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Άρθρο 1
ο
 

 

Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την 

επωνυμία «Εθνική Εταιρία των Ελλήνων Λογοτεχνών», με έδρα την 

Αθήνα. 

 

Άρθρο 2
ο
 

 

1. α) Σκοποί της Εταιρίας είναι: α) Η προστασία των ηθικών και 

πνευματικών δικαιωμάτων των μελών της, καθώς και η προβολή του 

έργου τους, πάντοτε όμως εντός του λογοτεχνικού και πολιτιστικού 

πεδίου και χώρου, με χαρακτήρα σαφώς μη κερδοσκοπικό, β) Η με κάθε 

πρόσφορο τρόπο προάσπιση της ελληνικής γλώσσας, γ) Η συμβολή στην 

πνευματική ανάπτυξη της χώρας μας σύμφωνα με την Ελληνική Εθνική 

παράδοση, δ) Η φροντίδα για τη διάδοση της Νεοελληνικής λογοτεχνίας 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ε) Η πνευματική, πολιτιστική, φιλική 

επικοινωνία και συνεργασία με αντίστοιχα Σωματεία, Φορείς και 

Οργανισμούς της Ελλάδος και του εξωτερικού. Ο μη κερδοσκοπικός 

χαρακτήρας του Σωματείου υφίσταται συνεχώς από την ίδρυσή του μέχρι 

σήμερα, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν διατύπωση- ή ·ερμηνεία. Το 

Σωματείο έχει χαρακτήρα πνευματικό, λογοτεχνικό και πολιτιστικό μόνο, 

χωρίς επαγγελματικό σκοπό ή κατεύθυνση. 

2. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρία, α) προκηρύσσει 

λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, οργανώνει εκθέσεις βιβλίων, δημόσιες 

συζητήσεις, σεμινάρια και άλλες σχετικές εκδηλώσεις και β) 

Συνεργάζεται και επικοινωνεί με αντίστοιχους λογοτεχνικούς 

οργανισμούς της Ελλάδος και του εξωτερικού και μετέχει σε εθνικά ή 

διεθνή συνέδρια σχετικά με τους σκοπούς της. 

 

Άρθρο 3
ο
 

 

Τα μέλη της Εταιρίας διακρίνονται σε τακτικά, πάρεδρα και επίτιμα. 

 

Άρθρο 4
ο 

 

Τακτικό μέλος της Εταιρίας μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας ή Έλληνας το 

γένος πολίτης, ο οποίος εκτός από τα προσόντα που η υφιστάμενη 



νομοθεσία προδιαγράφει για τα μέλη Σωματείων, έχει εκδεδομένα δύο 

τουλάχιστον αξιόλογα λογοτεχνικά έργα του γραμμένα στα ελληνικά ή 

σε ξένη γλώσσα, ή συνεργάζεται με πρωτότυπη ή μεταφραστική 

λογοτεχνική εργασία του με σοβαρά περιοδικά, εφημερίδες, 

ραδιοφωνικούς η τηλεοπτικούς σταθμούς, τρία τουλάχιστον συνεχή 

χρόνια πριν από την εγγραφή του. 

 

Άρθρο 5
ο
 

 

Πάρεδρο μέλος της Εταιρίας μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας ή Έλληνας το 

γένος λογοτέχνης, ο οποίος εκτός από τα προσόντα που η υφιστάμενη 

νομοθεσία προδιαγράφει για τα μέλη σωματείων, έχει εκδεδομένο ένα 

αξιόλογο λογοτεχνικό έργο του ή συνεργάζεται τακτικά με πρωτότυπη ή 

μεταφραστική λογοτεχνική εργασία του με σοβαρά περιοδικά, 

εφημερίδες, ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, για δύο 

τουλάχιστον χρόνια πριν από την εγγραφή του ή είναι διδάκτωρ 

Ανωτάτων Φιλοσοφικών Σχολών με διατριβή επί λογοτεχνικού θέματος. 

 

Άρθρο 6
ο
 

 

Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρίας: α) Διακεκριμένοι ξένοι λογοτέχνες και γενικά 

διανοούμενοι, β) Πρόσωπα που αποδεδειγμένα προσέφεραν ιδιαίτερα 

σημαντικές υπηρεσίες στην νεοελληνική λογοτεχνία γενικά ή ειδικότερα 

στην Εταιρία. 

 

Άρθρο 7
ο
 

 

Για να εγγραφεί ένας λογοτέχνης μέλος της Εταιρίας, α) πρέπει να 

υποβάλει αίτηση προσυπογραφομένη και από τρία τουλάχιστον τακτικά 

μέλη της Εταιρίας, συνοδευομένη με σύντομο υπόμνημα, που αναφέρεται 

στη λογοτεχνική εργασία του υποψηφίου και να καταθέσει ένα αντίτυπο 

από κάθε βιβλίο του, β) Η αίτηση εισάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο 

με έγγραφη εισήγηση ενός από τα μέλη του Συμβουλίου σχετική με την 

εγγραφή ή μη του υποψηφίου, γ) Τα τακτικά και τα πάρεδρα μέλη 

εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία από το 

Διοικητικό Συμβούλιο, δ) Η εκλογή των τακτικών μελών από το 

Διοικητικό Συμβούλιο είναι προσωρινή. Γίνεται οριστική, αν επικυρωθεί 

η σχετική απόφαση του Συμβουλίου από την πρώτη Γενική Συνέλευση 

της Εταιρίας με μυστική ψηφοφορία, ε) Το υποψήφιο μέλος του οποίου η 

αίτηση απορρίφθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τη Γενική 

Συνέλευση, δεν δικαιούται να υποβάλει νέα αίτηση εγγραφής του στην 

Εταιρία πριν από την παρέλευση δύο τουλάχιστον ετών, στ) Τα πάρεδρα 



μέλη της Εταιρίας μπορούν να γίνουν τακτικά όταν αποκτήσουν τα 

προσόντα του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, ζ) Τα πάρεδρα μέλη 

έχουν τα αυτά δικαιώματα και τις αυτές υποχρεώσεις με τα τακτικά. Δεν 

έχουν όμως δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα εκλογής στην Διοίκηση της 

Εταιρίας, η) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο 

δικαιούται να προτείνει την επικύρωση της εκλογής μέλους, χωρίς 

τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπει η παράγραφος πρώτη του 

παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 8° 

 

Παύει να είναι μέλος της Εταιρίας ο λογοτέχνης: α) Που θα ζητήσει τη 

διαγραφή του με γραπτή αίτηση του. β) Τακτικό η πάρεδρο μέλος που 

καθυστερεί την καταβολή της συνδρομής του επί δύο τουλάχιστον έτη 

στερείται των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν τα μέλη της Εταιρίας 

μέχρις εξοφλήσεως των οφειλών του προς αυτήν. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί και να εισηγηθεί την οριστική διαγραφή του μέλους 

αυτού σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

Άρθρο 9° 

 

1. Την Εταιρία διοικεί συμβούλιο αποτελούμενο από έντεκα (11) μέλη 

εκλεγόμενα κάθε τρία χρόνια από τη Γενική Συνέλευση με μυστική 

ψηφοφορία. 2. Μέσα σε οχτώ μέρες από την εκλογή τους συνέρχονται τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία 

τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον 

Έφορο του Σωματείου και τον Κοσμήτορα. 3. Τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου δεν πρέπει να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι τετάρτου 

βαθμού και απαιτείται να έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία. 

Αποκλείεται από τη Διοίκηση μέλος του σωματείου που έχει στερηθεί 

αυτοδικαίως ή με δικαστική απόφαση των πολιτικών του δικαιωμάτων 

όσον διαρκεί η στέρηση. 

 

Άρθρο 10° 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει και διαχειρίζεται τα συμφέροντα 

της Εταιρίας κατά την κρίση του, σύμφωνα με το Καταστατικό και το 

Νόμο και λογοδοτεί υπεύθυνα, μόνον, όμως, προς τη Γενική Συνέλευση. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, ει δυνατόν, κάθε 

δεκαπέντε μέρες και έκτακτα αν ο Πρόεδρος το κρίνει αναγκαίο ή τρία 



μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ζητήσουν την σύγκλησή του. 3. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του η και μεταξύ των 

άλλων μελών της Εταιρίας έναν ειδικό Γραμματέα που μπορεί και να 

αμείβεται κατά την κρίση και σχετική απόφαση του Συμβουλίου. 4. Τα 

μέλη της Διοικήσεως του σωματείου δεν αμείβονται ούτε μπορούν να 

παρέχουν με αμοιβή εξηρτημένη εργασία ή να συνάπτουν με το 

σωματείο συμβάσεις που να συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής για 

προσφορά κάθε φύσεως άλλων υπηρεσιών ή που να αποβλέπουν σε 

κέρδος με ανάληψη έργου προμηθείας ή άλλης παροχής στο σωματείο. 

Δικαιούνται όμως να λάβουν αποζημίωση για ημεραργίες λόγω 

απασχολήσεως στις υποθέσεις του σωματείου καθώς και τα έξοδά τους. 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία επτά 

μελών του και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου. 

 

Άρθρο 11° 

 

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα 

από πέντε συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. 2. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνει τα κενά του απ' τους 4 πρώτους 

επιλαχόντες κατά τη σειρά προτεραιότητας της εκλογής τους. Αν 

δημιουργηθούν περισσότερα κενά, τότε γίνονται συμπληρωματικές 

αρχαιρεσίας για το υπόλοιπο ως το τέλος της θητείας του χρόνο. 

 

Άρθρο 12° 

 

1. Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει την Εταιρία σύμφωνα με το Νόμο στις 

σχέσεις της προς τις Δημόσιες Αρχές και προς τους ιδιώτες. 2. Ο 

Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και 

υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα της Εταιρίας. 3. Ο 

Πρόεδρος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται σε όλα 

του τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από ένα των Αντιπροέδρων. Αν 

και αυτοί κωλύονται, από μέλος του Συμβουλίου, που ορίζεται από το 

ίδιο το Συμβούλιο. 

 

Άρθρο 13° 

 

Ο Γενικός Γραμματέας κρατεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου 

και της Γενικής Συνελεύσεως, όπως και το μητρώο, τη σφραγίδα και τα 

αρχεία της Εταιρίας, υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του 

Σωματείου, είναι εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου στο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο, που το συγκαλεί ύστερα από σχετική απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει στην 



εσωτερική εργασία ο ειδικός γραμματέας. Για τις εξωτερικές σχέσεις τον 

αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, που τον ορίζει το Διοικητικό 

Συμβούλιο και κατά προτίμηση ο Κοσμήτορας. 

 

Άρθρο 14° 

 

Ο Κοσμήτορας προΐσταται και επιβλέπει στις επίσημες συγκεντρώσεις 

της Εταιρίας. Δεξιώνεται τους καλεσμένους και φροντίζει να έρχεται η 

Εταιρία σε επαφή με προσωπικότητες ή πνευματικές Οργανώσεις του 

Εξωτερικού. 

 

Άρθρο 15° 

 

1. Ο Ταμίας έχει τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρίας και φροντίζει 

για της είσπραξη των πόρων της. Πληρώνει τα έξοδα και υποβάλλει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μήνα οικονομική κατάσταση, που 

καταχωρείται στα πρακτικά. 2. Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να 

καταθέτει σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και στο όνομα της 

Εταιρίας κάθε ποσόν που υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. 3. Για να γίνει 

ανάληψη από την Τράπεζα ποσού που υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, 

απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάτω του ποσού 

αυτού αρκούν οι υπογραφές του Προέδρου και του Ταμία. 4. Οι κινητές 

αξίες, όπως ομόλογα, ομολογίες, μετοχές κλπ. Οα κατατίθενται, προς 

φύλαξη σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, οι δε τόκοι θα 

κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό. Τη διαχείριση, φροντίδα και 

επιμέλεια για τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα έχουν τρία μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και δη ένας από τους αντιπροέδρους, ο Ταμίας 

και ένα ακόμη μέλος αυτού, που θα υποδειχθεί ειδικά για τούτο το σκοπό 

από το Συμβούλιο. Τα τρία αυτά μέλη θα ενεργούν από κοινού. Την 

αναπροσαρμογή των πιο πάνω ποσών αποφασίζει το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

 

Άρθρο 16° 

 

Ο Έφορος φροντίζει για την οργάνωση των διαλέξεων, εορτών, 

εκδρομών και κάθε συγκεντρώσεως της Εταιρίας, όπως και για τη 

φύλαξη και συντήρηση της βιβλιοθήκης, των αρχείων και των επίπλων 

της. 

  

Άρθρο 17° 

 

1. Πόροι της Εταιρίας είναι: α) Το δικαίωμα εγγραφής των νέων μελών, 

β) Οι συνδρομές των μελών, γ) Οι δωρεές και οι κρατικές επιχορηγήσεις 



και δ) Τα κέρδη από γιορτές, εκθέσεις βιβλίου, εκδόσεις, εκδρομές και 

άλλες συναφείς εκδηλώσεις. 2. Τα ποσά εγγραφής και των συνδρομών 

καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σύμφωνα με τις 

εκάστοτε οικονομικές συνθήκες που επικρατούν. 

 

Άρθρο 18° 

 

Για την απόκτηση ακίνητων ή κινητών σημαντικής αξίας από επαχθή 

αιτία χρειάζεται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των 

μελών που είναι παρόντα σε απαρτία. Το Σωματείο δεν επιτρέπεται να 

αναμιχθεί σε κερδοσκοπική επιχείρηση. Επίσης, απαγορεύεται η λήψη 

προμήθειας στη διενέργεια των πράξεων εκμεταλλεύσεως της περιουσίας 

του. Η περιουσία του Σωματείου δεν μπορεί να διατίθεται για σκοπούς 

διαφορετικούς απ' αυτούς που προβλέπονται στο Καταστατικό. 

 

Άρθρο 19° 

 

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας συνέρχεται τακτικά τον Δεκέμβριο 

κάθε χρόνου και έκτακτα όταν το Διοικητικό Συμβούλιο ή 20 μέλη, που 

έχουν δικαίωμα ψήφου, με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, 

ζητήσουν τη σύγκλησή της. 2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία 

όταν είναι παρόντα τα μισά πλέον ενός των ταμιακά τακτοποιημένων 

μελών της Εταιρίας, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στον υπολογισμό των 

τακτικών μελών δεν λαμβάνονται υπόψη τα μέλη που έχουν μόνιμη 

κατοικία στην επαρχία ή το εξωτερικό, εκτός αν είναι παρόντα ή έχουν 

δώσει σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσωπεύσεώς τους. Αν δεν γίνει 

απαρτία, η Συνέλευση συνέρχεται πάλι μετά μία εβδομάδα την ίδια μέρα 

και ώρα οπόταν θεωρείται σε απαρτία με τα παρόντα τακτικά μέλη, που 

έχουν δικαίωμα ψήφου, όσα και αν είναι. 3. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει 

κάθε φορά τον Πρόεδρο και δύο γραμματείς της συνελεύσεως. Στην 

περίπτωση διεξαγωγής εκλογών Διοικητικού Συμβουλίου, η Συνέλευση 

και εκλέγει και τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. 4. Η Γενική Συνέλευση 

αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για προσωπικά ζητήματα και για 

όποιο άλλο ζήτημα ή θέμα κρίνει ο Πρόεδρος της πως χρειάζεται 

μυστική ψηφοφορία. Πα όλα τ' άλλα ζητήματα, η Γενική Συνέλευση 

αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία. Οι αρχαιρεσίες γίνονται πάντα με 

μυστική ψηφοφορία. 5. Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν 

μόνο τα τακτικά μέλη του Σωματείου. Τα πάρεδρα και τα επίτιμα μέλη 

μπορούν να παρακολουθήσουν τη Συνέλευση, χωρίς όμως δικαίωμα 

ψήφου. 6. Τακτικό μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου και που μένει έξω 

από την Αθήνα ή εμποδίζεται από σοβαρό λόγο να παραστεί στη Γενική 

Συνέλευση, μπορεί να αντιπροσωπευτεί από άλλο τακτικό μέλος, με 



ιδιόγραφη εξουσιοδότηση. Κανένα τακτικό μέλος δεν μπορεί ν' 

αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα περισσότερα από δύο άλλα τακτικά μέλη. 

 

Άρθρο 20
ο
 

 

1. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κάθε χρόνο τον απολογισμό της 

δράσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και τον ταμειακό απο-

λογισμό και τον προϋπολογισμό. 2. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε 

τρία χρόνια τα μέλη: α) Του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου και γ) Της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που την 

αποτελούν τρία τακτικά μέλη. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενεργεί κάθε 

χρόνο τον έλεγχο της οικονομικής διαχειρίσεως που αναφέρεται σε όλα 

τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές τους, καθώς και σ' όλες τις 

δαπάνες του έτους. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε χρονιάς, όπως 

και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά 

για έγκριση στη συνέλευση των μελών μέσα σε τρίμηνο χρονικό 

διάστημα από τη λήξη του οικονομικού έτους. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Άρθρο 21
ο
 

 

1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελούν τρία τακτικά μέλη 

και δύο αναπληρωματικά. 2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνέρχεται όταν 

ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρίας το καλέσει και βρίσκεται σε απαρτία 

όταν όλα τα τακτικά μέλη του είναι παρόντα. Όταν ένα τακτικό μέλος 

του εμποδίζεται να παραστεί, αναπληρώνεται από ένα αναπληρωματικό 

μέλος με τη σειρά εκλογής των. 

 

Άρθρο 22
ο
 

 

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών 

της Εταιρίας και συγκεκριμένα: α) Κάθε πράξη που ζημιώνει τα 

συμφέροντα των μελών της Εταιρίας, β) τον τυχόν αθέμιτο ανταγωνισμό 

και μη επιτρεπτή αντιπαράθεση μεταξύ των μελών της, γ) την τυχόν 

συκοφαντία και προσβολή της προσωπικής τιμής των μελών, δ) κάθε 

πράξη που ζημιώνει το σκοπό του Σωματείου ή γενικότερα πνευματικά ή 

εθνικά συμφέροντα. 

Άρθρο 23
ο
 

 

1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εξετάζει μάρτυρες και 

να ζητεί όποια άλλη απόδειξη κρίνει απαραίτητη. 2. Το Πειθαρχικό 



Συμβούλιο δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές , αν δεν 

καλέσει προηγουμένως εντός ορισμένης προθεσμίας τον κατηγορούμενο 

να απολογηθεί. Κάθε παράβαση με υπαίτια παράληψη ή πράξη από τα 

μέλη της διοικήσεως ή του σωματείου, της νομοθεσίας περί σωματείων 

αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και ανεξάρτητα από τις ποινικές και 

άλλες κυρώσεις, επισύρει και ποινές πειθαρχικές που μπορεί να φτάσουν 

ώς την αποβολή του μέλους. 

 

Άρθρο 24
ο
 

 

1. Ποινές που μπορεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο να επιβάλλει είναι: α) 

επίπληξη, β) πρόστιμο που δεν μπορεί να είναι μικρότερο απ' την ετήσια 

συνδρομή και γ) προσωρινή ή οριστική διαγραφή του μέλους από την 

Εταιρία. 2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει ανέκκλητα όταν 

επιβάλλει επίπληξη και πρόστιμο. Η ποινή της διαγραφής γίνεται 

τελεσίδικη, όταν δεν ασκηθεί προσφυγή στη Γενική Συνέλευση μέσα σε 

τριάντα μέρες από την κοινοποίηση της διαγραφής στον ενδιαφερόμενο. 

3. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου γνωστοποιούνται στα 

μέλη με ειδική εγκύκλιο. Κατά της αποφάσεως περί αποβολής μέλους 

από το Σωματείο ή τη Διοίκηση αυτού για πειθαρχικούς λόγους, ο 

ενδιαφερόμενος δικαιούται να ασκήσει την προσφυγή του άρθρου 88 του 

Αστικού Κώδικα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 25
ο
 

 

Η Εταιρία έχει σφραγίδα με τις λέξεις: «ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ» Αθήνα 1946 και με την παράσταση της 

κεφαλής της θεάς Αθηνάς. 

 

Άρθρο 26
ο
 

 

1. Η Εταιρία διαλύεται αν τα μέλη της γίνουν λιγότερα από είκοσι (20) ή 

αν εκτραπεί από τους σκοπούς της. 2. Η διάλυση της Εταιρίας, καθώς και 

η τροποποίηση του Καταστατικού της γίνεται με απόφαση της Γενικής 

Συνελεύσεως που συγκαλείται ειδικά προς τούτο. 3. Σε περίπτωση 

διαλύσεως της Εταιρίας, για να αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση, 

βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα τρία τέταρτα (3/4) 

τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει από τα τακτικά μέλη της Εταιρίας 

που έχουν δικαίωμα ψήφου. Προκειμένου όμως για την τροποποίηση του 

καταστατικού της Εταιρίας, αν δεν πραγματοποιηθεί η ανωτέρω απαρτία, 



η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μετά μία εβδομάδα, την ίδια 

ημέρα και ώρα, οπότε για την απαρτία αρκούν τα μισά μέλη πλέον ενός. 

Τόσο για την τροποποίηση του Καταστατικού, όσο και για τη διάλυση 

της Εταιρίας απαιτείται πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των 

παρόντων κατά τα ανωτέρω μελών. 4. Σε περίπτωση διαλύσεως της Εται-

ρίας, τα περιουσιακά στοιχεία της περιέρχονται στην Ακαδημία Αθηνών 

για να τα διαθέσει σε πνευματικούς πάντοτε σκοπούς, κατά την απόλυτη 

κρίση της. 

 

Άρθρο 27
ο 

 

 
Για όποιο ζήτημα δεν προβλέπει το παρόν Καταστατικό αποφασίζει το 

Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού Νόμου. 

 

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2009 

 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Κώστας Παπαπάνος 

Οι Γραμματείς 1. Αντώνιος Δρούγκας 2. Αντουανέτα Ασωνίτου-Στέκα 

 

Ο Πρόεδρος Βασίλης Βιτσαξής 

Η Γεν. Γραμματέας Γιολάντα Πατεράκη 


