
Α' ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣίΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

κατά τό έτος 1899.

Τυϊ 1 7ώ ’Ιανουάριου 1899 συνήλθον, κατ’ άπόφασιν του συμ
βουλίου καί πρόσκλησιν του ’Αντιπροέδρου αύτοϋ, 61 εταίροι εις 
έκτακτον συνέλευσιν.'Υποκείμενον της συνελεύσεως ταύτης ήτο ή 
κωδικοποίησις του ’Οργανισμού μ.ετά προσθηκών τινων καί τρο
ποποιήσεων. Γενομένης συζητήσεως ή συνέλευσις έψήφισεν όμο— 
φώνως τον επόμενον ’Οργανισμόν :

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΩΝ 

ΓΠΟ ΤΩΝ ΣΤΝΕΛΕΤΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΩΝ 

ΑΙΑ ΤΩΝ Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 9 ΜΛΪΟΓ 1895,
30 ιογλιογ 1895, 20 απριλιοτ 1896 και 2 νοεμβριογ 1896

ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ,

ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΓΠΟ ΤΙΙΣ ΣΓΝΕΛΕΓΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 17 
ΙΑΝΟΓΑΡΙΟΓ 1899 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΓ ΑΠΟ 

11 ΦΕΒΡΟΓΑΡΙΟΓ 1899 Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Ι1ροορεσμ.ός τής Εταιρείας.

1· 'Η αρχαιολογική Εταιρεία, υπό προστάτη τφ Βασιλεϊ 
τών Ελλήνων διατελοΰσα, σκοπόν έχει να συνεργή α') εις την 
άνεύοεσιν, συλλογήν, συντήρησιν, έπιτήρησιν, επισκευήν καί επι
στημονικήν έρευναν τών άρχαιοτήτων καί έν άλλαις μέν χώραις 
κατ’ εξοχήν δέ έν Έλλάδι' β') εις τήν προαγωγήν τής αρχαιο
λογικής επιστήμης καί τήν διάδοσιν άρχαιολογικών γνώσεων διά 
παντός πράς τόν σκοπόν τούτον συντελοΰντος μέσου καί ιδίως 
δι’ επιστημονικών διαλέξεων καί ανακοινώσεων, διά τών πρακτι
κών τής Εταιρείας, διά τής άρχαιολογικής έφημερίδος καί άλλων 
δημοσιευμάτων καί διά τής ίδρύσεως καί λειτουργίας αρχαιολο
γικής σχολής έν Άθήναις.

Σφραγίδα έχει ή Εταιρεία φέρουσαν έμβλημα τά Διονυσιακόν
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θέατρον κοΰ έν κύκλιο «’Αρχαιολογική Εταιρεία εν Άθήναις 
φωλζ'».

Εταίροι.

S· Την εταιρείαν άποτελοϋσιν εταίροι ταχτικοί, άντεπίΰτίΛ- 
Αοντες καί έπιχψιοι. Οι τακτικοί συντελοΰσιν εις τον σκοπόν της 
εταιρείας St’ ετήσιας εισφοράς δέκα καί πέντε δραχμών κατ’ έλά- 
χιστον καί διά καταβολής δραχμών δεκαπέντε πρός εγγραφήν εις 
τους εταίρους καί λήψιν του διπλώματος.

Οί δωρησάμενοι τη Έταιρείιγ δραχμάς 1000 κατ’ έλάχιστον 
όρον θεωρούνται αυτοδικαίως, μετά την υπό του Συμβουλίου απο
δοχήν τής δωρεάς, ισόβιοι εταίροι τακτικοί, καί ουδέποτε δια
γράφονται έκ του μητρώου.

3· Οί τακτικοί έκλέγονται διά μυστικής ψηφοφορίας ύπό τοϋ 
συμβουλίου τής Εταιρείας έπί εγγράφω αιτήσει του υποψηφίου, 
δεκτός δέ θεωρείται ό λαβών τά δυο τρίτα τών παρόντων κατά 
την συνεδρίαν. Ό εκλεγείς θεωρείται εταίρος άπό τής άρχής του 
έτους, καθ’ δ έξελέγη, καί ύποχρεοϋται εις την καταβολήν ολο
κλήρου τής έτησίας εισφοράς.

"Ανδρας τών παρ’ ήμίν διαπρέποντας έν τή πολιτεία ή έν τοϊς 
γράμμασι δύναται νά έκλέγη τό συμβούλων, πέντε τό πολύ κατ’ 
έτος, δι’ ονομαστικής ψηφοφορίας, τακτικούς ισοβίους εταίρους εις 
οΰδεμίαν ύποχρεουμένους συνδρομήν οΰδ’ εις καταβολήν δικαιώ
ματος εγγραφής έν τφ μητρώψ.
. Άντεπιστέλλοντες, ούχί πλέον τών εξήκοντα, εκλέγονται ύπό 

του συμβουλίου, δι’ απολύτου πλειονοψηφίας καί φανεράς ψήφου, 
τή προτάσει δύο συμβούλων, έκ τών έν τή ξένη αλλογενών καί 
συντελοΰσιν έπιστημονικώς εις τό έργον τής εταιρείας.

Έπιτίμιοι εκλέγονται καθ’όμοιον τρόπον έκ τών διά την ύπέρο- 
χον κοινωνικήν θέσιν ή την επιστημονικήν αξίαν δυναμένων νά 
προστατεύσωσι καί προαγάγωσι καθ’ οίονδήποτε τρόπον τά τής 
έταιρείας.

Οί εταίροι έγγράφονται έν μητρωω κατά κατηγορίας, 
διακρινομένου τοϋ έπαγγέλματος, τής κατοικίας καί του χρόνου 
καθ’ ον έκαστος έξελέγη. Ή έν τφ μητρφιρ έγγραφή τών μέν

38 ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1898
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τακτικών γίνεται μετά την καταβολήν τοΰ δικαιώματος έγγρα
φης καί την έκδοσιν τοΰ διπλώματος, των δέ άντεπιστελλόντων 
καί επιτιμίων μετά την έγγραφον αποδοχήν της εκλογής.

£5· *Η έτησία εισφορά καταβάλλεται έντός τοΰ έτους.
Οί μη καταβαλόντες ταύτην καλούνται τόν πρώτον μήνα τοΰ 

αμέσως επομένου έτους εις άπότισιν καί, έάν εντός δυο μηνών 
άπό τής προσκλήσεως σιωπηλώς ή έγγράφως άρνηθώσι την πλη
ρωμήν, διαγράφονται καί μόνον διά νέας εκλογής κατά τό άρ- 
θρον 3 δύνανται νά έγγραφώσιν εις τους εταίρους, ύποχρεούμενοι 
προσέτι καί εις νέαν πληρωμήν δικαιώματος έγγραφής (άρθρ. 2).

’Απαλλάσσονται τής ένεκα καθυστερήσεως διαγραφής καί θεω- 
ροΰνται εταίροι ισόβιοι οί επί εικοσιν έτη καταβαλόντες την έτη· 
σίαν εισφοράν.

6· 'Εταίρος προφανώς έπιδειξάμενος διαγωγήν ασυμβίβαστον 
πρός τήν έν τή εταιρεία Θέσιν αύτοΰ διαγράφεται έκ τοΰ μη
τρώου, κατά πρότασιν πέντε εταίρων, άποφάσει τοΰ συμβουλίου 
έν μυστική ψηφοφορώ καί διά πλειονοψηφίας τών τριών τετάρ
των τών παρόντων κανά τήν συνεδρίαν καί δεν δύναται νά έκ- 
λεγή έκ νέου ή μετά παρέλευσιν διετίας. Εταίρου διαγραφέντος 
έπί διαγωγή προσκρουούση εις τάς διατάξεις τοΰ περί άρχαιο- 
τήτων νόμου δέν έπιτρέπεται πλέον ή ε’κ νέου εκλογή.

Εκλογικός καιτάλογος τών έτ&ίρων.

V· Τή τελευταίγ έκάστου έτους συντάσσεται ύπό τοΰ ταμίου 
τής Εταιρείας πίναξ κατ’ αλφαβητικήν τοΰ επωνύμου τάξιν πάν
των τών τακτικών εταίρων τών καταβαλόντων τήν έτησίαν εισ
φοράν μετά σημειώσεως τοΰ άριθμοΰ τοΰ μητρφου καί τής άπο- 
δείξεως πληρωμής. Τόν πίνακα τοΰτον, ΰπ’ αύτοΰ ύπογεγραμ- 
μένον καί κεκυρωμένον ύπό τής βεβαιούσης τό υπόλοιπον τοΰ 
ταμείου έλεγκτικής έπιτροπείας, υποβάλλει ό ταμίας τήν εσπέ
ραν τής 31 Δεκεμβρίου έκάστου έτους τφ Προέδρω ή ’Αντιπρόε
δρό) τοΰ Συμβουλίου, ούτος δ’ έν άμέσιρ συνεδρί^ τοΰ Συμβουλίου 
άνακοινοϊ καί δημοσιεύων αποστέλλει πρός πάντας τούς τακτι
κούς εταίρους μετά τοΰ πρός αρχαιρεσίας προσκλητηρίου. *0
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κατάλογος ούτος, έν φ προστίθενται ύπό του συμβουλίου καί οί 
τακτικοί ισόβιοι εταίροι οί κατά τό άρθρον 5 § γ', οί μη διαγρα- 
φόμενοι ένεκα καθυστερήσεως, καί οί κατά τά άρθρα 2 § 2 καί 3 
§ 2, είναι οριστικός δι’ όλον τό μετά την 31 Δεκεμβρίου έτος καί 
μόνον οί έν αύτφ εγγεγραμμένοι έ'χουσι τό δικαίωμα του έκλέ- 
γειν, τοϋ δέ έκλέγεσθαι μόνον οί έν Άθήναις η έν Πειραιεϊ νομί— 
μως οίκοΰντες τακτικοί εταίροι οί έν τφ καταλόγω τούτω έγγε- 
γραμμένοι.

’Αποκλείονται του δικαιώματος του έκλέγειν καί έκλέγεσθαι 
οί κατά τούς δύο τελευταίους μήνας του αμέσως προηγουμένου 
έ'τους έκλεγέντες καί έν τφ μητρώω έγγραφέντες τακτικοί εταίροι.

Πόροι της 'Εταιρείας.

8. Πόροι της εταιρείας είνε α') αί άπό των τακτικών εταί
ρων ύποχρεωτικαί έτήσιαι είσφοραί καί αί έξ έγγραφης έν τφ 
μητρφω" β') τό άπό τοΰ λαχείου υπέρ των αρχαιοτήτων καθα
ρόν υπόλοιπον" γ') αί άπό τοΰ Κράτους ή άλλαι έκούσιαι είσ
φοραί, αί δωρεαί καί τά κληροδοτήματα" δ') πάσα άπό τής 
πεοιουσίας τής εταιρείας πρόσοδος" ε') τά έκ πωλήσεως τής άρ· 
χαιολογικής έφημερδος, των πρακτικών τής εταιρείας καί παντός 
άλλου δημοσιεύματος" ς') παν άπρόβλεπτον κέρδος.

Αεοικητεκον Χυμ.βούλεον„

9. Τά τής εταιρείας διοικεί δεκαεπταμελές συμβούλιον άπο- 
τελούμενον: α') έκ τής Α. Β. Τ. του Διαδόχου Κωνσταντίνου 
ώς τακτικού Προέδρου τοΰ συμβουλίου" β') έκ τοΰ κατά τό επό
μενον άρθρον 10 έκλεγομένου κατά τριετίαν ’Αντιπροέδρου όστις 
άναπληροϊ τόν Πρόεδρον άπόντα ή κωλυόμενον καί εις πάσαν 
Αύτοΰ κατά τόν ’Οργανισμόν ενέργειαν καί δικαιοδοσίαν, ήν έγ- 
γράφως έφ’ άπαξ ή έκάστοτε ήθελεν άναθέσει τφ Άντιπροέδρφ 
τούτψ(Ι)" γ') έκ τών κατά τό αυτό άρθρον έκλεγομένων κατά 
τριετίαν γραμματέως, Β' άντιπροέδρου καί συμβούλων.

(1) ’Ίδε τό Ιν σ, 61 έγγραφον τής A. Β. Υ. τοΰ Διαδόχου.
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ΙΟ. Ή ύπό των εταίρων κατά το άρθρου 32 εκλογή του 
συμβουλίου γίνεται κατά τριετίαν καί κατά την τεταγμένην ημέ
ραν διά τής σχετικής πλειονοψηφίας, έν γενική συνελεύσει των 
τακτικών εταίρων των έχόντων δικαίωμα ψήφου κατά το άρ
θρον 7. Ή ψηφοφορία μ.ία οϋσα και μ,υστική γίνεται αυτο
προσώπως διά ψηφοδελτίου, έν ω άναγράφεται ύπό του έκλογέως 
διακεκριμένως πρώτος ό ’Αντιπρόεδρος καί μετά τούτον δώδεκα 
σύμβουλοι.

ΙΙάς πέραν του αριθμού τούτου εγγεγραμμένος έν τω δελτίω 
ουδόλως λογίζεται.

’Επίσης ουδόλως λογίζονται αί ψήφοι υπέρ τίνος οΐκουντος 
έκτος τών ’Αθηνών καί του Πειραιώς.

Εάν ψηφοδέλτιον περιέχω ονόματα μόνον άνευ σημειώσεως 
καί διακρίσεως του αξιώματος, δι’ ο ψηφίζεται ό υποψήφιος, ό 
έν τω δελτίφ πρώτος άναγεγραμμένος λογίζεται αντιπρόεδρος καί 
οί επόμενοι δώδεκα λογίζονται σύμβουλοι.

Το ούτως έκλεγέν συμβούλιου συνέρχεται εις πρώτην μετά την 
έκλογήν συνεδρίαν προς πλήρη καταρτισμόν αύτοΰ, καθ’ ήν έκ- 
λέγει έκ τών μελών αύτοΰ τον γραμματέα τοΰ συμβουλίου καί 
ενα εϊσέτι αντιπρόεδρον, καλούμενου Β' αντιπρόεδρον. ’Εν τή 
αυτή συνεδρίες έκλέγει προς τούτοις διά φανεράς ψηφοφορίας τρεις 
συμβούλους έξ εταίρων, οΐτινες διατελοΰσιν ή έπί τετραετίαν 
τουλάχιστον διετέλεσαν έφοροι αρχαιοτήτων του δημοσίου ή κα- 
θηγηταί ή ύφηγηταί τής αρχαιολογίας, ή απλώς έξ εταίρων 
άσχολουμένων περί τά άρχαιολογικά.

11.· Την έκλογήν διευθύνει πενταμελής έπιτροπεία άποτε- 
λουμένη από του προέδρου καί του γραμματέως τής συνελεύσεως 
ή τών αναπληρωτών τούτων καί τών τριών έλεγκτών (άρθρ. 32 
καί 34). Ή έφορευτική αύτη έπιτροπεία, θεωρουμένη έν άπαρ- 
τίρ: όσοι καί αν παραστώσι, τηρεί πάντα τά διατεταγμένα, κη
ρύσσει την έ'ναρξιν καί λήξιν τής ψηφοφορίας, ενεργεί μετά δύο 
ψηφολεκτών, καλουμένων ύπό του προέδρου, ευθύς μετά τό πέ
ρας τής ψηφοφορίας την διαλογήν, άνακηρύσσει τό αποτέλεσμα 
κοινοποιούσα αυτό πρός τούς έπιτυχόντας ευθύς την έπομένην, 
διατάσσει την έπανάληψιν έν άκυρώσει ή άποτυχίιγ τής απολύτου

3
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πλειοψηφίας δια. τον πρόεδρον, καί ενεργεί την κλήρωσιν έν ΐσο- 
ψηφίιγ.

\*£,. Πλήν του τακτικού ’Αντιπροέδρου τοΰ Συμβουλίου ονο
μάζονται κατ’ απόφασή και πρότασιν τοΰ Συμ,βουλίου ΰπό τής 
συνελεύσεως των εταίρων καί κατά την πρώτην έτησίαν συνέ- 
λευσιν έπιτίμιοι αντιπρόεδροι έξ άνδρών έξοχου τιμής καί υπέρο
χου άξίας4 ό άριθμός δε των εις τοιαύτην τιμητικήν θέσιν εκλε
γόμενων δεν δύναται να ύπερβή τούς πέντε.

13. Το συμβούλιον συνέρχεται προσκλήσει του Προέδρου ή 
’Αντιπροέδρου εις τακτικάς μέν συνεδρίας δίς τοΰ μηνός τουλά
χιστον, εις εκτάκτους δέ όταν κληθή δι’ έπεϊγόν τι ή ένεκα αΐτή 
σεως συμβούλων τριών δι’ άντικείμενον ώρισμένον εκ των υπα
γόμενων εις τά δικαιώματα τοΰ Συμβουλίου.

Πλήν των περιπτώσεων, καθ’ άς κατά τόν οργανισμόν απαι
τείται ή παράστασις περισσοτέρων μελών, τό Συμβούλιον θεω
ρείται έν απαρτία καί αί αποφάσεις τούτου έχουσι κΰρος, εάν 
καθ’όλην την συνεδρίαν παρίστανται εξ τουλάχιστον μέλη. Αί 
άποφάσεις γίνονται διά σχετικής πλειοψηφίας, πλήν τών περι
πτώσεων καθ’ άς απαιτείται άπόλυτος πλειοψηφία. Έν ίσοψηφία 
επί φανεράς ψηφοφορίας νικ^ί ή τοΰ προεδρεύοντος ψήφος.

’Αποκλείεται τής συνεδρίας σύμβουλος, όταν συζητήται άντι- 
κείμενον σχετιζόμενον προς δικαιώματα καί υποχρεώσεις αύτοΰ 
πρός τήν εταιρείαν.

Τό Συμβούλιον α') βουλεύεται καί άποφαίνεται επί 
τών σχετιζομένων πρός τά έ'ργον καί τόν σκοπόν τής εταιρείας4 
β ) μεριμνγ περί χρηματικών πόρων καί τής ορθής χρήσεως αυ
τών κατά τάς διατάξεις τοΰ Όργανισμοΰ4 γ'j άποφαίνεται περί 
εκτελεστέων ανασκαφών καί συνεννοούμ,ενον μετά τοΰ υπουργείου 
μεριμνοί περί τής έκτελέσεως τούτων, περί επισκευής καί συν- 
τηρήσεως αρχαίων μνημείων, προβάλλει δέ καί γνώμην πρός τό 
οικεΐον υπουργείον περί πάσης πρός τάς άρχαιότητας σχετιζομέ- 
νης εργασίας4 δ ) άποφαίνεται περί τών πρός τήν εταιρείαν δω
ρεών καί κληροδοτημάτων4 ε’) άγοράζει παντός είδους άρχαία 
κινητά, πρός δέ καί άκίνητα πρός άνασκαφήν ή διάσωσιν καί 
συντήρησιν άρχαιοτήτων4 ς·') μεριμν^ περί τής επιστημονικής
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έρεύνης των αρχαιοτήτων καί τής δημοσιεύσεως των πορισμά
των μετά των άνευρισκομένων επιγραφών καί των σχεδίων καί 
απεικονίσεων μνημείων ζ') έκλε'γει, εγγράφει καί διαγράφει εταί
ρους (άρθρα 3-6, 12)' η’) συντάσσει καί ψηφίζει μετά τής 
πρός τούτο έκλεγομένης επιτροπείας κατά τά κατωτέρω οριζό
μενα τον ετήσιον προϋπολογισμόν τής εταιρείας’ θ') διορίζει 
καί απολύει τούς υπαλλήλους έπιτηροΰν την έκτέλεσιν τής άνα- 
τεθείσης έκάστω ύπαλλήλφ υπηρεσίας’ ι') άποφαίνεται περί πά- 
σης γενομένης δαπάνης πάντοτε Ιπί τή βάσει δικαιολογητικών 
καί εντός των ορίων του προϋπολογισμού’ ια') έκτελεϊ πάσαν 
άλλην εργασίαν έπιβαλλομένην αΰτφ υπό του ’Οργανισμού καί 
ιβ') ψηφίζει τάς αναγκαίας πιστώσεις διά τά έργα τής Εται
ρείας καί καθορίζει τόν τρόπον τής έκτελέσεως τούτων καί τής 
χρηματικής διαχειρίσεως.

1S- 'Ο Πρόεδρος καί άντ’αΰτοϋ ό ’Αντιπρόεδρος του Συμ
βουλίου α') έκπροσωπεΐ την εταιρείαν ενώπιον παντός δικαστη
ρίου καί πάσης αρχής καί έκτελεϊ τάς άποφάσεις του Συμβου
λίου’ β') έχει την άνωτάτην έποπτείαν πασών τών εργασιών τής 
εταιρείας’ γ') συγκαλεϊ τό Συμβούλιον εις τακτικάς καί εκτά
κτους συνεδρίας, ορίζει την ήμερησίαν διάταξιν καί διευθύνει τάς 
συνεδρίας καί συζητήσεις, προκαλών την ψήφον τών συμβούλων’ 
δ’) έντέλλεται επί τή βάσει τών εγκεκριμένων πιστώσεων την 
πληρωμήν πάσης δαπάνης διά τακτικών Ινταλμάτων ΰπ’ αύτοΰ 
υπογεγραμμένων καί συνοδευομένων υπό τών άπαιτουμένων δι- 
καιολογητικών ε') συγκαλεϊ τούς εταίρους εις τακτικάς καί εκ
τάκτους συνελεύσεις όρίζων κατ’ άπόφασιν του Συμβουλίου καί 
τό αντικείμενου έκάστης συνελεύσεως, όταν τοϋτο δεν εινε καθο
ρισμένου υπό τοΰ ’Οργανισμού’ ς·') υπογράφει παν έγγραφον καί 
κανονίζει τήν ενέργειαν ζ') αντιπροσωπεύει την εταιρείαν έντολή 
τοΰ Συμβουλίου έν συνελεύσεσιν εταιρειών καί τραπεζών λόγω 
μετοχών, ομολογιών καί χρεογράφων τής εταιρείας’ η') έπι- 
τηρεϊ τήν άκριβή τοΰ οργανισμού τήρησιν’ θ') έχει ύπό τάς αμέ
σους αύτοΰ διαταγάς πάντας τούς υπαλλήλους τής εταιρείας καί 
δύναται έν έπειγούση ανάγκη, άνευ προηγούμενης άποφάσεως τοΰ 
συμβουλίου, νά παραγγέλλη αύτοϊς τε καί τοϊς υπηρεσίαν τής
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εταιρείας έκτελοΰσιν ΰπαλλήλοις τοΰ δημοσίου να προβαίνωσιν 
εις πάσαν άνεπίδεκτον αναβολής εργασίαν η υπηρεσίαν της Εται
ρείας, δύναται προς τούτοις να προβαίνη εις πάσαν άλλην έπεί- 
γουσαν ενέργειαν υπέρ των τής Εταιρείας συνεπιφέρουσαν καί 
δαπάνην μέχρι τριακοσίων δραχμών. 'Η διαταγή ή ή ενέργεια 
αϋτη άνακοινοΰται τώ συμβουλίω έν τή άμέσως έ-πομένγι συνε
δρία αύτοΰ.

16. Ό ’Αντιπρόεδρος έχει την έν τώ Όργανισμώ άναγρα- 
φομένην δικαιοδοσίαν, άναπληροϊ τόν Πρόεδρον άπόντα ή κω- 
λυόριενον καί αντικαθιστά αυτόν έν ταϊς κατά τό άρθρον 9 περι- 
πτώσεσι. Άπόντα ή κωλυόμενον τόν ’Αντιπρόεδρον άναπληροϊ ό 
Β’ αντιπρόεδρος καί τούτον άναπληροϊ έκ των παρόντων καί 
μή κωλυοριένων ό τάς πλείονας λαβών ψήφους σύριβουλος.

ΊΎ· 'Ο γραμματεύς α’) συντάσσει έν δυνατή άκριβεία τά 
πρακτικά τοΰ συριβουλίου καί προσάγει ταϋτα πρός άνάγνωσιν 
καί κύρωσιν έν τή άριέσως έπομέννι ή τό πολύ μεθεπομ.ένν] συνε
δρία, υπογράφονται δέ τά πρακτικά υπό των παρευρισκομένων 
κατά την άνάγνωσιν' β’) συντάσσει καί υποβάλλει εις την έγ- 
κρισιν του συριβουλίου την έκθεσιν των πεπραγμένων κατά τό 
λήξαν έτος' γ’) μεριμν^ί περί τής εντός τής πρώτης τριμηνίας 
έκάστου έτους δημοσιεύσεως καί διανομής των πρακτικών τής 
εταιρείας τοΰ άμέσως προηγουμένου έτους' δ') έφορεύει την βι
βλιοθήκην τής εταιρείας συντάσσων πλήρη έπιστημονικόν κατά
λογον των βιβλίων, των υπαρχόντων καί των προσκτωμένων, 
καί πίνακα πασών τών δαπανών πρός άγοράν ή σύμπηξιν βι
βλίων καί τής άξίας τών διά δωρεάς καί άνταλλαγής κτηθέντων 
βιβλίων καί τών θηκών τούτων' ε) παρασκευάζει μετά τοΰ προ
έδρου την άλληλογραφίαν καί προσυπογράφει τά έγγραφα.

Έν ταϊς συνεδοίαις τόν γραμματέα άπόντα ή κωλυόμενον 
άναπληροϊ είς τών συμβούλων υπό τοΰ συμβουλίου οριζόμενος.

Ό γραμματεύς έχει παρ’ έαυτφ βοηθόν, καλούμενον διευ
θυντήν τοΰ γραφείου, προτάσει αϋτοΰ ύπά τοΰ συμβουλίου διο- 
ριζόμενον καί λαμβάνοντα μισθόν δραχμάς διακοσίας πεντήκοντα 
τόν μήνα. Ό βοηθός ούτος τηρεί έν τάζει άπαν τά άρχεϊον τοΰ 
γραφείου, έκτελεϊ υπό τήν έπίβλεψιν τοΰ γραμματέως πάσαν τήν
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γραφικήν υπηρεσίαν καί την αλληλογραφίαν , επιμελείται της 
βιβλιοθήκης καί κρατεί τον κατάλογον των βιβλίων, συμπληρών 
τοϋτον έκάστοτε.Ό βοηθός του γραμματε'ως ούδεμίαν άλλην δη
μοσίαν η ιδιωτικήν υπηρεσίαν επιτρέπεται να έ'χη.

*Η εφορεία της βιβλιοθήκης δύναται νά άνατεθή καί συμ
βουλή κατ’ άπόφασιν του συμβουλίου. Έν ανάγκη δύναται νά 
διορισθή καί ίδιος επιμελητής τής βιβλιοθήκης επί μισθω μέχρι 
δρ. εκατόν πεντήκοντα τόν μήνα.

18. Έάν έκλειψη ή παραιτηθή ό ’Αντιπρόεδρος, συγκα- 
λεΐται εντός οκτώ ήμερων συνέλευσις των εταίρων καί άποφαί- 
νεται περί του πρακτέου. Έάν έκλειψη ή παραιτηθή ό Β' άντι- 
πρόεδρος ή ό γραμματεύς, τά συμ.βούλιον εκλέγει τόν άντικατα- 
στάτην έκ των συμβούλων. Έάν έκλειψη ή παραιτηθή ή μη 
άποδεχθή την έκλογήν του σύμβουλός τις είτε των ΰπά των εταί
ρων είτε των ΰπά του συμβουλίου έκλεγομένων, τό συμβούλων 
εκλέγει διά φανεράς ψηφοφορίας αναπληρωτήν αύτοΰ έκ των 
εταίρων των περιλαμβανομένων έν τφ έν ίσχύϊ έκλογικφ κατα- 
λόγψ των εταίρων (άρθρ. 7).

Ταμίας, λογιστής καί κλητήρες.

19. Δ ιά την χρηματικήν τής Εταιρείας καί του λαχείου 
διαχείρισιν διορίζεται τή προτάσει του ’Αντιπροέδρου είς ταμία; 
έπί μηνιαίω μ.ισθφ δρ. τριακοσίων κατ’ άνώτατον όρον, καί είς 
λογιστής έπί μισθω δρ. διακοσίων πεντήκοντα αύζανομένω μέχρι 
τριακοσίων μετά δεκαετή υπηρεσίαν.

Λογιστήν καί ταμίαν έκλέγει τό Συμβούλιον ήτιολογημένω; 
καί διά φανερας ψηφοφορίας έκ των εύδοκεμησάντων έν λογιστική 
ή ταμιακή ΰπηρεσίιη του δημ,οσίου ή έν ύπηρεσίη τραπεζών , 
καθιδρυμάτων ή εταιρειών.

Ό ταμίας καταβάλλει πριν άναλάβη τά έαυτοϋ καθήκοντα 
χρηματικήν έγγύησιν δραχμών πεντακισχιλίων είς χρήματα ή 
δραχμών δεκακισχιλίων είς χρεώγραφα τοϋ Δημοσίου καί κτή
ματα έντάς τών ’Αθηνών ή του Πειραιώς έλεύθερα υποθήκης. 
Ή χρηματική έγγύησις κατατίθεται έπ’όνόματι τής Εταιρείας,
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είτε έν τώ κεντρικώ ταμείφ, είτε παρά τινι τραπέζη επί τόκω, 
ον λαμβάνει έντολή του προέδρου ό ταμίας, ούδεμίαν άλλην έ'χων 
άξίωσιν, ή δέ εκ χρεωγράφων έγγύησις κατατίθεται έπ’ όνόματι 
της Εταιρείας παρά τη ’Εθνική Τραπέζη και έκεϊθεν λαμβάνει 
ό ταμίας έντολή του προέδρου η αντιπροέδρου τά έκάστοτε άπο- 
κοπτόμενα κατά την λήξιν τοκομερίδια, άνευ άλλης άπαιτήσεως.

Ό ταμίας έχει παρ’ έαυτώ ενα είσπράκτορα λαμβάνοντα 
δραχμάς εκατόν κατά μήνα, διοριζόμενον καί άπολυόμενον υπό 
του συμβουλίου προτάσεε του ταμίου. Ό μισθός τούτου δύναται 
νά αύξάνη άνά πενταετίαν κατά δρ. 10 μέχρι? ού άνέλθη έν 
δλω εις δρ. εκατόν τριάκοντα.

Άπολυομένου, παραιτουμένου η οπωσδήποτε έκλιπόντος του 
ταμίου, ένεργεϊται εντός δεκαπέντε ήμερων έξέλεγξις του ταμείου 
ΰπό τής έξελεγκτικής επιτροπείας καί τριών συμβούλων καί δια— 
τάσσεται ή επιστροφή τής έγγυήσεως, άν δειχθή ανελλιπής ή 
διαχείρισις, ή ένεργεϊται δ,τι τό συμφέρον τής Εταιρείας επι
βάλλει.

30- Ό ταμίας μόνον τή άδείρ: του συμβουλίου δύναται νά 
άπουσιάση, άλλ’ ούχί πλέον τοΰ μηνάς, διορίζων αντικαταστά
την ύπ’ ευθύνην αύτοΰ.

*Αν έκλειψη ή παραιτηθή ό ταμίας ή οπωσδήποτε μείνη κενή 
ή θεσις αύτοΰ, διορίζεται προσωρινός άναπληρωτής τούτου ύπό 
του συμβουλίου εις σύμβουλος, ή τοιαύτη όμως άναπλήρωσις δεν 
έπιτρέπεται νά παραταθή πλέον του μηνάς.

31· Ό ταμίας α') εισπράττει αμέσως ούτος ή δι’ είσπρά- 
κτορος πάσαν πρόσοδον τής Εταιρείας, έκδίδων πάραυτα διπλό
τυπον άποδειξιν- β') έκτελεΐ πάσαν πληρωμήν έπί κανονική απο
δείξει του δικαιούχου ή τοΰ νομίμου πληρεξουσίου καί έπί τή 
βάσει ένταλμάτων διπλοτύπων ύπό τοΰ προέδρου έκδεδομένων 
έντος των ορίων τοΰ προϋπολογισμού- γ') κρατεί πλήν τών βοη
θητικών βιβλίων καί τό απαραίτητον βιβλίον ταμείου, έκτελών 
τάς έν αύτώ έγγραφάς διπλογραφικώς καί άνευ αναβολής ούδε- 
μιάς· δ') κρατεί δύο διπλοτύπων αποδείξεων στελέχη, έν μέν 
διά τάς τακτικάς καί έκτάκτους συνδρομάς, διά τάς δωρεάς, 
κληροδοτήματα καί χρηματικά? εισφοράς, διά τά άπό τών όμο-
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λογιών, μετοχών καί χρεωγράφων είσπραττόμενα, δια τα πω- 
λούμενα Πρακτικά, ’Εφημερίδα καί άλλα δημοσιεύματα, έτερον 
δέ διά τό λαχειον μόνον. ’Από τοΰ δευτέρου τούτου στελέχους 
έκδίδονται άποδείξεις κατά καταναλωτήν, δηλοΰσαι τό ποσόν 
τών πωληθέντων γραμματίων, τό πληρωθέν καί είσαχθέν εις τό 
ταμεϊον άντίτιμον τούτων καί τό κρατηθέν ύπό τοΰ κατανα- 
λωτοΰ ποσοστόν δέκα έπί τοϊς εκατόν' ε’) συντάσσει συν τφ λο
γιστή πίνακα λεπτομερή τών πωληθέντων γραμματίων κατά πω· 
λητήν- ς-') πληρόνει πρός αυτούς τούς προσάγοντας τάν κερδή- 
σαντα κληρον δυνάμει ενταλμάτων τακτικών τά κερδηθέντα ποσά, 
λαμβάνων τακτικήν άπόδειξιν καί προσαρτών έξωφλημένον τό 
γραμμάτιον, έξ ου τό κέρδος- ζ’) μετά έξάμηνον άπό της κλη- 
ρώσεως συντάσσει πάραυτα σύν τφ λογιστή καί παραδίδει τή 
έποπτευούσγι έπιτροπείιγ πίνακα τών κερδησάντων καί μή προσα- 
χθέντων αριθμών, ΐνα τό έκ τούτων κέρδος άναγραφή εις τά 
άπρόβλεπτα κέρδη" η') μετά την ύπό της εξελεγκτικής έπιτρο- 
πείας θεώρησιν τών βιβλίων τή 31 ΤΙ Δεκεμβρίου συντάσσει σύν 
τφ λογιστή δύο πίνακας, τόν μέν περιέχοντα τά προϋπολογι- 
σθέντα, βεβαιωθέντα, εΐσπραχθέντα καί καθυστερούμενα έ'σοδα, 
τόν δέ δηλουντα κατά κεφάλαιον καί άρθρον τοΰ προϋπολογισμού 
τάς γενομένας πληρωμάς δαπανών καί τά όφειλόμενα ώς καί 
παν περίσσευμα ή έλλειμμα έφ’ έκάστης πιστώσεως- οί πίνακες 
ούτοι, παραδιδόμενοι τώ Προέδριρ ή Άντιπροέδρφ, χρησιμεύ- 
ουσιν ώς βάσις τοΰ άπολογισμοΰ τοΰ λήγοντος καί τοΰ προϋπο
λογισμού τοΰ έπιόντος έτους- θ') έκτελεϊ πάσαν ταμιακήν ή λο
γιστικήν υπηρεσίαν άνατιθεμένην αύτφ ύπό τοΰ Προέδρου ή ’Αντι
προέδρου ι') υποβάλλει τφ συμβουλίω καθ’εβδομάδα τουλάχι
στον κατάστασιν τοΰ ταμείου, έν ή Ιμφαίνονται άναλελυμένως τά 
έσοδα καί έξοδα τής Εταιρείας, τών έξαργυρουμένων χρημα
τικών ενταλμάτων άναγραφομένων ονορ/αστί.

Ό λογιστής α') κρατεί διπλογραφικώς τά κατά τό άρθρον 21 
τοΰ ’Οργανισμού έδ.γ' ήμερολόγιον καί καθολικόν- β’) εξελέγχει 
πάσας τάς πρός έκδοσιν ένταλμάτων καταστάσεις, θεωρεί έπί 
προσωπική ευθύνη διά τής υπογραφής του αύτάς καί εκδίδει εν
τάλματα προυυπογράφων αυτά- γ') συντάσσει μετά τοΰ ταμίου
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καί συνυπογράφει τόν κατά το άρθρον 7 του ’Οργανισμού εκλο
γικόν κατάλογον των εταίρων, τούς κατά το άρθρον 21 έδ. ε' 
καί ζ' πίνακας των πωληθέντων γραμματίων του λαχείου καί 
των κερδησάντων κλήρων, καί τούς κατά τό έδ. η' του αύτοΰ 
άρθρου πίνακας των εσόδων και εξόδων έκαστου λήγοντος έ'τους- 
δ') υποβάλλει τφ συμβουλίφ κατά μήνα τουλάχιστον κατά
στασή των εσόδων καί εξόδων της Εταιρείας- ε') έκτελεϊ πάσαν 
άλλην σχετικήν υπηρεσίαν όριζομένην αΰτω ύπό του Προέδρου 
η ’Αντιπροέδρου καί ύπό του Συμβουλίου. Τόν λογιστήν τούτον, 
κωλυόμενον η κενής ούσης της θε'σεως αύτοΰ, άναπληροϊ επί ένα 
τό πολύ μήνα είς των συμβούλων, ύπό του Συμβουλίου οριζόμενος.

Διά γραφικήν καί άλλην υπηρεσίαν διά τό λαχεϊον δύνατα1 
τό συμβούλιον νά διαθέτη 2000 δρ. τό πολύ κατ’ έ'τος.

Ύπό του Συμβουλίου διορίζονται καί προσκολλώνται παρά 
τφ γραφείω δύο κλητήρες λαμβάνοντες ό μέν δραχμάς εκατόν, 
ό δέ δραχμάς ένενήκοντα κατά μήνα έκτελοΰντες πάσαν άνατε- 
θειμένην αύτοϊς υπηρεσίαν. Ό μισθός τούτων δύναται νά αύξάνη 
άνά πενταετίαν κατά δρ. δέκα μέχρις ού άνέλθη του μέν πρώτου 
είς δρ. 130, του δέ δευτέρου είς δρ. 120. Του πρώτου συμπλη- 
ρώσαντος είκοσιπενταετή υπηρεσίαν δύναται νά αΰξάνη κατά 
10 έτι δραχμάς.

Άνασχαφαΐ κοκ υπάλληλοι επί των αρχαιοτήτων.

SS· Άνασκαφάς καί άλλας άρχαιολογικάς εργασίας έκτελεϊ 
ή Εταιρεία εν Έλλάδι α') διά των εφόρων του δημοσίου οριζό
μενων προς τούτο ύπό του υπουργείου καί πρός την αιτούσαν 
Εταιρείαν παραχωρουμένων διά πάσαν τοιαύτην εργασίαν β') 
δι’ ιδίων Ιαυτής έμμισθων έφορων ύπό του συμβουλίου δι’ άπο- 
λύτου πλειοψηφίας διοριζομε'νων μέχρι τριών τό πολύ, ών οί μέν 
δύο διδάκτορες του φιλολογικού τμήματος του εθνικού ή άλλου 
ομοταγοΰς πανεπιστημίου, ό δέ τρίτος έπιστήμων διπλωματούχος 
αρχιτέκτων, φέρων επίσημα μαρτύρια σπουδής τής αρχαίας τέ
χνης· γ ) διά διατελεσάντων ποτέ έφορων του δημοσίου ή τής
Εταιρείας. Ούτοι, αν μη είνε δημόσιοι υπάλληλοι, λαμβάνουσι
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μηνιαίαν αμοιβήν λήγουσαν συν τή λήξει ή διακοπή τής έργα— 
σίας δι’ ήν προσελήφθησαν.

Των έφορων τής Εταιρείας ό μ,ισθός ορίζεται sic δραχμάς 
διακοσίας πεντήκοντα τόν μήνα. Χορηγείται προσε'τι τοϊς έφό- 
ροις τούτοις άποζημίωσις δραχμών εκατόν είκοσι πέντε τόν μήνα, 
έφ’ όσον χρόνον άνατίθεται αΰτοϊς εργασία έκτος των ’Αθηνών 
καί του Πειραιώς, παρέχονται δέ καί τά οδοιπορικά έξοδα μετα- 
βάσεως καί έπανόδου.

Διορίζονται δέ καί φύλακες αρχαιοτήτων όπου παρίσταται 
ανάγκη. 'Ο αριθμός καί μ-ισθός τούτων ορίζεται έν τφ έτησίω 
προϋπολογισμφ άμεταβλήτως, δεν δύναται δέ ό μισθός τών φυ
λάκων να ύπερβή τάς έβδομήκοντας δραχμάς, ουδέ νά είνε κα
τώτερος τών είκοσι κατά μήνα δραχμών. Έφ’ όσον δέ τό ΰπό 
τής κυβερνήσεως διωρισμένον προσωπικόν δέν έπαρκεΐ πρός έπι- 
τήοησιν καί επιμέλειαν τών άρχαιοτήτων, δύναται τό συμβού- 
λιον έγκρίσει τοϋ υπουργείου νά δωρίζ-ρ καί έπιμελητάς έν ταΐς 
σπουδαιοτέραις τών κατά τάς έπαρχίας Συλλογών επί μισθφ ή 
έπιμισθίω όριζομ.ένω ρητώς δι’ έκάστην θέσιν έν τφ προύπολο- 
γισμφ τής Εταιρείας.

ί£ΐΐ· Άνασκαφάς δύναται νά έκτελή ή Εταιρεία καί έκτος 
του κράτους έν έλληνικαϊς χώραις συμμορφουμένη πρός τούς έν 
έκάστγι έπικρατεύρ ίσχύοντας νόμους. Τά πρός έκτέλεσιν τοιού- 
των έργασιών καί τά τής χρημ.ατικής αυτών διαχειρίσεως θέλει 
καθορίσει τό Συμβούλιον έν είδικφ Κανονισμφ, δστις θέλει ΰπο- 
βληθή πρός έγκρισιν εις την συνέλευσιν τών εταίρων καλουμένην 
έπί τούτω.

24· Τάς ύπό τής Εταιρείας γινομένας έν Έλλάδι άνασκα
φάς ή άλλας άρχαιολογικάς έργασίας έποπτεύει έφορος κατά τά 
έν άρθρφ 22 οριζόμενα. Ό έφορος διευθύνει όλην την άνατεθει- 
μένην αύτφ εργασίαν, έχεt την διαχείρισιν τής διά ταύτην δα
πάνης εντολή του Συμ.βουλίου καί μόνον άδείιρ του Συμβουλίου 
απομακρύνεται, άλλως απολύεται ώς έγκαταλιπύν την θέσιν.

'Η διεύθυνσις άνασκαφής ή έργασίας τίνος δύναται άποφάσει 
τοΰ Συμβουλίου νά άνατεθή ένί τών συμβούλων, έχοντι πρός 
τούτο ύπό τάς εαυτού διαταγάς ένα τών τής Εταιρείας έφορων
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η έ'να έπιτηρητήν υπό του Συμβουλίου διοριζόμενον και λαμβά- 
νοντα ώρισμένην άποζημίωσιν έφ’ όσον διαρκή ή άνασκαφή, έφ’ 
ης διωρίσθη. Ό σύμβουλος ούτος ουδόλως αναμιγνύεται εις την 
γρηματικην διαχείρισιν.

Ούδεμία άνασκαφή η άλλη έργασία γίνεται άνευ προηγού
μενης άποφάσεως του Συμβουλίου κανονιζούσης τά κατ’ αυτήν.

3S· Τφ έποπτεύοντι άνασκαφήν τινα ή άλλην έργασίαν 
έφόρφ ή έπιτηρητή χορηγείται άποφάσει του Συμβουλίου καί 
διά τακτικού εντάλματος παγία ανάλογος χρηματική προκατα
βολή. Έκ τής προκαταβολής ταύτης πληρόνει επί τή βάσει του 
ύπο τοΰ Συμβουλίου ώρισμε'νου ήμερομισθίου του.ς έργάτας λαμ- 
βάνων από τούτων κανονικάς άποδείξεις, κατά παν δέ Σάββατον 
ή τό πολύ κατά δύο εβδομάδας συντάσσει έπ’ όνόματι των εργα
τών τάς καταστάσεις, Θεωρεί ταύτας καί υποβάλλει μετά των 
άποδείξεων προς εγκρισιν προσαρτών τή πρώτη καταστάσει άπό- 
σπασμα τής άποφάσεως τοΰ Συμβουλίου τής όριζούσης την άνα· 
σκαφήν και τής καθοριζούσης τό ήμερομίσθιον. Έκδίδεται δε τό 
προσήκον ένταλμα επ’ όνόματι των έν τή καταστάσει εργατών, 
τό όποιον θεωρείται έξωφλημένον διά τών ύποβληθεισών άποδεί- 
ξεων, ό δε ταμίας λαμβάνων τούτο άποστέλλει τό έν αΰτώ ποσόν 
τώ οΐκείφ έφόρω.

Δι’ άλλας δαπάνας συντάσσεται ιδία κατάστασις. Έκδίδεται 
δε τό έ'νταλμα επ’ όνόματι τοΰ δικαιούχου διά παν ποσόν άνώ- 
τερον τών 20 δραχμών, προκειμένου περί εργασιών γενομένων έν 
Άθήναις, καί διά πάν ποσόν άνώτερον τών 100 δραχμών, προ
κειμένου περί έργασιών έν ταίς έπαρχίαις.

*■£ 1*. Ό έποπτεύων άναφέρει πρός τό Συμβούλιον περιλη- 
πτικώς καθ’ εβδομάδα τά κατά την έργασίαν καί μετά τό πέρας 
διά λεπτομερούς έκθέσεως

Τά άνευρισκόμενα άρχαία φυλάττονται έπιμελώς, μέχρις ού 
παραδοθώσιν εις τό Κράτος.

Ορόσκτησες αρχαίων.

’Αρχαία παντός είδους άγοραζονται μόνον άποφάσει
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του συμβουλίου έπ! τη βάσει καί εντός των ορίων του προϋπο
λογισμού. Έν έπειγούση δμως ανάγκη καί άνευ άποφάσεως τοϋ 
συμβουλίου δύνανται νά άγοράζωνται άρχαϊα μέχρι ποσοΰ ούχί 
άνωτε'ρου των 1000 δρ. προτάσει της επιστημονικής επιτροπείας 
καί άποφάσει τοΰ ’Αντιπροέδρου.Τοιαΰται γενόμεναι άγοραί άνα- 
κοινοϋνται τώ Συρ.βουλίω έν τη άμέσως επομένη συνεδρίγ αΰτοϋ.

Πάντα τά έν άνασκαφαΐς άνευρισκόμενα, αγοραζόμενα η οπωσ
δήποτε προσκτώμενα αρχαία λογίζονται κτήμα δημόσιον καί ώς 
τοιαΰτα παραδίδονται εις τό Κράτος.

Έπεστιιμονική επιτροπεία.

'Υπό τοΰ Συμβουλίου διορίζεται καν’ έτος τριμελής έκ 
συμβούλων έπιστημονική έπιτροπεία, ής τάς έργασίας θέλει καθο
ρίσει ειδικός κανονισμός έκδοθησόμενος ύπά του Συμβουλίου, όστις 
δύναται νά μεταρρυθμ.ισθή μόνον έντός των δύο πρώτων μηνών 
έκάστου έτους.

Αημ,οσιεύμ,ατα της 'Εταιρείας.

ί£ί>· Ή άρχαιολογική έφημερίς, τά πρακτικά καί τά άλλα 
τής εταιρείας δημοσιεύματα πωλοΰνται ύπά τοΰ ταμίου τής 
Εταιρείας διά διπλοτύπου άποδείζεως έπί τιμή όριζομένη έκά- 
στοτε ύπά τοΰ Συμβουλίου.

Προτάσει τοΰ ταμίου καί άποφάσει τοΰ συμβουλίου ή πώλησις 
καί έν γένει ή διαχείρισις των δημοσιευμάτων τούτων δύναται νά 
γίνηται ύπά τοΰ διευθυντοΰ τοΰ γραφείου, άναπληροΰντος τον 
ταμίαν καί θεωρουμένου, ώς πράς την εργασίαν ταυτην, ώς βοη
θού αύτοΰ.

Δίδεται δέ δωρεάν ή ’Αρχαιολογική Έφημερίς καί άλλα δημο
σιεύματα τής Εταιρείας κατ’ άπόφασιν τοΰ συμβουλίου α') εις 
τήν έθν. Βιβλιοθήκην, εις τήν τής Βουλής καί εις τάς Βιβλίο— 
θήκας έπιστημ-ονικών ίδρυμ,άτων β') εις άνδρας εύεργετήσαντας 
τήν Εταιρείαν, εις έπιτιμίους εταίρους, εις ισοβίους τακτικούς 
εταίρους καί εις εταίρους άσχολουμένους είδικώς περί τήν άρ-
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χκιολογίαν. ’Επίσης δίδεται έπ’ ανταλλαγή επιστημονικών συγ
γραμμάτων.

Τά πρακτικά δε της Εταιρείας δίδονται δωρεάν πάσι τοϊς 
Ιταίροις καί τοΐς λαμβάνουσι δωρεάν η έπ’ ανταλλαγή την άρ- 
χαιολογικήν εφημερίδα.'Η άποστολή πάντων τούτων γίνεται επι
μελείς τοϋ ταμίου η του κατά τά ανωτέρω διευθυντοΰ του γρα
φείου καί Ιπί αποδείξει κανονική.

Οΰδεμία άλλη δωρεά έπιτρέπεται ουδέ κατά τεύχη πώλησις, 
πλην των ατελών σωμάτων, ών ή κατά τεύχη πώλησις γίνεται 
έπί τιμή οριζόμενη υπό του συμβουλίου.

Τοΐς Ιταίροις δίδοται ή Έφημερίς κατ’ έτος έπί τιμήματι δρ.
10. Σώματα δέ παρελθόντων ετών δίδονται αύτοΐς έπί τιμή 
όριζομένη έκάστοτε ύπό τοϋ συμβουλίου ούχί όμως κατωτέρμ 
τών 10 δρ. τόν τόμον.

Ειδικοί κανονισμοί ύπό τοϋ συμβουλίου έκδιδόμενοι καθορί- 
ζουσι καί κανονίζουσι τά τής έκδόσεως τής Έφημερίδος καί τών 
λοιπών δημοσιευμάτων τής Εταιρείας.

Βιβλιοθήκ»).

ϊίΟ· Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρείας είνε άναπόσπαστον μέρος 
τοϋ γραφείου καί προσιτή τφ βουλομένιρ έν ώραις καθωρισμέ- 
ναις. ’Απαγορεύεται όμως εξαγωγή βιβλίου ύφ’ οίουδήποτε καί 
πας δανεισμ.ός, έξαιρουμένων βιβλίων, ά είνε διπλά, καί βιβλίων, 
ά κατ’ απόφασιν τοϋ Συμβουλίου είνε άναγκαϊα δι’ έκτελουμένας 
που έργασίας τής Εταιρείας. Κρατείται δέ κατάλογος επιστη
μονικής ταζινομήσεως, έν ω έγγράφονται τά κατ’ έτος άγορα- 
ζόμενα ή άλλως προσκτώμενα.

Βιβλία αγοράζονται προηγούμενη) άποφάσει τοϋ συμβουλίου ή 
προτάσει τής επιστημονικής επιτροπείας καί άποφάσει τοϋ’Αντι
προέδρου. Τοιαύται όμως άγοραί άνακοινοΰνται τφ Συμβουλίω 
έν τή αμέσως επομένη συνεδρίς αύτοϋ.

2Εν>νελεύσεος τών εταίρων.

31- Οί εταίροι συνέρχονται τή προσκλήσει τοϋ προέδρου 
τοϋ συμβουλίου εις τακτικάς μεν συνελεύσεις τή τελευταία Κυ
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ριακή του ’Ιανουάριου καί τη δεύτερα Κυριακή τοϋ Φεβρουά
ριου, άνά τριετίαν δέ καί τη τρίτη Κυριακή τοϋ Φεβρουάριου, 
πρός τούς έν τω έπομένω άρθρω σκοπούς' εις έκτακτον δέ, όταν 
τό συμβούλων κρίνη άναγκαίαν συνέλευσιν δΓ ώρισριένον άντι- 
κείριενον η ζητήσωσι τοΰτο έγγράφως παρά τοϋ συμβουλίου είκοσι 
τακτικοί εταίροι ή κατά την διάταζιν τοϋ άρθρου 18. Ή ημε
ρήσια διάταξις των έκτακτων συνελεύσεων ορίζεται δ^ άποφά- 
σεως τοϋ συμβουλίου.

'Η ήμερα, ή ώρα, ό τόπος καί τό άντικείμενον τής συνελεύ- 
σεως άνακοινοΰνται πρά εβδομάδας διά προσκλητηρίου τοϋ προέ
δρου τοϋ συμβουλίου άποστελλομένου ιδία πρός έκαστον τακτι
κόν έταϊρον έν Άθήναις οίκοΰντα. Συγχρόνως δημοσιεύεται περί 
τούτου καί γνωστοποίησις διά τριών εφημερίδων.

32· Κατά την πρώτην τακτικήν συνέλευσιν καί πρά πάσης 
άλλης έργασίας έκλέγεται υπό των τακτικών εταίρων, διά φανε- 
ρας ψηφοφορίας, εις τακτικός εταίρος έκτος τών μελών τοϋ συμ
βουλίου πρόεδρος τών συνελεύσεων καί· εις πρώτος γραμματεύς, 
καί πρός άναπλήρωσιν τούτων εις αντιπρόεδρος καί- εϊς δεύτερος 
γραμματεύς. Διά μυστικής δέ ψηφοφορίας, διά ψηφοδελτίου, έκ 
λέγεται τριμελής έλεγκτική επιτροπεία.

Ό πρόεδρος τής συνελεύσεως μετά τοϋ πρώτου γραμματέως 
ή οι άναπληρωταί τούτων διευθύνουσι τάς τακτικάς καί τήν 
κατά τό άρθρον 18 έκτακτον συνέλευσιν καί πάσαν άλλην γινο- 
μένην κατά τήν διάρκειαν τοϋ έτους πρός αρχαιρεσίας ή λογο
δοσίαν τοϋ συμβουλίου- τών έκτάκτων δέ συνελεύσεων προεδρεύει 
ό πρόεδρος τοϋ συμβουλίου μετά τοϋ γραμματέως.

Μετά τάν καταρτισμόν τοϋ προεδρείου τής συνελεύσεως κατά 
τήν πρώτην τακτικήν συνέλευσιν καί τήν εκλογήν τής έλεγκτικής 
επιτροπείας, άναγινώσκεται υπό τοϋ γραμματέως τοϋ συμβουλίου 
ή έκθεσις τών πεπραγμένων κατά τό λήξαν έτος.

Κατά τήν δευτέραν τακτικήν συνέλευσιν, μετά τήν άνάγνωσιν 
καί κύρωσιν τών πρακτικών τής προτέρας, άναγινώσκεται ή έκ- 
Θεσις τών έλεγκτών καί άποφαίνεται επί τής διαχειρίσεως ή συνέ* 
λευσις μετά τήν έπί τής έκθέσεως συζήτησιν. Μετά τοΰτο έκλί—
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γεται ύπό των τακτικών εταίρων πενταμελής έκ τακτικών εταί
ρων επιτροπεία έπί του προϋπολογισμού.

Κατά δέ την τρίτην άνά τριετίαν τακτικήν συνε'λευσιν, μετά 
την κύρωσιν τών πρακτικών τηςπροτέρας, γίνεται ή εκλογή τού 
διοικητικού Συμβουλίου κατά τά άρθρα \ 0 και 11, μεθ’ ο άνα- 
γινώσκονταε καί κυροΰνται παραχρήμα τά πρακτικά.

33· Αί συνελεύσεις εϊνε έν άπαρτίιγ όσοι άν προσέλθωσιν, 
αί δέ αποφάσεις, πλήν τών άρχαιρεσιών γίνονται δι’άναστά- 
σεως ή δι’ ονομαστικής κλήσεως, άν τούτο ζητηθή υπό πέντε 
εταίρων, καί ισχύει ή σχετική πλειοψηφία, λογιζομένων τών άρ- 
νουμένων ώς καταψηφιζόντων.

Συζήτησις έκτος τής ήμερησίας διατάξεως άπαγορεύεται.

’Ελεγκτική έπετροπεία κα.1 εξέλεγξες 
τών τής Έτοεερεεας.

3^· Ή κατά τό άρθρον 32 εκλεγόμενη ελεγκτική επιτρο
πεία, διαρκής οϋσα μέχρι τής εκλογής νέας τό έπιόν έ'τος α’) 
έξελέγχει τόν απολογισμόν τού λήξαντος έτους έν (αντιπαραβολή 
τών βιβλίων προς τά στοιχεία, προς τόν έψηφεσμένον προϋπο
λογισμόν καί τάς διατάξεις τού ’Οργανισμού, συντάσσει δε περί 
τής έξελέγξεως ταύτης λεπτομερή έ'κθεσιν μεθ’ ώρισμένων προ
τάσεων β') επιθεωρεί, όταν κρίνγι άναγκαϊον, τό ταμεϊον, πάν
τως όμως μετά τήν κλήρωσιν του λαχείου' γ') τή 3111 Δεκεμ
βρίου βέβαιοί τό υπόλοιπον τού ταμείου κλείουσα πάντα τά λο
γιστικά βιβλία καί τά στελέχη τών αποδείξεων καί ενταλμάτων 
διά πράξεως έν τώ τελευταίω φύλλω έκάστου" δ’) εξελέγχει τή 
3111 Δεκεμβρίου τόν κατά τό άρθρον 7 ύπό τού ταμίου συντε- 
ταγμένον εκλογικόν πίνακα καί κυροϊ διά τής έαυτής υπογρα
φής' ε’) μετέχει τής εφορείας τών άρχαιρεσεών κατά τά άρ
θρον 11.

Ό Πρόεδρος ή ’Αντιπρόεδρος τού Συμβουλίου ή τό Συμβού- 
λιον δύναται, οσάκις κρίνγι άναγκαϊον, νά προκαλή επιθεώρησή 
τής ταμιακής καί λογιστικής υπηρεσίας δι’ ενός τών άνωτέρων 
Οικονομικών ή λογιστικών υπαλλήλων τού Κράτους ή τών τρα
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πεζών ή ταμειακών καθιδρυμάτων επί αποζημιώσει όριζομένγι υπό 
τοΰ Συμβουλίου. Δύναται προς τούτοις το συμβούλων νά άνα- 
θέτγι την τακτικήν καί συνεχή έπιθεώρησιν του ταμείου καί τής 
λογιστικής καί ταμειακής υπηρεσίας ενί των μνημον-υθέντων 
υπαλλήλων, δστις οφείλει κυρίως να έπιθεωρή καί έξελέγχγι α') 
τό ταμεΐον, β') την διαχείρισιν των δήμο σιευμάτων τής Εται
ρείας, γ') τά τηρούμενα λογιστικά καί ταμιακά βιβλία, τό κτη- 
ματολόγων καί τό βιβλίον υλικού· δ') τά έκδιδόμενα εντάλματα 
πρός έξακρίβωσιν αν ταΰτα έξεδόθησαν κατά τον ’Οργανισμόν 
καί αν εΐνε συνημμένα έν αΰτοϊς τά κατά τόν ’Οργανισμόν δι- 
καιολογητικά. Περί πάντων τούτων οφείλει νά ύποβάλλγι έκθεσιν 
τφ Συμβουλίω τουλάχιστον κατά μήνα. Ή διά τάς επιθεωρήσεις 
καί εξελέγξεις ταύτας δαπάνη, ήν δύναται νά διαθέση τό Συμ
βούλων, δεν επιτρέπεται νά ύπερβαίνγ] τάς 1200 δρ. κατ’ έ'τος.

Π ροϋπολογεσμ,ός.

*{ϋ>. Ό προϋπολογισμός συντάσσεται εν σχεδίω κατ’έτος 
καί εντός τού Μαρτίου υπό τοΰ Συμβουλίου, διαιρείται δ’ εις 
τμήματα εσόδων καί εξόδων, ών έκαστον διαιρείται εις κεφάλαια 
καί άρθρα.

Τόν ούτω συντεταγμένον προϋπολογισμόν εξετάζει καί διαρ
ρυθμίζει όριστικώς τό Συμβούλων μετά τής επί τοΰ προϋπολο
γισμού επιτροπείας. Πρός τήν τοιαύτην τοΰ προϋπολογισμού ψή· 
φισιν άπαραιτήτως απαιτείται νά μετάσχωσι τής εργασίας τρεις 
τουλάχιστον έκ των τής επί τοΰ προϋπολογισμοΰ έπιτροπείας καί 
οκτώ έκ των συμ.βούλων, ή δέ άπόφασις γίνεται δι’ άπολύτου 
πλεωψηφίας. Των συνεδριών τούτων πρός συζήτησιν καί έπιψή- 
φισιν τοΰ προϋπολογισμού μετέχουσι καί οί έν Άθήναις έφοροι 
τοΰ δημοσίου καί τής εταιρείας, όσοι τυχόν δεν είνε μέν μέλη 
τοΰ Συμβουλίου ή τής έπί τοΰ προϋπολογισμού έπιτροπείας, είνε 
όμως εταίροι. Ούτοι δεν έχουσι δικαίωμα ψήφου, μετέχουσιν 
όμως τών συζητήσεων καί προτείνουσιν δ,τι νομίζουσι συντελε- 
στικόν ύπερ τών άρχαωτήτων.

'Ο ούτως έγκεκριμένος προϋπολογισμ,άς ισχύει μέχρε τής έγκρί·
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σεως τοΰ προϋπολογισμού του έπιόντος έτους, δημοσιεύεται Ιν 
τοΐς πρακτικοίς της Εταιρείας τοΰ λήγοντος έτους και δεν επι
τρέπεται ούδεμία δαπάνη μη προβλεπομένη έν τινι των κεφα
λαίων τοΰ προϋπολογισμού, ουδέ ΰπέρβασις, ουδέ μετατροπή πι
στώσεων. ’Απαγορεύεται δέ πάσα συμπληρωτική, άναπληρωτική 
ή έκτακτος πίστωσις ώς προς τάς δαπάνας προς αντιμισθίαν του 
προσωπικού. Προκειμένου περί των άλλων δαπανών τής εται
ρείας, έπιτρέπεται ή έκ τής διαθεσίμου περιουσίας τής εταιρείας 
λήψις τοιούτων πιστώσεων ψηφζιομένων ύπό τοΰ Συμβουλίου 
μετά τής έπί τοΰ προϋπολογισμού πενταμελούς έπιτροπείας κατά 
τάς άνωτέρω διατάξεις.

’Εντός τής πρώτης έβδομάδος τοΰ ’Ιανουάριου συντάσσεται 
υπό τοΰ λογιστοΰ καί τοΰ ταμίου κατά τά έν τφ προϋπολογισμέ 
άναγεγραμμένα κεφάλαια καί άρθρα ό άπολογισμός μετά ισολο
γισμού εσόδων καί εξόδων τής διαχειρίσεως τοΰ λήξαντος έτους. 
'Ο απολογισμός καί ισολογισμός ούτος τυπούμενος διανέμεται 
τοΐς έταίροις τό βραδύτερον έν τή πρώτη τακτική συνελεύσει (άρ- 
θρον 32).

Γενοκαο διατάζεις.

ΐ(0· Πλήν των κεκανονισμένων μισθών καί τών έν τφ οργα
νισμέ άναφερομένων έπί παροχή προσωπικής έργασίας επιμι
σθίων, αμοιβών καί άποζημιώσεων ούδέν άλλο χορήγημα έπιτρέ- 
πεται είτε ύπό τύπον άποζημιώσεως, είτε ύπό μορφήν βοηθήμα
τος ή άαοιβής, είτε ύπό άλλην οίανδήποτε αιτίαν.’Επίσης ούδείς 
λαμβάνει ποσοστά λόγω είσπράξεως εσόδων. Μόνον τοΐς πωλοΰσι 
γραμμάτια λαχείου επιτρέπεται νά κρατώσι τά νενομισμένα πο
σοστά δέκα έπί τοΐς εκατόν διό οφείλει ό ταμίας νά παρέχη 
πρός τούς ζητοΰντας μέχρι δέκα γραμματίων έπί έκπτώσει ύπέρ 
αυτών τοΰ κεκανονισμένου ποσοστοΰ, έκδίδων την προσήκουσαν 
άπόδειξιν. Τά ποσοστά τών ύπό τοΰ ταμίου πωλουμ.ένων γραμ
ματίων εις ποσόν κατώτερον τών δέκα μένουσιν ώς άπρόβλεπτα 
κέρδη ύπέρ τής Εταιρείας.

Τά εκτός τής Ελλάδος πωλούμενα γραμμάτια λογίζονται εις 
χαρτονόμισμα ή καί εις χρυσόν κατ’ άπόφασιν τοΰ συμβουλίου.

56
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37. Πάντα τά χρεώγραφα, μετοχαί καί όμολογίαι καί οι 
τίτλοι της Εταιρείας κατατίθενται επ' όνόματι αυτής καί φυλάτ- 
τονται έν τή ’Εθνική Τραπέζη, αναγράφονται δ’ έν πάση ακρί
βεια έν τοΐς βιβλίοις της Εταιρείας.

38« Χρήματα έν τφ ταμείφ δεν δύνανται να κρατώνται 
πλέον των πέντε χιλιάδων δραχμών έκτος άν ύπάρχη άνυπέρ- 
βλητον προς τοϋτο πρόσκομμα ή άν το ταμεϊον έχη άνάγκην να 
ένεργήση τάχιστα. πληρωμήν ποσού ανώτερου τών 5000. Τά 
πλεονάζοντα κατατίθενται άνευ ούδεμιάς αναβολής γνώμη του 
’Αντιπροέδρου είτε άτόκως παρά τινι άνεγνωρισμένη τραπέζη 
είτε καί έντόκως παρά τφ κεντρικφ ταμείφ ή παρά τινι άνεγνω- 
ρισμένη τραπέζη. Χρήματα τής Εταιρείας οΰδενί δανείζονται 
ουδέ κρατούνται έκτος τοΰ ταμείου. Πάσα τοιαύτη παράβασις 
πλήν τής άλλης ευθύνης συνεπάγεται την άμεσον τοΰ ταμίου 
άπόλυσιν.

39. Συνδρομή χρηματική μόνον πρός έ'κδοσιν άρχαιολογικών 
συγγραμμάτων ΰπό Ελλήνων άρχαιολόγων καί εις ελληνικήν 
γλώσσαν γεγραμμένων δίδοται κατά λόγον τοΰ συγγράμματος 
καί κατ’ άπόφασιν τοΰ συμβουλίου δι’ απολύτου πλειοψηφίας. 
Τών συγγραμμάτων τούτων λαμβάνονται άνά δύο άντίτυπα μό
νον διά τήν βιβλιοθήκην τής Εταιρείας.

4LO. Παν τής Εταιρείας πρόσκτημα, ε’ίτε έζ αγοράς, είτε έκ 
δωρεάς, είτε κατ’ άλλον τρόπον οίονδήποτε γενόμενον, άναγρά- 
φεται ώς περιουσία ταύτης, τά ακίνητα έν τφ κτηματολογίφ, 
τά κινητά έν τφ βιβλίφ ΰλικοΰ, τά βιβλία έν τφ καταλόγφ τής 
βιβλιοθήκης καί τά άρχαΐα παντός εϊδους έν είδικφ καταλόγφ, 
σημειουμένων μετ’ ακρίβειας τών κατά τήν παράδοσιν τούτων 
εις τό Κράτος έν στήλη ίδίίγ.

^£1. Ούδεμία δαπάνη πρός οίανδήποτε έργασίαν έπιτρέπεται 
άνευ προηγουμένης άποφάσεως τοΰ Συμβουλίου όριζούσης ειδι
κήν διά τά έ'ργον πίστωσιν καί κανονιζούσης τόν τρόπον τής δια 
θέσεως αυτής. 'Γπαρχούσης τοιαύτης πιστώσεως τά χρηματικά 
έντάλματα τά άφορώντα ήμερομίσθια καί μισθούς, έπιμίσθια, 
άμοιβάς καί αποζημιώσεις κατά τόν ’Οργανισμόν έκδίδονται έπί 
τή βάσει καταστάσεων τεθεωρημένων ΰπό τού λογιστοΰ τής Έ·
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ταιρείας κατά τα έν τώ άρθρω 21 διατεταγμένα καί κατ’ ακο
λουθίαν εντολής υπογεγραμμένης ύπά τοϋ ’Αντιπροέδρου' τα 
λοιπά υποβάλλονται εις το συμβούλων προ τής έκδόσεως αυτών' 
δύναται δμως ό ’Αντιπρόεδρος έν έπειγούση ανάγκη καί τοιούτων 
ένταλμάτων νά διατάξη δι’ εντολής του την έ'κδοσιν' τά ούτως 
δμως έκδιδόμενα εντάλματα άνακοινοΰνται τώ συμβουλίω έν τή 
άμέσως επομένη συνεδρίμ αύτοϋ. Έν περιπτώσει άσαφείας τινδς 
ή αν τά δικαιολογητικά δεν είνε πλήρη, άναφέρεται ό λογιστής 
εις τδ συμβούλιον, ο αποφασίζει όριστικώς περί τής πληρωμής. 
Άντίγραφον τής άποφάσεως προσάπτεται πάντοτε εις τό στέ
λεχος του οικείου εντάλματος.

Έκδοσις καί έξόφλησις εντάλματος πέρα ή έκτος των πιστώ
σεων τοϋ προϋπολογισμού ή άνευ των άπαιτουμένων δικαιολο- 
γητικών δέν έπιτρέπεται, ό λογιστής δέ καί ό ταμίας εϋθύνονται 
προσωπικώς προς την Εταιρείαν διά την έ'κδοσιν καί έξόφλησιν 
έντάλματος παρά τον προϋπολογισμόν καί άνευ των άπαιτουμέ- 
νων δικαιολογητικών.

Έπί των δικαστικών διαφορών τής Εταιρείας ό ’Αντι
πρόεδρος τοϋ συμβουλίου διορίζει πληρεξούσιον.

Συμβιβασμός μέχρι μέν δραχμών τριών χιλιάδων γίνεται άπο- 
φάσει τοϋ συμβουλίου δι’απολύτου πλειοψηφίας, διά ποσόν δμως 
άνώτερον απαιτείται ομόφωνος άπόφασις τοϋ συμβουλίου, έκ τών 
τριών τετάρτων τουλάχιστον τοϋ δλου άποτελουμένου.

-43- Οι έν άδείορ διατελοΰντες υπάλληλοι τής Εταιρείας 
καί μέχρι δεκαπέντε τά πολύ ημερών λαμβάνουσι πλήρη τόν 
μισθόν οί πέρα τών δεκαπέντε ήμερών μέχρι τών δύο μηνών 
λαμβάνουσι τό ήμισυ τοϋ μισθοϋ, στεροΰνται δέ παντός μισθοΰ 
οί πέρα τών δύο μηνών ώς καί οί άνευ άδειας άπουσιάζοντες. 
Οί αΰτογνωμόνως άπέχοντες τής έκπληρώσεως τών εαυτών κα
θηκόντων πλέον τοϋ μηνάς θεωρούνται αυτοδικαίως άπολελυ- 
μένοι.

"Άδειαν απουσίας μέχρι μέν δεκαπέντε ήμερών καί δίς τό πολύ 
τοϋ έτους χορηγεί ό πρόεδρος ή ό αντιπρόεδρος άνακοινών τώ 
συμβουλίιρ έν τή αμέσως επομένη συνεδρία" άδειαν μ,ακροτέραν 
μέχρι δύο τό πολύ μηνών καί άπαξ τοϋ έτους χορηγεί μόνον τό
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συμβούλιον τή έγγράφιο αιτήσει τοΰ υπαλλήλου καί δι’ απολύ
του πλειοψηφίας.

4L£· Ό ’Αντιπρόεδρος καί τά λοιπά μέλη τοΰ συμβουλίου, 
ούδεμίαν λαμβάνουσιν άποζημίωσιν ή έπίδομα ή μισθόν δι’ οίαν· 
δήποτε ΰπ’ αυτών παρεχομένην τή Έταιρείιγ υπηρεσίαν πλήν 
τής άμοιβής δι’ άρθρα, τής έν τφ είδικφ κανονισμφ τής άρχαιο- 
λογικής έφημερίδος κτλ. ώρισμένης, καί των οδοιπορικών καί 
τών λοιπών αυτών εξόδων, όταν εκτάκτως άποφάσει του συμ
βουλίου μεταβώσιν έκτος τών ’Αθηνών πρός υπηρεσίαν ώρισμένην.

Αί κατά τό άρθρον 44 τοΰ Όργανισμοΰ άμοιβαί πρός έκδοσιν 
τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος καί άλλων δημοσιευμάτων τής 
'Εταιρείας χορηγοΰνται τό μέν εις τούς επιμελούμενους τής έκ- 
δόσεως τών δημοσιευμάτων τούτων, τό δέ εις τούς συγγραφείς 
τών δημοσιευόμενων άρθρων, καί δίδονται εις πάντας αδιακρί
τως καί εις μέλη τοΰ Συμβουλίου. Εις δέ τον έκάστοτε γραμ
ματέα τοΰ Συμβουλίου, έφ’ όσον δεν παρέχεται τό υπό τοΰ δη
μοσίου μέχρι τοΰ 1893 παρεχόμενον τώ γραμματεϊ μηνιαΐον επί
δομα έκ δραχμών 120, παρέχεται αυτό έκ τοΰ ταμείου τής 
Εταιρείας.

Οΐ έφοροι τοΰ δημοσίου καί άλλοι οίοιδήποτε δημόσιοι υπάλ
ληλοι διευθύνοντες καί έν γένει έκτελοΰντες άνασκαφάς καί άλλα 
έργα τής Εταιρείας έν Άθήναις καί έν ΓΙειραιεϊ οΰδεμίαν λαμ- 
βάνουσιν αμοιβήν ή, άποζημίωσιν, έκτελοΰντες δέ τοιαΰτα έργα 
έκτος τών ’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς άποφάσει τοΰ . συμβουλίου 
καί έντολή τής κυβερνήσεως λαμβάνουσιν έκ τοΰ ταμείου τής 
Εταιρείας τά οδοιπορικά των έξοδα καί την ύπό τοΰ ίσχύον- 
τος νόμου όριζομένην. αύτοϊς ώς δημοσίοες ύπαλλήλοις έργαζο- 
μένοις έκτος τής έδρας των ήμερησίαν άποζημίωσιν. Ή διάταξις 
αύτη ισχύει καί διά τούς έφορους καί λοιπούς δημοσίους υπαλ
λήλους τούς όντας μέλη τοΰ συμβουλίου όσοι διευθύνουσιν ή έκ- 
τελοΰσι τοιαΰτα έργα τής Εταιρείας άποφάσει τοΰ συμβουλίου 
καί έντολή τοΰ υπουργείου.

Έργάται, τεχνΐται καί άλλοι οίοιδήποτε άμειβόμενοι ύπό τής 
Εταιρείας έπί παροχή προσωπικής εργασίας ή έπί έποπτεί^ο τών
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εργασιών τη; Εταιρείας μεταβαίνοντες εις τάς επαρχίας λαμ- 
βάνουσι καί τα οδοιπορικά των έξοδα.

Διά τα έν Άθήναις καί έν ΙΊειραιεϊ έργα πληρόνονται οδοι
πορικά καί άμαξαγώγια, καθ’ον τρόπον κανόνισα) το συμβούλιου.

4ο· Οϊ έπί είκοσιπενταετίαν όλην ύπηρετήσαντε; παρά τφ 
γραφείω της 'Εταιρείας καί τφ λαχείφ ώς είσπράκτορες η κλη
τήρες, ΰπερβάντες δε τό εξηκοστόν έτος της ηλικίας η αποδε
δειγμένους καταστάντες σωματικώς η πνευματικούς ανίκανοι πρός 
εργασίαν λαμβάνουσι λόγω ισοβίου συντάξεως βοήθημα ’ίσον πρός 
τά δυο τρίτα του μέσου μ,ισθοΰ των τεσσάρων τελευταίων ετών.

-46- Ή ερμηνεία καί τά καθέκαστα τών έν τφ ’Οργανισμού 
τούτφ διατάξεων κανονίζονται δι’ ειδικών κανονισμών συντασσο- 
μένων ΰπά του Συμβουλίου. Οί κανονισμοί ούτοι δύνανται νά 
μεταρρυθμίζωνται μόνον κατά τους δύο πρώτους μήνας έκάστου 
έ'τους.

"Ιδιος δέ κανονισμός συνταχθησόμενος ΰπό του συμβουλίου 
καί έγκριθησόμενος ΰπό τής συνελεύσεως τών εταίρων θέλει καθο
ρίσει καί κανονίσει τά τής αρχαιολογικής Σχολής καί τά έ'ργα 
αυτής.

Ό παρών ’Οργανισμός αντικαθιστά τον διά του άπό 9 Μαΐου 
1895 Β. Διατάγματος εγκεκριμένου ’Οργανισμόν και τάς διά 
τών άπό 30 ’Ιουλίου 1895, 20 ’Απριλίου 1896 καί 2 Νοεμ
βρίου 1896 Β. Διαταγμάτων εγκεκριμένα; ωσαύτως προσθήκας 
καί τροποποιήσεις αύτοΰ.
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