
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙ-

ΣΤΗΜΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ.

Άρθρο 1ο.
Έδρα.

Ιδρύεται, με έδρα την Αθήνα, Σωματείο με την επωνυ-
μία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΗΣ».

Άρθρο 2ο.
Σκοπός.

Σκοπός της Εταιρίας είναι η προαγωγή της επιστημονι-
κής  έρευνας  και  μελέτης  των  πολιτικών  φαινομένων, 
ιδεών και θεσμών, με το πνεύμα και τη μέθοδο της νε-
ώτερης πολιτικής επιστήμης. 

Άρθρο 3ο.
Μέσα.

Μέσα  για  την  επιτυχία  του  παραπάνω  σκοπού  είναι 
ιδιαίτερα: 
α)  Οι  διαλέξεις,  δημόσιες  συζητήσεις  και  σεμινάρια 
πάνω σε  θέματα θεωρίας  της  πολιτικής  επιστήμης ή 
γεγονότα πολιτικού ενδιαφέροντος. 
β)  Η έκδοση επιστημονικής  επετηρίδας,  περιοδικού  ή 
άλλων δημοσιευμάτων.
γ) Η ανάθεση ερευνών και μελετών σε μέλη της Εταιρί-
ας, σε συνεργασία ενδεχομένως με εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα, άλλους επιστήμονες, ή συγγενή επιστημονικά σωμα-
τεία και οργανώσεις.
δ) Η ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας 
με  ημεδαπές,  αλλοδαπές  ή  διεθνείς  εταιρίες,  κέντρα 
ερευνών του ίδιου ή ανάλογου σκοπού και η συμμετοχή 
σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις.

Άρθρο 4ο.
Σφραγίδα.

Η σφραγίδα της Εταιρίας αποτυπώνει τον τίτλο, την 
έδρα και το έτος ιδρύσεώς της.

Άρθρο 5ο.
Πόροι.

Πόροι του Σωματείου είναι ενδεικτικά:
α) Το δικαίωμα εγγραφής και οι συνδρομές των με-
λών.
β) Οι δωρεές, επιχορηγήσεις, κληροδοσίες και άλλες 
οικονομικές ενισχύσεις που γίνονται για την πραγμα-
τοποίηση των σκοπών της Εταιρίας.
γ) Οι εισπράξεις από εκδόσεις και από άλλες εκδη-
λώσεις της Εταιρίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΑ ΜΕΛΗ

Άρθρο 6ο.
Διάκριση των μελών-προϋποθέσεις

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και 
αντεπιστέλλοντα.
α) Τακτικά μέλη γίνονται δεκτά από το Διοικητικό 
Συμβούλιο πρόσωπα που προτείνονται από δύο μέλη 
της Εταιρίας και κρίνονται από αυτό κατάλληλα να 
συμβάλλουν στο σκοπό της Εταιρίας. 
β) Αντεπιστέλλοντα μέλη γίνονται δεκτά με τον ίδιο 
τρόπο και με τα ίδια προσόντα, όσοι κατοικούν στο 
εξωτερικό  και  είναι  διατεθειμένοι  να  συμβάλλουν 
ενεργά στην πραγμάτωση των  σκοπών της Εταιρί-
ας. Γίνονται αυτοδικαίως τακτικά μόλις εγκαταστα-
θούν στην Ελλάδα και δηλώσουν τούτο. 

Άρθρο 7ο.
Δικαιώματα των Μελών.

Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύ-
σεις, εκλέγουν και εκλέγονται στα όργανα της Εται-
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ρίας. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να παρίστανται 
στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Άρθρο 8ο.
Αποβολή της ιδιότητας του Μέλους.

Μέλος αποβάλλει την ιδιότητά του:
α) Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου περί διαγραφής του.
β) Για αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκπληρώσεως των 
ταμειακών  του  υποχρεώσεων  απέναντι  στην  Εταιρία 
πέραν του έτους.
Κατά της αποφάσεως ο αποβαλλόμενος έχει δικαίωμα 
να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνε-
ται οριστικά.
γ) Με αίτηση του μέλους περί παραιτήσεώς του, απευ-
θυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 9ο.
Σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

α)  Κάθε χρόνο,  το μήνα Μάρτιο,  συγκαλείται  από το 
Διοικητικό  Συμβούλιο,  τακτική  Γενική  Συνέλευση.  Η 
πρόσκληση περιλαμβάνει απαραιτήτως το χρόνο και τον 
τόπο συγκλήσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας 
διατάξεως·  γνωστοποιείται  στα  μέλη  με  έγγραφο 
πρόσκληση και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια αθηναϊκή 
εφημερίδα. Οκτώ τουλάχιστον μέρες πριν από την ημε-
ρομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 10ο.
Θέματα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Η Τακτική Γενική Συνέλευση:
α) Εγκρίνει τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου 
και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
β) Εκλέγει για δύο χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο και 
την Εξελεγκτική Επιτροπή.
γ) Καταρτίζει το γενικό πρόγραμμα και τον προϋπολο-
γισμό για το επόμενο έτος.

δ)  Αποφασίζει  για  τα  θέματα της  ημερησίας  δια-
τάξεως και για οποιοδήποτε άλλο θέμα, εφόσον το 
ζητήσουν το ένα πέμπτο από τα παρόντα μέλη.

Άρθρο 11ο.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  συγκαλείται  από  το 
Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Όταν αυτό κρίνει με αιτιολογημένη απόφασή του 
ότι συντρέχει σοβαρός λόγος.
β) Μέσα σε ένα μήνα, όταν το ζητήσουν το ένα πέμ-
πτο των τακτικών μελών του Σωματείου, που έχουν 
εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
Η αίτηση αυτή των μελών πρέπει να προσδιορίζει τα 
θέματα, που κατά την κρίση των αιτούντων, επιβάλ-
λουν τη σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως. 

Άρθρο 12ο.
Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

α) Η γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον 
είναι παρόντα τα μισά συν ένα από τα τακτικά μέλη, 
που έχουν εκπληρώσει  τις  ταμειακές τους υποχρε-
ώσεις.  Αν  η  απαρτία  αυτή  δεν  επιτευχθεί,  η  Συ-
νέλευση συνέρχεται  μέσα στις  επόμενες  15 μέρες, 
οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία του ενός 
τρίτου από τα παραπάνω μέλη. 
β) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνο-
νται με απλή πλειοψηφία. Ειδικά για τα θέματα του 
άρθρου  22,  απαιτείται  η  αυξημένη  απαρτία  και 
πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο αυτό.  

Άρθρο 13ο.
Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνελεύσεως.

α) Μόλις συνέλθει η Γενική Συνέλευση, εκλέγει το 
τριμελές Προεδρείο της: τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόε-
δρο και τον Γραμματέα, από τα τακτικά μέλη που 
δεν είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως διευθύνει τη συνε-
δρίαση, δίνει και αφαιρεί το λόγο, θέτει τα ζητήματα 
σε ψηφοφορία και υπογράφει μαζί με τον Αντιπρόε-

2



δρο και το Γραμματέα τα πρακτικά που συντάσσονται 
από το Γραμματέα. 
γ) Το Προεδρείο εποπτεύει για την κανονική ψηφοφορία 
και διαλογή των ψήφων.
δ) Ενστάσεις  για το κύρος της ψηφοφορίας πρέπει  να 
υποβάλλονται στη διάρκεια της Γενικής Συνελεύσεως, η 
οποία αποφασίζει αμέσως γι' αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Άρθρο 14ο.

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) 
μέλη, εκλεγόμενα, μαζί με τρία αναπληρωματικά, από 
τη Γενική Συνέλευση σε μυστική ψηφοφορία, με απόλυ-
τη πλειοψηφία των παρόντων μελών της και σύμφωνα 
με την απαρτία του άρθρου 12 εδ. Α'.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα μέσα 
σε 10 μέρες από την εκλογή του και εκλέγει τον Πρόε-
δρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό και τον Αναπληρωτή 
Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.  

Άρθρο 15ο.
Τρόπος Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συ-
νεδριάσεις μία φορά το μήνα, και σε έκτακτες, όταν ο 
Πρόεδρος ή τρία μέλη του το κρίνουν απαραίτητο. 
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν 
είναι παρόντα έξι (6) μέλη του και αποφασίζει με πλειο-
ψηφία πέντε (5) μελών. Ειδικά για την αποβολή μέλους, 
απαιτείται απαρτία επτά (7) μελών και πλειοψηφία έξι 
(6) μελών.

Άρθρο 16ο.
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

α)  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  παίρνει  τα  κατάλληλα 
μέτρα για την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου. 
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξομειώνει το 
δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή των μελών 
τής Εταιρίας. Η απόφαση αυτή επικυρώνεται από την 
επόμενη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17ο.
Καθήκοντα του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  φροντίζει 
για την εφαρμογή του προγράμματος της Εταιρίας, 
εκπροσωπεί το Σωματείο, διευθύνει τις εργασίες τού 
Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει τα πρακτικά και 
μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα εντάλματα πληρω-
μής και όλα τα εξερχόμενα έγγραφα.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο Πρόε-
δρος αναπληρώνεται κατά σειρά: από τον Αντιπρόε-
δρο ή από τον αρχαιότερο Σύμβουλο, εφόσον δεν εί-
ναι Γενικός Γραμματέας ή Ταμίας.

Άρθρο 18ο.
Καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα και του Αναπλ. 

Γεν. Γραμματέα. 

α) Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για τη διοικητι-
κή οργάνωση της  Εταιρίας,  επικουρεί  τον  πρόεδρο 
στην  εφαρμογή  του  προγράμματος  της  Εταιρίας 
σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβου-
λίου.  Διεξάγει  την  αλληλογραφία.  Προσυπογράφει 
τα σχετικά έγγραφα και εντάλματα πληρωμής, τη-
ρεί το αρχείο, τη σφραγίδα, το μητρώο των μελών, 
το πρωτόκολλο αλληλογραφίας και τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Γενικός 
Γραμματέας  αναπληρώνεται  από τον  Αναπληρωτή 
Γενικό Γραμματέα. 

Άρθρο 19ο.
Καθήκοντα του Ταμία. 

α) Ο Ταμίας διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρί-
ας σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμ-
βουλίου,  εισπράττει  και  πληρώνει  με  διπλότυπες 
αποδείξεις  και  τηρεί  τα  αναγκαία  βιβλία  ταμείου. 
Εφόσον αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
καταθέτει  τα  χρήματα  της  Εταιρίας  σε  Τράπεζα, 
από την οποία μπορεί να τα αναλάβει, μερικά ή ολι-
κά, μόνο με ειδική εντολή του Προέδρου και του Γε-
νικού Γραμματέα ή των νομίμων αναπληρωτών τους. 
Κάθε χρόνο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκ-
θεση για την κατάσταση του ταμείου της Εταιρίας. 
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Β) Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνε-
ται από Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 20ο.
Μέσα επιστημονικής έρευνας.

Για τη διεξαγωγή των επιστημονικών ερευνών και μελε-
τών είναι δυνατό να συσταθούν κέντρα ή ομάδες έρευνας 
που θα μπορούν να λειτουργούν με ιδιαίτερο εσωτερικό 
κανονισμό,  εγκρινόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Σε  κάθε  περίπτωση  τα  κέντρα  ή  ομάδες  έρευνας  θα 
διευθύνονται από ειδικό στον κλάδο επιστήμονα, μέλος 
της Εταιρίας.

Άρθρο 21ο.
Εξελεγκτική Επιτροπή.

α)  Η  τριμελής  Εξελεγκτική  Επιτροπή  της  Εταιρίας 
εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με την 
απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 εδ. α'.
β)  Η  Εξελεγκτική  Επιτροπή  ελέγχει  την  οικονομική 
διαχείριση  της  Εταιρίας  και  υποβάλλει  τα  πορίσματά 
της στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22ο.
Ακροτελεύτιες Διατάξεις.

α) Η διάλυση της Εταιρίας ή τροποποίηση του καταστα-
τικού αποφασίζεται από έκτακτη Γενική Συνέλευση που 
συγκαλείται  ειδικά  για  το  σκοπό  αυτό.  Η  Συνέλευση 
αυτή  βρίσκεται  σε  απαρτία  εφόσον  είναι  παρόντα  τα 
μισά συν ένα από τα τακτικά μέλη που έχουν εκπλη-
ρώσει  τις  ταμιακές  τους  υποχρεώσεις  και  αποφασίζει 
για μεν την τροποποίηση του καταστατικού με απόλυτη 
πλειοψηφία, για δε τη διάλυση της Εταιρίας με πλειο-
ψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. 
β) Η απόφαση για τη διάλυση ορίζει και τον τρόπο δια-
θέσεως των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.
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