
Το Ενημερωτικό Δελτίο αυτό εί-
ναι το πρώτο της Επιστημονικής Εταιρί-
ας Πολιτικής Οικονομίας και εκδίδεται 
για να ενημερώνει τα μέλη και τους φί-
λους της για της δραστηριότητες της. Τα 
κείμενα που εμπεριέχονται είναι τα ακό-
λουθα. Πρώτον, ένα σύντομο ενημερωτι-
κό σημείωμα για το πώς αποφασίσθηκε 
η ίδρυση της Επιστημονικής Εταιρίας 
Πολιτικής Οικονομίας. Δεύτερον, η πρό-
ταση με βάση την οποία έγινε η ιδρυτική 
συγκέντρωση της. Τρίτον, το καταστατι-
κό της Επιστημονικής Εταιρίας Πολιτικής 
Οικονομίας. Τέλος συμπεριλαμβάνονται 
διάφορες ανακοινώσεις που ενδιαφέ-
ρουν τα μέλη και τους φίλους της Εταιρί-
ας. 

Αντί εισαγωγής 

Πως και γιατί ιδρύθηκε η Εταιρία Πολιτικής Οικονομίας 

Η προσπάθεια 
για την δημιουργία της 
Επιστημονικής Εταιρί-
ας Πολιτικής Οικονομί-
ας ξεκίνησε πριν μερι-
κά χρόνια. Σε πάρα 
πολλές συζητήσεις, 
ιδιαίτερα στα πλαίσια 
συνεδρίων και επιστη-
μονικών ημερίδων, επι-
σημάνθηκε από πολ-
λούς συνάδελφους η 
ανάγκη για την δημι-
ουργία μίας επιστημο-
νικής ένωσης αφιερω-
μένης στην Πολιτική 
Οικονομία. Η ανάγκη 
αυτή έγινε πιο πιεστική 
από τα ανησυχητικά 

δείγματα προσπαθειών 
εξοβελισμού της Πολιτι-
κής Οικονομίας από τα 
ελληνικά πανεπιστήμια 
από μέρους εκπροσώ-
πων των λεγόμενων 
ορθόδοξων Οικονομι-
κών. Πράγματι τα τε-
λευταία χρόνια έχει πα-
ρατηρηθεί μία σημαντι-
κή μείωση των ακαδη-
μαϊκών θέσεων που 
αφορούν πεδία της Πο-
λιτικής Οικονομίας κα-
θώς και ο παραμερι-
σμός της Πολιτικής Οι-
κονομίας σε πολλά πα-
νεπιστημιακά προ-
γράμματα σπουδών. Οι 

προσπάθειες αυτές 
εξοβελισμού όχι μόνο 
είναι επιστημονικά αδι-
καιολόγητες αλλά απο-
τελούν και ένδειξη του 
«ιμπεριαλισμού των 
ορθόδοξων Οικονομι-
κών» που από πολ-
λούς μελετητές έχει α-
ναδειχθεί. Μία τέτοια 
εξέλιξη σίγουρα θα 
έκανε πιο φτωχή την 
διδασκαλία και την 
έρευνα της επιστήμης 
της οικονομίας αλλά 
επίσης θα έκανε και 
πιο φτωχή την δημόσια 
συζήτηση για την οικο-
νομία και τα ζητήματα 
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Γεν. Συνέλευση 
και εκλογή ΔΣ 
της Εταιρίας 
Πολ. Οικονομί-
ας: 
 
Σάββατο 
20/12/2008 
Οικονομικό 
Τμήμα ΕΚΠΑ 
Ευριπίδου 18, 
6ος όροφος. 
 
Έναρξη διαδι-
κασίας & εγ-
γραφή νέων 
μελών: 11πμ. 



της. Άλλωστε η τρέ-
χουσα οικονομική κρί-
ση επισημαίνει για 
άλλη μία φορά τα επι-
στημονικά προβλήμα-
τα της προσέγγισης 
των ορθόδοξων Οικο-
νομικών και την επικαι-
ρότητα της Πολιτικής 
Οικονομίας. 

Εκτός από τον 
κίνδυνο 
«επιστημονικής υπε-
ρορίας» της Πολιτικής 
Οικονομίας, μία σειρά 
άλλοι λόγοι συνέτειναν 
στην ανάγκη δημιουρ-
γίας της Εταιρίας. 
Ένας βασικός λόγος 
είναι η απουσία στη 
χώρα μας ενός οργα-
νωμένου πλαισίου συ-
νεύρεσης και συνεργα-
σίας των οικονομολό-
γων που ακολουθούν 
την προσέγγιση της 
Πολιτικής Οικονομίας. 
Αντιθέτως, σε πολλές 
άλλες χώρες υπάρ-
χουν εδώ και πολλά 
χρόνια ενώσεις και ε-
ταιρίες Πολιτικής Οικο-
νομίας με μακρόχρονη 
και έντονη δραστηριό-
τητα και σημαντική ε-
πιστημονική συμβολή. 
Η δημιουργία ενός τέ-
τοιου οργανωμένου 
πλαισίου συνεργασίας 
θα συμβάλλει στην 
ενίσχυση τόσο των 
εγχώριων δραστηριο-
τήτων (προώθηση δι-
δακτορικών, ενίσχυση 
της ακαδημαϊκής θέ-
σης της Πολιτικής Οι-
κονομίας κλπ.) όσο και 
των διεθνών διασυνδέ-
σεων και επαφών. 

Οι προβληματι-
σμοί αυτοί πρυτάνευ-
σαν σε όλες σχεδόν τις 

επίσημες και ανεπίση-
μες συζητήσεις των 
προηγούμενων χρό-
νων. Τελικά, στις 
1/2/2008 , μετά από 
την κυκλοφορία 
έγγραφης πρότασης 
για την δημιουργία Ε-
ταιρίας Πολιτικής Οικο-
νομίας, πραγματο-
ποιήθηκε σε αίθουσα 
του Τμήματος Οικονο-
μικών του Εθνικού Κα-
ποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών συνά-
ντηση στην οποία συμ-
μετείχε σημαντικός 
αριθμός συναδέλφων. 
Στη συνάντηση αυτή 
συμφωνήθηκε η 
ίδρυση της Επιστημο-
νικής Εταιρίας Πολιτι-
κής Οικονομίας, συζη-
τήθηκε και εγκρίθηκε 
το σχέδιο καταστατι-
κού και εκλέχθηκε τε-
τραμελής προσωρινή 
συντονιστική επιτροπή 
(επιφορτισμένη με την 
διεκπεραίωση των α-
ναγκαίων πρακτικών 
ζητημάτων για την τυ-
πική ίδρυση της εταιρί-
ας). Στην επιτροπή 
αυτή μετέχουν οι: Κου-
ντούρης Μάνος 
(Τμήμα Οικονομικών 
ΕΚΠΑ), Μαυρουδέας 
Σταύρος (Τμήμα Οικο-
νομικών Παν. Μακεδο-
νίας), Μυλωνάκης Δη-
μήτρης (Τμήμα Οικο-
νομικών Παν. Κρήτης), 
Ψαλιδόπουλος Μιχά-
λης (Τμήμα Οικονομι-
κών ΕΚΠΑ). Ακολού-
θως συγκεντρώθηκαν 
οι αναγκαίες υπογρα-
φές και κατατέθηκε η 
αίτηση ίδρυσης της 
εταιρίας και έγκρισης 
του καταστατικού της 

στο αρμόδιο δικαστή-
ριο. Η αίτηση εκδικά-
σθηκε στις 17 Νοεμ-
βρίου 2008 και η τυπι-
κή νομική διαδικασία 
αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί σύντομα. 

Σε επόμενη 
συνεδρίαση της συντο-
νιστικής επιτροπής 
αποφασίσθηκε η 1η 
τακτική Γενική Συνέ-
λευση των μελών, αμέ-
σως μετά την απόκτη-
ση νομικής προσωπι-
κότητας, για εκλογή 
Διοικητικού Συμβουλί-
ου και Ελεγκτικής Επι-
τροπής, σύμφωνα με 
το καταστατικό να γίνει 
το Σάββατο 20 Δε-
κεμβρίου 2008 
στην Αθήνα. 

Η 1η Γενική 
Συνέλευση και οι εκλο-
γές για Διοικητικό Συμ-
βούλιο θα γίνουν στο 
Τμήμα Οικονομικών 
του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, στην αίθουσα 
μεταπτυχιακών, στο 
κτίριο της οδού Ευριπί-
δου 18, 6ος όροφος. 
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Τα τελευταία χρό-
νια έχει αρχίσει να γίνεται 
αισθητό και στη χώρα μας 
αυτό που εδώ και καιρό έχει 
συμβεί στον αγγλοσαξωνικό 
τουλάχιστον κόσμο: η μελέ-
τη των οικονομικών σχέσε-
ων ηγεμονεύεται ολοένα και 
πιο ασφυκτικά από τα ορ-
θόδοξα Οικονομικά και ταυ-
τόχρονα κάθε διαφορετική 
προσέγγιση περιθωριοποι-
είται ασφυκτικά. Αυτή η 
περιθωριοποίηση αφορά 
τόσο την Πολιτική Οικονομί-
α (σε όλα τα βασικά ρεύμα-
τά της) όσο ακόμα και ετε-
ρόδοξα επιστημονικά ρεύ-
ματα που βρίσκονται μεταξύ 
της μη-κοινωνικής προσέγ-
γισης των Οικονομικών και 
της αναφερόμενης στις κοι-
νωνικές σχέσεις προσέγγι-
σης της Πολιτικής Οικονομί-
ας. 

Η τάση αυτή δεν 
βασίζεται σε κάποια επιστη-
μονική και αναλυτική υπε-
ροχή των Οικονομικών 
έναντι της Πολιτικής Οικο-
νομίας. Στο τομέα αυτό οι 
αδυναμίες των πρώτων 
γίνονται ολοένα και πιο ο-
ρατές σε ένα ευρύτερο κοι-
νό ακόμη και μέσα στα 
πλαίσια της δικής τους πα-
ράδοσης. Μετά από αρκε-
τές δεκαετίες δομικών προ-
βλημάτων και αναδιαρθρώ-
σεων του κοινωνικο-
οικονομικού συστήματος, η 
αδυναμία της αγνοούσας τις 
κοινωνικές σχέσεις και επι-
κεντρωνόμενης σε ατομιστι-
κώς δρώντα υποκείμενα 
αντίληψης των ορθόδοξων 
Οικονομικών να δώσει ικα-
νοποιητικές ερμηνείες και 
αποτελεσματικές προτάσεις 
πολιτικής είναι πλέον κοινό 
μυστικό. Αντιθέτως, η τάση 
ασφυκτικής κυριαρχίας τους 
βασίζεται κυρίως σε ισχυρές 
οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτικές τάσεις συντηρητι-
κοποίησης που επικρατούν 
τις τελευταίες δεκαετίες του-
λάχιστον στις δυτικές κοινω-
νίες. 

Αυτή η αυξανόμε-
νη ηγεμονία των ορθόδο-

ξων Οικονομικών έναντι της 
Πολιτικής Οικονομίας και 
άλλων ετερόδοξων προσεγ-
γίσεων έχει αρχίσει να φαί-
νεται με πολλούς τρόπους. 
Πρώτον, παρατηρείται η 
συστηματική προσπάθεια 
επιβολής στα τμήματα Οικο-
νομικών ενός ομοιόμορφου 
και τυποποιημένου προ-
γράμματος σπουδών από 
το οποίο όχι μόνο απουσιά-
ζουν κριτικές, κοινωνικές 
και ετερόδοξες προσεγγί-
σεις αλλά πλέον αμφισβη-
τείται ακόμη και η ανάγκη 
σπουδής της ιστορίας της 
οικονομικής σκέψης (καθώς 
στα πλαίσια της δεν μπορεί 
να υποστηριχθεί βάσιμα η 
μοναδικότητα της ορθόδο-
ξης προσέγγισης). Τις ίδιες 
(αν όχι μεγαλύτερες) ηγεμο-
νιστικές πιέσεις αντιμετωπί-
ζουν η Πολιτική Οικονομία 
και οι άλλες ετερόδοξες 
οικονομικές προσεγγίσεις 
στα τμήματα επιστημών της 
Διοίκησης, Περιφερειακής 
Ανάπτυξης κ.λπ. και γενικό-
τερα στους τομείς (ή υποτο-
μείς) οικονομικής επιστήμης 
των διάφορων πανεπιστημι-
ακών τμημάτων. Δεύτερον, 
έχει ήδη διαφανεί σε πολλές 
περιπτώσεις σε προκηρύ-
ξεις γνωστικών αντικειμέ-
νων και σε εξελίξεις μελών 
ΔΕΠ μία συστηματική προ-
σπάθεια παραγκωνισμού 
γνωστικών αντικειμένων και 
επιστημόνων που δεν συ-
μπλέουν με τα κυρίαρχα 
θέσφατα. 

Στο βαθμό που 
επικρατήσει αυτή η τάση 
ασφυκτικής κυριαρχίας των 
ορθόδοξων Οικονομικών 
και παραγκωνισμού της 
Πολιτικής Οικονομίας (αλλά 
και άλλων ετερόδοξων προ-
σεγγίσεων), αυτό θα συνε-
παγόταν το φτώχεμα του 
χώρου της Οικονομικής 
Σκέψης στη χώρα μας. Ειδι-
κότερα, για τα προγράμμα-
τα σπουδών θα σημαίνει 
την αποστέρηση τους από 
την πολυφωνία, τις κριτικές 
αναφορές αλλά και την ίδια 
την γνώση της ιστορικής 

διαδρομής της οικονομικής 
επιστήμης. Όσον αφορά την 
επιστημονική έρευνα και τις 
ευρύτερες οικονομικές συ-
ζητήσεις θα σημαίνει τον 
περιορισμό τους στα μυω-
πικά πλαίσια της ορθόδο-
ξης θεώρησης που συνειδη-
τά παραγνωρίζει την κοινω-
νική διάσταση των οικονομι-
κών σχέσεων σε μία εποχή 
μάλιστα που η τελευταία 
γίνεται πιο αισθητή παρά 
ποτέ. 

Για όλους τους 
προαναφερθέντες λόγους η 
δημιουργία μίας επιστημονι-
κής Εταιρείας Πολιτικής 
Οικονομίας είναι σήμερα 
αναγκαία. Μία τέτοια επι-
στημονική ένωση, στο βαθ-
μό που θα συσπειρώσει 
όλους όσους ασχολούνται 
με την μελέτη των οικονομι-
κών σχέσεων από μία κοι-
νωνική σκοπιά, θα δώσει 
μία αισθητή ώθηση και στή-
ριξη στην προσέγγιση αυτή. 
Αυτός άλλωστε προτείνεται 
να είναι και ο βασικός στό-
χος της επιστημονικής εται-
ρείας αυτής. Ενδεικτικά, οι 
δραστηριότητες της μπορεί 
να περιλαμβάνουν: 

Ι. την έκδοση ενός 
περιοδικού ενημερωτικού 
δελτίου (newsletter), που 
αργότερα μπορεί να μετεξε-
λιχθεί σε επιστημονικό περι-
οδικό 

2. την διοργάνωση 
μίας ετήσιας συνάντησης, 
που αργότερα μπορεί να 
μετεξελιχθεί σε επιστημονι-
κό συνέδριο 

3. την επαφή και 
συνεργασία με άλλες αντί-
στοιχες ενώσεις στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό 

4. την παρέμβαση 
με μελέτες και άλλα πρό-
σφορα μέσα στα ζητήματα 
της οικονομίας και στα ζητή-
ματα που αφορούν τις οικο-
νομικές σπουδές (τόσο 
στην τριτοβάθμια όσο και 
στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση).  

Πρόταση για τη δημιουργία ελληνικής Εταιρίας Πολιτικής Οικονομίας 
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Σελίδα 4 Eταιρία Πολιτικής Οικονομίας 

 ΑΡΘΡΟ 1ο 
Ιδρύεται, με έδρα 

την Αθήνα, μη κερδοσκο-
πικό Σωματείο με την 
επωνυμία «Επιστημονική 
Εταιρεία Πολιτικής Οικο-
νομίας», και γραφεία 
στην οδό ..................., 
……...., Αθήνα. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Σκοπός του Σω-

ματείου είναι η προαγω-
γή της διδασκαλίας, 
έρευνας και διάδοσης 
της γνώσης στον τομέα 
της Πολιτικής Οικονομί-
ας. 

Αναλυτικότερα, 
οι σκοποί του Σωματείου 
θα είναι: 
 (i) η προβολή του ρόλου 
και της σημασίας της 
Πολιτικής Οικονομίας 
στην μελέτη της οικονο-
μίας και της κοινωνίας 
και στην εκπόνηση οικο-
νομικής και κοινωνικής 
πολιτικής. 
 (ii) η διοργάνωση ή η 
υποστήριξη της διοργά-
νωσης διαλέξεων, σεμι-
ναρίων, συναντήσεων, 
συνεδρίων και εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων 
προς όφελος των μελών 
ή / και του κοινού. 
 (iii) η διεύθυνση ή η ανά-
θεση επιστημονικής 
έρευνας, η δημοσίευση 
των σχετικών αποτελε-
σμάτων, καθώς και η 
σύσταση σχετικών κέ-
ντρων ή ομάδων. 
 (iν) η εκτύπωση, δημο-
σίευση και διανομή επι-
στημονικού περιοδικού, 
βιβλίων, φυλλαδίων και 
εργασιών σχετικά με 
τους στόχους και το έργο 
του Σωματείου. 

 (v) η παρουσίαση - με 
γραπτά ή προφορικά 
μέσα - θεμάτων που θε-
ωρεί το Σωματείο ότι 

άπτονται των στόχων 
του προς δημόσιους και 
άλλους φορείς. 
 (vi) η απόκτηση, συλλο-
γή και αποδοχή οικονομι-
κών πόρων μέσω επιχο-
ρηγήσεων, δωρεών, 
συνδρομών, κληροδοτη-
μάτων και άλλων νομί-
μων μεθόδων, καθώς και 
η χρησιμοποίηση αυτών 
των πόρων για την 
προώθηση των στόχων 
του Σωματείου. 
 (νii) η συνεργασία / 
πρόσληψη και οικονομι-
κή υποστήριξη προσώ-
πων και φορέων  
(viii) η ανάπτυξη σχέσε-
ων επικοινωνίας και συ-
νεργασίας καθώς και η 
δυνατότητα σύνδεσης με 
όποιο φορέα έχει παρό-
μοιους ή συναφείς στό-
χους σε εθνικό ή διεθνές 
επίπεδο και η συμμετοχή 
σε ανάλογες εκδηλώσεις. 
 (ix) η με κάθε νόμιμο 
τρόπο προώθηση, και η 
ενδεχόμενη διεύρυνση, 
των στόχων του Σωμα-
τείου καθώς και η εν γέ-
νει προαγωγή του επι-
στημονικού διαλόγου σε 
θέματα Πολιτικής Οικο-
νομίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο  
Τα μέλη του Σω-

ματείου διακρίνονται σε 
τακτικά και επίτιμα. 
Τακτικά μέλη μπορούν 
να γίνουν πρόσωπα που 
ασχολούνται ή έχουν 
ασχοληθεί με τη διδα-
σκαλία, την πρακτική, 
την έρευνα ή τη μελέτη 
του πεδίου της Πολιτικής 
Οικονομίας και δηλώ-
νουν ότι αποδέχονται 
χωρίς επιφύλαξη τις δια-
τάξεις αυτού του κατα-
στατικού και τις νόμιμες 
αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης. Σχετικές  

Καταστατικό της Εταιρίας Πολιτικής Οικονομίας 

πανεπιστημιακές σπουδές 
και ανάλογη ερευνητική ή/
και διδακτική εμπειρία θεω-
ρούνται ως απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την κτή-
ση ιδιότητας του τακτικού 
μέλους. 
 Ως επίτιμα μέλη 
ορίζονται με εισήγηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου και 
απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης τα πρόσωπα εκείνα 
που με το κύρος τους και 
τις ενέργειές τους βοήθη-
σαν στην ανάπτυξη και 
προαγωγή της διδασκαλίας, 
έρευνας και διάδοσης της 
γνώσης στον τομέα της Πο-
λιτικής Οικονομίας.  
 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
Για να γραφτεί κά-

ποιος μέλος του Σωματείου 
πρέπει να υποβάλει 
έγγραφη αίτηση προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Στην 
αίτηση αυτή θα ζητά την 
εγγραφή του στο Μητρώο 
Μελών και θα δηλώνει τον 
τόπο κατοικίας του, την η-
μερομηνία γέννησής του και 
το ότι αποδέχεται ανεπιφύ-
λακτα τις διατάξεις του Κα-
ταστατικού και τις νόμιμες 
αποφάσεις της Γενικής Συ-
νέλευσης. Κατά την υποβο-
λή της αίτησης θα καταβά-
λει το τέλος εγγραφής και 
την ετήσια συνδρομή. Η 
αίτηση πρέπει να προσυ-
πογράφεται και από δυο 
τακτικά μέλη του Σωματεί-
ου, διαφορετικά θα απορρί-
πτεται ως απαράδεκτη από 
το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο, εφόσον η αίτηση 
καλύπτει τις παραπάνω 
προϋποθέσεις και την κρί-
νει βάσιμη, αποδέχεται την 
αίτηση και με απόφασή του 
εγκρίνει την εγγραφή του 
αιτούντος στο Μητρώο Με-
λών. Σε κάθε άλλη περί-
πτωση η αίτηση απορρίπτε-
ται.  
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Το μέλος που έχει απο-
βληθεί έχει το δικαίωμα 
προσφυγής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 
88 του Αστικού Κώδικα.  
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
Τα τακτικά μέλη 

τα οποία είναι ταμειακά 
τακτοποιημένα δικαιού-
νται να λαμβάνουν μέρος 
και να ψηφίζουν στις Γε-
νικές Συνελεύσεις, να 
ελέγχουν κατά τις Γενικές 
Συνελεύσεις τις πράξεις 
της Διοίκησης, να εκλέ-
γουν και να εκλέγονται 
μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή της Εξελε-
γκτικής Επιτροπής, κα-
θώς επίσης να απολαμ-
βάνουν κάθε νόμιμα πα-
ρεχόμενη ωφέλεια και 
εξυπηρέτηση από την 
πλευρά του Σωματείου. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο  

 Το  Σωματείο 
διοικείται από επταμελές 
Διοικητικό Συμβούλιο 
που εκλέγεται κάθε δύο 
χρόνια με μυστική ψηφο-
φορία από τη Γενική Συ-
νέλευση. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο που εκλέχθη-
κε μ’ αυτόν τον τρόπο 
συνέρχεται, εντός 10 η-
μερών από την εκλογή 
του, σε συνεδρίαση με 
φροντίδα του συμβούλου 
που πλειοψήφησε. Εκλέ-
γει τον Πρόεδρο, τον Γε-
νικό Γραμματέα και τον 
Ταμία του Σωματείου και 
απονέμει επιμέρους υ-
πευθυνότητες στα υπό-
λοιπα μέλη. Η θητεία του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι διετής, αρχίζει την 
1η Μαϊου και τελειώνει 
την 30η Απριλίου του 
χρονικού αυτού διαστή-
ματος. Τα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου είναι 
από κοινού υπεύθυνα 
απέναντι στο Σωματείο 
για ζημιές που πιθανόν 
προκλήθηκαν από αμέ-
λεια ή παραδρομή τους,  

μπορούν δε να ανακλη-
θούν από τη Γενική Συ-
νέλευση με απόφαση 
που λαμβάνεται με πλει-
οψηφία τουλάχιστον των 
δύο τρίτων (2/3) των πα-
ρόντων.  
 

ΑΡΘΡΟ 9ο  
Το Διοικητικό 

Συμβούλιο συνεδριάζει 
τουλάχιστον μία φορά το 
τρίμηνο μετά από πρό-
σκληση του Προέδρου ή 
του Γενικού Γραμματέα 
στην οποία  ανακοινώνο-
νται τα θέματα της ημε-
ρήσιας διάταξης. Το Διοι-
κητικό Συμβούλιο συνε-
δριάζει εκτάκτως για συ-
γκεκριμένα ζητήματα 
όποτε παραστεί ανάγκη 
ή εάν το ζητήσουν τρεις 
(3) τουλάχιστον σύμβου-
λοι. Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο βρίσκεται σε α-
παρτία εφόσον κατά τις 
συνεδριάσεις του παρί-
στανται τέσσερα (4) του-
λάχιστον μέλη του. Οι 
αποφάσεις του Διοικητι-
κού Συμβουλίου λαμβά-
νονται κατά πλειοψηφία 
των παρόντων, σε περί-
πτωση δε ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο  

 Το Διοικητικό 
Συμβούλιο διοικεί σύμ-
φωνα με το Νόμο και το 
Καταστατικό και αποφα-
σίζει για κάθε θέμα που 
αφορά την εκπλήρωση 
των σκοπών του Σωμα-
τείου. Διαχειρίζεται την 
περιουσία του Σωματεί-
ου, λαμβάνει όλα τα εν-
δεικνυόμενα μέτρα για 
την αντιμετώπιση και 
λύση των διαφόρων ζη-
τημάτων που αφορούν 
το Σωματείο, διορίζει το 
αναγκαίο υπαλληλικό 
προσωπικό και καθορίζει 
την αντιμισθία αυτού. 
Εκτελεί τις αποφάσεις 
της Γενικής Συνέλευσης,  

εφαρμόζει το Κατα-
στατικό και αποφασί-
ζει για την συμμετοχή 
του Σωματείου σε 
άλλες Ενώσεις με συ-
ναφείς σκοπούς. 
 Το Διοικητικό 
Συμβούλιο υποχρεού-
ται να υποβάλλει κάθε 
χρόνο για έγκριση στη 
Γενική Συνέλευση τον 
απολογισμό και τον 
ισολογισμό του παρελ-
θόντος οικονομικού 
έτους (με ημερομηνία 
λήξης την 31η Δεκεμ-
βρίου).  
 

ΑΡΘΡΟ 11ο  
Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλί-
ου που απουσιάζει 
αδικαιολόγητα παρα-
πάνω από τέσσερις 
(4) κατά σειρά συνε-
δριάσεις ή καθυστερεί 
την καταβολή των 
συνδρομών του πάνω 
από δεκατρείς (13) 
μήνες, αντικαθίσταται 
με τη φροντίδα του 
Προέδρου από τον 
κατά σειρά επιτυχίας 
επιλαχόντα σύμβουλο. 
Παρόμοια αντικατά-
σταση μπορεί να γίνει 
το πολύ για τρεις (3) 
συμβούλους. Η αντι-
κατάσταση του Προέ-
δρου γίνεται πάντοτε 
με απόφαση της Γενι-
κής Συνέλευσης που 
λαμβάνεται με πλειο-
ψηφία τουλάχιστον 
των δύο τρίτων (2/3) 
των παρόντων. Σε 
περίπτωση που κά-
ποιο μέλος παραιτηθεί 
από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο, καλείται από 
τον Πρόεδρο να το 
αντικαταστήσει ο κατά 
σειρά επιτυχίας επιλα-
χών. Εάν δεν υπάρ-
χουν επιλαχόντες, συ-
γκαλείται η Γενική Συ-
νέλευση για να εκλέξει 
τον αντικαταστάτη του. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
Τα μέλη του Σωμα-

τείου θα πρέπει να καταβά-
λουν στο ταμείο του Σωμα-
τείου την προβλεπόμενη 
ετήσια συνδρομή το αργό-
τερο μέχρι την 31η Ιανουα-
ρίου κάθε χρόνου. Η ετήσια 
συνδρομή ορίζεται στο πο-
σό των 40 ευρώ, το δε τέ-
λος εγγραφής στο ποσό 
των 15 ευρώ. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί με από-
φασή του να αναπροσαρ-
μόζει (αυξομειώνει) τα πα-
ραπάνω ποσά. 

Κάθε μέλος δικαι-
ούται να αποχωρήσει οπο-
τεδήποτε από το Σωματείο, 
υποβάλλοντας αίτηση περί 
διαγραφής του, αλλά υπο-
χρεώνεται να καταβάλει τις 
τυχόν καθυστερούμενες 
μέχρι την ημέρα της δια-
γραφής ετήσιες συνδρομές 
του. 

Τα μέλη που έχουν 
καθυστερήσει την καταβο-
λή της ετήσιας συνδρομής 
δεν δικαιούνται να ψηφί-
ζουν στις Γενικές Συνελεύ-
σεις. Σε περίπτωση που η 
καθυστέρηση υπερβεί τους 
δέκα τρεις (13) μήνες, τα 
μέλη αυτά διαγράφονται 
μετά από απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Η 
επανεγγραφή τους γίνεται 
εάν και εφόσον καταβά-
λουν το τέλος εγγραφής και 
την ετήσια συνδρομή για το 
παρελθόν χρονικό διάστη-
μα και το τρέχον έτος. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  

Τα μέλη οφείλουν 
να συμμορφώνονται με τις 
διατάξεις του Καταστατικού 
και με τις νόμιμες αποφά-
σεις της Γενικής Συνέλευ-
σης και του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Αποβολή μέλους 
επιτρέπεται αν υπάρχει 
σπουδαίος λόγος και το 
αποφασίσει η Γενική Συνέ-
λευση.  
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ΑΡΘΡΟ 12ο  
 Ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
έχει την ευθύνη της εφαρ-
μογής των προγραμμάτων 
για την επίτευξη των σκο-
πών του Σωματείου, εκ-
προσωπεί το Σωματείο 
στα Δικαστήρια και σε κά-
θε δημόσια αρχή για κάθε 
υπόθεση ή διαφορά με 
αυτές, συγκαλεί, προε-
δρεύει και διευθύνει τις 
συνεδριάσεις του Διοικητι-
κού Συμβουλίου και της 
Γενικής Συνέλευσης, δίνει 
το λόγο σε όσους το επι-
θυμούν και τον αφαιρεί 
από όσους εκτρέπονται, 
κηρύσσει την έναρξη και 
τη λήξη των συζητήσεων 
και των συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
και της Γενικής Συνέλευ-
σης, θέτει τα ζητήματα σε 
ψηφοφορία, εκτελεί τις 
αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των Γενι-
κών Συνελεύσεων, υπο-
γράφει μαζί με τον Γενικό 
Γραμματέα όλα γενικώς τα 
έγγραφα και τα εντάλματα 
πληρωμών καθώς και τα 
πρακτικά του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των Γενι-
κών Συνελεύσεων. Σε πε-
ρίπτωση που ο Πρόεδρος 
απουσιάζει ή κωλύεται, 
τον αναπληροί ο Γενικός 
Γραμματέας.  
 

ΑΡΘΡΟ 13ο  
 Ο Γενικός Γραμ-
ματέας επικουρεί τον Πρό-
εδρο στην εφαρμογή του 
προγράμματος του Σωμα-
τείου σύμφωνα με τις απο-
φάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου, επιβλέπει την 
καλή λειτουργία των γρα-
φείων του Σωματείου, τη 
διεξαγωγή της αλληλογρα-
φίας και υπογράφει μαζί 
με τον Πρόεδρο τα 
έγγραφα. Τηρεί τα πρακτι-
κά των συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου  

και συντάσσει με τη συ-
νεργασία του Προέδρου 
την έκθεση δραστηριοτή-
των του Σωματείου, η 
οποία υποβάλλεται στη 
Γενική Συνέλευση μία 
φορά το χρόνο. Φυλάει 
τις σφραγίδες, το αρχείο 
και τα υπόλοιπα βιβλία 
του Σωματείου. Σε περι-
πτώσεις απουσίας του ή 
κωλύματός του ο Γενι-
κός Γραμματέας ανα-
πληρώνεται από σύμ-
βουλο που ορίζεται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο  
 Ο Ταμίας είναι 
υπεύθυνος για την τήρη-
ση των απαραίτητων 
λογιστικών βιβλίων. 
Φροντίζει για την εί-
σπραξη των εσόδων του 
Σωματείου, υπογράφει 
τα εντάλματα πληρωμών 
και φροντίζει για την εξό-
φλησή τους. Καταθέτει 
σε Τράπεζα ή στο Ταχυ-
δρομικό Ταμιευτήριο τα 
έσοδα του Σωματείου 
μετά από απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
με την οποία ορίζονται 
τα ποσά που υποχρεώ-
νεται να καταθέσει, η 
συγκεκριμένη τράπεζα κι 
ο τρόπος κατάθεσης. 
Μαζί με τον Πρόεδρο 
συντάσσει τον απολογι-
σμό κάθε χρόνου. Φρο-
ντίζει για την καταβολή 
των οφειλόμενων φόρων 
και τελών προς το Δημό-
σιο. Υποβάλλει κάθε 
χρόνο στο Διοικητικό 
Συμβούλιο μαζί με τον/
τ ους  αρμόδ ι ο /ους 
σύμβουλο/ους κατάστα-
ση των καθυστερούμε-
νων εισφορών. Τον Τα-
μία αναπληρώνει κατά 
την απουσία του ένας 
σύμβουλος που ορίζεται 
από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο.   

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Οι Γενικές Συνε-

λεύσεις των μελών του 
Σωματείου είναι τακτικές 
και έκτακτες. Οι τακτικές 
γίνονται μια φορά το 
χρόνο την περίοδο Α-
πριλίου – Μαϊου. Οι 
έκτακτες γίνονται όποτε 
το κρίνει απαραίτητο το 
Διοικητικό Συμβούλιο ή 
όποτε το ζητήσει εγγρά-
φως το ένα πέμπτο (1/5) 
των ταμειακά τακτοποιη-
μένων μελών με αίτηση 
τους προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο στην οποία 
θα αναγράφεται το προς 
συζήτηση θέμα. Σ’ αυτήν 
την περίπτωση ο Πρόε-
δρος είναι υποχρεωμέ-
νος να συγκαλέσει τη 
Γενική Συνέλευση μέσα 
σε είκοσι (20) ημέρες 
από την υποβολή της 
αίτησης. 

Οι αποφάσεις 
των Γενικών Συνελεύσε-
ων λαμβάνονται με από-
λυτη πλειοψηφία των 
παρόντων και είναι 
άκυρες αν δεν παρέστη 
σ’ αυτές, είτε αυτοπρο-
σώπως είτε με απλή 
εξουσιοδότηση προς 
άλλο ταμειακά τακτοποι-
ημένο μέλος, τουλάχι-
στον το ήμισυ του συνό-
λου των ταμειακά τακτο-
ποιημένων μελών. Αν 
δεν επιτευχθεί η απαρτία 
αυτή, συγκαλείται νέα 
Γενική Συνέλευση με την 
ίδια ημερήσια διάταξη σε 
χρονικό σημείο που θα 
απέχει τουλάχιστον ο-
κτώ (8) ημέρες από την 
πρώτη Γενική Συνέλευ-
ση, όχι όμως βραδύτερα 
από είκοσι (20) ημέρες 
και θα καθορίζεται στην 
πρόσκληση για την ως 
άνω πρώτη Γενική Συνέ-
λευση. Σ’ αυτή τη δεύτε-
ρη Γενική Συνέλευση 
υπάρχει απαρτία ανε-
ξάρτητα από το πόσα 
μέλη παρίστανται. 
 

 Για την εξαιρε-
τική περίπτωση που 
πρόκειται να ληφθεί σε 
Γενική Συνέλευση α-
πόφαση για την τρο-
ποποίηση του Κατα-
στατικού ή για τη διά-
λυση του Σωματείου, 
απαιτείται πάντοτε η 
παρουσία τουλάχιστον 
των μισών ταμειακά 
τακτοποιημένων με-
λών και η πλειοψηφία 
των τριών τετάρτων 
(3/4) από τους παρό-
ντες.  
 

ΑΡΘΡΟ 16ο  
Οι προσκλή-

σεις για τη Γενική Συ-
νέλευση γίνονται από 
τον Πρόεδρο και υπο-
γράφονται από αυτόν 
και τον Γενικό Γραμμα-
τέα, ο οποίος και φρο-
ντίζει για την έγκαιρη 
διαβίβασή τους μέσω 
ταχυδρομείου, φαξ ή 
e-mail σε κάθε ένα 
από τα εγγεγραμμένα 
μέλη τουλάχιστον δέκα 
πέντε (15) ημέρες πριν 
από την ημέρα σύ-
γκλησης της Γενικής 
Συνέλευσης. Η πρό-
σκληση αναφέρει τον 
τόπο και χρόνο σύ-
γκλησης της Γενικής 
Συνέλευσης και τα θέ-
ματα που θα συζητη-
θούν σ’ αυτήν. Η πρό-
σκληση τοιχοκολλείται, 
επίσης, στα γραφεία 
του Σωματείου. 

 
ΑΡΘΡΟ 17ο  

Κατά την τα-
κτική Γενική Συνέλευ-
ση ο Πρόεδρος λογο-
δοτεί, εκ μέρους του 
Διοικητικού Συμβουλί-
ου, για τα πεπραγμένα 
του προηγούμενου 
χρόνου και διαβάζει 
τον απολογισμό και 
τον ισολογισμό της 
ταμειακής διαχείρισης. 
 Στη συνέχεια  
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διαβάζεται η έκθεση 
για τον έλεγχο της 
διαχείρισης που συ-
ντάσσεται από την 
Ελεγκτική Επιτροπή. 
Ακολούθως η Γενική 
Συνέλευση αποφασί-
ζει για την έγκριση ή 
μη έγκριση της δια-
χείρισης. 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο  
Κάθε δύο 

χρόνια, κατά τη τα-
κτική Γενική Συνέ-
λευση, διεξάγονται 
εκλογές για την ανά-
δειξη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της 
τριμελούς Ελεγκτικής 
Επιτροπής της ο-
ποίας η θητεία είναι 
επίσης διετής. Δικαί-
ωμα να εκλέξουν και 
να εκλεγούν έχουν 
όλα τα τακτικά μέλη 
που είναι ταμειακά 
τακτοποιημένα. Στη 
ψηφοφορία μπορούν 
να συμμετέχουν με 
επιστολική ψήφο και 
τα μέλη εκείνα που 
είναι ταμειακά τακτο-
ποιημένα και κωλύο-
νται να παρευρεθούν 
αυτοπροσώπως. 
Κατά την ημέρα αυτή 
και πριν από την 
ψηφοφορία μπορούν 
να γίνουν πληρωμές 
των καθυστερούμε-
νων συνδρομών. 
Οι υποψήφιοι για το 
αξίωμα του μέλους 
του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και της Ελε-
γκτικής Επιτροπής 
υποβάλλουν εγγρά-
φως αιτήσεις υπο-
ψηφιότητας προς το 
Διοικητικό Συμβούλι-
ο δύο (2) τουλάχι-
στον εβδομάδες 
πριν από τη Γενική 
Συνέλευση. Ο Πρόε-
δρος ανακοινώνει τα 
ονόματα των υπο-
ψηφίων και αναρτά  

πίνακα με αυτά χωριστά για 
την εκλογή του Διοικητικού 
Συμβουλίου και χωριστά για 
την εκλογή της Ελεγκτικής Επι-
τροπής πριν από την έναρξη 
της ψηφοφορίας. Σε περίπτω-
ση που δεν υποβληθούν αιτή-
σεις υποψηφιότητας σύμφωνα 
με τα παραπάνω, κάθε εκλογέ-
ας ψηφίζει κατά την κρίση του 
τους καταλληλότερους για την 
πλήρωση των εν λόγω θέσε-
ων. Κάθε εκλογέας μπορεί να 
αναγράψει στο ψηφοδέλτιο 
μέχρι τέσσερις (4) υποψηφίους 
για το Διοικητικό Συμβούλιο και 
ένα (1) μόνο για την Ελεγκτική 
Επιτροπή. Ψηφοδέλτια με με-
γαλύτερο αριθμό ονομάτων 
θεωρούνται άκυρα. Επιτυχό-
ντες θεωρούνται όσοι έλαβαν 
τις περισσότερες ψήφους. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας γίνεται 
κλήρωση από την Εφορευτική 
Επιτροπή. Εκλεγέντες ως τα-
κτικά μέλη για το Διοικητικό 
Συμβούλιο θεωρούνται οι επτά 
κατά σειρά πλειοψηφήσαντες, 
ενώ για την Ελεγκτική Επιτρο-
πή οι τρεις πρώτοι. Όλοι οι 
άλλοι θεωρούνται επιλαχόντες. 

Οι εκλογές διενεργού-
νται ενώπιον τριμελούς Εφο-
ρευτικής Επιτροπής η οποία 
εκλέγεται από τη Γενική Συνέ-
λευση. Η Εφορευτική Επιτρο-
πή, αφού ψηφίσουν όλοι οι 
παρόντες που έχουν δικαίωμα 
ψήφου, διενεργεί την δι’ αντι-
προσώπων ψηφοφορία. Στη 
συνέχεια προβαίνει στη διαλο-
γή των ψήφων και κατόπιν 
αυτής ανακηρύσσει τους επιτυ-
χόντες κατά σειρά επιτυχίας. 
 Η Εφορευτική Επιτρο-
πή συντάσσει πρακτικό για την 
εκλογή, τη διαλογή των ψήφων 
και την ανακήρυξη των επιτυ-
χόντων μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της Ελεγκτικής 
Επιτροπής, καθώς και των 
επιλαχόντων κατά σειρά επιτυ-
χίας, το οποίο και παραδίδει 
αμέσως στον πρώτο πλειοψη-
φήσαντα σύμβουλο, ο οποίος 
υποχρεούται να συγκαλέσει 
εντός οκτώ (8) ημερών το Διοι-
κητικό Συμβούλιο με σκοπό τη 
συγκρότησή του σε σώμα.   

ΑΡΘΡΟ 19ο  
Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρι-

σης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε 
τριμελή επιτροπή μελών του Σωματείου που 
εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και καλεί-
ται Ελεγκτική Επιτροπή. 

Η Ελεγκτική Επιτροπή επιβλέπει κυρί-
ως αν οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του 
Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης. Δικαιούται να εξετάζει τα 
έγγραφα και τα βιβλία του Σωματείου και να 
ζητά οποτεδήποτε τον έλεγχο του περιεχομέ-
νου του ταμείου. Συντάσσει έκθεση σχετικά με 
τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και 
την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση. Η Ελε-
γκτική Επιτροπή μετά την εκλογή της, εκλέγει 
στην πρώτη της συνεδρίαση τον πρόεδρό της, 
ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. 

Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο 
πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται οι απο-
φάσεις της οι σχετικές με τους ελέγχους που 
έκανε, καθώς επίσης οι εκθέσεις που συντάσ-
σει για τη Γενική Συνέλευση. 

 
ΑΡΘΡΟ 20ο  

Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι 
αυτοί που ορίζονται στο άρθρο 5 του παρό-
ντος Καταστατικού, δηλ. το τέλος εγγραφής 
και η ετήσια συνδρομή των μελών, έκτακτοι δε 
πόροι είναι οι έκτακτες εισφορές που μπορούν 
να επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
οι τόκοι των κεφαλαίων, δωρεές και κληροδο-
σίες, όπως και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. 

 
ΑΡΘΡΟ 22ο  

Το Σωματείο διαλύεται σε περίπτωση 
που τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από 
δέκα (10) ή εάν συντρέχουν λόγοι που ορίζο-
νται από το νόμο. 

Εάν το Σωματείο διαλυθεί, ενεργείται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, εκκαθά-
ριση. Η απόφαση διάλυσης ορίζει και τον τρό-
πο διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του 
Σωματείου. 

 
ΑΡΘΡΟ 23ο  

Το Σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα. 
Στο περίγραμμά της η σφραγίδα φέρει από 
αριστερά προς τα δεξιά την επωνυμία του Σω-
ματείου και το έτος της ίδρυσής του (δηλ. 
«Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομί-
ας*2008*»). 

 
ΑΡΘΡΟ 24ο  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 
συντάξει Εσωτερικό Κανονισμό, με τον οποίο .  



Ανακοινώσεις & Συνέδρια 

Σελίδα 8 Τόμος 1, τεύχος 1 

θα καθορίζονται λεπτομερέστε-
ρα τα δικαιώματα και οι υπο-
χρεώσεις των μελών και ο τρό-
πος λειτουργίας του Σωματεί-
ου. 
 

ΑΡΘΡΟ 25ο  
Οτιδήποτε δεν προ-

βλέπεται από το παρόν Κατα-
στατικό και από τον Εσωτερικό 
Κανονισμό που τυχόν θα συ-
νταχθεί, θα ρυθμίζεται, κατά 
περίπτωση, με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης, από τις 
διατάξεις περί Σωματείων του 
Αστικού Κώδικα και από τους 
εκάστοτε ισχύοντες ειδικούς 
νόμους. 

 
ΑΡΘΡΟ 26ο  

Το παρόν Καταστατικό 
που αποτελείται από είκοσι έξι 
(26) άρθρα εγκρίθηκε και υπο-
γράφτηκε από όλα τα ιδρυτικά 
μέλη στα προσωρινά γραφεία 
του Σωματείου στην οδό ..., 
όπου συνήλθαν σε συνεδρίαση 
στις .... 

CALL FOR PAPERS  
13th Annual Conference  

of the European Society for the History of Economic 
Thought  

23-26 April 2009  
The 13th Annual Conference of the European Society for the 

History of Economic Thought (ESHET) will be organized by the Eco-
nomic Departments of the University of Macedonia and the Aristotle 
University and will be held at the University of Macedonia, Thessalo-
niki Greece. The special theme of the conference is  
 

Technological Change and Economic Analysis  
 

The kind of questions to be asked include: What can we learn 
from the history of economic thought as regards the causes, the forms 
and the effects of technological change? How do different approaches 
to the problem compare with one another? Which ideas and concepts 
were preserved over time, which got lost, and why? Topics for discus-
sion could include: 
• Contributions to an analysis of technological change by single au-
thors and entire schools • Early debates on the dynamics of technologi-
cal change • Capital accumulation and technological change  
• Technological change and income distribution • Technological 
change and economic development • Technological change and (un)
employment  
• Technological change and its impact on the labour process • Techno-
logical change and the environment  
 

Professor Robert Solow (MIT, Cambridge, MA) has kindly 
accepted to give one of the keynote lectures.  
 

Proposals for papers or sessions on all other aspects of the his-
tory of economic thought are also welcome. An abstract of no more 
than 400 words for a paper and of no more than 600 words for a ses-
sion should be submitted at the latest by January 15, 2009. To submit 
an abstract, register at the conference website and follow the instruc-
tions. (It is planned to publish a selection of papers on the special 
theme in a conference volume.)  
 

ESHET Young Scholars Seminar  
 
ESHET invites young scholars (i.e. those who are working on or 
have just completed a PhD, regardless of their age) to submit 
their work to the Young Scholars Seminar to be held on the oc-
casion of the ESHET Conference. Four submissions will be se-
lected: ESHET will cover board, accommodation and registration 
fees plus travel expenses up to €300. The authors of the se-
lected papers will have 30 minutes each to present the paper 
and a senior scholar, appointed by the ESHET Council, will  
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The 13th Annual 
Conference of the Euro-
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and why? Topics for dis-
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compare with 
one another? Which 
ideas and concepts were 
preserved over time, 
which got lost, and why? 
Topics for discussion 
could include: 
• Contributions to an 
analysis of technological 
change by single authors 
and entire schools • Early 
debates on the dynamics 
of technological change • 
Capital accumulation and 
technological change  
• Technological change 
and income distribution • 
Technological change 
and economic develop-
ment • Technological 
change and (un)
employment  
• Technological change 
and its impact on the la-
bour process • Techno-
logical change and the 
environment  
 

Professor Robert 
Solow (MIT, Cambridge, 
MA) has kindly accepted 
to give one of the key-
note lectures.  
 
 Proposals for 
papers or sessions on all 
other aspects of the his-
tory of economic thought 
are also welcome. An 
abstract of no more than 
400 words for a paper 
and of no more than 600 
words for a session 
should be submitted at 
the latest by January 15, 
2009. To submit an ab-
stract, register at the con-
ference website and fol-
low the instructions. (It 
is planned to publish a  
 

selection of papers on 
the special theme in a 
conference volume.)  

 
ESHET Young Schol-

ars Seminar  
 
ESHET invites young 
scholars (i.e. those who 
are working on or have 
just completed a PhD, 
regardless of their age) 
to submit their work to 
the Young Scholars 
Seminar to be held on 
the occasion of the 
ESHET Conference. 
Four submissions will be 
selected: ESHET will 
cover board, accommo-
dation and registration 
fees plus travel expenses 
up to €300. The authors 
of the selected papers 
will have 30 minutes 
each to present the paper 
and a senior scholar, 
appointed by the ESHET 
Council, will discuss it. 
Papers may be on any 
topic relevant to the his-
tory of economics, and 
are not restricted to the 
conference theme. 
ESHET encourages 
young scholars to par-
ticipate in the confer-
ence. A one-year 
ESHET membership is 
offered to all young 
scholars who submit a 
paper. Candidates 
should e-mail a paper no 
longer than 9.000 words 
to the Chair and Vice-
Chair of the ESHET 
Council, Professors 
Ragip Ege and Tiziano 
Raffaelli  
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discuss it. Papers may be on any topic rele-
vant to the history of economics, and are not 
restricted to the conference theme. ESHET 
encourages young scholars to participate in 
the conference. A one-year ESHET member-
ship is offered to all young scholars who sub-
mit a paper. Candidates should e-mail a pa-
per no longer than 9.000 words to the Chair 
and Vice-Chair of the ESHET Council, Pro-
fessors Ragip Ege and Tiziano Raffaelli 
( e g e @ c o u r n o t . u - s t r a s b g . f r  a n d 
t.raffaelli@fls.unipi.it), by February 20, 2009. 
The results of the selection process will be 
communicated to the candidates by 25 March 
2009. Papers that have not been selected will 
be considered for presentation at other con-
ference sessions.  

 
Scientific committee: Harald Hage-

mann (Stuttgart-Hohenheim), Heinz D. Kurz 
(Graz), Amos Witztum (London School of 
Economics), Persefoni Tsaliki (Aristotle Uni-
versity, Thessaloniki), Lefteris Tsoulfidis 
(University of Macedonia, Thessaloniki), 
Joachim Zweynert (Hamburg)  
 

Local organizing committee: Theodore 
Ikonomou (Aristotle University, Thessaloniki), 
Stavros Mavroudeas (University of Mace-
donia, Thessaloniki), Persefoni Tsaliki 
(Aristotle University, Thessaloniki), Lefteris 
Tsoulfidis (University of Macedonia, Thessa-
loniki)  
 
Conference website: http://www.eshet.net/
conference/index.php?p=28 

Ζητούνται λογο-τέχνες 
Η εταιρία ψάχνει ένα λογότυπο που θα είναι κα-
λαίσθητος και θα αντανακλά το αντικείμενό της. 
Η γλαυξ της Αθηνάς στο Αθηναϊκό τετράδραχμο 
έχει ήδη χρησιμοποιηθεί και είναι passé. Μπορεί, 
φερ’ ειπείν, να είναι τα τέσσερα πορτραίτα των 
Smith, Ricardo, Marx & Keynes σε σχηματισμό ή 
à la Mount Rushmore. Οι εξ υμών επιδαψιλευμέ-
νοι με φαντασία καλούνται να συνεισφέρουν στην 
εγκεφαλική καταιγίδα (brainstorming) που απαι-
τείται για την εκπόνηση τοιούτου καλαισθήτου 
και επιστημονικώς θεμιτού λογοτύπου. 

http://www.eshet.net/conference/index.php?p=28�
http://www.eshet.net/conference/index.php?p=28�
http://www.eshet.net/conference/index.php?p=28�
http://www.eshet.net/conference/index.php?p=28�
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