Καταστατικό «Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών»

Άρθρο 1
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών» και
έδρα την Πάτρα. Το Σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα, που εικονίζει στη
μέση την πίσω πλευρά - μονόγραμμα ΑΧ σε στεφάνι - του αργυρού
τριώβολου της Αχαϊκής Συμπολιτείας και κυκλικά την αναγραφή
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΧΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»
Άρθρο 2
Η «Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών» είναι σωματείο πνευματικού,
πολιτιστικού και κοινωφελούς σκοπού που επιδιώκει τη διαφύλαξη,
μελέτη, ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς του αχαϊκού χώρου και τη
συμβολή στη γενικότερη πνευματική, πολιτιστική κίνηση, δημιουργία
και ανάπτυξη.
Άρθρο 3
Την πραγματοποίηση του γενικού αυτού σκοπού η Εταιρεία Αχαϊκών
Σπουδών επιδιώκει:
1.
Με την αναζήτηση, καταγραφή ή και συγκέντρωση στοιχείων,
εκδόσεων, μελετών και κειμηλίων από όλη τη διάρκεια του ιστορικού
βίου του χώρου, με ιδιαίτερη έμφαση στη νεότερη ιστορία της Πάτρας
και της Αχαΐας ( από 1828). Τη δημιουργία ειδικού Αρχείου, τη συμβολή
για την ίδρυση σχετικού Μουσείου της Πόλης και τη διαχρονική στήριξή
του.
2.
Με την έκδοση ή δημοσίευση σχετικών επιστημονικών εργασιών
και μεταφράσεων, την επανέκδοση παλαιότερων, την έκδοση
πνευματικού-επιστημονικού περιοδικού, την ηθική και υλική ενίσχυση
ερευνητών και των εργασιών τους.
3.
Με την προώθηση ονοματοθεσίας οδών και αναμνηστικών πλακών
για προσωπικότητες, τόπους και κτίρια που συνδέονται με την ιστορική
και πνευματική μνήμη της Αχαΐας.
4.
Με την οργάνωση επιστημονικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων που συνδέονται με τους στόχους της, όπως συνέδρια,
διαλέξεις, ημερίδες, δημόσιες συζητήσεις, εκθέσεις, κ.λπ.

5. Με τη συνεργασία του Δήμου Πατρέων και των λοιπών της Αχαΐας,
φορέων και σωματείων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές
επίπεδο για δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς της εταιρείας.
6.
Με την υποβοήθηση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών σε
συγγραφείς εργαζόμενους σε θέματα που περιλαμβάνονται στους
σκοπούς της εταιρείας.
7.
Με κάθε γενικά νόμιμο μέσο, που κρίνεται ότι συντελεί στην
επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας
Άρθρο 4
Η Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών συγκροτείται από εταίρους, μέλη
και επίτιμα μέλη. Εταίροι είναι τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας και όσοι
μετά από ενεργή και δημιουργική συμπλήρωση θητείας μέλους δυο ετών
αναγνωρίζονται ως εταίροι με απόφαση του Δ. Σ.
Μέλη της Εταιρείας εγγράφονται με απόφαση του ΔΣ ύστερα από
πρόταση τριών του μελών. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται
προσωπικότητες με εισήγηση του Δ.Σ. και απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.
Άρθρο 5
Κάθε Εταίρος ή Μέλος δικαιούται να παραιτηθεί με γραπτή
δήλωση στον Γραμματέα της Ε.Α.Σ., καταβάλλοντας όμως και όλες τις
μέχρι την αποχώρηση συνδρομές του.
Άρθρο 6
Εταίρος η μέλος που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς την
Εταιρεία ή δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Καταστατικού ή τις
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου ή
επιδεικνύει συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τους σκοπούς και το πνεύμα
της Ε.Α.Σ., διαγράφεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. Εντός
προθεσμίας 10 ημερών από την ημέρα που επιδόθηκε η απόφαση, μπορεί
να ασκηθεί έφεση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίνει ή
απορρίπτει την απόφαση.
Εταίροι ή Μέλη που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις των
συνδρομών τους διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
χωρίς άλλη διαδικασία. Οι διαγραφόμενοι μπορούν να καταβάλουν τις
καθυστερημένες συνδρομές και να επανεγγραφούν.

Άρθρο 7
Η Ε.Α.Σ. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που
συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έξι Συμβούλους,. Το Δ.Σ. εκλέγεται
ανά τριετία από τη Γ. Σ. με προθεσμία δέκα πέντε τουλάχιστον ημέρες
από τη λήξη της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ. Η εκλογή γίνεται με
μυστική ψηφοφορία και απαιτείται σχετική πλειοψηφία.
Οι Εταίροι και τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως και όποιοι
κωλύονται με επικυρωμένη εξουσιοδότηση σε εταίρο. Ο Εταίρος μπορεί
να εκπροσωπήσει μέχρι δυο.
Εάν μέλος του Δ.Σ. πεθάνει, απουσιάσει πέρα από τρεις συνεχείς
συνεδριάσεις ή παραιτηθεί την θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος στην
εκλογή.
Προσωρινή απουσία, κατόπιν σχετικής άδειας, δεν καταλογίζεται
ως απουσία που συνεπάγεται αντικατάσταση. Επί ισοψηφίας των δυο
τελευταίων επιτυχόντων κατά την εκλογή γίνεται κλήρωση αμέσως μετά
την διαλογή των ψήφων από την εκλογική επιτροπή, που ορίζεται δια
βοής από τη Γ.Σ.
Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο όσοι Εταίροι δηλώνουν στη
Γ.Σ. την επιθυμία να εκλεγούν και την πρόθεση να συμβάλλουν στην
πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας. Τα ονόματα τους γράφονται σε
εμφανές σημείο σε πίνακα του χώρου της εκλογής.
Άρθρο 8
Το Δ.Σ., καλούμενο από το μέλος που πλειοψήφησε, συνέρχεται σε
πρώτη συνεδρίαση και υπό την προεδρία του ίδιου Συμβούλου εκλέγει
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Ταμία. Η εκλογή γίνεται με
απόλυτη πλειοψηφία.

Άρθρο 9
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά και έκτακτα όταν κρίνει αναγκαίο ή
ο Πρόεδρος ή 3 μέλη του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. θεωρείται σε απαρτία όταν παρίστανται 3 τουλάχιστον
μέλη και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με
πλειοψηφία, σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 10
Το Δ.Σ. φροντίζει γενικά για την επιτυχία των σκοπών της
Εταιρείας προγραμματίζοντας και συντονίζοντας τις αναγκαίες δράσεις
γι’ αυτό, συντάσσει και υποβάλλει στην τακτική ετήσια Γενική
Συνέλευση τον προϋπολογισμό του νέου έτους και τον απολογισμό του
λήξαντος, αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που εξυπηρετεί κατά την
κρίση του τους γενικούς σκοπούς της Εταιρείας εφαρμόζοντας τις
διατάξεις του Καταστατικού.
Άρθρο 11
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ε.Α.Σ. στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη
αρχή και σε όλες τις σχέσεις προς οργανισμούς και άτομα, συγκαλεί και
διευθύνει τις συνεδριάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. Υπογράφει τα έγγραφα
και τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων, με τον Γενικό Γραμματέα,
τα οποία επίσης υπογράφει και εκτελεί ο Ταμίας. Φροντίζει για την
εκτέλεση των αποφάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ. Τον Πρόεδρο
κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Άρθρο 12
Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα Πρακτικά των Γενικών
Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντάσσει όλα τα
έγγραφα. Κρατάει την σφραγίδα, το Πρωτόκολλο και το Βιβλίο
Πρακτικών του Δ.Σ. και Γενικών Συνελεύσεων. Συντάσσει την ετήσια
έκθεση πεπραγμένων. Κρατάει ειδικό βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
υλικών και επίπλων.
Όταν ο Γενικός Γραμματέας
απουσιάζει ή κωλύεται τον
αντικαθιστά ένα από τα μέλη, που ορίζεται από το Δ.Σ.
Άρθρο 13
Ο Ταμίας επιμελείται των εισπράξεων και πληρωμών. Εκδίδει,
βάσει των ενταλμάτων, τραπεζικές επιταγές για την ανάληψη από τους
δικαιούχους όσων τους οφείλονται. Εκδίδει εντολές κατάθεσης των
εισπράξεων στις Τράπεζες, επιμελείται και είναι υπεύθυνος για την
τήρηση πλήρους λογιστικού συστήματος βιβλίων. Στο τέλος κάθε χρόνου
συντάσσει οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους
και
προϋπολογισμό του επόμενου. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται
προσωρινά, αναπληρώνει ένας Σύμβουλος, οριζόμενος από το Δ.Σ. Σε
περίπτωση οριστικού κωλύματος, εκλέγεται άλλος Ταμίας.

Άρθρο 14
Το Δ.Σ. για να προωθήσει ενεργητικότερα τις δράσεις και
εκδηλώσεις της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών και την εκπλήρωση των επί
μέρους σκοπών της, ιδρύει με απόφασή του Εφορίες και Επιτροπές, τις
οποίες συγκροτεί από μέλη του Δ.Σ., εταίρους, μέλη, επίτιμα μέλη και
ορίζει τον επικεφαλής κάθε μιας. Ενδεικτικά το Δ.Σ. θα συγκροτήσει,
Εφορία Μουσείου της Πόλης,
και Επιτροπές :
1.Ερευνών, δημοσιεύσεων, έκδοσης βιβλίων, περιοδικών, κ.λπ.
2.Πνευματικών, επιστημονικών διαλέξεων, λοιπών πολιτιστικών και
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
3.Λειτουργίας Παραρτημάτων.
Άρθρο 15
Η Εταιρεία με απόφαση του Δ.Σ. για την ορθότερη επεξεργασία
των δράσεων της μπορεί να ζητά τη συμβολή ειδικών επιστημονικών
συμβούλων, να συγκροτεί ομάδες εργασίας και συμβουλευτικές
επιτροπές και να καθορίζει, όταν το κρίνει αναγκαίο, τους όρους και την
αμοιβή τους.
Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει εκτός της έδρας Παραρτήματα. Η
διοίκηση και λειτουργία των Παραρτημάτων καθορίζεται με πράξη του
Δ.Σ.
Άρθρο 16
Το Δ.Σ. προσλαμβάνει ή παύει, κατά την κρίση του, υπαλληλικό
προσωπικό ή εξωτερικούς συνεργάτες καθορίζοντας τα καθήκοντα, τους
όρους απασχόλησης και την αμοιβή τους.
Άρθρο 17
Στη Γενική Συνέλευση
εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου
εκλέγονται ταυτόχρονα και τα μέλη της τριμελούς Εξελεγκτικής
Επιτροπής που δεν μπορούν να είναι και μέλη του Δ.Σ. Η Εξελεγκτική
Επιτροπή ελέγχει τον απολογισμό του Δ.Σ. κάθε έτους και συντάσσει
έκθεση που διαβάζεται στην ετήσια Γενική Συνέλευση.

Άρθρο. 18
Στην ετήσια τακτική συνέλευση, που πραγματοποιείται εντός του
Νοεμβρίου, το Δ.Σ. δίνει λόγο για τα πεπραγμένα της Εταιρείας και
ακολουθεί η ανάγνωση της έκθεσης από την Εξελεγκτική Επιτροπή για
την οικονομική
διαχείριση του έτους. Έκτακτες συνελεύσεις
συγκαλούνται όταν το Δ.Σ. κρίνει αναγκαίο. Οι Γενικές Συνελεύσεις
εκτός αυτής του άρθρου 20, λογίζονται σε απαρτία, εάν παρίσταται
τουλάχιστον το εν τέταρτο των Εταίρων. Ο αριθμός των Μελών δεν
ασκεί επιρροή επί της απαρτίας. Δεν καλούνται εταίροι και μέλη που δεν
έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση μη απαρτίας
συγκαλείται η Συνέλευση εντός οκτώ ημερών από την πρώτη, οπότε
θεωρείται εν απαρτία οσοιδήποτε Εταίροι και αν είναι παρόντες.
Στις συνελεύσεις οι εταίροι και τα μέλη καλούνται με ατομικές ή
δημόσια πρόσκληση τρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα της
Συνέλευσης.
Όπου δεν προβλέπεται από το καταστατικό στη Γενική Συνέλευση
ισχύουν οι διατάξεις των σχετικών νόμων
Άρθρο 19
Πόροι της Εταιρείας είναι οι μηνιαίες εισφορές των εταίρων και μελών,
το δικαίωμα εγγραφής που καθορίζονται από το Δ.Σ, οι επιχορηγήσεις
και εισφορές, καθώς και οι δωρεές, που για την αποδοχή τους
αποφαίνεται το Δ.Σ., έσοδα από χρηματοδοτούμενα προγράμματα,
ευρωπαϊκά έργα, ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, Ενισχύσεις ΜΚΟ κ.λπ., ή που
προκύπτουν από προγραμματισμένες δράσεις και κάθε άλλο νόμιμο
έσοδο.
Άρθρο 20
Η τροποποίηση αυτού του καταστατικού ή η διάλυση της Ε.Α.Σ.
γίνεται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.

2.

Ύστερα από σχετική εισήγηση του ΔΣ ή εάν το ζητήσουν τα
4/5 των εταίρων που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
τους κατά τον χρόνο της υποβολής της αίτησης για
σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αυτούς τους σκοπούς.
Για τη λήψη της απόφασης, τροποποίησης του καταστατικού
ή διάλυσης της Εταιρείας, από τη ΓΣ, σύμφωνα με τα ως

άνω, απαιτείται η παρουσία των 4/5 των εταίρων που έχουν
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους και η πλειοψηφία των
τριών τετάρτων των παρόντων.
Άρθρο 21
Εάν διαλυθεί η Ε.Α.Σ η ακίνητη και κινητή περιουσία αυτής, των
παραρτημάτων της και το αρχείο, περιέρχονται όπου αποφασίσει η
Γενική Συνέλευση.
Πάτρα, 11/2/2017

Τα Ιδρυτικά Μέλη:

1. Γεώργιος Αμπατζής
2. Αλεξάνδρα Γκοριτσοπούλου
3. Βαρβάρα Δεσποινιάδου
4. Ζέτα Ζάχου
5. Αναστασία Κολοκοτσά
6. Βασίλειος Λαδάς
7. Κώστας Λογαράς
8. Αθανάσιος Μανθόπουλος
9. Ιωάννης Μόσχος
10. Χρήστος Μούλιας
11. Ξενοφών Παπαευθυμίου
12. Δημήτριος Παπανικολάου
13. Νίκη Πετσάλη - Παπανδρέου
14. Ευάγγελος Πολίτης - Στεργίου
15. Μάριος Πραπόπουλος
16. Νίκη Ράλλη

17. Νικόλαος Σαραφόπουλος
18. Ορέστης Σκαλτσάς
19. Σπύρος Σοκορέλης
20. Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος
21. Ιωάννης Τσάκωνας
22. Άννα Φτερνιάτη
23. Βασίλειος Χριστόπουλος
24. Στάθης Χρυσικόπουλος

