ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ –
ENAT
Κατατέθηκε στη Γραµµατεία του Εµποροδικείου των Βρυξελλών στις 08/05/2008
Αρ. Μητρώου νοµικού προσώπου 0897.614.640

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ [- µετάφραση από την αγγλική µετάφραση του πρωτοτύπου εγγράφου
που έχει συνταχθεί στη γαλλική γλώσσα]
Οι κάτωθι συµβαλλόµενοι
Assoc. Nat. pour le Logement des Personnes Handicapées, asbl
Βρυξέλλες, Βέλγιο
που εκπροσωπείται από τον Angelo, Cléon
ATLHA Onlus, Cooperative Social
Μιλάνο, Ιταλία
που εκπροσωπείται από τον Brundu, Pasqualino. Αντικαταστάτης: Ferdinando Orlando
Disability Now, NGO
Αθήνα, Ελλάδα
που εκπροσωπείται από την Kossyvaki, Aliki. Αντικαταστάτρια: Anna Evangelinou
EWORX S.A. Limited Company
Χαλάνδρι, Ελλάδα
που εκπροσωπείται από τον Michailidis, Spyros. Αντικαταστάτρια: Tilia Boussios
Fundación ONCE
Μαδρίτη, Ισπανία
που εκπροσωπείται από τον Hernández Galán, Jesús. Αντικαταστάτρια: Sonia
García-Fraille.
Isabella Steffan
Μιλάνο, Ιταλία
IBFT-Infoplattform Barrierefreier Tourismus
Βιέννη, Αυστρία
που εκπροσωπείται από την Laburda, Angelika
IVOR AMBROSE
Μαρούσι, Ελλάδα
ENTER – Flemish Expert Centre for Accessibility
Hasselt-Kermt, Βέλγιο
που εκπροσωπείται από την Broeders, Mieke. Αντικαταστάτρια: Wendy Metten
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REGIÃO DE TURISMO ROTA DA LUZ,
Aviero, Portugal
που εκπροσωπείται από τον Ribiero da Silva, Pedro. Αντικαταστάτρια: Manuela
Fonseca
Turism för Alla i Sverige, NGO
Helsingborg, Sweden
που εκπροσωπείται από την Müller, Lilian. Αντικαταστάτης: Nils Arvid Andersson
Via Libre
Madrid, Spain
που εκπροσωπείται από τον Ma. José Sánchez
Work Research Centre Limited Company
Dublin, Ireland
που εκπροσωπείται από τον Wynne, Richard
έχουν αρµοδιότητα όπως παρίστανται για την ίδρυση ενός µη-κερδοσκοπικού
οργανισµού, στο καταστατικό του οποίου κατέληξαν, όπως ακολουθεί:

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

Επωνυµία
Άρ.1
Η επωνυµία του Οργανισµού είναι: EUROPEAN NETWORK FOR ACCESSIBLE
TOURISM – ENAT asbl (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΕΝΑΤ µη-κερδοσκοπική οργάνωση).

Καταστατική έδρα
Άρ. 2
Η καταστατική έδρα του ENAT βρίσκεται στην οδό Woluwe Saint-Pierre 1150,
της Fleur d' Oranger 37 bte 213, στη διοικητική περιοχή των Βρυξελλών. Μπορεί να
µεταφερθεί µε απόφαση της γενικής συνέλευσης σε οποιοδήποτε άλλο µέρος στο Βέλγιο.

Σκοπός
Άρ.3
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Ο σκοπός του ENAT είναι να προωθήσει την ανάπτυξη του προσβάσιµου τουρισµού σαν
µέσο προώθησης ευρύτερης κοινωνικής ενσωµάτωσης, σε διεθνές επίπεδο.

Στόχοι
Άρ. 4
Οι στόχοι του οργανισµού είναι να συντονίσει τις δράσεις που υποστηρίζουν τις
τουριστικές δραστηριότητες των µελών του, να τους παρέχει ενηµέρωση σε κάθε θέµα
που αφορά τον προσβάσιµο τουρισµό στις τεχνικές, οικονοµικές, κοινωνικές, νοµικές και
πολιτισµικές πλευρές του, και να διαδίδει στην ευρύτερη κοινότητα πληροφορίες που
αφορούν τον προσβάσιµο τουρισµό.

∆ραστηριότητες
Άρ. 5
Για την πραγµατοποίηση των στόχων του το ENAT χρησιµοποιεί συγκεκριµένα τα
παρακάτω µέσα:
- συνεργάζεται µε άλλους φορείς µε παρόµοια ενδιαφέροντα και στόχους,
- εκπροσωπεί τα µέλη του και τα συµφέροντά τους σε κάθε οργανισµό οι σκοποί ή η
δράση του οποίου µπορεί να θεωρηθεί επιβοηθητική ή παρεµποδιστική σχετικά µε την
ανάπτυξη του προσβάσιµου τουρισµού,
- οργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα διεθνή συνέδρια, συναντήσεις και εργαστήρια
σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν στην προώθηση και πραγµάτωση του προσβάσιµου
τουρισµού,
- αναλαµβάνει και συµµετέχει σε δράσεις εφαρµοσµένης έρευνας, µελέτες, εργασίες
τυποποίησης, συµβουλευτική, διερευνήσεις και έργα για να προωθήσει την κατανόηση ή
να διευρύνει την εφαρµογή του προσβάσιµου τουρισµού για όλους,
- διεξάγει επιµορφωτικά και προγράµµατα εξάσκησης για διάφορους λειτουργούς,
προκειµένου να παράσχουν προσβάσιµο τουρισµό σε όλους,
- διατηρεί έναν δικτυακό τόπο όπου τα µέλη µπορούν να αποκτούν και να ανταλλάσσουν
πληροφορίες,
- εκδίδει αναφορές µελετών, πρακτικά, καταλόγους, τεχνικές οδηγίες και διαφηµιστικά
προϊόντα σε διάφορες µορφές, προκειµένου να αντανακλούν τα αποτελέσµατά του και να
διαδίδουν τα µηνύµατά του στα µέλη του και το ευρύ κοινό,
- δηµιουργεί τµήµατα στη βάση των εθνικών συνόρων, γεωγραφικών περιοχών,
γλωσσών, ενδιαφερόντων κλάδων, τεχνικών πεδίων ή επαγγελµάτων, καθώς και
επιτροπές, διευθυντικά συµβούλια ή οµάδες εργασίας,
- ανοίγει τραπεζικούς λογαριασµούς, δανείζεται και προκαταβάλλει χρηµατικά ποσά και
υπογράφει συµβάσεις για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας ή έργου,
- εκµισθώνει, µισθώνει, κατέχει και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία για ιδία χρήση,
- ενεργεί προς το συλλογικό συµφέρον των µελών του παρέχοντάς τους τις πλέον
κατάλληλες υπηρεσίες, εκτός από υπηρεσίες που θα µπορούσαν να ανταγωνιστούν τις
υπηρεσίες που προσφέρουν τα ίδια τα µέλη.
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Η ως άνω απαρίθµηση είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική. Ο Οργανισµός θα µπορεί
να επιτελεί κάθε λειτουργία που δεν κατονοµάζεται, αλλά αφορά άµεσα ή έµµεσα τον
σκοπό ή δράσεις που µπορούν να υποστηρίξουν την πραγµάτωσή του.
ΜΕΡΟΣ Β΄:
ΜΕΛΗ – ΕΙΣΟ∆ΟΣ – ΑΠΟΒΟΛΗ

Μέλη
Άρ. 6
Ο Οργανισµός απαρτίζεται από πλήρη µέλη (membres effectifs) και συνδεδεµένα µέλη
(membres adhérents). Ο αριθµός των µελών είναι απεριόριστος και δεν µπορεί να είναι
µικρότερος των πέντε. Μέλη του Οργανισµού µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
Όλα τα µέλη πρέπει να προσχωρήσουν εγγράφως στο παρόν καταστατικό και να είναι
ταµειακώς ενήµερα.
Πλήρη µέλη είναι:
- τα υπογεγραµµένα ιδρυτικά µέλη είναι πλήρη µέλη.
- φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που αιτούνται να γίνουν πλήρη µέλη και γίνονται αποδεκτά
ως τέτοια από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Οι Οργανισµοί που έχουν την έδρα τους σε κάποια από τις ευρωπαϊκές χώρες θα
εκπροσωπούνται από ένα µέλος του προσωπικού τους/υπάλληλο που θα αποτελεί και το
πρόσωπο επαφής του οργανισµού. Το ως άνω πρόσωπο είναι το «πλήρες µέλος» του
οργανισµού που εκπροσωπεί.
Συνδεδεµένα µέλη:
- οργανισµοί και πρόσωπα που έχουν την έδρα τους εκτός Ευρώπης µπορούν να
εισέλθουν στο ENAT σαν συνδεδεµένα µέλη. Τα συνδεδεµένα µέλη που δεν έχουν την
έδρα τους στην Ευρώπη πληρώνουν µειωµένη συνδροµή.
- για οργανισµούς που έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη, οι οποίοι είναι συνδεδεµένα
µέλη του ENAT,
µέχρι πέντε µέλη του προσωπικού τους µπορούν να χαρακτηριστούν συνδεδεµένα µέλη
- φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του οργανισµού και επιθυµούν
να βοηθήσουν τον οργανισµό ή να συµµετάσχουν στις δραστηριότητές του.
- φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που αιτούνται να γίνουν συνδεδεµένα µέλη και γίνονται
δεκτά ως τέτοια από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Είσοδος
Άρ.7
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που επιθυµεί να γίνει µέλος του οργανισµού πρέπει να
απευθύνει γραπτό αίτηµα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξετάζει
το αίτηµα στην επόµενη της αιτήσεως σύγκλησή του. Η απόφασή του είναι οριστική και
αµετάκλητη και δεν απαιτείται να αιτιολογηθεί. Κοινοποιείται στο υποψήφιο µέλος µε
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απλή επιστολή ή ταχυδροµείο. Μόνο τα πλήρη µέλη έχουν πλήρη δικαιώµατα και
δικαίωµα ψήφου.
Άρ. 8
Κανένας οργανισµός ή πρόσωπο δεν µπορεί να είναι µέλος επιτροπής, οµάδας εργασίας
εθνικού τοµέα ή άλλης θεσµοθετηµένης οµάδας, αν δεν είναι ήδη µέλος του ENAT.

Αποβολή
Άρ. 9
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να κληθεί να αποφασίσει για τις πράξεις ενός µέλους
που αντιτίθενται µε τους παραπάνω στόχους. Αποβολή µέλους επιτρέπεται µε απόφαση
της πλειοψηφίας των δύο τρίτων της Γενικής Συνέλευσης. Σε αυτή την περίπτωση
καταπίπτει υπέρ του Οργανισµού η καταβληθείσα συνδροµή
Άρ. 10
Τα µέλη µπορούν να αποχωρήσουν από το ENAT µε γραπτή παραίτηση που
αποστέλλεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Η ιδιότητα του µέλους µπορεί επίσης να χαθεί µε:
α) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά από µη-τήρηση των όρων που ορίζονται
στο καταστατικό ή σε περίπτωση σοβαρής αµέλειας. Η απόφαση θα ανακοινώνεται εντός
30 ηµερών από τη µέρα της λήψης της.
β) τη λύση ή εκκαθάριση του οργανισµού του µέλους ή θανάτου του εκπροσώπου του.
Κάθε µέλος που αποκλείστηκε µπορεί να παρασταθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη
Γενική Συνέλευση. Το µέλος που απειλείται µε αποµάκρυνση έχει το δικαίωµα ακρόασης.
Η απόφαση της γενικής συνέλευσης που ακολουθεί την ακρόαση ανακοινώνεται σε 30
ηµέρες από τη µέρα της λήψης της. Τα αποχωρούντα ή αποκλειόµενα µέλη δεν µπορούν
να υποβάλλουν ένσταση στο ENAT.

Ευθύνη των µελών
Άρ. 11
Τα µέλη δεν µπορούν να συµβληθούν µε τρίτους εκ µόνης της ιδιότητάς τους αυτής ούτε
να αναλάβουν καθήκοντα απέναντι σε τρίτους και δεν ευθύνονται για την εκτέλεση
εντολών δοθέντων από τρίτους.
ΜΕΡΟΣ Γ΄:
ΟΡΓΑΝΑ
Άρ. 12
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Τα όργανα του ENAT είναι:
α) η Γενική Συνέλευση
β) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
γ) η Εκτελεστική Επιτροπή
δ) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
ε) οι Εθνικοί Συντονιστές

Η Γενική Συνέλευση
Άρ. 13
Μόνο τα πλήρη µέλη συνιστούν τη γενική συνέλευση. Τα συνδεδεµένα µέλη µπορούν να
τη συνεπικουρούν αλλά δεν έχουν δικαίωµα ψήφου. Ο πρόεδρος προεδρεύει στη γενική
συνέλευση. Η γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του οργανισµού. Έχει τις
αρµοδιότητες που της αναγνωρίζονται ρητά από τον νόµο και το καταστατικό.
Συγκεκριµένα οι αρµοδιότητές της συνίστανται στα εξής:
1) στην τροποποίηση του καταστατικού,
2) στο διορισµό των ελεγκτών και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
3) στην έγκριση του προϋπολογισµού και της λογιστικής κατάστασης,
4) στη δυνατότητα να µελετά, να εγκρίνει ή να απορρίπτει την ετήσια αναφορά, την
οικονοµική δήλωση και την αναφορά µελέτης των ελεγκτών. Αυτές οι αναφορές µελετών
θα αποστέλλονται στα µέλη τουλάχιστον έναν µήνα νωρίτερα,
5) στη δυνατότητα να καθορίζει το ποσό των ετήσιων συνδροµών,
6) στην έγκριση των προτάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που πρέπει να
παρουσιαστούν γραπτώς τουλάχιστον ένα µήνα νωρίτερα,
7) στην αλλαγή διεύθυνσης της καταστατικής έδρας
8) στην απαλλαγή από την ευθύνη προς τους διαχειριστές και τους ελεγκτές,
9) στο µετασχηµατισµό του οργανισµού σε εταιρεία µε κοινωνικό σκοπό,
10) σε κάθε άλλη αρµοδιότητα που ορίζεται το καταστατικό.
Άρ. 14
Η γενική συνέλευση συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά κατ’ έτος. Πρέπει να
συνεδριάσει όταν το ένα πέµπτο των µελών το απαιτεί. Το αργότερο έξι µήνες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία της λογιστικής περιόδου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει
στη γενική συνέλευση, για έγκριση, τις ετήσιες εκκαθαριστικές καταστάσεις της
παρελθούσης λογιστικής περιόδου που καταρτίζονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο,
καθώς και µε τον προϋπολογισµό της ακόλουθης περιόδου.
Άρ. 15
Η τακτική γενική συνέλευση συγκαλείται µε τουλάχιστον οκταήµερη προειδοποίηση από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή µε αίτηση τουλάχιστον του 1/2 των πλήρων µελών. Η
ηµερήσια διάταξη αναφέρεται στην ειδοποίηση της συνέλευσης.
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Κάθε πρόταση που υπογράφεται από το ένα εικοστό τουλάχιστον των πλήρων µελών
πρέπει να µεταφέρεται στην ηµερήσια διάταξη.
Όταν ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της ηµερησίας διάταξης η γενική συνέλευση µπορεί
έγκυρα να συσκεφθεί πάνω σε σηµεία που δεν αναφέρονται στην ηµερήσια διάταξη,
εκτός αν οι περιπτώσεις προβλέπονται στο νόµο της 2ας Μαΐου 2002.
Άρ. 16
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να προτείνει τροποποιήσεις επί του καταστατικού. Για
το σκοπό αυτό, θα πρέπει να ενηµερώσει τη Γενική Συνέλευση για τέτοιου είδους
τροποποιήσεις, τουλάχιστον ένα µήνα νωρίτερα. Κάθε τροποποίηση πρέπει να εγκρίνεται
από µία πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων των πλήρων µελών ή των αντιπροσώπων
τους.
Άρ. 17
Όλα τα πλήρη µέλη έχουν τα ίδια δικαιώµατα ψήφου στη γενική συνέλευση, και κάθε
ένα έχει µία ψήφο. Κάθε πλήρες µέλος µπορεί να εκπροσωπηθεί από έναν αντιπρόσωπο
της επιλογής του, ο οποίος (αντιπρόσωπος) είναι πλήρες µέλος του οργανισµού. Κάθε
µέλος µπορεί να εκπροσωπήσει µόνο ένα άλλο µέλος. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε την
πλειοψηφία των ψήφων των µελών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά από το νόµο ή αυτό το καταστατικό.
Άρ. 18

Καθιέρωση κανονισµών
Με πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η Γενική Συνέλευση θα καθιερώσει
κανονισµούς συµβατούς µε τις προβλέψεις αυτού του καταστατικού προκειµένου να
εξασφαλίσει τη λειτουργία του ENAT και της διαχείρισής του και/ή να εκτελέσει και να
συµπληρώσει το έγγραφο, γνωστό ως πρακτικά.

∆ιοικητικό Συµβούλιο
Άρ. 19
Το ENAT διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον πέντε
µέλη τα οποία εκλέγονται µεταξύ των εκπροσώπων των πλήρων µελών που είναι
οικονοµικά ενήµερα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να προσκαλέσει τρίτους να
λάβουν µέρος στις εργασίες του. Η εντολή ενός µέλους του Συµβουλίου είναι τετραετής.
Η ιδιότητα ενός µέλους του Συµβουλίου µπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγµή από
τη Γενική Συνέλευση. Κάθε δύο χρόνια, το ½ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
απέρχονται, µπορούν, όµως, να επανεκλεγούν.
Άρ. 20
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τις ευρύτερες αρµοδιότητες διαχείρισης και διοίκησης του
οργανισµού. Συγκεκριµένα, οι αρµοδιότητές του περιλαµβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται,
στις ακολούθως απαριθµούµενες:
1) την εφαρµογή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης,
2) τον ορισµό του Προέδρου, των πιθανών αντιπροέδρων, του ταµία, του ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου και την επιλογή του προσωπικού,
3) την πρόσκληση µαζί µε τον Πρόεδρο να συγκληθεί η γενική συνέλευση,
4) την πρόταση για τη δηµιουργία εθνικών τοµέων και τη δηµιουργία επιτροπών,
συµβουλίων και οµάδων εργασίας,
5) τη σύνταξη διοικητικών προβλέψεων και κανονισµών.
Στην πράξη το Συµβούλιο έχει όλες τις αρµοδιότητες που δεν ορίζονται ρητά από το
νόµο ή αυτό το καταστατικό στη γενική συνέλευση.
Άρ. 21
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει όταν συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον
αντιπρόεδρο, κάθε φορά που το απαιτεί το συµφέρον του οργανισµού και τουλάχιστον
δύο φορές κατ’ έτος.
Σε ένα Μέλος του Συµβουλίου µπορεί να επιτραπεί να εκπροσωπήσει ένα άλλο Μέλος
του Συµβουλίου. Κάθε Μέλος, όµως, µπορεί να εκπροσωπήσει µόνο ένα άλλο Μέλος. Οι
αποφάσεις λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία, υπό τον όρο ότι τα µισά µέλη παρίστανται
ή εκπροσωπούνται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος κατέχει την αποφασιστική
ψήφο.
Άρ. 22
Αγωγές ενώπιον των αρµοδίων ∆ικαστηρίων ασκούνται ή υποστηρίζονται εν ονόµατι
του ENAT από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του
ή, σε περίπτωση κωλύµατος από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή ένα µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου που αναφέρεται παραπάνω µε εξουσιοδότηση του Προέδρου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή
Άρ. 23
Τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέγονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η
Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο, τον (τους) αντιπρόεδρο
(αντιπροέδρους) και έναν ταµία. Οι υποψηφιότητες για την Εκτελεστική Επιτροπή πρέπει
να υποβάλλονται από τουλάχιστον τρία µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η
Εκτελεστική Επιτροπή συνιστά την εκτελεστική επιτροπή που προετοιµάζει και
εφαρµόζει τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα µέλη της εκτελεστικής
Επιτροπής εκλέγονται για τέσσερα χρόνια. Τα µέλη µπορούν να επανεκλεγούν. Ο
διορισµένος Εκτελεστικός λειτουργός είναι υπόλογος προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το
οποίο µπορεί να αναθέσει ορισµένες από τις αρµοδιότητές του σε αυτόν.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
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Άρ. 24
Η διοικητική έδρα της Εκτελεστικής Επιτροπής ορίζεται σε Κράτος Μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εκτελεστική Επιτροπή διευθύνεται από τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο υπό τον έλεγχο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
υποβοηθείται από έναν ή δύο αντικαταστάτες και από το βοηθητικό προσωπικό.
Άρ. 25
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος επιλέγει το βοηθητικό προσωπικό σύµφωνα µε τους
κανονισµούς που ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Προετοιµάζει τα θέµατα που
θα απασχολήσουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή και
παρακολουθεί τις συναντήσεις τους προκειµένου να παράσχει τεκµηρίωση και
πληροφόρηση και συντάσσει την επίσηµη αναφορά. Εκτελεί τις εργασίες που του
ανέθεσαν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή. Είναι υπεύθυνος για τη
διοίκηση και την οργάνωση των δραστηριοτήτων του ENAT.

Εθνικοί Συντονιστές
Άρ. 26
Το ENAT ορίζει Εθνικούς Συντονιστές, ρόλος των οποίων είναι να βοηθούν στις
δραστηριότητες των µελών του ENAT στις χώρες τους και να ενεργούν σαν δίαυλοι
επικοινωνίας ανάµεσα στη χώρα αυτή και τα υπόλοιπα µέλη. Μόνο τα οικονοµικά
ενήµερα πλήρη µέλη µπορούν να αναλάβουν το ρόλο του εθνικού συντονιστή. Οι
Εθνικοί Συντονιστές ορίζονται προκειµένου να εργαστούν προς το σκοπό και τους
στόχους του ENAT σε εθνικό επίπεδο.
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Εθνικού Συντονιστή πρέπει να αποστείλουν το αίτηµά
τους γραπτώς προς την Εκτελεστική Επιτροπή. Το αίτηµά τους πρέπει να εγκριθεί από
µια πλειοψηφία µελών του Συµβουλίου. Ένας Εθνικός Συντονιστής θα καθορίσει δικές
του διαδικασίες πρόγραµµα εργασιών σε εθνικό επίπεδο, υπό τον όρο ότι αυτές οι
ενέργειες δεν είναι αντίθετες προς τα συµφέροντα των µελών του ENAT αυτής της
χώρας ή άλλων χωρών. Θα υπάρχει, συνήθως, ένας εθνικός συντονιστής του ENAT ανά
χώρα. Ο ρόλος του Εθνικού Συντονιστή χορηγείται για τέσσερα χρόνια και µπορεί να
ανανεωθεί.
ΜΕΡΟΣ ∆΄:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Άρ. 27
Οι πόροι του ENAT αποτελούνται από:
1) ετήσιες συνδροµές,
2) λογιστικό πλεόνασµα των προηγούµενων οικονοµικών ετών,
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3) πιθανές επιχορηγήσεις, δωρεές και κάθε άλλη πηγή.
Το ENAT µπορεί να λαµβάνει κινητά αγαθά και ακίνητη περιουσία που του είναι
απαραίτητα προκειµένου να επιτύχει το φιλανθρωπικό του στόχο και τη λειτουργία του,
οµοίως κάθε δηµόσια ή ιδιωτική επιχορήγηση που µπορεί να το βοηθήσει να πετύχει
τους στόχους του.
Άρ. 28
Το οικονοµικό έτος του ENAT συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος. Εξαιρετικά ως πρώτο
οικονοµικό έτος ορίζεται το χρονικό διάστηµα από 14-02-2008 έως31 ∆εκεµβρίου 2008.
Άρ. 29
Οι δεσµεύσεις του ENAT περιορίζονται στο νοµικό του καθεστώς. Η ευθύνη για τα µέλη
περιορίζεται στην ετήσια συνδροµή τους.
Άρ. 30
Οι δραστηριότητες του ENAT και όλων των οργάνων του επιθεωρούνται από τους δύο
ελεγκτές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση µεταξύ των πλήρων µελών για
διάρκεια δύο χρόνων. Η διάρκεια της λειτουργίας τους είναι ανανεώσιµη.
Άρ. 31
Οι λογαριασµοί του ENAT θα τηρούνται σύµφωνα µε το βελγικό νόµο και θα
εγκρίνονται από οικονοµικό ελεγκτή. Η έκθεση του οικονοµικού ελεγκτή επί των
ετησίων οικονοµικών καταστάσεων του ENAT παρουσιάζεται στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο το οποίο αποστέλλει αντίγραφα, ει δυνατόν µε συνοδευτικό παράρτηµα, στα
πλήρη µέλη. Οι οικονοµικές καταστάσεις θα εξετάζονται και θα εγκρίνονται από τη
Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης µε απόφασή της.
ΜΕΡΟΣ Ε΄:
∆ΙΑΛΥΣΗ
Άρ. 32
Σε περίπτωση διάλυσης του ENAT, η Γενική Συνέλευση θα ορίσει τους εκκαθαριστές,
θα καθορίσει τις αρµοδιότητες και την αµοιβή τους.
Άρ. 33
Η Γενική Συνέλευση µπορεί να αποφασίσει έγκυρα για τη διάλυση αν παρίστανται τα
δύο τρίτα των µελών της . Η διάλυση µπορεί να αποφασιστεί µόνο µε πλειοψηφία τριών
τετάρτων των ψήφων. Αν δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται δεύτερη συνεδρίαση. Η
δεύτερη αυτή συνεδρίαση θα πρέπει να λάβει χώρα το συντοµότερο δυνατόν µετά από 30
µέρες και το αργότερο 60 µέρες µετά από την πρώτη. Θα µπορεί να αποφασίσει όποιος
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και αν είναι ο αριθµός των παρευρισκοµένων ή εκπροσωπούµενων µελών και η διάλυση
θα υϊοθετηθεί µε πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων.
Άρ. 34
Σε περίπτωση διάλυσης, τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του φορέα δεν θα
διανεµηθούν µεταξύ των µελών του, αλλά θα µεταβιβαστούν σε άλλο οργανισµό που θα
έχει τους ίδιους στόχους.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄:
ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
Άρ. 35
Όλα όσα δεν προβλέπονται από αυτό το καταστατικό θα διέπονται από το βελγικό νόµο.
Άρ. 36
Όλες οι διαµάχες ή συγκρούσεις που απορρέουν από αυτό το καταστατικό ή από τις
δραστηριότητες του ENAT που δεν µπορούν να ρυθµιστούν από το Συµβούλιο εξώδικα
θα υποβάλλονται στα βελγικά δικαστήρια.

Γλώσσα
Άρ. 37
Στο µέτρο που αυτό απαιτείται από το βελγικό νόµο, τα έγγραφα και οι διαδικασίες του
ENAT θα συντάσσονται και θα διεξάγονται στη γαλλική γλώσσα. Η γλώσσα εργασίας
του ENAT είναι τα αγγλικά.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ της γενικής συνέλευσης της αυτής ηµέρας η οποία
εξέλεξε ως διαχειριστές τους κάτωθι:
1 Ambrose, Ivor
2 Angelo, Cléon
3 Broeders, Meike
4 Brundu, Pasqualino
5 Hernández Galán, Jesús
6 Laburda, Angelika
7 Michailidis, Spyros
8 Müller, Lilian
9 Kossyvaki, Aliki
10 Ribiero da Silva, Pedro
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11 Wynne, Richard
Οι οποίοι νοµιµοποιούνται να δεχθούν την ως άνω εντολή.
Οι Σύµβουλοι καθόρισαν τις αρµοδιότητες ως κάτωθι:
Πρόεδρος: Müller, Lilian
Αντιπρόεδροι: Hernández Galán, Jesús, Michailidis, Spyros
Ταµίας: Angelo, Cléon
∆ιευθύνων Σύµβουλος: Ambrose, Ivor
Γεν. Γραµµατέας: Broeders, Meike
Σύµβουλος: Wynne, Richard
Σύµβουλος: Ribiero da Silva, Pedro
Σύµβουλος: Kossyvaki, Aliki
Σύµβουλος: Laburda, Angelika
Σύµβουλος: Brundu, Pasqualino

Βρυξέλλες, 14.02.2008
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