ΟΡΓΑΝΚΜΟ*
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΈγκριΜς διά του άπό 20 ’Απριλίου 1862 Βχσιλικοΰ Διατάγματος.

'Η έν Άθήναις ’Αρχαιολογική εταιρία, η συστάσα τώ 1834 ετει, συνελθοΰσα εις. γενικήν συνέλευσιν, μεταρρυθμίζει τον Οργανισμόν αυτής κατά τον επόμενον τρόπον.
Άρθρ. 1. 'Η εταιρία, διατελοΰσα υπό την προστασίαν της Α. Μ. τΟΰ βασιλέως, σκοπόν ε/ει
νά συντελή εις την άνεύρεσιν, συλογήν, συντήρησιν, επισκευήν καί επιστημονικήν ερευνάν των
αρχαιοτήτων καί ιδίως τών 'Ελληνικών, ετι δέ καί εις δημοσίευσιν αρχαιολογικών άντικειμένων.
Άρθρ. 2. Οί συνιστώντες την εταιρίαν διαστέλλονται εις εταίρους τακτικούς, άντεπιστέλλοντας καί επιτιμίους.
'Ο αριθμός τών τακτικών καί τών επιτιμίων είναι αόριστος.
Οί τακτικοί άναόέχονται νά συντελώσιν εις τον σκΟπόν της εταιρίας δι’ έτησίας χρηματικής
συνεισφοράς, ής ό ελάχιστος ορος είναι δραχ. 15" διά δέ τό δίπλωμα προσφέρει έκαστος εις την
εταιρίαν έφ’ άπαξ ό,τι προαιρείται.
Άντεπιστέλλοντες γίνονται οί εκτός του ελληνικού κράτους ζώντες αλλογενείς, συντελοΰντες
μόνον επιστημονικώς, ών ό αριθμός ορίζεται εις 60.
’Επιτίμιοι δέ οί διά την κοινωνικήν αυτών θέσιν δυνάμενοι νά προστατεύωσι καί προάγωσι
την εταιρίαν.
Άρθρ. 3. 'Η εταιρία ονομάζει καί επιτιμίους προέδρους μέχρι πέντε, ωσαύτως καί αντιπροέ
δρους μέχρι πέντε' εκλεγομένους υπό του συμβουλίου.
Άρθρ. 4. Ού μόνον χρηματικάς προσφοράς δέχεται εύγνωμόνως η εταιρία, αλλά καί άλλας
συνισταμένας εις κινητά καί ακίνητα παντός είδους.
Αρθρ. 5. Πάσα χρηματική δόσις λόγω κεφαλαίου γινόμενη εις την εταιρίαν ε^αποτίθεται
ουχί εις το ταμείον αυτής·, άλλ’ εις την εθνικήν τράπεζαν επί τόκω μέχρις ού συμπληρώται η ποσότης μιας μετοχής εκάστοτε.
Άρθρ. 6. 'Ο επί εν ολόκληρον έτος μη άποτίσας την συνδρομήν του προσκαλείται δίς κατ’επανάληψιν υπό τού γραμματέως κατά διάλειψιν τριών μηνών, καί άν άδιαφορηση μέχρι συμπληρώοεως διετίας, λογίζεται παρατημένος, καί σημειοΰται ως τοιοΰτος Ιν τώ μητρωω άνευ άλλης
γνωστοποιησεως, ό δέ γραμματεύς εις την προσεχή του συμβουλίου υυνεδρίασιν διαδηλοΐ απλώς
την γενομέντν σημείωσιν. Εξαιρούνται οί επί είκοσιπενταετίαν τακτικώς πληρώσαντες την συν
δρομήν των, ως καί οί άπαξ προσενεγκόντες υπέρ τάς χιλίας δραχμάς, θεωρούμενοι ως διηνεκείς
εταίροι.
Άρθρ. 4. 'Η διεύθυνσις τών εργασιών της εταιρίας ανατίθεται εις συμβούλιον εννεαμελές,
συνιστάμενον έξ ενός προέδρου, ενός αντιπροέδρου, ενός γραμματέως, ενός ταμίου καί πέντε συμ
βούλων, εκλεγομένων εν γενική τών εταίρων συνελεύσει κατ’ έτος.
Αρθρ. 8. Το συμβούλιον βουλεύεται καί ενεργεί οσα συντείνουσι προς άνάπτυξιν της εταιρίας,
παραδέχεται νέους εταίρους κατά τα άρθρα 2 καί 3, φροντίζει περί πόρων χρηματικών καί της
σκοπίμου αυτών χρησεως, καί ορίζει πάσαν δαπάνην.
Ετι δέ συνεννοείται μετά τοΰ υπουργείου τών εκκλησιαστικών καί της δημοσίας εκπαιδεύσεως,
περί άνασκαφών η επισκευών αρχαιοτήτων, προτείνει εις αυτό γνώμην περί παντός ό,τι συντελεί
πρός ρύθμισιν τών έν 'Ελλάδι αρχαιολογικών πραγμάτων, επιχειρεί άνασκαφάς, αγοράζει παντός εΐ-
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— 31 δους άρχαΐ* ({ς πλουτισμόν τοΰ μουσείου τής εταιρίις, χορηγεί χρηματικόν ποσόν είς όν τινι
έγκρίνη χάριν αρχαιολογικών ερευνών κατά τήν 'Ελλάδα ή την άλλοοαπ/.ν.
Φροντίζει κιρι τής επιστημονικής τών άρχαιοτητων έξβτάσβ<*>ς, τήν οποίαν άναδέτει είς αρμό
δια πρόσωπα' έτι δε φροντίζω Kepi δημοσιεύσει·* άρχαίων έπιγραφών, περιγραφών καί έξηγήσεων
παντός είδους μνημείων καί καθόλου άρχαιολογικών Πατρίδων, κατά τα ιδίως Kepi τούτου όοιζόμενα.
Συνέρχεται κατά πρόσκλτσιν τού προέδρου δίς τοΰ μηνός, καί οσάκις παρά δύο συμβουλών ζητηθή τούτο. Σκέπτεται δέ και αποφασίζει κατά πλειονοψηφίαν Kepi των ανωτέρω, ττ.ν ίνέργειαν
τού κανονισμού άποβλεπόντων, και υπογράφει τά πρακτικά.
"ΑρΟρ. 9. Ο μεν πρόεδρος συγκαλεί τους συμβούλους εις συνεδριάσεις, ιός και τούς εταίρους
εις γενικάς συνελεύσεις, διευθύνει τάς συζητήσεις, υπογράφει τά πρακτικά των συνεδριάσεων και
συνελεύσεων και πάντα τά έγγραφα τής εταιρίας.
*0 δ* αντιπρόεδρος άναπληροϊ τον πρόεδρον κωλυόμενον.
Ό γραμματεύς συντάσσει τά πρακτικά, κρατεί ττ.ν αλληλογραφίαν τής εταιρίας, καί συνυπο
γράφει πάντα τά ΰπό τοΰ προέδρου ΰπογρχφόμενχ έγγραφα, συντάσσει τήν έκΟεσιν των ένιαυσίων
έργων τΫ,ς εταιρίας, την οποίαν, άφού έγκριθή πρώτον ύπο τού συμβουλίου, απαγγέλλει εις την ά.
των δύο ένιαυσίων συνελεύσεων. Ηροσέτι έχει την έπιμίλειαν ττς βιβλιοθήκης καί τού μουσείου
τ?ίς εταιρίας, μέχρις ού ή αύξησες τοΰ μουσείου απαιτήσει την διαίρεσιν των έν αύτώ αρχαίων εις
πλειοτίρας μοίρας, ότε το συμβούλιον δύναται νά άναθέση την έπιμίλειαν των διαφόρων μοιρών εις
διάφορα μέλη.
‘Ο ταμίας κρατεί τούς λογαριασμούς, φροντίζει περί πάσης εΐσπράξεως καί έγκαιρου εις την
εθνικήν τράπεζαν καταθέσει·* των ΰπό τού συμβουλίου είς τούτο όριζομόνων ποσών, πληρώνει έπί
έντάλματί υπογεγραμμένοι Οπό τού προέδρου καί τού γραμματέα* πάσαν ποσότητα, υπογράφει
τά της παραλαβής χρημάτων διπλότυπα, καί είς την ά. γενικήν συνελευσιν τής εταιρίας έκΟέτει
τον άπολογισμόν τών εισπράξεων καί των δαπανών, καί παραδίδει είς τούς έλεγκτάς μετά των
άπαιτουμένων βιβλίων καί έγγράφων.
’ΑρΟρ. 10. Οι έν Άθήναις εκάστοτε παρόντες εταίροι προσκαλούμενοι προ μιας έβδομάδος διά
τών έφημερίδοιν καί είς έκαστος δι’ ιδιαιτέρου προσκλητηρίου συνέρχονται είς γενικήν συνέλευσιν
δίς τοΰ έτους, καί πρώτον μέν περί τά τέλη τοΰ Μαίου έν ημέρα Κυριακή, ΐνα λαμβάνωσι λόγον
παρά τών διαχειριαθέντων τά τής εταιρίας κατά τό παρελθόν αρχαιολογικόν έτος, άκούοντες τάς
προς τούτο έκθέσεις τοΰ προέδρου, τοΰ γραμματέιος και τοΰ ταμίου, έκλέγωσι δε τριμελή προς
έξέλεγξιν τών λογαριασμών τής εταιρίας επιτροπήν.
Δεύτερον δέ τήν επομένην Κυριακήν, ΐνα άκούωσι τις εξελεγκτικής έπιτροπής τήν έκΟεσιν, καί
έκλέγωσιν έκ τών έν ’Αθήναις διαμενόντων εταίρων τό νέον συμβούλιον, έν ώ Οέλουσι μένει πάν
τως τρεις έκ τών συνιστώντων τό τοΰ παρελθόντος έτους Συμβούλιον.
Άμφότεραι αυται αί συνελεύσεις, λογίζονται πλήρεις, όσοι καί άν συνέλθωσιν εκ τών εταίρων,
προσηκόντως προσκληθέντων.
Η δε έκλογή τών συμβούλιον γίνεται διά δύο ψηφηφοριών, ψηφηφορουμένων πρώτον τοΰ προέ
δρου, άντιπρο/δρου, γραμμάτιο* καί ταμίου, δεύτερον δέ τών λοιπών τοΰ συμβουλίου μελών.
’Αποφασίζει ύέ ή σχετική πλειονοψηφία.
’Κκτός τών ρηΟεισών συνελεύσεων, συγκαλοΰνται προσέτι οί εταίροι καί έκτάκτιος είς άκρόασιν
αρχαιολογικών διατριβών, ή οσάκις άλλη τις χρεία τής εταιρίας καλέση τούτο.
’ ΆρΟρ. 11. Τό γραφείον της εταιρίας διευθύνεται ΰπό τοΰ γραμματέο*· διά δέ τάς γραφικάς
εργασίας προσλαμβάνεται έπί μισΟώ είς ή έν άνάγκη δύο βοηθοί, ΰττοχρεούμενοι νά τελώσι καί έν
τω Μουσείω τής εταιρίας έργα τινά, οριζόμενα ΰπό τού συμβουλίου* διά δέ τάς λοιπάς ΰπηρεσίας
λαμβάνεται είς κλητήρ, έμμισθος καί ουτος.
ΆρΟρ. 12. Είς τό τέλος έκαστου έτους θέλουν έκδίδεσθαι αί έκδίσείς, περί ών γίνεται λόγος έν
τω 10 άρθρω μετά καταλόγου τών έ> ένεργεία εταίρων, καί διανέμεσθαι είς πάντα; τούς έταίρους δωρεάν.
'ΑρΟρ. 13. Τά άνευρισκόμενα ή άγοραζόμενα ή όπωσδήποτε άπσκτώμενα ΰπό τής ^εταιρίας άρχαία είναι κτήμα τού έθνικού τής 'Ελλάδος μουσείου’ μέχρι δέ τής άνεγέοσειος δημοσίας έπί
τούτω οικοδομής Οέλουσι διατηρείσθχι ΰπό ττς εταιρίας αυτής έν χώρω τινί προσίκοντι καί κατα-
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γράφεσθαι υπό τού γροαψατε'ως εις καταλόγους. Πάντοτε δέ θέλουσιν είναι προσιτά εις πάντας τους
φιλάρχαιους, οίτινες δυνανταί έλευθε'ρως να άντιγράφωσιν αυτά και άπεικονίζωσι και εκδίδωσι
συρ,ρ,ορφουρ,ενοι^ προς τα ιδίως περί τούτου κανόνισθησόρ,ενα- ούδέν δέ προτεραιότητας δικαίωυα
διατηρεί έαυτη η εταιρία.
1
Αρθρ. 14. Προς καλήν ^διεξαγωγήν των αρχαιολογικών έργων, είτε υλικών, είτε επιστημονικών,
το συρ-βουλιον διαιρείται εις τρία τρ,ηρ,ατα, ά. τό τών επιγραφών, β'. τό των εικαστικών τεννών
καί γ' τό της αρχιτεκτονικής.
^
’
Αρθρ. 15. Η εταιρία εχει σφραγίδα. μ.ετ’εμβλήματος τού Διονυσιακού υπό την άκρόπολιν θεά
τρου καί επιγραφής ((η εν ’Αθηναις αρχαιολογική εταιρία, αωλζ.
Αρθρ.^ακροτελεύτίον. Αφού ο παρών οργανισμός έγκριθη παρά της βασιλικής κυβερνησεως, αί
εταίροι θέλουν συγκαλεσθη εις γενικήν συνελευσιν, ινα προβώσιν εις νέας άρχαιρεσίας.
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