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Σν Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο ηνπ
Κνπζείνπ ηεο Κάρεο ηεο Θξήηεο, ηεο
Θαηνρήο θαη ηεο Αληίζηαζεο
ηα Υαληά ζήκεξα ηελ 19/ 09/ 2018, νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη,
έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηνπ Γξνο Αιεμάλδξνπ Θ. Παπαδεξνχ
πεξί:
α) Αλαθεξχμεσο ηεο Φπιαθήο Αγηάο Υαλίσλ (σθξνληζηηθνχ
Θαηαζηήκαηνο Θξάηεζεο Αγηάο), ηνπ παξαθείκελνπ Κλεκείνπ
Δθηειεζζέλησλ θαη ηνπ ηφπνπ εθηειέζεσλ, πνπ νλνκάδεηαη
“ΓΟΙΓΟΘΑ”, ζε δηαηεξεηέν Δζληθφ Κλεκείν θαη β) Γεκηνπξγίαο ζε
ηκήκα ηνπ νηθνδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Φπιαθήο Κνπζείνπ ηεο
Κάρεο ηεο Θξήηεο, ηεο Θαηνρήο θαη ηεο Αληίζηαζεο, ηελ νπνία
πξφηαζε εκπηζηεχζεθε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο
Θξεηηθψλ πνπδψλ-Ίδξπκα Θαςσκέλνπ, σο Α΄ Αληηπξφεδξνο απηήο,
θαηά ηε ζπλεδξία ηεο 3/3-10-2016, θαη ηελ ππέβαιε θαη πάιη θαηά ηε
ζπλεδξία ηνπ απηνχ Γηνηθ. πκβνπιίνπ ηεο 25/5/2017, ηελ νπνία
επηδνθίκαζαλ θαη ζηηο δχν ζπλεδξίεο νκνθψλσο ν Πξφεδξνο ηεο
Δηαηξείαο Θαζεγεηήο Δξαηνζζέλεο Θαςσκέλνο θαη άπαληα ηα κέιε
ηνπ πκβνπιίνπ, ζηε ζπλέρεηα δε ελεκεξψζεθαλ θαη πηνζέηεζαλ
εθζχκσο ηελ πξφηαζε ν εβαζκηψηαηνο Αξρηεπίζθνπνο Θξήηεο
Δηξελαίνο θαη άπαληα ηα κέιε ηεο Ηεξάο Δπαξρηαθήο πλφδνπ ηεο
Δθθιεζίαο ηεο Θξήηεο, ν Πεξηθεξεηάξρεο Θξήηεο ηαχξνο
Αξλανπηάθεο,
ν
Αληηπεξηθεξεηάξρεο
Υαλίσλ
Απφζηνινο
Βνπιγαξάθεο, ν Γήκαξρνο Υαλίσλ Αλαζηάζηνο Βάκβνπθαο, ε
Γηεπζχληξηα ηνπ Θαηαζηήκαηνο Θξάηεζεο Αγηάο Γήκεηξα Γξαθάθε, ν
Πξφεδξνο ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Υαλίσλ Ησάλλεο Γαζθαιάθεο,
ν δε εμνρφηαηνο Πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο Πξνθφπηνο
Παπιφπνπινο επέδεημε δσεξφ ελδηαθέξνλ θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ δχν
πξνηάζεσλ κε Δπηηξνπή εθ Υαλίσλ ζην Πξνεδξηθφ Κέγαξν
(03/05/2018), ελψ ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο ηαχξνο Θνληνλήο,
θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηα Υαληά θαη ζηελ σο άλσ Φπιαθή (Κάεο
2018) δήισζε ζπλαίλεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ζηελ ηδέα θαη πξφζεζε
δηάζεζεο ζηελ Δηαηξεία ηνπ απαηηνχκελνπ σο άλσ ρψξνπ γηα ην
Κνπζείν ζην νηθνδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Φπιαθήο, ηα δε Κέζα
Δλεκέξσζεο ππνδέρζεθαλ επκελψο επίζεο ηελ πξφηαζε, επηπιένλ δε
νη ελ ζπλερεία αλαθεξφκελνη: Ακθηιφρηνο, Κεηξνπνιίηεο Θηζάκνπ
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θαη ειίλνπ, ππξίδσλ Ιηνλάθεο, Ησάλλεο Καιαλδξάθεο, Ληθφιανο
Πεξνγηάλλεο. Θενθάλεο Καλνπζάθεο, Γεψξγηνο Ιαγνπδάθεο,
ηαχξνο Παηεξάθεο, Κηραήι Γεσξβαζάθεο, ηακάηεο Απνζηνιάθεο,
Γεκήηξηνο Θαθαβειάθεο, Ζιίαο Γαβξηιάθεο, Γεψξγηνο Ινππάζεο,
Ησάλλεο Γαξεδάθεο, Ησάλλεο θαξάθεο, Αιεμαλδξνο Θ. Παπαδεξφο,
ζπκθσλνχκε δηά ηνπ παξφληνο θαη νξίδνπκε:
ΘΔΦΑΙΑΗΟN Α΄
Δπίηηκνο Πξφεδξνο ηεο Δηαηξείαο είλαη ν εθάζηνηε ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
Άξζξν 1
Ίδξπζε, Δπσλπκία, ήκα, Έδξα, Γηάξθεηα
1.1 Ηδξχεηαη Αζηηθή, κε θεξδνζθνπηθή Δηαηξεία, κε λνκηθή
πξνζσπηθφηεηα, δηεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
Θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ άξζξσλ 741 επ. ηνπ Α Θ.
1.2 Ζ επσλπκία ηεο Δηαηξείαο είλαη: Δηαηξεία Ίδξπζεο θαη Γηνίθεζεο
ηνπ Κνπζείνπ Κάρεο ηεο Θξήηεο, ηεο Θαηνρήο θαη ηεο Αληίζηαζεο,
(ζπλνπηηθά: Δηαηξεία Κνπζείνπ Αγηάο, ή απιά Δηαηξεία). ε
μελφγισζζα θείκελα ε επσλπκία ηεο Δηαηξείαο ζα απνδίδεηαη σο
εμήο:
α) Society for the establishment and administration of the Museum
of the Battle of Crete, the Occupation and the Resistance.
β) Societe pour la foundation et l’ administration du musee de la
bataille de Crete, de l’ occupation et de la resistance.
"Sponsored links"
γ) Gesellschaft zur Grundung und Verwaltung des Museums der
Schlacht von Kreta, der Besatzung und des Widerstandes.
1.3 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νξίδεη ην θαιιηηερληθφ θαη ην κνπζηθφ
ζήκα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνλ ηχπν ηεο ζθξαγίδαο απηήο.
1.4 Έδξα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ε Αγηά Υαλίσλ, κε γξαθεία ζηελ
πφιε ησλ Υαλίσλ θαη, αλ ρξεηαζζεί, ζε άιιεο πφιεηο ηεο ρψξαο θαη
ζην εμσηεξηθφ.
1.5 Δηαίξνη κε ηελ ηδηφηεηα ησλ Ηδξπηψλ είλαη φζνη ππνγξάθνπλ ην
παξφλ Θαηαζηαηηθφ πξηλ απφ ηελ θαηάζεζή ηνπ ζην Πξσηνδηθείν
Υαλίσλ.
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Ύζηεξα απφ αίηεζή ηνπο ή θαη απηνβνχισο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
κπνξεί λα πξνζζέηεη θαη άιια πξφζσπα σο Δηαίξνπο/Κέιε, πξφζπκα
λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξναγσγή ηνπ ζθνπνχ ηεο Δηαηξείαο.
1.6 Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ζε εθαηφ (100) έηε απφ ηελ
εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο Θαηαζηαηηθνχ ζην Βηβιίν
Δηαηξεηψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Υαλίσλ, παξαηείλεηαη δε απηνδηθαίσο
θαη ρσξίο θακία δηαηχπσζε αλά 20εηία, εθφζνλ ην αξγφηεξν εμήληα
(60) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο δελ ιεθζεί αληίζεηε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο
ζε θνηλή ζπλεδξία απηψλ.
Άξζξν 2
θνπφο
θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη:
2.1 H κέξηκλα γηα ηελ αλαθήξπμε ηεο παιηάο Φπιαθήο Αγηάο, ηνπ
παξαθείκελνπ Κλεκείνπ Δθηειεζζέλησλ θαη ηνπ ηφπνπ ησλ
εθηειέζεσλ, πνπ νλνκάδεηαη “ΓΟΙΓΟΘΑ”, ζε εζληθφ δηαηεξεηέν
Κλεκείν. Δπηβάιιεη ηνχην ε φιε ηζηνξία ηεο Φπιαθήο, κάιηζηα δε ην
γεγνλφο, φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Θαηνρήο απηή ήηαλ ην θξηρηφ
θνιαζηήξην ηεο Θξήηεο.
2.2 Ζ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηάζεζεο ζηελ Δηαηξεία
ηκήκαηνο ηνπ θηεξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Φπιαθήο Αγηάο θαη ε
δηακφξθσζε ζην ηκήκα απηφ Κνπζείνπ, ιηηνχ κελ, πιελ ππεξεηηθνχ
ηεο πςειήο απνζηνιήο ηνπ, ην νπνίν ζα έρεη δηθή ηνπ πξφζβαζε θαη
θαηαζθεπέο αζθάιεηαο, κε πξφβιεςε γηα απνθπγή νηαζδήπνηε
παξελφριεζεο ηεο Φπιαθήο, αιι’ αληηζέησο δηεπθνιχλζεηο γηα
αγαζηή ζρέζε θαη ζπλεξγαζία κε απηήλ θαη κε ξπζκίζεηο
πξνζαξκνγήο πξνο ην αηζζεηηθφ πεξηβάιινλ ησλ παξαθείκελσλ
παξαδνζηαθψλ θηηζκάησλ.
2. 3 Ζ δηαξξχζκηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κνπζείνπ ζχκθσλα κε ηηο
ζχγρξνλεο κνπζεηνινγηθέο αληηιήςεηο θαη ε πξνο εμππεξέηεζε ησλ
ζθνπψλ ηνπ απφθηεζε δηα δσξεψλ, αγνξάο ή άιινπ λφκηκνπ ηξφπνπ
πάζεο θχζεσο απζεληηθψλ πνιεκηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο πεξηφδνπ
ηεο Κάρεο, ηεο Θαηνρήο θαη ηεο Αληίζηαζεο, θαζψο θαη άιισλ εηδψλ
εθζεζηαθήο, αξρεηαθήο θαη επηζηεκνληθήο αμίαο.
2.4 Ζ βαζηθή απνζηνιή ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλεη επίζεο ηε καθξάλ
θαλαηηζκνχ θαη κηζαιινδνμίαο δηαηήξεζε θαη παξάδνζε απφ γεληά
ζε γεληά δσληαλήο ηεο κλήκεο ησλ αγψλσλ θαη ησλ δεηλνπαζεκάησλ
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ηνπ θξεηηθνχ ιανχ θαη ησλ ζπκκάρσλ απηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
γεξκαλν-ηηαιηθήο θαηνρήο ζηε Κεγαιφλεζν, γεληθφηεξα δε ε
αμηνπνίεζε ηνπ Κνπζείνπ γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ηδαληθψλ θαη ησλ
αμηψλ ηεο θαηαιιαγήο, ηεο εηξήλεο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο
δεκηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο απνθπγήο ησλ παληφο είδνπο
ζπγθξνπζηαθψλ ηδεψλ θαη θαηαζηάζεσλ.
2.5 θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη πξνζέηη ε ππφκλεζε θαη αλάδεημε
πξνο παξαδεηγκαηηζκφ γεγνλφησλ ηεο πνιεκηθήο πεξηφδνπ θαη ησλ
πξψησλ ρξφλσλ πνπ αθνινχζεζαλ, άμησλ ηηκήο θαη κίκεζεο ή
απνζηξνθήο θαη θαηαδίθεο, κάιηζηα δε ε ηαθηηθή επηθνηλσλία κε ηηο
αξκφδηεο Αξρέο ηεο Πνιηηείαο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηεο
Θξήηεο, πξνο εηνηκαζία πιηθνχ, παηδαγσγηθά θαηάιιεινπ γηα
δηδαζθαιία ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο ηεο πνιεκηθήο πεξηφδνπ θαη
εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα παηδαγσγηθψο εππξφζδεθηε
θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ηνπ Κνπζείνπ κε ηα ζρνιεία.
2.6 ε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ησλ
Αξρείσλ ηεο κε θάζε ζρεηηθφ ηζηνξηθφ ηεθκήξην, ε Δηαηξεία επηδηψθεη
επίζεο ζπλεξγαζία κε ηελ Δθθιεζία, ηελ Πεξηθέξεηα θαη ελ γέλεη κε
ηα ζεζκηθά φξγαλα, θαζψο θαη κε ηνλ ιαφ ηεο Θξήηεο, κε ζηφρν ηελ
απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε επηκέξνπο δεηεκάησλ. Δηδηθφηεξα ε
Δηαηξεία, σο θνξέαο θαη εθθξαζηήο ηζηνξηθήο κλήκεο, ε νπνία
ζπλδηακνξθψλεη απηνζπλεηδεζία θαη θνζκναληίιεςε, επηδηψθεη
ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην θαη ην Πνιπηερλείν Θξήηεο, άιινπο
αξκφδηνπο επηζηεκνληθνχο θνξείο, εξεπλεηέο ηεο Ηζηνξίαο θαη ελ
γέλεη πλεπκαηηθνχο θαη θαιιηηερληθνχο δεκηνπξγνχο εζσηεξηθνχ θαη
εμσηεξηθνχ, γηα ηε κειέηε θαη κε απζηεξψο επηζηεκνληθά θξηηήξηα
θαηαγξαθή ηεο Ηζηνξίαο ηεο Φπιαθήο ηεο Αγηάο απ’ αξρήο κέρξη
ζήκεξα, θαζψο θαη άιισλ δεζκσηεξίσλ ηεο Θξήηεο, κε έκθαζε ζηελ
πεξίνδν ηεο Θαηνρήο θαη ηεο Αληίζηαζεο, ηελ ηεθκεξησκέλε
δηφξζσζε παζηθαλψο ηζηνξηθψλ ζθαικάησλ, ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
θαηλνκέλνπ παξαράξαμεο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Θξήηεο ησλ ρξφλσλ ηνπ
Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη κεηαγελεζηέξσο θαη ηε κε θάζε
πξφζθνξν ηξφπν αμηνπνίεζε θαη γλσζηνπνίεζε πνξηζκάησλ ησλ
εξεπλψλ.
2.7 Ζ ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαξκφδηνπο θνξείο θαζηέξσζε ζπλάμεσλ
κε ζπκκεηνρή λέσλ θαη λεαλίδσλ ηεο Θξήηεο κε θαηά πξνηεξαηφηεηα
απνγφλνπο ησλ ζηξαηησηψλ πνπ ζπλεπιάθεζαλ ζηελ Θξήηε θαηά ηε
Κάρε, ηελ Θαηνρή θαη ηελ Αληίζηαζε, κε ζηφρν ηελ αιιεινγλσξηκία,
ηε “ζπλάληεζή” ηνπο κε ηφπνπο θαη ζπκβάληα ηεο πνιεκηθήο
πεξηφδνπ, ηελ άζθεζή ηνπο ζην πλεχκα ηεο θαηαιιαγήο θαη ηε
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δέζκεπζή ηνπο γηα αγψλα ππέξ ηεο εηξήλεο θαη αληίζηαζεο ζε
θαηλφκελα θπιεηηθψλ θαη άιισλ δηαθξίζεσλ θαη αληηδεκνθξαηηθψλ
ηδενινγηψλ θαη ζπζηεκάησλ. Δάλ, σο ειπίδεηαη, ε ζρεηηθή εκπεηξία
νδεγήζεη ζε ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα, ε Δηαηξεία ελδείθλπηαη λα
ζπζηεκαηνπνηήζεη απηφ ην έξγν κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία, ζε
ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθά Ηδξχκαηα, Γηεζλνχο ρνιείνπ Κλήκεο,
Δηξήλεο θαη Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο θαη ηεο Εσήο, κε πξνγξάκκαηα
θνίηεζεο, πηζηνπνηνχκελα κε δηδαθηηθέο κνλάδεο (ECTSunits).
2. 8 Ζ Δηαηξεία απνβιέπεη ηέινο
α) ηε κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν ππφκλεζε θαηά θαηξνχο ζε
παγθξήηην επίπεδν ηεο επζχλεο γηα ηε ζπληήξεζε κλεκείσλ, ηάθσλ,
επηγξαθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ, ζρεηηθψλ κε ηελ πεξίνδν ηεο
θαηνρήο, θαζψο θαη γηα ηελ αλάδεημε ηφπσλ εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο,
φπσο π.ρ. καξηπξηθψλ ρσξηψλ, πεξηνρψλ δηακνλήο αληηζηαζηαθψλ
Θιηκαθίσλ, ζπγθξνχζεσλ θαη άιισλ αμηνκλεκφλεπησλ πεξηζηαηηθψλ.
β) ηελ απφθηεζε θαη αμηνπνίεζε θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ
παξαπιήζηνπ ζθνπνχ ή πάλησο ππεξεηηθψλ ηνπ ζθνπνχ ηεο
Δηαηξείαο.
Άξζξν 3
Δθηέιεζε ζθνπνχ – Πεξηνπζία ηεο Δηαηξείαο-Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο
3.1 Ζ εθηέιεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο κε θεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο
επηδηψθεηαη κε θάζε πξφζθνξν θαη λφκηκν ηξφπν, εηδηθφηεξα δε κε ηε
ζπλδξνκή ησλ θίισλ απηήο, ησλ θαηά πεξίπησζε αξκνδίσλ
θξαηηθψλ θαη άιισλ Αξρψλ, ηελ αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη άιισλ Οξγαληζκψλ εζσηεξηθνχ θαη
εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη κε ηελ αλάπηπμε επηζηεκνληθψλ,
θαιιηηερληθψλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κε ηελ αμηνπνίεζε
ηπρφλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο.
3.2 Πξνζθνξέο πξνο ηελ Δηαηξεία κπνξνχλ επίζεο λα ζπλίζηαληαη ζε
εζεινληηθή εξγαζία, θάιπςε δαπαλψλ ηεο, αληηθείκελα θαηάιιεια
γηα ην Κνπζείν, ηα Γξαθεία ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο ηεο, βηβιία
ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή ηεο Δηαηξείαο, θσηνγξαθίεο, αξρεηαθφ,
νπηηθναθνπζηηθφ, πεξηνπζηαθφ θαη νπνηνδήπνηε άιιν ρξήζηκν αγαζφ.
3.3 Κε απφθαζε ηνπ Δ.., ηελ νπνία πξνηείλεη ην Γ.., ε Δηαηξεία
απνλέκεη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα,
νξγαληζκνχο θ.ιπ., πνπ κε νηθνλνκηθέο εηζθνξέο ή άιινπο ηξφπνπο
ζπληεινχλ κεγάισο ζηελ πξναγσγή ηνπ έξγνπ απηήο.
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ΘΔΦΑΙΑΗΟN Β΄
Γηνηθεηηθή Γηάξζξσζε ηεο Δηαηξείαο
Άξζξν 4
Όξγαλα ηεο Δηαηξείαο
4.1 Όξγαλα ηεο Δηαηξείαο είλαη:
α) Ο Πξφεδξνο ηεο Δηαηξείαο
β) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (εθεμήο Γ..)
γ) Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην (εθεμήο E..)
δ) Οη Δπηηξνπέο
4.2 Ζ Δηαηξεία έρεη δηνηθεηηθή απηνηέιεηα.
Άξζξν 5
Πξφεδξνο ηεο Δηαηξείαο – Αξκνδηφηεηεο
5.1 Πξψηνο Πξφεδξνο ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη δηά ηνπ παξφληνο ν
Αιέμαλδξνο Θ. Παπαδεξφο. Ζ ζεηεία ηνπ ιήγεη σο θαη εθείλε ηνπ
πξψηνπ Γ.. Σνπο επφκελνπο Πξνέδξνπο ηεο Δηαηξείαο εθιέγεη ην Δ..
σο νξίδεη ην άξζξν 6.
5.2 Ο Πξφεδξνο εθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία ελψπηνλ ησλ Γηθαζηηθψλ
θαη άιισλ Αξρψλ ή Οξγαληζκψλ, θαζψο θαη φπνπ αιινχ ελδείθλπηαη
ή δεηείηαη εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο.
5.3 Δίλαη Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη κεηέρεη ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην σο
ζχλδεζκνο απηνχ κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, εηζεγείηαη ηα πξνο
ζπδήηεζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Δηαηξεία θαη αλήθνπλ ζηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ Δ. ή παξαπέκπνληαη ζε απηφ κε απφθαζε ηνπ Γ..,
ή πξνηείλνληαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δηαηξείαο απφ κέινο ή κέιε ηνπ
Δ.. ή θαη ηξίηνπο.
5.4 Γεζκεχεη ηελ Δηαηξεία έλαληη ηξίησλ.
5.5 Έρεη ηελ επνπηεία Δπηηξνπψλ ή άιισλ νξγάλσλ θαη δξάζεσλ ηεο
Δηαηξείαο.
5.6 Απνθαζίδεη επί παληφο δεηήκαηνο, ην νπνίν δελ ππάγεηαη ζηελ
απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ ηεο Δηαηξείαο.
5.7 Κε απφθαζή ηνπ ν Πξφεδξνο κπνξεί λα αλαζέηεη, νιηθά ή κεξηθά,
ηελ άζθεζε εμνπζηψλ ή αξκνδηνηήησλ ηνπ, θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε,
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δηνίθεζε ή δηεχζπλζε ππνζέζεσλ ή ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο
ζε έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ Γ.. ή θαη ζε ηξίηα θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα, νξίδνληαο κε ηελ απφθαζε απηή θαη ηα ζέκαηα, γηα ηα
νπνία κεηαβηβάδεηαη ε εμνπζία ηνπ, θαζψο θαη ε δηάξθεηα ηεο
εμνπζηνδφηεζεο.
Άξζξν 6
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
6.1 Κέιε ηνπ πξψηνπ Γ. .:
α) Αιέμαλδξνο Θ. Παπαδεξφο, Πξφεδξνο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Γ. .
β) Γήκεηξα Γξαθάθε, Πξντζηακέλε ηνπ Αγξνηηθνχ Θαηαζηήκαηνο
Θξάηεζεο Αγηάο, σο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. Σε ζέζε απηή θαηέρεη
πάληνηε ν Πξντζηάκελνο ηνπ Αγξνηηθνχ Θαηαζηήκαηνο Θξάηεζεο
Αγηάο, αλεμαξηήησο ηνπ ηίηινπ ηνλ νπνίνλ ελδέρεηαη λα θέξεη ζην
κέιινλ ην Θαηάζηεκα απηφ.
γ) Αλδξηαλάθεο Κηραήι, Δπίηηκνο Έθνξνο Αξραηνηήησλ.
δ) Βιαβνγηιάθεο Κηραήι, Ηεξέαο – Ηζηνξηθφο Δξεπλεηήο.
ε) Ιηνλάθεο Ησάλλεο, Γηθεγφξνο.
ζη) Πξσηνπαπαδάθεο Δπάγγεινο, Θαζεγεηήο ηεο Φηινζνθηθήο
ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελσλ.
δ) έκθνγινπ Καξθέιια, Αξρηηέθησλ Κεραληθφο.
6.2 Κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο Θαηαζηαηηθνχ ζην Βηβιίν
Δηαηξεηψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Υαλίσλ ν Πξφεδξνο ζπγθαιεί ηα κέιε ζε
πξψηε ζπλεδξία, θαηά ηελ νπνία γίλεηαη αλάζεζε θαζεθφλησλ
Β΄Αληηπξνέδξνπ, Γελ. Γξακκαηέα, Σακία θαη ηπρφλ άιισλ
αξκνδηνηήησλ.
6.3 Σν Γ.. δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, εθηφο απφ
εθείλεο πνπ ην παξφλ Θαηαζηαηηθφ αλαζέηεη ζε άιια φξγαλα.
6.4 Ζ ζεηεία ηνπ πξψηνπ Γ.. ιήγεη 60 εκέξεο κεηά απφ ηα Δγθαίληα
ηνπ Κνπζείνπ. Δληφο ησλ πξψησλ δέθα (10) εκεξψλ ηνπ δηκήλνπ
απηνχ ην Γ.. ππνβάιιεη ζην Δ. . θαηάινγν πξνζψπσλ, θαη’
αιθαβεηηθή ζεηξά, πξνο επηινγή:
α) Λένπ Πξνέδξνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Γ..,
β) Γηεπζπληή ηνπ Κνπζείνπ θαη
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γ) κειψλ ηνπ λένπ Γ.. ηεο Δηαηξείαο.
6.5 Δθιφγηκνη γηα ηηο ζέζεηο απηέο κπνξνχλ λα είλαη θαη κέιε ηνπ
απεξρφκελνπ Γ.., ή Πξντζηάκελνη Δπηηξνπψλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ
επηινγή ησλ πξνζψπσλ απηψλ νινθιεξψλεηαη εληφο ησλ επνκέλσλ
είθνζη (20) εκεξψλ, νπφηε ν Πξφεδξνο ηεο Δηαηξείαο αλαθνηλψλεη
εγγξάθσο ζηνπο εθιεγέληεο ηα ηεο εθινγήο απηψλ θαη νξίδεη ηφπν
πξψηεο ζπλεδξίαο εληφο ησλ επνκέλσλ δέθα (10) εκεξψλ. Θαηά ηε
ζπλεδξία απηή, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ απεξρφκελνπ πξψηνπ
Πξνέδξνπ θαη ζπκκεηνρή κειψλ ηνπ πξψηνπ πκβνπιίνπ, γίλεηαη ε
παλεγπξηθή παξάδνζε θαη παξαιαβή εμνπζηψλ θαη θαζεθφλησλ, ε
άζθεζε ησλ νπνίσλ απφ ην λέν πκβνχιην αξρίδεη ηελ επνκέλε ηεο
παξέιεπζεο ησλ 60 εκεξψλ, νπφηε νξίδνληαη θαη νη αξκνδηφηεηεο
ησλ κειψλ ηνπ λένπ πκβνπιίνπ, ε δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ νπνίνπ ζην
εμήο είλαη πεληαεηήο.
6.6 Δλεξγά ή δηαηειέζαληα κέιε ηνπ Γ.. κπνξνχλ λα είλαη ππνςή
θηα γηα ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δηαηξείαο. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε
ιφγν κείλεη θελή ε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δηαηξείαο ή κέινπο ηνπ
Γ.., ε αληηθαηάζηαζή ηνπ γηα ην ππφινηπν δηάζηεκα γίλεηαη ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία.
6.7 Σα κέιε ηνπ Δ. . θαη ηνπ Γ. . δελ ακείβνληαη γηα ην έξγν ηνπο
ζηα πκβνχιηα απηά. Όηαλ φκσο ε Δηαηξεία έρεη ηελ νηθνλνκηθή
δπλαηφηεηα κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη νδνηπνξηθά ή άιια έμνδα θαη
εκεξήζηα απνδεκίσζε γηα ππεξεζηαθέο κεηαθηλήζεηο, πνπ
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ησλ Πξνέδξσλ ησλ δχν πκβνπιίσλ.
6.8 Ζ απφθαζε ηνπ Δ. . γηα ηελ εθινγή θαη ηνλ δηνξηζκφ Γηεπζπληή
ηνπ Κνπζείνπ πεξηιακβάλεη νξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ θαη
αξκνδηνηήησλ απηνχ, θαζψο θαη φια ηα λφκηκα ζηνηρεία ηεο
κεη’απηνχ ζχκβαζεο εξγαζίαο, ε νπνία ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ εθιεγκέλνπ Γηεπζπληή.
Αξζξν 7
Δπνπηηθφ πκβνχιην
7.1 ην Δπνπηηθφ πκβνχιην θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ νη εθάζηνηε
θαηέρνληεο ηα αθφινπζα αμηψκαηα: Αξρηεπίζθνπνο Θξήηεο,
Πεξηθεξεηάξρεο Θξήηεο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Υαλίσλ, Γήκαξρνο
Υαλίσλ, Πξφεδξνο ηνπ Παγθνζκίνπ πκβνπιίνπ Θξεηψλ (ηα αλσηέξσ
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κέιε

ηνπ πκβνπιίνπ κπνξνχλ

λα

νξίδνπλ

αλαπιεξσηέο),

ν

Πξφεδξνο ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Υαλίσλ, ν Πξφεδξνο ηεο
Δηαηξείαο Θξεηηθψλ πνπδψλ-΄Ηδξπκα Θαςσκέλνπ, έλα κέινο ηνπ
επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Οξζνδφμνπ Αθαδεκίαο Θξήηεο,
νξηδφκελν απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γελ. Γηεπζπληή απηήο, θαη ν
Πξφεδξνο ηεο Δηαηξείαο ηνπ Κνπζείνπ. Αλ θάπνην απφ ηα αλσηέξσ
αμηψκαηα παχζεη λα ππάξρεη ή αλ ν θέξσλ απηφ δελ ζειήζεη λα
κεηέρεη
ζην
πκβνχιην,
ηε
ζέζε
ηνπ
θαηαιακβάλεη πξφζσπν επηιεγφκελν απφ ην Γ..
7.2 Αξκνδηφηεηεο Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ
Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην:
α) Δθιέγεη ηνπο κειινληηθνχο Πξνέδξνπο ηεο Δηαηξείαο θαη ηα κέιε
ηνπ Γ. .
β) Δγθξίλεη ηελ εηήζηα έθζεζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο Δηαηξείαο θαη
ηνλ απνινγηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
επφκελνπ έηνπο, ηελ απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γ.. απφ θάζε επζχλε
γηα ηελ παξειζνχζα ρξήζε.
γ) Απνθαζίδεη επί ζεκάησλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ Θαηαζηαηηθνχ θαη επί
ζεκάησλ, ηα νπνία παξαπέκπνληαη ζε απηφ κε απφθαζε ηνπ Γ.. ή
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δηαηξείαο.
δ) Κεξηκλά γηα ηε ζηήξημε ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ πξναγσγή ηνπ έξγνπ
απηήο.
7.3 Ιεηηνπξγία ηνπ Δ. .
Σν Δ. . ζπλέξρεηαη ζε ζπλεδξία δπν θνξέο θαη’ έηνο ζε ηφπν θαη
ρξφλν πνπ ην ίδην επηιέγεη, ή θαη εθηάθησο ζε πεξίπησζε αλάγθεο.
Δλδηακέζσο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε ηειεδηάζθεςε ή άιινπο
ηξφπνπο δηθήο ηνπ επηινγήο. Θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξία ηνπ ην Δ. .
εθιέγεη Πξφεδξν θαη Γεληθφ Γξακκαηέα θαη νξίδεη ηε δηάξθεηα ηεο
ζεηείαο ησλ ζε απηέο ηηο ηδηφηεηεο.
Αξζξν 8
Δπηηξνπέο θαη ψκα πκβνχισλ ηεο Δηαηξείαο
8.1 Γηα ηελ εθηέιεζε νξηζκέλνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ ηεο
Δηαηξείαο, ην Γ.. κπνξεί λα ζπγθξνηεί Δπηηξνπέο ηεο Δηαηξείαο, λα
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επηιέγεη ηα γηα θάζε έξγν θαηάιιεια πξφζσπα, λα ξπζκίδεη ηα ηεο
δηνίθεζεο, ηνπ έξγνπ θαη ηεο δηάξθεηαο απηψλ.
8.2 Σα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ απνηεινχληαη είηε απφ εζεινληέο, είηε
θαη απφ ακεηβφκελνπο ζπλεξγάηεο, εθ’ φζνλ επηηξέπνπλ ηνχην ηα
νηθνλνκηθά ηεο Δηαηξείαο.
8.3 Σν ψκα πκβνχισλ ηεο Δηαηξείαο ζπγθξνηείηαη απφ εζεινληέο,
ηνπο νπνίνπο εληάζζεη ηηκεηηθψο ζην ψκα απηφ ην Γ.. θαη νξίδεη
ηελ αξκνδηφηεηα θαη ην πξνο εθηέιεζε έξγν ελφο εθάζηνπ εμ απηψλ,
ελδερνκέλσο δε θαη ζπιινγηθψλ δξάζεψλ ηνπο.
Άξζξν 9
Γηαρείξηζε
9.1 Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο θαηαηίζεληαη ζε ηξαπεδηθνχο
ινγαξηαζκνχο πνπ ζα αλνηρζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ ζηε ζπλνπηηθή
επσλπκία Δηαηξεία Κνπζείνπ Αγηάο. Σν Γ. . νξίδεη ηνλ ηξφπν
δηαρείξηζεο ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ θαη ξπζκίδεη θάζε άιιν ζρεηηθφ
δήηεκα.
9.2 Ο νηθνλνκηθφο έιεγρνο ηεο Δηαηξείαο δηεμάγεηαη απφ Οξθσηφ
Διεγθηή, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ην Δ.. Ο ειεγθηήο δελ δχλαηαη λα
είλαη ππάιιεινο ηεο Δηαηξείαο. Ο ειεγθηήο ειέγρεη φιε ηελ
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα
απηήο θαη ζπληάζζεη έθζεζε πξνο ην Γ. ., ε νπνία, καδί κε ηνλ
Απνινγηζκφ, ππνβάιινληαη ζην Δ. . πξνο έγθξηζε.
Άξζξν 10
Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο- Αλαζεσξήζεηο
10.1 Σν πξψην Γ.. ζπληάζζεη Θαλνληζκφ Δζσηεξηθήο Ιεηηνπξγίαο
ηεο Δηαηξείαο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηπρφλ αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο
ξπζκίζεσλ ηνπ Θαηαζηαηηθνχ θαη νδεγίεο νξγάλσζεο ηεο Δηαηξείαο,
θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ, ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα, πξνο
εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο.
10.2 Αλαζεσξήζεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ
Θαλνληζκνχ επηηξέπνληαη νζάθηο θξίλεηαη ηνχην αλαγθαίν, γίλνληαη
απφ ην Γ. . θαη εγθξίλνληαη απφ ην Δ. .
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