
Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής 
εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών 

Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. 

Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα, την 12η Σεπτεµβρίου 
2010, εµείς οι υπογράφοντες το παρόν και αποτελούντες τα Μέλη της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης αποφασίζουµε την τροποποίηση του αρχικού 
Καταστατικού της Εταιρείας µας, όπως αυτό καταχωρίστηκε στο Πρωτοδικείο 
Αθηνών µε αριθµό 14207/17/10/08 και έλαβε φορολογική υπόσταση µε το 
ΑΦΜ 153881610 αρµοδιότητας της ΔΟΥ Κηφισιάς Αττικής στην Ελλάδα. 
Στην παρούσα Γενική Συνέλευση λαµβάνουν µέρος οι εκπρόσωποι των 
Τοπικών Εταιρειών Νεοελληνικών Σπουδών χωρών-κρατών της Ευρώπης 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του αρχικού Καταστατικού. 
Οι ανωτέρω αποφασίζουν την τροποποίηση των κάτωθι άρθρων 1, 3, 5 και 6: 

Άρθρο 1 
Επωνυµία - Έδρα 

1. Ιδρύεται επιστηµονική ένωση µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία 
Νεοελληνικών Σπουδών», η οποία είναι ΑΣΤΙΚΗ µη κερδοσκοπική εταιρεία 
κατά τα άρθρα 741 και επόµενα του Αστικού Κώδικα διεποµένη από τις 
διατάξεις αυτών και του παρόντος Καταστατικού, είναι δε κοινωφελές νοµικό 
πρόσωπο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
1884/90. 
2. Η Εταιρεία έχει δική της σφραγίδα. 
3. Έδρα της ορίζεται ο Δήµος Αθηναίων στην Ελλάδα και γραφείο αυτής το 
υποδειχθησόµενο από το Διοικητικό Συµβούλιό της. 

Άρθρο 2 
Σκοπός 

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η προώθηση της επιστηµονικής µελέτης και της 
διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας, ιστορίας και γενικά του 
νέου ελληνικού πολιτισµού. 
2. Για τον σκοπό αυτό η Εταιρεία 
α) διοργανώνει συµπόσια, συνέδρια και άλλες συναντήσεις επιστηµονικού 
χαρακτήρα, 
β) εκδίδει πληροφοριακό δελτίο και επιστηµονικές µελέτες που αφορούν τους 
σκοπούς της, 



γ) συµβάλλει στην παραγωγή διδακτικού υλικού, 
δ) διαθέτει έναντι ανταλλάγµατος τα αναφερόµενα στα εδάφια β και γ έργα και 
χρησιµοποιεί τα έσοδα για την εκπλήρωση των σκοπών της, 
ε) προάγει τις επαφές µεταξύ νεοελληνιστών και µεταξύ φορέων νεοελληνικών 
σπουδών. 

Άρθρο 3 
Μέλη της Εταιρείας 

1. Τακτικά µέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών είναι οι 
Εταιρείες Νεοελληνικών Σπουδών των χωρών-κρατών της Ευρώπης. Κάθε 
χώρα-κράτος της Ευρώπης εκπροσωπείται στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία 
Νεοελληνικών Σπουδών µόνο από µία εταιρεία. 
2.Έκτακτα µέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών είναι 
φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται µε τις νεοελληνικές σπουδές στον 
πανεπιστηµιακό, ερευνητικό, µεταφραστικό χώρο και δεν είναι µέλη µιας 
τοπικής εταιρείας. 
3. Η Εταιρεία µπορεί να εκλέξει ως επίτιµα µέλη όσους έχουν προσφέρει 
εξαιρετικές υπηρεσίες στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. 
4. Τα έκτακτα και επίτιµα µέλη δεν έχουν δικαίωµα να ψηφίζουν, να εκλέγουν 
και να εκλέγονται. 

Άρθρο 4 
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι αρµόδιο για την αποδοχή των 
νέων µελών. 
α) Οι Τοπικές Εταιρείες υποβάλλουν γραπτή αίτηση συνοδευόµενη από το 
καταστατικό τους. 
β) Τα έκτακτα µέλη υποβάλλουν γραπτή αίτηση και γίνονται δεκτά, εφόσον 
πληρούν τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 3. 
γ) Επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται άτοµα, τα οποία προτείνονται από µία 
τουλάχιστον Τοπική Εταιρεία και πληρούν τους όρους της παραγράφου 3 του 
άρθρου 3. 
2. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. για την είσοδο νέων µελών επικυρώνονται από την 
επόµενη Γενική Συνέλευση. 
3. Τα µέλη έχουν το δικαίωµα να αποχωρήσουν από την Εταιρεία, εφόσον 
γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους αυτή τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από τη 
λήξη του λογιστικού έτους. Η αποχώρηση ισχύει από το τέλος του ίδιου έτους. 
4. Η κάθε Τοπική Εταιρεία-τακτικό µέλος-της Εταιρείας υποχρεούται να 
καταβάλλει στην Εταιρεία το 30% της ετήσιας συνδροµής των µελών της. Το 
ποσοστό αυτό µπορεί να αυξοµειώνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 



Η συνδροµή των εκτάκτων µελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση 
ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου. 
Οι συνδροµές είναι πληρωτέες το πρώτο τρίµηνο κάθε ηµερολογιακού έτους. 

Άρθρο 5 
Διοικητικό Συµβούλιο 

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από 
πέντε (5) τακτικά και δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη. Το Δ.Σ. διοικεί την 
Εταιρεία σύµφωνα µε το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης. 
2. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει µεταξύ των τακτικών µελών των Τοπικών 
Εταιρειών µε µυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και εν συνεχεία µε 
επίσης µυστική ψηφοφορία τα υπόλοιπα µέλη του Δ.Σ. 
3. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριµελή Εξελεγκτική Επιτροπή µεταξύ των 
τακτικών µελών των Τοπικών Εταιρειών. Η Εξελεγκτική Επιτροπή κάνει τον 
έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης του Δ.Σ. και υποβάλλει τα πορίσµατά της 
στη Γενική Συνέλευση. 
4. Ο Πρόεδρος µετά την εκλογή του συγκαλεί το Δ.Σ., το οποίο συνέρχεται και 
εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και 
τον Ταµία. 
5. Την Εταιρεία εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Αρχής ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συµβουλίου µε µόνη την υπογραφή του κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας. 
Ειδικότερα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου εκπροσωπεί την 
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών ενώπιον κάθε Δικαστικής ή 
Διοικητικής Αρχής (Δικαστήρια, Δήµοι, ΔΟΥ κλπ.), δύναται να συνάπτει 
συµβάσεις µε τρίτους, να προσλαµβάνει τυχόν προσωπικό ή συνεργάτες και 
γενικότερα να ασκεί όλες τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόµος και το 
Καταστατικό της Εταιρείας. 
6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου έχει το δικαίωµα να εξουσιοδοτεί 
αντιπρόσωπό του από τα τακτικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, ο οποίος 
θα τον εκπροσωπεί νοµίµως, κωλυοµένου του ιδίου. Οι ενέργειες του 
αντιπροσώπου πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις οδηγίες του Προέδρου και 
γενικότερα σύµφωνες µε το Καταστατικό της Εταιρείας, τους σκοπούς και τα 
συµφέροντά της. Αν κατά την εξουσιοδοτηµένη εκπροσώπηση παραστεί 
ανάγκη, πρέπει να ζητηθεί τηλεφωνικώς, µε ηλεκτρονικό µήνυµα ή µε φαξ η 
σύµφωνη γνώµη του Προέδρου.  
7. Εντός του Διοικητικού Συµβουλίου, σε περίπτωση κωλύµατος, ο Πρόεδρος 
αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου. 
8. Το Δ.Σ. ορίζει ειδικές επιτροπές, οι οποίες αναλαµβάνουν να 
πραγµατοποιήσουν τους σκοπούς της Εταιρείας. Οι αρµοδιότητες και ο αριθµός 
τους καθορίζονται από το Δ.Σ. 



9. Το Δ.Σ. συνέρχεται µία φορά τον χρόνο τακτικά και έκτακτα όποτε το κρίνει 
αναγκαίο ο Πρόεδρός του ή το ζητήσει το 1/3 από τα µέλη του, τα οποία 
καθορίζουν και τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης. 
10. Το λιγότερο ένα µήνα πριν από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. πρέπει να σταλεί σε 
όλα τα µέλη πρόσκληση, στην οποία θα αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. 
11. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται ή 
εκπροσωπούνται τρία από τα µέλη του. Ένα απόν µέλος µπορεί να 
εκπροσωπείται από ένα παρόν µέλος, εφόσον αυτό έχει σχετική γραπτή 
εξουσιοδότηση. Ένα παρόν µέλος δεν µπορεί να έχει περισσότερες από µία 
εξουσιοδοτήσεις. Οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και 
εκπροσωπουµένων µελών. 
12. Το Δ.Σ. και η Εξελεγκτική Επιτροπή δεν µπορούν να θητεύσουν 
περισσότερες από 4 διαδοχικές τετραετίες. 

Άρθρο 6 
Γενική Συνέλευση 

1. Ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση. Στη Γενική 
Συνέλευση µετέχουν τακτικά, έκτακτα και επίτιµα µέλη. Δικαίωµα ψήφου στη 
Γενική Συνέλευση έχουν µόνο δύο (2) αντιπρόσωποι από κάθε τοπική εταιρεία-
µέλος, εφόσον αυτή έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις της. 
2. Η Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α) καθορίζει τις επιστηµονικές δραστηριότητες της Εταιρείας, 
β) εκλέγει τον Πρόεδρο και τα λοιπά µέλη του Δ.Σ., 
γ) εκλέγει την Εξελεγκτική Επιτροπή, 
δ) εγκρίνει την εγγραφή νέων µελών, 
ε) διαγράφει µέλη για σπουδαίο λόγο µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του Δ.Σ, 
στ) εγκρίνει την οικονοµική διαχείριση και τον απολογισµό του Δ.Σ. και 
απαλλάσσει τα µέλη του από κάθε ευθύνη, 
ζ) τροποποιεί το Καταστατικό. 
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά κάθε τέσσερα χρόνια, συνήθως 
κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της Εταιρείας. Επίσης συνέρχεται έκτακτα µε 
ειδική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου ή εφόσον ζητήσει τη σύγκλησή 
της τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των τακτικών µελών της Εταιρείας µε 
γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συµβούλιο, στην οποία αναφέρονται και τα 
θέµατα που θα συζητηθούν. 
4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκεται ή 
εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) των τακτικών µελών της Εταιρείας. Αν δεν 
συγκεντρωθεί η απαρτία αυτή κατά την ηµέρα που έχει οριστεί, ο Πρόεδρος 
ορίζει νέα ηµεροµηνία, οπότε η Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία µε όσα 
µέλη και αν παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται. 



5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των 
παρόντων και εχόντων δικαίωµα ψήφου. 
6. Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία των 2/3 των 
εχόντων δικαίωµα ψήφου σύµφωνα και µε το εδάφιο 7 του παρόντος άρθρου. 
7. Οι απόντες αντιπρόσωποι µπορούν να εξουσιοδοτήσουν τους παρόντες µε 
γραπτή εξουσιοδότηση. Κάθε παρών αντιπρόσωπος µπορεί να εκπροσωπεί ένα 
µόνο απόντα αντιπρόσωπο. 
8. Κατά την πρώτη Συνεδρίαση εκλέγει η Συνέλευση µεταξύ των µελών της το 
Προεδρείο. 
9. Τρεις µήνες πριν από κάθε σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό 
Συµβούλιο γνωστοποιεί στα µέλη τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε γραπτή 
πρόσκληση. Οι Τοπικές Εταιρείες γνωστοποιούν τους αντιπροσώπους τους προς 
το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ένα µήνα πριν από τη Γενική 
Συνέλευση. 

Άρθρο 7 
Περιουσία και πόροι της Εταιρείας 

1. Οι πόροι της Εταιρείας είναι: 
-Η ετήσια συνδροµή των µελών της Εταιρείας, 
-Τα έσοδα από τα δηµοσιεύµατα της Εταιρείας, 
-Τα δικαιώµατα συµµετοχής στα Συνέδρια και τα έσοδα από διαλέξεις και 
άλλες εκδηλώσεις που οργανώνει η Εταιρεία, 
-Επιχορηγήσεις, χορηγίες, δωρεές και κληροδοτήµατα. 
2. Η οικονοµική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεµβρίου 
κάθε έτους. 

Άρθρο 8 
Διάλυση της Εταιρείας 

 1. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να αποφασίσει τη διάλυση της Εταιρείας µε την 
απαρτία που προβλέπεται από το άρθρο 6, παράγραφος 6 του παρόντος. 
2. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η περιουσία της περιέρχεται µε 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε ένα Ίδρυµα ή Οργανισµό, προκειµένου να 
την χρησιµοποιήσει για την προώθηση των Νεοελληνικών Σπουδών. 

Άρθρο 9 
Εσωτερικός κανονισµός 

Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συντάξει εσωτερικό κανονισµό, τον οποίο 
θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. Ο εσωτερικός κανονισµός καθορίζει διάφορα 
σηµεία λειτουργίας της Εταιρείας, τα οποία δεν προβλέπει το Καταστατικό. 



Άρθρο 10 
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Για τις χώρες, όπου δεν υπάρχουν ακόµη τοπικές εταιρείες Νεοελληνικών 
Σπουδών, µπορούν προσωρινά, έως τη σύγκληση της πρώτης Γενικής 
Συνέλευσης, να γίνουν δεκτά φυσικά πρόσωπα ως τακτικά µέλη της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών. 
Μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης τα φυσικά πρόσωπα που 
έχουν συµµετάσχει στην ίδρυση της Εταιρείας αποχωρούν αυτοδικαίως και 
υποκαθίστανται από τις τοπικές εταιρείες Νεοελληνικών Σπουδών. 
2. Με τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης το πενταµελές Δ.Σ. της 
Εταιρείας απαρτίζεται από τους: 
Αστέριο Αργυρίου - Πρόεδρο 
Mario Vitti -Αντιπρόεδρο 
Δηµήτρη Τζιόβα - Γεν. Γραµµατέα 
Αναστασία Λαζαρίδου - Ταµία 
Μαρία Στασινοπούλου - Μέλος 
Αναπληρωµατικά µέλη: 
Hans Eideneier 
Μόσχος Μορφακίδης 
3. Το προσωρινό Δ.Σ. θα γνωστοποιήσει την ίδρυση της Εταιρείας στις Τοπικές 
Εταιρείες και στους νεοελληνιστές της Ευρώπης και θα προτείνει την εγγραφή 
τους ως µελών. Θα εργαστεί επίσης για τη σύγκληση της Α΄ Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα εκλέξει το οριστικό Διοικητικό 
Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. 
Το παρόν, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε κατά περιεχόµενο, υπογράφεται 
όπως ακολουθεί: 
 


