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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 ‘ΦΙΛΟ∆ΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ’  

 
 
Α.  ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε∆ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ 
 
Άρθρο 1ο 
 
α) Η επωνυµία του  Σωµατείου είναι «Φιλοδασική Ένωση Αθηνών» 
Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Σωµατείο.   
 
β) Στην αλληλογραφία και εν γένει στις συναλλαγές του Σωµατείου 
µε το εξωτερικό η επωνυµία του αποδίδεται στην Αγγλική γλώσσα 
ως:  “ Philodassiki Society of Athens” - Environmental  and Cultural 
Society, στην δε Γαλλική ως: “La Société  Philodassiki d’Athènes”- 
Societe pour la Culture et l’environment”. 
 
γ) Το Σωµατείο έχει έδρα την Αθήνα 
 
Άρθρο 2ο 
 
Σκοποί του Σωµατείου είναι:  Η προστασία της φύσης, του 
περιβάλλοντος  και του ελληνικού τοπίου εν γένει.  Η προστασία και 
η διάσωση των δασών και δασικών εκτάσεων και η εν γένει 
αναδάσωση εκτάσεων σε όλη την Ελλάδα. Η προστασία των 
φυσικών, ιστορικών, θρησκευτικών κ.α. πολιτιστικών µνηµείων και 
παραδοσιακών οικισµών.  Η ανάδειξη, αναστήλωση και συντήρηση 
αρχαιολογικών κ.α µνηµείων και η διαµόρφωση και ο εξωραϊσµός  
του περιβάλλοντος χώρου τους, και η προώθηση και εποπτεία 
οποιασδήποτε εργασίας η µελέτης συναφούς προς τα παραπάνω.  
Μεταξύ των σκοπών συγκαταλέγεται ιδίως η µε κάθε τρόπο 
προστασία και συντήρηση της Ιεράς Μονής και του Αισθητικού 
δάσους της Καισαριανής. 
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Άρθρο 3ο 

 
Οι σκοποί του Σωµατείου επιδιώκονται µε κάθε νόµιµο και θεµιτό 
µέσο και τρόπο.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι σκοποί επιδιώκονται:  
α) µε τις κατάλληλες ενέργειες προς τις Αρχές και προς όλους τους 
αρµοδίους  φορείς στη Ελλάδα και τα Ευρωπαικά θεσµικά όργανα. 
 β) µε δηµοσιεύµατα και εκδόσεις κάθε είδους εντύπων γ) µε την 
ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και επιµόρφωση του κοινού και 
ειδικότερα της νεολαίας σε τοµείς της  Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης δ) µε την µε κάθε νόµιµο τρόπο απόκτηση της 
κυριότητας,  της νοµής, της   κατοχής αναδασωτέων  ή άλλων ήδη 
δενδροφυτευµένων εκτάσεων, είτε µε  µίσθωση είτε µε κάθε άλλη 
νόµιµη παραχώρησή τους.  ε) µε τη καλλιέργεια και εδραίωση 
φιλοδασικής και περιβαλλοντικής συνείδησης. στ) µε την διάδοση 
και εδραίωση πνεύµατος σεβασµού και προστασίας και προβολής της 
εθνικής, πολιτιστικής και παραδοσιακής µας κληρονοµιάς.  
 
Β. MΕΛΗ - ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ 
 
Άρθρο 4ο 
 

Τα µέλη του Σωµατείου διαιρούνται σε τακτικά και επίτιµα.  Τα 
τακτικά µέλη εκλέγονται από το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο κατόπιν 
προτάσεως δύο τακτικών µελών. Ως επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται  
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε πρόταση δύο εκ των µελών του, 
πρόσωπα που προσέφεραν  ή µπορούν  να προσφέρουν  σηµαντικές 
υπηρεσίες στο Σωµατείο.   
 
Άρθρο 5ο 
 
Η ετήσια συνδροµή των τακτικών µελών ορίζεται  εκάστοτε από το 
∆.Σ.  Τα µέλη που καθυστερούν τη συνδροµή τους δεν µπορούν να 
µετάσχουν στη Συνέλευση.  Η  αδικαιολόγητη καθυστέρηση της 
συνδροµής δύο συνεχοµένων ετών συνεπάγεται  την διαγραφή του 
καθυστερούντος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Τα 
επίτιµα µέλη δεν υποχρεούνται στη καταβολή συνδροµής.   
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Γ. ΠΟΡΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
Άρθρο 6ο 
 
Οι πόροι του Σωµατείου είναι : οι συνδροµές των τακτικών µελών, 
τα πάσης   φύσεως έσοδα και οι οικονοµικές αποδόσεις που 
προκύπτουν από τη διαχείριση της περιουσίας  του, οι εισπράξεις από 
εορτές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκδόσεις.  Κάθε υπέρ του 
Σωµατείου δωρεά, κληρονοµία ή κληροδοσία κλπ., καθώς και κάθε 
µορφής  έσοδο, επιδότηση ή επιχορήγηση που επιτυγχάνεται υπέρ 
του Σωµατείου και των σκοπών του.   
 
Άρθρο 7ο 
 
α)  Η επωφελής για το Σωµατείο διαχείριση των πόρων και γενικά 
της περιουσίας του,  αποσκοπεί αποκλειστικά και µόνο στην 
εκπλήρωση των σκοπών του και τελεί υπό την έγκριση της Γενικής 
Συνέλευσης.  
 
β) Η εξ επαχθούς αιτίας κτήση ακινήτων ή κινητών ιδιαιτέρας αξίας  
και η διάθεση αυτών γίνεται πάντοτε βάσει αποφάσεως του ∆.Σ. και 
εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. 
  
γ) Ειδικότερες ρυθµίσεις της  διαχείρισης της περιουσίας και της εν 
γένει λειτουργίας του Σωµατείου µπορεί να καθορίζονται από  
Κανονισµούς που εκπονούνται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  
 
 
∆. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
Άρθρο 8ο 
 
α)  Η Γενική Συνέλευση του Σωµατείου αποτελείται από όλα τα 
ταµειακώς εντάξει µέλη του. 
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β)  Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µια φορά το χρόνο, 
εκτάκτως δε εφόσον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το θεωρήσει 
απαραίτητο, ή εφόσον το  ζητήσει εγγράφως το 1/5 των ταµειακώς 
εντάξει τακτικών µελών του Σωµατείου.  Η αίτηση πρέπει να 
καθορίζει και τα θέµατα για τα οποία ζητείται η σύγκλιση της 
¨Έκτακτης Γενικής  Συνέλευσης . 
 
γ) Οι προσκλήσεις κάθε Γενικής Συνέλευσης δηµοσιεύονται σε δύο 
ηµερήσιες εφηµερίδες της Αθήνας τρεις ηµέρες τουλάχιστον πριν την 
ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης.   
 
Άρθρο 9ο 
 
Για την απαρτία κάθε Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία του 
¼ των ταµειακώς τακτοποιηµένων µελών του Σωµατείου.  Αν δεν 
υπάρξει τέτοια απαρτία συνέρχεται νέα Γενική Συνέλευση µέσα σε 
οκτώ ηµέρες από την πρώτη, οπότε θεωρούνται επαρκή για την 
απαρτία οσαδήποτε µέλη παραστούν.  Οι αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
µελών. Κάθε µέλος µπορεί να εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση 
µέχρι 2 απόντα µέλη εφόσον  καταθέσει στο Προεδρείο πριν από 
οποιαδήποτε ψηφοφορία σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση  του 
απόντος µέλους . Οι ψηφοφορίες είναι φανερές και γίνονται 
δι΄ανατάσεως χειρός, εκτός εκείνων που αφορούν: α) τις αρχαιρεσίες, 
και β) προσωπικά θέµατα.  Στις περιπτώσεις αυτές οι ψηφοφορίες 
διενεργούνται µυστικά.   
 
Άρθρο 10ο 
 
α) Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
υποβάλλει  µέσω του Προέδρου του την έκθεση πεπραγµένων του 
προηγούµενου έτους και µέσω του Ταµία την έκθεση της 
οικονοµικής κατάστασης του Σωµατείου.   Εν συνεχεία γίνεται 
ανάγνωση της Εκθεσης  των Ελεγκτών. 
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β) Μετά την έγκριση των ανωτέρω από την Γενική Συνέλευση και 
εφ’όσον έχει λήξει η θητεία του ∆.Σ. και των Ελεγκτών  επακολουθεί  
η εκλογή  νέου ∆.Σ. και Ελεγκτών. 
 
Άρθρο 11ο 
 
Η  Τακτική Γενική Συνέλευση επικυρώνει επίσης τις τυχόν γενόµενες 
από το ∆.Σ. εκλογές  Συµβούλων κατά το άρθρο 14.  Κατά τη  Γενική 
Συνέλευση µπορούν να καλούνται και να µετέχουν στις συζητήσεις, 
χωρίς δικαίωµα ψήφου και µη µέλη του Σωµατείου. 
 
Ε.  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Άρθρο 12ο 
 
Το Σωµατείο διοικείται από ενδεκαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο που 
απαρτίζεται  από τακτικά µέλη και εκλέγεται από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση για τριετή θητεία µεταξύ των ταµειακώς 
τακτοποιηµένων µελών του.  Απερχόµενοι Σύµβουλοι µπορούν να 
επανεκλεγούν.   
 
Άρθρο 13ο 
 
Το ∆.Σ. συνέρχεται το αργότερο µέσα σε 10 ηµέρες από την εκλογή 
του, υπό την προεδρία του αρχαιότερου συµβούλου.  Κατά την 
πρώτη  συνεδρίαση το  ∆.Σ. προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου 
του, των δύο Αντιπροέδρων, του  Γενικού και Ειδικού Γραµµατέα 
και Ταµία καθώς και των αναπληρωτών Γεν. Γραµµατέα, και Ταµία. 
Το ∆.Σ. µπορεί επίσης κατά την συνεδρίαση του αυτή  ή σε άλλες 
µεταγενέστερες Α) να συγκροτήσει ειδικές Επιτροπές από µέλη του 
Σωµατείου και Β) να παράσχει εξουσιοδοτήσεις σε µέλη του ή και σε 
τρίτα πρόσωπα, πλην των εντεταλµένων οργάνων του, για εισπράξεις 
για λογαριασµό του Σωµατείου, για την διακίνηση τραπεζιτικών ή 
χρηµατιστηριακών λογαριασµών, καθώς και για την διενέργεια 
συγκεκριµένων ή εκτάκτων πράξεων διαχείρισης ή εκπροσώπησης 
του Σωµατείου. 
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Άρθρο 14ο 
 
α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικώς µεν µια φορά τον 
µήνα  εκτάκτως δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος ή τρία τουλάχιστον 
από τα µέλη του το θεωρήσουν αναγκαίο.   
 
β)  Απαρτία υπάρχει όταν παρίστανται έξη τουλάχιστον Σύµβουλοι.  
Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται κατ’ 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.  
 
γ)  Αν για οποιοδήποτε λόγο µείνει κενή η θέση ενός Συµβούλου, 
µπορεί να πληρωθεί αυτή µε εκλογή νέου Συµβούλου από το ∆.Σ., 
µεταξύ των τακτικών µελών του Σωµατείου, για τον υπόλοιπο χρόνο  
της θητείας του απελθόντος.  Η εκλογή αυτή υπόκειται στην έγκριση 
της επόµενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.   
 
ΣΤ.  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
Άρθρο 15ο 
 
α)  Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί αυτοτελώς το Σωµατείο σε όλες τις 
σχέσεις και τις συναλλαγές του καθώς και ενώπιον του ∆ηµοσίου, 
κάθε ∆ικαστηρίου, Επιτροπής, Αρχής, φυσικού ή νοµικού προσώπου 
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπου και αν βρίσκονται αυτά.  
 
β)  Ο Πρόεδρος συγκαλεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Γενική 
Συνέλευση σε συνεδρίαση.  Κηρύσσει την έναρξη και λήξη των 
συνεδριάσεων του ∆.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων και διευθύνει 
τις συζητήσεις που γίνονται κατά την διάρκειά τους.  Εκτελεί  τις 
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου.  Υπογράφει τα πρακτικά και όλα τα έγγραφα του 
Σωµατείου και τα έγγραφα πληρωµών.   
 
γ)  Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή δεν µπορεί να προσέλθει 
αντικαθίσταται από τον πρώτο Αντιπρόεδρο, αν δε απουσιάζουν ή 
δεν µπορούν να προσέλθουν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος τους 
αντικαθιστά ο δεύτερος Αντιπρόεδρος.   
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Ζ.  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ -  ΤΑΜΙΑΣ 
Άρθρο 16ο 
 
Ο Γενικός Γραµµατέας υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο τα πρακτικά 
των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών 
Συνελεύσεων.  Εποπτεύει την τήρηση  του µητρώου των Μελών  
καθώς και του αρχείου και της αλληλογραφίας του Σωµατείου. 
Ο Ειδικός Γραµµατέας τηρεί και καταχωρεί τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων του ∆.Σ. και  των Γεν. Συνελεύσεων στα οικεία 
βιβλία. 
  
 
Άρθρο 17ο 
 
α) Ο Ταµίας, και σε  περίπτωση σοβαρού κωλύµατος  ο 
Αναπληρωτής του, µεριµνά για την διαχείριση της περιουσίας του 
Σωµατείου, υπό την εποπτεία του Προέδρου, σύµφωνα µε τις 
αποφάσεις, τους Κανονισµούς και γενικά τις κατευθύνσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Εποπτεύει την τήρηση των ταµειακών 
βιβλίων του σωµατείου από ειδικευµένο λογιστήριο, µε 
µηχανογραφηµένο ή άλλο σύστηµα, την τήρηση µητρώου 
εργαζοµένων  καθώς και την ταµειακή λειτουργία του Σωµατείου.  
 
 
Η. ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
Άρθρο 18ο 
 
Ο έλεγχος της ετήσιας διαχείρισης  του Σωµατείου ενεργείται από 
δύο ελεγκτές που εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση µε 
ένα αναπληρωµατικό µέλος. 
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Θ. ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
 
Άρθρο 19ο 
 
Το Σωµατείο έχει δική του σφραγίδα, λάβαρο και διάσηµο, τα οποία  
φέρουν την επωνυµία του Σωµατείου και απεικονίζουν τον κρίνο της 
Κνωσού.   
 
Ι.  ∆ΙΑΛΥΣΗ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Άρθρο 20ο 
 
α)   Για την διάλυση του Σωµατείου η την τροποποίηση του 
Καταστατικού απαιτείται η σύγκληση ειδικής για τον σκοπό αυτό 
Γενικής Συνέλευσης.  Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία 
εφόσον παρίσταται  το ήµισυ τουλάχιστον των ταµειακώς 
τακτοποιηµένων τακτικών µελών του Σωµατείου.   
 
β)   Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για διάλυση ή τροποποίηση 
του Καταστατικού λαµβάνεται µε πλειοψηφία των  ¾ των παρόντων 
σε αυτή µελών.  
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Ακριβές  αντίγραφο  του κωδικοποιηµένου Καταστατικού 

του Σωµατείου ΦΙΛΟ∆ΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ όπως εγκρίθηκε 

και ψηφίσθηκε από την Ειδική Γενική Συνέλευση του Σωµατείου 

στις 8-12-2003. 

 

 

Αθήνα 26-1-2004 

 

Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραµµατεύς 

 

 

Μιχαήλ Μελάς    Ευγένιος Ζαλοκώστας 

 
 
 
 
 


