεια, θετική ή αποθετική, τοΰ μέλους ασυμβίβαστος
προς τήν άξιοπρέπειαν τοΰ Συλλόγου.
β) Πάσα δι' υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως τοΰ μέλους τοΟ
Συλλόγου ή της Εφορείας αύτοΰ παράβασις τών διατάξεων της περί
Σωματείων νομοθεσίας ή τών διατάξεων τοΰ παρόντος Καταστατικού.
2.— Πειθαρχικά! κυρώσεις κατά τών ανωτέρω παραβάσεων είναι
α) ή έπίπληξις καΐ β) ή διαγραφή τοϋ μέλους.
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3.— Τήν πειθαρχικήν έξουσίαν έπί των μελών τοΰ Συλλόγου
ασκεί ή Εφορεία του Συλλόγου, ήτις προ πάσης επιβολής οιασδήποτε
κυρώσεως καλεί τδ μέλος εις άπολογίαν τασσομένης αύτω ευλόγου προ
θεσμίας προς άπολογίαν.
'Ακολούθως ή Εφορεία έκτιμώσα τήν βαρύτητα τοΰ παραπτώμα
τος, τήν τυχόν καθ' ύποτροπήν τέλεσιν και εν γένει τον βαθμδν της
υπαιτιότητας επιβάλλει τήν κατά τήν κρίσιν αυτής πειθαρχικήν κύρω
σιν. Εις τήν περίπτωσιν του υπό στοιχ. β' της παραγρ. 1 τοΰ παρόντος
άρθρου πειθαρχικού παραπτώματος, ανεξαρτήτως της τυχόν προβλεπο
μένης ποινικής διώξεως ή άλλης νομικής κυρώσεως, δύναται να έπι
βληθή ή άπο^ολτ] τοΰ υπαιτίου εκ τοΰ σωματείου.
Κατά τής αποφάσεως τής Εφορείας τοΰ Συλλόγου της έπιβαλλού
σης πειθαρχικήν κύρωσιν επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον τής Γεν. Συνε
λεύσεως τοΰ Συλλόγου.
4.— Κατά τής αποφάσεως τής Εφορείας τοΰ Συλλόγου ή τής Γε
νικής Συνελεύσεως αύτοΰ περί αποβολές μέλους έκ τοΰ σωματείου ή έκ
τής διοικήσεως τούτοο δια πειθαρχικούς λόγους δύναται να άσκηθή ή
κατά το άρθρον 88 τοΰ Α.Κ. προσφυγή.
5.— Ή πειθαρχική εξουσία επί των μελών τής Εφορείας τοΰ
Συλλόγου ασκείται τηρούμενης τής ανωτέρω διαδικασίας ύπό τής Γε
νικής Συνελεύσεως.
ΑΡΘΡΟΝ 17. Έκαστον μέλος θεωρείται παρητημένον άφοΰ ή
περί xoûzou δήλωσίς του απλώς άναγνωσθή εις τον Σύλλογον, οφείλει
βμως να καταβάλη τήν συνδρομήν τοΰ άρξαμένου συλλογικού έτους. Πάν
αποχωρήσαν μέλος δια παραιτήσεως ή διαγραφής εξακολουθεί να εύθύ
νηται προς τον Σύλλογοι δια τας υποχρεώσεις τας ύπό τούτου αναλη
φθείσας καθ' δν χρόνον ήτο μέλος αύτοΰ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ ' .
ΠΕΡΙ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟΝ 18. Ή Διοίκησις τοΰ Συλλόγου ανατίθεται εις δεκαεξα
μελή Έφορείαν συνισταμένων εκ τοΰ Προέδρου, τριών 'Αντιπροέδρων,
Γενικού Γραμματέως, δύο Ειδικών Γραμματέων, τοΰ Κοσμήτορος, του
'Εφόρου τών Σχολών, τοΰ Ταμίου, τοΰ Εφόρου της Βιβλιοθήκης, τοΰ
Εφόρου τοΰ Καταστήματος και τεσσάρων Συμβούλων εκλεγομένων απάν
των έκ τών τακτικών μελών. Μετά τούτων εκλέγονται καΐ πέντε ανα
πληρωματικά μέλη. Εις ην περίπτωσιν κατά την διάρκειαν της θητείας
κενωθή οριστικώς δι' οιο^τιποτε λόγον ή θέσις μέλους της Εφορείας,
ή Εφορεία εκλέγει δια την κενωθείσαν θέσιν εν τών μελών αυτής, κα
λούσα δε και τον πρώτον κατά σειράν εκλογής άναπληρωματικόν απο
φασίζει περί της εν τη Εφορεία θέσεως χούτοο, καθώς καί περί τής
πληρώσεως τής θέσεως τοΰ καταλαβόντος τήν κενωθείσαν θέσιν.
Ή Διοίκησις τοΰ Συλλόγου αποτελείται αποκλειστικώς έκ προσώ
πων εχόντων πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξίαν.
'Αποκλείεται τής Διοικήσεως μέλος τοΰ Συλλόγου στερηθέν αυτο
δικαίως ή κατόπιν δικαστικής αποφάσεως τών πολιτικών αύτοΰ δικαιω
μάτων καί εφ' δ σον χρόνον διαρκεί ή στέρησις.
Μέλη τής Εφορείας τοΰ Συλλόγου δεν δύνανται να παρέχουν
έπ' αμοιβή έξηρτημένην έργασίαν ή να συνάπτουν μετ' αύτοΰ συμβάσεις
συνεπαγομένας τήν λήψιν αμοιβής δια προσφοραν πάσης φύσεως άλλων
υπηρεσιών ή αποβλέπουσας εις τήν έπίτευξιν κέρδους δια τής αναλή
ψεως έργου, προμηθείας, ή οιασδήποτε άλλης παροχής πρδς το σω
ματειον.
ΑΡΘΡΟΝ 19. Τα μέλη τής Εφορείας είναι προσωπικώς καί αλ
ληλεγγύως υπεύθυνα δια τήν Ικπλήρωσιν τών εκ τοΰ Κανονισμοΰ τού
του υποχρεώσεων αυτών δεν ευθύνονται δμως δι' αποφάσεις ληφθείσας
είς συνεδρίασιν, καθ' ην δεν παρίσταντο ή παριστάμενοι διεφώνησαν καί
ή διαφωνία των βεβαιοΰται έκ τών πρακτικών τής Εφορείας.
ΑΡΘΡΟΝ 20. Ό Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογοι καθ' δλας
αύτοΰ τας σχέσεις καί ενώπιον πάσης καθόλου αρχής και παντός Δικα
στηρίου, συγκαλεί αυτόν είς συνεδριάσεις, κηρύσσει τήν εναρξιν καί λή
ξιν αυτών, διευθύνει τας συζητήσεις, δίδωσι τδν λόγον είς τους αΙτοΟν
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τας, αφαιρεί δ' αυτόν έκ των παρεκτρεπομένων, τίθησι τα ζητήματα
είς ψηφοφορίαν ορίζων την άπωτέρω πρότασιν, υπογράφει πάντα τα έγ
γραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων εγκριθέντα και τα διπλώματα
έφορα και προσκαλεί έ'καστον μέλος είς την έκπλήρωσιν τών προς τον
Σύλλο^ον καθηκόντων και φροντίζει περί της εφαρμογής του Κανονι
σμού' δύναται δ' εκάστοτε να έξελέγχη το ταμεΐον καί την Βιβλιοθήκην
άναγγέλων το αποτέλεσμα εις τον Σύλλογον. Κατά τας συζητήσεις, εάν
θέλη ν' αγόρευση, παραχωρεί τήν εδραν είς τον Άντιπρόεδρον καί τού
του απόντος είς εν τών παρόντων τακτικών μελών καί δεν αναλαμβά
νει αυτήν πρίν ή τελείωση ή συζήτησις. Έν αρχή δε της επομένης πε
ριόδου δίδωσι λόγον τών κατά τήν προεδρίαν αύτοϋ πεπραγμένων.
ΑΡΘΡΟΝ 21. Οί 'Αντιπρόεδροι άναπληροΰσι τον Πρόεδρον κω
λυόμενον ή απόντα κατά τήν τάξιν της εκλογής αυτών. Κατά τήν πρώ
την συνεδρίασιν εκάστου έτους ή Εφορεία διορίζει ένα τών 'Αντιπροέ
δρων δπως έφορα έν γένει επί της οικονομικής διαχειρίσεως τοΰ Συλ
λόγου, ούτος δέ υπογράφει μετά τοΰ Γενικού Γραμματέως τα εντάλματα
πληρωμής καί μετά τοΰ Ταμίου τας διπλοτύπους αποδείξεις εισπράξεως.
ΑΡΘΡΟΝ 22. Ό Γενικός Γραμματεύς έχει τήν άνωτέραν έποπτείαν
καί διοίκησιν τών γραφείων τοΰ Συλλόγου, τηρεί τήν άλληλογραφίαν
καί συνυπογράφει μετά τοΰ Προέδρου πάντα τα διπλώματα καί έγ
γραφα.
ΑΡΘΡΟΝ 23. Έκ τών Ειδικών Γραμματέων, δ μεν συντάσσει τα
πρακτικά τών συνεδριάσεων εν γένει τοΰ Συλλόγου, δ δέ τα πρακτικά
τής 'Εφορείας καί φροντίζει περί τών αναγνωσμάτων καί δημοσίων μα
θημάτων, άναπληροΰσι τον Γενικον Γραμματέα απόντα ή κωλυόμεναν,
ύφ' οδ καί άναπληροΰνται οσάκις είναι ανάγκη.
ΑΡΘΡΟΝ 24. Ό Κοσμήτωρ έχει τήν έν τψ Συλλόγω έποπτείαν
είς πάσαν συγκέντρωσιν έν αύτψ καί τήν έποπτείαν τοΰ εντευκτηρίου
έκτελών τας σχετικας αποφάσεις τής Εφορείας.
ΑΡΘΡΟΝ 25. Ό ΣύΧλογος τηρεί παρά Τραπέζη λογαριασμόν, είς
τον οποίον κατατίθεται πάν ταμειακόν ύπόλοιπον υπερβαίνον το ποσδν
τών δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Ό λογαριασμός. οΰτος κινείται
ώς εξής: Δια καταθέσεων είς τον παρά Τραπέζη λογαριασμόν ocai ανα
λήψεων έκ τούτου, τών αναλήψεων πραγματοποιούμενων κατόπιν άπο
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φάσεως της Εφορείας δια τοΰ Προέδρου και του Ταμίου του Συλλό
γου ή τών νομίμων αναπληρωτών αυτών.
Ό Σύλλογος τηρεί τα έξης λογιστικά βιβλία: Βιβλίον Ταμεΐον,
Ήμερολόγιον και Καθολικόν. Τηρεί επίσης: Μηχρώον των μελών, Βι
βλίον πρακτικών Εφορείας, Βιβλίον πρακτικών Γεν. Συνελεύσεων, Κτη
ματολόγιον, Βιβλίον πρωτοκόλλου, το Άρχείον και την άλληλογραφίαν.
Ό Ταμίας ενεργεί πάσαν εισπραξιν, εκδίδει τάς αναγκαίας απο
δείξεις, κρατών προς τοΰτο διπλότυπον βιβλίον, κρατεί τακτικά βιβλία
εσόδων και εξόδων, ως και της περιουσίας τοΰ Συλλόγου, ούδεμίαν δέ
πληρωμήν δύναται να ένεργήση άνευ εντάλματος. Είναι δέ προσωπικώς
υπεύθυνος δια τα διαπεπιστευμένα αύτώ. Δίδει δ' εν τέλει εκάστης πε
ριόδου λόγον της διαχειρίσεως του και Ίσολογισμόν. Κωλυομένου τοΰ
Ταμίου τα καθήκοντα του ανατίθενται εις εν τών μελών της Εφορείας
κατ' έκλογήν αύτοΰ, δια τας πράξεις δέ τοΰ αντικαταστατού ευθύνεται
αυτός και μόνος. Ό Ταμίας τη άποφάσει της Εφορείας δύναται να έν
δύη τα χρήματα τοΰ Συλλόγου εις χρεώγραφα Εθνικών δανείων ορι
ζόμενα υπό της Εφορείας. Τα κατατεθειμένα ποσά ή χρεώγραφα ανα
λαμβάνονται μόνον κατόπιν αποφάσεως της Εφορείας προς έκτέλεσιν
τοΰ προϋπολογισμού ή εκτάκτου πιστώσεως.
ΑΡΘΡΟΝ 26. Ό "Εφορος της Βιβλιοθήκης φροντίζει περί τών
βιβλίων τοΰ Συλλόγου τηρών ακριβή αυτών κατάλογον και δίδων προς
χρήσιν αυτά τοις α'ιτοΰσι κατά τας είδικάς περί τούτου διατάξεις, είναι
δέ υπεύθυνος δια παν βιβλίον άπολεσθέν εξ αμελείας αύτοΰ. Ό "Εφο
ρος της Βιβλιοθήκης διευθύνει και το Άναγνωστήριον.
ΑΡΘΡΟΝ 27. Ό "Εφορος τοΰ Καταστήματος έφορα καΐ εποπτεύει
Ιν γένει το κατάστημα τοΰ Συλλόγου, συνεννοείται δέ μετά της 'Εφο
ρείας περί πάσης εν αύτψ μεταβολής και προσθήκης.
ΑΡΘΡΟΝ 28. Ή Εφορεία συνερχομένη ε'ις συνεδριάσεις τη προσ
κλήσει τοΰ Προέδρου συσκέπτεται και αποφασίζει περί πάντων τών άφο
ρώντων την διοίκησιν και την λειτουργίαν τοΰ Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟΝ 29. Ή Εφορεία εκτελεί τα εν ταΐς τακτικαΐς συνεδριά
σεσιν άποφασισθέντα υπό τοΰ Συλλόγου, αλλ' εις ουδέν εκτακτον μέτρον
δύναται να προβή άνευ προηγουμένης αύτοΰ εγκρίσεως. Ή παρά τοΰ
Συλλόγου εξ έπαχθοΰς αιτίας κτήσις ακινήτων ή κινητών αξίας τούλά
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χιστον εκατόν χιλιάδων (100.000) δραχμών γίνεται πάντοτε μετ' Ιγ
κρισιν της συνελεύσεως τών μελών.
ΑΡΘΡΟΝ 30. Ή Εφορεία συνεδριάζει εγκύρως παρισταμένων εν
νέα τουλάχιστον τών μελών αυτής. Έν ισοψηφία κρατεί ή ψήφος τοΰ
Προέδρου.
ΑΡΘΡΟΝ 31. Ή Εφορεία κατά το πρώτον τρίμηνον τοΰ συλλο
γικού έτους συγκαλεί τακτικήν συνέλευσιν τών μελών εν ή γίνεται ή
έκθεσις τών πεπραγμένων, δ απολογισμός τοΰ λήξαντος έτους και υπο
βάλλεται δ προϋπολογισμός τοΰ αρχομένου έτους. Ή έκθεσις τών πε
πραγμένων, δ απολογισμός και δ προϋπολογισμός αποστέλλονται είς τα
μέλη μετά τής σχετικής προσκλήσεως δια την συνέλευσιν. Ή Συνέλευ
σις εγκρίνει τα πεπραγμένα και τόν άπολογισμόν, αποφαίνεται περί τής
απαλλαγής τής Εφορείας άπό πάσης ευθύνης και ψηφίζει τόν προϋπο
λογισμόν. Καθ' ύπέρβασιν πιστώσεως ουδεμία δαπάνη δύναται να γίνΐ{]
ει μή προηγουμένη ειδική άποφάσει τής 'Εφορείας ε'ις συνεδρίασιν
καθ' ην δέον να παρίστανται τουλάχιστον δέκα εκ τών μελών αυτής.
ΑΡΘΡΟΝ 32. Κατά τριμηνίαν δ Ταμίας υποβάλλει εκθεσιν ε'ις τόν
Σύλλο^ον περί τής καταστάσεως τοΰ ταμείου.
ΑΡΘΡΟΝ 33. Κατά τό τέλος εκάστης περιόδου εκλέγει δ Σύλλο
γος έπιτροπήν τριμελή έξελέγχουσαν τάς πράξεις τής Εφορείας τοΰ
Συλλόγου, τής Κοσμητείας τής Σχολής Αθηνών και τών Επιτροπών
τών έχουσών διαχείρισιν. Ή εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει κατά
τήν πρώτην τακτικήν συνεδρίασιν τοΰ Συλλόγου τό αποτέλεσμα τής έξε
λέγξεως έφ' οδ αποφαίνεται δ Σύλλογος.
ΑΡΘΡΟΝ 34. Μέλος τής εξελεγκτικής επιτροπής δεν δύναται να
γίνη μέλος τής έξελεγχομένης καΐ τής διαδόχου Εφορείας.
ΑΡΘΡΟΝ 35. Αί άρχαί τοΰ Συλλόγου εκλέγονται κατά τριετίαν
και κατά τήν τακτικήν συνεδρίασιν τοΰ μηνός Μαΐου.
ΑΡΘΡΟΝ 36. ΑΙ έκλογαί γίνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας τών
παρόντων μελών, μη ύπαρχούσης δε τοιαύτης αί έκλογαί επαναλαμβά
νονται εις αμέσως προσεχή τακτικήν συνεδρίασιν, γινομένην μετά οκτώ
ημέρας, εάν δε και κατά ταύτην δέν έπιτευχθή απόλυτος πλειοψηφία
εκλέγονται οί σχετικώς πλειοψηφίσαντες, έν περιπτώσει δέ ισοψηφίας
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αποφασίζει δ κλήρος. Ή εκλογή γίνεται δια ψηφοδελτίων υπό τήν έπι
τήρησιν του Προέδρου και δύο μελών ώς ψηφολεκτών ύπο τοΰ Προέδρου
καλουμένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ 37. Αϊ συνεδριάσεις τοΰ Συλλόγου συγκροτοϋνται τη"
προσκλήσει τοΰ Προέδρου και εγγράφω προς τα μέλη ειδοποιήσει, έν
ή αναγράφονται τα συζητητέα θέματα. Ό Πρόεδρος δμως υποχρεούται
να καλή τον ΣύΧλοχο^ εις συνεδρίασιν εάν το είκοστδν τών εκπληρωσάν
των τας υποχρεώσεις τών μελών ζητήσωσι τοϋτο εγγράφως δι' ώρισμέ
να θέματα ή άποφασίση τούτο ή Εφορεία τοΰ Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟΝ 38. "Ινα συγκροτηθή τακτική συνεδρίασις τοΰ Συλλό
γου δέον να παρίσταται το τέταρτον τουλάχιστον τών μελών αύτοΰ, τών
μή καθυστερούντων τήν συνδρομήν τοΰ λήξαντος Ιτους' μή γενομένης
• απαρτίας γίνεται συνεδρίασις εντός οκτώ ήμερων οριζόμενης έν τη πρώ
τη προσκλήσει καί της ημέρας της Συνεδριάσεως ταύτης, δτε θεωρείται
δ Σύλλογος έν απαρτία δσαδήποτε μέλη καί αν παρίστανται. Εξαιρεί
ται ή κατά το άρθρον 35 συνεδρίασις τών αρχαιρεσιών τοΰ Συλλόγου,
δτε πρέπει να παρευρίσκηται τδ τρίτον τών Ιν 'Αθήναις τακτικών με
λών τών μή καθυστερούντων τήν συνδρομήν τοΰ τρέχοντος Ιτους' μή έπι
τευχθείσης δε απαρτίας δρίζεται νέα πρδς συνεδρίασιν ήμερα, καθ' ήν
εγκύρως προβαίνει δ ΣύΧλο^ος εις τάς αρχαιρεσίας Ιαν παρίστανται 50
τουλάχιστον μέλη.
ΑΡΘΡΟΝ 39. Νέαι προτάσεις μή Ιγγεγραμμέναι Ιν τφ προγράμ
ματι υποβάλλονται καί συζητούνται αυθημερόν, δταν εγγράφως ύποστη
ριχθώσιν ώς κατεπείγουσαι ύπδ πέντε μελών και παραδεχθή δ Σύλλο
γος τδ κατεπείγον αυτών.
ΑΡΘΡΟΝ 40. Έν ταΐς τακτικαίς συνεδριάσεσιν αναγιγνώσκονται
τα πρακτικά, περίληψις της αλληλογραφίας, κοινοποιούνται παντδς εί
δους προσφοραί, γίνονται προτάσεις περί εκλογής μελών, ανακοινώσεις
περί παντδς ζητήματος, άφορ&ντος τδν σκοπον τοΰ Συλλόγου* καί τέλος
συζητήσεις Ιπί προτάσεων είσαχθεισών κατά τδ άρθρον 40.
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ΑΡΘΡΟΝ 41. 'Απόντων τοΰ Προέδρου και τών 'Αντιπροέδρων έκ
της συνεδριάσεως, προεδρεύει ό Γενικός Γραμματεύς, απόντος δέ καί
τούτου δεν συγκροτείται συνεδρίασις' απόντων δέ τών γραμματέων άνα
πληροΐ τα καθήκοντα αυτών olov h^oxe έκ τών μελών προσκληθέν ύπο
του Προέδρου.
ΑΡΘΡΟΝ 42. Έν περιπτώσει ισοψηφίας πάσα πρότασις απορρί
πτεται' οιαδήποτε .δέ πρότασις άπαξ απορριφθείσα δεν προτείνεται έκ
νέου κατά το αυτό συλλογικό ν έτος.
ΑΡΘΡΟΝ 43. 'Απαγορεύεται ή έπί προτάσεων γενομένων δεκτών
άνασυζήτησις, επιτρέπεται δέ μόνον έαν α'ιτηθη ύπο 10 τακτικών με
λών. Ή δέ κατάργησις ή τροποποίησις προηγουμένης αποφάσεως τοΰ
Συλλόγου δύναται να γίνη έαν ψηφίσωσιν υπέρ της τροποποιήσεως ή
καταργήσεως τα δύο τρίτα τών παρόντων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.
ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ 44. Είδικαί έπιτροπαί εκλέγονται οσάκις τούτο κριθή
άναγκαΐον υπό τοΰ Συλλόγου ή της Εφορείας, οριζομένου εκάστοτε τοϋ
άριθμοΰ τών μελών αυτών, προεδρεύει δ' αυτών ό Πρόεδρος τοΰ Συλ
λόγου ή εις τών 'Αντιπροέδρων, ειδικώς εκάστοτε προς τοϋτο ορι
ζόμενος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Σ Τ ' .
ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΘΡΟΝ 45. Ό Σύλλογος Ιχει Βιβλιοθήκην και Άναγνωστήριον,
πλουτιζόμενα δια δωρεών και αγορών. Ειδικός οργανισμός συντασσόμε
νος ύπο τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου κανονίζει τήν λειτουργίαν αυτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ ' .
ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ 46. Έν τω Συλλόγω γίνονται διαλέξεις, αναγνώσματα
καί δημόσια μαθήματα υπό μελών τοΰ Συλλόγου και ύπο άλλων λογίων,
άλλ' ύπο τούτων τη έγκρίσει της Εφορείας" ή είσοδος είς ταΰτα δύνα
ται να ή ελευθέρα ή επί καταβολή τιμήματος οριζομένου ύπο της Εφο
ρείας. Τα μέλη τοΰ Συλλόγου καταβάλλουσι το ήμισυ του εκάστοτε ορι
ζομένου τιμήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η ' .
ΠΕΡΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ 47. Ό Σύλλογος διαιρείται είς τέσσαρα τμήματα Φιλο
λογικον καί Άρχαιολογικόν, Νομικον καί των Πολιτικών Επιστημών,
Φυσιογνωστικον καί Καλών Τεχνών. Έν τοις τμήμασι τούτοις μελετών
ται καί προεξεργάζονται αϊ εις τον ΣύΧλογον ύποβαλλόμεναι προτάσεις
επί αντικειμένων σχετικών προς Ινα εκαστον κλάδον. "Ετι δέ άνακοι
νοΰνται πληροφορίαι καί γνωμοδοτήσεις άφορώσαι εις επιστημονικά καί
κοινωνικά ζητήματα, εξαιρουμένων τών οπωσδήποτε σχετιζομένων προς
την Ινεργον πολιτικήν καί τους πολιτευτάς.
ΑΡΘΡΟΝ 48. "Εκαστον τμήμα αποτελείται εκ τών μελών του Συλ
λόγου δσα δηλώσωσιν είς την Έφορείαν τοΰ Συλλόγου τήν έπιθυμίαν
να μετάσχωσι τών εργασιών τοΰ τμήματος καί έκ προσώπων έκτος τοΰ
Συλλόγου εγκρινομένων ύπο τοΰ Προεδρείου τοΰ τμήματος" ούτοι δεν
εχουσι ψήφον κατά τας αρχαιρεσίας τοΰ τμήματος ουδέ είναι έκλέ
ξιμοι.
ΑΡΘΡΟΝ 49. "Εκαστον τμήμα διευθύνεται ύπο Προεδρείου απο
τελουμένου έκ Προέδρου, 'Αντιπροέδρου καί Γραμματέως, εκλεγομένων
κατά τριετίαν δια σχετικής πλειοψηφίας.
ΑΡΘΡΟΝ 50. Τών συνεδριάσεων τών τμημάτων άναγκαΐον είναι
να μετέχωσιν επτά τουλάχιστον τών έν τω τμήματι μελών τοΰ Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟΝ 51. "Εκαστον τμήμα θέλει οργανώσει τα της εσωτερι
κής υπηρεσίας αύτοΰ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.
ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ 52. Ό Σύλλογος διατηρεί έν 'Αθήναις την ύπ' αύτοΰ
ίδρυθεΐσαν Σχολή ν των 'Απόρων Παίδων, ής σκοπός είναι ή ηθική μόρ
φωσις και ή διανοητική άνάπτυξις των άπορων παίδων έφ' δσον δέ οί
χρηματικοί πόροι αύτοϋ έπιτρέπουσι συνιστά καί διατηρεί και υπνωτή
ρια καί οίκονομικόν συσσίτιον των εις την Σχολήν ταύτην φοιτώντων.
ΑΡΘΡΟΝ 53. Τήν Σχολήν ων 'Απόρων Παίδων διοικεί Κοσμη
τεία αποτελούμενη έκ του 'Εφόρου, τοΰ Γραμματέως της Σχολής, δέκα
τεσσάρων Κοσμητόρων εκλεγομένων έκ τών τακτικών μελών κατά τάς
γενικας αρχαιρεσίας καί δύο ειδικών κοσμητόρων, μελών επίσης του
Συλλόγου, εκλεγομένων ύπο της Εφορείας τοΰ Συλλόγου έν τη πρώτη
μετά τήν έκλογήν αυτής συνεδριάσει.
ΑΡΘΡΟΝ 54. Έν περιπτώσει καθ' ην ήθελον ίδρυθή πλείονα τών
δύο παραρτήματα της Σχολής, δι' έ'καστον παράρτημα πέραν τών δύο
καί έφ' δσον τοίίτο λειτουργεί, προστίθενται άνα τέσσαρες κοσμήτορες
εκλεγόμενοι ύπο του Συλλόγου δια σχετικής πλειοψηφίας κατά τήν πρώ
την συνεδρίασιν αύτοϋ μετά τήν άπόφασιν περί ιδρύσεως τοΰ παραρτή
ματος.
ΑΡΘΡΟΝ 55. Τα της εσωτερικής διοικήσεως της Σχολής διέπει
οργανισμός συντασσόμενος ύπο της Κοσμητείας της Σχολής καί εγκρι
νόμενος ύπο τοΰ Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟΝ 56. 'Εν αρχή έκαστου έτους ή Κοσμητεία συντάσσει
σχέδιον προϋπολογισμού της Σχολής δπερ υποβάλλει είς τήν Έφορείαν
δπως έπεξεργαζόμενον ύπ' αυτής περιληφθή ε'ις τον έτήσιον προΰπολο
γισμδν τοΰ Συλλόγου. 'Εν ή περιπτώσει ή Εφορεία τροποποίηση το ύπο
της Κοσμητείας συνταχθέν σχέδιον άνακοινοΰται είς τον Σύλλογοι καί
το σχέδιον της Κοσμητείας.
ΑΡΘΡΟΝ 57. "Ινα καταρτισθή συνεδρίασις τής Κοσμητείας απαι
τείται να παρευρίσκωνται επτά μέλη αυτής.
ΑΡΘΡΟΝ 58. Ή Κοσμητεία διορίζει το διδακτικον καί βοηθητι
κον προσωπικόν' ουδείς τών έμμίσθως υπηρετούντων επιτρέπεται να ή
μέλος τοΰ Συλλόγου. Διδάσκαλοι διορίζονται μόνον οί άριστεύσαντες έν
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διαγωνισμφ, τοΰ δποίου αϊ λεπτομέρειαι κανονίζονται έν τφ Όργανισμψ
της Σχολής.
ΑΡΘΡΟΝ 59. Τριμελής επιτροπή αποτελούμενη έκ του Εφόρου
τής Σχολής και των δύο υπό τής Εφορείας εκλεγομένων ειδικών Κο
σμητόρων επιβλέπει τήν έφαρμογήν τοΰ προγράμματος τής διδασκαλίας,
αποφασίζει περί επιβολής πειθαρχικών ποινών είς τους διδασκάλους
πλην τής ποινής τής προσωρινής ή οριστικής απολύσεως και υποβάλλει
είς την Κοσμητείαν προτάσεις περί μεταβολών εν τω προγράμματι των
Ιν τη Σχολή διδασκομένων μαθημάτων.
ΑΡΘΡΟΝ 60. Δέν επιτρέπεται οριστική άπόλυσις διδασκάλου ύπό
τής Κοσμητείας άνευ προηγουμένης γνωμοδοτήσεως τής κατά το προη
yoû\izvo^ άρθρον επιτροπής, μη έχούσης ύποχρεωτικήν ίσχύν.
ΑΡΘΡΟΝ 61. Τα τών πειθαρχικών ποινών τών διδασκάλων και
τοΰ λοιποΰ προσωπικού τής σχολής και τών μαθητών αυτής κανονίζον
ται εφ' δσον δέν προβλέπονται υπό τοΰ παρόντος Κανονισμού δια τοΰ
Όργανισμοΰ τής Σχολής.
ΑΡΘΡΟΝ 62. Ό Σύλλογος δύναται να ίδρυση πλην τής έν 'Αθή
ναις Σχολής τών 'Απόρων Παίδων και άλλας βιοτεχνικάς Σχολάς λει
τουργούσας κατά τους εκάστοτε συντασσόμενους οργανισμούς αυτών, ώς
και Σχολάς 'Απόρων Παίδων είς άλλας πόλεις.
ΑΡΘΡΟΝ 63. Πάσα άπόφασις τών Κοσμητειών τών Σχολών μή
δριζομένη υπό τών προηγουμένων άρθρων ουδέν έχει κΰρος άνευ τής
εγκρίσεως τοΰ Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟΝ 64. Αϊ Σχολαί, πλην τής τών 'Αθηνών, δύνανται να
χειραφετηθώσιν άποφάσει τοΰ Συλλόγου έν τακτική συνεδριάσει λαμ
βανομένη έπί τη προτάσει τής 'Εφορείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.
ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟΝ 65. Ό Σύλλογος εκδίδει περιοδικον ή επετηρίδα.

-iïΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'.
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 66. Πάν προσωπικδν ζήτημα λύεται δια μαστικής ψη
φοφορίας.
ΑΡΘΡΟΝ 67. Ό Σύλλογος έχει σφραγίδα ήτις φέρει ως σύμβο
λον το δμώνυμον δρος, πέριξ δε τας λέξεις: «Φιλολογικός Σύλλογος
ΙΙαρνασσός».
ΑΡΘΡΟΝ 68. Τδ Συλλογικον έτος άρχεται άπδ 1ης Σεπτεμβρίου
και λήγει την 31ην Αυγούστου, γινομένων διμήνων θερινών διακοπών,
καθ'.ας, απόντων τών 'Αθηνών του Προέδρου και τών 'Αντιπροέδρων, ή
διοίκησις τοΰ Συλλόγου ανατίθεται ύπδ της Εφορείας εις §να τών Συμ
βούλων κατ' εκλογή ν τών παρόντων αυτής μελών, όστις έχει πάντα τα
έν άρθρω 20 αναγραφόμενα καθήκοντα και δικαιώματα.
ΑΡΘΡΟΝ 69. Έν αρχή έκαστου έτους έκτυποϋται και διανέμεται
εις τα μέλη ή λογοδοσία τών κατά το προηγούμενον έτος πεπραγμένων.
ΑΡΘΡΟΝ 70. Ό Σύλλογος
ματείων.

διατηρεί σχέσεις μετ' άλλων σω

ΑΡΘΡΟΝ 71. Ό Σύλλογος κατ' έτος εορτάζει τήν έπέτειον τής συ
στάσεως αύτοΰ καθ' δν τρόποι ήθελε κρίνει εκάστοτε κατάλληλον.
ΑΡΘΡΟΝ 72. Ό Σύλλοχος αναγράφει δωρητας αύτοΰ τους προσ
φέροντας δωρεάν χρηματικήν δραχμών χιλίων, εύεργέτας δε τους προσ
φέροντας αύτω μέχρι 10.000 και ανω. "Ετι δε ανακηρύσσει εύεργέ
τας ή μεγάλους εύεργέτας εκείνους ους ένεκα μεγάλων προσφορών ή
ηθικών έκδουλεύσεων ήθελε κρίνει άξιους τοΰ τίτλου τούτου. Αί δωρεαί
προς τον ΣύΧλσγο^ γίνονται επωνύμως.
ΑΡΘΡΟΝ 73. Ό Σύλλογος έχει έντευκτήριον διευθυνόμενον ύπδ
Κοσμητείας, ής προεδρεύει δ Κοσμήτωρ και μετέχει αυτοδικαίως ό Τα
μίας αμφότεροι μετά ψήφου και τριών κοσμητόρων εκλεγομένων υπό
τής Εφορείας κατά τήν πρώτην αυτής συνεδρίασιν. Τα μέλη μετέχου
σιν αυτοδικαίως τοΰ εντευκτηρίου τοΰ Συλλόγου. 'Ιδιαίτερος οργανισμός
έγκριθησόμενος ύπο τής Εφορείας διέπει τα κατ' αυτό.
ΑΡΘΡΟΝ 74. Ό Σύλλογος έχει ιδίαν σημ,αίαν καΐ σήμα.
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ΑΡΘΡΟΝ 75. Ή Εφορεία δύναται να παρέχη την αϋθουσαν του
Συλλόγου είς άλλα σωματεία ή πρόσωπα ύπό δρους ύπ' αυτής εκάστοτε
οριζόμενους, ως και να οργάνων^ έν τη αίθούση του Συλλόγου συναυ
λίας ή αλλάς έορτάς.
ΑΡΘΡΟΝ 76. Άποφάσει της Εφορείας δύναται να διορίζηται
Διευθυντής έμμισθος των γραφείων τού Συλλόγου πρόσωπον μή διατε
λοΟν μέλος τοΰ Συλλόγου.
ΑΡΘΡΟΝ 77. Ή διάλυσις τοΰ Συλλόγου και ή τροποποίησις τοΰ
παρόντος Κανονισμοΰ δεν δύναται ν' άποφασισθώσιν είμή δια πλειοψη
φίας των 3) 4 τών παρόντων μελών έν συνεδριάσει ήτις συγκαλείται ει
δικώς προς τον σκοπόν τούτον και απαρτίζεται άπο το ήμισυ τουλάχι
στον τών εχόντων ψήφον μελών και εκπληρωσάντων τας έκ τοΰ Κανο
νισμοΰ υποχρεώσεις αυτών.
ΑΡΘΡΟΝ 78. Πάς κανονισμός ρυθμίζων θέματα αναγόμενα απο
κλειστικώς είς τήν έσωτερικήν λειτουργίαν τοΰ Συλλόγου ή τών Τμη
μάτων αύτοΰ εγκρίνεται υπό της συνελεύσεως τών μελών τοΰ Συλλόγου.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α') Τα τακτικά μέλη τα καθυστεροΰντα συνδρομάς τών προ τοΰ
συλλογικοΰ έτους 1914—1915 ετών καταβάλλοντα δύο ετών συνδρο
μάς προς τή τοΰ έτους 1914—1915 απαλλάσσονται της καταβολής τών
άλλων οφειλομένων συνδρομών.
Β') Οί ήδη διατελούντες πάρεδρα μέλη μετατίθενται αυτοδικαίως
είς τήν τάξιν τών τακτικών μελών έάν ούδεμίαν δφείλωσιν έτησίαν
συνδρομήν μέχρι τής τοΰ έτους 1914—1915 ή εάν καταβάλωσι μέχρι
τέλους Δεκεμβρίου 1914 πάσας τάς ύπ' αυτών δφειλομένας συνδρομάς'
άλλως θεωροΰνται παραιτηθέντες τής ιδιότητος μέλους τοΰ Συλλόγου.
Γ') Αι ήδη καθεστηκυΐαι άρχαΐ τοΰ Συλλόγου παραμένουσιν έν
ενεργεία μέχρι τέλους τοΰ συλλογικοΰ Ιτους 1914—1915, ώστε at άρ
χαιρεσίαι δια τήν τριετίαν 1915—1918 γενήσονται κατά Μάϊον τοΰ
1915. Ούχ ήττον δύναται ή Εφορεία να άναθέση είς £v τών μελών αύ
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της τα καθήκοντα τοΰ δια του άρθρου 18, ως έτροποποιήθη ήδη, προστι
θεμένου ε'ις τα μέλη της Εφορείας Κοσμήτορος.
Ό Πρόεδρος

Ό Γεν. Γραμματεύς

Σ. Κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΓΛΟΣ

ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ

' 'Ακριβές άντίγραφον εκ τοΰ πρωτοτύπου καταστατικού τοΰ κατα
τεθειμένου έν τη δικογραφία εφ' ής εξεδόθη ή υπ' αριθ. 702) 1972 άπό
φασις τοΰ Ηρωτοδικείου 'Αθηνών, δι' ής ενεκρίθησαν αι έπενεχθεΐσαι
τροποποιήσεις είς το άρχικον τοιοΰτον δια της υπ' αριθ. 7110) 1914
αποφάσεως τοΰ αύτοΰ ώς άνω Δικαστηρίου άναγνωρισθέν και εγκριθέν
καταστατικον τοΰ σωματείου υπό την πρόσθεν έπωνυμίαν τοΰ κατά τα
άνω τροποποιηθέντος καταστατικού καταχωρηθέντος ε'ις το βιβλίον ανε
γνωρισμένων σωματείων και έν τη οικεία στήλη υπ' αΰξ. αριθ. 1272)
22α Μαΐου 1972 μετά την έκπνοήν της προθεσμίας προς άσκησιν εφέ
σεως έκ μέρους της έποπτευούσης αρχής.
Έν 'Αθήναις τή 26η Μαΐου 1972
Ό Δικ. Γραμματεύς
Τ.Σ.

XP. ΠΑΝΑΓΟΠΟΓΛΟΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
' Δια τήν νόμιμον σήμανσιν
καΐ τήν κατά σειράν της παραγγελίας Ικδοσίν του.
Έν 'Αθήναις xfl 26η Μαίου 1972
Ό Προϊστάμενος τοΟ Τμήματος
Τ.Σ.

XP. ΠΑΝΑΓΟΠΟΓΛΟΣ

