ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
(Απόφαση υπ’ αριθμ. 2427/27-6-1984 Πρωτοδικείου Αθηνών)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΙΔΡΥΣΗ – ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ
Άρθρο 1: Ίδρυση
Ιδρύεται στο Λαύρειο Σωματείο με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» (Ε.ΜΕ.Λ.). Έδρα της Εταιρείας ορίζεται το Λαύρειον Αττικής.
Άρθρο 2: Σκοποί
Σκοποί της ΕΜΕΛ είναι η έρευνα και η μελέτη κάθε ζητήματος της Λαυρεωτικής
και της γειτονικής της περιοχής δηλαδή της Νότιας Αττικής, που προάγει τον
πνευματικό και τον υλικό πολιτισμό, και ιδίως:
α) Η καλλιέργεια των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών.
β) Η έρευνα, μελέτη και διάσωση των αρχαιολογικών και των ιστορικών μνημείων
της περιοχής, η προστασία χαρακτηριστικών στοιχείων του μεταλλειολογικού και
του γεωλογικού της πλούτου, η διατήρηση του φυσικού και αξιόλογων κτισμάτων
του δομημένου περιβάλλοντος καθώς και η ανάδειξη και η αξιοποίηση όλων των
ανωτέρω.
γ) Η μελέτη θεμάτων και προβλημάτων σχετικών με την κοινωνία, την οικονομία, τη
δημογραφία και την υγεία και η προώθηση της επίλυσής τους.
δ) Η περισυλλογή και η διαφύλαξη κάθε αρχαιολογικού, ιστορικού,
μεταλλειολογικού, γεωλογικού, γλωσσολογικού, λαογραφικού, καλλιτεχνικού,
κ.λ.π. υλικού και η εν γένει προσφορά του σε τυχόν λειτουργούντα στην Νότια
Αττική Μουσεία (Κρατικά, Δημοτικά ή Κοινοτικά).
ε) Η ηθική ή υλική ενίσχυση ανάλογων με τους σκοπούς της ΕΜΕΛ προσπαθειών των
Δήμων και Κοινοτήτων της Νότιας Αττικής ή προσώπων και πολιτιστικών
σωματείων και οργανώσεων και η υποβοήθηση εκπολιτιστικών και κοινωφελών
έργων.
στ) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην άνοδο του πνευματικού και
του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής.
Άρθρο 3: Μέσα
Για την επίτευξη των σκοπών της ΕΜΕΛ προβλέπονται:
α) Η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών κάθε είδους, που το αντικείμενο τους
σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη Λαυρεωτική, και τη γειτονική της περιοχή. Οι
έρευνες θα πραγματοποιούνται από μέλη της ΕΜΕΛ, έπειτα από σχετική αίτησή
τους και έγκρισή της από το Δ.Σ., ή θα ανατίθενται από την ΕΜΕΛ σε άλλους (μη
μέλη) επιστήμονες και ειδικούς, επίσης έπειτα από αίτησή τους και σχετική
έγκρισή της από το Δ.Σ. Και στις δυο περιπτώσεις η ΕΜΕΛ, εφ’ όσον χρειάζεται,
θα είναι ο χρηματοδότης της έρευνας. Η χρηματοδότηση των ερευνών που θα
διεξάγονται από μέλη ή μη μέλη της ΕΜΕΛ έπειτα από σχετική αίτησή τους,
περιλαμβάνει αυστηρά μόνο τα έξοδα της έρευνας και ουδέποτε προσωπική
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αμοιβή του ερευνητή. Όλες οι παραπάνω έρευνες θα γίνονται σύμφωνα με το
ετήσιο πρόγραμμα ερευνών της ΕΜΕΛ, που θα έχει εγκριθεί από την
προηγούμενη Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη.
Η διεξαγωγή έκτακτων, παρόμοιων με τις προηγούμενες, ερευνών, που τυχόν θα
επιβάλλονται από τις εκάστοτε ανάγκες.
Οι έρευνες αυτές θα αποφασίζονται από το Δ.Σ., έπειτα από γραπτή εισήγηση της
Επιστημονικής Επιτροπής της ΕΜΕΛ και θα ανατίθενται σε μέλη της ΕΜΕΛ ή
άλλους (μη μέλη) επιστήμονες και ειδικούς. Η ΕΜΕΛ θα καλύπτει τα έξοδα της
έρευνας, ενδεχομένως μάλιστα και αμοιβή του ερευνητή, όταν αυτός δεν είναι
μέλος της, και εφ’ όσον βέβαια η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό
που θα προβλέπει ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΜΕΛ για έκτακτες έρευνες. Σε
περίπτωση που η έκτακτη έρευνα απαιτεί μεγαλύτερο από το διατιθέμενο ποσό,
θα συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. για τη λήψη σχετικής απόφασης.
β) Η αγορά, συντήρηση και αξιοποίηση των ιστορικών διατηρητέων κτηρίων ή
εκτάσεων για τη διάσωση της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης του Λαυρείου
και των άλλων οικιστικών κέντρων της Νότιας Αττικής ή για τη διεξαγωγή
μελλοντικών επιστημονικών ερευνών από την ΕΜΕΛ ή από κρατικές υπηρεσίες.
Τα τυχόν αγοραζόμενα ή κτώμενα ακίνητα μπορούν να παραχωρούνται για χρήση
στους δήμους ή τις κοινότητες της περιοχής, ανάλογα με τον τόπο όπου θα
βρίσκεται το καθένα, αποκλειστικά για κοινωφελείς σκοπούς και για όσο χρόνο
δεν είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της ΕΜΕΛ.
γ) Η ίδρυση και λειτουργία στο Λαύρειο Ορυκτολογικού Μουσείου, που θα εκθέτει
τον ορυκτολογικό πλούτο της Λαυρεωτικής, με αντικειμενικό σκοπό να γίνει με
τον καιρό Ορυκτολογικό Μουσείο όλου του Ελληνικού χώρου. Η λειτουργία του
Μουσείου θα ορίζεται από «Εσωτερικό Κανονισμό», που θα εγκρίνεται από τη
Γ.Σ.
δ) Η ίδρυση και λειτουργία στο Λαύρειο μεγάλης Βιβλιοθήκης, επιστημονικής και
γενικής, που θα χρησιμοποιείται τόσο από τα μέλη της ΕΜΕΛ όσο και από το
Κοινό. Η Βιβλιοθήκη θα αποτελεί επίσης το «Ιστορικό Αρχείο» της περιοχής, με τη
συγκέντρωση και τη διάθεση για μελέτη του σχετικού υλικού, και η λειτουργία
της θα ορίζεται από «Εσωτερικό Κανονισμό», που θα εγκρίνεται από τη Γ.Σ.
ε) Η ετήσια έκδοση περιοδικού συγγράμματος με τον τίτλο «ΛΑΥΡΕΙΟΝ». Σ’ αυτό θα
δημοσιεύονται επιστημονικές εργασίες Ελλήνων και ξένων ερευνητών, μελών της
ΕΜΕΛ ή μη, με θέμα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη Λαυρεωτική ή τη
γειτονική της περιοχή, καθώς και η ετήσια δραστηριότητα και ο ετήσιος
οικονομικός απολογισμός της ΕΜΕΛ.
στ) Η έκδοση επιστημονικών έργων μελών της ΕΜΕΛ ή μη, με θέμα σχετικό με τη
Νότια Αττική ή άσχετο με αυτήν, αλλά που ο συγγραφέας θα είναι κάτοικος ή
καταγόμενος από την περιοχή δραστηριότητας της ΕΜΕΛ. Επίσης η έκδοση έργων
σχετικών με τη λογοτεχνία ή με άλλες τέχνες, που έχουν ως συγγραφέα κάτοικο
της Νότιας Αττικής ή καταγόμενο απ’ αυτήν, μέλος της ΕΜΕΛ ή μη.
ζ) Η σύγκληση στο Λαύρειο ή αλλού επιστημονικών συνεδρίων ελληνικών ή
διεθνών, τακτικών ή εκτάκτων, με θέμα σχετιζόμενο με τη Λαυρεωτική ή με τη
γειτονική της περιοχή.
η) Η χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές από την περιοχή δραστηριότητας της ΕΜΕΛ
για σπουδές στην Ελλάδα ή σε νέους επιστήμονες από την ίδια περιοχή για
ειδίκευση στο εξωτερικό.
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θ) Η απόκτηση «στέγης» στο Λαύρειο, δηλαδή κτηρίου κατάλληλου να στεγάσει τα
γραφεία και τις δραστηριότητες της ΕΜΕΛ, που είναι σχετικές με το σκοπό της.
ι) Η ενίσχυση των Κρατικών, Δημοτικών και Κοινοτικών Μουσείων και Συλλογών
κάθε είδους στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΜΕΛ.
ια) Η συνεργασία με κρατικές, δημοτικές και κοινοτικές αρχές ή με άλλα «συγγενή»
σωματεία και οργανισμούς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στην περιοχή,
ανάλογων με τους σκοπούς της ΕΜΕΛ.
ιβ) Κάθε νόμιμη δραστηριότητα, που κατά την κρίση του Δ.Σ. θα βοηθούσε στην
εκπλήρωση των σκοπών της ΕΜΕΛ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΜΕΛ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
Άρθρο 4: Μέλη
Τα μέλη της ΕΜΕΛ διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα, αντεπιστέλλοντα και αρωγά.
Άρθρο 5: Τακτικά Μέλη
Τακτικά μέλη δύνανται να γίνουν, με σχετική αίτησή τους που θα
προσυπογράφεται από δύο άλλα τακτικά μέλη και θα εγκρίνεται από το Δ.Σ.,
επιστήμονες και γενικώς κάτοχοι τίτλων σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Παιδείας,
που κατοικούν ή εργάζονται στο Λαύρειο ή στους άλλους δήμους και κοινότητες της
Νότιας Αττικής, ή που κατοικούν στη λοιπή Αττική, αλλά κατάγονται από την περιοχή
δραστηριότητας της ΕΜΕΛ. Τακτικά μέλη μπορούν επίσης να γίνουν και ορισμένα
από τα Αρωγά, όπως ορίζει το άρθρο 8. Τακτικό δύναται να γίνει και ο σύζυγος ή η
σύζυγος τακτικού μέλους, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω και εφ’ όσον έχει
τα αναφερόμενα προσόντα και προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής.
Τα τακτικά μέλη αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έξι μήνες μετά
από την εγγραφή τους. Χρονολογία εγγραφής θεωρείται εκείνη, κατά την οποία
εγκρίθηκε από το Δ.Σ. η σχετική αίτησή τους. Η πάροδος εξαμήνου για την απόκτηση
του παραπάνω δικαιώματος δεν απαιτείται για τα ιδρυτικά μέλη, από τα οποία και
μεταξύ των οποίων θα εκλεγεί το πρώτο Δ..Σ.
Άρθρο 6 : Επίτιμα Μέλη
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γ.Σ. άτομα, που με την
προσωπική τους εργασία ή βοήθεια ή με την οικονομική τους ενίσχυση συνέβαλαν
ουσιαστικά στην επίτευξη των σκοπών της ΕΜΕΛ. Επίσης όσα, κατά γενική
αναγνώριση, έχουν με το έργο τους φωτίσει επιστημονικά ζητήματα της περιοχής
δραστηριότητας της ΕΜΕΛ ή που κατάγονται απ’ αυτήν και έχουν με τη δράση τους
τιμήσει τον τόπο της καταγωγής τους.
Με απόφαση της Γ.Σ., που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων
τακτικών μελών, ανακηρύσσονται επίσης Επίτιμοι Πρόεδροι της ΕΜΕΛ άτομα, που
διετέλεσαν Πρόεδροι της ΕΜΕΛ και πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες καθώς και
άτομα που τίμησαν ή πρόβαλαν διεθνώς την περιοχή δραστηριότητας της ΕΜΕΛ στο
σύνολό της ή κάποιον από τους τόπους της. Οι Επίτιμοι Πρόεδροι και τα Επίτιμα Μέλη
απαλλάσσονται από την καταβολή συνδρομής, μετέχουν στις Γ.Σ. και λαβαίνουν
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μέρος στις κατ’ αυτές συζητήσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και έχουν γενικά όλα τα
άλλα δικαιώματα των τακτικών μελών.
Άρθρο 7: Αντεπιστέλλοντα μέλη
Αντεπιστέλλοντα μέλη δύνανται να γίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία που
ορίζεται στο άρθρο 5:
α) Επιστήμονες και γενικά κάτοχοι τίτλων σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης
Παιδείας που κατάγονται από την περιοχή δραστηριότητας της ΕΜΕΛ, αλλά
κατοικούν μονίμως εκτός Αττικής. Τα Αντεπιστέλλοντα μέλη αυτής της
κατηγορίας που εγκαθίστανται μονίμως στην Αττική, γίνονται αυτόματα και
αυτοδίκαια Τακτικά Μέλη μετά την εκ μέρους τους υποβολή προς την ΕΜΕΛ
έγγραφης δήλωσης για τη νέα μόνιμη διαμονή τους.
β) Επιστήμονες και άλλοι ειδικοί, Έλληνες και αλλοδαποί, που δεν κατάγονται από
την περιοχή δραστηριότητας της ΕΜΕΛ, ανεξάρτητα από τη μόνιμη διαμονή τους,
αλλά που ασχολούνται ή έχουν ασχοληθεί, όπως αποδεικνύεται από τις
επιστημονικές δημοσιεύσεις τους, με την έρευνα επιστημονικών θεμάτων της
Νότιας Αττικής. Τα Αντεπιστέλλοντα Μέλη, γενικά, που τυχόν παρίστανται στις
Γ.Σ., λαβαίνουν μέρος στις κατ’ αυτές συζητήσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και
έχουν όλα τα άλλα δικαιώματα των τακτικών μελών.
Άρθρο 8 : Αρωγά μέλη
Αρωγά μέλη δύνανται να γίνουν με αίτησή τους που εγκρίνεται από το Δ.Σ., όλοι
όσοι κατοικούν στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΜΕΛ και επιθυμούν να
συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της. Αρωγά μέλη δύναται επίσης να γίνουν
με τον ίδιο τρόπο, και όλοι όσοι κατάγονται από την περιοχή αυτή, οπουδήποτε και
αν κατοικούν.
Τα Αρωγά μέλη παρίστανται στις Γ.Σ. τακτικές και έκτακτες, λαμβάνουν μέρος
στις κατ’ αυτές συζητήσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου και έχουν γενικά όλα τα άλλα
δικαιώματα των Τακτικών μελών.
Τα Αρωγά μέλη που κατοικούν στη Λαυρεωτική και τη γειτονική της περιοχή και
έχουν συμπληρώσει θητεία ενός έτους στην ΕΜΕΛ, δύνανται με σχετική αίτησή τους
να ανακηρυχθούν Τακτικά μέλη της, οπότε και έχουν πλέον όλα τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις των μελών αυτών. Η ανακήρυξη προτείνεται από το Δ.Σ. και
εγκρίνεται από την αμέσως επόμενη τακτική Γ.Σ. Ως κριτήριο της ανακήρυξης
λαμβάνεται η δραστηριότητα του αιτούντος μέλους για την εκπλήρωση των σκοπών
της ΕΜΕΛ, καθώς και η χρονική προτεραιότητα της σχετικής αίτησης. Το Δ.Σ. δύναται
να προτείνει και η Γ.Σ. ακολούθως δύναται να ανακηρύσσει Αρωγά μέλη σε Τακτικά
μόνο μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των εκάστοτε Τακτικών μελών, τα οποία
δεν προέρχονται από Αρωγά. Εφ’ όσον το ποσοστό αυτό είναι συμπληρωμένο,
ανακήρυξη Αρωγού μέλους σε Τακτικό δεν είναι δυνατή.
Άρθρο 9: Συνδρομές
Όλα τα μέλη έχουν την υποχρέωση να τηρούν το παρόν Καταστατικό και να
καταβάλλουν τις οριζόμενες από το άρθρο 12 του παρόντος συνδρομές, τέλη
εγγραφής κ.λ.π., εκτός από τους Επίτιμους Προέδρους και τα Επίτιμα Μέλη της ΕΜΕΛ,
που δεν έχουν αυτή την υποχρέωση.
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Άρθρο 10: Παραιτήσεις και διαγραφές
α) Παύουν να είναι μέλη της ΕΜΕΛ με απόφαση του Δ.Σ.:
1. Όσοι παραιτούνται με έγγραφη δήλωσή τους προς το Δ.Σ., και
2. Όσοι καθυστέρησαν αδικαιολόγητα την καταβολή της συνδρομής τους για
μια διετία. Τα μέλη που διαγράφονται για αυτόν τον λόγο, αποκτούν και
πάλι τα δικαιώματά τους, μόλις εκπληρώσουν τις ταμειακές τους
υποχρεώσεις.
β) Με πρόταση του Δ.Σ. και μετά από απόφαση της Γ.Σ., και αφού κληθεί να δώσει
εξηγήσεις μέσα σε διορία ενός μηνός, αποβάλλεται από την ΕΜΕΛ κάθε μέλος
που παραβαίνει με υπαίτιο πράξη ή με παράλειψη τις διατάξεις της Νομοθεσίας
περί Σωματείων ή του παρόντος Καταστατικού ή εκείνο το μέλος που η παραμονή
του κρίνεται επιβλαβής για την ΕΜΕΛ. Επίσης, με πρόταση του Δ.Σ. ή με ομόφωνη
απόφαση της ελεγκτικής επιτροπής ή με πρόταση του 1/10 των ταμειακώς εν
τάξει Τακτικών Μελών, και με απόφαση της Γ.Σ., και αφού κληθεί να δώσει
εξηγήσεις με διορία δέκα πέντε (15) ημερών, αποβάλλεται από τη Διοίκηση της
ΕΜΕΛ ή και από την ΕΜΕΛ κάθε μέλος της Διοίκησης της Εταιρείας που
παραβαίνει με υπαίτιο πράξη, ή με παράλειψη τις διατάξεις της Νομοθεσίας περί
Σωματείων ή του παρόντος καταστατικού ή εκείνο που η παραμονή του κρίνεται
επιβλαβής για την ΕΜΕΛ.
γ) Κατά της απόφασης για την αποβολή μέλους της ΕΜΕΛ από τη Διοίκησή της, για
πειθαρχικούς λόγους, δύναται να ασκηθεί από τον αποβαλλόμενο η προσφυγή
που προβλέπεται από το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 11: Δωρητές – Ευεργέτες
Δωρητές ανακηρύσσονται όσοι προσφέρουν, για την εκπλήρωση των σκοπών της
ΕΜΕΛ γενικά ή για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου έργου που περιλαμβάνεται
στους σκοπούς της, ποσόν 100.000 δρχ. και άνω. Ευεργέτες ανακηρύσσονται όσοι
προσφέρουν, όπως και οι δωρητές, ποσόν 1.000.000 δραχ. και άνω. Οι δωρητές και
οι ευεργέτες μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Τους δωρητές
ανακηρύσσει το Δ.Σ. και τους ευεργέτες η Γ.Σ., έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. και
πάντα μέσα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από έξι μήνες από την είσπραξη της
προσφοράς. Τα ανωτέρω χρηματικά ποσά μπορούν να αυξομειωθούν από την Γ.Σ.,
έπειτα από πρόταση του Δ.Σ.
Άρθρο 12: Πόροι
Πόροι της ΕΜΕΛ είναι:
α) Το εφ’ άπαξ καταβαλλόμενο δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των
μελών.
β) Τα οικονομικά οφέλη από εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών, συγγραμμάτων,
ημερολογίων, καρτών κλπ.
γ) Οι καθαρές εισπράξεις από παραστάσεις θεατρικές, συναυλίες, χοροεσπερίδες
και λαχειοφόρες αγορές.
δ) Οι κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από το Κράτος, τους Δήμους ή τις Κοινότητες
καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Επίσης δωρεές, έρανοι, κληρονομιές,
κληροδοσίες και κάθε έκτακτος πόρος.
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Η ΕΜΕΛ δύναται να δέχεται χρηματοδοτήσεις για την εκτέλεση συγκεκριμένου
έργου από αυτά που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά της, ανάλογα με την εκλογή
του χρηματοδότη.
Το εφ’ άπαξ δικαίωμα εγγραφής των μελών καθώς και το ύψος της ετήσιας
συνδρομής τους ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τη
Γ.Σ. και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΕΛ
Άρθρο 13: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Η ΕΜΕΛ Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και αποτελείται από ένα
Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, ένα Γενικό Γραμματέα, έναν Ταμία, έναν Ειδικό
Γραμματέα, έναν Έφορο Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου, ένα Έφορο
Ορυκτολογικού Μουσείου και δύο Διοικητικούς Συμβούλους.
Το Δ.Σ. διοικεί την ΕΜΕΛ, την εκπροσωπεί με τον Πρόεδρο του ή (σε περίπτωση
που εκείνος κωλύεται) με τον Αντιπρόεδρό του σε όλες τις σχέσεις της και ενώπιον
κάθε είδους Δικαστηρίων, Αρχών, νομικών ή φυσικών προσώπων και ρυθμίζει όλα τα
θέματα της ΕΜΕΛ, εκτός από εκείνα που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της Γ.Σ. Η
θητεία του Δ.Σ. ορίζεται διετής. Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται πρόσωπα, που έχουν πλήρη
την ικανότητα για δικαιοπραξία και κατοικούν μόνιμα στην Αττική. Σε περίπτωση
θανάτου, παραίτησης, αναχώρησης από την Αττική ενός μέλους του Δ.Σ., τη θέση
καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες και το Δ.Σ.
αποφασίζει για τυχόν αναδιάρθρωση της οργάνωσής του. Αποκλείονται από το Δ.Σ.
μέλη τα οποία:
α) έχουν στερηθεί αυτοδικαίως ή με δικαστική απόφαση τα πολιτικά τους
δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
β) είναι συγγενείς εξ αίματος μέχρι γ΄ βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι β΄ βαθμού και
γ) κατέχουν αξίωμα δημάρχου ή προέδρου κοινότητας της περιοχής αρμοδιότητας
της ΕΜΕΛ και για όσο καιρό το κατέχουν.
Άρθρο 14: Απαρτία Δ.Σ.
Το Δ..Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον από τα
μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων στη
συνεδρίαση των μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η πλευρά στην οποία έχει
δοθεί η ψήφος του Προέδρου.
Άρθρο 15: Αρμοδιότητες Δ.Σ. και Επιτροπών
Το Δ.Σ., εκτός από τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο άρθρο 13, έχει και τις
ακόλουθες:
α) Αποφασίζει για τη σύγκληση των Γ.Σ., τακτικών και έκτακτων,
β) Διορίζει κατά την κρίση του Επιτροπές από μέλη του Δ.Σ. ή από μέλη του Δ.Σ. και
από Τακτικά Μέλη και μάλιστα:
1. Επιτροπή Εκδόσεων
2. Επιτροπή Πνευματικών και Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων και
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3.

Επιτροπή Προγραμματισμού Επιστημονικών Ερευνών, που αποτελείται
αποκλειστικά από επιστήμονες. Κάθε μια από τις Επιτροπές αναλαμβάνει τη
μελέτη των ζητημάτων που της αναθέτει το Δ.Σ. Οι επιτροπές συντάσσουν
σχετικές εισηγητικές εκθέσεις που τις υποβάλλουν σε τακτό διάστημα στο
Δ.Σ. για τη λήψη των αποφάσεων,
γ) Αναθέτει ορισμένες αρμοδιότητες στα μέλη του ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες
ανάγκες της ΕΜΕΛ.
Άρθρο 16: «Εσωτερικοί Κανονισμοί»
Η λεπτομερής λειτουργία του Ορυκτολογικού Μουσείου και της Βιβλιοθήκης της
ΕΜΕΛ ορίζεται από «Εσωτερικό Κανονισμό», για το καθένα ξεχωριστά, που
συντάσσεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.
Οι «Εσωτερικοί Κανονισμοί» που ψηφίζονται από τη Γ.Σ. κατατίθενται χωρίς
αργοπορία στη Γραμματεία του αρμοδίου Πρωτοδικείου, σύμφωνα με τους όρους
του Νόμου.
Άρθρο 17: Καθήκοντα Προέδρου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί το Δ.Σ. και τις Γ.Σ., διευθύνει τις συνεδριάσεις
τους, εκπροσωπεί την ΕΜΕΛ σε όλες της τις σχέσεις ενώπιον κάθε Αρχής και κάθε
Δικαστηρίου καθώς και ενώπιον κάθε τρίτου, συνυπογράφει με τον Γενικό
Γραμματέα όλα τα έγγραφα και με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία όλα τα
εντάλματα πληρωμής. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει
ο Αντιπρόεδρος, ενώ τον Αντιπρόεδρο ο πρεσβύτερος από τους Διοικητικούς
Συμβούλους.
Άρθρο 18: Καθήκοντα Αντιπροέδρου
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή
κωλύεται, σε όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα και μεριμνά γενικά για τα
οικονομικά της ΕΜΕΛ συνεργαζόμενος με τον Ταμία.
Άρθρο 19: Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για την όλη εργασία και τη λειτουργία της
Γραμματείας της ΕΜΕΛ και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα
εντάλματα πληρωμής καθώς και τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.,
τακτικών και εκτάκτων. Διεξάγει επίσης την αλληλογραφία της ΕΜΕΛ και φυλάσσει
το Αρχείο και τη σφραγίδα της. Προπαρασκευάζει επίσης τα θέματα των
συνεδριάσεων του Δ.Σ., συντάσσει την ημερήσια διάταξη και την ετήσια έκθεση των
«Πεπραγμένων» του Δ.Σ. και τηρεί Γενικό Μητρώο όλων των μελών της ΕΜΕΛ κατά
κατηγορία, όπου τα καταχωρεί με αύξοντα αριθμό και με σειρά εγγραφής,
μνημονεύοντας την ιδιότητα, την καταγωγή και την ακριβή διεύθυνση του καθενός.
Εποπτεύει επίσης όλη την λειτουργία του Ορυκτολογικού Μουσείου και της
Βιβλιοθήκης. Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει
ο Ειδικός Γραμματέας και εκείνον άλλο μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται από το Δ.Σ. Ο
Γενικός Γραμματέας συνεργάζεται άμεσα στην εκτέλεση της όλης εργασίας της
γραμματείας με τον Ειδικό Γραμματέα.
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Άρθρο 20: Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα
Ο Ειδικός Γραμματέας συντάσσει τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και τα
καταχωρίζει, μετά την επικύρωσή τους κατά την επόμενη συνεδρίαση, σε Βιβλίο
Πρακτικών, που το υπογράφουν όλοι όσοι έλαβαν μέρος στη συγκεκριμένη
συνεδρίαση. Τηρεί επίσης το Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, και γενικά βοηθεί τον
Γενικό Γραμματέα στη διεξαγωγή της γραφικής εργασίας της Γραμματείας. Επίσης
προΐσταται του Προσωπικού της ΕΜΕΛ και έχει την φροντίδα για τα γραφεία της. Ο
Ειδικός Γραμματέας φυλάει την σε είδη περιουσία της ΕΜΕΛ και τις κάθε είδους
εκδόσεις και τηρεί τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό βιβλία.
Άρθρο 21: Καθήκοντα Ταμία
Ο Ταμίας φροντίζει για τις κάθε είδους εισπράξεις, υπογράφει τις σχετικές
αποδείξεις, ενεργεί τις αναγκαίες πληρωμές βάσει ενταλμάτων που έχουν θεωρηθεί
από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, τηρεί τακτικά βιβλία της διαχείρισή του,
φυλάει τα διπλότυπα εισπράξεων, διαχειρίζεται τις εκδόσεις της ΕΜΕΛ τηρώντας
ειδικό γι΄ αυτό βιβλίο και δίνει λόγο για κάθε σχετικό με τα καθήκοντά του ζήτημα
στο Δ.Σ.
Ο Ταμίας συντάσσει κάθε χρόνο τον οικονομικό απολογισμό και τον οικονομικό
προϋπολογισμό του επόμενου σε συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο και, εφ΄όσον αυτοί
εγκριθούν από το Δ.Σ., τους υποβάλλει στη Γ.Σ. των μελών. Ανά εξάμηνο επίσης
υποβάλλει συνοπτική ταμειακή κατάσταση στο Δ.Σ., όπου εικονίζονται τα οικονομικά
της ΕΜΕΛ. Ο ταμίας δύναται να κρατάει στα χέρια του ποσόν μέχρι 10.000 δρχ. Για
την εξυπηρέτηση των τρεχουσών αναγκών της ΕΜΕΛ, ενώ τα επί πλέον χρήματα τα
καταθέτει σε ανεγνωρισμένη Τράπεζα, απ’ όπου αποσύρει το σύνολο ή μέρος τους
για τις τρέχουσες ή έκτακτες ανάγκες της ΕΜΕΛ μόνο με απόφαση του Δ.Σ. Το
ανωτέρω ποσό, που παραμένει στα χέρια του Ταμία, δύναται να αυξομειώνεται με
απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 22: Καθήκοντα Εφόρων
Ο Έφορος Βιβλιοθήκης και ο Έφορος Ορυκτολογικού Μουσείου έχουν την
ευθύνη για την ομαλή λειτουργία τους και την ορθή εφαρμογή του «Εσωτερικού
Κανονισμού», που τα διέπει, επιβλέπουν την εκτέλεση των προτάσεων των
Επιτροπών, που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και γενικά φροντίζουν, ο καθένας
αντίστοιχα, για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης και του Ορυκτολογικού Μουσείου.
Τις σχετικές προτάσεις τους τις υποβάλλουν στο Δ.Σ. για έγκριση.
Άρθρο 23: Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές συγκαλούνται
από τον Πρόεδρο το πρώτο δεκαήμερο κάθε δεύτερου μήνα. Οι έκτακτες
συγκαλούνται, όποτε παρίσταται ανάγκη, από τον Πρόεδρο, με δική του
πρωτοβουλία ή με έγγραφη αίτηση τριών μελών του Δ.Σ. Εάν ο Πρόεδρος αμελήσει
να συγκαλέσει το Δ.Σ. σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, τότε το καλεί ένας από τους
αναπληρωτές του, που ορίζει το άρθρο 17, οποίος και προεδρεύει. Αυτό
μνημονεύεται στα Πρακτικά. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από
τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα από πέντε (5) κατά σειρά
δύναται να αντικατασταθεί με απόφαση του Δ.Σ. από αναπληρωματικό μέλος του
Δ.Σ.
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Άρθρο 24: Προσωπικό της ΕΜΕΛ
Για την διεξαγωγή των υπηρεσιών της ΕΜΕΛ δύναται να προσληφθεί το αναγκαίο
προσωπικό με αμοιβή που καθορίζεται από το Δ.Σ.. Η πρόσληψη και το ύψος της
αμοιβής αποφασίζονται από τη Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΙΑΛΥΣΗ
Άρθρο 25: Μέλη Γενικών Συνελεύσεων
Μέλη των Γενικών Συνελεύσεων είναι τα Τακτικά, τα Αντεπιστέλλοντα που τυχόν
βρίσκονται στην Αττική, τα Επίτιμα και τα Αρωγά, όσα έχουν εκπληρώσει τις
ταμειακές τους υποχρεώσεις προς της ΕΜΕΛ. Δικαίωμα ψήφου και γενικά του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα Τακτικά μέλη, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του
παρόντος Καταστατικού.
Άρθρο 26: Σύγκληση και θέματα των Γ.Σ.
Οι Γ.Σ. των μελών είναι τακτικές και έκτακτες και συγκαλούνται με έγγραφη
πρόσκληση των μελών που στέλνεται με το Ταχυδρομείο ή δίνεται ιδιόχειρα. Η
πρόσκληση μνημονεύει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης υποχρεωτικά. Πριν από
την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ. ορίζει τον
Πρόεδρο που θα διευθύνει τις εργασίες της. Πρόεδρος της Γ.Σ. δύναται να οριστεί και
ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Άρθρο 27: Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
Η ετήσια τακτική Γ.Σ. συγκαλείται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Η Γ.Σ.
κρίνει τον ταμειακό απολογισμό και τον ισολογισμό του έτους που πέρασε, καθώς
και τον προϋπολογισμό του επόμενου, ακούει τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και την έκθεση
της Ελεγκτικής Επιτροπής και εκλέγει τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή από τα Τακτικά
μέλη της για το τρέχον έτος. Κατά την ετήσια Γ.Σ. τέλος, γίνονται και αρχαιρεσίες, εφ’
όσον έχει λήξει η θητεία του Δ.Σ.
Άρθρο 28: Αρχαιρεσίες
Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Δ.Σ. και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής
διεξάγονται ταυτόχρονα, με ψηφοδέλτια και μυστική ψηφοφορία. Για την διενέργεια
των εκλογών, εκλέγεται από τη Γ.Σ. τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με πρόεδρο το
πρεσβύτερο μέλος της. Μετά την ψηφοφορία αρχίζει αμέσως η διαλογή και
συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή Πρακτικό ανάδειξης εκείνων που
πέτυχαν. Το πρακτικό αναφέρει και τις ψήφους που έλαβε ο καθένας. Οι εννέα (9)
πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας από τους ψηφισθέντας για το αξίωμα μέλους του Δ.Σ.
αποτελούν το νέο Δ.Σ. με αναπληρωματικά μέλη τους επόμενους εννέα (9) κατά
σειρά επιτυχίας. Απ’ αυτούς που ψηφίστηκαν για μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής οι
τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας αποτελούν τη νέα της σύνθεση και οι αμέσως
επόμενοι τρεις τα αναπληρωματικά μέλη της. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι ως μέλη της
Ελεγκτικής Επιτροπής έχουν μόνο τα Τακτικά μέλη κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5
και 13.
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Άρθρο 29: Συγκρότηση του νέου Δ.Σ.
Το Δ.Σ. που εκλέχθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28, συνέρχεται μέσα σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα της εκλογής του, με πρόσκληση του Προέδρου
του Δ.Σ. που διαλύθηκε. Τότε εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό
Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα, τους δύο Εφόρους (Ορυκτολογικού
Μουσείου και Βιβλιοθήκης) και τους δύο Διοικητικούς Συμβούλους και
παραλαμβάνει τη διοίκησης της ΕΜΕΛ μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα που
καταρτίστηκε σε σώμα. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. δεν
καλέσει το νέο Δ.Σ. στην παραπάνω προθεσμία τότε το νέο Δ.Σ. το συγκαλεί το μέλος
που πλειοψήφησε, κατά τις εκλογές της ανάδειξης του νέου Δ.Σ., μέσα σε οκτώ (8)
ημέρες από την παρέλευση του δεκαπενθήμερου.
Άρθρο 30: Έκτακτες Γ.Σ.
Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη κατά την κρίση
του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του ενός δεκάτου (1/10) των ταμειακώς εν τάξει μελών.
Στην δεύτερη περίπτωση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει
έκτακτη Γ.Σ. εντός ενός μηνός.
Στην αίτηση για την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. αναφέρονται οι λόγοι ή τα θέματα,
για τα οποία επιβάλλεται η σύγκλησή της. Αιτήσεις σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ. με θέμα
την πρόταση μομφής κατά του Δ.Σ. υποβάλλονται μόνο από το ένα εικοστό (1/20)
των Τακτικών μελών, εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 5.
Άρθρο 31: Απαρτία Γ.Σ.
Οι Γ.Σ., τακτικές και έκτακτες, βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι παρόν το ένα
τρίτο (1/3) των ταμειακώς εν τάξει Τακτικών μελών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητώς ορίζεται
αυξημένη πλειοψηφία. Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά την ημέρα που ορίστηκε η Γ.Σ.
συγκαλείται και πάλι εντός οκτώ (8) ημερών στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα
ίδια θέματα, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όσα μέλη και αν παρευρίσκονται.
Άρθρο 32: Έλεγχος διαχείρισης
Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής, που αναφέρεται στο άρθρο 27, είναι ο έλεγχος
της οικονομικής διαχειρίσεις της ΕΜΕΛ κατά το έτος που πέρασε και η υποβολή
σχετικού πορίσματος στη Γ.Σ.. Η Ελεγκτική Επιτροπή διενεργεί αυτό τον έλεγχο,
οποτεδήποτε το θεωρεί σκόπιμο, και το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να θέτει στη διάθεσή
της όλα τα σχετικά στοιχεία, που εκείνη θεωρεί απαραίτητα.
Άρθρο 33: Διάλυση της ΕΜΕΛ – Εκκαθάριση
Η ΕΜΕΛ διαλύεται,
α) Αν η Γ.Σ. , που συγκλήθηκε γι’ αυτόν ειδικά το σκοπό, και αν παρίστανται κατ’
αυτήν τα μισά τουλάχιστον από τα ταμειακώς εν τάξει Τακτικά μέλη της,
αποφανθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών που παρίστανται
υπέρ της διάλυσης.
β) Εφ’ όσον ο αριθμός των Τακτικών μελών ελαττωθεί κάτω από είκοσι (20) και
γ) Από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο.
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Όταν διαλυθεί η ΕΜΕΛ, τίθεται υπό εκκαθάριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
από τους Νόμους του κράτους. Το μετά την εκκαθάριση ενεργητικό και γενικά κάθε
περιουσιακό στοιχείο της ΕΜΕΛ περιέρχεται στο Δήμο Λαυρεωτικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 34: Έμβλημα και Σφραγίδα της ΕΜΕΛ
Η ΕΜΕΛ έχει ως έμβλημα την εμπρός όψη «Λαυρεωτικής γλαύκας», δηλαδή
Αθηναϊκού νομίσματος του Ε΄ π.Χ. αιώνα. Η σφραγίδα της ΕΜΕΛ είναι κυκλική. Στη
μέση έχει παράσταση του εμβλήματος και γύρω απ’ αυτό των επωνυμία και το έτος
ίδρυσης της ΕΜΕΛ.
Άρθρο 35: Ιδρυτικά μέλη
Τα Ιδρυτικά μέλη της ΕΜΕΛ λογίζονται αυτοδίκαια και Τακτικά, ανεξάρτητα από
τις ιδιότητες που προβλέπει το άρθρο 5.
Άρθρο 36: Τροποποίηση του Καταστατικού
Το παρόν Καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί από Γ.Σ., που συγκαλείται για
το σκοπό αυτό και σύμφωνα με το άρθρο 99 του Αστικού Κώδικα.
Κάθε τι που δε περιλαμβάνεται ή δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό,
ρυθμίζεται από τις Διατάξεις των Νόμων του Κράτους.
Λαύρειο, 14 Απριλίου 1984
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κακαβογιάννης Ευάγγελος του Χρήστου
2. Κακαβογιάννη Όλγα σύζυγος Ευαγγέλου
3. Μπακούρη Ελένη του Βλασίου
4. Κανατούρης Αριστείδης του Γεωργίου
5. Πόγκας Κωνσταντίνος του Λεωνίδα
6. Μάνθος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
7. Καφορέα-Χιώτη Καλλιόπη του Ευαγγέλου
8. Κούσης Ιωάννης του Θεοπέμπτου
9. Βουρλάκος Νικόλαος του Μιχαήλ
10. Αλεξάκης Ελευθέριος του Παναγιώτη
11. Κατσάμπας Αριστείδης του Ανδρέα
12. Γιουρούσης Αντώνιος του Ιωάννη
13. Κρεμαστιώτης Δημήτριος του Ιωάννη
14. Μανούσης Αθανάσιος του Γεωργίου
15. Δρογγίτης Δημήτριος του Ελευθερίου
16. Γεώργιζας Αθανάσιος του Κωνσταντίνου
17. Πανταλέοντος Αντιγόνη σύζυγος Αναργύρου
18. Μάνθος Κωνσταντίνος του Γεωργίου
19. Δερμάτης Γεώργιος του Νικολάου
20. Βογιατζής Γεώργιος του Παναγιώτη
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21. Ταμβάκης Σταμάτιος του Ιωάννη
22. Γλαντζή-Οικονόμου Κυριακή
23. Αλιβιζάτος Κοσμάς του Διονυσίου
24. Δουκέρης Σπύρος του Παναγιώτη
25. Γονιός Γεώργιος του Ιωάννη
26. Τεκέρταλη Κανέλλη του Μιχαήλ
27. Τεκέρταλης Αναστάσιος του Μιχαήλ
28. Τρικαλιώτης Γεώργιος του Σταύρου
29. Κούκουρα-Μαργαρίτη Αφροδίτη σύζυγος Χρήστου
30. Γκρανιά-Παπαδημητρίου Κατερίνα
31. Γκρανιά Στέλλα
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