
Καταστατικό
του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άρθρο 1ο

Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα

α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία
«ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ»
β. Η ξενόγλωσση επωνυμία του σωματείου είναι

«HELLENIC ENTOMOLOGICAL SOCIETY»
γ. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη της

Αθήνας. Η ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας
ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της.

Άρθρο 2ο

Σκοπός

α. Σκοπός της Εντομολογικής Εταιρείας είναι η
προαγωγή της Επιστήμης της Εντομολογίας.
Ειδικότερα η Εταιρεία ενδιαφέρεται και φροντίζει
για την ανάπτυξη της εντομολογίας στην Ελλάδα,
την διεύρυνση και διάδοση των γνώσεων που
αναφέρονται στην ύπαρξη, διασπορά, οικολογία,
φυσιολογία, ηθολογία και γενικά στη βιολογία
εντόμων και ακάρεων στην Ελλάδα σε φυσικά,
αγροτικά και ανθρωπογενή οικοσυστήματα και
ιδιαίτερα των εντόμων και ακάρεων που είναι
βλαβερά στα φυτά, τα ζώα, τα γεωργικά προϊόντα
και τους ανθρώπους, όπως και για τη διαχείριση
αυτών. Επίσης ενδιαφέρεται για την μελέτη των
ωφελίμων και παραγωγικών εντόμων, των εχθρών
και ασθενειών αυτών, καθώς και για την προστασία
του περιβάλλοντος  από την μη ορθολογική
χρήση κάθε φύσεως μέσων, εντομοκτόνων και
άλλων χημικών ουσιών. Επίσης ενδιαφέρεται για
την συνεργασία με ανάλογους επιστημονικούς
οργανισμούς του εσωτερικού και εξωτερικού
καθώς και την επιστημονική προαγωγή των μελών
της.

β. Η εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας
επιδιώκεται:
1. Με τη μελέτη εντομολογικών θεμάτων του

ελληνικού χώρου.
2. Με τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων,

συνεδριάσεων, διαλέξεων και συγκεντρώσεων.

3. Με την έκδοση εντομολογικών
δημοσιευμάτων. Η εταιρεία εκδίδει:

i) Επιστημονικό περιοδικό στην αγγλική
γλώσσα με την επωνυμία «Entomologia Hellenica».
Την έκδοση επιμελείται επιτροπή εκδόσεως, που
ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με διετή
θητεία,

ii) Δελτίο ενημέρωσης των μελών της
εταιρείας, που επιμελείται επιτροπή εκδόσεως που
ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με διετή
θητεία,

iii) Ενδεχομένως και άλλες περιοδικές ή
μη εκδόσεις.
4. Με την ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας

μεταξύ των μελών της και με συναφείς
επιστημονικές εταιρείες του εσωτερικού ή του
εξωτερικού.
5. Με τη μελέτη, προβολή και υποβολή σχετικών

εισηγήσεων προς τις αρμόδιες κρατικές αρχές,
πάνω σε σοβαρά εντομολογικά προβλήματα.
6. Με κάθε μέσο, που θα κρινόταν πρόσφορο

από τη γενική συνέλευση των μελών της.

Άρθρο 3ο

Μέλη της Εταιρείας

Τα μέλη της Εταιρείας  διακρίνονται σε τακτικά,
επίτιμα και αρωγά.
α. Τακτικά μέλη γίνονται πτυχιούχοι ημεδαπών ή

αλλοδαπών πανεπιστημίων ή ισότιμων ανωτάτων
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που έχουν
μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στην
εντομολογία, ακαρεολογία, φυτοπροστασία ή σε
συγγενή βιολογικό κλάδο πάνω σε  θέματα
εντομολογίας, ή έχουν εργασθεί για δύο (2)
τουλάχιστο συνεχή χρόνια πλήρους απασχόλησης
σε εντομολογική έρευνα, ή εντομολογική υπεύθυνη
εφαρμοσμένη εργασία σε αναγνωρισμένα
ιδρύματα ή υπηρεσίες. Κατ’ εξαίρεση και με
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να
γίνουν τακτικά μέλη πτυχιούχοι γεωπονικών ή
άλλων επιστημών, ή και μη πτυχιούχοι ανωτάτων
σχολών, οι οποίοι μετά αξιόλογο σχετική
εντομολογική εργασία που τεκμηριώνεται με
σχετικά δημοσιεύματα, ή σχετικές εργασίες,
μπορούν να θεωρηθούν εντομολόγοι, ή
ακαρεολόγοι.
Επίσης τακτικά μέλη της εταιρείας μπορούν να

γίνουν και πτυχιούχοι των ανωτέρω Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ή των ισοτίμων σχολών
των ανωτέρω Επιστημονικών κλάδων, μετά τη



συμπλήρωση ενός τουλάχιστον έτους
μεταπτυχιακών σπουδών στην εντομολογία, ή
ακαρεολογία, που θα πιστοποιείται με επίσημο
πιστοποιητικό. Τα άνω τακτικά μέλη θα καλούνται
«μέλη σπουδαστές».
β. Επίτιμα μέλη εκλέγονται φυσικά πρόσωπα της

ημεδαπής ή αλλοδαπής, που έχουν διακριθεί για
εξέχουσα επίδοση στην επιστήμη της
εντομολογίας ή ακαρεολογίας, ή έχουν προσφέρει
αξιόλογες υπηρεσίες στην εταιρεία. Ο αριθμός των
επίτιμων μελών δεν μπορεί να ξεπερνά το 80% του
συνόλου των τακτικών μελών. Η ανακήρυξη των
επίτιμων μελών γίνεται από τη γενική συνέλευση
με πλειοψηφία τουλάχιστο των 2/3 του συνόλου
των μελών της μετά από πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
γ. Αρωγά μέλη μπορούν να εγγράφονται στην

ΕΕΕ οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα
επιθυμούν να συνεισφέρουν στους σκοπούς της
εταιρείας. Τα αρωγά μέλη δεν έχουν δικαίωμα
ψήφου και εκλογής.

Άρθρο 4ο

Εγγραφή Μελών

Για να εγγραφεί κάποιος σαν μέλος της εταιρείας
υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση,
στην οποία πρέπει να αναφέρει ότι έχει τα
απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που
περιλαμβάνονται  σε τούτο το Καταστατικό. Το
Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει στην πρώτη
συνεδρία από τη λήψη της αίτησης για την
εγγραφή ή μη του αιτούντος σαν μέλους και
κοινοποιεί την απόφασή του εγγράφως στον
ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση απόρριψης της
αίτησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει
στη Γενική Συνέλευση διά μέσου του Διοικητικού
Συμβουλίου, η οποία και αποφασίζει οριστικά.

Άρθρο 5ο

Διαγραφή Μελών

Μέλος διαγράφεται της εταιρείας με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου: α) Αν καθυστερεί
την καταβολή εισφορών περισσότερο  από ένα
χρόνο, β) Αν υποβάλει αίτηση διαγραφής του εκ
του σωματείου, η οποία θεωρείται ότι ισχύει από
της αποδοχής της από το Διοικητικό Συμβούλιο,
το οποίο πρέπει  ν’ αποφασίσει μέσα σ’ ένα μήνα
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, γ) Οι
αποθνήσκοντες διαγράφονται αυτεπάγγελτα, δ) Αν
συντρέχει σπουδαίος λόγος και αποφασίσει γι’
αυτό η Γενική Συνέλευση μετά πρόταση του

Διοικητικού Συμβουλίου. Το μέλος που
διαγράφεται έχει το δικαίωμα κατά τους όρους του
Νόμου να προσβάλει την περί διαγραφής του
απόφαση εις τα αρμόδια Δικαστήρια.

Άρθρο 6ο

Μητρώο Μελών

Η εταιρεία τηρεί μητρώο, στο οποίο
καταχωρούνται τα στοιχεία των μελών, ήτοι
ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, διεύθυνση
κατοικίας ή εργασίας, οι τίτλοι σπουδών και η
χρονολογία εισόδου και εξόδου σαν μέλος.

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα των Μελών

Τα μέλη του σωματείου (τακτικά, επίτιμα, μέλη-
σπουδαστές) δικαιούνται να συμμετέχουν στις
γενικές συνελεύσεις, να ψηφίζουν πάνω σε κάθε
θέμα, να εκλέγουν τα διοικητικά όργανα, να
υποβάλλουν προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο
και τις γενικές συνελεύσεις, να λαμβάνουν γνώση
των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων μετά την
υπογραφή τους, και να συμμετέχουν γενικά στις
επιστημονικές ή άλλες εκδηλώσεις της Εταιρείας.

Άρθρο 8ο

Υποχρεώσεις των Μελών

Τα μέλη της εταιρείας υποχρεώνονται να
συμμορφώνονται προς το Καταστατικό της
Εταιρείας και τις νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής
Συνέλευσης και οφείλουν να συμμετέχουν στις
εκδηλώσεις της Εταιρείας για την επίτευξη των
σκοπών της. Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν το
δικαίωμα εγγραφής μετά την είσοδο τους στο
Σωματείο και επί πλέον την ετήσια συνδρομή. Τα
ποσά του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας
συνδρομής ορίζονται από την Γενική Συνέλευση
με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα
ποσά αυτά προκειμένου για τα τακτικά μέλη που
αποκαλούνται «μέλη-σπουδαστές» και για τα
αρωγά μέλη που είναι φυσικά πρόσωπα, ορίζονται
στα 2/3 των αντιστοίχων των λοιπών τακτικών
μελών. Για τα αρωγά μέλη που είναι νομικά
πρόσωπα, τα ποσά αυτά ορίζονται στα 3/2 των
αντίστοιχων των τακτικών μελών. Η ετήσια
συνδρομή καταβάλλεται στις αρχές κάθε χρόνου
και εντός του πρώτου διμήνου.
Η συμμετοχή των μελών της Εταιρείας στο

Διοικητικό Συμβούλιο, τη Συντακτική Ομάδα του



Περιοδικού και του Δελτίου, την Εξελεγκτική και
Εφορευτική Επιτροπή, σε ομάδες εργασίες και
άλλες επιτροπές προϋποθέτει να είναι
τακτοποιημένα οικονομικά.

Άρθρο 9ο

Πόροι

Πόροι της εταιρείας είναι το δικαίωμα εγγραφής
και οι συνδρομές των μελών της, τα έσοδα από την
πώληση περιοδικών, ή άλλων εκδόσεων, οι δωρεές
και τα έσοδα από τις διάφορες εν γένει εκδηλώσεις
της εταιρείας (συνέδρια, συνεδριάσεις, χοροί
κ.λ.π). Η συμμετοχή της Εταιρείας στην
οργάνωση συνεδρίων (εκτός του Πανελληνίου
Εντομολογικού Συνεδρίου) ή άλλων εκδηλώσεων
και δραστηριοτήτων γίνεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Η σκοπιμότητα της
συμμετοχής και το ανώτατο ύψος της οικονομικής
επιβάρυνσης ορίζονται πριν την πραγματοποίηση
της εκδήλωσης. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία
δεν επιβαρύνεται με την ανάληψη δαπανών πέραν
του προσυμφωνημένου αυτού ορίου.

Άρθρο 10ο

Δικαστική και Εξώδικη Αντιπροσώπευση

Η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα ενώπιον κάθε
δικαστικής, διοικητικής ή άλλης αρχής και
ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και
αντιπροσωπεύεται εξώδικα από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν ο Πρόεδρος είναι
απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11ο

Όργανα Διοίκησης

Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι τα εξής:

α) Η Γενική Συνέλευση,

β) το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τα μέλη της
Διοικήσεως είναι άμισθες. Αποκλείεται από την
Διοίκηση της Εταιρείας μέλος που στερήθηκε
αυτοδίκαια ή με απόφαση δικαστική τα πολιτικά
του δικαιώματα για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
Τα μέλη της διοίκησης της Εταιρείας δεν είναι
δυνατό να παρέχουν σ’ αυτή εξηρτημένη εργασία
με αμοιβή, ούτε να συνάπτουν με αυτή συμβάσεις

που συνεπάγονται με οποιοδήποτε τρόπο τη λήψη
αμοιβής για οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 12ο

Γενική Συνέλευση

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 την
εγγραφή νέων μελών μετά από προσφυγή σ’ αυτή,
δ) για κάθε άλλο θέμα που δεν εμπίπτει στις
αρμοδιότητες των άλλων οργάνων διοίκησης,
καθώς επίσης και για κάθε άλλο θέμα που θα
ερχόταν για συζήτηση σ’ αυτή από το Διοικητικό
Συμβούλιο ή από το 1/5 των μελών της εταιρείας
και ε) εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, της εξελεγκτικής επιτροπής και τα
αναπληρωματικά μέλη αυτών.
Οι συνεδριάσεις της γενικής συνέλευσης είναι

τακτικές και έκτακτες. Τακτικά συνέρχεται μέσα
στο μήνα Νοέμβρη κάθε χρόνου για την έγκριση
της οικονομικής διαχείρισης του διοικητικού
συμβουλίου και συζήτηση άλλων θεμάτων, ή την
διενέργεια αρχαιρεσιών (κάθε δεύτερο χρόνο),
μετά από πρόσκληση του Διοικητικού
Συμβουλίου, η οποία ανακοινώνεται προ είκοσι
(20) τουλάχιστον ημερών σε όλα τα μέλη
ηλεκτρονικώς. Οι ανακοινώσεις θα αναρτώνται
στην ιστοσελίδα.
Έκτακτα συνέρχεται, μετά από πρόσκληση του

Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, ή μετά από έγγραφη
αίτηση του 1/5 των μελών του Σωματείου και
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της
αίτησης. Η σχετική πρόσκληση δημοσιεύεται 15
τουλάχιστον ημέρες προ της Συνέλευσης και μέσα
σ΄ αυτή την προθεσμία αποστέλλεται σε όλα τα
μέλη ηλεκτρονικώς. Στην πρόσκληση ορίζονται ο
τόπος και ο χρόνος της συνέλευσης και τα προς
συζήτηση θέματα. Η γενική συνέλευση βρίσκεται
σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά από τα
μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και κατοικούν
μόνιμα στην Ελλάδα. Σε περίπτωση μη επίτευξης
απαρτίας, η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται σε
μία εβδομάδα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο
και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το 1/5
τουλάχιστον των μελών. Με την διαπίστωση
ύπαρξης απαρτίας κατά την έναρξη της
συνεδρίασης, αυτή θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το
τέλος αυτής, εκτός αν υποβληθεί ένσταση



απαρτίας κατά την διάρκεια της διαδικασίας.
Μόλις διαπιστωθεί απαρτία εκλέγονται ο
Πρόεδρος και ο Γραμματέας της γενικής
συνέλευσης για την διεύθυνση των εργασιών αυτής
και τη καταχώρηση των πρακτικών αντίστοιχα,
στους οποίους παραδίνεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο το μητρώο των μελών της Εταιρείας
και το βιβλίο των πρακτικών των Συνελεύσεων.
Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων κατά
την στιγμή της ψηφοφορίας μελών. Η ψηφοφορία
γίνεται με ανάταση των χεριών, ή με ονομαστική
κλήση και ποτέ δια βοής, προκειμένου δε για την
εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και
της εξελεγκτικής επιτροπής, καθώς και για
ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση και για
διαγραφή μελών της εταιρείας, απαιτείται μυστική
ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται.
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς

τακτοποιημένα μέλη.
Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για να

θεωρηθούν ότι ελήφθησαν πρέπει να
καταχωρηθούν στο βιβλίο των πρακτικών και να
υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τον
Γραμματέα της συνέλευσης. Κάθε μέλος έχει μόνο
μία ψήφο. Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της
γενικής συνέλευσης πρέπει να είναι αυτοπρόσωπη.

Άρθρο 13ο

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό
Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική
Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία των μελών και
με απόλυτη πλειοψηφία. Μαζί με τα τακτικά
εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Η
θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής
και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η

Δεκεμβρίου του επόμενου χρόνου. Το Διοικητικό
Συμβούλιο μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή του
συνέρχεται  με πρόσκληση του πρώτου επιτυχόντα
και εκλέγει μεταξύ των μελών του Αντιπρόεδρο,
Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Πρόεδρος ορίζεται
ο πρώτος επιτυχών, εκτός εάν δεν το επιθυμεί,
οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και τον
Πρόεδρό του. Η εκλογή τους γίνεται με μυστική
ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία. Σε
περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Το
Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία και
ενεργεί ο,τιδήποτε συντελεί στην επιτυχία των
σκοπών της. Εφαρμόζει τις διατάξεις του
παρόντος καταστατικού, εγκρίνει κάθε πίστωση

και δαπάνη , συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και
καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική
Συνέλευση τον ισολογισμό και απολογισμό του
προηγουμένου έτους και τον προϋπολογισμό του
νέου έτους, που τον υποβάλλει για έγκριση στη
Γενική Συνέλευση, και τέλος συντάσσει και
υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση την
έκθεση πεπραγμένων του προηγουμένου έτους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει

υποχρεωτικά κάθε δίμηνο και επίσης κάθε φορά
που θα το ζητήσει ο Πρόεδρος, ή το 1\3 των
μελών του, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι
παρόντα τέσσερα (4) από τα μέλη του και
αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν, εκτός αν πρόκειται
για εισδοχή νέου μέλους, που τότε απαιτείται
πλειοψηφία των 2\3 τουλάχιστον των παρόντων
μελών. Σε ισοψηφία επικρατεί η γνώμη (ψήφος)
του προεδρεύοντος.
Μέλος του Συμβουλίου που απουσιάζει

αδικαιολόγητα σε τρείς συνεχείς συνεδριάσεις,
εκπίπτει από το αξίωμα του και αναπληρούται από
τον πρώτο αναπληρωματικό. Παρόμοια
αντικατάσταση γίνεται και στην περίπτωση
παραίτησης τακτικού μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού
Συμβουλίου καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και
αφού επικυρωθούν κατά την επόμενη συνεδρίαση,
υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Κατά την ετήσια γενική συνέλευση το Διοικητικό

Συμβούλιο λογοδοτεί με τον Πρόεδρό του ή
γενικό γραμματέα και διαβάζεται η έκθεση της
Εξελεγκτικής Επιτροπής πάνω στην οικονομική
διαχείριση της εταιρείας στην υπόλογη χρήση. Η
Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε δεύτερο χρόνο το
Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή
που αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2)
αναπληρωματικά μέλη.

Άρθρο 14Ο

Αρμοδιότητες Πρόεδρου Διοικητικού
Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
συγκαλεί το Συμβούλιο και προεδρεύει των
συνεδριάσεων του, εκπροσωπεί την εταιρεία σε
κάθε αρχή και υπογράφει με τον Γενικό
Γραμματέα όλα τα έγγραφα. Επίσης υπογράφει τα
χρηματικά εντάλματα, τα οποία
προσυπογράφονται και από τον Ταμία και καλεί τ’
αναπληρωματικά μέλη ν’ αναπληρώσουν τα
τακτικά που κωλύονται ή παραιτήθηκαν. Όταν ο



Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον
αναπληρώνει σε όλα ο Αντιπρόεδρος. Ο
Πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει στο Γενικό
Γραμματέα και στον Ταμία το δικαίωμα
υπογραφής εγγράφων τρέχουσας φύσης, που δεν
συνεπάγονται δέσμευση της Εταιρείας, π.χ.
ειδοποιητήρια, γνωστοποίηση λήψης εγγράφων,
αποδείξεις καταβολής συνδρομών κ.τ.λ.

Άρθρο 15Ο

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά και το μητρώο
της εταιρείας, ενημερωμένα, διεξάγει την
αλληλογραφία, φυλάσσει το αρχείο, το βιβλίο και
τις σφραγίδες της εταιρείας και συνυπογράφει με
τον Πρόεδρο τα έγγραφα. Τον Γενικό Γραμματέα
όταν απουσιάζει αναπληρώνει ο Ταμίας.

Άρθρο 16Ο

Αρμοδιότητες Ταμία

Ο Ταμίας τηρεί το ταμείο και τα λογιστικά
βιβλία της εταιρείας και κάνει τις εισπράξεις και τις
πληρωμές με βάση τις αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου, καταρτίζει και εισηγείται στο Δ.
Συμβούλιο τον προϋπολογισμό και ισολογισμό.
Κάθε τρίμηνο παρουσιάζει στο Διοικητικό
Συμβούλιο λογιστική κατάσταση για να λαμβάνει
γνώση της οικονομικής πορείας της εταιρείας.
Υποχρεωτικά καταθέτει σε τράπεζα, ή στο

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σε λογαριασμό της
Εταιρείας τα μετρητά πέρα από ορισμένο ποσό,
που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, το οποίο και αποφασίζει από ποιό
ποσό και κάτω μπορεί να γίνεται ανάληψη με
απόφαση και μόνο του Προέδρου. Η
διαχειριστική χρήση συμπίπτει με το χρόνο της
θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17Ο

Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής (με δύο
αναπληρωματικά μέλη), εκλέγεται από τη γενική
συνέλευση και ορίζει μετά την εκλογή της τον
πρόεδρο και τον γραμματέα αυτής. Ο Πρόεδρος
την καλεί κάθε φορά σε συνεδρίαση, τηρείται δε
χωριστό βιβλίο συνεδριάσεων αυτής από το
γραμματέα της, στο οποίο καταχωρούνται οι
αποφάσεις της. Αυτή ελέγχει τη διαχείριση και
υποβάλλει στην τακτική γενική συνέλευση σχετική
έκθεση.

Άρθρο 18ο

Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και
Εξελεγκτικής Επιτροπής

Με την ίδια πρόσκληση για την γενική
συνέλευση, (όταν υπάρχει περίπτωσις
αρχαιρεσιών), καλούνται όσοι επιθυμούν να
θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό
Συμβούλιο ή για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Οι
υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτές στο
Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι της ημέρας της
γενικής συνέλευσης.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής

συνέλευσης και μετά την εκλογή του Προέδρου
αυτής και του γραμματέως εκλέγεται και τριμελής
εφορευτική επιτροπή με δύο αναπληρωματικά
μέλη με την εντολή να προβεί στη διενέργεια των
εκλογών για την ανάδειξη των μελών των νέων
οργάνων διοίκησης της Εταιρείας και ορίζεται
συγχρόνως και ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας
των εκλογών, που δεν πρέπει να απέχει
περισσότερο από ένα μήνα από την ημέρα της
γενικής συνέλευσης.
Η εφορευτική επιτροπή, με βάση τις

υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί συντάσσει το
ψηφοδέλτιο για το διοικητικό συμβούλιο και την
εξελεγκτική επιτροπή. Η ψηφοφορία μπορεί να
διεξαχθεί είτε αυτοπροσώπως σε συνδυασμό με
αλληλογραφία είτε αποκλειστικά με ηλεκτρονική
ψηφοφορία, μετά από απόφαση της γενικής
συνέλευσης για τη διενέργεια αρχαιρεσιών. Με
βάση την απόφαση της γενικής συνέλευσης η
εφορευτική επιτροπή, στην πρώτη περίπτωση
αποστέλλει το ψηφοδέλτιο με συστημένη επιστολή
μέσα σε μία εβδομάδα από την ημέρα της γενικής
συνέλευσης σε όλα τα μέλη της Εταιρείας ενώ
στην περίπτωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
αποστέλλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε
διάστημα δύο εβδομάδων από την ημέρα της
γενικής συνέλευσης σε όλα τα μέλη της Εταιρείας
που έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάθε μέλος
δικαιούται να ψηφίσει μέχρι επτά (7) υποψηφίους
για το διοικητικό συμβούλιο και μέχρι τρείς (3)
για την εξελεγκτική επιτροπή. Τα μέλη που θέλουν
να ψηφίσουν με αλληλογραφία, αποστέλλουν με
συστημένη επιστολή, στην οποία φαίνεται το
όνομα του αποστολέα και μέσα στην οποία
περιέχεται το ψηφοδέλτιο μέσα σε δεύτερο
σφραγισμένο φάκελλο χωρίς ενδείξεις, στον
Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής στη
διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας, που πρέπει



να φθάσει σ’ αυτόν μέχρι την ημέρα των εκλογών.
Την ημέρα των εκλογών ανοίγονται τα συστημένα
γράμματα, σημειώνεται το όνομα του αποστολέα
στον κατάλογο των ψηφισάντων και οι
σφραγισμένοι φάκελλοι με τα ψηφοδέλτια
ρίχνονται στην κάλπη μαζί με τους φακέλλους των
λοιπών παρόντων ψηφοφόρων για να
επακολουθήση η διαλογή μετά το τέλος της
ψηφοφορίας. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή αποστέλλει
σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε διάστημα δύο
εβδομάδων από την ημέρα της γενικής συνέλευσης
σε όλα τα μέλη της Εταιρείας. Στη συνέχεια, στα
μέλη της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου
αποστέλλεται, δια μέσου ηλεκτρονικής
πλατφόρμας με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής,
ένας μοναδικός κωδικός, καθώς και η ηλεκτρονική
διεύθυνση της πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθεί
για την ψηφοφορία. Χρησιμοποιώντας τον
μοναδικό κωδικό του, το κάθε μέλος ξεχωριστά,
θα μπορεί να συμμετάσχει στην ψηφοφορία για
μία φορά, μόνο την ημέρα των εκλογών και για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που έχει ήδη
κοινοποιηθεί από την εφορευτική επιτροπή σε
προηγούμενη της ενημέρωση. Μετά το τέλος της
ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος μαζί με τα μέλη της
εφορευτικής επιτροπής, θα έχουν αποκλειστική
πρόσβαση στην πλατφόρμα, ως διαχειριστές,
προκειμένου να τους γνωστοποιηθούν τα
αποτελέσματα. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται με
την αυθημερόν Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την
εφορευτική επιτροπή. Επίσης από την
ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παρέχεται
ηλεκτρονικό αρχείο ως Πρακτικό της
ψηφοφορίας, που θα περιλαμβάνει την κατάσταση
ψηφισάντων και τις ηλεκτρονικές (ανώνυμες)
ψήφους.

Άρθρο 19Ο

Εσωτερικός Κανονισμός

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 παραβίαση του Καταστατικού.

Άρθρο 20Ο

Σφραγίδα

Η Εταιρεία έχει σφραγίδα στην Ελληνική και
σφραγίδα στην Αγγλική γλώσσα, που αναγράφουν
την επωνυμία και το έτος ίδρυσης της εταιρείας.
Στο κέντρο τους φέρουν την προτομή του
Αριστοτέλη, που θεωρείται πρόδρομος της
επιστήμης της εντομολογίας.

Άρθρο 21Ο

Τροποποίηση Καταστατικού-Διάλυση Εταιρείας

Για τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του
καταστατικού ή τη διάλυση της εταιρείας από
Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για το
συγκεκριμένο σκοπό είναι απαραίτητη η παρουσία
των 2/3 τουλάχιστον των ταμειακά
τακτοποιημένων και διαμενόντων στην Ελλάδα
μελών και η πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.
Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η περιουσία
της περιέρχεται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ).

Άρθρο 22Ο

Λοιπά Θέματα

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το
παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι σχετικές
διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ

(Ακολουθούν οι υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο γενικών συνελεύσεων του Σωματείου, που επικυρώνουμε
σύμφωνα με τον νόμο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ
(Ακολουθούν οι υπογραφές)


