
ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες ΰπ’ οψιν τον ύπό της συνελεύσεως των εταίρων της 
’Αρχαιολογικής εταιρείας ψηφισθέντα τη 25ϊ1 Σεπτεμβρίου καί 
2α, 9η, 16ϊ), 23η καί 30η ’Οκτωβρίου έ. ε. νέον οργανισμόν 
της εταιρείας ταύτης, θεωροϋντες δτι ό οργανισμός ούτος είναι 
τελειότερος του νΰν υφισταμένου, του δια του 16 ’Απριλίου 1862 
Β. διατάγματος έγκεκριμένου, προτάσει των Ήμετέρων έπί των 
’Εσωτερικών καί του έπί των ’Εκκλησιαστικών καί της Δημο
σίας Έκπαιδεύσεως 'Υπουργών, έγκρίνομεν αυτόν κατά τό έπι- 
συνημμένον άντίγραφον αΰτοϋ τό ύπό τών ανωτέρω 'Υπουργών 
'Ημών προσυπογεγραμμένον.

Διατάσσομεν δέ ΐνα ό 'Ημέτερος έπί τών ’Εκκλησιαστικών 
καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Υπουργός, έχων ΰπ’ οψιν τόν 
νέον τούτον οργανισμόν,καθορίση δι’ άποφάσεως αύτου τάς σχέ
σεις τών υπαλλήλων τής ’Αρχαιολογικής υπηρεσίας πρός την 
’Αρχαιολογικήν εταιρείαν καί κανονίση την ένέργειαν αυτών ώς 

πρό τα ύπό ταύτης έκτελούμενα άρχαιολογικά έργα, συμφώνως 
πρός τάς διατάξεις τοϋ έν ίσχύϊ άπό 10/22 Μαίου 1834 νόμου 
περί έπιστημονικών καί τεχνολογικών συλλογών.

Εις τούς αυτούς 'Υπουργούς Ημών άνατίθεμεν την δημοσίευ- 
σιν καί έκτέλεσιν του διατάγματος Ημών τούτου.

Έν Άθ^ναις τη 21 Νοεμβρίου 1894

Έν όνόματι τον Βαόιλέως 

Ό Άντιβαΰιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ 

04 Υπουργοί

Ό έπί τών ’Εσωτερικών 'Ο έπί τών ’Εκκλησιαστικών κλπ.

Ν. ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ Δ. Μ. ΚΛΛΛΙΦΡΟΝΑΣ
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΕΝ ΕΤΕΙ ΑΩΑΖ' ΙΑΡΓΘΕΙΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"Αρθρον 1. Ή άρχαιολογική εταιρεία, ύπό προστάτη τφ 
Βασιλεϊ των Ελλήνων διατελοΰσα, σκοπόν έ'χει να συνεργή α') 
εις την άνεύρεσιν, συλλογήν, συντήρησιν, έπιτήρησιν, επισκευήν 
καί έπιστημονικήν έ'ρευναν των αρχαιοτήτων καί μάλιστα των 
Ελληνικών β') εις την προαγωγήν τής αρχαιολογικής επιστή
μης καί τήν διάδοσιν αρχαιολογικών γνώσεων δΓ επιστημονικών 
διαλέξεων καί ανακοινώσεων, δια τών πρακτικών τής εταιρείας, 
δια τής άρχαιολογικής έφημερίδος καί άλλων δημοσιευμάτων καί 
διά τής ΐδρύσεως καί λειτουργίας αρχαιολογικής σχολής έν Ά- 
Θήναις.

Σφραγίδα έ'χει ή εταιρεία τήν άρχικήν, φε'ρουσαν έμβλημα τό 
Διονυσιακόν θέατρον καί έν κύκλω «’Αρχαιολογική Εταιρεία έν 
Άθήναις αωδζ'.».

Ά,ρθρον 2. Τήν εταιρείαν άποτελοΰσιν εταίροι ταχτικοί, άν- 
τεταστέ.ΙΙοντες καί έπιτίμιοι. Οί τακτικοί συντελοΰσιν εις τον 
σκοπόν τής εταιρείας δΓ έτησίας εισφοράς είκοσι καί πέντε δραχ
μών κατ’ έλάχιστον καί διά καταβολής δραχμών δεκαπέντε πράς 
εγγραφήν εις τούς εταίρους καί λήψιν τοΰ διπλώματος.

’Απαλλάσσονται τής πληρωμής λόγφ εγγραφής οί μέχρι τοΰ 
νυν εγγεγραμμένοι εις τούς εταίρους καί καταβαλόντες τήν έτη- 
σίαν εισφοράν.

’’Αρθρον 3. Οί τακτικοί έκλέγονται διά μυστικής ψηφοφο
ρίας ύπό τοΰ συμβουλίου τής εταιρείας έπί εγγράφω αιτήσει τοΰ 
υποψηφίου καί προτάσει πέντε εταίρων , δεκτός δέ θεωρείται 
ό λαβών τά δύο τρίτα τών παρόντων κατά τήν συνεδρίαν. Ό 
εκλεγείς Θεωρείται εταίρος από τής αρχής τοΰ έτους, καθ’ ο έξε-
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λέγη, καί ΰποχρεοΰται εις τήν καταβολήν ολοκλήρου της έτησίας 
εισφοράς.

Άντεπιστέλλοντες, οΰχί πλέον τών εξήκοντα, εκλέγονται ύπό 
του συμβουλίου, δι’ άπολύτου πλειοψηφίας καί φανερας 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 δια την ύπέ- 
ροχον κοινωνικήν θέσιν ή την επιστημονικήν άξίαν δυναμένων να 
προστατεύσωσι καί προαγάγωσι καθ’ οίονδήποτε τρόπον τα τής 
εταιρείας.

Άρθρον 4. Οί εταίροι έγγράφονται έν μητρωω κατά κατη
γορίας, διακρινομένου τοϋ έπαγγέλματος, τής κατοικίας καί τοΰ 
χρόνου καθ’ όν έκαστος έξελέγη. 'Η έν τώ μ.ητρώ(ι> έγγραφή τών 
μέν τακτικών γίνεται μετά τήν καταβολήν τοΰ δικαιώματος έγ- 
γραφής καί τήν έκδοσιν τοΰ διπλώματος, τών δέ άντεπιστελλόν- 
των καί έπιτιμίων μετά τήν έγγραφον αποδοχήν τής έκλογής.

Άρθρον 5. Ή έτησία εισφορά καταβάλλεται εντός τοΰ έτους.
Οί μ.ή καταβαλόντες ταύτην καλοΰνται τόν πρώτον μ.ήνα τοΰ 

άμέσως επομένου έτους εις άπότισιν καί, έάν έντός δύο μηνών 
άπό τής προσκλήσεως σιωπηλώς ή έγγράφως άρνηθώσι τήν πλη
ρωμήν, διαγράφονται καί μόνον διά νέας έκλογής κατά τό άρ- 
θρον 3 δύνανται νά έγγραφώσιν εις τούς εταίρους, ύποχρεούμενοι 
προσέτι καί εις νέαν πληρωμήν δικαιώματος εγγραφής (άρθρ.2).

’Απαλλάσσονται τής ένεκα καθυστερήσεως διαγραφής καί θεω
ρούνται εταίροι ισόβιοι οί έπί είκοσι καί πέντε συνεχή έτη κατα
βαλόντες τήν έτησίαν εισφοράν.

Άρθρον 6. Εταίρος προφανώς έπιδειξάμενος διαγωγήν 
ασυμβίβαστον πρός τήν έν τή εταιρεία θέσιν αύτοΰ διαγράφε
ται διά παντός έκ τοΰ μ,ητρώου, κατά πρότασιν πέντε εταίρων, 
άποφώσει τοΰ συμβουλίου έν μυστική ψηφοφορία καί διά πλειο
ψηφίας τών τριών τετάρτων τών παρόντων κατά τήν συνεδρίαν.

Άρθρον 7. Πόροι τής εταιρείας είνε α') αί άπό τών τα
κτικών εταίρων ΰποχρεωτικαί έτήσιαι είσφοραί καί αί έξ εγγρα
φής έν τώ μητρωω" β') τό άπό τοΰ λαχείου υπέρ τών αρχαιοτή
των καθαρόν υπόλοιπον" γ') αί άπό τοΰ Κράτους ή άλλου έκού-
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σιαι είσφοραί, αί δωρεαί και τά κληροδοτήματα' δ') πάσα άπό 
τής περιουσίας τής εταιρείας πρόσοδος' ε’) τα έκ πωλήσεως τής 
άρχαιολογικής έφημερίδος, των πρακτικών τής εταιρείας καί 
παντός άλλου δημοσιεύματος' ς') παν απρόβλεπτον κέρδος.

[ Άρθρον 8. Τά τής εταιρείας διοικεί δωδεχαμελές συμβούλων, άποτελού- 
μενον έκ προέδρου, αντιπροέδρου, γραμματέως και εννέα συμβούλων έτησίως έκλε- 
γομένων, κατά τά έν ά'ρθροις 9-11 όριζο'μενα]. Τύ άρθρον τούτο έτροποποιήθη 
ώς έξης (1) :

Άρθρον 8. « Τά τής εταιρείας διοικεί δωδεκαμελές συμβού- 
λιον άποτελούμενον εκ προέδρου, αντιπροέδρου, γραμματέως καί 
εννέα Συμβούλων κατά τριετίαν έκλεγομένων, κατά τά έν τοΐς 
άρθροις 9-11 όριζόμ.ενα».

Άρθρον 9. Ό ταμίας τής εταιρείας συντάσσει κατ’ έτος 
πίνακα κατ’ αλφαβητικήν του έπωνύμου τάξιν πάντων των τα
κτικών εταίρων τών καταβαλόντων την έτησίαν εισφοράν μετά 
σημειώσεως του άριθμοΰ του μητρφου καί τής άποδείξεως πλη
ρωμής. Τον πίνακα τούτον, ύπ’ αύτοϋ ΰπογεγραμμένον καί κεκυ- 
ρωμένον ΰπά τής (όεβαιούσης τό υπόλοιπον του ταμείου ελεγκτι
κής επιτροπείας, υποβάλλει ό ταμίας την εσπέραν τής 31Ί5 Δε
κεμβρίου έκάστου έτους τώ προέδρω τοϋ συμβουλίου, ούτος δέ 
έν άμέσω συνεδρίες του συμβουλίου άνακοινοϊ καί δημοσιεύων 
αποστέλλει πρός πάντας τούς τακτικούς εταίρους μετά του προς 
αρχαιρεσίας προσκλητηρίου. Ό κατάλογος ούτος, έν ω προστί
θενται ΰπό τού συμβουλίου καί οί κατά τό άρθρον 5 § γ' μη 
διαγραφόμενοι ένεκα καθυστερήσεως τακτικοί εταίροι, είνε ορι
στικός δι’ όλον τό μετά την 31 Ίν Δεκεμβρίου έτος καί μόνον οί 
έν αύτφ έγγεγραμμένοι έχουσι τό δικαίωμα του έκλέγειν, του δέ 
έκλέγεσθαι μόνον οι έν Άθήναις ή έν Πειραιεΐ μονίμως οικοϋντες 
τακτικοί εταίροι οί έν τφ καταλόγφ τούτφ έγγεγραμμένοι.

’Αποκλείονται του δικαιώματος τοΰ έκλέγειν καί έκλέγεσθαι οί 
κατά τούς δύο τελευταίους μήνας τοϋ αμέσως προηγουμένου έτους 
έκλεγέντες καί έν τφ μητρφφ έγγραφέντες τακτικοί εταίροι.

[’Άρθρον 10. Ή έχλογή τοΰ συμβουλίου γίνεται χατά τήν τεταγμένην 
ημέραν (άρθρον 32) έν γενική συνελεύσει τών ταχτικών εταίρων τών έχύντων δι-

(1) Τδε Έφημ. Κυβερνήσεως έτος 1895, άριθ. 48, τής 10 Μαίου,
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καίωμα ψήφου κατά τό προηγούμενου άρθρον. Ή ψηφοφορία μία ουσα καί μυ
στική γίνεται αυτοπροσώπως διά ψηφοδελτίου, !ν ώ αναγράφεται υπό του έκλο- 
γέως διακεκριμένως καί πρώτος ό πρόεδρος, δεύτερος ό αντιπρόεδρος, τρίτος ό 
γραμματεύς καί μετά τούτον εννέα σύμβουλοι.

Πας πε'ρα τού αριθμού τούτου εγγεγραμμένος έν τώ δελτίω ουδόλως λογίζεται.
’Επίσης ούδόλως λογίζονται αί ψήφοι δπέρ τίνος οΐκοΰντος έκτος των ’Αθη

νών καί του Πειραιώς.
’Εάν ψηφοδέλτιον περιέχει ονόματα μόνον άνευ σημειώσεως καί διακρίσεω, 

και του άξιώματας δι’ δ ψηφίζεται ό δποψήφιος, ό έν τω δελτίιμ πρώτος άναγε- 
γραμμένος λογίζεται πρόεδρος, ό δεύτερος αντιπρόεδρος, ό τρίτος γραμματεϋς 
καί οί λοιποί σύμβουλοι. Άλλ’ οί έν δελτίω τινί άναγεγραμμένοι μετά ρητού 
χαρακτηρισμού «σύμβουλοι» λογίζονται μόνον σύμβουλοι.

’Εκλέγονται δ μέν πρόεδρος δι’ απολύτου, οί δέ λοιποί διά σχετικής πλειοψη- 
φίας. Μή τυχύντος του προέδρου απολύτου πλειοψηφίας, έπαναλαμβάνεται ή ψη
φοφορία μετά δεκαπενθήμερον καί έν αποτυχία καί κατά ταύτην λύεται τό ζήτημα 
διά σχετικής πλειοψηφίας μετά μίαν εβδομάδα, έν ημέρα Κυριακή.

Οί κατά τήν τάξιν τού αριθμού τών ψήφων τρεις πρώτοι έπιλαχόντες σύμβου
λοι είναι άναπληρωτικοί καί καλούνται εις άναπλήρωσιν συμβούλων παραιτηθέν- 
των ή άποθανόντων]. Τό άρθρον τούτο ετροποποιήθη έπίσης ώς εξής (1):

"Αρθρον 10. Ή έκλογή του συμβουλίου γίνεται κοίτα τριε
τίαν καί κατά, την τεταγμένην ημέραν (άρθρον 32) διά σχετι
κής πλειονοψηφίας, έν γενική συνελεύσει τών τακτικών εταίρων 
τών έχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τό προηγούμενον άρθρον. Ή 
ψηφοφορία μία ούσα καί μυστική, γίνεται αυτοπροσώπως διά 
ψηφοδελτίου, έν ώ αναγράφεται υπό του έκλογέως διακεκριμένως 
καί πρώτος ό πρόεδρος, μετά τούτον ένδεκα σύμβουλοι καί μετά 
τούτους εξ άναπληρωτικοί σύμβουλοι.

Πας πέραν του άριθμοΰ τούτου έγγεγραμμένος έν τώ δελτίφ 
ουδόλως λογίζεται.

Έπίσης ουδόλως λογίζονται αί ψήφοι υπέρ τίνος οΐκοΰντος 
έκτος τών ’Αθηνών καί του Πειραιώς.

Έάν ψηφοδέλτιον περιέχη ονόματα μόνον άνευ σημειώσεως 
καί διακρίσεως καί τοΰ αξιώματος δι’ ο ψηφίζεται ό υποψήφιος, 
ό έν τώ δελτίφ πρώτος άναγεγραμμένος λογίζεται πρόεδρος, οί 
επόμενοι ένδεκα λογίζονται σύμβουλοι καί οί μετά τούτους έξ 
άναπληρωτικοί σύμβουλοι.

Οί κατά τήν τάξιν του άριθμοΰ τών ψήφων έπιτυχόντες άνα-

(1) νΙδε ’Εφημ. Κυβερνήσεως έτος 1895, άριθ. 48, τής 10 Μαίου.
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πληρωτικοί σύμβουλοι καλούνται είς άναπλήρωσιν συμβούλων 
παραιτηθέντων η άποθανόντων.

Κατά την πρώτην αΰτοΰ, μετά την εκλογήν, συνεδρίαν 
εκλέγει τό συμβούλιον έκ των μελών αύτοϋ τόν αντιπρόεδρον καί 
τον γραμματέα.

"Αρθρον 11. Την εκλογήν διευθύνει πενταμελής επιτροπεία 
άποτελουμένη άπό τοΰ προέδρου καί γραμματέως τής συνελεύ- 
σεως ή των αναπληρωτών τούτων καίτών τριών ελεγκτών (άρθρ. 
32). Ή εφορευτική αύτη έπιτροπεία, θεωρουμένη εν άπαρτίιγ όσοι 
καί άν παραστώσι, τηρεί πάντα τά διατεταγμένα, κηρύσσει την 
έ'ναρξιν καί λήξιν τής ψηφοφορίας, ενεργεί μετά δύο ψηφολεκτών 
καλουμένων ύπό τοΰ προέδρου, ευθύς μ.ετά τό πέρας τής ψηφο
φορίας τήν διαλογήν, άνακηρύσσει τό αποτέλεσμα κοινοποιούσα 
αυτό προς τούς έπιτυχόντας ευθύς τήν έπομένην, διατάσσει τήν 
έπανάληψιν έν άκυρώσει ή αποτυχία τής απολύτου πλειοψηφίας 
διά τόν πρόεδρον καί ενεργεί τήν κλήρωσιν έν ίσοψηφίιρ.

Άρθρον 12. Πλήν τοΰ τακτικοΰ προέδρου καί αντιπροέδρου 
τοΰ συμβουλίου ονομάζονται κατ’ άπόφασιν καί πρότασιν τοΰ 
συμβουλίου ύπό τής συνελεύσεως τών εταίρων καί κατά τήν 
πρώτην έτησίαν συνέλευσή έπιτίμιοι πρόεδροι καί άντιπρόεδροι 
έζ άνδρών έζόχου τιμής καί υπέροχου άζίας, ό άριθμός δέ τών 
δι’ έκάστην τιμητικήν θέσιν έκλεγομένων δεν δύναται νά ΰπερβή 
τούς πέντε.

Άρθρον 13. Τό συμβούλιον συνέρχεται προσκλήσει τοΰ προέ
δρου είς τακτικάς μέν συνεδρίας δίς τοΰ μηνός τουλάχιστον, είς 
εκτάκτους δέ όταν κληθή ύπό τοΰ προέδρου δι’ επείγον τι ή ένεκα 
αίτήσεως συμβούλων τριών δι’ άντικείμενον ώρισμένον Ικ τών 
ύπαγομένων εις τά δικαιώματα τοΰ συμβουλίου.

Πλήν τών περιπτώσεων, καθ’ ας κατά τόν οργανισμόν απαι
τείται ή παράστασις περισσοτέρων μελών, τό συμβούλιον θεωρεί
ται έν άπαρτίίγ καί αί άποφάσεις τούτου έχουσι κΰρος, έάν καθ’ 
όλην τήν συνεδρίαν παρίστανται επτά τουλάχιστον μέλη. Αί 
αποφάσεις γίνονται δεά σχετικής πλειοψηφίας, πλήν τών περι
πτώσεων καθ’ ας απαιτείται άπόλυτος πλειοψηφία. Έν ΐσοψη- 
φίpc έπί φανεράς ψηφοφορίας νικ£ ή τοΰ προέδρου ψήφος.

5
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’Αποκλείεται της συνεδρίας σύμβουλος, δταν συζητήται άντι- 
κείμενον σχετιζόμενον προς δικαιώματα καί υποχρεώσεις αυτού 
προς την εταιρείαν.

Ά,ρθρον 14. Τό συμβούλιον α') (δουλεύεται καί άποφαίνεται 
Ιπί των σχετιζομένων προς τό έ'ργον καί τον σκοπόν της εται
ρείας' β') μεριμνμ περί χρημ,ατικών πόρων καί της ορθής χρή- 
σεως αυτών κατά τάς διατάξεις τοϋ οργανισμού' γ’) άποφαίνε- 
ται περί εκτελεστέων άνασκαφών και συνεννοούμενον μετά του 
υπουργείου μεριμν^ περί τος έκτελέσεως τούτων, περί επισκευής 
καί συντηρήσεως άρχαίων μνημείων, προβάλλει δέ καί γνώμην 
πρός τό οίκεϊον ύπουργεϊον περί πάσης προς τάς αρχαιότητας σχε- 
τιζομένης εργασίας' δ') άποφαίνεται περί των πρός την εταιρείαν 
δωρεών καί κληροδοτημάτων' ε') αγοράζει παντός είδους άρχαϊα 
κινητά, πρός δέ καί ακίνητα πρός άνασκαφήν η διάσωσιν καί 
συντήρησιν αρχαιοτήτων ς-') μεριμνά περί της επιστημονικής 
έρεύνης τών άρχαιοτήτων καί της δημ.οσιεύσεως τών πορισμάτων 
μετά τών άνευρισκομένων επιγραφών καί τών σχεδίων καί άπει- 
κονίσεων μνημείων' ζ') εκλέγει, έγγράφει καί διαγράφει εταίρους 
(άρθρα 3-6, 12)' η') συντάσσει καί ψηφίζει μετά της πρός 
τούτο εκλεγόμενης επιτροπείας κατά τά κατωτέρω οριζόμενα 
τον ετήσιον προϋπολογισμών της εταιρείας' θ') διορίζει καί απο
λύει τους υπαλλήλους επιτηρούν την έκτέλεσιν τής ανατεθειμέ
νης έκάστφ ύπαλλήλφ υπηρεσίας’ ι') άποφαίνεται περί πάσης 
γενομένης δαπάνης πάντοτε έπι τή βάσει δικαιολογητικών καί 
εντός τών ορίων τού προϋπολογισμού' καί ια') έκτελεΐ πάσαν 
άλλην εργασίαν έπιβαλλομένην αΰτώ ύπό τού οργανισμού.

Άρθρον 15. Ό πρόεδρος τού συμβουλίου α') εκπροσωπεί 
την εταιρείαν ενώπιον παντός δικαστηρίου καί πάσης άρχής καί 
έκτελεΐ τάς άποφάσεις τού συμ.βουλίου' β') έχει την άνωτάτην 
έποπτείαν πασών τών εργασιών τής εταιρείας' γ') συγκαλεΐ τό 
συμβούλιον εις τακτικάς καί εκτάκτους συνεδρίας, ορίζει την ή 
μερησίαν διάταξιν καί διευθύνει τάς συνεδρίας καί συζητήσεις, 
προκαλών την ψήφον τών συμβούλων' δ') έντέλλεται επί τή βά
σει τών εγκεκριμένων πιστώσεων την πληρωμ.ήν πάσης δαπάνης 
διά τακτικών ένταλμ.άτων ΰπ’ αυτού υπογεγραμμένων καί συνο-
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όευομένων ύπό τών άπαιτουμένων δικαιολογητικών' ε') συγκα- 
λεϊ τους εταίρους εις τακτικάς και έκτακτους συνελεύσεις όρίζων 
κατ’ άπόφασιν του συμβουλίου και το άντικείμενον Ικάστης συ- 
νελεύσεως, όταν τοΰτο δεν εινε καθωρισμένον ύπο του οργανισμού 
ς·') υπογράφει παν έγγραφον καί κανονίζει την ενέργειαν' ζ') αντι
προσωπεύει την εταιρείαν έντολή του συμβουλίου έν συνελεύσεσιν 
εταιρειών καί τραπεζών λόγφ μετοχών, ομολογιών καί χρεω- 
γράφων της εταιρείας' η') επιτηρεί την άκριβή του οργανισμού 
τήρησιν.

"Αρθρον 16. Ό αντιπρόεδρος άναπληροϊ τον πρόεδρον άπόντα 
η κωλυόμενον' άπόντα δέ ή κωλυόμενον καί τούτον άναπληροϊ 
έκ τών παρόντων καί μη κωλυόμενων ό τάς πλείονας λαβών 
ψήφους σύμβουλος.

"Αρθρον 17. Ό γραμματεύς α') συντάσσει εν δυνατή άκρι- 
βείγ τά πρακτικά τού συμβουλίου καί προσάγει ταΰτα πρός άνά- 
γνωσιν καί κύρωσή έν τή άμέσως επομένη) ή τό πολύ τή μεθεπό
μενη) συνεδρίγ, υπογράφονται δέ τά πρακτικά ύπό τών παρευρι- 
σκομένων κατά την άνάγνωσιν β') συντάσσει καί υποβάλλει εις 
την έγκρισιν τού συμβουλίου την έκθεσιν τών πεπραγμένων κατά 
το λήζαν έτος' γ') μεριμνγ περί τής εντός τής πρώτης τριμη
νίας έκάστου έτους δημοσιεύσεως καί διανομής τών πρακτικών 
τής εταιρείας τού άμέσως προηγουμένου έτους' δ') εφορεύει την 
βιβλιοθήκην τής εταιρείας συντάσσων πλήρη επιστημονικόν κατά
λογον τών βιβλίων, τών υπαρχόντων καί τών προσκτωμένων, καί 
πίνακα πασών τών δαπανών πρός άγοράν ή σύμπηζιν βιβλίων 
καί τής άξίας τών διά δωρεάς καί άνταλλαγής κτηθέντων βι
βλίων καί τών θηκών τούτων- ε') παρασκευάζει μετά τού προέ
δρου την άλληλογραφίαν καί προσυπογράφει τά έγγραφα' ς·) 
τηρεί έν τάζει άπαν τό άρχεϊον τού γραφείου.

Έν ταϊς συνεδρίαις τόν γραμματέα άπόντα ή κωλυόμενον άνα- 
πληροϊ εις τών συμβούλων ύπό τού συμβουλίου οριζόμενος.

Ό γραμματεύς έχει παρ’ έαυτφ βοηθόν, προτάσει αυτού ύπό 
τού συμβουλίου διοριζόμενου καί λαμβάνοντα μισθόν δραχμάς 
διακοσίας πεντήκοντα τόν μήνα. 'Ο βοηθός ούτος έκτελεϊ ύπό 
την έπίβλεψιν τού γραμματέως πάσαν την γραφικήν ύπηρεσίαν
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καί την «αλληλογραφίαν, επιμελείται της βιβλιοθήκης καί κρατεί 
τον κατάλογον των βιβλίων, συμπληρών τούτον έκάστοτε. Ό 
βοηθός τοΰ γραμματέως ούδεμίαν άλλην δημοσίαν ή ιδιωτικήν 
υπηρεσίαν έπιτρε'πεται να έ'χη.

Ή εφορεία τής βιβλιοθήκης δύναται να άνατεθή καί συμβούλιρ 
κατ’ άπόφασιν τοΰ συμβουλίου.

Ά,ρθρον 18. Έάν άποθάνη ή παραιτηθή 6 πρόεδρος, συγκα- 
λεϊται εντός οκτώ ήμερων συνελευσις των εταίρων καί άποφαίνε- 
ται περί τοΰ πρακτέου. Έάν έκλειψη ή παραιτηθή ό αντιπρόε
δρος ή ό γραμματεύς, τό συμβούλιον έκλέγει τόν αντικατα
στάτην έκ των τακτικών συμβούλων καί καλεϊ εις άναπλήρωσιν 
έν τή κενωθείση θέσει του συμβούλου τόν πρώτον έπιλαχόντα. 
’Επίσης καί εις άναπλήρωσιν έκλιπόντος ή παραιτηθέντος συμ
βούλου καλείται κατά σειράν ό άναπληρωτικός σύμβουλος.

“Αρθρον 19. Διά τήν χρηματικήν τής εταιρείας καί του λα
χείου διαχείρισιν διορίζεται ταμίας ειδικός εκλεγόμενος υπό του 
συμβουλίου έκτος τών μελών αύτοϋ διά μυστικής ψηφοφορίας. 
Διορίζεται ταμίας μόνον ό πενταετίαν διατελέσας ταμίας δημό
σιος καί δευτέρας τουλάχιστον τάξεως ή έν ϊσφ χρόνψ ταμίας 
ή λογιστής έν τφ κεντρικφ καταστήματι τινάς τών άνεγνωρι- 
σμένων τραπεζών.

Ό ούτω δίορισθείς καταβάλλει πριν άναλάβη τά έαυτοΰ κα
θήκοντα ή χρηματικήν έγγύησιν δραχμών πεντακισχιλίων εις 
χρήματα ή δραχμών δεκακισχιλίων εις χρεώγραφα τοΰ δημοσίου 
καί κτήματα εντός τών ’Αθηνών ή του ΙΙειραιώς ελεύθερα υποθή
κης. Ή χρηματική έγγύησις κατατίθεται έπ’ όνόματι τής εται
ρείας είτε έν τφ κεντρικφ ταμείφ είτε παρά τινι τραπέζη έπί 
τόκφ, όν λαμβάνει έντολή τοΰ προέδρου ό ταμίας, ούδεμίαν άλ
λην έ'χων άξίωσιν, ή δέ έκ χρεωγράφων έγγύησις κατατίθεται 
έπ’ ονόματι τής εταιρείας παρά τή έθνική τραπέζη καί έκεϊθεν 
λαμβάνει ό ταμίας έντολή τοΰ προέδρου τά έκάστοτε άποκοπτό- 
μενα κατά τήν λήξιν τοκομερίδια, άνευ άλλης άπαιτήσεως.

Ό ταμίας λαμβάνει μισθόν δραχμάς διακοσίας πεντήκοντα 
κατά μήνα, εχει δέ παρ’ έαυτφ ένα βοηθόν λαμβάνοντα δραχ
μάς εκατόν τριάκοντα τόν μήνα καί ενα εΐσπράκτορα λαμβάνοντα
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δραχμάς εκατόν κατά μήνα, άμφοτέρους διοριζομένους καί άπο- 
λυομένους ύπό του συμβουλίου προτάσει του ταμίου.

Ό ταμίας της εταιρείας, ό βοηθός του ταμίου καί ό εΐσπρά- 
κτωρ δεν επιτρέπεται να έχωσιν άλλην δημοσίαν η ιδιωτικήν 
υπηρεσίαν.

Άπολυομένου, παραιτούμενου η οπωσδήποτε έκλιπόντος του 
ταμίου, ένεργεϊται έντδς δεκαπέντε ήμερων έξέλεγξις του ταμείου 
ΰπό τής εξελεγκτικής επιτροπείας καί τριών συμβούλων καί δια- 
τάσσεται ή επιστροφή τής έγγυήσεως, αν δειχθή ανελλιπής ή 
διαχείρισις, ή ένεργεϊται ο,τι τδ συμφέρον τής εταιρείας επιβάλλει.

Άρθρον 20. Ό ταμίας μόνον άδείγ του συμβουλίου δύνα- 
ται νά άπουσιάσγ, άλλ’ ούχί πλέον του μηνός, διορίζων αντικα
ταστάτην ύπ’ ευθύνην αϋτοϋ.

Άν έκλειψη) ή παραιτηθή ό ταμίας ή οπωσδήποτε μείνγι κενή 
ή θέσις αϋτοϋ, διορίζεται προσωρινός αναπληρωτής τούτου ΰπό 
του συμβουλίου εις σύμβουλος, ή τοιαύτη όμως άναπλήρωσις δεν 
έπιτρέπεται νά παραταθή πλέον τοϋ μηνός.

Άρθρον 21. Ό ταμίας α’) εισπράττει άμέσως ούτος ή δι’ 
είσπράκτορος πάσαν πρόσοδον τής εταιρείας έκδίδων πάραυτα δι
πλότυπον άπόδειξιν β') έκτελεϊ πάσαν πληρωμήν έπί κανονική 
αποδείξει τοϋ δικαιούχου ή τοϋ νομίμου πληρεξουσίου καί έπί τή 
βάσει ένταλμάτων διπλοτύπων ΰπό τοϋ προέδρου έκδεδομένων 
έντός των ορίων τοϋ προϋπολογισμού- γ') κρατεί πλήν των βοη- 
θηκών βιβλίων καί τά απαραίτητα κύρια, ήτοι ταμειον, ήμερο— 
λόγιον καί καθολικόν, έκτελών τάς έν αΰτοις έγγραφάς διπλογρα- 
φικώς καί άνευ αναβολής ούδεμιας- δ') κρατεί δύο διπλοτύπων 
αποδείξεων στελέχη,έν μέν διά τάς τακτικάς καί έκτάκτους συν- 
δρομάς, διά τάς δωρεάς, κληροδοτήματα καί χρηματικάς εισφο
ράς, διά τά άπό των ομολογιών, μετοχών καί χρεωγράφων εΐσ- 
πραττόμενα, διά τά πωλούμενα πρακτικά, έφημερίδα καί άλλα 
δημοσιεύματα, έτερον δέ διά τό λαχεΐον μόνον. Άπό τοϋ δευτέ
ρου τούτου στελέχους έκδίδονται αποδείξεις κατά καταναλωτήν 
δηλοΰσαι τό ποσόν τών πωληθέντων γραμματίων, τό πληρωθέν 
καί εΐσαχθέν εις τό ταμειον άντίτιμον τούτων καί τό κρατηθέν 
ΰπό τοϋ καταναλωτοΰ ποσοστόν δέκα έπί τοϊς εκατόν- ε') συν-
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τάσσει πίνακα λεπτομερή των πωληθέντων γραμματίων κατά 
πωλητήν καί παραδίδει τούτον προς έλεγχον τη τεταγμε'νη ύπό 
του συμβουλίου έπιτροπείγ (άρθρ. 23)· ς') πληρόνει προς αυ
τούς τούς προσάγοντας τον κερδήσαντα κληρον δυνάμει ενταλ
μάτων τακτικών τα κερδηθέντα ποσά, λαμβάνων τακτικήν άπό- 
δειξιν καί προσαρτών έξωφλημένον το γραμμάτιον, έξ ού το κέ- 
δος· ζ') μετά έξάμηνον άπο της κληρώσεως συντάσσει πάραυτα 
καί παραδίδει τη έποπτευούση επιτροπεία πίνακα των κερδησάν- 
των καί μη προσαχθέντων άριθμών , ϊνα τά έκ τούτων κέρδος 
αναγραφή εις τά απρόβλεπτα κέρδη - η') μετά την ύπό της εξε
λεγκτικής επιτροπείας θεώρησιν των βιβλίων τη 31 ΤΙ Δεκεμβρίου 
συντάσσει δύο πίνακας,τόν μέν περιέχοντα τά προϋπολογισθέντα, 
βεβαιωθέντα, είσπραχθέντα καί καθυστερούμενα έσοδα, τόν δέ 
δηλοΰντα κατά κεφάλαιον καί άρθρον του προϋπολογισμού τάς 
γενομένας πληρωμάς δαπανών καί τά όφειλόμενα ώς καί παν πε
ρίσσευμα η έλλειμμα έφ’ έκάστης πιστώσεως" οί πίνακες ούτοι, 
παραδιδόμενοι τώ προέδριρ, χρησιμεύουσιν ώς βάσις τού απολο
γισμού τού λήγοντος καί τού προϋπολογισμού τού έπιόντος έτους- 
θ') έκτελεΐ πάσαν ταμιακήν η λογιστικήν υπηρεσίαν άνατιθεμέ- 
νην αΰτφ ύπό τού προέδρου.

Άρθρον 22. Άνασκαφάς καί άλλας άρχαιολογικάς εργασίας 
έκτελεΐ ή εταιρεία διά τών κατά τόπους διωρισμένων δημοσίων 
εφόρων, όριζομένων πράς τούτο ύπό τού υπουργείου καί προς 
την αιτούσαν εταιρείαν παραχωρουμένων διά πάσαν τοιαύτην 
εργασίαν. Τοΐς δημοσίοις τούτοις έφόροις πλήν τών κανονικών 
οδοιπορικών μεταβάσεως καί επανόδου παρέχεται ύπό της εται
ρείας Ιπιμίσθιον δραχμών εκατόν κατά μήνα, άλλά μόνον διά 
τάς εκτός τών ’Αθηνών καί τού Πειραιώς εργασίας καί έφ’ όσον 
αν διαρκή ή ύπηρεσία αύτη.

ΙΙλην τούτων προσλαμβάνει ή εταιρεία καί ίδιους έμμισθους 
έφορους, ύπο τού συμβουλίου δι’ απολύτου πλειοψηφίας διοριζό
μενους, μέχρι τριών τά πολύ, τούς μέν δύο διδάκτορας τού φιλο
λογικού τμήματος τού εθνικού ή άλλου όμοταγοΰς πανεπιστημίου, 
τόν δέ τρίτον επιστήμονα διπλωματοΰχον αρχιτέκτονα, φέροντα 
έπίσημα μαρτύρια σπουδής τής αρχαίας τέχνης.

ϊ:,ι"
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Πλήν τούτων διορίζονται καί φύλακες αρχαιοτήτων οπού πα- 
ρίστατοα ανάγκη. Ό άριθμός καί μισθός τούτων ορίζεται έν τώ 
έτησίω προϋπολογισμφ άμεταβλήτως, δεν δύναται δέ ό μισθός 
των φυλάκων να ύπερβή τάς έβδομήκοντα δραχμάς, ουδέ να είνε 
κατώτερος των είκοσι κατά μήνα δραχμών.

Των έφορων τής εταιρείας ό μισθός ορίζεται εις δραχμάς δια- 
κοσίας τον μήνα, δύναται δέ το συμβούλιον να αυξήστρ μετά 
πάσαν πενταετή υπηρεσίαν τον μ,ισθόν των εφόρων τούτων είκο- 
σιν επί τοϊς εκατόν, άλλά μέχρι τής συμπληρώσεως τριακοσίων 
δραχμών κατά μήνα. Χορηγείται προσέτι τοϊς έφόροις τούτοις 
έπιμίσθιον δραχμών πεντήκοντα τον μήνα, έφ’ όσον χρόνον ανατί
θεται αύτοϊς εργασία έκτος τών ’Αθηνών καί του Πειραιώς,παρέ
χονται δέ καί τά κανονικά οδοιπορικά έξοδα μεταβάσεως καί 
έπανόδου.

'Υπό του συμβουλίου διορίζονται καί προσκολλώνται παρά 
τω γραφείω δύο κλητήρες λαμβάνοντες ό μέν δραχμάς εκατόν 
ό δέ δραχμάς ένενήκοντα κατά μήνα καί έκτελούντες πάσαν άνα- 
τιθεμένην αϋτοΐς υπηρεσίαν.

^Αρθρον 23. Πρός άμεσον έπιτήρησιν τής ταμιακής διαχει- 
ρίσεως καί έκτελέσεως τών περί του λαχείου διατεταγμένων εκλέ
γει κατ’ έτος τά συμβούλιον έκ μελών αυτού διμελή οικονομικήν 
επιτροπείαν. Ή έπιτροπεία αύτη α') έπιτηρεϊ πάσαν την τα
μιακήν διαχείρισιν μεριμνώσα περί τής τηρήσεως ύπά τού ταμίου 
πάντων τών διατεταγμένων καί ώς προς τάς εισπράξεις καί ώς 
πρός τάς πληρωμάς, πάσαν δέ παράβασιν καταγγέλλει τφ συμ- 
βουλίω, δυναμένω νά έπενέγκγ) τήν άρμόζουσαν διόρθωσιν β') 
παρασκευάζει καί παραδίδει τω ταμίιγ διά πρωτοκόλλου τά 
γραμμάτια Ικάστης εξαμηνίας συμφώνως πρός τό άρθρον 5 τού 
άπό 24 ’Ιουνίου 1889 Β. Δ. περί λαχείου τής άρχαιολογικής 
εταιρείας’ γ') έποπτεύει τήν άποστολήν καί τήν πώλησιν γραμ.- 
ματίων δ') εξελέγχει πρό τής κληρώσεως τήν γενομένην άφαί- 
ρεσιν τών νενομισμένων ποσοστών (άρθρον 5 Β. Δ.)- ε') επιστα
τεί εις τήν κλήρωσιν (άρθρ. 7 Β. Δ.)- ς-') έπιτηρεϊ τήν πληρωμήν 
τών κερδηθέντων ποσών δι’ έντάλματος τακτικού έπ’ ονόματι 
τών προσαγόντων τό γραμμάτιον- ζ') έξ μετά τήν κλήρωσιν μή-
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νας καί ευθύς την πρώτην ημέραν ελέγχει τον πίνακα των κερ- 
δησάντων αριθμών, βέβαιοι τίνες των κερδησάντων προσήχθησαν 
καί τίνες ούχί, καθορίζει τό έκ των μη προσαχθέντων απρόβλε
πτον κέρδος καί συντάσσει πρωτόκολλον, έν ω εύκρινώς δηλοΰται 
το καθαρόν κέρδος Ικ της έλεγχομένης εξαμηνιαίας κληρώσεως' 
η’) συντάσσει μετά τοϋ προέδρου του συμβουλίου αναλυτικόν 
άπολογισμόν της διαχειρίσεως του λήγοντος έτους καί τόν ισολο
γισμόν (άρθρ. 35 § δ').

Άρθρον 24. Τάς ύπά της εταιρείας γινομένας άνασκαφάς 
η άλλας άρχαιολογικάς εργασίας έποπτεύει έφορος κατά τά έν 
άρθρφ 22 οριζόμενα. Ό έφορος διευθύνει όλην την άνατεθειμένην 
αύτφ εργασίαν, έχει την διαχείρισή της διά ταύτην δαπάνης εν
τολή του συμβουλίου καί μόνον άδεια τοΰ συμβουλίου άπομα 
κρύνεταμ άλλως άπολύεται ώς έγκαταλιπών την θέσιν.

Ή διεύθυνσις άνασκαφής η εργασίας τινός δύναται άποφάσει 
τοΰ συμβουλίου νά άνατεθή ένί των συμβούλων, έχοντι προς 
τούτο ΰπό τάς έαυτοΰ διαταγάς ενα των της εταιρείας εφόρων η 
ενα έπιστάτην ύπό τοΰ συμβουλίου διοριζόμενον καί λαμβάνοντα 
ώρισμένην άποζημίωσιν έφ’ όσον διαρκή ή άνασκαφή, έφ’ ης διω- 
ρίσθη. Ό σύμβουλος ούτος ουδόλως αναμιγνύεται εις την χρη
ματικήν διαχείρισιν ουδέ λαμβάνει άποζημίωσιν τινα διά την 
εργασίαν ταύτην, παρέχονται δ’αύτφ μόνον τά κανονικά οδοιπο
ρικά, έάν παραστή έκτακτος άνάγκη μεταβάσεως έκτος των ’Α
θηνών .

Ούδεμία δέ άνασκαφή η άλλη εργασία γίνεται άνευ προηγου- 
μένης άποφάσεως τοΰ συμβουλίου κανονιζούσης τά κατ’ αύτην.

Άρθρον 25. Τφ έποπτεύοντι άνασκαφην τινα η άλλην έρ- 
γασίαν έφόρφ η έπιστάτη χορηγείται άποφάσει τοΰ συμ.βουλίου 
καί διά τακτικοΰ έντάλματος παγία άνάλογος χρηματική προκα
ταβολή. Έκ τής προκαταβολής ταύτης πληρόνει έπί τή βάσει 
τοΰ ύπό τοΰ συμβουλίου ώρισμένου ημερομισθίου τούς έργάτας 
λαμβάνων άπό τούτων κανονικάς άποδείξεις, κατά παν δέ Σάβ- 
βατον ή τό πολύ κατά δύο έβδομάδαςσυντάσσει έπ’όνόματι τών 
εργατών τάς καταστάσεις, θεωρεί ταύταςκα·’ υποβάλλει μ.ετά τών 
άποδείξεων πρός έγκρισιν προσαρτών τή πρώτη καταστάσει άπό-
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σπασμα της άποφάσεως τοΰ συμβουλίου της όριζούσης την άνα- 
σκαφήν καί της καθοριζούσης τό ημερομίσθιον. Μετά δε την ύπο 
της οικονομικής επιτροπείας η του συμ.βουλίου έξέλεγξιν καί εγ- 
κρισιν, έκδίδεται τό προσήκον ένταλμα έπ’ όνόματιτών έν τή κατα- 
στάσει εργατών, τό όποιον θεωρείται έξωφλημένον διά των ύπο- 
βληθεισών αποδείξεων, ό δε ταμίας λαμβάνων τούτο άποστέλ- 

λει τό έν αύτφ ποσόν τφ οίκείιο έφόρω.
Διά πάσαν άλλην δαπάνην συντάσσεται ίδια κατάστασις καί 

έκδίδεται ένταλμα έπ’ όνόματι του δικαιούχου.
Άρθρον 26. Ό έποπτεύων αναφέρει πρόςτό συμβούλων περι- 

ληπτικώς καθ’ εβδομάδα τά κατά την έργασίαν καί μετά τό πέ

ρας διά λεπτομερούς έκθέσεως.
Τά άνευρισκόμενα άρχαϊα φυλάττονται έπιμελώς, μέχρις ού 

παραδοθώσιν εις τό Κράτος.
Άρθρον 27. ’Αρχαία παντός είδους άγοράζονται μόνον άπο- 

φάσει του συμβουλίου έπί τή βάσει καί έντάς των ορίων του 

προϋπολογισμού.
Πάντα τά έν άνασκαφαΐς άνευρισκόμενα, αγοραζόμενα η οπωσ

δήποτε προσκτώμενα άρχαϊα λογίζονται κτήμα δημόσιον καί ώς 

τοιαϋτα παραδίδονται εις τό Κράτος.
Άρθρον 28. Πράς πλήρωσιν του έν άρθρφ 1 άναγραφο- 

μένου δευτέρου της εταιρείας σκοπού διορίζεται κατ’ έ'τος ύπο 
τοΰ συμβουλίου τριμελής έκ συμβούλων επιστημονική επιτροπεία. 
Έργον ταύτης είνε ή μέριμνα α') περί τής κανονικής καί έπι- 
μεμελημένης έκδόσεως των πρακτικών, τής έφημ.ερίδος καί άλλων 
άρχαιολογικών δημοσιευμάτων β') περί τής μετά Ιγκρισιν τοΰ 
συμ.βουλίου προμήθειας χάρτου καί άλλου ΰλικου καί τής έκτυ- 
πώσεως πάντων τών άνωτέρω’ γ’) περί τής διά τακτικού πρωτο
κόλλου παραδόσεως τφ ταμίρι πάντων τώνέκτυπουμένων- δ') 
περί άνακοινώσεων, διαλέξεων καί περί τής άρχαιολογικής 

σχολής.
Ή πρώτη τοιαύτη έπιτροπεία θέλει συντάξγ, εντός εξαμήνου 

άπό τής εκλογής λεπτομερείς κανονισμούς δύο, τάν μέν περί έκ
δόσεως τών πρακτικών τής εταιρείας, τής άρχαιολογικής έφημε- 
ρίδος καί τών άλλων δημοσιευμάτων, τόι δέ περί διαλέξεων, άνα-
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κοινώσεων καί περί της αρχαιολογικής σχολής. Οί κανονισμοί 
οΰτοι ψηφίζονται ΰπό του συμβουλίου καί δύνανται νά μεταρρυθ 
μισθώσι μόνον εντός των δύο πρώτων μηνών έκαστου έτους προ- 
τάσει της επιστημονικής έπιτροπείας καί έγκρίσει του συμβουλίου.

"Αρθρον 29. Ή αρχαιολογική έφημερίς, τα πρακτικά καί 
τά άλλα της εταιρείας δημοσιεύματα πωλοΰναι ΰπό του ταμίου 
της εταιρείας διά διπλοτύπου άποδείξεως επί τιμή οριζόμενη έκά- 
στοτε ΰπό του συμβουλίου.

Δίδεται δέ δωρεάν ή μέν αρχαιολογική εφημερίς άπά του προ
σεχούς έτους α') τοϊς τακτικοΐς έταίροις· β') ταϊς βιβλιοθήκαις 
εθνική, πανεπιστημίου, Βουλής καί επιστημονικών ιδρυμάτων 
κατ’ άπόφασιν του συμβουλίου’ γ') Ιπ’ άνταλλαγή επιστημο
νικών συγγραμμάτων κατ’ άπόφασιν του συμβουλίου.

Τά πρακτικά δέ της εταιρείας δίδονται δωρεάν πάσι τοϊς έταί- 
ροις καί τοϊς λαμβάνουσι δωρεάν η Ιπ’ ανταλλαγή την αρχαιο
λογικήν εφημερίδα. Ή αποστολή πάντων τούτων γίνεται επιμε
λείς του ταμίου καί επί αποδείξει κανονική.

Σώματα της έφημερίδος παρελθόντων ετών δίδονται τοϊς μέ
χρι του νυν έταίροις, τοϊς άποτίσασι τάς ετήσιας εισφοράς καί 
μη λαβοΰσι την εφημερίδα, αντί δέκα δραχμών κατ’ έτος καί 
άνά εν σώμα δι’ έκαστον, παντί δέ άλλφ επί τιμή όριζομένη 
κατ’ έτος ΰπό του συμβουλίου.

Ούδεμία άλλη δωρεά επιτρέπεται ουδέ κατά τεύχη πώλησις, 
πλήν τών ατελών σωμάτων, ών ή κατά τεύχη πώλησις γίνεται 
έπί τιμή όριζομένη ΰπό του συμβουλίου.

*Αρθρον 30. Ή βιβλιοθήκη τής έταιρείας είνε άναπόσπαστον 
μέρος του γραφείου καί προσιτή τώ βουλομένω έν ώραις καθω- 
ρισμέναις, άπαγορεύεται όμως άπολύτως εξαγωγή βιβλίου ύφ’ 
οΐουδήποτε καί πας δανεισμός. Κρατείται δέ κατάλογος επιστη
μονικής ταξινομήσεως, έν φ έγγράφονται τά κατ’ έτος άγοραζό- 
μενα ή άλλως προσκτώμενα.

νΑρθρον 31. Οΐ έταΐροι συνέρχονται τή προσκλήσει του προέ
δρου του συμβουλίου εις τακτικάς μέν συνελεύσεις τρεις, τήν δευ- 
τέραν καί τήν τελευταίαν Κυριακήν του ’Ιανουάριου καί τήν 
πρώτην του Φεβρουάριου πρός τούς έν τώ έπομένω άρθρω σκο-
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πούς· εις έκτακτον οε, όταν τό συμβούλιον κρίνγι άναγκαίαν συν- 
έλευσιν δε’ ώρισμένον άντικείμενον η ζητήσωσι τοΰτο έγγράφως 
άπό του συμβουλίου είκοσι τακτικοί εταίροι η κατά την διάταξιν 
του άρθρου 18. 'Η ήμερησία διάταξιςτών έκτακτων συενλεύσεων 
ορίζεται δι’ άποφάσεως τοΰ συμβουλίου.

Ή ήμερα, ή ώρα, ό τόπος καί τό άντικείμενον τής συνελεύ- 

σεως άνακοινοΰνται διά προσκλητηρίου του προέδρου τοΰ συμβου
λίου, δημοσιευόμενου πρό εβδομάδος διά τριών εφημερίδων καί 
άποστελλομε ^ου ίδίγ πράς έκαστον τακτικόν έταΐρον έν Άθήναις 
οίκοΰντα.

^Αρθρον 32. Κατά την πρώτην τακτικήν συνέλευσεν καί 
πρό πάσης άλλης εργασίας εκλέγεται ΰπό των τακτικών εταί
ρων καί διά μυστικής ψηφοφορίας ε!ς τακτικός εταίρος εκτός τών 
μελών του συμβουλίου πρόεδρος τών συνελεύσεων καί εις πρώτος 
γραμματεΰς καί προς άναπλήρωσιν τούτων είς αντιπρόεδρος καί 
εις δεύτερος γραμματεύς. Ό πρόεδρος τής συνελεύσεως μετά του 
πρώτου γραμματέως ή οι άναπληρωταί τούτων διευθύνουσι τάς 
τακτικάς καί τήν κατά τό άρθρον 18 έκτακτον συνέλευσιν καί 
πάσαν άλλην γινομένην κατά τήν διάρκειαν του έτους πρός αρ
χαιρεσίας ή λογοδοσίαν του συμβουλίου, τών εκτάκτων δέ συνε
λεύσεων προεδρεύει ό πρόεδρος τοΰ συμβουλίου μετά τοΰ γραμ
ματέως.

Μετά τόν καταρτισμόν τοΰ προεδρείου τής συνελεύσεως κατά 
τήν πρώτην τακτικήν συνέλευσιν άναγιγνώσκεται ΰπό τοΰ γραμ
ματέως τοΰ συμβουλίου ή έκθεσις τών πεπραγμένων κατά τό 
λήξαν έτος, είτα έκλέγεται τριμελής ελεγκτική επιτροπεία.

Κατά τήν δευτέραν τακτικήν συνέλευσιν, μετά τήν άνάγνωσιν 
καί κύρωσιν τών πρακτικών τής προτέρας, αναγιγνώσκεται ή έκ- 
Θεσις τών ελεγκτών καί άποφαίνεται έπί τής διαχειρίσεως ή συνέ- 
λευσις μετάτήν έπί τής έκθέσεως συζήτησιν. Μετά τοΰτο εκλέ
γεται ΰπό τών τακτικών εταίρων πενταμελής έκ τακτικών εταί
ρων επιτροπεία έπί τοΰ προϋπολογισμ.οΰ.

Κατά δέ τήν πρώτην Κυριακήν τοΰ Φεβρουάριου, μετά τήν 
κύρωσιν τών πρακτικών τής προτέρας, γίνεται ή έκλογή τοΰ
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διοικητικού συμβουλίου κατά τά άρθρα 9, 10 καί 11, μεθ’ ο 
αναγιγνώσκονται καί κυροϋνται παραχρήμα τά πρακτικά.

Άρθρον 33. Αΐ συνελεύσεις είνε έν άπαρτίιγ δσοι άν προσέλ- 
θωσιν, αί δε αποφάσεις, πλήν των αρχαιρεσιών καθόλου, γί
νονται δι’ άναστάσεως η δι’ ονοματικής κλήσεως, άν τούτο ζη- 
τηθή ΰπο πέντε εταίρων, καί ισχύει ή σχετική πλειοψηφία, λο- 
γιζομένων των άρνουμένων ώς καταψηφιζόντων.

Συζήτησις έκτος τής ήμερησίας διατάξεως απαγορεύεται.
Άρθρον 34. 'Η κατά τό άρθρον 32 εκλεγόμενη ελεγκτική 

επιτροπεία, διαρκής ούσα μέχρι τής εκλογής νέας το έπιδν έτος 
α') εξελέγχει τόν απολογισμόν τού λήξαντος έτους έν αντιπα
ραβολή των βιβλίων προς τά στοιχεία, πρός τόν έψηφισμένον 
προϋπολογισμόν καί τάς διατάξεις του οργανισμού, συντάσσει 
δε περί τής έξελέγξεως ταύτης λεπτομερή έκθεσή μεθ’ ώρισμένων 
προτάσεων β’) επιθεωρεί, όταν κρίνη άναγκαϊον, τό ταμεΐον, 
πάντως όμως μετά τήν κλήρωσιν του λαχείου- γ') τή 31 Δεκεμ
βρίου βέβαιοί τό υπόλοιπον του ταμείου κλείουσα πάντα τά 
λογιστικά βιβλία καί τά στελέχη των αποδείξεων καί ενταλμά
των διά πράξεως έν τφ τελευταίψ φύλλιρ Ικάστου" δ') εξελέγ
χει τή 31ΐ1 Δεκεμβρίου τόν κατά τό άρθρον 9 υπό του ταμίου 
συντεταγμένου εκλογικόν πίνακα καί κυροϊ διά τής εαυτής υπο
γραφής- ε') μετέχει τής έφορείας των άρχαιρεσιών κατά τό άρ
θρον 11.

Άρθρον 35. Ό προϋπολογισμός συντάσσεται έν σχεδίιρ κατ’ 
έτος καί εντός του Φεβρουάριου ύπό του συμβουλίου, διαιρείται 
δέ εις τμήματα εσόδων καί έξόδων, ών έκαστον διαιρείται εις 
κεφάλαια καί άρθρα.

Τόν ούτω συντεταγμένου προϋπολογισμόν εξετάζει καί δια- 
ρυθμίζει όριστικώς τό συμβούλιου μετά τής έπί τοϋ προϋπολογι
σμού επιτροπείας. Πρός τήν τοιαύτην του προϋπολογισμού ψοή— 
φισιν άπαραιτήτως απαιτείται νά μετάσχωσι τής έργασίας τρεις 
τουλάχιστον έκ των τής έπί του προϋπολογισμού έπιτροπείας 
καί οκτώ έκ των συμβούλων, ή δέ άπόφασις γίνεται δι’άπολύτου 
πλειοψηφίας.

Ό ούτως εγκεκριμένος προϋπολογισμός ισχύει μέχρι τής έγ-
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κρίσεως τοϋ προϋπολογισμού τοϋ έπιόντος έτους, δημοσιεύεται 
έν τοϊς πρακτικοΐς της εταιρείας τοΰ λήγοντος έτους καί δεν επι
τρέπεται ούδεμία δαπάνη μη προβλεπομένη έ'ν Ttvt των κεφα
λαίων τοΰ προϋπολογισμού, ουδέ ύπέρβασις, ουδέ μετατροπή πι
στώσεων. ’Απαγορεύεται δέ πάσα συμπληρωτική, άναπληρωτι 
κή ή έ'κτακτος πίστωσις.

’Εντός του πρώτου δεκαημέρου του ’Ιανουάριου συντάσσεται 
υπό τής οικονομικής επιτροπείας καί του προέδρου του συμβου
λίου κατά τά έν τω προϋπολογισμέ άναγεγραμμένα κεφάλαια 
καί άρθρα ό απολογισμός μετά ισολογισμού έσόδων καί εξόδων 
τής διαχειρίσεως του λήξαντος έτους. Ό απολογισμός καί ισο
λογισμός ούτος τυπούμενος διανέμεται τοΐς έταίροις τό βραδύ— 
τερον έν τή πρώτη τακτική συνελεύσει (άρθρον 32).

*Αρθρον 36. ΙΊλήν των κεκανονισμένων μισθών καί των 
έν τφ όργανισμω άναφερομένων επιμισθίων καί αποζημιώσεων 
(άρθρ. 22καί 24) ούδέν άλλο χορήγημα επιτρέπεται είτε υπό 
τύπον άποζημιώσεως, είτε υπό μορφήν βοηθήματος ή αμοιβής, 
είτε ύπό άλλην οίανδήποτε αιτίαν. Επίσης ούδείς λαμβάνει 
ποσοστά λόγφ εΐσπράξεως έσόδων. Μόνον τοϊς πωλοΰσι γραμμά
τια λαχείου επιτρέπεται νά κρατώσι τά νενομισμένα ποσοστά 
δέκα έπί τοϊς εκατόν- διά οφείλει ό ταμίας νά παρέχη προς τούς 
ζητοΰντας μέχρι δέκα γραμματίων έπί έκπτώσει υπέρ αυτών του 
κεκανονισμένου ποσοστού, έκδίδων την προσήκουσαν άπόδειξιν. 
Τά ποσοστά τών ύπό τοΰ ταμίου πωλουμένων γραμματίων εις 
ποσόν κατώτερον τών δέκα μένουσιν ώς απρόβλεπτα κέρδη υπέρ 
τής εταιρείας.

Τά έκτος τής Ελλάδος πωλούμενα γραμμάτια λογίζονται εις 
χρυσόν.

"Αρθρον 37. Πάντα τά χρεώγραφα, μετοχαί καί όμολογίαι 
καί οί τίτλοι τής εταιρείας κατατίθενται έπ’ όνόματι αυτής καί 
φυλάττονται έν τή έθνική τραπέζη, αναγράφονται δ’ έν πάση 
άκριβείη έν τοϊς βιβλίοις τής εταιρείας.

’’Αρθρον 38. Χρήματα έν τέ ταμείω δέν δύνανται νά κρα
τώνται πλέον τών πέντε χιλιάδων δραχμών. Τά πλεονάζοντα 
κατατίθενται άνευ ούδεμιάς αναβολής έπιμελείικ τής οικονομικής
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επιτροπείας και γνώμη τοΰ προέδρου είτε άτόκως παρά τινι άνε- 
γνωρισμένη τραπέζη είτε καί έντόκως παρά τφ κεντρικώ τα- 
μείψ η παρά τινι άνεγνωρισμένη τραπέζη. Χρήματα της εται
ρείας ούδενί δανείζονται ουδέ κρατούνται έκτος του ταμείου. 
Πάσα τοιαύτη παράβασις πλήν της άλλης ευθύνης συνεπάγεται 
την άμεσον του ταμίου άπόλυσιν.

"Αρθρον 39. Συνδρομή χρηματική μόνον προς έ'κδοσιν αρ
χαιολογικών συγγραμμάτων ύπό Ελλήνων αρχαιολόγων καί εις 
ελληνικήν γλώσσαν γεγραμμένων δίδοται κατά λόγον του συγ
γράμματος καί κατ’ άπόφασιν τοΰ συμβουλίου δι’ άπολύτου πλειο- 
ψηφίας. Τών συγγραμμάτων τούτων λαμβάνονται άνά δύο αντί
τυπα μόνον διά την βιβλιοθήκην τής εταιρείας.

Κατά τόν αυτόν τρόπον γίνεται καί ή αγορά βιβλίων πρός 
πλουτισμόν τής βιβλιοθήκης καί πάσα διά τήν βιβλιοθήκην δα
πάνη.

’Άρθρον 40. Παν τής εταιρείας πρόσκτημα, είτε εξ άγοράς 
είτε έκ δωρεάς, είτε κατ’ άλλον τρόπον οίονδήποτε γενόμενον, 
άναγραφεται ώς περιουσία ταύτης, τά άκίνητα έν τφ κτημα- 
τολογίφ, τά κινητά έν τφ βιβλίω ύλικοΰ, τά βιβλία έν τφ 
καταλόγω τής βιβλιοθήκης καί τά άρχαϊα παντός είδους έν εί- 
δικφ καταλόγω, σημειουμένων μετ’ άκριβείας τών κατά τήν 
παράδοσιν τούτων εις τό Κράτος έν στήλη ιδία.

Ά,ρθρον 41. Έκδοσις καί έξόφλησις εντάλματος πέρα ή 
έκτος τών πιστώσεων τοΰ προϋπολογισμού ή άνευ δικαιολογητι- 
κών πλήρων δεν έπιτρέπεται, ό ταμίας δέ εϋθύνεται προσωπικώς 
πρός τήν εταιρείαν έάν έξοφλήση ένταλμα παρά τόν προϋπολο
γισμόν καί άνευ τών άπαιτουμένων δικαιολογητικών.

Άρθρον 42. ’Επί τών δικαστικών διαφορών τής εταιρείας 
ό πρόεδρος του συμβουλίου διορίζει πληρεξούσιον.

Συμβιβασμός μέχρι μεν δραχμών τριών χιλιάδων γίνεται άπο- 
φάσει τοΰ συμβουλίου δι’ άπολύτου πλειοψηφίας, διά ποσάν όμως 
άνώτερον απαιτείται ομόφωνος άπόφασις τοΰ συμβουλίου, έκ τών 
τριών τετάρτων τουλάχιστον τοΰ όλου άποτελουμένου.

’’Αρθρον 43. Οί έν άδεια διατελοΰντες υπάλληλοι τής εται
ρείας καί μέχρι δεκαπέντε τό πολύ ήμερών λαμβάνουσι πλήρη
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τον μισθόν οί πέρα των δεκαπέντε ήμερων μέχρι των δύο μηνών 
λαμβάνουσι το ήμισυ του μισθού, στερούνται δέ παντός μισθού 
οί πέρα των δύο μηνών ώς καί οί άνευ άδειας άπουσιάζοντες. Οί 
αύτογνωμόνως άπέχοντες τής έκπληρώσεως τών εαυτών καθη

κόντων πλέον του μηνός θεωρούνται αυτοδικαίως άπολελυμ-ένοι.
"Αδειαν απουσίας μέχρι μέν δεκαπέντε ήμερων καί δίς τό 

πολύ τού έτους χορηγεί ό πρόεδρος άνακοινών τφ συμβουλίφ έν 
τή άμ.έσως επομένη συνεδρίφ- άδειαν μακροτέραν μέχρι δύο τό 
πολύ μηνών καί άπαξ τού έτους χορηγεί μόνον τό συμβούλιον 
τή έγγραφα) αιτήσει τού υπαλλήλου καί δΓ άπολύτου πλειοψη- 
φίας.

"Αρθρον 44. Ό πρόεδρος καί τα λοιπά μέλη τού συμβου
λίου, ώς καί τά μέλη τών κατά τον οργανισμόν διαφόρων επιτρο
πειών οΰδεμίαν λαμβάνουσιν αποζημίωσή ή έπίδομα ή μισθόν 

δι’ οίανδήποτε ύπ’ αυτών παρεχομένην τή έταιρείφ υπηρεσίαν 
πλήν τής αμοιβής δι’ άρθρα, τής έν τφ είδικφ κανονισμφ τής 
αρχαιολογικής έφημερίδος κτλ. ώρισμένης, καί τών οδοιπορικών, 
όταν έκτάκτως άποφάσει τού συμβουλίου μεταβώσιν έκτος τών 
’Αθηνών πράς υπηρεσίαν ώρισμένην.

"Αρθρον 45. Οί εικοσαετίαν όλην έπί μηνιαίω μισθφ ύπηρε- 
τήσαντες παρά τφ γραφείω τής εταιρείας καί τφ λαχείφ ώς γρα
φείς, είσπράκτορες ή κλητήρες λαμβάνουσι μισθόν ηΰξημένον 
είκοσι τοίς εκατόν κατά μήνα.

Οί είκοσιπενταετίαν όλην έπί μισθφ μηνιαίφ ύπηρετήσαντες 
παρά τή έταιρείγ ώς υπάλληλοι κατώτεροι, ήτοι φύλακες άρχαι- 
τήτων, κλητήρες,βοηθοί τού ταμίου καί είσπράκτορες, ύπερβάν- 
τες δέ τά εξηκοστόν έτος τής ήλικίας ή άποδεδειγμένως κατα- 
στάντες σωματικώς ή πνευματικώς ανίκανοι πρός έργασίαν λαμ
βάνουσι λόγφ ισοβίου συντάξεως βοήθημα ίσον πράς τό τρίτον 
τού μέσου μισθού τών τεσσάρων τελευταίων έτών. "Ισον βοήθη— 
θημα παρέχεται πράς τήν έμ.μένουσαν τή χηρείες γυναίκα, τάς 
άγάμ,ους θυγατέρας καί τούς άνηλίκους υιούς τών έν τή ύπηρε- 
σίφ άποθνησκόντων μετά είκοσιπενταετή υπηρεσίαν ή καί τών 

άποθνησκόντων μετά τήν άπονομήν πρός αυτούς τού βοηθήμα
τος.
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Το βοήθημα ορίζεται ΰπό του συμβουλίου καί άναγράφεται έν 

τώ έτησίω προϋπολογισμέ·
Προσωρινή διάταξις. — Την πρώτην Κυριακήν μετά παρέ- 

λευσιν οκτώ ημερών άπό τής δημοσιεύσεως έν τή έφημερίδι τής 
Κυβερνήσεως του εγκεκριμένου νέου τούτου οργανισμού γενή- 
σονται αί άρχαιρεσίαι πρός εκλογήν νέου διοικητικού συμβουλίου 
διοικήσοντος τα τής εταιρείας καί κατά τό έπιόν 1895 έτος.

Τό υφιστάμενον συμβούλων θέλει συντάξτρ τόν εκλογικόν κα_ 
τάλογον έκ τών παλαιών τακτικών εταίρων τών καταβαλόντων 

την έτησίαν εισφοράν τουλάχιστον διά τό 1893 έτος καί έκ τών 
νέων εταίρων, τών έκλεγέντων τό 1894 καί καταβαλόντων την 
έτησίαν εισφοράν. Τόν κατάλογον τούτον τετυπωμένον θέλει άπο- 
στείλγι τό συμβούλων τοΐς έν Άθήναις καί έν Πειραιεΐ τακτικοΐς 
έταίροις μετά του προσήκοντος προσκλητηρίου τέσσαρας τουλάχι
στον ήμέρας πρό τών άρχαιρεσιών, όριζομένου του τόπου καί 
χρόνου καί σημειουμένου του άριθμοϋ καί χρονολογίας τής άπο- 
δείξεως πληρωμής.

Δικαίωμα του έκλέγειν καί έκλέγεσθαι έχουσιν οί έν τώ έκλο- 
γικώ τούτψ καταλόγφ περιλαμβανόμενοι τακτικοί εταίροι.

Την πρώτην ταύτην έκλογήν έφορεύει ό πρόεδρος καί ό γραμ- 
ματεύς του νϋν συμβουλίου ή οί τούτων άναπληρωταί καί οί 
κατά τό 1894 έκλεγέντες έλεγκταί, τά λοιπά γενήσονται κατά 
τόν οργανισμόν τούτον.

"Ενεκα τής άπό πολλοϋ παραιτήσεως του προέδρου τοϋ συμ
βουλίου καί τής νόσου τοϋ άντιπροέδρου παρέχεται ή άδε ια, καί 
έντολή τής εταιρείας πρός τόν προσωρινόν πρόεδρον τής συνελεύ- 
σεως νά υποβάλη τή Κυβερνήσει πρός έγκρισιν τόν νέον τούτον 
οργανισμόν καί νά καλέσγι τούς εταίρους πρός άρχαιρεσίας, ώς 
ανωτέρω διατάσσεται, διεξάγων καί τά τής έκλογής μετά τών 
έλεγκτών.
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