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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Το δια της υπ� αριθµ. 2249/1966 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εγκριθέν
αρχικώς Καταστατικόν του Σωµατείου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ» τροποποιείται, ανασυντάσσεται και
κωδικοποιείται ως ακολούθως:

Άρθρον 1ον

Ιδρύεται Επιστηµονικόν Σωµατείον υπό την επωνυµίαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ έχουσα έδραν την Θεσσαλονίκην.

Άρθρον 2ον

Σκοπός της Εταιρείας είναι η πνευµατική εξύψωσις και ανάπτυξις του πνεύµατος
συνεργασίας µεταξύ των Μελών αυτής και η προαγωγή της επιστήµης δια των κάτωθι: α)
∆ια της υποδείξεως µέτρων βελτιώσεως της εκπαιδεύσεως εν σχέσει προς τα
οπωροκηπευτικά και την άµπελον. β) ∆ια της υποδείξεως µέτρων οργανώσεως και
ορθής κατευθύνσεως της ερεύνης επί των οπωροκηπευτικών και της αµπέλου. γ) ∆ια της
υποδείξεως µέτρων διαδόσεως των καταλλήλων µεθόδων δια την αποδοτικωτέραν
εκµετάλλευσιν των οπωροκηπευτικών και της αµπέλου. δ) ∆ια της µελέτης των
προβληµάτων των οπωροκηπευτικών και της αµπέλου εις την Χώραν µας και της
υποδείξεως µέτρων προς επίλυσίν των.

Άρθρον 3ον

Η πραγµάτωσις των σκοπών της Εταιρείας θέλει επιδιωχθεί: α) ∆ια της οργανώσεως
τακτικών συνεδριάσεων, διαλέξεων, επιστηµονικών συζητήσεων και συνεδρίων. β) ∆ια
της εκδόσεως περιοδικού και άλλων δηµοσιευµάτων εις τα οποία θα δηµοσιεύωνται
ανακοινώσεις και επιστηµονικά άρθρα των Μελών αυτής καθώς και τα πορίσµατα των
επιστηµονικών συζητήσεων και υποδείξεων της Εταιρείας. γ) ∆ια της συµµετοχής της
Εταιρείας εις Ελληνικά και διεθνή επιστηµονικά συνέδρια, οργανώσεις και επιτροπάς,
σχετικάς µε τα οπωροκηπευτικά και την αµπελουργίαν. δ) ∆ια παντός άλλου νοµίµου
µέσου προάγοντας τους σκοπούς της Εταιρείας, κατά την κρίσιν του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου αυτής.

Άρθρον 4ον

ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Η Εταιρεία έχει σφραγίδα φέρουσαν εις το µέσον τµήµα
παραστάσεως της θεάς Αθηνάς η οποία προσφέρει δένδρον ελαίας εις τον Κέκροπα, εις
κύκλον δε χαραγµένα τα γράµµατα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ καθώς και το έτος
ιδρύσεως 1966.

Άρθρον 5ον

Η Εταιρεία αποτελείται εκ τακτικών, αντεπιστελλόντων και επιτίµων µελών.

α) Τακτικά Μέλη εγγράφονται Έλληνες υπήκοοι έχοντες πτυχίον Ανωτάτης Σχολής της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, ασχολούµενοι κατά κύριον λόγον µε τα οπωροκηπευτικά ή
την άµπελον και επιδείξαντες ιδιαιτέραν επίδοσιν εις την εργασίαν των.

β) Αντεπιστέλλοντα Μέλη εγγράφονται οι υπαγόµενοι εις την παράγραφον (α) του
παρόντος άρθρου Έλληνες επιστήµονες ευρισκόµενοι εις το εξωτερικόν ή αλλοδαποί
επιστήµονες.

γ) Επίτιµα Μέλη ανακηρύσσονται Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήµονες, οι οποίοι έχουν
διαπρέψει εις την προαγωγήν της επιστήµης των οπωροκηπευτικών ή έχουν προσφέρει



2

λίαν αξιόλογον υπηρεσίαν εις την Εταιρείαν κατόπιν ητιολογηµένης προτάσεως του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία ενεκρίθη µε πλειοψηφίαν των ¾ των µελών του, και
αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Τα επίτιµα και τα αντεπιστέλλοντα Μέλη έχουν τα
αυτά δικαιώµατα µε τα τακτικά, πλην του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, όπερ
έχουν µόνο τα τακτικά Μέλη και ουδεµίαν των υποχρεώσεων.

δ) ∆όκιµα Μέλη εγγράφονται µεταπτυχιακοί φοιτηταί του κλάδου των οπωροκηπευτικών.

Άρθρον 6ον

Τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα Μέλη κατά την πρώτην πενταετίαν εγγράφονται εις την
Εταιρείαν κατόπιν αιτήσεως αυτών προς το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον, µετά της οποίας
συνυποβάλλουν άπαντα τα στοιχεία, τα πιστοποιούντα την ιδιότητα, οία εν τω άρθρω 5
του παρόντος και κατόπιν προτάσεως δύο ιδρυτικών Μελών και αποφάσεως των
ιδρυτικών Μελών επί τούτω συνερχοµένων κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου. Μετά
την παρέλευσιν της πενταετίας, τα ως άνω Μέλη εγγράφονται ωσαύτως τη αιτήσει των
προς το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον, κατόπιν προτάσεως δύο Μελών, και αποφάσεως του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Άρθρον 7ον

α) Τα τακτικά Μέλη έχουν άπαντα τα δικαιώµατα και τας υποχρεώσεις αι οποίαι
πηγάζουν εκ των διατάξεων του Νόµου και του παρόντος Καταστατικού. β) Τα Τακτικά
Μέλη καταβάλλουν εις την Εταιρείαν χρηµατικά ποσά δια το δικαίωµα εγγραφής και δι�
ετησίαν συνδροµήν καθοριζόµενα υπό της Γενικής Συνελεύσεως ανά διετίαν. Τα δόκιµα
Μέλη καταβάλλουν µόνο το ήµισυ της ετησίας συνδροµής. Καθυστέρησις της συνδροµής
επί έτος στερεί το δικαίωµα ψήφου εις τους καθυστερούντας αυτήν. Καθυστέρησις της
συνδροµής επί διετίαν παρέχει εις το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον το δικαίωµα της διαγραφής
εκ της Εταιρείας των καθυστερούντων αυτήν.

γ) Η Γενική Συνέλευσις συνερχόµενη και αποφασίζουσα κατά την ειδικήν πλειοψηφίαν
του άρθρου 29 του παρόντος, έχει το δικαίωµα να επιβάλλει προς τα Μέλη της Εταιρείας
και άλλας εισφοράς υπέρ της Εταιρείας, δια την επττυχίαν των σκοπών αυτής.

 Άρθρον 8ον

Παύουν όντα Μέλη της Εταιρείας, κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι
υποβάλλοντες, 3 µήνας τουλάχιστον προ της λήξεως του λογιστικού έτους, έγγραφον
παραίτησιν ήτις και ισχύει από του τέλους αυτού. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιον έχει το
δικαίωµα να διαγράφη εκ της δυνάµεως της Εταιρείας, κατόπιν εγκρίσεως της Γενικής
Συνελεύσεως, παν Μέλος µη συµµορφούµενον προς διάταξίν τινα του Καταστατικού ή
επιδεικνύον εσκεµµένην απειθαρχίαν προς τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, ή
αντιτιθέµενον δι� ενεργειών αυτού ή δηµοσιευµάτων προς τους σκοπούς της Εταιρείας, ή
παν µέλος του οποίου η συµπεριφορά είναι ασυµβίβαστος προς τη σοβαρότητα της
Εταιρείας. Τα αποχωρούντα ή διαγραφόµενα µέλη ουδέν δικαίωµα έχουν επί της
περιουσίας της Εταιρείας, ευθύνονται δε δια την καταβολήν της εισφοράς αυτών
αναλόγως του χρόνου καθ� όν διετέλεσαν µέλη. Το αποβληθέν Μέλος έχει δικαίωµα
προσφυγής κατά το άρθρον 88 του Α.Κ.

Άρθρον 9ον

Οι πόροι της Εταιρείας αποτελούνται εκ: α) Της εισφοράς δι� εγγραφήν των Μελών αυτής.
β) Των συνδροµών των Μελών αυτής. γ) Της πωλήσεως του περιοδικού αυτής. δ) Των
διαφηµίσεων των καταχωρουµένων εις το περιοδικόν αυτής. ε) Των εκτάκτων εισφορών.
στ) Των χορηγήσεων του Κράτους, της Α.Τ.Ε., των Συνεταιρισµών και άλλων
Οργανισµών. ζ) Των πάσης φύσεως δωρεών και οικονοµικών ενισχύσεων, η) Των
εισπράξεων από εκδηλώσεις αυτής (εκθέσεις, εκπαιδευτικάς δραστηριότητας κλπ.).

Άρθρον 10ον

α) Η Εταιρεία διοικείται υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.), απαρτιζοµένου εξ ενός
Προέδρου, ενός Αντιπροέδρου, ενός Ταµίου, ενός Γενικού Γραµµατέως και τριών Μελών,
απάντων τακτικών Μελών της Εταιρείας, Ελλήνων πολιτών µη στερηθέντων των
πολιτικών αυτών δικαιωµάτων. β) Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής. γ) Το
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∆.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, διοικεί την Εταιρείαν και µεριµνά δια
την επιτυχίαν των σκοπών αυτής, καθ� όν τρόπον κρίνει τούτο σκόπιµον και εντός των
νοµίµων µέτρων. Επιβλέπει δια την τήρησιν του Καταστατικού, φροντίζει δια την έκδοσιν
του περιοδικού, διαχειρίζεται την περιουσίαν της Εταιρείας δια λογαριασµόν αυτής
αποφασίζει περί της συγκλήσεως εκτάκτων και τακτικών Γενικών Συνελεύσεων και
ενδιαφέρεται γενικώς δια την προαγωγήν των σκοπών της Εταιρείας. δ) Το ∆ιοικητικόν
Συµβούλιον τουλάχιστον ανά δίµηνον συνεδριάζει τη προσκλήσει του Προέδρου αυτού.
Ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων 5 Μελών αυτού και αποφασίζει επί παντός θέµατος της
ηµερησίας διατάξεως. Αι αποφάσεις λαµβάνονται δια πλειοψηφίας κατόπιν φανεράς
ψηφοφορίας. Εν ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Αι αφορώσαι εις
προσωπικά ζητήµατα αποφάσεις του ∆ιοικ. Συµβουλίου λαµβάνονται κατόπιν µυστικής
ψηφοφορίας.  ε) Τη αιτήσει τουλάχιστον 3 Μελών του ∆ιοικ. Συµβουλίου ο Πρόεδρος
υποχρεούται να συγκαλέσει το ∆ιοικ. Συµβούλιον εντός 15 ηµερών. στ) Τα Μέλη του
∆ιοικ. Συµβουλίου καλούνται υπό του Προέδρου προς συνεδρίασιν κατόπιν
προσκλήσεως επιδιδοµένης ή αποστελλοµένης τουλάχιστον 3 ηµέρας προ της
ηµεροµηνίας της συνεδριάσεως.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ∆ΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρον 11ον

α) Ο Πρόεδρος του ∆ιοικ. Συµβουλίου µετά του Γεν. Γραµµατέως εκπροσωπεί την
Εταιρείαν δικαστικώς και εξωδίκως και ενώπιον πάσης αρχής, συγκαλεί το ∆ιοικ.
Συµβούλιον και την Γεν. Συνέλευσιν, προεδρεύει των συνεδριάσεων του ∆ιοικ.
Συµβουλίου, ως και εκείνων της Γεν. Συνελεύσεως, πλην εκείνης καθ� ήν λογοδοτεί το
∆ιοικ. Συµβούλιον και λαµβάνουν χώραν Αρχαιρεσίαι. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικ. Συµβουλίου
εισηγείται την λήψιν παντός µέτρου αφορώντος εις την πρόοδον της Εταιρείας, συντάσσει
την ηµερησίαν διάταξιν των συνεδριάσεων ή συνελεύσεων δίδει τον λόγον εις τους
αιτούντας και αφαιρεί αυτόν από τους παρεκτρεποµένους. Τον Πρόεδρον αναπληροί ο
Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυοµένου ο Γεν. Γραµµατέας. β) Ο Πρόεδρος του ∆ιοικ.
Συµβουλίου εκλέγεται απ� ευθείας υπό της Γεν. Συνελεύσεως δι� αναγραφής εις το
ψηφοδέλτιον της λέξεως «Πρόεδρος». γ) Εις την πρώτην συνεδρίασίν του το ∆ιοικ.
Συµβούλιον εκλέγει δια µυστικής ψηφοφορίας τον Αντιπρόεδρον, Γεν. Γραµµατέαν και
Ταµίαν. Αύτη συγκαλείται υπό του Προέδρου εντός 10 ηµερών το βραδύτερον από της
ανακοινώσεως των αποτελεσµάτων. δ) Προς συµπλήρωσιν κενουµένων θέσεων του
∆ιοικ. Συµβουλίου εκλέγονται υπό της Γεν. Συνελεύσεως 3 αναπληρωµατικόι Σύµβουλοι.
ε) Παν Μέλος του ∆ιοικ. Συµβουλίου απουσιάζον αδικαιολογήτως εις τρεις συνεχείς
συνεδριάσεις αυτού θεωρείται, µετ� απόφασιν του ∆ιοικ. Συµβουλίου λαµβανοµένην δια
µυστικής ψηφοφορίας, ως παραιτηθέν. Η ούτω κενωθείσα θέσις συµπληρούται δι� ενός
των αναπληρωµατικών κατά σειράν επιτυχίας.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Άρθρον 12ον

α) Ο Γεν. Γραµµατεύς κανονίζει και επιµελείται της ακριβούς εκτελέσεως της ηµερησίας
διατάξεως των συνεδριάσεων του ∆ιοικ. Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων,
εισηγείται τα θέµατα, τηρεί τα πρακτικά, κρατεί την σφραγίδα και το αρχείον της Εταιρείας
πλην του Ταµείου, ενεργεί την αλληλογραφίαν, συνυπογράφει µετά του Προέδρου παν
έγγραφον κλπ., και εκπροσωπεί µετά του Προέδρου την Εταιρείαν ενώπιον πάσης
αρχής, παντός τρίτου εν γένει ως και ενώπιον των ∆ικαστηρίων της Χώρας.  β) Το
∆ιοικητικόν Συµβούλιον δύναται να ορίζει τακτικόν Μέλος της Εταιρείας ως Ειδικόν
Γραµµατέαν ο οποίος επικουρεί τον Γενικόν Γραµµατέαν εις το έργον του.

ΤΑΜΙΑΣ

Άρθρον 13ον

α) Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος δια την χρηµατικήν περιουσίαν της Εταιρείας, ενεργεί τας
διαφόρους εισπράξεις δια διπλοτύπων αποδείξεων, τας πληρωµάς βάσει τιµολογίων ή
αποδείξεων κρατεί εις χείρας του ποσόν µέχρι 20.000 δρχ. δια τας αµέσους ανάγκας της
Εταιρείας, καταθέτει δε το επί πλέον ποσόν επ� ονόµατι του εις το Ταχυδροµικόν
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Ταµιευτήριον ή εις το Ταµιευτήριον οιασδήποτε Ελληνικής Τραπέζης υπό µορφήν
καταθέσεως εις πρώτην ζήτησιν. Τηρεί άπαντα τα βιβλία του Ταµείου της Εταιρείας και
της οικονοµικής διαχειρίσεως των εκδιδοµένων υπό της Εταιρείας δηµοσιευµάτων, άτινα
αριθµούνται και υπογράφονται εις τα τελευταία φύλλα υπό του Προέδρου και καταρτίζει
και υποβάλλει εγκαίρως εις το ∆ιοικ. Συµβούλιον τον απολογισµόν και προϋπολογισµόν.
β) Πάσα πληρωµή ενεργείται κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου και αυτού, βάσει του
προϋπολογισµού εφ� όσον δε πρόκειται περί ποσού µεγαλυτέρου των 20.000 δρχ.
απαιτείται απόφασις του ∆ιοικ. Συµβουλίου. γ) Τον Ταµία απόντα ή κωλυόµενον
αναπληροί εν εκ των Μελών του ∆ιοικ. Συµβουλίου υπ� ευθύνη και τη υποδείξει του. δ)
∆ια πάσαν εκ Τραπέζης ανάληψιν ποσού άνω των 20.000 δρχ. απαιτείται απόφασις του
∆ιοικ. Συµβουλίου, πάσα δε πληρωµή επικυρούται δι� αποφάσεως του ∆ιοικ. Συµβουλίου.
ε) Η Γενική Συνέλευσις συνερχοµένη και αποφασίζουσα κατά την ειδικήν πλειοψηφίαν
του άρθρου 29 του παρόντος, έχει το δικαίωµα να αυξοµειώσει τα αναφερόµενα ποσά εις
τας παραγράφους (α), (β) και (δ).

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Άρθρον 14ον

α) Η Τακτική Γεν. Συνέλευσις προβαίνει και εις την εκλογήν Εξελεγκτικής Επιτροπής, ήτις
ελέγχει την κατάστασιν του Ταµείου και συντάσσει σχετικήν έκθεσιν, την οποία υποβάλλει
εις την Γεν. Συνέλευσιν. Η Εξελιγκτική Επιτροπή είναι τριµελής και εκλέγει δια
ψηφοφορίας τον Πρόεδρόν της.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 Άρθρον 15ον

α) Η τακτική Γεν. Συνέλευσις εκλέγει τριµελές (3) Πειθαρχικόν Συµβούλιον, σκοπός του
οποίου είναι η εις αυτό παραποµπή παντός παραβαίνοντος τας διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού ή τιθεµένου αντιµετώπου προς τους υπό της Εταιρείας επιδιωκοµένους
σκοπούς ή επιδεικνύοντας ανάρµοστον διαγωγήν προσβάλλουσαν την αξιοπρέπειαν των
Μελών της Εταιρείας ή ούσαν ασυµβίβαστον προς την σοβαρότητα αυτής. Ο Πρόεδρος
του Πειθαρχικού Συµβουλίου εκλέγεται µεταξύ των Μελών του.  β) Το Πειθαρχικόν
Συµβούλιον θέτει την απόφασιν υπ� όψιν της Γεν. Συνελεύσεως, ήτις και εγκρίνει,
µετριάζει ή απορρίπτει, δια πλειοψηφίας, την καθορισθείσαν ποινήν, µόνον εις ήν
περίπτωσιν ο τιµωρηθείς ήθελε προσφύγει εις την κρίσιν της Γενικής Συνελεύεσεως δι�
αιτήσεώς του υποβληθησοµένης εις το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον εντός µηνός από της
κοινοποιήσεως της αποφάσεως του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Εις πάσας τας λοιπάς
περιπτώσεις αι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι τελεσίδικοι. γ) Αι ποιναί αι
επιβαλλόµεναι δια µίαν εκάστην παράβασιν καθορίζονται δι� ειδικού κανονισµού
συντασσοµένου υπό του Πειθαρχικού Συµβουλίου και εγκρινοµένου υπό της Τακτικής
Γενικής Συνελεύσεως.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΕΡΙ ∆ΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρον 16ον

α) Εν περιπτώσει οριστικής χηρεύσεως της θέσεως του Προέδρου εξ οιασδήποτε αιτίας,
εκτελεί χρέη Προέδρου µέχρι της νέας Γεν. Συνελεύσεως (τακτικής) ο Αντιπρόεδρος, το
δε Συµβούλιον συµπληρούται εκ των επιλαχόντων διενεργουµένης µυστικής ψηφοφορίας
προς ανάδειξιν του νέου Αντιπροέδρου. Εις περίπτωσιν δε οριστικής χηρεύσεως της
θέσεως του Αντιπροέδρου, του Γεν. Γραµµατέως ή του Ταµίου καλείται προς πλήρωσιν
της θέσεως είς των επιλαχόντων, διενεργουµένης ωσαύτως νέας µυστικής ψηφοφορίας
µεταξύ των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς ανάδειξιν του µέλλοντος να καθέξη
την θέσιν Μέλους. β) Η θητεία των ούτω εισερχοµένων εις το ∆ιοικ. Συµβούλιον Μελών
λήγει µετά του λοιπού ∆ιοικ. Συµβουλίου.

Άρθρον 17ον

Εν περιπτώσει οµαδικής παραιτήσεως 4 τουλάχιστον Μελών το ∆ιοικ. Συµβούλιον
θεωρείται παραιτηθέν εν τω συνόλω του και διενεργούνται νέαι αρχαιρεσίαι κατά τας



5

διατάξεις του άρθρου 19. Εις πάσαν άλλην περίπτωσιν αντικαθίσταται υπό των
επιλαχόντων κατά σειράν επιτυχίας.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ

Άρθρον 18ον

α) Αι Γενικαί Συνελεύσεις είναι τακτικαί και έκτακτοι. Αι αρχαιρεσίαι δια την ανάδειξιν νέου
∆ιοικ. Συµβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συµβουλίου διεξάγονται ανά
διετίαν τον µήνα Οκτώβριον. β) Τακτικαί Γενικαί Συνελεύσεις λαµβάνουν χώρα άπαξ κατ�
έτος κατά το µήνα Οκτώβριον. Κατ� αυτάς λογοδοτεί το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον επί των
πεπραγµένων του  προηγουµένου έτους, εγκρίνεται ή µη ο απολογισµός του
προηγουµένου έτους και ο προϋπολογισµός του εποµένου έτους. Εν συνεχεία εφ� όσον
έληξεν η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγεται τριµελής Εφορευτική Επιτροπή µε
ισάριθµα αναπληρωµατικά Μέλη δια την διενέργειαν των αρχαιρεσιών. γ) Έκτακτοι
Γενικαί συνελεύσεις συγκαλούνται λόγω επείγοντος θέµατος υπό του Προέδρου του
∆ιοικ. Συµβουλίου, κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικ. Συµβουλίου ή κατόπιν αιτήσεως
υποβαλλοµένης εις το ∆ιοικ. Συµβούλιον και υπογραφοµένης υπό του 1/3 των Τακτικών
Μελών. Εις την δευτέραν περίπτωσιν ο Πρόεδρος του ∆ιοικ. Συµβουλίου υποχρεούται
εντός διµήνου υπό της υποβολής της αιτήσεως να συγκαλέσει την Γεν. Συνέλευσιν. δ) Η
Γεν. Συνέλευσις της Εταιρείας έχει την εποπτείαν επί των υποθέσεων της Εταιρείας,
αποφασίζουσα επί παντός ζητήµατος µη προβλεποµένου υπό του παρόντος
καταστατικού.

Άρθρον 19ον

α) Αι αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως, λαµβάνονται κατ� απόλυτον πλειοψηφίαν των
παρόντων και ταµειακώς τακτοποιηµένων Μελών, εκτός των περιπτώσεων εκείνων δι� ας
προβλέπεται υπό του παρόντος καταστατικού. β) Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν
απαρτία παρόντος του 1/3 των τακτικών Μελών αυτής προκειµένου δε περί Γεν.
Συνελεύσεως κατά την οποίαν πρόκειται να εκλεγεί η Εφορευτική Επιτροπή δια την
διενέργειαν των αρχαιρεσιών απαιτείται η παρουσία του ½ συν ένα των τακτικών Μελών
της Εταιρείας. Μη γενοµένης απαρτίας κατά την πρώτην συνεδρίασιν, συγκαλείται εις
δευτέραν συνεδρίασιν η Γεν. Συνέλευσις εντός 15 ηµερών, οπότε η Γεν. Συνέλευσις
ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων οσωνδήποτε Μελών. γ) Αι προσκλήσεις δια τας Γεν.
Συνελεύσεις αποστέλλονται 10 τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµεροµηνίας συγκλήσεως
αυτών και περιλαµβάνουν εν αυταίς τον τόπον, τον χρόνον και τα υπό συζήτησιν θέµατα,
απευθύνονται δε προς έν έκαστον Μέλος ιδαιιτέρως και δια τοιχοκολλήσεως της
προσκλήσεως εις τα Γραφεία της Εταιρείας. δ) Αι αρχαιρεσίαι προκηρύσσονται υπό του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ένα (1) µήνα προ της Γεν. Συνελεύσεως και διενεργούνται εντός
τριών (3) εβδοµάδων µετ� αυτήν. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται προσωπικώς υπό των
ενδιαφεροµένων ή κατόπιν προτάσεως τριών (3) τακτικών Μελών και αποδοχής αυτής
υπό του προτεινοµένου, µέχρι και του χρόνου της Γεν. Συνελεύσεως. Κατά την Γεν.
Συνέλευσιν εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή η οποία επί τη βάσει των υποψηφιοτήτων
καταρτίζει ενιαίον ψηφοδέλτιον το οποίον και αποστέλλει εις άπαντα τα τακτικά Μέλη της
Εταιρείας. Κατά την ηµέραν των αρχαιρεσιών εις την έδραν της Εταιρείας η ψηφοφορία
διενεργείται από της 9 π.µ. µέχρι της 1 µ.µ. Όσα εκ των Μελών δεν προσέλθουν
αυτοπροσώπως ψηφίζουν ως ακολούθως: Το ψηφοδέλτιον αυτών τίθεται εντός
εσφραγισµένου φακέλλου, ο οποίος, οµού µετά δηλώσεως τίθεται εις έτερον φάκελλον,
όστις απευθύνεται προς την διεύθυνσιν της Εταιρείας και αναγράφεται εις το πρόσθιον
µέρος αυτού εµφανώς «∆ΙΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ�», και ταχυδροµείται, επί
συστάσει, 10 ηµέρες προ της ηµεροµηνίας των αρχαιρεσιών. Εις την εσώκλειστον
δήλωσιν αναγράφεται το ονοµατεπώνυµον του ψηφίζοντος και η έδρα µονίµου διαµονής,
ίνα ούτω γίνει δυνατός ο έλεγχός του ταµειακώς. Επιπροσθέτως δύναται να επισυναφθεί
ταχυδροµική απόδειξις εµφαίνουσα την αποστολήν εµβάσµατος ίνα ούτος καταστή
ταµειακώς εν τάξει. Οι ούτω συγκεντρούµενοι φάκελλοι παραδίδονται εις την Εφορευτικήν
Επιτροπήν, την διάνοιξιν των οποίων πραγµατοποιεί την ηµέραν των αρχαιρεσιών κατά
τον εξής τρόπον: Ανοίγονται οι φάκελλοι των ταχυδροµικώς ψηφιζόντων, διαπιστούται το
ταµειακώς εν τάξει αυτών και ακολούθως οι εσφραγισµένοι φάκελλοι οι περιέχοντες τα
ψηφοδέλτια τίθενται εις την αυτήν κάλπην µετά των τοιούτων των αυτοπροσώπως
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ψηφιζόντων, αναµιγνύονται καλώς εντός της κάλπης και ακολούθως αποσφραγίζονται.
Ακολούθως η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει εις την διαλογήν των ψήφων,
ανακηρύσσει τους επιτυχόντας και τους αναπληρωµατικούς δια το ∆ιοικητικόν
Συµβούλιον, το Πειθαρχικόν Συµβούλιον και την Εξελεγκτικήν Επιτροπήν, συντάσσει το
σχετικόν πρακτικόν και το παραδίδει εις τον εκλεγέντα Πρόεδρον. Εις περιπτώσεις
ισοψηφίας διενεργείται κλήρωσις υπό της Εφορευτικής Επιτροπής. Επίσης η Εφορευτική
Επιτροπή αποφαίνεται επί τυχόν ενστάσεων ως προς το κύρος των αρχαιρεσιών.

Άρθρον 20ον

α) Εν αρχή της Συνεδριάσεως της Γεν. Συνελεύσεως ο Πρόεδρος του ∆ιοικ. Συµβουλίου
ανακοινοί τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως και ό,τι άλλο θεωρεί επάναγκες και µετά
ταύτα, εφ� όσον πρόκειται να διεξαχθούν αρχαιρεσίαι εκλέγεται τριµελής Εφορευτική
Επιτροπή, ήτις θα εποπτεύση δια την εφαρµογήν του κανονισµού κατά την διάρκειαν της
ψηφοφορίας, την επιλογήν των ψήφων και την ανακοίνωσιν των αποτελεσµάτων της
ψηφοφορίας συµφώνως προς το άρθρον 19. Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής,
εκλέγονται δι� απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων τακτικών Μελών. ∆εν δύναται να
εκλεγούν Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής Μέλη των οποίων έχει υποβληθεί υποψηφιότης
κατά τας αρχαιρεσίας αυτάς. β) Κατά τας Γενικάς Συνελεύσεις συζητούνται και
λαµβάνονται αποφάσεις µόνον επί των αναγεγραµµένων εν τη ηµερησία διατάξει αυτής
θεµάτων. Εφ� όσον όµως ζητηθεί υπό της πλειοψηφίας των παρόντων Μελών δύναται να
προστεθούν εις την ηµερησίαν διάταξιν και έτερα θέµατα προς συζήτησιν, δεν δύναται
όµως να ληφθούν επ� αυτών αποφάσεις αλλά µόνον να διατυπωθούν προτάσεις προς
µελέτην, ευχαί προς ενέργειαν υπό του ∆ιοικ. Συµβουλίου ή προς έγκρισιν υπό της
εποµένης τακτικής ή εκτάκτου Γεν. Συνελεύσεως.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ

Άρθρον 21ον

Επιστηµονικαί συνεδριάσεις της Εταιρείας λαµβάνουν χώραν καθ� ώραν ηµέραν και
τόπον οριζόµενον εκάστοτε υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. ∆ύνανται να λαµβάνουν
χώραν και έκτακτοι συνεδριάσεις, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, ή τη αιτήσει του 1/3 των τακτικών Μελών προς τον Πρόεδρον του ∆ιοικ.
Συµβουλίου. Εάν ο Πρόεδρος του ∆ιοικ. Συµβουλίου δεν θεωρήσει τον εις την αίτησιν
αναφερόµενον λόγον ως αποχρώντα και δεν καλέση εις συνεδρίασιν την Εταιρείαν εντός
10ηµέρου, οι αιτούντες απευθύνονται εις το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον, όπερ και
αποφασίζει. Εκ των συνεδριάσων της Εταιρείας µόνον αι επιστηµονικαί δύνανται να είναι
δηµόσιοι και τότε τη εγκρίσει του ∆ιοικ. Συµβουλίου.

Άρθρον 22ον

α) Κατά τας τακτικάς ή εκτάκτους συνεδριάσεις της Εταιρείας συζητούνται επιστηµονικής
ή άλλης φύσεως θέµατα, τα οποία ορίζονται εκ των προτέρων υπό του Προέδρου του
∆ιοικ. Συµβουλίου ή κατόπιν αιτήσεως τακτικών Μελών ως κατ� άρθρον 21 του παρόντος
και ανακοινούνται προς τα Μέλη, τουλάχιστον 7 ηµέρας προ της συνεδριάσεως. β) Τα
επιστηµονικής φύσεως θέµατα περιλαµβάνουν: Ι. Ανακοινώσεις. Αύται δέον όπως
αφορώσιν εις θέµατα πρωτότυπα των οπωροκηπευτικών και της αµπέλου. Πάν Μέλος,
προτιθέµενον να προβή εις ανακοίνωσιν, οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο εις τον Γεν.
Γραµµατέα, γνωρίζον συγχρόνως τον τίτλον της ανακοινώσεως. Το πρωτότυπον της
ανακοινώσεως κατατίθεται ευθύς µετά την ανακοίνωσιν εις τον Γεν. Γραµµατέα,
υπογεγραµµένον  υπό του συγγραφέως. Επίσης κατατίθεται υπογεγραµµένη υπό του
συγγραφέως περίληψις εις µίαν των Γλωσσών: Γαλλικήν, Αγγλικήν, Γερµανικήν,
Ρωσσικήν, Ιταλικήν. ΙΙ. ∆ιαλέξεις: Επί θεµάτων των Οπωροκηπευτικών και της Αµπέλου.
Παν Μέλος δύναται, τη εγκρίσει του ∆ιοικ. Συµβουλίου, να δώσει διάλεξιν οργανουµένην
υπό της Εταιρείας, αφού προηγουµένως καταθέσει τον τίτλον της διαλέξεως εις τον Γεν.
Γραµµατέαν. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικ. Συµβουλίου ορίζει τον τόπον και τον χρόνον κατά
τον οποίον θα λάβει χώραν η διάλεξις. Το ∆ιοικ. Συµβούλιον δύναται να αναθέσει εις
Μέλος ή εις Επιτροπήν Μελών, εφ� όσον και ταύτα συµφωνούν, την εισήγησιν επί ενός
θέµατος αφορώντος εις τα οπωροκηπευτικά ή την άµπελον υπό τύπον διαλέξεως.
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Άρθρον 23ον

Επιστήµονες ξένοι προς την Εταιρείαν δύνανται να ανακοινούν εργασίας των σύµφωνα
µε τας διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρον 24ον

Το ∆ιοικ. Συµβούλιον δύναται να καλή επιστήµονας διαφόρων κλάδων, όπως δίδουν
διαλέξεις κατά τας συνεδριάσεις ή άλλας εκδηλώσεις της Εταιρείας επί θεµάτων σχετικών
προς τα οπωροκηπευτικά και την άµπελον.

Άρθρον 25ον

Το ∆ιοικ. Συµβούλιον δύναται να ορίζη Εισηγητικάς Επιτροπάς. Αι Εισηγητικαί Επιτροπαί
αναλαµβάνουν την συστηµατικήν µελέτην ενός θέµατος, τα αποτελέσµατα της οποίας
παρουσιάζουν εις συνεδρίασιν της Εταιρείας κατόπιν εγκρίσεως του ∆ιοικ. Συµβουλίου.
∆ια την µελέτην θεµάτων απτοµένων και άλλων κλάδων της Γεωπονικής Επιστήµης είναι
δυνατόν να σχηµατισθούν Μικταί Εισηγητικαί Επιτροπαί εις τας οποίας να συµµετέχουν
και επιστήµονες των κλάδων τούτων. Αι Εισηγητικαί Επιτροπαί αποτελούνται εκ τριών
Μελών και ο Πρόεδρος εκάστης ορίζεται υπό του ∆ιοικ. Συµβουλίου. Εις περίπτωσιν
καθυστερήσεως υποβολής της εκθέσεως κατά την κρίσιν του ∆ιοικ. Συµβουλίου είτε
δίδεται τακτή παράτασις είτε αντικαθίσταται η επιτροπή δι� άλλης.

ΓΕΝΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρον 26ον

α) ∆ια την καλλιτέραν λειτουργίαν της Εταιρείας το ∆ιοικ. Συµβούλιον δύναται να
αποφασίζη την δηµιουργίαν των κάτωθι κλάδων και εφ� όσον τούτο δεν αντίκειται προς
τους δια του άρθρου 2 του παρόντος διαγραφοµένους σκοπούς της Εταιρείας.

1- Φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων

2- Αειφύλλων οπωροφόρων δένδρων

3- Αµπέλου

4- Λαχανοκοµικών φυτών

5- Καλλωπιστικών φυτών

6- Λοιπών οπωροκηπευτικών φυτών

Εκάστου κλάδου προϊσταται Τριµελής Επιτροπή οριζοµένη υπό του ∆ιοικ. Συµβουλίου. Η
Επιτροπή ευρίσκεται εις στενήν επαφήν µε τα Μέλη του Κλάδου αυτής, προβάλλει τα
θέµατα που ενδιαφέρουν τούτον και γνωµοδοτεί επί θεµάτων του κλάδου τιθεµένων υπό
του ∆ιοικ. Συµβουλίου. β) Το ∆ιοικ. Συµβούλιον δύναται να αποφασίζει την ίδρυσιν
περιφερειακών τµηµάτων της Εταιρείας εις πόλεις ή γεωγραφικά διαµερίσµατα της
Χώρας όπου διαµένουν τουλάχιστον δεκαπέντε (15) Μέλη της. Ο τρόπος της ιδρύσεως,
οργανώσεως και λειτουργίας των περιφερειακών Τµηµάτων καθορίζεται µε ειδικόν
κανονισµόν ο οποίος εγκρίνεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 27ον

Ειδικώς δια την σύνταξιν του περιοδικού και των λοιπών δηµοσιευµάτων της Εταιρείας
ορίζεται υπό του ∆ιοικ. Συµβουλίου Συντακτική Επιτροπή αποτελούµενη εκ πέντε (5)
τακτικών Μελών. Η ούτω συσταθείσα επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον
αυτής. Η Συντακτική Επιτροπή επιµελείται την έκδοσιν και σύνταξιν του περιοδικού και
αποφασίζει ως προς το δηµοσιεύσιµον ή µη των αποστελλοµένων εις το περιοδικόν
προς δηµοσίευσιν εργασιών. Αι αποφάσεις αυτής λαµβάνονται δια πλειοψηφίας, εν
περιπτώσει ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η Επιτροπή θεωρείται εν
απαρτία παρόντων 3 Μελών αυτής. Τα Μέλη της Επιτροπής δύναται να αντικαθιστά το
∆ιοικ. Συµβούλιον κατά την κρίσιν του.
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Άρθρον 28ον

Το ∆ιοικ. Συµβούλιο διορίζει και απολύει τους υπαλλήλους της Εταιρείας. Μέλη του ∆ιοικ.
συµβουλίου δεν δύνανται να αποτελούν έµµισθον προσωπικόν της Εταιρείας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρον 29ον

Τροποποίησις του παρόντος Καταστατικού δύναται να γίνη υπό της Γεν. Συνελεύσεως,
καθ΄ ήν δέον όπως παρίσταται το ½ των τακτικών Μελών της Εταιρείας, αι δε αποφάσεις
αυτής λαµβάνονται δια πλειοψηφίας των ¾ των παρόντων Μελών.

Άρθρον 30ον

∆ιάλυσις της Εταιρείας αποφασίζεται δια Γεν. Συνελεύσεως προς τον σκοπόν τούτον και
µόνον κληθείσης υπό του ∆ιοικ. Συµβουλίου, καθ� ήν δέον όπως παρίσταται το 1/2 των
τακτικών Μελών. Η απόφασις λαµβάνεται δια µυστικής ψηφοφορίας και δια πλειοψηφίας
των ¾ των παρόντων.

Άρθρον 31ον

Μετά την διάλυσιν της Εταιρείας η περιουσία αυτής περιέχεται εις τα συγγενή προς την
Εταιρείαν Εργαστήρια της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης.

Άρθρον 32ον

Το παρόν καταστατικόν αποτελούµενον εκ 32 (τριάντα δύο) άρθρων, ανασυνταχθέν και
τροποποιηθέν νοµίµως, εψηφίσθη κατ� άρθρον και σύνολον κατά την Γενικήν Συνέλευσιν
της 29ης Μαϊου 1982.

Εν Θεσσαλονίκη τη 29 Μαϊου 1982


