ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Άρθρο 1. Σύσταση - Έδρα
Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία» (ΕΚΕ). Έδρα του
Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.
Άρθρο 2. Σκοπός
Σκοπός της Εταιρείας είναι, πρώτον, η προαγωγή της επιστηµονικής έρευνας στον τοµέα της
Κοινωνιολογίας͘. Δεύτερον, η µελέτη των κοινωνικών φαινοµένων-προβληµάτων στον
ελλαδικό χώρο αλλά και παγκοσμίως͘. Τρίτον, η προώθηση των κοινωνιολογικών σπουδών
στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας͘. Tέταρτον, η συλλογική και ατοµική υποστήριξη
όσων διακονούν τον επιστηµονικό κλάδο της Κοινωνιολογίας. Πέµπτον, η προσπάθεια
παροχής γνωστικής βοήθειας στη νεοελληνική κοινωνία, το κράτος, και τους οργανισµούς ή
τις εταιρίες.
Άρθρο 3. Μέσα
Την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία θα επιδιώξει να υλοποιήσει µε τα ακόλουθα
µέσα:
α) Έκδοση επιστηµονικού περιοδικού και άλλων δηµοσιευµάτων.
β) ∆ιοργάνωση πανελλαδικού συνεδρίου, διαλέξεων, σεµιναρίων, ηµερίδων, διεθνών
συναντήσεων, και δηµοσίων συζητήσεων.
γ) Ανάπτυξη επικοινωνιακού δικτύου και σχέσεων συνεργασίας µε ηµεδαπά και αλλοδαπά
ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα, οργανισµούς, και εταιρείες, των οποίων η
επιστηµονική δραστηριότητα συµπίπτει ή συνδέεται καθ' οιονδήποτε τρόπο µε τους
σκοπούς της εταιρείας.
δ) Οργάνωση επικοινωνιακών δικτύων ενηµέρωσης των µελών της εταιρείας.
ε) ∆ηµιουργία υπο-οµάδων για την προώθηση ειδικότερων γνωστικών εξειδικεύσεων της
Κοινωνιολογίας µε τις οποίες ασχολούνται τα µέλη της.
στ) Θεσµοθέτηση ειδικών βραβείων επιστηµονικής αριστείας.
ζ) Θεµελίωση βιβλιοθήκης κοινωνικών επιστηµών και ανθρωπιστικών σπουδών.
η) Εποπτεία ή διενέργεια ερευνητικών προγραµµάτων µε ειδικές αναθέσεις σε µέλη της
εταιρείας, µετά από οικονοµικές επιχορηγήσεις ιδιωτικών, δηµοσίων, και διεθνών
φορέων.
θ) Παρεµβάσεις στον δηµόσιο βίο αποκλειστικά για θέµατα τα οποία αφορούν τον γνωστικό
της τοµέα.
ι) Τέλεση κοινωνικών εκδηλώσεων για την υποστήριξη των σκοπών της.
Άρθρο 4. Σφραγίδα
Η σφραγίδα της εταιρείας είναι στρογγυλή και αποτυπώνει τον τίτλο, «Ελληνική
Κοινωνιολογική Εταιρεία», την έδρα, το σύµβολο, και το έτος ιδρύσεώς της.
Άρθρο 5. Πόροι
α) Το δικαίωµα εγγραφής και οι συνδροµές των µελών.
β) Οι εισπράξεις από εκδόσεις, εκδηλώσεις, και ερευνητικές δραστηριότητες της εταιρείας.

γ) Οι δωρεές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, και άλλες οικονοµικές ενισχύσεις από δηµόσιους
και ιδιωτικούς φορείς.
δ) Η οικονοµική υποστήριξη της εταιρείας από οµάδα αρωγών µελών µε ειδική
αναγνωρισιµότητα.
Άρθρο 6. ∆ιάκριση των µελών- Προϋποθέσεις
Τα µέλη της εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα, και αρωγά.
α) Ως τακτικά µέλη γίνονται δεκτά, πρώτον, τα άτοµα εκείνα τα οποία έχουν διδακτορικό
δίπλωµα στο γνωστικό αντικείµενο της Κοινωνιολογίας από πανεπιστήµιο της ηµεδαπής
ή της αλλοδαπής. ∆εύτερον, τα άτοµα τα οποία έχουν προ- ή µετα-πτυχιακό δίπλωµα στην
Κοινωνιολογία και διδακτορικό δίπλωµα σε παρεµφερή κλάδο των κοινωνικών
επιστηµών ή των ανθρωπιστικών σπουδών. Τρίτον, τα άτοµα τα οποία έχουν διδακτορικό
δίπλωµα σε παρεµφερή κλάδο των κοινωνικών επιστηµών ή των ανθρωπιστικών
σπουδών, µόνον εφόσον µπορεί να στοιχειοθετηθεί έντονο και συνεχές το
κοινωνιολογικό τους ενδιαφέρον συνολικά από ειδικές µελέτες, δηµοσιεύσεις σε
επιστηµονικά
περιοδικά, πανεπιστηµιακή απασχόληση, διδακτική εµπειρία, και
ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τα άτοµα της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας γίνονται
τακτικά αυτοδικαίως, ενώ εκείνα της τρίτης µετά από αίτηση ενδιαφέροντος για εγγραφή
στην εταιρεία και κρίση για την αποδοχή τους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε βάση τα
προαναφερθέντα κριτήρια. Ο αριθµός των µελών της τρίτης κατηγορίας δεν µπορεί να
υπερβεί το ένα τέταρτο του αριθµού των τακτικών µελών της πρώτης.
β) Αντεπιστέλλοντα µέλη γίνονται δεκτά µε τον ίδιο τρόπο και τα ίδια προσόντα, όσοι και
όσες κατοικούν στο εξωτερικό και είναι διατεθειµένοι/ες να συµβάλλουν ενεργά στην
πραγµάτωση των σκοπών της εταιρείας. Γίνονται δε αυτοδικαίως τακτικά µόλις
εγκατασταθούν στην Ελλάδα και δηλώσουν τούτο.
γ) Ως αρωγά µέλη γίνονται δεκτά άτοµα τα οποία επιδεικνύουν συνεχές έµπρακτο
ενδιαφέρον υποστήριξης της εταιρείας µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 7. ∆ικαιώµατα των µελών - Υποχρεώσεις
Η εγγραφή των µελών είναι ελευθέρα και γίνεται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στο παρόν καταστατικό. Επίσης, η αποχώρηση των µελών είναι ελευθέρα. Τα
τακτικά µέλη συµµετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, εκλέγουν και εκλέγονται στα όργανα
διοίκησης της Εταιρείας. Τα αντεπιστέλλοντα µέλη µπορούν να παρίστανται στις Γενικές
Συνελεύσεις χωρίς δικαίωµα ψήφου, ενώ τα αρωγά µέλη δεν έχουν κανένα δικαίωµα
συµµετοχής.
Άρθρο 8. Αποβολή της ιδιότητας του Μέλους
Μέλος αποβάλλει την ιδιότητα του:
α) Με αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί διαγραφής του.
β) Για αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκπλήρωσης των ταµειακών του υποχρεώσεων απέναντι
στην Εταιρεία. Κατά της αποφάσεως ο/η αποβαλλόµενος/η έχει δικαίωµα να προσφύγει
στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται οριστικά.
γ) Με αίτηση του µέλους περί παραιτήσεως του, απευθυνόµενη στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 9. Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Κάθε διετία, τον µήνα Σεπτέµβριο, αµέσως µετά το πέρας του Πανελλαδικού Συνεδρίου,
συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τακτική Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση
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περιλαµβάνει απαραιτήτως τον ακριβή χρόνο και τον τόπο συγκλήσεως, καθώς και τα
θέµατα της ηµερησίας διάταξης, γνωστοποιείται δε στα µέλη µε έγγραφο πρόσκληση ένα
µήνα πριν από την ηµεροµηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 10. Θέµατα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Η Τακτική Γενική Συνέλευση:
α) Εγκρίνει τον απολογισµό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την έκθεση της Εξελεγκτικής
Επιτροπής.
β) Εκλέγει για δυο χρόνια τον Πρόεδρο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Εξελεγκτική
Επιτροπή.
γ) Καταρτίζει το γενικό πρόγραµµα και τον προϋπολογισµό.
δ) Αποφασίζει για θέµατα της ηµερησίας διάταξης και για οποιοδήποτε άλλο θέµα, εφόσον
το ζητήσουν το ένα πέµπτο από τα παρόντα µέλη.
Άρθρο 11. Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: α) Όταν αυτό κρίνει µε
αιτιολογηµένη απόφασή του ότι συντρέχει σοβαρός λόγος. β) Μέσα σε ένα µήνα, όταν το
ζητήσουν τα δύο τρίτα των τακτικών µελών του Σωµατείου, που έχουν εκπληρώσει τις
ταµειακές τους υποχρεώσεις. Η αίτηση αυτή των µελών πρέπει να προσδιορίζει τα θέµατα,
που κατά την κρίση των αιτούντων, επιβάλλουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 12. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα µισά συν ένα από τα
τακτικά µέλη, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις ταµειακές τους υποχρεώσεις. Αν η απαρτία
αυτή δεν επιτευχθεί, η Συνέλευση συνέρχεται µέσα στις επόµενες 15 µέρες, οπότε αρκεί
για την απαρτία η παρουσία του ενός τρίτου από τα παραπάνω µέλη.
β) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία. Ειδικά για τα
Θέµατα του άρθρου 22 απαιτείται η αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το
άρθρο αυτό.
Άρθρο 13. Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης
α) Μόλις συνέλθει η Γενική Συνέλευση, εκλέγει το τριµελές Προεδρείο της: τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο και τον Γραµµατέα, από τα τακτικά µέλη που δεν είναι και µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β) Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διευθύνει τη συνεδρίαση, δίνει και αφαιρεί τον λόγο, θέτει
τα ζητήµατα σε ψηφοφορία και υπογράφει µαζί µε τον Αντιπρόεδρο και τον Γραµµατέα
τα πρακτικά που συντάσσονται από τον Γραµµατέα.
γ) Το Προεδρείο εποπτεύει για την κανονική ψηφοφορία και διαλογή των ψήφων.
δ) Ενστάσεις για το κύρος της ψηφοφορίας πρέπει να υποβάλλονται στη διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει αµέσως γι' αυτές.
Άρθρο 14. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από εννέα (9) µέλη εκλεγόµενα από τη Γενική
Συνέλευση σε µυστική ψηφοφορία, µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της και
σύµφωνα µε την απαρτία του άρθρου 12, εδ. α'. Η εκλογή του εκάστοτε Προέδρου για µία
διετία θα γίνεται ανεξάρτητα από τα λοιπά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην πρώτη
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Γενική Συνέλευση κατ' εξαίρεση, ο Πρόεδρος θα εκλεγεί άµεσα και ταυτόχρονα µε τον
Αντιπρόεδρο, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα Προέδρου την επόµενη διετία. Στη
συνέχεια, έκαστος εκλεγόµενος Πρόεδρος θα θητεύει αρχικά ως Αντιπρόεδρος και θα
εκτελεί τα καθήκοντα του στη θέση αυτή επί δύο έτη για ενηµέρωση και θα αναλαµβάνει
ως Πρόεδρος µετά το ως άνω χρονικό διάστηµα. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου
ή οριστικής αδυναµίας άσκησης των καθηκόντων του για οιανδήποτε αιτία, τη θέση του
καταλαµβάνει ο Γενικός Γραµµατέας και θητεύει σε αυτή µέχρι το πέρας της διετίας.
β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγεται για δύο έτη και συγκροτείται σε σώµα µέσα σε 10
µέρες από την εκλογή του. Εκτός από τις θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο κατανέµει τα εκλεγέντα µέλη µε µυστική ψηφοφορία στις
ακόλουθες θέσεις: Γενικό Γραµµατέα, Ταµία, Συντονιστή ∆ηµοσιευµάτων, Συντονιστή
Ερευνών, Συντονιστή Εκδηλώσεων, Συντονιστή Βιβλιοθήκης, και Συντονιστή
Επιστηµονικών Οµάδων.
Άρθρο 15. Τρόπος Λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις µιά φορά τον µήνα, και σε
έκτακτες, όταν ο Πρόεδρος ή τρία µέλη του το κρίνουν απαραίτητο.
β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα έξι (6) µέλη του και
αποφασίζει µε πλειοψηφία πέντε (5) µελών. Ειδικά για την αποβολή µέλους, απαιτείται
απαρτία επτά (7) µελών και πλειοψηφία έξι (6) µελών.
Άρθρο 16. Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
α) Το ∆ιοικητικό Συµβουλίου παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για την επιτυχία των σκοπών του
Σωµατείου.
β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αυξοµειώνει το δικαίωµα εγγραφής και την ετήσια
συνδροµή των µελών της Εταιρίας. Η απόφαση αυτή επικυρώνεται από την επόμενη
Γενική Συνέλευση.
γ) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας των ειδικών
τοµέων δραστηριοτήτων της Εταιρείας, προσδιορίζει τον κύκλο αρµοδιοτήτων τους
καθώς και τις υποχρεώσεις των Συντονιστών και των µελών εκάστου τοµέα.
Άρθρο 17. Καθήκοντα του Προέδρου
Ο/Η Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου φροντίζει για την εφαρµογή του προγράµµατος
της Εταιρείας, εκπροσωπεί το Σωµατείο δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον πάσης ∆ηµοσίας
ή Ιδιωτικής Αρχής, διευθύνει τις εργασίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπογράφει τα
πρακτικά και µαζί µε τον/την Γενικό Γραµµατέα τα εντάλµατα πληρωµής και όλα τα
εξερχόµενα έγγραφα, και επιλέγει τον τόπο διεξαγωγής και το θέµα του κάθε διετία
διοργανωµένου πανελλαδικού συνεδρίου. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή
κωλύματός του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται κατά σειρά : από τον/την Αντιπρόεδρο, τον/την
Γενικό Γραµµατέα ή έναν Σύµβουλο τον/την οποίο/α θα υποδείξει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.
Άρθρο 18. Καθήκοντα του Γενικού Γραµµατέα και Αναπλ. Γεν. Γραµµατέα
α) Ο Γενικός Γραµµατέας φροντίζει για τη διοικητική οργάνωση της Εταιρείας, επικουρεί
τον Πρόεδρο στην εφαρµογή του προγράµµατος της Εταιρείας σύµφωνα µε τις
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. ∆ιεξάγει την αλληλογραφία. Προσυπογράφει τα
σχετικά έγγραφα και εντάλµατα πληρωµής, τηρεί το αρχείο, τη σφραγίδα, το µητρώο
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των µελών, το πρωτόκολλο αλληλογραφίας και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος ο Γενικός Γραµµατέας αναπληρώνεται από τον
Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα.
Άρθρο 19. Καθήκοντα του Ταμία
α) Ο Ταµίας διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας σύµφωνα µε τις αποφάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, εισπράττει και πληρώνει µε διπλότυπες αποδείξεις και τηρεί τα
προβλεπόµενα νόµιµα βιβλία ταµείου. Εφόσον αποφασισθεί από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, καταθέτει τα χρήµατα της Εταιρείας σε Τράπεζα, από την οποία µπορεί να τα
αναλάβει, µερικά ή ολικά, µόνο µε ειδική εντολή του Προέδρου και του Γενικού
Γραµµατέα ή των νοµίµων αναπληρωτών τους. Κάθε χρόνο υποβάλλει στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο έκθεση για την κατάσταση του ταµείου της Εταιρείας.
β) Όταν ο Ταµίας απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από Σύµβουλο που αποφασίζει το
∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 20. Μέσα Επιστηµονικού Έργου
Για τη διεξαγωγή του επιστηµονικού έργου της εταιρείας προβλέπεται να συσταθούν:
Πρώτον, οµάδες ειδικοτήτων µε συγκεκριµένο εκάστη γνωστικό αντικείµενο, στις οποίες θα
εντάσσονται όσα µέλη της εταιρίας ασχολούνται µε τον εν λόγω τοµέα στις ακαδηµαϊκές ή
ευρύτερα ερευνητικές εργασίες τους. ∆εύτερον, Ινστιτούτο Κοινωνιολογικών Ερευνών, το
οποίο θα προωθεί την έρευνα που θα διεξάγουν τα µέλη της εταιρείας υπό την αιγίδα της.
Τρίτον, Κέντρο Κοινωνιολογικών Μελετών, το οποίο θα αναλάβει την εκδοτική
δραστηριότητα της εταιρείας. Τέταρτον, Βιβλιοθήκη Κοινωνικών Επιστηµών και
Ανθρωπιστικών Σπουδών. Συντονιστές του θα είναι τα προβλεπόµενα από το καταστατικό
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και θα λειτουργούν µε εσωτερικό κανονισµό.
Άρθρο 21 Ελεγκτική Επιτροπή
α) Η τριµελής Ελεγκτική Επιτροπή της Εταιρείας εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση
µε την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 εδ. α'.
β) Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονοµική διαχείριση της Εταιρείας και υποβάλλει τα
πορίσµατα της στη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 22 Ακροτελεύτιες ∆ιατάξεις
α) Η διάλυση τ ης Εταιρείας ή τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζεται από έκτακτη
Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Η Συνέλευση αυτή
βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα µισά συν ένα από τα τακτικά µέλη που
έχουν εκπληρώσει τις ταμιακές τους υποχρεώσεις και αποφασίζει µε πλειοψηφία των
τριών τετάρτων των παρόντων.
β) Η απόφαση για τη διάλυση ορίζει και τον τρόπο διαθέσεως των περιουσιακών στοιχείων
της Εταιρείας.
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Το καταστατικό αποτελείται από 22 άρθρα, εγκρίνεται σήµερα παµψηφεί από τα Ιδρυτικά
µέλη στην Αθήνα και υπογράφεται ως εξής:
Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2006
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