Την 30ή Ιουνίου, 2008,
Παρουσία της δόκτορος Christine Wera, δικηγόρου, στη Λιέγη
(Grivegnee),

(ονόµατα και διευθύνσεις των ιδρυτικών µελών)
ANCA DAVID, ΡΟΥΜΑΝΙΑ
LOREDANA DICSI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ
SYLVIE DOYEN, ΒΕΛΓΙΟ
MARIE – RENEE HECTOR, ΓΑΛΛΙΑ
VICKY SMITH, ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ALIENOR VAPPEREAU, ΓΑΛΛΙΑ
BEATRICE WILLEMAERTS, ΒΕΛΓΙΟ
Συναντήθηκαν για να σχηµατίσουν έναν εκπαιδευτικό, επιστηµονικό και
διαπολιτισµικό , διεθνή οργανισµός, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
σύµφωνα µε το νόµο, µε ηµεροµηνία 27/06/1921. ∆ήλωσαν ότι το
καταστατικό θα έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑ, Ε∆ΡΑ.
Άρθρο 1.
Η οργάνωση ονοµάζεται «∆ιεθνής εκπαίδευση και υποστήριξη εργασίας
για άτοµα µε προβλήµατα όρασης (aisbl), και συνάπτεται στη ∆ιεθνή
VIEWS.
Η οργάνωση παρουσιάζεται ως µια οµοσπονδία ανώτατου επιπέδου για
την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των µελών και των ενώσεών της,
σε τουλάχιστον 3 Ευρωπαϊκές χώρες
Άρθρο 2.
Η έδρα είναι στο Βέλγιο, στο 104 rue En Bois, Λιέγη, στη ∆ικαστική
Περιφέρεια της Λιέγης. Μπορεί να µεταφερθεί οπουδήποτε αλλού στην
Ευρώπη, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε τη βασιλική
έγκριση, σύµφωνα µε το άρθρο 50, παράγραφος 3 του νόµου µε
ηµεροµηνία 27 Ιουνίου, 1921
ΣΚΟΠΟΣ.
Άρθρο 3.

Ο σκοπός της οργάνωσης είναι να προωθήσει τις συνεδριάσεις και τις
∆ιεθνείς επαφές µεταξύ των νέων, ιδιαίτερα των ατόµων µε προβλήµατα
όρασης.
Οι δραστηριότητες θα είναι οικονοµικά προσιτές στην πλειονότητα των
ανθρώπων και θα στοχεύουν στη:
• Προσφορά του τόπου, του χρόνου και των µέσων για να
επιτρέπεται στους νέους να προβληµατιστούν σχετικά µε τη ζωή
τους, τα σχέδια και τους στόχους τους.
• Βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των νέων
αυτών ανθρώπων, ώστε οµαλά και εύκολα να ενσωµατώσουν τους
εαυτούς τους στην κοινωνική, ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική ζωή
µε τη µεγαλύτερη δυνατή αυτονοµία
• Ανάπτυξη µεταξύ αυτών των νέων του πνεύµατος της αλληλεγγύης
και της δηµοκρατίας, ειδικά στον Ευρωπαϊκό πολιτισµό
Για να γίνει αυτό, η οργάνωση θα αναπτύξει συνεργασίες µεταξύ των
ανθρώπων και των οργανώσεων, που θα µοιράζονται ένα κοινό
ενδιαφέρον σε προβλήµατα όρασης σε όλη την Ευρώπη: τις οµάδες των
νέων και των γονέων τους, φιλανθρωπικά ιδρύµατα, κοινοτικά κέντρα
και τους ερευνητικούς οργανισµούς που ειδικεύονται στην όραση,
αθλητικές και πολιτιστικές οµάδες,
Άρθρο 4.
Η ζωή της οργάνωσης πρέπει να είναι απεριόριστη. Μπορεί να διαλυθεί
ανά πάσα στιγµή, σύµφωνα µε το ισχύον καταστατικό.
Άρθρο 5.
Η οργάνωση µπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία
µπορεί να συµβάλει προς την επίτευξη των στόχων της, όπως:
• Ανάπτυξη νέων µεθόδων και εργαλείων για την εκπαίδευση και
την ευηµερία των ατόµων µε προβλήµατα όρασης..
• ∆ιερεύνηση νέων κατευθύνσεων για τη βελτίωση της ποιότητας
της εκπαίδευσης των ατόµων µε προβλήµατα όρασης.
• Συνεργασία µε κάθε δηµόσια ή ιδιωτική οργάνωση µε τους ίδιους
στόχους.
• Λαµβάνει ενδιαφέρον και συµβάλει σε κάθε δραστηριότητα όµοια
µε τους στόχους του.
• Επιχειρεί οποιαδήποτε δραστηριότητα άµεσα ή έµµεσα συνδέεται
µε τους στόχους της, όπως: εύρεση κεφαλαίων, την αγορά, την
πώληση ή µίσθωση κάθε κτιρίου ή των επίπλων, τη σύναψη
δανείων, δωρεές ή κληρονοµιές κλπ., ο κατάλογος αυτός δεν
εξαντλείται.
ΜΕΛΗ.

Άρθρο 6.
Η οργάνωση αποτελείται από τακτικά µέλη
και έχει εγγεγραµµένα µέλη από τουλάχιστον 3 χώρες της Ευρώπης
Όλα τα µέλη πρέπει να προσυπογράψουν τους στόχους της οργάνωσης,
όπως ορίζεται στα άρθρα 3 και 5..

Άρθρο 7.
Τα νέα τακτικά µέλη ψηφίζονται από τη σχετική πλειοψηφία του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, η απόφασή τους να βασίζεται σε αιτήσεις µε
κίνητρα, από µέλη που αιτούνται εγγραφής, που αποστέλλονται στο
Συµβούλιο της ∆ιοίκησης. Οι αιτούντες πρέπει να είναι µέλη της
οργάνωσης για τουλάχιστον 2 συναπτά έτη
Τα τακτικά µέλη έχουν να ψηφίσουν σχετικά µε τους λογαριασµούς και
τον ετήσιο προϋπολογισµό και να συµµετάσχουν ενεργά στη ζωή της
οργάνωσης, σύµφωνα µε τους κανόνες των διαδικασιών.
Η πλήρης ένταξη λύεται:
• Μετά από αίτηση, εγγράφως, από το µέλος που απευθύνεται προς
τον πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ιοίκησης.
• Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που το ενέκρινε µε
πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων πλειοψηφίας.
• Αυτόµατα, για την µη παρουσία, άνευ κινήτρου, σε περισσότερες
από δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
• Για τη µη καταβολή των τελών.

Άρθρο 8.
Τα νέα µέλη γίνονται δεκτά ως συνδροµητές, χωρίς όρους, υπό την
προϋπόθεση ότι τα τέλη καταβάλλονται. Η ιδιότητα του µέλους , θα
αφαιρεθεί σε περίπτωση µη καταβολής των τελών.
Άρθρο 9.
Κάθε µέλος καταβάλλει ένα ετήσιο τέλος. Το τέλος, καθορίζεται κάθε
χρόνο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ιοίκησης, και για πρώτη φορά,
όταν η οργάνωση είναι υπό σύσταση. Το τέλος περιορίζεται στο 1000.
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
Άρθρο 10.
Το σύνολο των τακτικών µελών που απαρτίζουν το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.

Οι δραστηριότητες που προορίζονται για την αποκλειστική αρµοδιότητα
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνουν:
• Την έγκριση των λογαριασµών και προϋπολογισµών.
• Ψηφοφορία σχετικά µε την εισδοχή και τον αποκλεισµό των
τακτικών µελών, σχετικά µε την πρόταση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ∆ιοίκησης.
• Το διορισµό ή την απόρριψη των ∆ιαχειριστών.
• Την τροποποίηση του καταστατικού, σχετικά µε πρόταση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ιοίκησης, όπως ζητείται στο άρθρο
11
• Την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισµού.
• Τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη διάλυση της Οργάνωσης.
Άρθρο 11.
Οι συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνουν χώρα, µετά
από γνωστοποίηση από τον Πρόεδρο, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
για να εγκριθούν οι λογαριασµοί και οι προϋπολογισµοί. Μπορούν
επίσης να πραγµατοποιηθούν, κατόπιν αιτήµατος τουλάχιστον του ενός
τετάρτου των µελών µε δικαίωµα ψήφου. Η κοινοποίηση προσέλευσης
για συνεδρίαση, (µε πλήρη ατζέντα της, την ηµεροµηνία και τη
διεύθυνση), αποστέλλεται (ηλεκτρονικά) στα τακτικά µέλη, δύο
εβδοµάδες πριν από τη συνεδρίαση.
(Η συνάντηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί φυσικά ή ηλεκτρονικά.)
Ένα τακτικό µέλος, µπορεί να εκπροσωπείται από ένα άλλο τακτικό
µέλος µέσω πληρεξουσίου, αλλά ένα µέλος δεν επιτρέπεται να
εκπροσωπείται από περισσότερα από ένα άλλος µέλος.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν µπορεί εγκύρως να αποφαίνεται για κάθε
τροποποίηση του καταστατικού εάν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των
τακτικών µελών δεν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται. Οι αποφάσεις
του εγκρίνονται από απόλυτη πλειοψηφία ψήφων
Αν στη συνάντηση αυτή, ωστόσο, δεν συµµετείχαν τα δύο τρίτα των
τακτικών µελών (υποβάλλεται η αίτηση απαρτίας), µια νέα συνεδρίαση
θα κληθεί, µε το ίδιο πρόγραµµα, όπως το προηγούµενο. Και
ανεξαρτήτως του αριθµού των µελών που θα παρευρεθούν ή θα
εκπροσωπούνται, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ∆ιευθυντών, νοµίµως
λαµβάνει αποφάσεις, οι οποίες συµφωνήθηκαν από ψήφους των δύο
τρίτων των παρευρισκοµένων.
Άρθρο 12.
Σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά οι εξαιρετικά σε αυτές που περιγράφονται
στο ισχύον καταστατικό, οι αποφάσεις λαµβάνονται µε σχετική

πλειοψηφία των παρόντων ή εκπροσωπούµενων µελών, και εφόσον
κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δε µπορεί να ψηφίσει επί οποιουδήποτε
θέµατος, το οποίο δεν αποτελεί µέρος της ηµερήσιας διάταξης της
συνεδρίασης, εκτός αν υπάρχει οµόφωνη απόφαση όλων των παρόντων
µελών που εκπροσωπούνται χωρίς περιορισµό.
Σε περίπτωση αδιεξόδου, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
∆ιοίκησης πρέπει να έχει την αποφασιστική ψήφο.
Άρθρο 13.
Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται σε µητρώο
που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το έχει στην κατοχή του ο
γραµµατέας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ιοίκησης, ο οποίος τις
κρατά στη διάθεσή του για τα τακτικά µέλη
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.
Άρθρο 14.
Η οργάνωση διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο ∆ιαχείρισης.
Άρθρο 15.
Οι διαχειριστές θα πρέπει να διορίζονται για θητεία 3 ετών. (το ένα τρίτο
των εδρών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ιαχείρισης θα πρέπει να
πληρούνται από τις εκλογές κάθε έτος µε βάση την εσωτερική
ψηφοφορία.)
Άρθρο 16.
Υποψήφιοι ∆ιευθυντές, αποστέλλουν επιστολή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ιαχείρισης, µετά από
αίτηµα για τις αιτήσεις που εκδίδεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
∆ιοίκησης µε ηλεκτρονικά µέσα.
Υποψήφιοι ∆ιευθυντές πρέπει να έχουν τελέσει θητεία ως τακτικά µέλη
για τουλάχιστον 2 χρόνια.
Μετά από αίτηµα για αιτήσεις, ο κατάλογος των πιθανών υποψηφίων
αποστέλλεται σε όλα τα τακτικά µέλη ηλεκτρονικά, από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ∆ιοίκησης. Τα πλήρη µέλη, στη συνέχεια, προχωρούν σε
ψηφοφορία, σύµφωνα µε µια ηλεκτρονική διαδικασία που περιγράφεται
στους κανόνες διαδικασίας της οργάνωσης.
Εκλέγονται υποψήφιοι, αυτοί που κερδίζουν την πλειοψηφία στην
ψηφοφορία. Η λίστα µε τους εκλεγµένους διαχειριστές, στη συνέχεια
αποστέλλεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στα τακτικά µέλη.
Σε προσωρινή βάση, οι πρώτοι διαχειριστές επιλέγονται µεταξύ των
ιδρυτικών µελών του οργανισµού.

Άρθρο 17.
Η θέση του διευθυντή τερµατίζει:
• Ύστερα από αίτηση του ∆ιαχειριστή για τον εαυτό του, εγγράφως,
στον πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ιαχείρισης.
• Με την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε πλειοψηφία δύο
τρίτων των ψήφων, αφού ο ∆ιευθυντής έχει ακουστεί από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, εφόσον απαιτείται.
• Λόγω έλλειψης κινήτρου ή αδυναµία να παρακολουθήσει
περισσότερες από δύο συνεχόµενες συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ∆ιαχείρισης ή µία συνεδρίαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου,
• Λόγω µη καταβολής των τελών.

Άρθρο 18.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τουλάχιστον 6 άτοµα από
τρεις τουλάχιστον διαφορετικές εθνικότητες.
Ορίζεται ένας πρόεδρος, ένας γραµµατέας και ένας ταµίας.
Άρθρο 19.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ιαχείρισης, συνεδριάζει τουλάχιστον 6
φορές το χρόνο, µετά τη λήψη ειδοποίησης µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου από τον πρόεδρό του.
Ψηφίσµατα µπορούν να ψηφιστούν, µόνο αν η πλειοψηφία των
∆ιαχειριστών είναι παρόντες, περίπτωση κατά την οποία, οι αποφάσεις
περνούν από µια σχετική ψηφοφορία πλειοψηφίας των ∆ιευθυντών που
είναι παρόντες. Σε περίπτωση αδιεξόδου, ο πρόεδρος έχει την
αποφασιστική ψήφο.
Άρθρο 20.
Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ιοίκησης,
καταχωρούνται σε µητρώο, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και
έρχεται στην κατοχή του γραµµατέα, ο οποίος τις κρατά στη διάθεσή των
τακτικών µελών.

Άρθρο 21.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ιοίκησης, έχει όλη τη δύναµη της
διαχείρισης και διοίκησης του οργανισµού, εκτός από εκείνες τις
περιπτώσεις, τις οποίες το ισχύον καταστατικό αποδίδουν στο διοικητικό
συµβούλιο.

Μπορεί να αναθέσει την καθηµερινή διαχείριση σε έναν Εκτελεστικό
Γραφείο, του οποίου ο ρόλος και η σύνθεση ορίζονται στον εσωτερικό
κανονισµό. Το Εκτελεστικό Γραφείο είναι υπό την εποπτεία των δύο
διαχειριστών ∆ιοίκησης.
Άρθρο 22.
Ο οργανισµός αυτός, δεσµεύεται εγκύρως µε την υπογραφή ενός από
τους δύο διαχειριστές ∆ιοίκησης, που έχουν ορισθεί από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ∆ιαχείρισης. Οι διαχειριστές δεν µπορούν να θεωρηθούν
υπεύθυνοι για τις πράξεις τους, από τρίτους, προς το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο ∆ιαχείρι8σης.Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
∆ιοίκησης, είναι συλλογικά υπεύθυνοι για κάθε έγγραφο που
υπογράφεται σε σχέση µε τρίτους.
Άρθρο 23.
Ο οργανισµός εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ∆ιεύθυνσης, είτε από κάποιον διαχειριστή, ειδικά
διορισµένο για το έργο αυτό από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

∆ΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ.
Άρθρο 24.
Το τέλος του οικονοµικού έτους είναι στις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ιοίκησης, υποχρεούται να υποβάλλει κάθε
χρόνο, για την έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τους λογαριασµούς
για το προηγούµενο έτος, καθώς και τον προϋπολογισµό για το επόµενο
έτος.
Άρθρο 25.
Κάθε πρόταση που έχει ως στόχο της, τη διάλυση του οργανισµού,
πρέπει να προέρχεται από το τµήµα ∆ιοίκησης ή από τα δύο τρίτα των
τακτικών µελών του σωµατείου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ιοίκησης
πρέπει να παρέχει σε όλα τα τακτικά µέλη, τρίµηνη προειδοποίηση για
την ηµεροµηνία της συνεδρίασης, η οποία θα αποφασίσει για µια τέτοια
πρόταση. Καµία απόφαση για τη διάλυση του σωµατείου δε θα
πραγµατοποιηθεί, εάν δεν ψηφιστεί από την πλειοψηφία των δύο τρίτων
των τακτικών µελών της οργάνωσης. Εάν σε αυτή τη συνάντηση,
ωστόσο, δεν συµµετείχαν τα δύο τρίτα των τακτικών µελών, που είτε
παρίστατο ή εκπροσωπούντο, µια νέα συνεδρίαση θα κληθεί µε τους
ίδιους όρους, όπως η προηγούµενη, από την οποία , έγκυρα και οριστικά,
θα αποφασισθεί σχετικά µε την πρόταση µέσω της πλειοψηφία των
τακτικών µελών που είναι παρόντα. Σε περίπτωση εκούσιας διάλυσης, το

∆ιοικητικό Συµβούλιο θα διορίσει έναν δέκτη και να ορίσει την εξουσία
του. Η εκχώρηση των στοιχείων του ενεργητικού, καθορίζεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο των ∆ιαχειριστών ή σε περίπτωση αποτυχίας, από
το δέκτη.
Άρθρο 26.
Οτιδήποτε δεν είναι λεπτοµερώς καταγεγραµµένο στο σηµερινό
καταστατικό, διέπεται από το νόµο ή το καταστατικό της διαδικασίας.

