ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΛΑΒΟΛΟΓΩΝ

Άρθρο 1ο
§. Το Σωματείο «Ελληνική Εταιρεία Σλαβικών Μελετών» που ιδρύθηκε με την
υπ’ αριθμ. 215/1975 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,
μετονομάζεται σε «Ένωση Ελλήνων Σλαβολόγων»
Άρθρο 2ο
§. Η Ένωση Ελλήνων Σλαβολόγων είναι επιστημονικό σωματείο και
εκπροσωπεί ως Εθνική Επιτροπή Σλαβολόγων την ελληνική σλαβολογική
επιστήμη στην Διεθνή Επιτροπή Σλαβολόγων.
Άρθρο 3ο
§. Σκοπός της Ένωσης είναι η μελέτη του ιεραποστολικού και πολιτιστικού
έργου των αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου στον κόσμο των Σλάβων και της
διαχρονικής συνέχειάς του. Στο πλαίσιο αυτό αντικείμενο της έρευνας και της
επιστημονικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της αποτελούν: οι
βυζαντινοσλαβικές και οι ελληνοσλαβικές σχέσεις, αρχής γενομένης από της
εμφανίσεως του σλαβικού στοιχείου στον ευρωπαϊκό ορίζοντα και του
εκχριστιανισμού του, η μετά ταύτα πορεία των σλαβικών πληθυσμών, η
διαμόρφωση ιδίων κρατικών μορφωμάτων, η γλώσσα, η θρησκεία, ο
πολιτισμός τους, καθώς και η γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική τους
ανάπτυξη, παράλληλα και κατ’ επίδραση του Βυζαντίου και στη συνέχεια του
ελληνισμού. Προς επίτευξη του ανωτέρω στόχου, μέριμνα της Ένωσης
αποτελεί η συλλογή, καταγραφή, διατήρηση, μελέτη και δημοσίευση σχετικών
γραπτών και λοιπών μνημείων ή πληροφοριών που αφορούν σε θέματα
ιστορίας, θεολογίας, φιλολογίας, δικαίου, γλώσσας, αρχαιολογίας, λαογραφίας
ή τέχνης, καθώς και η προβολή τους, με σκοπό την διαλεύκανση του ιστορικού
παρελθόντος, την αποκάλυψη της ιστορικής πραγματικότητας και την άντληση
θετικών μηνυμάτων που αφορούν στη μελλοντική συγκατοίκηση, συνεργασία
και προκοπή των λαών μας.
Άρθρο 4ο
§. Εφ’ όσον οι συνθήκες και τα οικονομικά της το επιτρέπουν, η Ένωση έχει
εντάξει στους μελλοντικούς της στόχους: α) την δημιουργία Ινστιτούτου
Μελέτης της Κυριλλομεθοδιανής Παράδοσης και κληρονομιάς, με δικό του
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εσωτερικό κανονισμό, β) την έκδοση ειδικού επιστημονικού περιοδικού, με
θέματα αντίστοιχου περιεχομένου, γ) την δημοσίευση, ειδικών αυτοτελών
μελετημάτων, δ) την διοργάνωση τοπικών ή διεθνών επιστημονικών
συνεδρίων, συμποσίων ή ημερίδων, ε) τον προγραμματισμό διαλέξεων σε
διάφορες πόλεις, στ) την απόκτηση ιδίας στέγης (γραφείων και βιβλιοθήκης)
και ζ) την χρήση κάθε νόμιμου μέσου που θα κριθεί από το Δ.Σ. ή την Γενική
Συνέλευση πρόσφορο για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης.
Άρθρο 5ο
§. Ιδιαίτερη μέριμνα της Ένωσης θα αποτελέσει η συνεργασία της με
παρεμφερή Σωματεία, Συλλόγους ή Ιδρύματα, Α.Ε.Ι. και Ακαδημίες
Επιστημών, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, κρατικά ή ιδιωτικά,
τα οποία έχουν κοινούς ή συγγενικούς με αυτήν στόχους.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Άρθρο 6ο
§.1. Η Ένωση αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη.
§.2. Τακτικά μέλη μπορούν να καταστούν, ύστερα από αίτησή τους, Έλληνες
πολίτες ενδιαφερόμενοι για τους σκοπούς της Ένωσης, πτυχιούχοι
Πανεπιστημιακών Σχολών.
§.3. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. ημεδαποί ή αλλοδαποί
διακεκριμένοι επιστήμονες, που μπορούν και θέλουν να συμβάλουν στην
επιτυχία των στόχων της Ένωσης.
§.4. Η εγγραφή και η ανακήρυξη όλων των κατηγοριών των μελών γίνεται με
απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από έγγραφη πρόταση δύο τουλάχιστον τακτικών
μελών της Ένωσης.
Άρθρο 7ο
§. Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν στην Ένωση εφ’ άπαξ μεν, ως δικαίωμα
εγγραφής, πενήντα ευρώ, ετησίως δε ως τακτική συνδρομή δέκα ευρώ. Τα
ποσά αυτά μπορούν να αυξομειωθούν ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 8ο
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§. Τα τακτικά μέλη οφείλουν να παρίστανται στις συνελεύσεις της Ένωσης ,
έχουν δικαίωμα να παίρνουν τον λόγο, να ψηφίζουν για κάθε θέμα που ήθελε
τεθεί σε ψηφοφορία, να εκλέγουν και να εκλέγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού. Τα επίτιμα μέλη έχουν τα ίδια
δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις, πλην του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Άρθρο 9ο
§. Διαγραφή μέλους μπορεί να γίνει για συγκεκριμένους λόγους και ύστερα
από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., που μπορεί να προσβληθεί ενώπιον της
Γενικής Συνέλευσης, όποτε αυτή συνέλθει το πρώτον μετά το γεγονός. Οι
λόγοι που μπορούν να δικαιολογήσουν την διαγραφή μέλους είναι: α) η μη
συμμόρφωση προς κάποια ή κάποιες βασικές διατάξεις του καταστατικού (που
θίγουν το κύρος της Ένωσης ή παρεμποδίζουν την προώθηση των στόχων
της)? β) η μη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γενικής
Συνέλευσης της Ένωσης, με αποτέλεσμα αυτή να παρεμποδίζεται στην
πραγμάτωση των στόχων και προγραμμάτων της γ) η συμπεριφορά και οι
ενέργειες μέλους, που έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς και τους στόχους
της Ένωσης και δ) η αδικαιολόγητη και πέραν των δύο (2) ετών καθυστέρηση
καταβολής της συνδρομής. Στην τελευταία (δ) περίπτωση, η εκ των υστέρων
καταβολή της καθυστερημένης εισφοράς επαναφέρει αυτοδικαίως και άνευ
άλλης διαδικασίας το διαγραφέν μέλος στην προηγούμενη της διαγραφής του
κατάσταση. Κάθε μέλος δικαιούται να υποβάλει την παραίτησή του.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Άρθρο 10ο
§.1. Πόροι της Ένωσης είναι τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες εισφορές
των μελών, οι προς αυτήν δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και
επιχορηγήσεις – για αποδοχή ή μη των οποίων αποφασίζει το Δ.Σ. -, το προϊόν
πώλησης των δημοσιευμάτων της Ένωσης, οι πρόσοδοι από διάφορα
περιουσιακά της στοιχεία και κάθε άλλη έκτακτη πρόσοδος (διαχείριση
ερευνητικών προγραμμάτων, συνεργασίες με άλλους φορείς κ.τ.λ.) που ήθελε
επιτευχθεί από το Δ.Σ.
§.2. Το Δ.Σ. υποχρεούται να καταθέτει επ’ ονόματι της Ένωσης σε Τράπεζα ή
το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο τα χρήματα του ταμείου της, εφ’ όσον το ποσό
τους υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ. Τα ποσά που κατατίθενται μπορούν να
αναληφθούν στο σύνολό τους ή μέρους τους, από τον πρόεδρο ή τον ταμία,
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κατατίθενται δε και πάλι εφ’ όσον για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί.
§.3. Το Δ.Σ. ανακηρύσσει δωρητές εκείνους που προσφέρουν στην Ένωση
χρήματα ή αντικείμενα που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήμα, από χίλια έως
τρεις χιλιάδες ευρώ. Εκείνους που προσφέρουν πέραν των τριών και έως δέκα
χιλιάδες ευρώ ανακηρύσσει ευεργέτες, όσους δε, προσφέρουν πέραν των δέκα
χιλιάδων ευρώ τους ανακηρύσσει μεγάλους ευεργέτες. Οι ανωτέρω, ως μέλη
της Ένωσης, καθώς και τα επίτιμα μέλη, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε
υποχρέωση καταβολής εισφοράς ή ετήσιας συνδρομής. Επιπροσθέτως, σε
περίπτωση απόκτησης ιδίας στέγης, η Ένωση υποχρεούται να αναρτήσει τα
ονόματα των ευεργετών και των μεγάλων ευεργετών μαζί με τις φωτογραφίες
τους στα γραφεία της.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 11ο
§. Δεν μπορούν να αποτελούν μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης, Υπουργοί,
Βουλευτές, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, Γ.Γ. Υπουργείων, καθώς και όσοι
έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι για τα παραπάνω αξιώματα. Στην περίπτωση
που ανακηρύσσονται υποψήφιοι για τα παραπάνω αξιώματα, υποχρεούνται να
παραιτηθούν από τη θέση τους στο Δ.Σ., όχι όμως και από την ιδιότητά του
μέλους της Ένωσης.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 12ο
§.1. Η Ένωση διοικείται από πενταμελές Δ.Σ., απαρτιζόμενο από τον Πρόεδρο,
τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και ένα Σύμβουλο. Το Δ.Σ.
εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια, με μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία,
από την τακτική Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών οι οποίοι έχουν
εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση. Η εκλογή
γίνεται μέσα από κοινό ψηφοδέλτιο όλων των υποψηφίων, ο δε αριθμός των
ψήφων δηλώνει την σειρά επιτυχίας τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο
ή περισσοτέρων επιτυχόντων μελών γίνεται κλήρωση. Τα μέλη που εκλέγονται
για το Δ.Σ. καλούνται από εκείνον που έχει πλειοψηφήσει και συνέρχονται το
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αργότερο μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα της εκλογής τους για να εκλέξουν
με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία.
§.2. Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω μέλη αποχωρήσει ή αδυνατεί
να συνεχίσει την ενεργό παρουσία του ή δεν προσέλθει σε τρεις συνεχόμενες
συνεδρίες αδικαιολόγητα, καλείται από τον Πρόεδρο σε αντικατάσταση για
τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του στο Δ.Σ. ο πρώτος επιλαχών, ο οποίος
μαζί με τα υπόλοιπα μέλη εκλέγει τον διάδοχο στη θέση εκείνου που για
οποιοδήποτε λόγο έχει αποχωρήσει από το Δ.Σ. Τα μέλη που αποχωρούν με
τον τρόπο αυτό από το Δ.Σ. μπορούν να επανεκλεγούν.
§.3. Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται τα συμφέροντα και την περιουσία της
Ένωσης, σύμφωνα με τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό, συντάσσει τον
απολογισμό της διαχείρισης του περασμένου έτους και τον προϋπολογισμό του
επόμενου, τους οποίους υποβάλλει για έγκριση στην Γενική Συνέλευση, στην
οποία λογοδοτεί για τα πεπραγμένα κάθε χρόνου. Καταρτίζει τον εσωτερικό
κανονισμό της Ένωσης και του Ινστιτούτου Μελετών Κυριλλομεθοδιανής
Παράδοσης (όταν και εφ’ όσον ιδρυθεί), διορίζει και παύει το αναγκαίο
προσωπικό της Ένωσης, συγκροτεί διάφορες επιτροπές και διορίζει τους
εφόρους τους, αποφασίζει για κάθε ζήτημα που συνεπάγεται δαπάνη ή νομική
υποχρέωση της Ένωσης, όπως και για κάθε άλλο που δεν υπάγεται στην
αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 13ο
§.1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά το δίμηνο, εκτάκτως δε όσες
φορές παραστεί ανάγκη κατά την κρίση του Προέδρου ή ύστερα από έγγραφη
αίτηση τριών μελών του Δ.Σ. προς τον Πρόεδρο. Σ’ αυτήν την τελευταία
περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα να συγκαλέσει το Δ.Σ.,
αναφέροντας και τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Σε κάθε περίπτωση
άρνησης ή αδυναμίας του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ., τούτο συγκαλείται
από τον Αντιπρόεδρο, σε περίπτωση δε άρνησης ή αδυναμίας και αυτού το
θέμα αναπέμπεται στη Γενική Συνέλευση μετά από ενυπόγραφο αίτημα δέκα
τουλάχιστον τακτικών μελών της Ένωσης.
§.2. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων εφ’
όσον βέβαια υπάρχει κατ’ αρχήν απαρτία. Σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η
ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος. Σε περίπτωση απουσίας του
Προέδρου, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος αλλιώς ο Σύμβουλος. Το Δ.Σ.
βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τα τρία από τα μέλη του.
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Άρθρο 14ο
§.1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. και τις Γενικές Συνελεύσεις, προΐσταται
αυτών, διευθύνει τις συνεδριάσεις τους, εκτός από τις περιπτώσεις λογοδοσίας
ή αρχαιρεσιών, κατά τις οποίες η Γενική Συνέλευση εκλέγει με ανάταση των
χειρών τον Πρόεδρό της. Εκπροσωπεί την Ένωση σε όλες τις σχέσεις και τις
υποθέσεις της ενώπιον κάθε Αρχής, δικαστηρίου και τρίτων. Υπογράφει όλα
τα έγγραφα και τα Πρακτικά, τα χρηματικά εντάλματα για πληρωμή τα οποία
εκδίδει ο Ταμίας και τις εντολές για ανάληψη χρημάτων. Επιτηρεί το ταμείο
και το γραφείο, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής
Συνέλευσης και του Δ.Σ. και για την πλήρη εφαρμογή του παρόντος
Καταστατικού. Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. κάθε χρόνο την
έκθεση των πεπραγμένων του χρόνου που πέρασε, την οποία και εκφωνεί στη
Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται μεταξύ Απρίλιου και Μαΐου εκάστου
έτους.
§.2. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί ο Πρόεδρος, τον αντικαθιστά ο
Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ο Σύμβουλος, σε όλες τις αρμοδιότητες και τις σχέσεις
του.
Άρθρο 15ο
§. Ο Γραμματέας φυλάσσει την σφραγίδα και το αρχείο της Ένωσης,
συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και
τα χρηματικά εντάλματα, εισηγείται στο Δ.Σ. τα υπό συζήτηση θέματα, κρατεί
και έχει υπό την επίβλεψή του το πρωτόκολλο των εισερχομένων και
εξερχομένων εγγράφων, τα μητρώα των μελών, συντάσσει τα πρακτικά των
συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, με εξαίρεση τις
περιπτώσεις λογοδοσίας ή αρχαιρεσιών, κατά τις οποίες η Γενική Συνέλευση
εκλέγει Γραμματέα ένα από τα μέλη της (με εξαίρεση τα μέλη ή υποψήφια
μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής) και φροντίζει για την
υπογραφή των Πρακτικών. Τον Γραμματέα, όταν αυτός απουσιάζει ή
κωλύεται, τον αναπληρώνει, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., ένα από τα
υπόλοιπα μέλη του.
Άρθρο 16ο
§.1. Ο Ταμίας κάνει κάθε είσπραξη με διπλότυπες αποδείξεις και τις πληρωμές
με χρηματικά εντάλματα, υπογεγραμμένα όλα τα παραπάνω έγγραφα από τον
Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον ίδιο. Τηρεί τα προβλεπόμενα από τον Νόμο
και τις συναλλαγές λογιστικά βιβλία (εσόδων και εξόδων), που αφορούν τη
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διαχείριση και την εν γένει περιουσία της Ένωσης. Είναι προσωπικά
υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων ή για πληρωμές που έγιναν χωρίς
ένταλμα. Οι αναλήψεις χρηματικών ποσών και αξιόγραφων γενικά γίνονται
από τον Ταμία ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
§.2. Εν όψει της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταθέτει στο Δ.Σ.
απολογισμό του χρόνου που πέρασε και προϋπολογισμό του νέου έτους. Κατά
τον ίδιο χρόνο κλείνουν τα λογιστικά βιβλία και ο Ταμίας τα παραδίδει στην
Εξελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο και έγκριση.
§.3. Σε κάθε αλλαγή ή αντικατάσταση του Ταμία προβλέπεται σύνταξη
πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής του ταμείου της Ένωσης από τον
απερχόμενο και τον νέο Ταμία.
§.4. Όταν ο Ταμίας κωλύεται, ορίζεται από το Δ.Σ. ένα από τα μέλη του
αντικαταστάτης του. Το Δ.Σ. μπορεί να ορίσει και βοηθό του Ταμία ένα από τα
μέλη της Ένωσης, εκτός των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 17ο
§.1. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών διακρίνονται σε τακτικές και σε
έκτακτες. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο. Τη
συγκαλεί το Δ.Σ. μεταξύ Απριλίου και Μαΐου, σε ημέρα, ώρα και αίθουσα που
ορίζεται από το ίδιο και ενημερώνονται τα μέλη με ατομικές προσκλήσεις που
αποστέλλονται προς όλους οχτώ τουλάχιστον ημέρες πριν.
§.2. Ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, που πραγματοποιείται με αυτόν τον
τρόπο, το Δ.Σ. μέσω του Προέδρου λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του έτους
που πέρασε και υποβάλλει μέσω του Ταμία τον οικονομικό απολογισμό της
ετήσιας διαχείρισης και τον προϋπολογισμό του νέου έτους. Ακολουθεί η
ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τον Πρόεδρό της. Η
Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για τα πεπραγμένα και για τον απολογισμό και
στη συνέχεια ψηφίζει τον προϋπολογισμό του νέου έτους.
§.3. Κάθε πέντε χρόνια, μετά τη λογοδοσία και την απαλλαγή του Δ.Σ. από τις
ευθύνες του, ακολουθούν αρχαιρεσίες. Για το σκοπό αυτό εκλέγεται, εκτός από
τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, και διμελής Εφορευτική Επιτροπή της
Γενικής Συνέλευσης, εξαιρουμένων των μελών ή των υποψηφίων μελών του

7

και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, οι οποίοι και ενεργούν τις αρχαιρεσίες.
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη εφ’ όσον είναι
ταμειακά τακτοποιημένα, εκτός από τα μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 11
(του εκλέγεσθαι), άρθρο 8 (του εκλέγειν και εκλέγεσθαι), του παρόντος
Καταστατικού.
§.4. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο, εφ’ όσον
κατά την κρίση του Δ.Σ. παραστεί ανάγκη ή ζητήσουν τα 2/5 των μελών της
Ένωσης.
Άρθρο 18ο
§. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον
παρευρίσκεται σ’ αυτή τουλάχιστον το μισό συν ένα των μελών που είναι
ταμειακά τακτοποιημένα. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Γενική
Συνέλευση, συγκαλείται νέα, οπότε θεωρείται ότι έχει απαρτία, όσα μέλη και
αν παρευρίσκονται. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με
πλειοψηφία των παρόντων μελών του μισού συν ένα που έχουν δικαίωμα
ψήφου, με ονομαστική ψηφοφορία όταν πρόκειται για γενικά ζητήματα, με
μυστική δε πάντοτε ψηφοφορία όταν πρόκειται για προσωπικά.
Άρθρο 19ο
§.1. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλουν
έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στον Γραμματέα της Ένωσης μέχρι την
ημέρα της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Μετά την υποβολή των
δηλώσεων το Δ.Σ. ανακηρύσσει τους υποψηφίους, αφ’ όσον έχουν το δικαίωμα
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και είναι ταμειακά τακτοποιημένοι. Οι υποψήφιοι
καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά σε ενιαίο κατάλογο, ο οποίος και
αναρτάται ενώπιον των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Η ψηφοφορία στις
Γενικές Συνελεύσεις γίνεται με κοινά ψηφοδέλτια, όπου περιλαμβάνονται με
αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι. Τα ψηφοδέλτια εκδίδονται με δαπάνη
της Ένωσης.
§.2. Αυτοί που πλειοψηφούν, αφού συγκροτηθούν σε Σώμα, σύμφωνα με το
άρθρο 12 του παρόντος, παραλαμβάνουν όλα τα έγγραφα και τα υλικά της
Ένωσης μέσα σε επτά ημέρες από την ημέρα της συγκρότησής τους. Το ίδιο
σχετικά με τη συγκρότηση της, ισχύει και για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
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ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 200
§.1. Τα καθήκοντα της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι, ο έλεγχος της
χρηματικής και γενικά της περιουσιακής διαχείρισης της Ένωσης και η
υποβολή στη Γενική Συνέλευση σχετικής έκθεσης. Για το σκοπό αυτό η
Εξελεγκτική Επιτροπή καλείται εγγράφως από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα
της Ένωσης ένα τουλάχιστον μήνα πριν από τη σύγκληση της Γενικής
Συνέλευσης. Εάν δεν κληθεί η Εξελεγκτική Επιτροπή στον παραπάνω χρόνο,
έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την παράδοση των βιβλίων της Ένωσης για
έλεγχο, μόλις περάσει η σχετική προθεσμία.
§.2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε πέντε μέρες
από την ημέρα που προσκλήθηκε για τον έλεγχο των στοιχείων που τίθενται
στη διάθεσή της, καθώς και αυτών που ή ίδια θα ζητήσει. Εάν δεν προσέλθει η
Επιτροπή για τον ανωτέρω έλεγχο, μπορεί να κηρυχθεί εκ μέρους του Δ.Σ.
έκπτωτη και να συμπληρωθεί από τα επιλαχόντα στις αρχαιρεσίες υποψήφια
μέλη της Ένωσης, που καλούνται προς τούτο με ευθύνη του Δ.Σ.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21ο
§. Για τις διάφορες εκδηλώσεις ή τις ανάγκες της Ένωσης μπορεί το Δ.Σ. να
συγκροτεί Επιτροπές, με συμμετοχή σ’ αυτές μέλη του Δ.Σ. ή και χωρίς
συμμετοχή.
Άρθρο 22ο
§.1. Τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται με πλειοψηφία 3/4 των
παρόντων τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης τα οποία δεν θα πρέπει να
είναι λιγότερα από το 1/2 των εγγεγραμμένων μελών. Η άνω Γενική
Συνέλευση συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. ή με έγγραφη
αίτηση είκοσι τουλάχιστον τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
§.2. Εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο, η Ένωση
μπορεί να διαλυθεί για σοβαρούς λόγους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
που συγκαλείται για το σκοπό αυτό και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων
από τα παρόντα και δικαιούμενα ψήφο τακτικά μέλη που δεν θα πρέπει να
είναι λιγότερα του 1/2 των εγγεγραμμένων μελών, ύστερα από πρόταση του
Δ.Σ. ή έγγραφη αίτηση είκοσι τουλάχιστον τακτικών μελών. Αν διαλυθεί η
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Ένωση, όλη η περιουσία της περιέρχεται στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 23ο
§.1. Η σφραγίδα της Ένωσης φέρει στο μέσο την παράσταση των αδελφών
Κυρίλλου και Μεθοδίου και γύρω - γύρω την επιγραφή «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΛΑΒΟΛΟΓΩΝ», την έδρα και το έτος ίδρυσής της.
§.2. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί Σωματείων.
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ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αποστολάκης Νικόλαος
Βέρρου Θωμαΐς
Θεοδωρίδου – Πετσατώδη Πελαγία
+ Κιουτούτσκας Γεώργιος
+ Κίσσας Σωτήριος
+ Κυρατζίδης Αθανάσιος
Λαμψίδης Ιωάννης
Λουκίδου – Μαυρίδου Δέσποινα
Μαυροπούλου – Τσιούμη Χρυσάνθη
Μπακιρτζής Χαράλαμπος
Μπουλάκη – Ζήση Χριστίνα
+ Οικονομίδου Ασπασία
Οικονόμου Μαρία
+ Παπαδριανός Ιωάννης
Παπαστάθης Χαράλαμπος
Παπουλίδης Κωνσταντίνος
Σετάτος Μιχαήλ
Σιβροπούλου Ιωάννα
Σταυρίδου – Ζαφράκα Αλκμήνη
Ταρατόρη – Τσαλκατίδου Ελένη
Ταρνανίδης Ιωάννης
Ταχιάος Αντώνιος – Αιμίλιος
Τσιρπανλής Ζαχαρίας
Τσιτουρίδου Άννα
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