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ΚΑΤΑΣΤΑ τικ ο 

τής 'Ελληνικής Βοτανικής 'Εταιρίας 
έπιστημονικοu σωματείου μέ εδρα τήν 'Αθήνα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Dlδρυση - DΕδρα - Σκοπός 

'Άρθρο Ιο. 'Ιδρύεται έπιστημονικό σωματεtο μέ τήν έπωνυ
μία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΒΕ). "Ως εδρα τοϋ 
σωματείού όρίζεται ή πόλη τfiς 'ΑΟήνας. Μέ άπόφαση τοϋ 
Διοικητικοϋ Συμβουλίου ίδρύονται έπίση τοπικά παραρτήμα
τα σέ πόλεις πού δροϋν έπιστημονικώς 10 καί άνω τακτικά καί 
πρόσεδρα μέλη. 
'Άρθρο 2ο. Σκοπός τfiς Ε ΒΕ είναι ή προαγωγή δλων τών το
μέων τfiς Βοτανικής έπιστήμης καί ή προώθηση τών βοτανι
κών ι':ρευνών στήν 'Ελλάδα. ΣτοίJς σκοπούς της έταιρίας περι
λαμβάνονται έπίσης ή προστασία τοϋ φυτικοϋ πλούτου της 
'Ελλάδας καί ή προβολή τών έπιτευγμάτων τfiς έλληνικfiς 
βοτανι κfiς ερευνας. 

'Άρθρο 3ο. Οί παραπάνω σκοποί θά ι':πιδιώκονται μέ τήν βελ τί
ωση της έπικοινωνίας καί συνεργασίας μεταξύ ·Ελλήνων καί 
ξένων έρευνητών. μέ τήν οργάνωση έπιστημονικών διαλέξε
ων, συνεδρίων καί δημοσίων συζητήσεων. μέ τήν έκδοση ή 
ένίσχυση έκδόσεως συγγραμμάτων, μελετών κα ί περιοδικών. 
μέ τήν εϋρεση πόρων γιά μεταπτυχιακές σπουδές νέων επιστη
μόνων στή Βοτανική, μέ τήν οργάνωση βοτανικών έκδρομών, 
τήν δημιουργία βοτανικών κήπων καί, γενικά, μέ κάθε άλλο 
πρόσφορο καί νόμιμο μέσο. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Μέλη καί προϋποθέσεις έγγραφης 

'Άρθρο 4ο. ·Η ·Εταιρία θά περιλαμβάνει τακτικά. πρόσεδρα 
καί έπίτιμα μέλη. 

α) Τακτικά μέλη τής ·Εταιρίας γίνονται έπιστήμονες. 
ήμεδαποί καί άλλοδαποί. μέ διδακτορικό δίπλωμα, πού άπονε
μήθηκε γιά διατριβή πάνω σέ θέμα βοτανικής. ·Η έγγραφή 
γίνεται μέ αϊτηση του ένδιαφερόμενου καί σύμφωνα μέ τίς δια
τάξεις του παρόντος. 

Εiδικά όρίζεται, δτι τά ίδρυτικά μέλη πρέπει νά διαθέ
τουν τά παραπάνω προσόντα τών τακτικών μελών. 

Τακτικά μέλη γίνονται έπίσης καί aτομα aνευ διδακτορι
κοϋ, τά όποία δμως έχουν προσφέρει πολύ σημαντικό έργο 
στή βοτανική έπιστήμη. ·Η έγγραφή τέτοιων μελών γίνεται 
μόνο άπό τή Γενική Συνέλευση, πού άποφασίζει μετά άπό 
σχετική αiτιολογημένη α'ίτηση του ένδιαφερόμενου ή πρό
ταση τριών τακτικών μελών. 

β) Πρόσεδρα μέλη τfjς 'Εταιρίας γίνονται πτυχιοuχοι 
'Ανωτάτων 'Εκπαιδευτικών Ίδρυμάτων. ήμεδαποί, πού έργά
ζονται ή έχουν έργασθεί σέ βοτανικά 'Εργαστήρια ή Ίνστι
τουτα. 'Η έγγραφή γίνεται μέ α'ίτηση του ένδιαφερόμενου καi: 
σύμφωνα μέ τίς διατάξεις του παρόντος. 

γ) 'Επίτιμα μέλη έκλέγονται άπό τή Γενική Συνέλευση 
έπιστήμονες, ήμεδαποί καί άλλοδαποί. πού έχουν διαπρέψει 
σέ τομέα της Βοτανικής, ή πρόσωπα πού έχουν προσφέρει ση
μαντικές ύπηρεσίες στήν 'Εταιρία. 

Προτάσεις γιά έκλογή έπίτιμων μελών ύποβάλλονται μέ 
πλήρη αiτιολόγηση στό Διοικητικό Συμβούλιο άπό 3 τουλά
χιστον τακτικά μέλη. Τό Δ.Σ. άποφαίνεται ύπέρ ή κατά τfjς 
άποδοχής κάθε προτάσεως καί τήν παραπέμπει στή Γ.Σ. γιά 
τήν τελική άπόφαση. 
'Άρθρο So. Τά ύποψήφια τακτικά καί πρόσεδρα μέλη ύποβάλ-
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λουν α'ίτηση έγγραφf\ς πρός τό Δ.Σ .. στήν όποία περιλαμβά
νουν τά προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώ
νυμο, ετος γεννήσεως, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας). στοι
χεία της έπιστημονικfiς τους δραστηριότητας ( 'Ίδρυμα καί 
'Εργαστήριο, στό όποίο έργάζονται, πρόσφατες δημοσιεύ
σεις. κ.λπ.) καί δήλωση γιά τήν άνεπιφύλακτη άποδοχή του 
καταστατικου της ·Εταιρίας. Τά ύποψήφια τακτικά μέλη πρέ
πει νά άναφέρουν καί τόν τίτλο της διδακτορικής τους διατρι
βής, τό Πανεπιστήμιο πού άπένειμε τό διδακτορικό καί τό 
ετος κτήσεώς του. 

Τό Δ.Σ. γνωστοποιεί έγγράφως στούς ύποψήφιους τήν 
άπόφασή του γιά τήν έγγραφή τους η μή καί συντάσσει σχε
τικό πρακτικό. 'Υποψήφιο μέλος, του όποίου ή α'ίτηση έγ
γραφης άπορρίπτεται μπορεί νά προσφύγει στή Γ.Σ., ή όποία 
άποφαίνεται τελεσίδικα. Τό Δ.Σ. εiναι ύποχρεωμένο νά ύπο
βάλλει στή Γ.Σ. γιά εγκριση κατάλογο τών έγγραφέντων νέων 
μελών. Κατά της έγγραφης τακτικου ij προσέδρου μέλους χω
ρεί ενσταση ύποστηριζόμενη άπό δύο τουλάχιστον τακτικά 
μέλη. η άπό δύο τουλάχιστον πρόσεδρα μέλη, προκειμένου 
γιά έγγραφή νέων προσέδρων μελών. ·Η σχετική άπόφαση 
της Γ.Σ. είναι τελεσίδικη. 
'Άρθρο 60. Τά τακτικά καί ταμειακώς έντάξει μέλη τής 'Εται
ρίας εχουν τό δικαίωμα του έκλέγειν καί έκλέγεσθαι γιά τήν 
πλήρωση τών 4 άπό τίς 5 θέσεις του Δ.Σ. καί γιά τίς θέσεις 
τής Έξελεγκτικfiς Έπιτροπfiς. Τά πρόσεδρα καί ταμειακώς 
έντάξει μέλη εχουν τό άντίστοιχο δικαίωμα γιά τήν άπομέ
νουσα μία θέση τοϋ Δ.Σ. καί γιά τίς θέσεις της 'Εξελεγκτικής 
'Επιτροπής. Τόσο τά τακτικά δσο καί τά πρόσεδρα μέλη 
εχουν δικαίωμα ψήφου γιά δλες τίς άποφάσεις τής Γ.Σ., έκτός 
άπό έκείνες πού άφοροϋν σέ προτάσεις σχετικές μέ τήν μετα
πτυχιακή έκ:παίδευση η τήν ερευνα. Γιά τέτοιες προτάσεις δι
καίωμα ψήφου εχουν μόνο τά τακτικά μέλη. 

'Όλα τά μέλη οφείλουν νά καταβάλουν τακτικά τίς συν
δρομές τους, νά δρουν γιά τήν έπίτευξη τών σκοπών της 
'Εταιρίας καί τήν ύλοποίηση τών άποφάσεων της Γ.Σ. 'Ενέρ
γειες μελών άντίθετες πρός τούς παραπάνω σκοπούς καί άπο
φάσεις έπισύρουν τήν ποινή τfiς διαγραφής κατά τίς διατάξεις 
τοϋ έπόμενου άρθρου. 
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·Όλα τά μέλη δικαιοϋνται συμμετοχής στίς συνεδριάσεις 
τής Γ.Σ. καί στίς έπιστημονικές συνεδριάσεις καί μποροϋν νά 
λαμβάνουν γνώση τών πρακτικών τών συνεδριάσεων τοϋ Δ.Σ. 
καί τής Γ.Σ. Στίς έπιστημονικές συνεδριάσεις έπιτρέπονται 
άνακοινώσεις καί μή μελών τής ·Εταιρίας. άρκεί νά άφορουν 
σέ θέματα πού cχουν σχέση μέ τή Βοτανική. 
'Άρθρο 7ο. Τό Δ.Σ. δικαιοϋται νά προτείνει στή Γ.Σ. τή δια
γραφή κάΟε μέλους πού άντιστρατεύεται έμπράκτως τούς σκο
πούς ηiς ·Εταιρίας καί άπειθαρχεί στίς άποφάσεις του Δ.Σ. 
καί τής Γ.Σ. Γιά τοίJς ϊδιους λόγους τό Δ.Σ. μπορεί νά έπιβάλ
λει τήν ποινή τής έγγράφου έπιπλήξεως. Τό ύπό διαγραφή η 
έπίπληξη μέλος καλείται σέ ί:γγραφη άπολογία άπό τό Δ.Σ. 
καί cχει προθεσμία 15 ήμερών γιά τήν ύποβολ ή της. 

Τά μέλη του Δ.Σ. είναι δυνατό νά κληθουν σέ άπολογία 
άπό τήν Γ.Σ .. κατόπιν προτάσεως πέντε τουλάχιστον τακτι
κών μελών. 'Εφόσον εiναι παρόντα. άπολογοϋνται προφορικά 
καί ή Γ.Σ. άποφασίζει σχετικά· δταν άπουσιάζουν, άπολο
γοϋνται έγγράφως καί άποφασίζει ή έπόμενη Γ.Σ. 

Μέ άπόφαση του Δ.Σ. διαγράφονται άπό μέλη οί ύποβάλ
λοντες εγγραφη παραίτηση καί οί καΟυστεροϋντες έπί ενα 
ετος τή συνδρομή τους. Στήν τελευταία περίπτωση πρέπει νά 
περάσουν 2 μήνες άπό τήν dποστολή cγγραφης ειδοποιήσεως 
μέ συστημένη έπιστολή. 

'Εφόσον ύπάρχουν θέματα διαγραφής μελών, ή Γ.Σ. άπο
φασίζει σχετικά πρό τής συζητήσεως κάθε άλλου θέματος. 
'Άρθρο 80. Οί πόροι τής 'Εταιρίας εiναι οί κάτωθι: 

α) Τέλη έγγραφής μελών. τά όποία καΟορίζονται σέ 200 
δρχ. γιά τά τακτικά καί 100 δρχ. γιά τά πρόσεδρα μέλη. 

β) 'Ετήσιες συνδρομές μελών. οί όποίες καθορίζονται σέ 
400 δρχ. γιά τά τακτικά καί 200 δρχ. γιά τά πρόσεδρα μέλη. 

γ) 'Έσοδα άπό πωλήσεις βιβλίων. πr.ριοδικών η ένημε
ρωτικών δελτίων τής Έταιρίας. καθώς καί εσοδα προερχό
μενα dπό τυχόν κινητή η άκίνητη περιουσία τής 'Εταιρίας. 

δ) Δωρεές. κληροδοτήματα καί πάσης φύσεως ένισχύσεις 
άπό κρατικούς ij iδιωτικούς οργανισμούς. 

ε) Κάθε άλλο εσοδο πού εiσέρχεται νόμιμα στό Ταμείο. 
Τυχόν αι'JξομειιίJσεις τών τελών καί συνδρομών ij εκτα

κτες συνδρομές άποφασίζονται άπό τή Γ.Σ. καί δέν έπιτρέπε
ται νά εχουν άναδρομική iσχύ. 
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'Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στίς Γ.Σ. καί σέ 
ψηφοφορίες μέ ιiλληλογραφία είναι ή καταβολή τών οφειλό
μενων συνδρομών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

'Όργανα Διοικήσεως 

'Άρθρο 9ο. 'Η 'Εταιρία διοικείται ιiπό πενταμελές Διοικητι
κό Συμβούλιο (Δ.Σ.), πού ιiποτελείται ιiπό 4 τακτικά καί ί:να 
πρόσεδρο μέλος. Τό Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται ιiπό τή 
Γ.Σ. γιά τριετή θητεία. Τό Δ.Σ. συνέρχεται σέ συνεδρία εντός 
μηνός ιiπό τήν εκλογή του. μέ πρόσκληση του πλειοψηφή
σαντος συμβούλου. γιά τήν συγκρότησή του σέ Σώμα. 'Εκλέ
γει μέ μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο. Γενικό Γραμματέα καί 
Ταμία καί παραλαμβάνει μέ πρωτόκολλο dπό τό προηγούμενο 
Δ.Σ. τήν περιουσία τής 'Εταιρίας. Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται 
μόνον 'Έλληνες πολίτες (Είσ. Ν.Α.Κ. άρθρ. 107). 

'Η τριετής θητεία του Δ.Σ. λήγει τήν 30η Σεπτεμβρίου του 
ιiντιστοίχου ετους. Σέ περίπτωση παραιτήσεως ij εκπτώσεως 
του Δ.Σ., πρίν άπό τή λήξη τής θητείας του, προκηρύσσονται 
άρχαιρεσίες γιά νέο Δ.Σ. μέ τριετή επίσης θητεία. 
'Άρθρο ΙΟο. Τό Δ.Σ. εκλέγεται άπό τά ταμειακώς εντάξει τα
κτικά καί πρόσεδρα μέλη τής 'Εταιρίας μέ τήν έξής διαδικα
σία: 

Τό Δ.Σ. άναγγέλλει στά μέλη τήν ήμερομηνία τής εκλο
γής 2 τουλάχιστον μfiνες νωρίτερα. 'Όσοι επιθυμουν νά θέ
σουν ύποψηφιότητα τό γνωστοποιουν στόν Πρόεδρο τής 
Έφοpευτικής 'Επιτροπής 1 τουλάχιστον μήνα πρίν άπό τήν 
ήμερομηνία τής εκλογής. Είναι δυνατό νά προταθεί επίσης 
ύποψηφιότητα τακτικου η προσέδρου μέλους ιiπό 1 Ο τουλάχι
στον άλλα τακτικά η πρόσεδρα μέλη άντιστοίχως, μέ εγγραφο 
ύπογραφόμενο άπό κοι νου. 

Είκοσι ήμέρες πρίν άπό τίς εκλογές ή 'Εφορευτική 'Επι
τροπή συντάσσει τά ψηφοδέλτια γιά τά τακτικά καί τά πρόσε
δρα μέλη καί τά άποστέλλει μέ συστημένη επιστολή στά μέλη 
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πού ευρισκονται έκτός τής εδρας τής 'Εταιρίας. Στήν ϊδια 
έπιστολή περικλείεται εiδοποίηση -γιά τίς τυχόν οφειλόμενες 
συνδρομές κάθε μέλους ξεχωριστά. Τά ψηφοδέλτια. μαζί μέ 
κατάλογο τών οφειλόμενων συνδρομών. τοιχοκολλοϋνται έπί
σης στά γραφεία τής 'Εταιρίας. 

'Ενστάσεις κατά τών ύποψηφιοηiτων ύποβάλλονται στόν 
Πρόεδρο τής Έφορι:υτικής Έπιτροπής μέχρι τής παραμονής 
τών έκλογών. 'Η Έφορευτική Έπιτροπή άποφαίνεται όρι
στικά καί άνακοινώνει τίς άποφάσεις της στή Γ.Σ. πρίν άπό 
τήν ψηφοφορία. 

Κάθε τακτικό μέλος ψηφίζει 4 ύποψήφιους γιά τό Δ.Σ. 
καί 3 γιά τήν 'Εξελεγκτική 'Επιτροπή. Κάθε πρόσεδρο μέλος 
ψηφίζει 1 ύποψήφιο -γιά τό Δ.Σ. καί 3 γιά τήν 'Εξελεγκτική 
'Επιτροπή. 

Τά έκτός εδρας μέλη, έφόσον δέν πρόκειται νά λάβουν 
μέρος στή Γ.Σ. τών άρχαιρεσιών, μποροϋν νά ψηφίσουν μέ 
συστημένη έπιστολή πρός τόν Πρόεδρο τής 'Εφορευτικής 
'Επιτροπής. Μέσα στήν έπιστολή αύτή περικλείεται: α) χωρι
στός φάκελος μέ τό ψηφοδέλτιο σφραγισμένο καί χωρίς έν
δεικτικά σημεία όποιασδήποτε μορφής. Φάκελοι άνοικτοί η 
μέ σημεi:α θεωροϋνται aκυροι. β) Δήλωση ψηφοφορίας μέ άλ
ληλογραφία μέ τήν ύπογραφή τοϋ ψηφίζοντας μέλους. γ) Τα
χυδρομική έπιταγή μέ τίς τυχόν οφειλόμενι:ς συνδρομές. Τυ
χόν μή άποστολή οφειλόμενων συνδρομών είναι αiτία άκυρό
τητας τοϋ ψηφοδέλτιου. Στήν περίπτωση αvτή ό Πρόι:δρος 
τής Έφορευτικής 'Επιτροπής σημειώνι:ι πάνω στόν φάκι:λο 
τοϋ ψηφοδέλτιου τήν ενδειξη «Α ΚΥΡΟΝ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ» χωρίς νά τόν άνοίξι:ι. 

'Η 'Εφορευτική ·Επιτροπή παραλαμβάνει συστημένες 
έπιστολές πού εχουν σφραγίδα ταχυδρομείου τριών ήμερων 
πρό τής ήμερομηνίας τών έκλογών. 

· 

Κατά δμοιο τρόπο μποροϋν νά ψηφίσουν καί μέλη πού 
κατοικοϋν στήν 'Έδρα τής 'Εταιρίας. άλλά δέν πρόκειται νά 
συμμετάσχουν στή Γ.Σ. τών άρχαιρεσιών λόγω aλλης άπα
σχολήσεως. Τά μέλη αύτά ύποχρεοϋνται νά παραλάβουν τό 
ψηφοδέλτιό τους καί νά ένημερωθοuν γιά τυχόν οφειλή πυν
δρομών άπό τά γραφεία τής 'Εταιρίας. 

Ή 'Εφορευτική 'Επιτροπή συντάσσει τήν ήμέρα τών άρ-
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χαιρι:σιών κατάσταση τών έπιστολών ψηφοφορίας που εχει 
λάβει. ·Η κατάσταση αύτή κλείνει δύο ήμέρες μετά τίς αρχαι
ρεσίες. "Αν στή Γ.Σ. τών αρχαιρεσιών ύπάρχει θέμα διαγρα
φής μελών, ή 'Εφορευτική 'Επιτροπή ακυρώνει τούς φακέ
λους ψηφοφορίας τυχόν διαγραφέντων μελών μετά τήν από
φαση τής Γ.Σ. "Αν ή πρόταση διαγραφής οφείλεται σέ μή 
καταβολή συνδρομών, τό δέ μέλος εχει αποστείλει τίς συν
δρομές του μέ τήν έπιστολή ψηφοφορίας, ή πρόταση αποσύ
ρεται πρίν από τή συζήτηση σηΊν Γ.Σ. 

Σέ περίπτωση αποστολής, από μέλος, περισσοτέρων τής 
μιiiς έπιστολής ψηφοφορίας ή 'Εφορευτική 'Επιτροπή τίς 
ακυρώνει. 

Θέματα έγκυρότητας ψηφοδελτίων, πού τυχόν ανακύπτουν, 
αποφασίζονται κατά πλειοψηφία από τήν 'Εφορευτική 'Επι
τροπή, Cίν δέν παραβλέπονται ρητώς απο τό παρόν καταστα
τικό, πάντοτε δμως σύμφωνα μέ τό πνεϋμα τοϋ αδιάβλητου 
τών αρχαιρεσιών. 

Γιά τόν ύπολογισμό τής απαρτίας τής Γ.Σ. τών αρχαιρε
σιών λαμβάνονται ύπ ' όψη καί τά εγκυρα ψηφοδέλτια μέ αλ
ληλογραφία. 

v Αρθρο llo. 'Εκλέγονται κατά σειράν έπιτυχίας οί σχετικώς 
πλειοψηφήσαντες μέ τά ίiγκυρα ψηφοδέλτια. Οί 4 πρώτοι τών 
τακτικών μελών καί ό πρώτος τών προσέδρων συγκροτοϋν τό 
Δ.Σ. Οί έπόμενοι 3 τών τακτικών καί 2 τών προσέδρων θεω
ροϋνται αναπληρωματικά μέλη γιά τίς άντίστοιχες θέσεις. 

'Ομοίως, οί 3 πρώτοι τών ύποψηφίων γιά τήν 'Εξελεγκτι
κή 'Επιτροπή συγκροτοϋν αύτήν καί οί έπόμενοι 2 -Cίν ύπάρ
χουν- θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη. 

Σέ περιπτώσεις Ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τήν 
'Εφορευτική 'Επιτροπή. 

'Η ανακοίνωση τών αποτελεσμάτων γίνεται τό πολύ σέ 5 
ήμέρες από τήν ήμέρα τών αρχαιρεσιών. 

Ή 'Εφορευτική 'Επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο έκλο
γής καί τό παραδίδει ατόν πλειοψηφήσαντα σύμβουλο. 
'Άρθρο 120. Τό Δ.Σ. συνέρχεται σέ τακτικές συνεδριάσεις 
τουλάχιστον κάθε τρίμηνο μέ πρόσκληση τοϋ Προέδρου. πού 
όρίζει τόν τόπο καί τόν χρόνο τής συνεδριάσεως καί τά θέμα
τα τής ήμερήσιας διατάξεως. Κατά τίς συνεδριάσεις δύνανται 
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νά συζητηθοϋν καί άλλα θέματα, μέ πρόταση όποιουδήποτε 
μέλους, έφόσοv συμφωνεί ή πλειοψηφία τών παρόντων. 

Τό Δ.Σ. συνέρχεται έκτάκτως, έφόσον τό ζητήσουν έγ
γράφως ιiπό τόν Πρόεδρο τρία τουλάχιστον μέλη, πού προτεί
νουν καί τά πρός συζήτηση θέματα. 

Τό Δ.Σ. εύρίσκεται σέ ιiπαρτία δταν παρευρίσκονται ό 
Πρόεδρος καί δύο άλλα μέλη ή τέσσερα μέλη ιiπόντος το
Προέδρου. Οί ιiποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία τών 
παρόντων, σέ περίπτωση δέ Ισοψηφίας έπικρατεί ή ψήφος το
Προέδρου. 'Απόντος τοϋ Προέδρου, σέ περίπτωση ίσοψηφίας 
ή πρόταση ιiπορρίπτεται. 

Οί ψηφοφορίες στό Δ.Σ. γιά δλα τά θέματα είναι φανερές. 
έκτός άν πρόκειται γιά θέματα πού ιiφοροϋν μέλη κάθε κατη
γορίας. Στήν τελευταία περίπτωση καί έπί ίσοψηφίας ό Πρόε
δρος εtναι ύποχρεωμένος νά ιiποκαλύψει τήν ψήφο του. 

Μέλος τοϋ Δ.Σ. πού ιiπουσιάζει ιiδικαιολόγητα έπί 3 συ
νεχείς συνεδριάσεις, ιiντικαθίσταται ιiπό ιiναπληρωματικό μέ
λος. "Αν τό ιiντικαθιστάμενο μέλος ε"ίναι ό Πρόεδρος. καθή
κοντα προέδρου ιiσκεί ό Γενικός Γραμματέας μέχρις έκλογής 
νέου Προέδρου ιiπό τήν Γ.Σ. 'Η θητεία τοϋ νέου Προέδρου 
λήγει μέ τήν θητεία τοϋ παλαιοϋ Δ.Σ. Κατά τήν έκλογή Προέ
δρου τηροϋνται δλες οί ·διαδικασίες τοϋ άρθρου 10, πού ιiφο
ροϋν στόν τρόπο διενέργειας ιiρχαιρεσιών. "Αν τό ιiντικαθι
στάμενο μέλος εΙναι ό Γενικός Γραμματέας ή ό Ταμίας. τό 
Δ.Σ., ύπό τήν νέα του σύνθεση, έκλέγει τόν ιiντικαταστάτη με
ταξύ τών μελών του. Τά παραπάνω iσχύουν καί σέ περίπτωση 
παραιτήσεως μέλους τοϋ Δ.Σ. 

Τό Δ.Σ. διοικεί τήν 'Εταιρία σύμφωνα μέ τό Νόμο καί τίς 
διατάξεις τοϋ παρόντος καί λαμβάνει αποφάσεις γιά δλα τά 
θέματα πού εχουν σχέση μέ τούς σκοπούς τής 'Εταιρίας, 
έκτός ιiπό έκείνα πού ύπάγονται στήν άρμοδιότητα τής Γ.Σ. 
Διαχειρίζεται τήν περιουσία τής 'Εταιρίας, συγκαλεί τίς Γ.Σ., 
καταρτίζει τόν προϋπολογισμό καί ιiπολογισμό τοϋ οiκονομι
κοϋ ετους, έγκρίνει τίς διάφορες δαπάνες καί έκδίδει τά σχετι
κά έντάλματα πληρωμής, καταρτίζει έπιτροπές ιiπό μέλη τής 
'Εταιρίας γιά κάθε έκδήλωση ή θέμα πού ιiπαιτεί όργανωτική 
έργασία, καταρτίζει κανονισμούς γιά συνέδρια καί άλλες έπι
στημονικές συζητήσεις. Μπορεί νά ιiναθέτει τήν έκτέλεση έρ-
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Ίασιών σέ μέλη της 'Εταιρίας καί εχει τήν εύθύνη τfiς όργα
νώσι:ως τών διαφόρων ι':κδηλώσεων καί τήν ι':πιμέλεια τών εκ
δόσεων τfiς ·Εταιρίας. 

Οί αποφάσεις του Δ.Σ. εγγράφονται σέ εiδικό βιβλίο καί 
ύπογράφονται από τά παριστάμενα μέλη. Τό Δ.Σ. δύναται νά 
χορηγεί σέ μέλη του. πλιjν του Προέδρου. άδειες μακράς 
απουσίας. πλήν ομως δέν επιτρέπει νά απουσιάζουν συγχρό
νως μέ τέτοια Ciδεια περισσότερα ιiπό tνα μέλη. 
'Άρθρο 130. Ό Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί τουτο σέ τακτι
κές η εκτακτες συνεδριάσεις όρίζοντας τόν τόπον. τήν ήμερο
μηνία καί τήν ήμερήσια διάταξη. ΔιευΟύνει τίς συνεδριάσεις 
του Δ.Σ .. εκπροσωπεί τήν 'Εταιρία σέ κάθε ίiρχή η νομικό 
πρόσωπο. επιμελείται γιά τήν εφαρμογή του παρόντος. επο
πτεύει τήν εκτέλεση τών αποφάσεων του Δ.Σ. καί τfiς Γ.Σ. καί 
ύπογράφει τά διαχειριστικά καί λοιπά i:γγραφα. 'Αντικαθιστά 
καί τόν Γενικό Γραμματέα. δταν αύτός απουσιάζει. 'Όταν εί
ναι απιίJν αντικαθίσταται από τόν Γενικό Γραμματέα. σέ περί
πτωση δμως παραιτήσεως η απωλι:ίας του αξιιiψατός του 
εφαρμόζονται οί προβλεπόμενες από τό άρθρο 12 διαδικασίες. 

Κανένα τακτικό μέλος δέν δικαιο\Jται νά ι':κλεγεί Πρόε
δρος γιά περισσότερες ιiπό δύο θητείες. 
"Άρθρο 140. Ό Γενικός Γραμματέας τηρεί καί φυλάσσει τά 
πρακτικά του Δ.Σ. καί τfiς Γ.Σ. καί τά αρχεία τfiς 'Εταιρίας. 
επιμελείται γιά τήν αλληλογραφία της ·Εταιρίας. συντάσσει 
καί ενημερώνει τά μητρώα τών μελών κατά κατηγορίες. συνυ
πογράφει τά σχετικά εγγραφα καί εντάλματα πληρωμής καί 
εiσπράξεων καί φυλάσσει τήν σφραγίδα τής ·Εταιρίας. 'Αντι
καθιστά τόν Πρόεδρο κατά τό άρθρο 12 καί 13, δταν δέ είναι 
απών αντικαθίσταται άπό τόν Πρόεδρο. 

Σέ περίπτωση παραιτήσεως ι'i αντικαταστάσεως του Γ. 
Γραμματέα ι':φαρμόζονται οί διαδικασίες του Ciρθρου 12. 
'Άρθρο 150. Ό Ταμίας εiσπράττει μέ διπλότυπες άποδείξεις 
τά εσοδα τfiς 'Εταιρίας άπό κάθε πηγή καί τηρεί τά σχετικά 
βιβλία. 'Ενεργεί τίς πληρωμές μέ βάση εντάλματα ύπογραφό
μι:να από τόν Πρόεδρο καί τόν Γ. Γραμματέα. Συντάσσει κα
ταστάσεις ταμειακής κινήσεως καί τίς παρουσιάζει στό Δ.Σ. 
κάθε φορά πού ζητουνται. Τηρεί αρχείο δικαιολογητικών ι':σό
δων καί i:ξ6δων καί ι':νημερώνει τό μητρώο τών τακτικών καί 
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προσέδρων μελών γιά τίς πληρωμές τών συνδρομών τους. 
'Υποχρεούται νά καταθέσει σέ 'Ελληνική Τράπεζα τά ί:σοδα 
τής 'Εταιρίας. ώστε νά μή κρατά ποτέ dνω των 10.000 δρχ. 
στό Ταμεi:ο του. "Όταν άπουσιάζει η κωλύεται άντικαθίσταται 
άπό τόν Γ. Γραμματέα ij άπό σύμβουλο όριζόμενον dπό τόν 
Πρόεδρο. 
'Άρθρο 160. Οί σύμβουλοι έκτελοuν τά καθήκοντα πού τούς 
dναθέτει τό Δ.Σ. ij ό Πρόεδρος καί λαμβάνουν ένεργό μέρος 
στίς συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

Γενικές Συνελεύσεις 

'Άρθρο 170. Οί Γ.Σ. τής 'Εταιρίας διακρίνονται σέ τακτικές 
καί ί:κτακτες. Τακτικές Γ.Σ. συγκαλούνται μία φορά τό χρόνο. 
στίς άρχές ·Οκτωβρίου καί ί:κτακτες δποτε κριθεi: άναγκαίο 
άπό τό Δ.Σ. ij έπιβάλλεται άπό τό καταστατικό (π.χ. παραίτη
ση Προέδρου) η ζητηθεί έγγράφως άπό τά 2/5 τουλάχιστον 
τών τακτικών μελών. 'Η ήμερομηνία συγκλήσεως τών Γ.Σ. 
άναγγέλλεται 20 τουλάχιστον ήμέρες νωρίτερα. έκτός aν πρό
κειται νά γίνουν άρχαιρεσίες, όπότε iσχύουν τά όριζόμενα 
στό άρθρο 1 Ο. 

Είδικά γιά τήν πρώτη Γ.Σ .. μετά τήν κατά Νόμον ί:γκριση 
τοu παρόντος καί άναγνώριση της 'Εταιρίας, όρίζεται δτι 
πρέπει νά συγκληθεi: σέ 3 μηνες άπό τήν καταχώρηση του 
τίτλου της 'Εταιρίας στά βιβλία τοu Πρωτοδικείου. 

Στήν πρόσκληση γιά Γ.Σ. πρέπει νά άναφέρεται ό τόπος 
καί ή ήμερομηνία συγκλήσεως καί τά θέματα της ήμερήσιας 
διατάξεως. Θέματα πού δέν άναγράφονται στήν πρόσκληση 
συζητούνται μόνον dν συμφωνήσουν τά 3/5 άπό τά παρόντα 
τακτικά μέλη. 

Κατά τήν πρώτη Γ.Σ. μετά τήν ί:ναρξη ίσχύος του παρόν
τος. δπως καί σέ κάθε μετέπειτα τακτική άνά τριετία, έκλέγε
ται τριμελής 'Εφορευτική 'Επιτροπή μέ ψηφοφορία καί όρί
ζεται ό τόπος καί ό χρόνος διενέργειας τών άρχαιρεσιών. 
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Κατά τήν εναρξη κάθε τακτικής ij i:κτακτης Γ.Σ. εκλέγε
ται ώς πρόεδρός της ενα άπό τά παρευρισκόμενα τακτικά η 
επίτιμα μέλη. 'Η ψηφοφορία γίνεται μέ άνάταση καί εκλέγε
ται ό σχετικώς πλειοψηφήσας. Χρέη Γραμματέως τής Γ.Σ. 
εκτελεί ό Γενικός Γραμματέας τής 'Εταιρίας ij, επί άπουσίας 
του, όρίζεται άπό τόν Πρόεδρο τής Γ.Σ. ενα άπό τά παρόντα 
τακτικά μέλη. 'Η Γ.Σ. θεωρείται σέ άπαρτία δταν παρίσταν
ται τά μισά σύν ενα άπό τά ταμειακώς εντάξει τακτικά καί 
πρόσεδρα μέλη. "Αν δέν ύπάρχει άπαρτία ή Γ.Σ. συγκαλείται 
εκ νέου εντός 10 ήμερων, όπότε θεωρείται σέ άπαρτία άνεξάρ
τητα άπό τόν άριθμό των παρόντων. 'Η εναλλακτική ήμερο
μηνία καθορίζεται επίσης στήν πρόσκληση τής Γ.Σ. 

·Αποφάσεις της Γ.Σ. περί τροποποιήσεως του καταστατι
κοϋ η διαλύσεως τής 'Εταιρίας λαμβάνονται μέ πλειοψηφία 
τουλάχιστον 213 των παρισταμένων μελών, πάντως δέ πλειο
ψηφία 3/4 των παρόντων. πού πρέπει επίσης νά είναι τά μισά 
σύν ενα των ταμειακώς εντάξει τακτικών καί προσέδρων με
λών. "Αν ύπάρχει τέτοιο θέμα πρέπει νά άναγράφεται άπαραι
τήτως στήν ήμερήσια διάταξη καί δέν δύναται νά προστεθεί 
κατά τήν διάρκεια της Γ.Σ., δπως προβλέπεται γιά άλλα θέμα
τα στό παρόν. Τροποποίηση τοϋ καταστατικοίι δύναται νά γί
νει καί μέ άλληλογραφία, ι'iν συναινέσουν εγγράφως τά 4/5 
τών ταμειακώς εντάξει τακτικών καί προσέδρων μελών. 

Οί ψηφοφορίες γιά όποιοδήποτε θέμα δέν γίνονται διά 
βοής. Προκειμένου γιά θέματα πού άφοροίιν πρόσωπα-μέλη 
πής 'Εταιρίας (άρχαιρεσίες, πειθαρχικές κυρώσεις κ.λπ.) εί
ναι πάντοτε μυστικές. μέ ψηφοδέλτιο. 
'Άρθρο 180. 'Η Γ.Σ. είναι τό άνώτατο δργανο καί άσκεί τήν 
γενική εποπτεία στίς ύποθέσεις τής 'Εταιρίας. 'Εκλέγει τό 
Δ.Σ. καί τό άνακαλεί μετά άπό πρόταση μομφής. πού δύναται 
νά ύποβληθεί άπό τό 1/3 τών ταμειακώς εντάξει τακτικών καί 
προσέδρων μελών, ι'iν εγκριθεί ή πρόταση μέ τήν συνήθη 
πλειοψηφία. 'Εκλέγει τήν 'Εξελεγκτική καί 'Εφορευτική 
·Επιτροπή, τροποποιεί τό καταστατικό καί άποφασίζει γιά 
τήν διάλυση Tj μή τής 'Εταιρίας, εχει δλες τίς άρμοδιότητες 
πού άναφέρονται σέ ι'iλλα ι'iρθρα του παρόντος καθώς καί δσες 
δέν ύπάγονται ρητώς στήν άρμοδιότητα τοίι Δ.Σ. Τέλος. άπο
φασίζει γιά τήν άγορά η εκποίηση άκινήτων ή κινητών άξίας 
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dνω τών 50.000 δρχ. καθώς καί γιά τήν άνάληψη οiκονομικών 
ύποχρεώσεων πού ύπερβαίνουν τίς 20.000 δρχ. έτησίως. 
'Άρθρο 190. ·Ανά τριετία καί κατά τήν Γ.Σ. τών άρχαιρεσιών 
έκλέγονται 3 άπό τά τακτικά καί πρόσεδρα μέλη ώς · Εξελεγ
κτική 'Επιτροπή. Τά μέλη τής Ε.Ε. έκλέγουν τόν Πρόεδρο 
καί τόν Γραμματέα της. ·Εντός 5 ήμι:ρών μετά τόν άπολογι
σμό. ό Πρόεδρος καί ό Ταμίας του Δ.Σ. ύποχρεοuνται νά πα
ραδώσουν στήν Ε.Ε. τά σχι:τικά βιβλία καί δικαιολογητικά. 
καθώς καί κάθε dλλο στοιχείο πού θά τούς ζητηθεί γιά ελεγ
χο .. Ο ελεγχος διενεργι:ίται στήν 'Έδρα τής . Εταιρίας καί 
μετά τό πέρας του 11 Ε.Ε. ύποβάλλει έγγράφως τίς παρατηρή

σεις της στό Δ.Σ. 
'Άρθρο 20ο. Άνά τριετία κατά τήν πρό τών άρχαιρεσιών 
Γ.Σ., έκλέγι:ται τριμελής 'Εφορευτική 'Επιτροπή άπό τήν 
Γ.Σ. μέ καθήκον τήν διενέργεια τών άρχαιρεσιών βάσει τών 
διαδικασιών πού καθορίζονται άπό τό παρόν. Τά μέλη τής 
Έφορευτικής 'Επιτροπής έκλέγουν μι:ταξύ τους Πρόεδρο καί 
Γραμματέα. 

Ή 'Επιτροπή αύτή καταρτίζει τά ψηφοδέλτια μετά τήν 
ύποβολή τών ύποψηφιοτήτων. άποστέλλει αύτά εiς τά έκτός 
της 'Έδρας δικαιούμενα ψήφου μέλη φροντίζοντας Ιδιαιτέ
ρως. σέ συνι:ργασία μέ τόν Γενικό Γραμματέα καί τόν Ταμία. 
νά άποσταλουν καί οί εiδοποιήσεις όφειλής συνδρομών. Πε
ριλαμβάνει τά άποστελλόμενα μέ συστατικές έπιστολές ψηφο
δέλτια καί καταρτίζει τόν σχετικό κατάλογο. 'Αποσφραγίζει 
τίς έπιστολές μετά τήν λήξη τής ψηφοφορίας. έλέγχει τήν έγ
κυρότητα τών περικλειόμενων φακέλων ψηφοφορίας. σύμφω
να μf. τό dρθρο 10 του παρόντος καί γι:νικά έπιμελείται παντός 
θέματος. πού εχει σχέση μέ τήν ψηφοφορία καί τά ψηφοδέλ
τια καί άποφασίζει σχετικά. 'Αποφαίνεται όριστικά γιά τυχόν 
ένστάσεις κατά ύποψηφιοτήτων πρό της ψηφοφορίας. Προ
βαίνι:ι στήν διαλογή τών ψήφων. άνακηρύσσει τούς έπιτυχόν
τες καί τούς άvαπληρωματικούς. τηρώντας τίς προθεσμίες καί 
διαδικασίες του παρόντος. Συντάσσει τό σχετικό πρακτικό 
καί τό παραδίδει στόν πλειοψηφίσαντα σύμβουλο. 

'Άν παραιτηθοίιν ενα ij δύο μέλη τής 'Εφορευτικής 'Επι
τροπής. άντικαθίστανται άπό άλλα τακτικά ij πρόσεδρα μέλη 
μέ όμόφωνη άπόφαση του Δ.Σ. 
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"Αν παραιτηθει όλόκληρη ή 'Εφορευτική 'Επιτροπή. τά 
χρέη της έκτελει ή 'Εξελεγκτική 'Επιτροπή. "Αν προκύψει 
περίπτωση παραιτήσεως μελών η όλόκληρης τfjς Έφορευτι
κfiς Έπιτροπfjς κατά τήν ήμέρα τών αρχαιρεσιών καί μετά 
τήν i:ναρξη τfjς ψηφοφορίας. ό Πρόεδρος τfjς Γ.Σ. σταθμίζει 
τούς λόγους παραιτήσεως καί δύναται εϊτε νά ματαιώσει τίς 
αρχαιρεσίες η νά διορίσει νέα 'Εφορευτική 'Επιτροπή από 
τά παρόντα τακτικά καί πρόσεδρα μέλη. 

"Αν ματαιωθουν οί αρχαιρεσίες. ή Γ.Σ. έκλέγει νέα · Εφο
ρευτική 'Επιτροπή καί όρίζει νέα ήμερομηνία αρχαιρεσιών. 
τηρώντας τίς προθεσμίες του παρόντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

Γενικές Διατάξεις 

'Άρθρο 2 10. 'Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έκπροσωπει τήν 'Εταιρία 
σέ δλες τίς δικαστικές καί έξώδικες ύποθέσεις της. Κάθε δή
λωση. ανακοίνωση η πράξη του Δ.Σ. καί ή ύπογραφή όποιου
δήποτε έγγράφου της 'Εταιρίας γίνεται από τόν Πρόεδρο καί 
τόν Γενικό Γραμματέα. 
'Άρθρο 220. Ή σφραγίδα τfjς 'Εταιρίας εlναι στρογγυλή καί 
φέρει περιμετρικά τήν ονομασία τfjς 'Εταιρίας καί τό ετος 
'Ιδρύσεως. στήν μέση δέ απεικονίζει τόν Θεόφραστο. 
'Άρθρο 230. ·Ως γραφείο τfjς 'Εταιρίας χρησιμοποιείται Βο
τανικό 'Εργαστήριο τοu Πανεπιστημίου 'Αθηνών μέ απόφα
ση του έκάστοτε Δ.Σ. 
'Άρθρο 240. Ή κινητή η ακίνητη περιουσία τfjς 'Εταιρίας 
μετά τυχόν διάλυσή της περιέρχεται ..... . 

'Άρθρο 250. 'Η 'Εταιρία διέπεται από τίς διατάξεις του πα
ρόντος ώς ιcαί από τίς διατάξεις περί σωματείων καί εκείνες 
του 'Αστικου Κώδικα. Κάθε θέμα πού δέν προβλέπεται ρητώς 
από τό παρόν. ρυθμίζεται σύμφωνα μέ τίς παραπάνω διατά
ξεις. 
"Άρθρο 260. Τροποποίηση του καταστατικου πού θά αύξάνει 
ιϊ θά μειώνει τά δικαιώματα όρισμένων από τά μέλη τfjς 
·Εταιρίας. δέν είναι δυνατή. 
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'Άρθρο aκροτελεύτιο. Τό παρόν καταστατικό, άποτελούμενο 
άπό εϊκοσι εξι (26) άρθρα. έγκρίθηκε κατά άρθρο καί σάν σύ
νολο κατά τήν συνεδρίαση της 1 ης 'Ιουνίου 1979 άπό τά ίδρυ
τικά μέλη καί θά iσχύει άφ ' δτου περατωθοϋν οί νόμιμες δια
δικασίες. 

'Αθήνα 1 η 'Ιουνίου 1979 

Οί ίδρυτές 

Κωνσταντίιιος Μητρό.κος. Δημήτριος Φοίτος. Κωνσταντίνος Ά

ναγνωστίδης, Γtώργιος Λαυρειιτιάδης. Νικόλαος Μάργαρης. Αίκα
τερίιιη Χατζοπούλου-Μπtλμπα, Γρηγόριος Μαντούβαλος. Στiργι

ος Διαμαντόγλου. Βασίλr.ιος Γαλάτης, Καρολίνα Γκανίj-Σπυροπού
λου, 'Ιωάννης 'Αργύρης, Μαρία Παντίδου, 'Αρτέμιος Γιανίτσα
ρος, Εύαγγελία Οίκοιιομίδου, Γεωργία Καμάρη-Φοίτου, Νικόλαος 
Γαβαλό.ς, Πάτροκλος Κριτόπουλος, "Έλλη Κουκόλη, Στυλιανός 

Καράταγλης, Κυριάκος Χαραρό.ς, Δημήτριος Βολιώτης. Σάββας 
Χαριτονίδης, Άμίλλη Οίκονόμου. 
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