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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ» 

 

Άρθρο 1 

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα 

 

 Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (Ε.Γ.Α.)» με έδρα την πόλη των Αθηνών. 

 Η απόδοση της επωνυμίας του Σωματείου στα αγγλικά είναι “Hellenic Agricultural 

Academy” και στα γαλλικά “Academie Hellenique d’ Agriculture”. 

 

Άρθρο 2 

Σκοπός 

Σκοποί του Σωματείου είναι: 

 Η μελέτη προς τον σκοπό της κατανόησης και επίλυσης σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο 

κάθε θέματος επιστημονικής, τεχνικής, οικονομικής ή κοινωνικής φύσεως που αφορά τη 

γεωργία, τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, τα δάση και δασικά προϊόντα, γενικά, τη φύση, 

το γεωργικό και αγροτικό πληθυσμό, τους φυσικούς πόρους και τη διαχείριση του αγροτικού 

χώρου, με γνώμονα την αειφορία των φυσικών πόρων, το σεβασμό των ανθρώπων και την 

ευζωία των εκτρεφομένων ζώων και πτηνών. 

 Η συμβολή προς την κατεύθυνση της πνευματικής εξύψωσης και της ανάπτυξης της 

συνεργασίας μεταξύ των μελών της. 

 Η παροχή επιστημονικής βοήθειας προς τα μέλη της και τους φορείς της χώρας, κυ-

ρίως στους τομείς της γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής παραγωγής και των σχετικών 

προϊόντων, καθώς και στον τομέα της προστασίας της φύσης. 

 Η προώθηση των σχετικών ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων 

 Η επίτευξη των σκοπών του Σωματείου θα επιδιωχθεί με τα εξής μέσα που αναφέ-

ρονται ενδεικτικά: 

 Με την ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό των εργασιών μεταξύ επιστημόνων και 

επιστημονικών οργανισμών σχετικών προς τους άνω σκοπούς του Σωματείου είτε στο εσω-
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τερικό είτε στο εξωτερικό για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη γεωργία, τα τρόφιμα, τα 

δάση και γενικά τη φύση. 

 Με τον προγραμματισμό και την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και μελε-

τών. 

 Με τη σύσταση μονίμων και προσωρινών επιτροπών μελετών. 

 Με την οργάνωση επιστημονικών συνεδριάσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων 

και εθνικών και διεθνών συνεδρίων. 

 Με τη διεξαγωγή ερευνών, εκπόνηση μελετών, ανακοινώσεων και επιστημονικών 

δημοσιεύσεων. 

 Με την έκδοση εντύπων κάθε είδους, όπου θα δημοσιεύονται ανακοινώσεις, επι-

στημονικά άρθρα των μελών ή άλλων επιστημόνων, καθώς και τα πορίσματα των επιστημο-

νικών συζητήσεων, μελετών και ερευνών που θα διεξάγει το Σωματείο και γενικά υλικό που 

αναφέρεται στο πεδίο των σκοπών του Σωματείου. 

 Με τη συμμετοχή του Σωματείου σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, 

οργανώσεις και επιτροπές, σχετικά προς τα αντικείμενα ενδιαφέροντος και τους σκοπούς 

του Σωματείου. 

 Με τη μελέτη ειδικών προβλημάτων της ελληνικής και παγκόσμιας γεωργίας, των 

τροφίμων και της φύσεως. 

 Με την ανάπτυξη σχέσεων με άλλα παρεμφερή επιστημονικά σωματεία και ιδρύμα-

τα της Ελλάδος ή του εξωτερικού. 

 Με τη συμμετοχή του ως μέλους στην Ένωση των Ευρωπαϊκών Ακαδημιών Εφαρμο-

σμένων Επιστημών στην γεωργία, τα τρόφιμα και τη φύση (Union of European Academies 

for Science Applied to Agriculture, Food and Nature) καθώς και σε άλλες σχετικές διεθνείς 

οργανώσεις που υφίστανται ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον και με τη φροντίδα για τη σύ-

σφιξη των σχέσεων με τις οργανώσεις αυτές και τους ειδικούς επιστήμονες στο εσωτερικό 

και το εξωτερικό. 

 Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου προάγει 

τους σκοπούς του Σωματείου. 
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Άρθρο 3 

Μέλη 

 Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα, ομότιμα και επί-

τιμα. 

 α) Τακτικά μέλη: Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν επιστήμονες, Έλληνες πολίτες οι 

οποίοι πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 - Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε ένα τουλάχιστον από τα επιστημονικά 

αντικείμενα που αναφέρονται στο σκοπό του Σωματείου. 

 - Έχουν αναγνωρισμένη, σημαντική προσφορά (ερευνητική, διοικητική ή και επαγ-

γελματική)  σε τομείς που αποτελούν αντικείμενο των σκοπών του Σωματείου για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον 20 ετών. 

 - Έχουν διεθνώς αναγνωρισμένο πλούσιο συγγραφικό έργο σε επιστημονικά έντυπα 

διεθνούς κυκλοφορίας που να προάγει τις γνώσεις και την επιστήμη και έχουν πετύχει τη 

διεθνή αναγνώριση ως επιστημονικής προσωπικότητας κύρους σε ένα τουλάχιστο τομέα 

ενδιαφέροντος του Σωματείου. 

 - Έχουν συμβάλει στη χάραξη ερευνητικής πολιτικής και συντονισμό δραστηριοτήτων 

σε ευρύτερα πεδία έρευνας. 

 - Έχουν επιδείξει εθνική και διεθνή δραστηριότητα, πέρα από την έρευνα και τη δι-

δασκαλία, στον ευρύτερο χώρο της επιστήμης τους και εκτός των χώρων εργασίας τους.  

 Τακτικά μέλη του Σωματείου είναι όλα τα ιδρυτικά μέλη. 

 Τα τακτικά μέλη κατανέμονται σε 10 τμήματα, ανάλογα με το αντικείμενο των επι-

στημονικών δραστηριοτήτων εκάστου, ήτοι: 

 - Το τμήμα Φυτικής Γεωργικής Παραγωγής 

 - Το τμήμα Ζωικής Παραγωγής 

 - Το τμήμα Επιστημών Τροφίμων 

 - Το τμήμα Βιοτεχνολογίας-Βιολογίας με εφαρμογές στη Γεωργία 

 - Το τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών στον Αγροτικό Χώρο. 

 - Το τμήμα Γεωργικής και Δασικής Μηχανικής και Διαμόρφωσης Τοπίου 

 - Το τμήμα Δασών και Δασικών προϊόντων 

 - Το τμήμα Κτηνιατρικής 

 - Το τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος 
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 - Το τμήμα Διαφόρων Επιστημών 

 Οι ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες που αφορούν τη λειτουργία, σύνθεση και συ-

γκρότηση κάθε επιμέρους τμήματος καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργί-

ας του Σωματείου που θα καταρτίσει το Δ.Σ. ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής 

της Ακαδημίας και θα εγκρίνει η Γ.Σ. 

 Για να εγγραφεί κάθε ενδιαφερόμενος που συγκεντρώνει τις ανωτέρω προϋποθέ-

σεις ως τακτικό μέλος του σωματείου, υποβάλλει σχετική αίτηση που συνοδεύεται από α-

ντίγραφα των τίτλων σπουδών, βιογραφικό σημείωμα και φάκελο των αποδεικτικών στοι-

χείων της επιστημονικής του δραστηριότητας προς το τμήμα στο οποίο επιθυμεί να εντα-

χθεί. Το τμήμα, μετά από αξιολόγηση του φακέλου του υποψηφίου μέλους, με γραπτή έκ-

θεση που υποστηρίζεται από τουλάχιστον το 50% των μελών που το αποτελούν, προτείνει 

προς την Επιτροπή της Ακαδημίας (άρθρο 6δ του παρόντος) σχετικά με την αποδοχή του 

υποψηφίου μέλους. Η Επιτροπή εξετάζει τις υποψηφιότητες και εισηγείται σχετικά προς τη 

Γενική Συνέλευση με έγγραφη εισηγητική έκθεση που διανέμεται μαζί με αντίγραφο του 

φακέλου κάθε υποψηφίου σε όλα τα τακτικά μέλη. 

 Η παρουσίαση των υποψηφιοτήτων και η σχετική συζήτηση γίνεται σε ειδικά συγκα-

λούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία έχουν δικαίω-

μα να παρίστανται και να ψηφίζουν μόνον τα τακτικά μέλη. Κατά την διάρκεια της Γ.Σ. κάθε 

τακτικό μέλος έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει και προτείνει άλλον υποψήφιο, καταθέτο-

ντας το φάκελο του υποψηφίου και σχετική έκθεση. Η Γ.Σ. δέχεται ή απορρίπτει τη νέα υ-

ποψηφιότητα ή αναβάλλει τη διαδικασία για επόμενη συνεδρίαση η οποία συγκαλείται με 

τη φροντίδα του Δ.Σ. και αποφασίζει για την αποδοχή ή μη του ή των υποψηφίων μελών και 

την ένταξή τους σε τμήμα του Σωματείου με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, μετά από 

μυστική ψηφοφορία. 

 Τα τακτικά μέλη εγγράφονται σε ειδικό μητρώο και έχουν υποχρέωση χρηματικών 

καταβολών στο ταμείο του Σωματείου για δικαίωμα αρχικής εγγραφής αφενός και για ετή-

σια συνδρομή αφετέρου, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Δ.Σ. του Σωματείου. Δι-

καιούνται να λαμβάνουν μέρος με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκλέγουν 

και να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα λοιπά όργανα του Σωματείου και έχουν 

όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο και το παρόν καταστατι-

κό. 
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 β) Επίτιμα μέλη: Επίτιμα μέλη γίνονται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβου-

λίου και απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Σωματείου Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμο-

νες που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στους τομείς ενδιαφέροντος του Σωματεί-

ου, την επιστήμη και την κοινωνία γενικότερα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα 

επίτιμ/α μέλη απαλλάσσονται από κάθε οικονομική υποχρέωση προς το Σωματείο, μπορούν 

να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητές της και να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύ-

σεις ως παρατηρητές, εκτός από τις Γενικές Συνελεύσεις που έχουν ως θέμα τις αρχαιρεσίες 

ή τη συζήτηση των υποψηφιοτήτων των μελών. δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου στις 

Γενικές Συνελεύσεις και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του Σωματείου. 

 γ) Ομότιμα μέλη: Στην κατηγορία των Ομοτίμων Μελών εντάσσονται μετά από πρό-

ταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γ.Σ. με την συνήθη απαρτία και πλειο-

ψηφία, τακτικά μέλη της Ακαδημίας τα οποία έδειξαν μακροχρόνια απουσία από τα Διοικη-

τικά Συμβούλια, τις Γενικές Συνελεύσεις και γενικά τις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριό-

τητες της Ε.Γ.Α. Ως μακροχρόνια απουσία νοείται απουσία μεγαλύτερη των δύο ετών ανε-

ξαρτήτως του αν οφείλεται σε λόγους αντικειμενικής αδυναμίας του μέλους (π.χ. για λόγους 

υγείας κλπ.) είτε σε προσωπική τους απόφαση. Οποιοδήποτε τακτικό μέλος δικαιούται να 

ζητήσει με αίτησή του προς το Δ.Σ. να ενταχθεί στην κατηγορία των Ομοτίμων Μελών. Τα 

ομότιμα μέλη απαλλάσσονται από κάθε οικονομική υποχρέωση προς το Σωματείο, μπορούν 

να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητές της και να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύ-

σεις ως παρατηρητές, εκτός από τις Γενικές Συνελεύσεις που έχουν ως θέμα τις αρχαιρεσίες 

ή τη συζήτηση των υποψηφιοτήτων των μελών και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές 

Συνελεύσεις και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του Σωματείου. 

 δ) Αντεπιστέλλοντα μέλη: Ως αντεπιστέλλον μέλος μπορεί να εγγραφεί οποιοσδή-

ποτε συμβάλλει ενεργά σε τομείς σχετικούς προς τον σκοπό του Σωματείου ή γενικότερα 

ενδιαφέρεται για το έργο του Σωματείου και επιθυμεί να συνεισφέρει για την ευόδωση των 

σκοπών του και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εγγραφή του ως τακτικού μέλους. 

Η εγγραφή του αντεπιστέλλοντος μέλους γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κα-

τόπιν σχετικής εισηγήσεως προς αυτήν της Επιτροπής της Ακαδημίας. Τα αντεπιστέλλοντα 

μέλη υπόκεινται στις ίδιες οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν τα τακτικά μέλη, δεν εκλέ-

γουν ούτε εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου, εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα του 

Σωματείου, συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις ως παρατηρητές, εκτός από τις Γενικές 
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Συνελεύσεις που έχουν ως θέμα τις αρχαιρεσίες ή τη συζήτηση των υποψηφιοτήτων των 

μελών, στις οποίες συμμετέχουν μόνο τα τακτικά μέλη, καθώς και σε όλες τις λοιπές δρα-

στηριότητες του Σωματείου. 

 Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Σωματείου όσοι έχουν στερηθεί με απόφαση Δικα-

στηρίου της ελευθερίας ιδρύσεως συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων και για όσο χρόνο 

διαρκεί αυτή η στέρηση, όσοι έχουν καταδικασθεί σε κάθειρξη για οποιοδήποτε αδίκημα ή 

έχουν καταδικασθεί σε ποινή φυλακίσεως για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστο-

γραφία και δωροδοκία, καθώς και όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα ή έ-

χουν διαγραφεί για οποιονδήποτε λόγο από τον επαγγελματικό τους σύλλογο”. 

 

Άρθρο 4 

Λόγοι και διαδικασία διαγραφής μέλους 

 Λόγοι διαγραφής μέλους είναι: 

 Ενέργειες η παραλείψεις που υποδηλώνουν συμπεριφορά ασυμβίβαστη προς την 

ιδιότητα του μέλους του Σωματείου ή βλαπτική των συμφερόντων και των σκοπών του. 

 Ενέργειες ή παραλείψεις που συνιστούν παράβαση του Καταστατικού, των αποφά-

σεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Η τυχόν συνδρομή στο πρόσωπο μέλους των στοιχείων και προϋποθέσεων που προ-

βλέπονται παραπάνω ως γενικοί λόγοι που κωλύουν την εγγραφή του ως μέλους. 

 Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση της συνδρομής επί ένα ή περισσότερα έτη. 

 Η παραίτηση από την ιδιότητα του μέλους, η οποία δηλώνεται εγγράφως προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Η διαγραφή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ύστερα από σχετική εισή-

γηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση περί διαγραφής γνωστοποιείται εγγράφως 

προς το ενδιαφερόμενο μέλος, το οποίο μπορεί να προσφύγει ενώπιον της αμέσως επομέ-

νης Γενικής Συνελεύσεως, είτε τακτικής είτε έκτακτης, η οποία εξετάζει εκ νέου την υπόθεση 

και αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών για 

την διαγραφή του μέλους από το Σωματείο. Σε περίπτωση επικυρώσεως της περί διαγρα-

φής αποφάσεως ή μη προσφυγής του διαγραφέντος κατά τα άνω ενώπιον της Γ.Σ., η από-

φαση περί διαγραφής μπορεί να προσβληθεί μόνον ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου 

όπως ορίζει ο Νόμος. 
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 Η Γενική Συνέλευση όμως μπορεί να αποφασίσει κατόπιν αιτήσεως του διαγραφέ-

ντος προς το Δ.Σ., το οποίο εισηγείται σχετικά, την επανεγγραφή του μέλους που διαγράφη-

κε για καθυστέρηση συνδρομών υπό τον όρο ότι θα έχει προκαταβάλει όλες τις μέχρι την 

επανεγγραφή του οφειλόμενες συνδρομές. 

 

Άρθρο 5 

Τηρούμενα βιβλία 

 Το Σωματείο διατηρεί τα παρακάτω βιβλία: 

- Μητρώο τακτικών, αντεπιστελλόντων, επίτιμων και ομότιμων μελών. 

- Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. 

- Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. 

- Εισπράξεων και πληρωμών. 

- Πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. 

- Κινητής και ακίνητης περιουσίας. 

 Όλα τα παραπάνω βιβλία πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα από τον Πρό-

εδρο και το Γενικό Γραμματέα. 

Άρθρο 6 

Όργανα 

 Όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελε-

γκτική Επιτροπή και η Επιτροπή της Ακαδημίας. 

 α) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει 

για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το καταστατικό σε άλλα όργανα. Απο-

φασίζει επίσης και για κάθε θέμα που κανονικά υπάγεται  στην αρμοδιότητα άλλου οργά-

νου που θα υπαχθεί στην κρίση της ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των 

μελών του οργάνου αυτού, οπότε και φέρει αυτή (η Γ.Σ.) την ευθύνη. Στην αποκλειστική αρ-

μοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ανήκουν: 

 Η έγκριση της ετήσιας εκθέσεως πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού απο-

λογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Η έγκριση της ετήσιας εκθέσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

 Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη. 

 Η ανάκληση των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής. 
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 Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής και της   

εφορευτικής επιτροπής. 

 Η αποδοχή της εγγραφής νέων μελών. 

 Η έγκριση και τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σωματεί-

ου. 

 Η τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου. 

 Η λύση του Σωματείου. 

 Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα τακτικά και ταμειακά εν τάξει μέλη του 

Σωματείου που παρίστανται αυτοπροσώπως. Μπορεί όμως τακτικό μέλος που κωλύεται να 

παρευρεθεί στην Γενική Συνέλευση να εκπροσωπηθεί με όλα τα δικαιώματά του από άλλο 

τακτικό μέλος προς το οποίο χορηγεί σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση που κατατίθεται στο 

Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Μέλος μπορεί να εκπροσωπεί στις Γενικές Συνελεύσεις 

το πολύ έως δύο άλλα τακτικά μέλη. Για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση το μέλος 

πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις προβλεπόμενες από το καταστατικό υποχρεώσεις του 

προς το Σωματείο. 

 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, έκτακτα δε 

όσες φορές κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή θα το ζητήσουν το πενήντα 

τουλάχιστον τοις εκατόν (50%) των τακτικών και ταμειακά εν τάξει μελών του Σωματείου με 

έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία θα πρέπει να αναγράφο-

νται τα θέματα που θέλουν να συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος είναι υπο-

χρεωμένος να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση εντός είκοσι το πολύ ημερών από την υπο-

βολή της αιτήσεως. 

 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται με έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου 

που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και γνωστο-

ποιείται δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη σύγκλησή της ημερομηνία 

με ατομικές προσκλήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά στα μέλη ή με δημοσίευση σε 

δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. Η πρόσκληση αυτή υ-

ποχρεωτικά πρέπει να περιέχει τον τόπο, το χρόνο, και τα θέματα της συνεδριάσεως. Σε πε-

ρίπτωση συγκλήσεως έκτακτης Γ.Σ., η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται πριν από πέντε 

τουλάχιστον ημέρες, με τον πιο πάνω τρόπο. 
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 Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως καταρτίζεται από το Δ.Σ, όταν δε η σύ-

γκλησή της έχει ζητηθεί από το πενήντα τοις εκατόν τουλάχιστον των τακτικών και ταμειακά 

εν τάξει μελών κατά τα προαναφερόμενα, η ημερήσια διάταξη της έκτακτης αυτής Γενικής  

Συνελεύσεως δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνει άλλα θέματα εκτός από αυτά που περι-

λαμβάνονται στο έγγραφο που έστειλαν προς το Δ.Σ. οι αιτούντες. Η Γενική Συνέλευση δεν 

μπορεί σε καμία περίπτωση να αποφασίζει για θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως. 

 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 50% των τακτικών 

και ταμειακώς εντάξει μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας διενεργείται νέα Γενική Συνέλευση 

έπειτα από μία εβδομάδα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

παρόντων μελών, χωρίς να απαιτείται νέα αποστολή σχετικής ανακοινώσεως προς τα μέλη. 

 Καθήκοντα Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα της Συνελεύσεως ασκούν ο 

Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας του Δ.Σ. αντίστοιχα. 

 Οι ψηφοφορίες γίνονται μυστικά και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψη-

φία των παρόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται άλλη πλειοψηφία είτε από 

το παρόν Καταστατικό ή τον Νόμο. 

 Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να παραιτηθεί ως σώμα, 

υποχρεούται να συγκαλέσει προηγουμένως έκτακτη Γενική Συνέλευση και να φέρει σ'αυτήν 

το  θέμα της παραιτήσεώς του. 

 Η καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη, τόσο για την 

τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού, όσο και για την διάλυση του Σωματείου, απαι-

τείται για την λήψη αποφάσεως σε κάθε περίπτωση η παρουσία του 50% των τακτικών με-

λών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. 

 Μη εντάξει ταμειακά μέλη δεν μετέχουν στην Γ.Σ. Προς τούτο, μαζί με την προκήρυ-

ξή της κατά τα προαναφερόμενα, ανακοινώνεται ο αριθμός των ταμειακά εντάξει μελών και 

κατάλογος όσων δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Οι σχετικές ανακοινώσεις 

αναρτώνται στα γραφεία του Σωματείου και κατά την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως στο 

χώρο που έχει ορισθεί για την διενέργειά της. Πληρωμή καθυστερουμένων εισφορών μπο-

ρεί να γίνει και την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως, το μέλος δε που τακτοποιείται με τον 

τρόπο αυτό συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των ταμειακά εντάξει μελών. 

 β) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Το Σωματείο διοικείται από το  Διοικητικό Συμβούλιο 

που εκλέγεται κατά τα σχετικά άρθρα. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού συμβουλίου 
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καθορίζεται σε επτά (7) και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, 

τον Ταμία και τρεις συμβούλους. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής. Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι αυ-

τοδικαίως ο Αντιπρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. ενώ ο Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. 

συμμετέχει αυτοδικαίως ως μέλος. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά εντός δε-

καπενθημέρου από την επομένη της εκλογής του και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ 

των μελών του το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισ-

σοτέρων γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. Δύο από τους Συμβούλους ορίζονται ως αναπληρω-

τές του Γραμματέα και του Ταμία αντίστοιχα. 

 Στην ίδια αυτή συνεδρίαση, ο νέος Πρόεδρος καλεί και το απερχόμενο Δ.Σ. να παρα-

δώσει στο νέο Προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, τα βιβλία, το αρχείο και την περιουσία 

του Σωματείου με πρωτόκολλο παραλαβής, που υπογράφεται και από τα δύο προεδρεία. 

 Το εκλογικό υλικό φυλάγεται στα γραφεία του Σωματείου σε ιδιαίτερο χώρο με την 

ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και του Προεδρείου για διάστημα έξι μηνών. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον 

Πρόεδρο, με κοινοποίηση στα λοιπά μέλη προσκλήσεως στην οποία θα αναφέρεται ο χώ-

ρος, ο χρόνος και τα θέματα της συνεδριάσεως, τουλάχιστον πριν 24 ώρες. 

 Για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον 5 μελών του. Το Δ.Σ. 

συνεδριάζει έκτακτα όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τουλάχιστον το 1/3 των 

μελών του. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. 

 Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου με φανερές ψηφοφορίες, εκτός από προσωπικά θέματα, οπότε διενεργείται 

μυστική ψηφοφορία. 

 Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αναθεωρηθεί με απόφαση 

της Γενικής Συνελεύσεως. 

 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνε-

χείς ή πέντε μή συνεχείς εντός του ιδίου έτους συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να υποβάλει παραίτηση  στο Διοικητικό Συμ-

βούλιο. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται πριν από τη λήξη της θητείας του με απόφαση έ-

κτακτης Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 
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 Ο Πρόεδρος διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμ-

βουλίου, εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε αρχή, υπηρεσία και τα Δικαστήρια καθώς και σε 

όλες τις σχέσεις της με τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα και γενικά φροντίζει για την εκ-

πλήρωση των σκοπών του Σωματείου και συντονίζει τη δράση του. 

 Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν εμποδίζεται  ή απουσιάζει σε όλα 

του τα καθήκοντα και συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Σωματεί-

ου. Ο Αντιπρόεδρος αυτοδικαίως καταλαμβάνει τη θέση του Προέδρου και για τον υπολει-

πόμενο χρόνο της θητείας του Δ.Σ. σε περίπτωση παραιτήσεως του Προέδρου από το αξίω-

μά του ή αποχωρήσεώς του για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή τη θέση του Α-

ντιπροέδρου καταλαμβάνει αυτοδικαίως ο πρώτος επιλαχών από τους υποψηφίους για το 

αξίωμα του Αντιπροέδρου κατά τις προηγηθείσες αρχαιρεσίες, σε περίπτωση δε κωλύματος 

ή αρνήσεώς του ο επόμενος κατά σειρά επιτυχίας. 

 Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της 

ημερήσιας διατάξεως, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υπογράφονται από 

όλα τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνυπογράφει τα διάφορα έγγραφα μα-

ζί με τον Πρόεδρο, έχει την ευθύνη των βιβλίων του Σωματείου, εκτός από το βιβλίο των ει-

σπράξεων και πληρωμών και φυλάσσει την σφραγίδα του Σωματείου. 

 Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του Ταμείου του Σωματείου και ελέγχεται από την ελε-

γκτική επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του. Ο Ταμίας έχει την ευθύνη της 

διαφυλάξεως της περιουσίας του Σωματείου και της τηρήσεως του βιβλίου Εισπράξεων και 

Πληρωμών. Οι εισπράξεις ενεργούνται από αυτόν προσωπικά ή από οποιοδήποτε μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη εντολή του Ταμία που συνυπογράφεται υποχρεω-

τικά από τον Πρόεδρο. Οι πληρωμές ενεργούνται από τον Ταμία με βάση επίσημες αποδεί-

ξεις, όπου αυτές είναι δυνατόν να δίδονται. Ο Ταμίας διατηρεί σε ιδιαιτέρους φακέλους όλα 

τα δικαιολογητικά πληρωμών. Στην αρχή κάθε τριμήνου υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμ-

βούλιο συνοπτική κατάσταση των εσόδων και των εξόδων του προηγουμένου τριμήνου, στο 

τέλος δε κάθε έτους τον απολογισμό της διαχειρίσεως. Εφόσον τα μετρητά του Σωματείου 

που βρίσκονται στα χέρια του Ταμία υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 δραχμών, υποχρε-

ούται αυτός να τα καταθέτει σε ειδικό λογαριασμό Τράπεζας, μπορεί δε να αναλαμβάνει 

ποσά από τον λογαριασμό αυτό με έγγραφη εντολή του Προέδρου. 
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 γ) ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και δύο 

αναπληρωματικά μέλη. Εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση για ετήσια θητεία με καθήκον 

την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ. και υποβολή σχετικής έκθεσης 

προς αυτή (Γενική Συνέλευση). 

 Σε περίπτωση κατά την οποία σύμβουλος (πλην του Προέδρου και του Αντιπροέδρου 

περί των οποίων γίνεται λόγος παραπάνω) ή μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής αποχωρήσει 

από το Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή είτε λόγω παραιτήσεώς του είτε για οποιονδήποτε άλ-

λο λόγο, τη θέση του καταλαμβάνει αυτοδικαίως ο πρώτος κατά σειρά επιτυχίας από τον 

αντίστοιχο κατά περίπτωση πίνακα των αναπληρωματικών, όπως αναφέρεται στο αμέσως 

επόμενο άρθρο και σε περίπτωση αρνήσεως ή κωλύματός του ο δεύτερος, σε περίπτωση δε 

κωλύματος και αυτού η θέση του αποχωρήσαντος καταλαμβάνεται από ένα υποψήφιο από 

τον πίνακα των επιλαχόντων κατά την σειρά επιτυχίας των. 

 δ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ: Η Επιτροπή της Ακαδημίας υποβοηθά το έργο του 

Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τους διατελέσαντες Προέδρους του Σωματεί-

ου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δέκα τακτικά μέλη του Σωματείου που εκλέγο-

νται ανά ένα από κάθε Τμήμα τον Ιανουάριο κάθε έτους με ετήσια θητεία και εκπροσωπούν 

τα επιμέρους Τμήματα της Ακαδημίας. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής προεδρεύει ο Πρό-

εδρος του Δ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος. Για τη συνεδρίαση της Ε-

πιτροπής απαιτείται απαρτία του ημίσεως πλέον ενός των μελών της, οι δε αποφάσεις λαμ-

βάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψή-

φος του Προέδρου του Δ.Σ. Μέλη τα οποία αδυνατούν να παρίστανται τακτικά στις συνε-

δριάσεις της Επιτροπής, δηλώνουν τούτο εγγράφως προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., οπότε απο-

κλείονται από την σύνθεσή της και δεν υπολογίζονται για την απαρτία της. 

 Η Επιτροπή μελετά τους φακέλους των υποψηφίων μελών, παρουσιάζει τις υποψη-

φιότητες και εισηγείται σχετικά προς την Γενική Συνέλευση. 

 Επίσης συζητεί και γνωμοδοτεί για θέματα που εισηγούνται οι εκπρόσωποι των 

τμημάτων και τα τμήματα που εκπροσωπούν, για θέματα που αφορούν την οργάνωση και 

τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Ακαδημίας, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που 

υποβάλλεται στην Επιτροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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Άρθρο 7 

Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού 

Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. 

 Δικαίωμα να εκλέγουν και εκλέγονται έχουν όλα τα τακτικά και ταμειακά εν τάξει 

μέλη του Σωματείου. Τον Ιανουάριο εκάστου δευτέρου έτους συγκαλείται Γενική Συνέλευση 

των μελών, τα οποία εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Τις αρχαιρεσίες προκηρύσσει το Διοικητικό Συμβούλιο με α-

πόφασή του πριν από τη λήξη της θητείας του και τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από 

την οριζόμενη για την διενέργειά τους ημερομηνία, αποστέλλεται δε ταχυδρομικά ή με κάθε 

άλλο πρόσφορο μέσον το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία 

σε όλα τα τακτικά μέλη εγκύκλιος προαναγγελίας των επικειμένων αρχαιρεσιών, στην οποία 

υποχρεωτικά αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διενεργείας τους, πρόσκληση 

για συμμετοχή σ' αυτές καθώς και πρόσκληση των ενδιαφερομένων για υποβολή υποψη-

φιότητας είτε για τη θέση του Αντιπροέδρου είτε για τις θέσεις συμβούλων και μελών της 

ελεγκτικής επιτροπής. Ως τρόπος εκλογής ορίζεται το ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περι-

λαμβάνονται όλα τα τακτικά και ταμειακά εν τάξει μέλη του Σωματείου τα οποία έχουν υ-

ποβάλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετική αίτηση υποψηφιότητας το αργότερο πέντε 

(5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διενεργείας των αρχαιρεσιών. Σε ξεχωριστές 

θέσεις του ψηφοδελτίου αναγράφονται οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του 

Σωματείου, οι υποψήφιοι για τις θέσεις συμβούλων και οι υποψήφιοι για τις θέσεις μελών 

της Ελεγκτικής Επιτροπής, ώστε να είναι εμφανές το αξίωμα για το οποίο έχει θέσει υπο-

ψηφιότητα κάθε υποψήφιος. 

 Υποψηφιότητες Προέδρου και πρώτου συμβούλου του Δ.Σ. δεν υποβάλλονται, δε-

δομένου ότι Πρόεδρος κάθε νέου Δ.Σ. του Σωματείου αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος του α-

περχομένου Δ.Σ. και πρώτος σύμβουλος ο αποχωρών Πρόεδρος, εκλέγονται δηλαδή στις 

αρχαιρεσίες του Σωματείου ο Αντιπρόεδρος, τα  πέντε τακτικά μέλη του Δ.Σ. και τα τρία τα-

κτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και οι αναπληρωτές των. Εξαιρετικά κατά τη διενέργεια 

των πρώτων αρχαιρεσιών μετά τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στα οικεία βι-

βλία του Πρωτοδικείου Αθηνών θα γίνει εκλογή και του Προέδρου του Δ.Σ. του Σωματείου 

και όλων των συμβούλων. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία της εκλογής του Προέδρου 
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ρυθμίζεται αναλόγως προς τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό περί της εκλογής του Αντιπροέ-

δρου του Σωματείου. 

 Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με μέριμνα και ευθύνη τριμελούς Εφορευτικής Επιτρο-

πής που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και στην οποία προεδρεύει ο εκλεγόμενος από 

τα μέλη της πρόεδρος. 

 Με επιμέλεια της εφορευτικής επιτροπής κατά την ημερομηνία των αρχαιρεσιών 

χορηγούνται σε κάθε μέλος, εφόσον τούτο συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση των τα-

μειακά εν τάξει μελών ή έχει εξοφλήσει όλες τις μέχρι την ίδια ημερομηνία οικονομικές εκ-

κρεμότητές του και συμπεριληφθεί μεταξύ των ταμειακά εν τάξει μελών, από ένα ψηφοδέλ-

τιο και ένας φάκελος που φέρει την σφραγίδα του Σωματείου ή σε περίπτωση που αντιπρο-

σωπεύει άλλο ή άλλα μέλη κατά τα προαναφερόμενα αντίστοιχοι φάκελοι και ψηφοδέλτια. 

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίζει ένα υποψήφιο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου και 

μέχρι 5 για το αξίωμα μέλους του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, θέτοντας αντιστοίχους 

σταυρούς στο ψηφοδέλτιο που του χορηγεί η εφορευτική επιτροπή δίπλα στο όνομα των 

προτιμώμενων υποψηφίων. Ακολούθως τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στον σφραγισμένο φάκε-

λο και ρίχνει τον φάκελο στην ψηφοδόχο υπό την εποπτεία της εφορευτικής επιτροπής. 

 Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει σε διαλογή των 

ψήφων τηρώντας προς τούτο πίνακα διαλογής. Μετά το τέλος και της διαλογής των ψήφων, 

η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες καθορίζοντας την σειρά τους με βά-

ση τον αριθμό των ψήφων που έλαβε ο καθένας, συντάσσει δε σχετικό πρακτικό το οποίο 

αφού υπογραφεί από όλα τα μέλη της παραδίδεται στον Πρόεδρο του νέου Δ.Σ. 

 Από τους υποψηφίους για την θέση του Αντιπροέδρου εκλέγεται για το αντίστοιχο 

αξίωμα αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, σε περίπτωση δε ισοψηφίας η Εφορευ-

τική Επιτροπή προβαίνει σε κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων, συντάσσοντας ιδιαίτερο 

πρακτικό. Από τους υποψηφίους για τις θέσεις μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. εκλέγονται ως 

τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ε.Ε. οι πέντε και τρεις πρώτοι κατά σειρά 

επιτυχίας αντίστοιχα, οι δε επόμενοι δύο σε κάθε κατηγορία υποψηφιοτήτων εκλέγονται ως 

αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και Ε.Ε. αντίστοιχα, όλοι δε οι υπόλοιποι που έλαβαν πέντε 

σταυρούς τουλάχιστον θεωρούνται ως επιλαχόντες. 

 Από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει αρχαιρεσίες, αιτήσεις εγ-

γραφής μελών δεν γίνονται αποδεκτές μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου”. 
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Άρθρο 8 

Πόροι του Σωματείου. 

 Πόροι του Σωματείου είναι: 

 Οι αρχικές καταβολές εγγραφής και ετήσιες συνδρομές των μελών του. 

 Τα έσοδα από τυχόν κινητή ή ακίνητη περιουσία του. 

 Τα έσοδα από δωρεές κληρονομίες και κληροδοσίες. 

 Έσοδα από επιχορηγήσεις του κράτους ή από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσί-

ου Δικαίου. 

 Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών ή ενώσε-

ων, κρατών κλπ. κοινωνικών φορέων που θέλουν να συνδράμουν στην ευόδωση των σκο-

πών του Σωματείου. 

 Έσοδα από εκδηλώσεις κάθε είδους που μπορούν να αφήσουν έσοδα στο Σωματείο 

και που θα διοργανώνονται από αυτή. 

 Κάθε άλλο έσοδο νόμιμης προέλευσης. 

 Ως προς τις δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες ισχύουν τα οριζόμενα από τον 

Νόμο. 

Άρθρο 9 

Επιστημονικές Συνεδριάσεις. 

 Οι επιστημονικές συνεδριάσεις του Σωματείου είναι δημόσιες, θεωρείται δε ότι υ-

φίσταται απαρτία οσοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων. Στις επιστημονικές 

συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, ανα-

πληρούμενος σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από τον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τις συνεδριάσεις αυτές μπορούν να γίνονται επιστημονι-

κού περιεχομένου διαλέξεις, ανακοινώσεις, επιδείξεις κλπ. συναφείς προς το αντικείμενο 

ενδιαφέροντος του Σωματείου από μέλη του ή και άλλους επιστήμονες μη μέλη του, οι ο-

ποίες εγκρίνονται προηγουμένως από το Διοικητικό Συμβούλιο που καταρτίζει και το πρό-

γραμμα των συνεδριάσεων, το οποίο ενδεικτικά εκτιμά κατά την απόλυτη κρίση του την 

πρωτοτυπία, επιστημονικό ενδιαφέρον κλπ. των προτεινόμενων θεμάτων. 

 Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις στέλνονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμ-

βουλίου στα μέλη του Σωματείου και σε τρίτους επιστήμονες ή μη, σε εύλογο χρόνο πριν 
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από την ημερομηνία πραγματοποιήσεώς τους, μπορεί δε να αποφασισθεί δημοσίευση σχε-

τικών ανακοινώσεων-προσκλήσεων στον ημερήσιο τύπο ή σε επιστημονικά περιοδικά. 

 Οι επιστημονικές συνεδριάσεις μπορεί να γίνονται στην Αθήνα ή σε άλλη πόλη της 

Ελλάδος, με απόφαση του Δ.Σ της Ε.Γ.Ε. 

 

Άρθρο 10 

Οικονομικό Έτος. 

 Το οικονομικό έτος του Σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δε-

κεμβρίου κάθε έτους. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε  οικο-

νομικό έτος και υποβάλλονται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. 

 

Άρθρο 11 

Τροποποίηση Καταστατικού. 

 Η τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση που συ-

γκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και βρίσκεται σε απαρτία 

εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον το ήμισυ των τακτικών μελών, με πλειοψηφία των 3/4 

των παρόντων. Η πρόσκληση για σύγκληση καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως πρέπει απα-

ραίτητα να αναφέρει τις τροποποιούμενες διατάξεις του καταστατικού. 

 

Άρθρο 12 

Σφραγίδα του Σωματείου. 

 Η σφραγίδα του Σωματείου είναι κυκλική και φέρει την Κεφαλή του Τριπτόλεμου. 

 

Άρθρο 13 

Διάλυση του Σωματείου. 

 Για την διάλυση του Σωματείου συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο Γενική Συ-

νέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον το ήμισυ των 

τακτικών μελών, η περί διαλύσεως δε απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των 

παρόντων. 

 Μετά την απόφαση της Γ.Σ. περί διαλύσεως του Σωματείου γίνεται εκκαθάριση της 

περιουσίας του και αυτή περιέρχεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  
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Άρθρο 14 

Γενικές Διατάξεις 

 Το Σωματείο γίνεται μέλος Ομοσπονδίας ή άλλης ενώσεως με απόφαση της Γενικής 

Συνελεύσεως. 

 Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των 

σκοπών του χωρίς αμοιβή και δικαιούνται να απαιτούν την τήρηση του Καταστατικού. Κάθε 

ζήτημα που αφορά το σωματείο και δεν προβλέπεται στο Καταστατικό, ρυθμίζεται πάντα 

σύμφωνα με το πνεύμα του και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.” 

 

 Το παρόν αποτελεί την Κωδικοποίηση του Καταστατικού του Σωματείου, κατόπιν των 

αποφάσεων της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του της 18-5-2017. 

 

Αθήνα ______ Ιουνίου 2017 

 

                 Ο Πρόεδρος                          Ο Αντιπρόεδρος 

 

 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 


