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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Υ ΚΥΠΡΟΥ
(αναθεωρήθηκε στις 13.1.1993)

1. Όνομα - Έδρ α - Έμβλημα
1.1 Ο Σύνδεσμος ονομάζεται "Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου" και ιδρύθηκε το 1930.
1.2 Έδρα του είναι η πόλη της Λευκωσίας.
1.3 Το Έμβλημα του Συνδέσμου είναι:
2. Σκοποί
2.1 Η συμβολή στην προστασία και επέκταση του πρασίνου, ιδιαίτερα του δασικού
πρασίνου, στις πόλεις και στην ύπαιθρο.
2.2 Η συμβολή στην προστασία των δασικών και άλλων σημαντικών χερσαίων
οικοσυστημάτων, της χλωρίδας, τη πανίδας και των βιοτόπων τους.
2.3 Η προαγωγή της αγάπης και του σεβασμού προς το δάσος και γενικά προς τη φύση
και το πράσινο.
2.4 Η συλλογή και διάδοση γνώσεων και πληροφοριών σε σχέση με τα δάση, τη
δενδροκομία και τη φύση γενικότερα.
2.5 Η λειτουργία του ω ς συνδέσμου μεταξύ του κοινού, οργανωμένων συνόλων και
κράτους σε θέματα προστασίας και εξάπλωσης του πρασίνου και άλλα συναφή θέματα.
3. Μέσα
3.1 Ετοιμασία και διάθεση διαφωτιστικού και ενημερωτικού υλικού σχετικού με τους
στόχους του Συνδέσμου και η έκδοση του περιοδικού "Δασικοί Θησαυροί".
3.2 Δημιουργία και λειτουργία τοπικών Παραρτημάτων.
3.3 Δημιουργία επιτροπών και ομάδων εργασίας.
3.4 Οργάνωση εκδηλώσεων, όπως δενδροφυτεύσεις, διαλέξεις, εκδρομές, ξεναγήσεις
και διαγωνισμούς.
3.5 Συνεργασία με άλλους συνδέσμους και οργανισμούς μέσα και έξω από την Κύπρο,
σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
3.6 Ενεργός συμμετοχή στις δημόσιες συζητήσεις πάνω σε θέματα που αφορούν τους
στόχους του Συνδέσμου.
3.7 Εξεύρεση και δαπάνη χρημάτων για την προώθηση των στόχων του Συνδέσμου.
3.8 Η ενθάρρυνση του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι ιδιώτες δασοκτήμονες.
3.9 Η προσφορά υπηρεσιών σχετικά με το πράσινο όπως π.χ. περιποίηση δέντρων,
κήπων κλπ.
3. Μέλη του Συνδέσμου
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4.1 Δικαίωμα εγγραφής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αφού το ζητήσει από
το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και καταβάλει την ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας
καθορίζεται και αναθεωρείται περιοδικά από το ΔΣ.
4.2 Το ΔΣ μπορεί να ανακηρύσσει οποιοδήποτε πρόσωπο σε Επίτιμο "Μέλος" ω ς
επιβράβευση για εξαιρετική προσφορά σε θέματα συναφή προς τους στόχους του
Συνδέσμου.
4.3 Οποιοσδήποτε μπορεί να ζητήσει να εγγραφεί ω ς ισόβιο μέλος αφού καταβάλει το
Δεκαπλάσιο της εκάστοτε καθορισμένης ετήσιας συνδρομής.
5. Δικαιώματα Μελώ ν
5.1 Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα μέσα στο Σύνδεσμο.
5.2 Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται εφόσον πληρούνται οι
σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού.
5.3 Τα μέλη τυγχάνουν κατά το δυνατόν, προνομιακής μεταχείρισης για υπηρεσίες που
προσφέρει ο Σύνδεσμος.
6. Υποχρεώσει ς Μελώ ν
6.1 Να σέβονται τις πρόνοιες του Καταστατικού, να τιμούν το Σύνδεσμο και να
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση των σκοπών του.
6.2 Να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους, να προσέρχονται τακτικά στις Γενικές
Συνελεύσεις και να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις τους.
6.3 Κανένα μέλος ή Παράρτημα του Συνδέσμου δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί το όνομα
του Συνδέσμου στις ενέργειες του χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση του ΔΣ.
7. Αποχώρηση και Αποβολή Μελών
7.1 Οποιοδήποτε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Σύνδεσμο όποτε το θελήσει,
αφού προηγουμένως ενημερώσει το ΔΣ και διευθετήσει τις υποχρεώσεις του προς το
Σύνδεσμο.
7.2 Ένα μέλος δυνατό να αποβληθεί από το Σύνδεσμο σε περίπτωση που οι ενέργειες
του:
- προσβάλλουν το Σύνδεσμο ή
- αντιστρατεύονται τους σκοπούς του Συνδέσμου ή
- προκαλούν οποιαδήποτε ζημιά στο Σύνδεσμο.
7.3 Η απόφαση για αποβολή ενός μέλους λαμβάνεται από το ΔΣ και έχει μόνιμη ισχύ. Το
αποβληθέν μέλος μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση για ακύρωση της
απόφασης του ΔΣ.
7.4 Σε περιπτώσεις ελαφρών παραβιάσεων του Καταστατικό η ποινή μπορεί να
περιοριστεί σε γραπτή επίπληξη από το ΔΣ.
8. Πόροι
Οι πόροι του Συνδέσμου προέρχονται από:
(α) Τις ετήσιες συνδρομές των μελών,
(β) Εισοδήματα από την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Συνδέσμου,
(γ) Εισφορές, δωρεές, χορηγίες, εκδηλώσεις και άλλα νόμιμα εισοδήματα που
περιέρχονται στο Σύνδεσμο,
(δ) Προσφορά υπηρεσιών σχετικών με το πράσινο, ξεναγήσεις κλπ.
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9. Δικαστική και Εξώδικη Αντιπροσώπευση
Ο Σύνδεσμος αντιπροσωπεύεται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρό του ή άλλο
μέλος του ΔΣ που εξουσιοδοτείται από το ΔΣ.

10. Εκλογή Διοικητικο ύ Συμβουλίου
10.1 Ο Σύνδεσμος διοικείται από 7μελές ΔΣ του οποίου τα έξι μέλη είναι αιρετά.
Πρόεδρος του Συνδέσμου είναι ο εκάστοτε Διευθυντής του Τμήματος Δασών νοουμένου
ότι ίδιος το επιθυμεί. Στην περίπτωση που ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών δεν
επιθυμεί να αναλάβει την προεδρία του Συνδέσμου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει και το
7ο μέλος του Δ.Σ. Ο Γραμματέας / Ταμίας του Συνδέσμου διορίζεται από το ΔΣ αλλά δεν
αποτελεί μέλος του ΔΣ.
10.2 Η θητεία του ΔΣ είναι τριετής.
10.3 Για να μπορεί να εκλεγεί ένα πρόσωπο ως μέλος του ΔΣ πρέπει:
(α ) Να είναι μέλος του Συνδέσμου.
(β) Να έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις του προηγούμενου
χρόνου προς το Σύνδεσμο.
(γ) Να το επιθυμεί ο ίδιος και να υποδειχθεί από ένα άλλο μέλος του Συνδέσμου πριν
ή, κατά τη μέρα των εκλογών.
(δ) Αν κατά τη μέρα των εκλογών είναι αδύνατο να παραστεί λόγω σοβαρού
κωλύματος αποστέλλει στο Γραμματέα ενυπόγραφη επιστολή βεβαιώνοντας την
επιθυμία του για εκλογή στο ΔΣ.
10.4 Η εκλογή του ΔΣ από τη Γενική Συνέλευση γίνεται ως ακολούθως:
(α) Ο Γραμματέας ετοιμάζει κατάλογο μελών. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι
παριστάμενοι στη Γενική Συνέλευση που έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο για τον προηγούμενο χρόνο.
(β) Καθήκοντα εφορευτικής επιτροπής εκτελεί τετραμελής ομάδα που απαρτίζεται
από τον Γραμματέα του Συνδέσμου και τρία άλλα μέλη από τους μη υποψηφίους που
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
(γ) Κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης ψηφίζει με μυστική ψηφοφορία μέχρι έξι
(6) υποψηφίους της αρεσκείας του σύμφωνα με διαδικασίες που αποφασίζονται
από τη Γενική Συνέλευση κατά τη μέρα των εκλογών.
(δ) Η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται από την εφορευτική επιτροπή αμέσως μετά
τη λήξη της ψηφοφορίας. Οι έξι υποψήφιοι που πλειοψηφούν μαζί με τον Πρόεδρο
αποτελούν το ΔΣ του Συνδέσμου.
(ε) Αν υπάρχει ισοψηφία, η εκλογή γίνεται με κλήρο ενώπιον της Γενικής
Συνέλευσης.
(στ) Ο Γραμματέας/Ταμίας τηρεί κατάλογο όλων των υποψηφίων με τις ψήφους
που συγκέντρωσαν.
10.5 Τα μέλη του ΔΣ συνέρχονται το αργότερο μέσα σε επτά (7) μέρες μετά τις
εκλογές και εκλέγουν τον Αντιπρόεδρο. Στην περίπτωση που ο Διευθυντής του
Τμήματος Δασών δεν επιθυμεί να αναλάβει την Προεδρία του Συνδέσμου, το μέλη του
Δ.Σ. εκλέγουν και τον Πρόεδρο.
11. Λειτουργία του Διοικητικο ύ Συμβουλίου
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11.1 Το ΔΣ απαρτίζεται όπως αναφέρεται και πιο πάνω από επτά (7) πρόσωπα:
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και πέντε (5) μέλη.
11.2 Το ΔΣ συνέρχεται σε τακτικές συνεδρίες σε ημερομηνίες που το ίδιο το ΔΣ
καθορίζει και σε έκτακτες, αναλόγως των θεμάτων που αναφύονται.
11.3 Οι έκτακτες συνεδρίες συγκαλούνται από τον Πρόεδρο είτε με δική του
πρωτοβουλία είτε μετά από απόφαση ΔΣ ή όταν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη.
11.4 Απαρτία του ΔΣ υπάρχει όταν παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον μέλη. Εννοείται ότι
απαραίτητα το ένα αυτά είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.
11.5 Των συσκέψεων του ΔΣ προεδρεύει ο Πρόεδρος και εφόσον απουσιάζει τον
αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.
11.6 Οι αποφάσεις του ΔΣ παίρνονται κατά πλειοψηφία παρόντων μελών και σε περίπτωση
ισοψηφίας τη νικώσα ψήφο έχει ο προεδρεύων της σύσκεψης. Όταν της σύσκεψης
προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος τότε ο τελευταίος μαζί με το Γραμματέα ενημερώνουν έγκαιρα
τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί.
11.7 Οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ απουσιάζει αδικαιολόγητα τρεις συνεχόμενες συνεδρίες
ή συνολικά πάνω από μισές ενός ημερολογιακού έτους μπορεί να παυθεί από το
αξίωμα του με απόφαση του ΔΣ.
11.8 Σε περίπτωση παύσεως ή αποχωρήσεως ενός ή και δύο μελών τη θέση τους
παίρνουν οι πρώτοι επιλαχόντες, αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες τότε το ΔΣ λειτουργεί με
λιγότερα μέλη (5 ή 6).
11.9 Αν παραιτηθεί ο Αντιπρόεδρος τότε εκλέγεται νέος αξιωματούχος από το ΔΣ αφού
πρώτα συμπληρωθεί ο αριθμός των επτά (7) μελών όπως προνοείται στην παράγραφο.
11.10 Σε περίπτωση που παραιτηθούν περισσότερα από δύο αιρετά μέλη του ΔΣ τότε
τούτο αυτοδιαλύεται και συγκαλείται από τα άλλα μέλη το αργότερο σε ένα μήνα Γενική
Συνέλευση για νέες εκλογές.
12. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες του Διοικητικο ύ Συμβουλίου
(α) Προωθεί τους στόχους του Συνδέσμου,
(β) Υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης,
(γ) Φροντίζει για την τήρηση του Καταστατικού,
(δ) Διορίζει το Γραμματέα και καθορίζει τους όρους εργασίας του σύμφωνα και με τις
πρόνοιες του Καταστατικού,
(ε) Ετοιμάζει Κανονισμούς Λειτουργίας Τοπικών Παραρτημάτων του Συνδέσμου,
(στ) Διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου τηρεί λογαριασμούς και
ετοιμάζει το ετήσιο πρόγραμμα και προϋπολογισμό,
(ζ) Καταρτίζει επιτροπές εργασίας από τα μέλη του Συνδέσμου για εκτέλεση ειδικών
εργασιών σε σχέση με τους στόχους του Συνδέσμου,
(η) Συγκαλεί τις Γενικές και Έκτακτες Συνελεύσεις και ετοιμάζει τις αντίστοιχες
ημερήσιες διατάξεις,
(θ) Φροντίζει για την κατάλληλη ενημέρωση των μελών.
13. Αρμοδιότητες και Καθήκοντ α του Προέδρου
(α) Συγκαλεί και προεδρεύει των τακτικών και έκτακτων συνεδρίων του ΔΣ,
(β) Εκδίδει εντάλματα πληρωμής μετά από έγκριση του ΔΣ,
(γ) Εκπροσωπεί το Σύνδεσμο και μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του ΔΣ ως
εκπρόσωπο του Συνδέσμου,
(δ) Προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων,
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(ε) Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος τα καθήκοντα του εκτελεί ο Αντιπρόεδρος.
14. Καθήκοντα Γραμματέα - Ταμία
(α ) Τηρεί το αρχείο, αλληλογραφία και το μητρώο των μελών του Συνδέσμου,
(β) Παρευρίσκεται και καταγράφει τα πρακτικά των συσκέψεων του ΔΣ και των Γενικών
Συνελεύσεων.
(γ) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα και τις επιταγές που εκδίδει ο
Σύνδεσμος. Ορισμένα έγγραφα μπορεί να υπογράφονται μόνο από το Γραμματέα εφόσον
τούτο αποφασιστεί από το ΔΣ ή από τον Πρόεδρο.
(δ) Τηρεί κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του Συνδέσμου και βιβλίο εισπράξεων
και πληρωμών.
(ε) Εισπράττει τα έσοδα και εκτελεί πληρωμές και καταθέσεις.
(στ) Εκτελεί άλλα καθήκοντα που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες και σκοπούς του
Συνδέσμου σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΣ.
15. Έλεγχο ς Λογαριασμών
15.1 Διενεργείται από ελεγκτή που ορίζεται από το ΔΣ.
15.2 Ο ελεγκτής ετοιμάζει κάθε χρόνο αναλυτική έκθεση της οικονομικής κατάστασης
του Συνδέσμου που παρουσιάζεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
16. Γενική Συνέλευσ η
16.1 Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και
αποφασίζει για όλα τα θέματα που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
16.2 Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση, τηρουμένων των άλλων προνοιών του καταστατικού,
εκλέγει τα μέλη του ΔΣ, αποφασίζει για την παύση τους, εγκρίνει τον ισολογισμό του
Συνδέσμου και αποφασίζει για τη μεταβολή των σκοπών του Συνδέσμου, την τροποποίηση
του Καταστατικού και τη διάλυση του Συνδέσμου.
16.3 Επίσης καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για τις οποιεσδήποτε ενέργειες του
Συνδέσμου και παίρνει δεσμευτικές για το ΔΣ αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα τεθεί
υπό συζήτηση κατά τη σύγκληση της.
17. Σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
17.1 Θα συγκαλείται μια φορά το χρόνο σε τόπο και χρόνο που θα καθορίζει το ΔΣ.
17.2 Ο ακριβής τόπος και χρόνος της Συνέλευσης θα δημοσιεύεται στον τύπο και θα
γνωστοποιείται στα Τοπικά Παραρτήματα 20 μέρες τουλάχιστον πριν τη σύγκληση της.
17.3 Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία εφόσον είναι παρόντα
50% των μελών κατά την ορισθείσα ώρα της Συνέλευσης. Μετά παρέλευση 15 λεπτών όσα
μέλη είναι παρόντα αποτελούν απαρτία.
17.4 Στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα περιλαμβάνονται:
(α) Λογοδοσία του ΔΣ,
(β) Λογοδοσία του Γραμματέα-Ταμία για την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου,
(γ) Έκθεση ή παρατηρήσεις του Ελεγκτή,
(δ) Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που έχουν εγγραφεί από το ΔΣ ή
από οποιοδήποτε μέλος μια βδομάδα πριν τη Συνέλευση,
(ε) Συζήτηση άλλων θεμάτων που εγείρονται από τα παρόντα μέλη εφόσον υπάρχει
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χρόνος και κατά προτεραιότητα που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση,
(στ) Εκλογή νέου ΔΣ (κάθε 3 χρόνια).
17.5 Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα παρόντα μέλη που έχουν πληρωμένη τη συνδρομή του
προηγούμενου χρόνου.
17.6 Οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία. Αν υπάρχει ισοψηφία τη νικώσα ψήφο έχει
ο προεδρεύων.
17.7 Ο Γραμματέας καταγράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης και τα φυλάττει σε ειδικό
φάκελο του Συνδέσμου.
18. Έκτακτ η Γενική Συνέλευση
18.1 Συγκαλείται με απόφαση του ΔΣ ή όταν το ζητήσουν γραπτώς 20 τουλάχιστον μέλη
του Συνδέσμου νοουμένου ότι έχουν συζητήσει προηγουμένως με το ΔΣ το θέμα που
θέλουν να θέσουν στη Γενική Συνέλευση και δεν έχουν ικανοποιηθεί.
18.2 Για την έκτακτη Γενική Συνέλευση θα ισχύουν οι προνοεί των παραγράφων 17.2,
17.3, 17.5, 17.6 και 17.7 που ισχύουν για την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
19. Δημιουργία και Λειτουργί α Τοπικών Παραρτημάτων
19.1 Σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα μπορεί να ιδρυθεί Τοπικό Παράρτημα του
Συνδέσμου μετά από γραπτή αίτηση τουλάχιστον είκοσι (20) μελών προς το ΔΣ και
σχετική έγκριση.
19.2 Το ΔΣ ετοιμάζει Κανονισμούς Λειτουργίας για όλα τα θέματα που αφορούν τις
δραστηριότητες του Παραρτήματος.
19.3 Αφού εγκριθεί η αίτηση για ίδρυση ενός Παραρτήματος, ο Πρόεδρος του ΔΣ ή ο
Γραμματέας ή άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος του ΔΣ, συγκαλεί συνεδρία των κατοίκων
μελών του Συνδέσμου στην οποία:
(α) Συζητούνται και υιοθετούνται οι Κανονισμοί που αναφέρονται στην παρ. 19.2,
(β) Εκλέγεται Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος σύμφωνα με τους πιο πάνω
Κανονισμούς.
19.4 Το ΔΣ μπορεί να συγκαλεί έκτακτες συσκέψεις της Διοικούσας Επιτροπής ενός
Παραρτήματος εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι που σχετίζονται με το Σύνδεσμο.
19.5 Το ΔΣ του Συνδέσμου μπορεί να διαλύει οποιοδήποτε Παράρτημα που παραμελεί
την προώθηση των υποθέσεων του ή που με οποιοδήποτε τρόπο ζημιώνει το Σύνδεσμο ή
για λόγους που θα προνοούνται στους σχετικούς Κανονισμούς Λειτουργίας του
Παραρτήματος.
20. Τροποποίηση του Καταστατικού
20.1 Η τροποποίηση του Καταστατικού του Συνδέσμου μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε
Γενική Συνέλευση εφόσον τούτο ανακοινωθεί κατά τη γνωστοποίηση της σύγκλησης της
Συνέλευσης.
20.2 Για οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η έγκριση της
πλειοψηφίας των παρόντων μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν.
20.3 Για λήψη απόφασης μεταβολής των σκοπών του Συνδέσμου απαιτείται η συναίνεση
των 3/4 των μελών του Συνδέσμου, (που έχουν πληρώσει τη συνδρομή του προηγούμενου
χρόνου).
21. Διάλυση του Συνδέσμου
21.1 Ο Σύνδεσμος διαλύεται σε περίπτωση που τα 3/4 των μελών του αποφασίσουν για τη
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διάλυση του (που έχουν πληρώσει τη συνδρομή του προηγούμενου χρόνου).
21.2 Σε τέτοια περίπτωση, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και τον τρόπο διάθεσης των
π εριουσιακών
στοιχείων του Συνδέσμου αποκλειόμενης της περίπτωσης τούτα να
διαμοιραστούν μεταξύ των μελών.

