ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ « ΦΥΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»
Άρθρο 1ο
Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα
Α) Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την
επωνυμία « Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος »
Β) Ως έδρα του σωματείου ορίζεται η Αθήνα και η διεύθυνσή της το γραφείο του
εκάστοτε Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 2ο
Σκοπός – Μέσα
Α. Σκοπός της Φυτιατρικής Εταιρείας Ελλάδος είναι η με κάθε επιστημονικό μέσον
παράλληλη και ισόρροπη προαγωγή όλων των επιστημών της Φυτιατρικής στην Ελλάδα.
Στις επιστήμες της Φυτιατρικής εντάσσονται η επιστήμη της Φυτοπαθολογίας με τα
κύρια επί μέρους επιστημονικά γνωστικά της αντικείμενα ήτοι Φυτοπαθολογικής
Μυκητολογίας, Προκαρυολογίας, Ιολογίας, Μετασυλλεκτικής Φυτοπαθολογίας, Μη
Παρασιτικών Ασθενειών, Μοριακής Φυτοπαθολογίας, Αρχών και Μεθόδων
Διαγνωστικής και Αρχών, Μεθόδων και Μέσων Αντιμετώπισης των φυτονόσων (χημική,
βιολογική και ολοκληρωμένη) στα καλλιεργούμενα, στα δασικά και άλλα φυτά, η
επιστήμη της Εντομολογίας με τα κύρια επί μέρους επιστημονικά γνωστικά αντικείμενα
ήτοι Μορφολογίας, Φυσιολογίας, Οικολογίας, Συστηματικής, Διαγνώσεως Προσβολών
και Αντιμετώπισης Eντόμων και άλλων Aρθροπόδων σε καλλιεργούμενα, καλλωπιστικά,
δασικά και άλλα φυτά, Εντόμων και άλλων Αρθροπόδων Υγειονομικής Σημασίας,
Παραγωγικών εντόμων (μέλισσα, μεταξοσκώληκας κ.τ.λ.), η επιστήμη της
Νηματολογίας καθώς και έτεροι κλάδοι της Γεωργικής Ζωολογίας που ασχολούνται
με σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα γεωργικής σημασίας ( τρωκτικά, έτερα θηλαστικά,
γεωσκώληκες, και άλλα), η επιστήμη της Ζιζανιολογίας με τα κύρια επί μέρους
επιστημονικά γνωστικά της αντικείμενα σχετικά με τη Μελέτη των Ζιζανίων
(προσδιορισμός, βιολογία και φυσιολογία), με τον Ανταγωνισμό και την Αλληλοπάθεια,
με την Αντιμετώπιση των Ζιζανίων (χημική, βιολογική και ολοκληρωμένη) και με τη
Χρήση Ζιζανιοκτόνων-Φυτορυθμιστικών ουσιών ως και η επιστήμη της
Φυτοφαρμακολογίας με τα κύρια επί μέρους επιστημονικά γνωστικά της αντικείμενα
σχετικά με τη Μελέτη Βιοδραστικότητας Φυσικών και Χημικών ενώσεων, με την
Ανθεκτικότητα των Φυτοπαρασίτων στα Φυτοπροστατευτικά προϊόντα, με τα
Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων Τοξικολογικής σημασίας
ουσιών στα γεωργικά προϊόντα και στο περιβάλλον, με την Τοξικολογία των
Φυτοπροστατευτικών προϊόντων και με την Περιβαλλοντική Συμπεριφορά των
Φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Τύχη και Συμπεριφορά των Φυτοπροστατευτικών
προϊόντων στο Περιβάλλον, Οικοτοξικολογία).
Η Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος έχει επίσης ως σκοπό να προσφέρει τις υπηρεσίες της
ως σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα Φυτιατρικής και να συμβάλει στο διαρκή
εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Γεωργίας (αναδιάρθρωση, ανταγωνιστικότητα, ποιότητα
αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, προστασία περιβάλλοντος και εξασφάλιση
καταναλωτών). Κορυφαία επίσης επιδίωξή της είναι η ενημέρωση της Πολιτείας και της
Πανεπιστημιακής Κοινότητας για τη σπουδαιότητα ανάπτυξης της Φυτιατρικής ως
ανεξάρτητης επιστήμης ανάλογης εκείνης της Κτηνιατρικής. Τούτο θα επιτευχθεί με την
ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής / Τμήματος Φυτιατρικής για την οργάνωση

προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών πανεπιστημιακών σπουδών στις επί
μέρους επιστήμες της σύγχρονης Φυτιατρικής.
Β. Η εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας επιδιώκεται:
Διά της μέσω επιχειρημάτων προβολής προς τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προς την Πανεπιστημιακή
κοινότητα των σκοπών της Φυτιατρικής για την υλοποίηση των επιστημονικών και
εκπαιδευτικών επιδιώξεων της Εταιρείας.
Διά της διοργανώσεως Εθνικών και Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων Εφαρμοσμένης
κυρίως Φυτιατρικής στα οποία θα γίνονται ανακοινώσεις ερευνητικών ή συνθετικών
εργασιών και συζητήσεις επ’ αυτών.
Διά της διοργανώσεως σεμιναρίων, διαλέξεων, επιστημονικών επιδείξεων ως μέσων διά
βίου εκπαιδεύσεως και ενημερώσεως ειδικών επιστημόνων σε θέματα εφαρμοσμένης
Φυτιατρικής.
Διά της προωθήσεως της μελέτης φυτιατρικών προβλημάτων της Ελληνικής γεωργίας
και υποβολής σχετικών εισηγήσεων προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες μέσα στα
πλαίσια της συμβατικής, της βιολογικής και της ολοκληρωμένης διαχειρίσεως στη
γεωργία.
Διά των επίκαιρων παρεμβάσεων της Εταιρείας στον Ημερήσιο Τύπο ή στα Μέσα
Μαζικής Επικοινωνίας σε τρέχοντα θέματα Εφαρμοσμένης Φυτιατρικής.
Διά της συμμετοχής ειδικευμένων μελών της σε επιτόπιες επισκέψεις σε διάφορες
περιοχές της χώρας για τη διάγνωση και αντιμετώπιση φυτιατρικών προβλημάτων της
Ελληνικής γεωργίας.
Διά της επιλύσεως του προβλήματος της συνταγογραφήσεως των φυτοφαρμάκων.
Διά της εκδόσεως φυτιατρικών δημοσιευμάτων.
Διά της αναπτύξεως επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της ως και με
συναφείς επιστημονικές εταιρείες Φυτιατρικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Διά παντός νόμιμου μέσου, το οποίο θα κριθεί πρόσφορο από τα μέλη της Γενικής
Συνελεύσεως.
Άρθρο 3
ΜΕΛΗ
Τα μέλη της εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.
Α. Τακτικά μέλη γίνονται πτυχιούχοι ημεδαπών ή αλλοδαπών Πανεπιστημίων, κάτοχοι
μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού σε μία των επιστημών της Φυτιατρικής, ή
όσοι έχουν τριετή συνεχόμενη εργασία σε Φυτιατρικά Πανεπιστημιακά Εργαστήρια ή σε
Φυτιατρικά Ερευνητικά ή Διαγνωστικά Ιδρύματα και εργάζονται ή έχουν εργασθεί
κύρια και συστηματικά με τη μελέτη, εκπαίδευση και έρευνα φυτιατρικών θεμάτων.
Τακτικά μέλη γίνονται επίσης πτυχιούχοι ημεδαπών ή αλλοδαπών Πανεπιστημίων, οι
οποίοι έτυχαν επιστημονικής εξειδικεύσεως με παρακολούθηση σεμιναρίων Φυτιατρικής
και ασχολούνται επί τριετία τουλάχιστον με θέματα εφαρμοσμένης Φυτιατρικής σε
κρατικές υπηρεσίες, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις εμπορίας προϊόντων Φυτιατρικής ή σε
συνεταιριστικές μονάδες και οποίοι στηρίζουν τους σκοπούς της Φυτιατρικής Εταιρείας.
Β. Αντεπιστέλλοντα μέλη γίνονται αυτοί που έχουν τα αντίστοιχα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα και κατοικούν εκτός Ελλάδας Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες
που είναι εγκατεστημένοι μόνιμα στην αλλοδαπή. Αντεπιστέλλον μέλος εγκατεστημένο
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μόνιμα στην Ελλάδα καθίσταται τακτικό μέλος. Η μετάβαση μέλους από τακτικό σε
αντεπιστέλλον και αντιστρόφως γίνεται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως με
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ. Επίτιμα μέλη εκλέγονται φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που έχουν
διακριθεί λόγω της εξέχουσας επιδόσεώς των στις επιστήμες της Φυτιατρικής ή έχουν
προσφέρει αξιόλογες υπηρεσίες στο επιστημονικό έργο της Εταιρείας. Η ανακήρυξη των
επίτιμων μελών γίνεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως με πλειοψηφία τουλάχιστον των
2/3 του συνόλου των μελών της με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δ. Επίτιμος Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που έχει διαπρέψει σε οποιοδήποτε κλάδο της
Φυτιατρικής με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και με έγκριση της Γενικής
Συνελεύσεως με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μελών της.
Ε. Αυτοί που έχουν υπογράψει το παρόν καταστατικό, ιδρυτές της Φυτιατρικής
Εταιρείας Ελλάδος θεωρούνται αυτοδικαίως τακτικά μέλη αυτής. Αυτοί απαρτίζουν
την πρώτη Γενική Συνέλευση και προβαίνουν στην εκλογή του πρώτου Διοικητικού
Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Άρθρο 4.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Για την εγγραφή ως μέλους του Σωματείου απαιτείται υποβολή αιτήσεως στο Διοικητικό
Συμβούλιο συνοδευόμενης από προτάσεις δύο τακτικών μελών, στην οποία θα
αναφέρεται ότι διαθέτει όσα ορίζονται από το άρθρο 3 διαλαμβανόμενα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα και ότι έχει αποδεχτεί το καταστατικό και τις αποφάσεις της
Γενικής Συνελεύσεως και ζητεί την εγγραφή του ως μέλους. Ακόμα ότι έχει τις
οριζόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εντός μηνός σχετικά με την εγγραφή του αιτούντος
ή όχι ως μέλους και κοινοποιεί την απόφασή του εγγράφως στον ενδιαφερόμενο. Εάν το
Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει
αίτηση για την εγγραφή του μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση,
που θα αποφασίσει οριστικώς.
Άρθρο 5
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Μέλος διαγράφεται του Σωματείου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: α) εάν
καθυστερεί στην καταβολή των εισφορών πέραν του έτους. Εάν καταβάλλει όμως αυτή
εντός τριών μηνών από τη λήξη του έτους, δικαιούται την επανεγγραφή του. β. Εάν
υποβάλλει αίτηση παραιτήσεως ή διαγραφής του από το σωματείο, αυτή θεωρείται ότι
ισχύει με την αποδοχή του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) όσοι πεθαίνουν διαγράφονται
αυτεπαγγέλτως. δ) αν συντρέχει σπουδαίος λόγος και αποφασίσει γι’ αυτό η Γενική
Συνέλευση, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το αποβληθέν μέλος σύμφωνα με
τους όρους του νόμου εντός 2 μηνών αφού του γνωστοποιηθεί η απόφαση αποβολής του
δικαιούται να προσφύγει ενώπιον του προέδρου των πρωτοδικών εάν ή αποβολή έγινε σε
αντίθεση με τους όρους του Καταστατικού ή εάν δεν συνέτρεχαν σπουδαίοι λόγοι.
Άρθρο 6.
ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ
Υπό του Σωματείου τηρείται μητρώο στο οποίο είναι καταχωρημένα τα στοιχεία των
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μελών, δηλαδή, ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας,
τηλέφωνα, ηλεκτρονική διεύθυνση, χρονολογία εισόδου και εξόδου ως μέλους.
Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Α) Τα τακτικά μέλη του Σωματείου δικαιούνται να συμμετέχουν στις Γενικές
Συνελεύσεις να ψηφίζουν επί παντός θέματος, να εκλέγουν διοικητικό όργανα, να
υποβάλουν προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις και να
λαμβάνουν γνώση των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως εάν υπάρχει η υπογραφή
τους και να συμμετέχουν στις κατά καιρούς επιστημονικές εκδηλώσεις του Σωματείου.
Β) Τα αντεπιστέλλοντα μέλη δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς
ψήφο, να υποβάλουν ενυπόγραφες προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές
Συνελεύσεις και να συμμετέχουν ή να ενημερώνονται σχετικά με τις κατά καιρούς
επιστημονικές εκδηλώσεις του Σωματείου. Η κοινοποίηση των επιστημονικών
ανακοινώσεων ή εργασιών της Εταιρείας ή μέλους αυτής στα αντεπιστέλλοντα μέλη
είναι υποχρεωτική.
Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη της Εταιρείας είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με το καταστατικό του
Σωματείου και τις νομίμως λαμβανόμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
της Γενικής Συνελεύσεως και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Σωματείου για την
επίτευξη των σκοπών αυτού. Τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη καταβάλουν το
αντίτιμο του δικαιώματος εγγραφής με την εισδοχή και επιπλέον ετήσια συνδρομή. Το
ποσό αυτών ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου. Η ετήσια συνδρομή προκαταβάλλεται το Μάιο κάθε έτους.
Άρθρο 9
ΠΟΡΟΙ
Πόροι της Εταιρείας είναι το δικαίωμα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών, πόροι από
τις πωλήσεις εκδόσεων, δωρεές των μελών και ενισχύσεις τρίτων προς την Εταιρεία και
τα έσοδα από τις επιστημονικές ή κοινωνικές εκδηλώσεις της Εταιρείας (συνέδρια,
συνεστιάσεις, κ.τ.λ.)
Άρθρο 10
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
Η Εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής και
αντιπροσωπεύεται εξωδίκως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 11
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Όργανα διοικήσεως της Εταιρείας είναι τα εξής: α) η Γενική Συνέλευση των μελών β) το
Επταμελές Συμβούλιο και γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τα
μέλη της διοικήσεως είναι άμισθες. Αποκλείεται από τη Διοίκηση μέλος που έχει
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στερηθεί αυτοδικαίως ή με αμετάκλητη δικαστική απόφαση των πολιτικών του
δικαιωμάτων για όσον χρόνο διαρκεί η στέρηση. Τα μέλη της Διοικήσεως της Εταιρείας
δε δύνανται να παρέχουν σε αυτή υπηρεσία με αμοιβή εξαρτημένης εργασίας, ούτε να
συνάπτουν με αυτή συμβάσεις που συνεπάγονται την με οποιοδήποτε τρόπο λήψη
αμοιβής για οποιαδήποτε αιτία.
Άρθρο 12
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο σώμα και αποφασίζει: α) για την έγκριση των
πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου ως και την έγκριση των ισολογισμών και
προϋπολογισμών β) για την τροποποίηση του καταστατικού γ) για την διαγραφή των
μελών του Σωματείου ή εγγραφή νέων μελών, κατόπιν προσφυγής σε αυτή, δ) για κάθε
θέμα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες των άλλων οργάνων διοικήσεως και επίσης για
κάθε αντικείμενο που θα ήθελε να έρθει στη συζήτηση ενώπιον αυτής από το Διοικητικό
Συμβούλιο ή του 1/3 των μελών της Εταιρείας και ε) εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και αναπληρωματικά μέλη αυτών. Οι
συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι τακτικές και έκτακτες. Τακτικά συνέρχεται
εντός των μηνών Μαρτίου-Μαΐου κάθε έτους για έγκριση της οικονομικής διαχειρίσεως
του Διοικητικού Συμβουλίου και συζήτηση άλλων θεμάτων ή διενέργεια αρχαιρεσιών
εφόσον υπάρχουν, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
που ανακοινώνεται 20 ημέρες τουλάχιστον, ενωρίτερα. Έκτακτα συνέρχεται μετά από
πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν αποφάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφου αιτήσεως του 1/3 των μελών της Εταιρείας και
εντός 20 μερών από την υποβολή της αιτήσεως. Η σχετική ειδοποίηση κοινοποιείται 15
τουλάχιστον ημέρες προς της Συνελεύσεως και εντός αυτής της προθεσμίας
αποστέλλεται σε όλα τα τακτικά μέλη.
Στην πρόσκληση ορίζονται οριστικά ο τόπος και ο χρόνος της συνεδριάσεως και τα προς
συζήτηση θέματα. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αφού παρουσιαστούν
τουλάχιστον τα μισά των μελών της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην
περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στον ίδιο τόπο
και την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και ευρίσκεται σε απαρτία με
όσα από τα τακτικά ταμειακώς εν τάξει μέλη παρευρίσκονται.
Αφού διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία κατά την έναρξη της συνεδριάσεως αυτή
θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι πέρας της συνεδριάσεως. Εφόσον διαπιστωθεί απαρτία
εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και ο Γραμματέας αυτής, για την
διεύθυνση των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως και την καταχώρηση των πρακτικών
αντίστοιχα, στους οποίους παραδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το Μητρώο των
Μελών της Εταιρείας και το βιβλίο των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων. Οι
αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων κατά
τη στιγμή της ψηφοφορίας των μελών. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού και
ποτέ διά βοής, προκειμένου δε για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και σχετικά
με την διαγραφή μελών της Εταιρείας απαιτείται μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση
ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ως άνω και σε περίπτωση μη υπάρξεως
απαρτίας.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως για να θεωρηθούν ότι λαμβάνονται υπόψη
πρέπει να καταχωρηθούν στο βιβλίο των πρακτικών και να υπογραφούν από τον
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Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και το Γραμματέα.
Κάθε μέλος έχει μία ψήφο. Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως για
τα εγκατεστημένα στην Αθήνα μέλη, πρέπει να είναι αυτοπρόσωπη χωρίς να επιτρέπεται
η παράσταση με εξουσιοδότηση. Τα εκτός των Αθηνών μέλη μπορούν να παρίστανται
και με εξουσιοδότηση άλλου μέλους.
Άρθρο 13
ΔIΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική
Συνέλευση, από τα τακτικά μέλη με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία. Με
τα τακτικά μέλη εκλέγονται και τα αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι διετής, και ξεκινάει την 1η Ιουνίου και τελειώνει την 31η Μαΐου του
μεθεπόμενου έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 15 μερών από την εκλογή του
συνέρχεται με πρόσκληση του πρώτου επιτυχόντος, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του. Η εκλογή αυτών
γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας
γίνεται κλήρωση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία και ενεργεί τα πάντα που συντελούν στην
επιτυχία των σκοπών της. Εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εγκρίνει
κάθε πίστωση και δαπάνη, συγκαλεί Γενική Συνέλευση και συντάσσει τα θέματα της
ημερήσιας διατάξεως. Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση
εντός τριμήνου από τη λήξη του κάθε οικονομικού έτους τον ισολογισμό και τον
απολογισμό, συντάσσει τον προϋπολογισμό του νέου οικονομικού έτους και υποβάλλει
αυτόν προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και συντάσσει έκθεση πεπραγμένων κατά τη
λήξη του οικονομικού έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά μια
φορά το μήνα και όποτε το ζητήσουν ο Πρόεδρος ή τα 3 μέλη από τα 7 μέλη του,
βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα 4 από τα μέλη και αποφασίζει κατά την πλειοψηφία
εκτός αν πρόκειται για εισδοχή νέου μέλους, οπότε απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον
των 2/3 των μελών. Στην ισοψηφία υπερισχύει η γνώμη του προεδρεύοντος.
Μέλος του Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολογήτως τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις
εκπίπτει του αξιώματός του και αναπληρώνεται από τον αναπληρωματικό. Ανάλογη
αντικατάσταση γίνεται και σε παραίτηση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών
και αφού επικυρωθούν στην επόμενη συνεδρίαση υπογράφονται από τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί μέσω του
Προέδρου του και παρουσιάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής στην
οικονομική διαχείριση της Εταιρείας. Η ετήσια Γενική Συνέλευση εκλέγει ανά διετία το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως και τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Άρθρο 14
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων,
εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής, υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα
όλα τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα, τα οποία προσυπογράφονται και από τον
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Ταμία και καλεί τα αναπληρωματικά μέλη σε αναπλήρωση των κωλυόμενων ή
παραιτηθέντων τακτικών μελών. Όταν λείπει ο Πρόεδρος ή κωλύεται τον αναπληρώνει
πάντοτε ο Αντιπρόεδρος.
Άρθρο 15
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Αυτός κρατεί τα πρακτικά και διατηρεί ενημερωμένο το μητρώο του Σωματείου, διεξάγει
την αλληλογραφία της Εταιρείας, φυλάει το αρχείο, το βιβλίο των Γενικών Συνελεύσεων
και τη σφραγίδα του Σωματείου και συνυπογράφει μετά τον Πρόεδρο τα έγγραφα και τα
εντάλματα.
Άρθρο 16
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ
Αυτός κρατεί το ταμείο και τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, διενεργεί τις εισπράξεις
και τις πληρωμές με βάση τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζει και
εισηγείται την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού. Κάθε τρίμηνο
παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση τη λογιστική κατάσταση,
προκειμένου αυτό να ληφθεί υπόψη στην πορεία της οικονομικής κατάστασης της
Εταιρείας. Υποχρεωτικά καταθέτει σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και σε
τοκοφόρο λογαριασμό επονοματι του Σωματείου τα μετρητά που είναι άνω των 500
ευρώ. Δικαίωμα αναλήψεως από την τράπεζα έχει ο Πρόεδρος η ο Tαμίας κεχωρισμενως
ύστερα από έγκριση και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διαχειριστική
χρήση συμπίπτει με το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 17
ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και ορίζει
με την εκλογή της τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Ο Πρόεδρος καλεί αυτή σε
συνεδρίαση, με το Γενικό Γραμματέα της Εταιρείας και τηρεί το βιβλίο πρακτικών στο
οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις αυτής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την
διαχείριση και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση σχετική έκθεση, εντός τριμήνου από τη
λήξη του οικονομικού έτους.
Άρθρο 18
ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Με την ίδια πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως καλούνται και όσοι
επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα ως τακτική μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή
Αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής μετά
τη λήξη της θητείας αυτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις υποβαλλόμενες αιτήσεις από τους
ενδιαφερόμενους για υποψηφιότητα, προβαίνει σε ανακήρυξη αυτών, χωρισμένων σε
τακτικούς και αναπληρωματικούς υποψήφιους, με κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου ή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχετικής ανακοίνωσης δύο τουλάχιστον ημέρες πριν
από τη Γενική Συνέλευση.
Κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και μετά την εκλογή του
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Προέδρου αυτής εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με δύο αναπληρωματικά
μέλη, με την εντολή να προβεί στη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των νέων μελών
των οργάνων διοικήσεως.
Άρθρο 19
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Η λεπτομερέστερη ρύθμιση του έργου της Εταιρείας γίνεται με εσωτερικό κανονισμό
που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
Η παράβαση αυτού θεωρείται παράβαση του καταστατικού.
Άρθρο 20
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η εταιρεία διαθέτει σφραγίδα που αναγράφει σε κύκλο την επωνυμία και το έτος
ιδρύσεώς της και στο κέντρο φέρει στάχυ σίτου με περιελισσόμενο όφι και δυο φύλλα
εκατέρωθεν. Τα φύλλα συμβολίζουν υγιή και ασθενή φυτά, ο στάχυς (κίτρινος σε
έγχρωμη απεικόνιση) τα φυτικά προϊόντα και ο όφις (ερυθρός σε έγχρωμη
αναπαράσταση) την αντιμετώπιση των φυτιατρικών προβλημάτων.
Άρθρο 21
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Πριν ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού ή για την διάλυση της
Εταιρείας, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ½ των ταμειακώς εντάξει μελών και η
πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.
Άρθρο 22
Δεν επιτρέπεται η ανάμειξη της Εταιρείας σε έργα ξένα με του καθορισμένους σκοπούς
αυτής. Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται
οι σχετικές διατάξεις του Αστικού κώδικα.
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