ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ PROSILVA ΕΥΡΩΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Τα υπογράφοντα μέλη του τρέχοντος καταστατικού, μετά από τακτικές επαφές και
συναντήσεις από το 1987, και τη συνάντηση των δασολόγων από 10 ευρωπαϊκές
χώρεςμεταξύ 18 - 22 Δεκεμβρίου του 1989 στη Σλοβενία (πρώην Γιουγκοσλαβία),
δημιούργησαν μια ευρωπαϊκή Ενωσηδασολόγων η οποία τάσσεται υπέρ της διαχείρισης των
δασών με βάση τις φυσικές διεργασίες. Η Ενωση αυτή ονομάζεται: PRO SILVA.
Άρθρο 1: ΣΤΟΧΟΙ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ο στόχος αυτής της Ενωσης αναφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη και προορίζεται να:
1) Να διασφαλίσει τη διατήρηση της ευρωπαϊκής ζωτικότητας των δασών, τη βελτίωση
τηςδομής και της σταθερότητάς τους, καθώς και να εξασφαλισθούν οι διάφορες λειτουργίες
τους, η παραγωγικότητα τους και η εγγύηση της οικονομικότητας τους με βιώσιμο τρόπο.
2) Επιτρέψει τους δασολόγους της πράξης, ιδιοκτήτες δασών και ενδιαφερόμενα άτομα να
συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν την εμπειρία τους.
3) Να συμμετέχει στην έρευνα και την εκπαίδευση, που δίνει προτεραιότητα στη
βιοκοινότητατου δάσους στο σύνολό της.
4) Να προωθηθεί η παγκόσμια έννοια των δασικών οικοσυστημάτων και να προωθείτην
κατάλληλη νομοθεσία προς τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.
Η Ενωση PRO SILVA ΕΥΡΩΠΗ θα επιτύχει τους στόχους της με τα κατάλληλα μέσα. Αυτό
θα συμβεί με διάφορα μέσα, όπως η τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών της,
η αναφορά στα δάση που διαχειρίζεται σύμφωνα με τις αρχές της ProSilva, η οργάνωση
συναντήσεων και συνεδρίων, καθώς και η συμμετοχή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Η Ενωση θα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε όλες τις δραστηριότητες που πωλούν και
αγοράζουν, να οργανώσει ένα δάνειο και να λάβει κάθε άλλο μέτρο που θα επιτρέψει την
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό
Συμβούλιο.
Η έδρα της Ενωσης είναι αυτή του Προέδρου.
Η πρώτη έδρα είναι στο TRUTTENHAUSEN - 67140 Barr (Γαλλία). Η έδρα θα μεταφερθεί
σε οποιαδήποτε άλλη θέση στην Ευρώπη σχετικά με την απόφαση από τη Γενική Συνέλευση.
Η Ενωση διέπεται από τη γαλλική νομοθεσία που είναι σε χρήση στην Αλσατία, καθώς και

από τη παρούσα έκθεση. Η Ενωση έχει καταχωρηθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο, Molsheim
XXV(Tribunald'instance της Molsheim XXV).
Η διάρκειά του είναι απεριόριστη.

Άρθρο 2: ΕΓΓΡΑΦΗ
Η PRO SILVA αποτελείται από εταιρικά και ατομικά μέλη.
Η είσοδος του οποιουδήποτε νέου μέλους αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και
απαιτεί τη πλειοψηφία των παρόντων ή εκπροσωπούμενων μελών.
Η ιδιότητα του μέλους χάνεται μέσω του θανάτου, παραίτησης ή αποκλεισμού. Ο
αποκλεισμός αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαιτεί 2/3 των παρόντων
μελών, εξ αιτίας αναγγελίας θανάτου ή λόγω απλήρωτης συνδρομής τρέχοντος και
προηγούμενου έτους.
Άρθρο 3: ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Κάθε μέλος της Ένωσης υπόκειται στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής.
Οι συνδρομές αποτελούν, μαζί με τις επιδοτήσεις, δωρεές, και τα δάνεια, το μέσο για την
υλοποίηση των στόχων και των σκοπών του συλλόγου.
Άρθρο 4: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τα μέρη της Ενωσης ProSilva είναι τα εξής:
Η Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης
Ο Πρόεδρος
Άρθρο 5: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από μεμονωμένα μέλη και από μέλη των εκπροσώπων των
επιχειρήσεων. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον αριθμό των αντιπροσώπων και τον αριθμό
των εταιρικών μελών. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τουλάχιστον κάθε 3 χρόνια και κάθε
φορά που καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τον Πρόεδρο, με ατομική επιστολή.
Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται με γραπτή απάντηση
από τα μέλη. Για να ισχύουνοι αποφάσεις πρέπει τουλάχιστον τα μισά μέλη να μην έχουν
εκκρεμότητες με την συνδρομή τους μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ψήφος μέσω
πληρεξουσίου επιτρέπεται μόνο εάν το πρόσωπο είναι επίσης ένα μέλος του Συνδέσμου.
Η Γενική Συνέλευση ψηφίζει και συμβουλεύεται εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και
διαβουλεύεται για την οικονομική και τη γενική κατάσταση του Συλλόγου. Η Γενική
Συνέλευσηκαθορίζει το ποσό της συνδρομής.

Η Γενική Συνέλευση συζητά τα ετήσια οικονομικά του ταμείου, καθορίζει και προτάσεις
μελλοντικές δράσεις, διαβουλεύεται σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη
της συνεδρίασης, και εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για 3 ανανεώσιμα χρόνια.
Οι αποφάσεις αυτές απαιτούν την πλειοψηφία των παρόντων ή εκπροσωπούμενων μελών.
Τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης καταγράφονται και αποθηκεύονται.
Άρθρο 6: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έναν διαχειριστή από κάθε μία από τις χώρεςμέλη, καθώς και 3 πρόσθετα μέλη το μέγιστο.
Οι εθνικοί διαχειριστές προτείνονται από την οργάνωση της κάθε χώρας μέλους της PRO
SILVA καθώς επίσης επιπλέον μέλη μπορούν να προταθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, και κάθε φορά που
καλείται από τον Πρόεδρο της ή καλείται από το ένα τρίτο των μελών του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να καλείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από
τον Πρόεδρό της ή με ένα από τα μέλη του.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει
έγκυρα μόνο εφόσον το ήμισυ των μελών παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται.
Ένας διαχειριστής μπορεί, με γραπτή εντολή να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος.
Τα Πρακτικά των συνεδριάσεων καταγράφονται και αποθηκεύονται.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να διενεργεί όλες τις ενέργειες και τις πράξεις που
επιτρέπονται από την Ενωση ή να επιτρέψει σε άλλους να διενεργούν τέτοιες ενέργειες - υπό
την προϋπόθεση ότι η Γενική Συνέλευση θεωρείτις ενέργειες και τις πράξεις συμπεριλαμβανομένων των εξαγορών, τις ανταλλαγές, τις πωλήσεις, τον δανεισμόαρκεί να
παίρνει την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.
Όλες οι παραπάνω ενέργειες αναφέρονται στη Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει το προσωπικό της Ενωσης.
Το Διοικητικό
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Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει την αποφασιστική ψήφο.
Άρθρο 7: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο σύλλογος εκπροσωπείται από τον πρόεδρό του για όλες τις αστικές πράξεις ή από
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, μετά από εντολή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος
προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση και τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα έξοδα εγκρίνονται από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εντέλλεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 8: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
Το σημερινό σημείωμα μπορεί να τροποποιηθεί μετά από πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου ή από πρόταση από το ένα τρίτο των μελών της Γενικής Συνέλευσης.
Η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται επί των τροποποιήσεων θα πρέπει να
συγκεντρώσει τουλάχιστον τα 2/3 των πληρεξούσιων.
Άρθρο 9: ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η διάλυση μπορεί να αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται ειδικά για το
σκοπό αυτόκαι θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2/3 των εντολών.
Σε περίπτωση διάλυσης όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας μεταφέρονται σε έναν
οργανισμό με παρόμοιους σκοπούς.
Πλήρης ισχύς δίνεται στον Πρόεδρο για την εγγραφή της Ενωσης στο Επαρχιακό Δικαστήριο
(Tribunald'instance) του Molsheim, καθώς και την ολοκλήρωση όλων προβλεπόμενων
διατυπώσεων.
Η τρέχουσα κατάσταση έχει εγκριθεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
Τα ιδρυτικά μέλη της Ενωσης
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