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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
Του επιστημονικού σωματείου υπό την επωνυμίαν
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ά ρ θ ρ ο ν 1ον
Ι∆ΡΥΣΙΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – Ε∆ΡΑ
α. – Ιδρύεται εν Ελλάδι επιστημονικόν σωματείον υπό την επωνυμίαν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
β. – Ως έδρα του σωματείου ορίζονται αι Αθήναι, γραφείον δε τούτου, το γραφείον
του εκάστοτε Προέδρου του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
Ά ρ θ ρ ο ν 2ον
ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ
α. – Σκοπός της Ελληνικής Φυτοπαθολογικής Εταιρείας είναι η δια παντός
επιστημονικού μέσου προαγωγή όλων των Κλάδων της Επιστήμης της Φυτοπαθολογίας.
Η εταιρεία ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως δια την ανάπτυξιν της Φυτοπαθολογίας εν Ελλάδι, την
διεύρυνσιν και διάδοσιν των γνώσεων των αναφερόμενων εις τας ασθενείας των φυτών
και την καταπολέμησιν αυτών. Ομοίως ενδιαφέρεται δια την συνεργασίαν με αντιστοίχους
επιστημονικάς οργανώσεις του εξωτερικού, ως και την επιστημονικήν ενίσχυσιν των
μελών αυτής.
β. – Η εκπλήρωσις των σκοπών της εταιρείας επιδιώκεται:
1) ∆ια της μελέτης των φυτοπαθολογικών προβλημάτων της Ελληνικής Γεωργίας.
2) ∆ια της διοργανώσεως επιστημονικών συνεδριάσεων, εις τας οποίας θα γίνωνται
ανακοινώσεις ερευνητικών εργασιών ή ενδιαφερουσών συνθετικών εργασιών και
συζητήσεις επ’ αυτών.
3) ∆ι' εκδόσεως φυτοπαθολογικών δημοσιευμάτων.
4) ∆ια της διοργανώσεως διαλέξεων, επιστημονικών επιδείξεων ως και Εθνικών και
∆ιεθνών Συνεδρίων.
5) ∆ια της αναπτύξεως επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των μελών του και μετά
συναφών επιστημονικών εταιρειών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
6) ∆ια της μελέτης ενίοτε ειδικών προβλημάτων και υποβολής σχετικών εισηγήσεων
προς τας αρμοδίας κρατικάς υπηρεσίας.
7) ∆ια παντός εν γένει νομίμου μέσου, όπερ ήθελε κριθή πρόσφορον υπό της
Γενικής Συνελεύσεως των Μελών αυτού.
Ά ρ θ ρ ο ν 3ον
ΜΕΛΗ
Τα Μέλη της εταιρείας διακρίνονται εις τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.
α. – Τακτικά μέλη γίνονται:
1. Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στη Φυτοπαθολογία ή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώματος
Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στη Φυτοπαθολογία ή έχοντες επί τετραετία τουλάχιστον εργασθεί σε
Φυτοπαθολογικά Πανεπιστημιακά εργαστήρια ή σε Φυτοπαθολογικά ιδρύματα και
απασχολούμενοι ή απασχοληθέντες κυρίως και συστηματικά με τη μελέτη
φυτοπαθολογικών θεμάτων.
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2. Πτυχιούχοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στη Φυτοπαθολογία ή κάτοχοι Μεταπτυχιακού
∆ιπλώματος Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στη Φυτοπαθολογία και με τετραετή τουλάχιστον εμπειρία
στη Φυτοπαθολογία που θα αποδεικνύεται με δημοσιεύματα, εργασίες και εργαστηριακή
εμπειρία.
3. Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπονικών Επιστημών με
εμπειρία στη Φυτοπαθολογία που θα αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή τετραετή
τουλάχιστον συνεχή παρουσία και ενασχόληση σε εργαστηριακό ή εφαρμοστικό επίπεδο.
4. Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πενταετούς συνεχούς φοίτησης
Φυτικής Παραγωγής ή και κατεύθυνσης Φυτοπροστασίας με πτυχιακή μελέτη και
πρακτική εξάσκηση στη Φυτοπαθολογία στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή
Γεωπονικές Σχολές ή Φυτοπαθολογικά Ινστιτούτα ή Ερευνητικά κέντρα.
β. – Αντεπιστέλλοντα Μέλη γίνονται οι κεκτημένοι τα της παρ. (α) τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα και κατοικούντες εκτός της Ελλάδος Έλληνες ή Αλλοδαποί
επιστήμονες. Ωσαύτως καθίσταται αντεπιστέλλον παν τακτικόν μέλος εγκαθιστάμενον
μονίμως εν τη αλλοδαπή. Αντεπιστέλλον μέλος εγκαθιστάμενον μονίμως εν Ελλάδι
καθίσταται τακτικόν μέλος. Η μετάστασις μέλους τινός από τακτικού εις αντεπιστέλλον και
τανάπαλιν, ενεργείται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως προτάσει του
∆ιοικητικού Συμβουλίου.
γ. – Επίτιμα μέλη εκλέγονται φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
διακριθέντα δι' εξέχουσαν επίδοσιν εις την επιστήμην της Φυτοπαθολογίας ή
προσενέγκοντα αξιολόγους υπηρεσίας εις το επιστημονικόν έργον της εταιρείας. Η
ανακήρυξις των επιτίμων μελών γίνεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως με πλειοψηφίαν
τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μελών αυτής, προτάσει του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου.
δ. – Επίτιμος Πρόεδρος εκλέγεται ο εξόχως διαπρέψας εις τινα των Κλάδων της
Φυτοπαθολογίας, προτάσει τού ∆ιοικητικού Συμβουλίου και εγκρίσει της Γενικής
Συνελεύσεως με πλειοψηφίαν τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μελών αυτής.
ε. – Οι υπογράφοντες το παρόν καταστατικόν ιδρυταί του σωματείου, θεωρούνται
αυτοδικαίως τακτικά μέλη τούτου. Ούτοι απαρτίζουν την πρώτην Γενικήν Συνέλευσιν και
προβαίνουν εις την εκλογήν του πρώτου ∆ιοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής.
Ά ρ θ ρ ο ν 4ον
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
∆ια να εγγραφή τις ως μέλος του σωματείου υποβάλλει εις το ∆ιοικητικόν
Συμβούλιον τούτου αίτησιν συνοδευομένην υπό προτάσεως δύο τακτικών μελών, εις την
οποίαν δέον να αναφέρη ότι κέκτηται τα εν άρθρω 3 (α) διαλαμβανόμενα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα και ότι, αποδεχόμενος το καταστατικόν και τας αποφάσεις της
Γενικής Συνελεύσεως, ζητεί την εγγραφήν του ως Μέλος. Ωσαύτως, δέον να κέκτηται τας
υπό του Νόμου οριζομένας προϋποθέσεις.
Το ∆ιοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει εντός μηνός περί της εγγραφής του
αιτούντος η μη ως Μέλους και κοινοποιεί την απόφασιν του εγγράφως εις τον
ενδιαφερόμενον. Εάν το ∆ιοικητικόν Συμβούλιον απορρίψη την αίτησιν, ο ενδιαφερόμενος
δύναται να υποβάλη αίτησιν περί εγγραφής του δια του ∆ιοικητικού Συμβουλίου εις την
Γενικήν Συνέλευσιν, ήτις και αποφασίζει οριστικώς.
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Ά ρ θ ρ ο ν 5ον
∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Μέλος διαγράφεται του σωματείου δι’ αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συμβουλίου: α)
εάν καθυστερή την καταβολήν εισφορών πέραν του έτους. Εαν καταβάλη όμως ταύτην
εντός τριών μηνών από της λήξεως του έτους, δικαιούται εις επανεγγραφήν. β) Εάν
υποβάλη αίτησιν παραιτήσεως ή διαγραφής του εκ του σωματείου, αύτη δε θεωρείται
ισχύουσα από της αποδοχής της υπό του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. γ) Οι θνήσκοντες
διαγράφονται αυτεπαγγέλτως. δ) Εάν συντρέχη σπουδαίος λόγος και αποφασίση περί
τούτου η Γενική Συνέλευσις, προτάσει του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Το αποβληθέν Μέλος
κατά τους όρους του Νόμου, εντός δύο μηνών αφ' ης εγνωστοποιήθη εις αυτό η περί
αποβολής απόφασις, δικαιούται εις προσφυγήν ενώπιον του Προέδρου των Πρωτοδικών,
εάν η αποβολή εγένετο εναντίον των όρων του Καταστατικού, η εάν δεν συνέτρεχον προς
ταύτην σπουδαίοι λόγοι.
Ά ρ θ ρ ο ν 6ον
ΜΗΤΡΩΟΝ ΜΕΛΩΝ
Υπό του σωματείου τηρείται μητρώον εις το οποίον καταχωρούνται τα στοιχεία των
μελών, ήτοι το ονοματεπώνυμον, το όνομα πατρός, η διεύθυνσις κατοικίας, το πτυχίον και
η χρονολογία εισόδου και εξόδου ως μέλους.
Ά ρ θ ρ ο ν 7ον
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
α. – Τα τακτικά μέλη του σωματείου δικαιούνται να συμμετέχουν εις τας Γενικάς
Συνελεύσεις, να ψηφίζουν επί παντός θέματος, να εκλέγουν τα διοικητικά όργανα, να
υποβάλλουν προτάσεις εις το ∆ιοικητικόν Συμβούλιον και τας Γενικάς Συνελεύσεις, να
λαμβάνουν γνώσιν των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως άμα τη υπογραφή των και
να συμμετέχουν εις τα εν γένει επιστημονικάς εκδηλώσεις του σωματείου.
β. – Τα αντεπιστέλλοντα μέλη δικαιούνται να παρίστανται εις τας Γενικὰς
Συνελεύσεις άνευ ψήφου, να υποβάλλουν προτάσεις εις το ∆ιοικητικόν Συμβούλιον και
τας Γενικάς Συνελεύσεις, να λαμβάνουν γνώσιν τη αιτήσει των των πρακτικών της Γενικής
Συνελεύσεως άμα τη υπογραφή των και να συμμετέχουν η να ενημερώνωνται σχετικώς
με τας εν γένει επιστημονικάς εκδηλώσεις του σωματείου. Η κοινοποίησις των
επιστημονικών ανακοινώσεων ή εργασιών της εταιρείας ή μέλους αυτής εις τα
αντεπιστέλλοντα μέλη είναι υποχρεωτική.
Ά ρ θ ρ ο ν 8ον
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη της εταιρείας υποχρεούνται να συμμορφούνται προς το Καταστατικόν του
σωματείου και τας νομίμως λαμβανομένας αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και της
Γενικής Συνελεύσεως και να συμμετέχουν εις τας εκδηλώσεις του σωματείου δια την
επίτευξιν των σκοπών αυτού. Τα τακτικά και τα αντεπιστέλλοντα μέλη καταβάλλουν
δικαίωμα εγγραφής άμα τη εισδοχή των επί πλέον δε και ετησίαν συνδρομήν. Το ποσόν
τούτων ορίζεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως προτάσει του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Η
ετήσια συνδρομή προκαταβάλλεται τον Οκτώβριον εκάστου έτους.
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Ά ρ θ ρ ο ν 9ον
ΠΟΡΟΙ
Πόροι της εταιρείας είναι το δικαίωμα εγγραφής και αι συνδρομαί των Μελών της, τα
εκ της πωλήσεως του περιοδικού ή άλλων εκδόσεων έσοδα, αι δωρεαί Μελών και τρίτων
προς την εταιρείαν και τα εκ των κοινωνικών εν γένει εκδηλώσεων της εταιρείας έσοδα
(συνεστιάσεις, χοροί, τέϊα, κ.λ.π.).
Ά ρ θ ρ ο ν 10ον
∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΙΣ
Η εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως ενώπιον πάσης δικαστικής ή διοικητικής αρχής
και αντιπροσωπεύεται εξωδίκως υπό του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Τον
Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου.
Ά ρ θ ρ ο ν 11ον
ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Όργανα διοικήσεως της εταιρείας είναι τα εξής: α) η Γενική Συνέλευσις των Μελών,
β) το επταμελές ∆ιοικητικόν Συμβούλιον και γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή. Αι παρεχόμεναι
υπηρεσίαι υπό των μελών της διοικήσεως είναι άμισθοι. Αποκλείεται της διοικήσεως
μέλος στερηθέν αυτοδικαίως η δια δικαστικής αποφάσεως των πολιτικών του
δικαιωμάτων, εφ’ όσον χρόνον διαρκεί η στέρησις. Τα μέλη της διοικήσεως της εταιρείας
δεν δύνανται να παρέχουν εις ταύτην επ’ αμοιβή εξηρτημένην εργασίαν, ουδέ να
συνάπτουν μετ' αυτής συμβάσεις συνεπαγομένας την καθ' οιονδήποτε τρόπον λήψιν
αμοιβής εξ οιασδήποτε αιτίας.
Ά ρ θ ρ ο ν 12ον
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχον σώμα και αποφασίζει: α) επί της εγκρίσεως
των πεπραγμένων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, ως και της εγκρίσεως των ισολογισμών
και προϋπολογισμών, β) επί της τροποποιήσεως του Καταστατικού, γ) επί της
διαγραφής Μελών του σωματείου ή εγγραφής νέων Μελών, κατόπιν προσφυγής εις
ταύτην, δ) επί παντός θέματος μη εμπίπτοντος εις τας αρμοδιότητας των ετέρων
οργάνων διοικήσεως, ως επίσης και επί παντός ετέρου αντικειμένου, όπερ ήθελεν αχθή
προς συζήτησιν ενώπιον ταύτης υπό του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή του 1/3 των Μελών
της εταιρείας και ε) εκλέγει τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής
Επιτροπής και τα αναπληρωματικά Μέλη τούτων.
Αι συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι τακτικαί και έκτακτοι.
Τακτικώς συνέρχεται εντός των μηνών Οκτωβρίου-Νοεμβρίου εκάστου έτους προς
έγκρισιν της οικονομικής διαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και συζήτησιν ετέρων
θεμάτων, η διενέργειαν αρχαιρεσιών εφ' όσον υπάρχουν, κατόπιν προσκλήσεως του
Προέδρου του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, ανακοινουμένης προ 20 τουλάχιστον ημερών.
Εκτάκτως συνέρχεται μετά πρόσκλησιν του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συμβουλίου
κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφου αιτήσεως του ενός τρίτου
των Μελών της εταιρείας και εντός 20 ημερών από της υποβολής της αιτήσεως. Η
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σχετική ειδοποίησις δημοσιεύεται 15 τουλάχιστον ημέρας προ της Συνελεύσεως και εντός
της αυτής προθεσμίας αποστέλλεται προς άπαντα τα τακτικά Μέλη.
Εν τη προσκλήσει ορίζονται περιοριστικός ο τόπος και ο χρόνος της συνεδριάσεως,
ως και τα προς τα συζήτηση θέματα. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία
παρόντων τουλάχιστον του ημίσεος πλέον του ενός των εχόντων δικαίωμα ψήφου Μελών
της εταιρείας. Εις περίπτωσιν μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται
εις τον αυτόν τόπον, κατά την αντίστοιχον ημέραν και ώραν της επομένης εβδομάδος,
ευρίσκεται δε εν απαρτία παρόντων οσωνδήποτε Τακτικών Μελών.
∆ιαπιστωθείσης υπάρξεως απαρτίας κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως, αύτη
θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι πέρατος της συνεδριάσεως. Άμα τη διαπιστώσει της
απαρτίας, εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και ο Γραμματεύς αυτής, δια
την διεύθυνσιν των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως και την Καταχώρησιν των
Πρακτικών αντιστοίχως, εις τους οποίους παραδίδεται παρά του ∆ιοικητικού Συμβουλίου
το Μητρώον των Μελών της εταιρείας και το Βιβλίον Πρακτικών των Γενικών
Συνελεύσεων.
Αι απόψεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των
παρόντων κατά την στιγμήν της ψηφοφορίας Μελών. Η ψηφοφορία γίνεται δι' ανατάσεως
της χειρός και ουδέποτε δια βοής, προκειμένου δε περί ζητημάτων εμπιστοσύνης προς
την διοίκησιν και περί διαγραφής Μελών του σωματείου, απαιτείται μυστική ψηφοφορία.
Εν περιπτώσει ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά τα ως άνω, ως εν
περιπτώσει μη επιτεύξεως απαρτίας.
Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δια να θεωρηθούν ως ληφθείσαι δέον να
καταχωρηθούν εις το Βιβλίον των Πρακτικών και να υπογραφούν παρά του Προέδρου
της Γενικής Συνελεύσεως και του Γραμματέως.
Έκαστον Μέλος έχει μίαν μόνον ψήφον. Η συμμετοχή εις τας συνεδριάσεις της
Γενικής Συνελεύσεως των εν Αθήναις εγκατεστημένων Μελών δέον να είναι
αυτοπρόσωπος μη επιτρεπομένης της παραστάσεως δι' εξουσιοδοτήσεως. Τα εκτός
Αθηνών εγκατεστημένα Μέλη παρίστανται και δι' εξουσιοδοτήσεως ετέρου Μέλους.
Ά ρ θ ρ ο ν 13ον
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Η εταιρεία διοικείται υπό επταμελούς ∆ιοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένου υπό της
Γενικής Συνελεύσεως, εκ των τακτικών Μελών δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ'
απόλυτον πλειοψηφίαν. Μετά των τακτικών εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά Μέλη.
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, αρχομένη από της 1ης ∆εκεμβρίου
και λήγουσα την 30η Νοεμβρίου του μεθεπομένου έτους. Το ∆ιοικητικόν Συμβούλιον
εντός 15 ημερών από της εκλογής του συνερχόμενον τη προσκλήσει του πρώτου
επιτυχόντος, εκλέγει μεταξύ των Μελών του τον Πρόεδρον, τον Αντιπρόεδρον, τον
Γενικόν Γραμματέα και τον Ταμίαν του. Η εκλογή τούτων γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας
και δι' απολύτου πλειοψηφίας. Εις περίπτωσιν ισοψηφίας διενεργείται κλήρωσις.
Το ∆ιοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την εταιρείαν και ενεργεί παν ό,τι συντελεί εις την
επιτυχίαν των σκοπών της. Εφαρμόζει τας διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, εγκρίνει
πάσαν πίστωσιν και δαπάνην, συγκαλεί την Γενικήν Συνέλευσιν και συντάσσει τα θέματα
της ημερησίας διατάξεως. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκρισιν εις την Γενικήν
Συνέλευσιν εντός τριμήνου από της λήξεως εκάστου οικονομικού έτους τον τε
ισολογισμόν και απολογισμόν, συντάσσει τον προϋπολογισμόν του νέου οικονομικού
έτους και υποβάλλει τούτον προς έγκρισιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν και συντάσσει

6
έκθεσιν πεπραγμένων κατά την λήξιν εκάστου έτους. Το ∆ιοικητικόν Συμβούλιον
συνεδριάζει υποχρεωτικώς άπαξ του μηνός και οσάκις το ζητήσουν ο Πρόεδρος ή το 1/3
των Μελών του, ευρίσκεται δε εν απαρτία παρόντων τεσσάρων εκ των Μελών του και
αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν, εκτός αν πρόκειται περί εισδοχής νέου Μέλους, οπότε
απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον των Μελών. Εν ισοψηφία υπερισχύει η γνώμη
του προεδρεύοντος.
Μέλος του Συμβουλίου απουσιάζον αδικαιολογήτως επί τρεις συνεχείς
συνεδριάσεις εκπίπτει του αξιώματος του και αναπληρούται από τον πρώτον
αναπληρωματικόν. Τοιαύτη αντικατάστασις χωρεί και επί παραιτήσεως τακτικού Μέλους
του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
Τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται εις ειδικόν βιβλίον και
αφού επικυρωθούν κατά την επομένην συνεδρίασιν υπογράφονται υπό των Μελών του
∆ιοικητικού Συμβουλίου.
Κατά την ετησίαν Γενικήν Συνέλευσιν το ∆ιοικητικόν Συμβούλιον λογοδοτεί δια του
Προέδρου του και αναγιγνώσκεται η έκθεσις των ελεγκτών επί της οικονομικής
διαχειρίσεως της εταιρείας. Η ετησία Γενική Συνέλευσις εκλέγει ανά διετίαν το νέον
∆ιοικητικόν Συμβούλιον, ως και τρεις τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτάς.
Ά ρ θ ρ ο ν 14ον
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου καλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων
τούτου, εκπροσωπεί την εταιρείαν ενώπιον πάσης Αρχής, υπογράφει μετά του Γενικού
Γραμματέως πάντα τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα, τα οποία
προσυπογράφονται και υπό του Ταμίου και καλεί τα αναπληρωματικά Μέλη εις
αναπλήρωσιν Τακτικών κωλυομένων ή παραιτηθέντων. Το Πρόεδρον απόντα ή
κωλυόμενον αναπληροί κατά πάντα ο Αντιπρόεδρος.
Ά ρ θ ρ ο ν 15ον
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
Ούτος τηρεί τα Πρακτικά και το Μητρώον του σωματείου ενημερωμένα, διεξάγει την
αλληλογραφίαν της εταιρείας, φυλάσσει το Αρχείον, το Βιβλίον των Γενικών Συνελεύσεων
και την σφραγίδα του σωματείου και συνυπογράφει μετά του Προέδρου τα έγγραφα και τα
εντάλματα.
Ά ρ θ ρ ο ν 16ον
ΤΑΜΙΑΣ
Ούτος τηρεί το Ταμείον και τα λογιστικά Βιβλία της εταιρείας, ενεργεί τας εισπράξεις
και πληρωμάς βάσει των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζει και
εισηγείται την έγκρισιν του Προϋπολογισμού και ισολογισμού. Κατά τρίμηνον παρουσιάζει
εις το ∆ιοικητικόν Συμβούλιον κατά την συνεδρίασιν λογιστικήν κατάστασιν, προκειμένου
τούτο να λαμβάνη γνώσιν της πορείας των οικονομικών της εταιρείας.
Υποχρεωτικώς καταθέτει εις Τράπεζαν και εις λογαριασμόν της εταιρείας τα
μετρητά, πέραν των 10.000 δραχμών.
Αναλήψεις εκ της Τραπέζης γίνονται μετ' απόφασιν του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
Η διαχειριστική χρήσις συμπίπτει με τον χρόνον της θητείας του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου.
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Ά ρ θ ρ ο ν 17ον
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως και
ορίζει άμα τη εκλογή της τον Πρόεδρον αυτής και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος καλεί
ταύτην εκάστοτε εις συνεδρίασιν, παρά δε του Γενικού Γραμματέως τηρείται ίδιον Βιβλίον
Πρακτικών, εις το οποίον καταχωρούνται αι αποφάσεις αυτής. Αυτή ελέγχει την
διαχείρισιν και υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν σχετικήν έκθεσιν, εντός τριμήνου
από της λήξεως του οικονομικού έτους.
Ά ρ θ ρ ο ν 18ον
ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ια της ιδίας προσκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, καλούνται οι
επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα ως Τακτικά ή Αναπληρωματικά Μέλη του
∆ιοικητικού Συμβουλίου η της Εξελεγκτικής Επιτροπής μετά την λήξιν της θητείας αυτών.
Το ∆ιοικητικόν Συμβούλιον βάσει των υποβαλλομένων παρά των ενδιαφερομένων
αιτήσεων υποψηφιότητος, προβαίνει εις την ανακήρυξιν τούτων, κεχωρισμένως των ως
Τακτικών και Αναπληρωματικών υποψηφίων, δια τοιχοκολλήσεως σχετικής
ανακοινώσεως δύο τουλάχιστον ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως.
Κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και μετά την εκλογήν
του Προέδρου ταύτης, εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή μετά δύο
Αναπληρωματικών Μελών, με την εντολήν όπως προβή εις την διενέργειαν εκλογών
προς ανάδειξιν των νέων Μελών των οργάνων διοικήσεων.
Ά ρ θ ρ ο ν 19ον
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Η λεπτομερεστέρα ρύθμισις του έργου της εταιρείας γίνεται δι' εσωτερικού
Κανονισμού καταρτιζομένου υπό του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και εγκρινομένου υπό της
Γενικής Συνελεύσεως. Η παράβασις τούτου θεωρείται παράβασις του Καταστατικού.
Ά ρ θ ρ ο ν 20ον
ΣΦΡΑΓΙΣ
Η εταιρεία έχει σφραγίδα αναγράφουσαν κύκλω την επωνυμίαν και το έτος
ιδρύσεώς της και εις το κέντρον αυτής φέρουσαν την προτομήν του Θεοφράστου,
θεωρουμένου ως προδρόμου της επιστήμης της Φυτοπαθολογίας.
Ά ρ θ ρ ο ν 21ον
ΤΡ0ΠΟΙΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΛΥΣΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Προς λήψιν αποφάσεως περί τροποποιήσεως του Καταστατικού ή περί διαλύσεως
της εταιρείας, απαιτείται η παρουσία του ημίσεος τουλάχιστον των Μελών και η
πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.
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Ά ρ θ ρ ο ν 22ον
∆εν επιτρέπεται η ανάμειξις της εταιρείας εις έργα ξένα προς τους καθορισθέντας
σκοπούς αυτής.
Περί παντός ζητήματος μη προβλεπομένου υπό του παρόντος Καταστατικού,
εφαρμόζονται αι σχετικαί διατάξεις του Αστικού Κώδικος.

Εν Αθήναις τη 9 Νοεμβρίου 1975

ΤΑ Ι∆ΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αναλυτής Σπυρίδων του Χρήστου, Αναστασιάδης Βασίλειος του Αναστασίου,
Γεωργόπουλος Σπυρίδων του Γεωργίου, Γρηγορίου Απόστολος του Κων/νου,
∆ημητριάδης Στέφανος του ∆ημητρίου, Ζαρακοβίτης Κωνσταντίνος του Χρήστου, Ζάχος
∆ημήτριος του Γεωργίου, Θανασουλόπουλος Κων/νος του Κανέλλου, Θέμελης Γεώργιος
του Ιωάννου, Κατσίμπας Κων/νος του Γεωργίου, Κουγέα 'Ήβη του Βενέτη,
Κυριακοπούλου Παναγιώτα του Ηλία, Μακρής Στυλιανός του Αντωνίου, Μαλαθράκης
Νικόλαος του Εμμανουήλ, Μανουηλίδου-Χιτζανίδου Άννα του ∆ημητρίου, Μπίρης
∆ημήτριος του Αργυρίου, Παναγιώτου Παντελής του Χρηστου, Παναγόπουλος Χρήστος
του Γεωργίου, Στάθης Παναγιώτης του ∆ημητρίου, Τζαβέλλα - Κλωνάρη Κατίνα του
Βασιλείου, Τζάμος Ελευθέριος του Κων/νου, Τριμέρη - Μακρή Νίνα του Στυλιανού,
Χολέβας Κων/νος του ∆ημητρίου, Χριστιάς Χρήστος του ∆ιονυσίου, Ψαλλίδας Πέτρος του
Γεωργίου, Ψαρρός Ευάγγελος του Ελευθερίου.

