ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ∆ΑΣΟΛΟΓΩΝ
(Π.Ε.∆.)
_________________________________
Άρθρο 1

Όνοµα και έδρα

Ιδρύεται Ένωση ∆ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ∆ασολόγων» µε
έδρα τη Λευκωσία.
Άρθρο 2

Σκοποί

1. Η προαγωγή των συµφερόντων των µελών της Ένωσης.
2. Η νοµική κατοχύρωση του επαγγέλµατος του ∆ασολόγου.
3. Η προαγωγή της ∆ασοπονίας στην Κύπρο µε τη διάδοση και εφαρµογή της
∆ασολογικής επιστήµης, µε τη συµβολή και προώθηση των δασικών ερευνών και
µε τη µελέτη όλων εν γένει των δασικών προβληµάτων.
4. Η συµβολή στην προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και ειδικότερα των
χερσαίων οικοσυστηµάτων, της Χλωρίδας και Πανίδας.
5. Η ανάπτυξη δασικής και περιβαλλοντικής συνείδησης στο κυπριακό κοινό µε
τη διαφώτιση για τη σηµασία της ∆ασοπονίας και της προστασίας του Φυσικού
Περιβάλλοντος.
Άρθρο 3

Εγγραφή µελών

∆ικαίωµα εγγραφής έχουν Κύπριοι υπήκοοι απόφοιτοι Πανεπιστηµίου ή ισότιµης
Σχολής µε πτυχίο στη ∆ασολογία ή σε κλάδο αυτής, αφού υποβάλουν αίτηση
προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 4

Επίτιµα µέλη

Επίτιµα µέλη της Ένωσης ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση ύστερα από
εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρόσωπα που προσφέρουν εξαιρετικές
υπηρεσίες, είτε προς την Ένωση, είτε για την ανάπτυξη της ∆ασοπονίας.
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Άρθρο 5

Αποχώρηση Μελών

Μέλος της Ένωσης που επιθυµεί να παραιτηθεί υποβάλλει γραπτώς την
παραίτηση του προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης. Το µέλος αυτό χάνει
αυτόµατα όλα τα δικαιώµατα του εντός της Ένωσης, δεν απαλλάσσεται όµως
από τις υποχρεώσεις του έναντι αυτής µέχρι της αποδοχής της παραίτησης του
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Ένα µέλος που αποχωρεί µπορεί να επανεγγραφεί ύστερα από γραπτή αίτηση
του και κατόπιν έγκρισης της από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 6
∆ικαιώµατα µελών
Όλα τα µέλη της Ένωσης έχουν τα πιο κάτω δικαιώµατα :
1. Το δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται εκτός από τα επίτιµα µέλη και
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο καταστατικό.
2. Το δικαίωµα επιθεώρησης των βιβλίων της Ένωσης ύστερα από αίτηση
προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 7

Υποχρεώσεις µελών

1. Να καταβάλλει το δικαίωµα εγγραφής, που ορίζεται σε €5 κατά τη µέρα
της εγγραφής του.
2. Να καταβάλλει ανελλειπώς την ετήσια συνδροµή του, το ύψος της οποίας
ορίζεται από το ∆. Συµβούλιο. Η συνδροµή θα καταβάλλεται στον ταµία
της Ένωσης. Στην περίπτωση που ένα µέλος καθυστερήσει
αδικαιολόγητα τη συνδροµή του για 2 συνεχή χρόνια, τότε ειδοποιείται
σχετικά από τον ταµία, σε περίπτωση δε που δεν θα συµµορφωθεί σε
διάστηµα 3 µηνών, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να διαγράψει το µέλος
αυτό. Για την επανεγγραφή του ισχύουν οι πρόνοιες του άρθρου 5 και
αφού καταβάλει όλες τις καθυστερηµένες συνδροµές.

3. Να προσέρχεται στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, να
υπακούει στις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να φροντίζει για την
περιουσία και τα συµφέροντα της Ένωσης και να συµβάλλει στην επίτευξη
των σκοπών της Ένωσης.
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4. Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε εκ των υποχρεώσεων ή σε
περίπτωση ενέργειας κατά τρόπο εχθρικό προς τα συµφέρονται της
Ένωσης ή εσκεµµένης ενέργειας προς βλάβη των συµφερόντων ή της
περιουσίας αυτής θα υπόκειται στις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές τις
οποίες ανάλογα µε τις περιστάσεις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού εξετάσει
επισταµένα τα γεγονότα και πεισθεί πλήρως περί της παράβασης µπορεί
να επιβάλει στο µέλος αυτό.
I.
II.
III.
IV.

V.

Επίπληξη
Επίπληξη µε δηµοσίευση στον τύπο
Πρόστιµο όχι µεγαλύτερο από €43
Προσωρινή αποβολή µέχρι 6 µήνες
Η αποβολή αυτή θα αναστέλλει όλα τα δικαιώµατα του
αποβληθέντος µέλους αλλά δεν θα το απαλλάσσει από τις
συνδροµές ή άλλες υποχρεώσεις του προς την Ένωση κατά τη
διάρκεια της ποινής του.
Μόνιµη αποβολή ύστερα από απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου η οποία υπόκειται σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης

5. Κάθε µέλος που διαγράφεται από την Ένωση χάνει όλα τα δικαιώµατα
του.
6. Όλα τα µέλη είναι υπεύθυνα για τα χρέη και τις υποχρεώσεις της Ένωσης
Πόροι

Άρθρο 8
Οι πόροι της Ένωσης είναι :

1. Το δικαίωµα εγγραφής κάθε µέλους
2. Ετήσια συνδροµή κάθε µέλους
3. Έκτακτες εισφορές, δωρεές και άλλα νόµιµα εισοδήµατα, περιερχόµενα
στην Ένωση
Άρθρο 9

∆ικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευση

Η Ένωση αντιπροσωπεύεται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρο ή το
Γραµµατέα ή από µέλος της Ένωσης που εξουσιοδοτείται από το ∆. Συµβούλιο.
Άρθρο 10

Εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου

1.Η Ένωση διοικείται από 5µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται κάθε 2
χρόνια από τη Γενική Συνέλευση κατά το δεύτερο τρίµηνο του έτους.
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2. Για να εκλεγεί ένα έλος της Ένωσης ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
πρέπει :
α) Να είναι µέλος της Παγκύπριας Ένωσης ∆ασολόγων.
β) Να έχει τακτοποιηµένες όλες τις υποχρεώσεις του προς την Ένωση.
3. Η εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται ως ακολούθως :
α) Υποβάλλονται υποψηφιότητες γραπτώς τουλάχιστον 3 µέρες πριν από
τη Γ. Συνέλευση.
β) Καταρτίζεται από το Γραµµατέα ο κατάλογος των µελών.
∆ικαίωµα ψήφου έχουν µόνο οι παριστάµενοι στη Γενική Συνέλευση που
έχουν τακτοποιηµένες τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς την
Ένωση.
γ) Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση τριµελές Προεδρείο από τους µη
υποψηφίους.
δ) Κάθε µέλος της Γενικής Συνέλευσης σηµειώνει στο ψηφοδέλτιο µε το
σήµα του σταυρού τα ονόµατα των υποψηφίων της αρεσκείας του.
Ψηφοδέλτιο το οποίο έχει περισσότερους ή λιγότερους από 5 σταυρούς ή
σηµειώνεται σ΄αυτό οτιδήποτε άλλο εκτός από τον σταυρό θεωρείται
άκυρο.
ε) Μετά τη διαλογή των ψήφων η οποία γίνεται από το τριµελές προεδρείο
και ενώπιον των υποψηφίων, ανακηρύσσονται οι 5 πλειοψηφήσαντες ως
οι εκλεγέντες που θα αποτελούν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
στ) Σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή γίνεται ενώπιον της Γενικής
Συνέλευσης µε κλήρο.
η) Τα εκλεγέντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνέρχονται µέσα σε 8
µέρες και εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο,
Γραµµατέα και Ταµία.
4.Η Γενική Συνέλευση εκλέγει και 3 ελεγκτές από µέλη που δεν είναι στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο.
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Άρθρο 11

Καθήκοντα ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελεί απαρτία όταν παρευρίσκεται ο Πρόεδρος ή ο
Αντιπρόεδρος και 2 τουλάχιστον µέλη. Οι αποφάσεις παίρνονται κατά
πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο.
Τα καθήκοντα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι :
1. Καταβάλλει κάθε προσπάθεια και παίρνει αποφάσεις για την
πραγµατοποίηση των σκοπών της Ένωσης σύµφωνα µε τις
πρόνοιες του καταστατικού.
2. Εκτελεί τις αποφάσεις τα Γενικής Συνέλευσης
3. Φροντίζει για την τήρηση του καταστατικού
4. Επιβλέπει τη διαχείριση της Ένωσης, τηρεί λογαριασµούς και
συντάσσει ετήσιο προϋπολογισµό.
5. Καταρτίζει επιτροπές από τα µέλη της Ένωσης για µελέτη κάθε
ζητήµατος που αφορά τους Σκοπούς της Ένωσης.
6. Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων.
7. Συνεδριάζει κάθε 2 µήνες. Έκτακτη συνεδρίαση καλείται όταν η
πλειοψηφία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου το θεωρήσει αναγκαίο.
8. Φροντίζει για την ενηµέρωση των µελών.
9. Καλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση για λύση σοβαρών ζητηµάτων.
Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα για 3
συνεχείς συνεδρίες παύεται από το αξίωµα του και τη θέση του παίρνει ο πρώτος
επιλαχών. Με τον τρόπο αυτό πληρώνεται οποιαδήποτε θέση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου που µένει κενή. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες τότε το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο εκλέγει τα προς αναπλήρωση µέλη. Αν το µέλος που παραιτείται είναι
ο Πρόεδρος ή ο Γραµµατέας ή ο Ταµίας τότε το αξίωµα αυτό ανατίθεται µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε άλλο µέλος του.
Σε περίπτωση που παραιτούνται 3 τουλάχιστον µέλη του αρχικού ∆ιοικητικού
Συµβουλίου τότε ολόκληρο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παύεται και καλείται Γενική
Συνέλευση για εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε βάση το άρθρο 9. Η
Γενική Συνέλευση συγκαλείται από άλλα µέλη ή επίτιµα µέλη της Ένωσης.
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Άρθρο 12

Καθήκοντα Προέδρου

1. Συγκαλεί µέσω του Γραµµατέα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε τακτικές συνεδρίες
κάθε 2 µήνες και ορίζει τα θέµατα, τη µέρα και τον τόπο της συνεδρίας. Το ίδιο
γίνεται και για τις έκτακτες συνεδρίες. Στην πρώτη περίπτωση αποστέλλεται
πρόσκληση πριν από τη συνεδρία.
2. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
3. Προεδρεύει του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και
διευθύνει τις εργασίες τους.
4. Εκπροσωπεί µαζί µε το Γραµµατέα την Ένωση.
5. Εκδίδει εντάλµατα πληρωµής µετά από εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο
Αντιπρόεδρος. Στην περίπτωση που απουσιάζει και ο Αντιπρόεδρος καθήκοντα
Προέδρου εκτελεί το πρεσβύτερο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 13

Καθήκοντα Γραµµατέα

1. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της
Γενικής Συνέλευσης.
2. Συνυπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο κάθε εξερχόµενο έγγραφο.
3. Τηρεί µητρώο για τα µέλη της Ένωσης.
4. ∆ιατηρεί αρχείο αλληλογραφίας της Ένωσης.
5. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του αρχείου και της σφραγίδας τα Ένωσης.
6. Τηρεί κατάλογο της περιουσίας της Ένωσης και είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη
της.
Σε περίπτωση απουσίας του Γραµµατέα, τα καθήκοντα του ανατίθενται µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε άλλο µέλος του.
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Άρθρο 14

Καθήκοντα Ταµία

1. Τηρεί βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις και πληρωµές της
Ένωσης.
2. Φυλάσσει τις αποδείξεις πληρωµών και εισπράξεων.
3. Εισπράττει όλα τα έσοδα και τα καταθέτει στο λογαριασµό της Ένωσης. ∆εν
µπορεί να αποσύρει χρήµατα χωρίς την υπογραφή του Προέδρου.
4. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήµατα που εισπράττει.
5. Εκτελεί τις πληρωµές που εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
6. Αποσύρει χρήµατα από την τράπεζα ύστερα από εντολή του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
7. Παρέχει πληροφορίες για την οικονοµική κατάσταση της Ένωσης στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο, τη Γενική Συνέλευση και τους ελεγκτές.
8. Τηρεί βιβλίο για τα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης µαζί µε την αξία τους.
9. Τα ονόµατα και οι υπογραφές του Προέδρου και του Ταµία αποστέλλονται
στην Τράπεζα στην οποία έχει λογαριασµό η Ένωση. Αποστέλλονται επίσης
οδηγίες σύµφωνα µε τις οποίες η Τράπεζα θα πληρώνει επιταγές ή εντολές από
το λογαριασµό της Ένωσης.
Σε περίπτωση απουσίας του Ταµία, τα καθήκοντα του αντιτίθενται µε απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε άλλο µέλος του.
Άρθρο 15

Καθήκοντα Ελεγκτών

1. Ελέγχουν τη διαχείριση της Ένωσης σύµφωνα µε εντολή του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ετοιµάζουν έκθεση για την οικονοµική κατάσταση της Ένωσης και την
υποβάλλουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.
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Άρθρο 16

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο καθοδηγητικό σώµα της Ένωσης.
Χαράζει γραµµή για οποιοδήποτε θέµα που αφορά την Ένωση, ακυρώνει
αποφάσεις προηγούµενων Γ. Συνελεύσεων και τροποποιεί το καταστατικό.
2. Η Γενική Συνέλευση γίνεται κατά το δεύτερο τρίµηνο κάθε έτους. ΄Εκτακτη Γ.
Συνέλευση συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή όταν ζητηθεί γραπτώς
από το 1/3 των µελών της Ένωσης.
3. Η Γ. Συνέλευση θεωρείται ότι αποτελεί απαρτία όταν παρευρίσκεται το 50%
των µελών της Ένωσης την καθορισµένη ώρα ή το 25% των µελών της Ένωσης
µετά την παρέλευση µισής ώρας.
4. Η πραγµατοποίηση της Γ. Συνέλευσης πρέπει να γνωστοποιείται 15
τουλάχιστον µέρες νωρίτερα µε αγγελία στον τύπο και µε ατοµική πρόσκληση
προς τα µέλη της Ένωσης. Αυτή καθορίζει τον τόπο, τη µέρα και την ώρα
πραγµατοποίησης της.
5. Στη Γενική Συνέλευση κρατούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό
βιβλίο Πρακτικών από το Γραµµατέα.
6. Η ηµερήσια διάταξη της ετήσιας τακτικής Γ. Συνέλευσης περιλαµβάνει :
α) Λογοδοσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
β) Λογοδοσία του Ταµία για την οικονοµική κατάσταση της Ένωσης
γ) Έκθεση και παρατηρήσεις των ελεγκτών
δ) Θέµατα για συζήτηση
ε) Αρχαιρεσίες (εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ελεγκτών κάθε 2
χρόνια)
∆ικαίωµα ψήφου έχουν όλοι οι παρευρισκόµενοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο
προεδρεύων έχει τη νικώσα ψήφο.
Άρθρο 17

Τροποποίηση Καταστατικού

Το καταστατικό µπορεί να τροποποιηθεί από τη Γενική Συνέλευση µετά από
απόφαση του 50% συν ένα των µελών της Ένωσης. Για λήψη απόφασης για
µεταβολή των σκοπών της Ένωσης απαιτείται συναίνεση του 75% των µελών.
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Άρθρο 18

Έλεγχος Λογαριασµών της Ένωσης

Ο έλεγχος γίνεται από τους ελεγκτές, που ύστερα από εξουσιοδότηση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ετοιµάζουν έκθεση για την
οικονοµική κατάσταση της Ένωσης.
Άρθρο 19

Σφραγίδα

Η Ένωση έχει σφραγίδα ορθογωνίου σχήµατος στην οποία υπάρχει το έµβληµα
της Ένωσης (3 δέντρα και ο ήλιος), η επιγραφή Παγκύπρια Ένωση ∆ασολόγων
και το έτος ίδρυσης 1989.
Άρθρο 20

Ψηφοφορία

Η ψηφοφορία για την εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ελεγκτών, αλλαγή της
επωνυµίας, τροποποίηση του καταστατικού και διάλυση της Ένωσης είναι
µυστική. Ψηφοφορία για οποιοδήποτε άλλο θέµα δεν είναι µυστική εκτός αν το
1/3 από τα παρόντα µέλη το ζητήσουν. Αποφάσεις παίρνονται µε πλειοψηφία
των παρόντων µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου.
Άρθρο 21

∆ιάλυση της Ένωσης

Η Ένωση διαλύεται σε περίπτωση που ο αριθµός των µελών της ελαττωθεί κάτω
του 20 ή αν τα ¾ των µελών της Ένωσης αποφασίσουν για τη διάλυση της σε Γ.
Συνέλευση η οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτό. Η Γ. Συνέλευση αποφασίζει
για τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της Ένωσης. Σε καµιά περίπτωση η
περιουσία της Ένωσης διανέµεται µεταξύ των µελών.

