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ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟ 
 

ΑΡΘΡΟ          ΣΕΛΙΔΑ 
 
1 Ονομασία και έδρα        2 

2 Χώρος δραστηριότητας        2 
3 Έννοια & Σκοπός         2 
4 Κοινωφέλεια                    2   

5 Mέσα επίτευξης στόχων              3 - 4 
6 Απόκτηση ιδιότητας Μέλους                  4  
7 Δικαιώματα και υποχρεώσεις                  4  
8 Απώλεια της ιδιότητας μέλους              4 
9 Εισφορά  εγγραφής και ετήσια συνδρομή      5 
10 Διαγραφή μέλους          5 
11 Επανεγγραφή          5 
12 Περιουσία της Κοινότητας        6 
13 Όργανα           6 
14 Γενική Συνέλευση                6 - 7 
15 Διοικητικό συμβούλιο               7 - 8 
16 Προεδρείο                   8 
17 Εξελεγκτική επιτροπή         9 

18 Εφορευτική επιτροπή         9  
19 Επιτροπές της κοινότητας                   9 
20 Διακανονιστική Επιτροπή                 10 
21 Κοινότητα και Ο.Ε.Κ.                  10 

22 Διάλυση της κοινότητας                  10 
 
 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 

1. Ελληνική κοινότητα Γκέρλινγκεν ΕΚΓΚ 
2. Γενική συνέλευση    ΓΣ 
3. Διοικητικό συμβούλιο   ΔΣ 
4. Προεδρείο     ΠΡ 
5. Ημερήσια διάταξη    ΗΔ 
6. Εξελεγκτική επιτροπή   ΕΕ 
7. Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ο.Ε.Κ. 
8. Εφορευτική επιτροπή   ΕΦ.Ε 

      9.   Διακανονιστική επιτροπή   ΔΕ 
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ΑΡΘΡΟ 1:  

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ Ε∆ΡΑ  

1.  Ο σύλλογος ονοµάζεται Ελληνική Κοινότητα Γκέρλινγκεν (ΕΚΓK).  
      και έχει έδρα το Γκέρλινγκεν.  
2.   Η ΕΚΓΚ έχει αναγνωρισθεί απο τις επίσημες αρχές του Ελληνικού κράτους 
3.   Η ΕΚΓΚ είναι καταχωρηµένη στο αρχείο συλλόγων του Ειρηνοδικείου 
      Λούντβιγκσμπουργκ  µε τον αριθµό  μητρώου VR 732.  
4.   Το εργασιακό έτος είναι το ημερολογιακό έτος.  

ΑΡΘΡΟ 2:  

ΧΩΡΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Η ΕΚΓK αντιπροσωπεύει τους Έλληνες  που ζούν στο Γκέρλινγκεν και τα περίχωρα.  

ΑΡΘΡΟ 3:  

ΕΝΝΟΙΑ & ΣΚΟΠΟΣ 

1. Η Κοινότητα εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Ελλήνων και βοηθά στη επίλυση των  
προβλήματά τους. 
Εργάζεται για την διατήρηση και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και παράδοσης. 
Υποστηρίζει επίσης τη δημιουργία φιλικών σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων και των 
Γερμανών, καθώς και με πολίτες άλλων εθνικοτήτων.  

2. Η κοινότητα υποστηρίζει με όλα τα διαθέσιμα μέσα, το ελληνικό ΤΜΓ του Gerlingen.  
3.   Η κοινότητα είναι πολιτικά, θρησκευτικά και εθνοτικά ουδέτερη. Η ύπαρξή της και οι 
      δραστηριότητές της βασίζονται στις αρχές της δημοκρατίας, της ειρήνης και της διεθνούς 
      κατανόησης.  
4.   Η Κοινότητα προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους της με κάθε διαθέσιμο νομικό μέσο. 
      Υποστηρίζει την πολυπολιτισμική ζωή όλων των πολιτών σε μια ενωμένη Ευρώπη. 

ΑΡΘΡΟ 4  

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΑ 
 

1. Η κοινότητα ακολουθεί αποκλειστικά και άμεσα κοινωφελείς σκοπούς σύμφωνα με το                
φορολογικό κώδικα για „ ειδικές φοροελαφρύνσεις“. 

2.    Η κοινότητα είναι αλτρουϊστική. Δεν επιδιώκei κυρίως δικούς της οικονομικούς στόχους. 
3.    Τα έσοδα  της Κοινότητας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς που είναι 

σύμφωνοι με το καταστατικό.Τα μέλη της δεν λαμβάνουν χορηγία από τα έσοδα.  
4.    Κανείς δεν ξοδεύει ενάντια των στόχων της Κοινότητας και κανείς δεν ευνοείται με 

δυσανάλογα υψηλές αποδοχές. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟΧΩΝ 

Οι στόχοι της Κοινότητας θα επιτευχθούν με τα ακόλουθα μέσα.  
  
 1.     Αγορά ιδιόκτητων χώρων.  
 2.     Διεξαγωγή εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, καλλιτεχνικών  και  

      αθλητικών δραστηριοτήτων, και άλλων διοργανώσεων. 
       3.    Οργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων και σεμιναρίων.  
       4.    Στήριξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των ελληνόπουλων.  
       5.    Δημοσίευση ενός ενημερωτικού δελτίου ή κοινοτικής εφημερίδας.  
       6.    Δημιουργία βιβλιοθήκης.  
       7.    Σύσταση ειδικής επιτροπής για την ελληνογερμανική φιλία και την 
       προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Ελλήνων και των Γερμανών.    
       8.    Κατασκευή Ιστοσελίδας. 

ΑΡΘΡΟ 6  

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ 

 
1.   Μέλος της κοινότητας µπορεί να γίνει κάθε άτοµο ελληνικής καταγωγής και 

υπηκοότητας καθώς και ο/η σύζυγός του, που κατοικεί στο χώρο δραστηριότητας της 
κοινότητας και έχει συµπληρώσει τα 16° έτος της ηλικίας του. 

      α)  οι κοινότητα αποτελείται απο επίτημα μέλη, τακτικά μέλη, έφηβα μέλη και 
            παθητικά μέλη. 
 β)  Πρόσωπα / μέλη που έχουν προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στην κοινότητα 
            μπορούν να ανακυρηχθούν δια μέσου της ΓΣ σε επίτημα μέλη. Τα επίτημα 
            μέλη έχουν τα δικαιώματα των τακτικών μελών αλλά απαλάσσονται της 
            ετήσιας συνδρομής. 
 γ)  τακτικά μέλη, είναι τα μέλη που προσφέρουν ενεργά στην κοινότητα και στις 

            1. Ιαουναρίου του τρέχοντος εργασιακού έτους συμπλήρωσαν το 16°  έτος της 
            ηλικίας τους. 
 δ)   Έφηβα μέλη, είναι τα μέλη που εργάζονται ενεργά για την κοινότητα και 
             κατά τον τρέχον εργασιακό έτος δεν συμπλήρωσαν το 18° έτος της ηλικίας τους. 
 ε)    Παθητικά μέλη, είναι τα μέλη που δεν εργάζονται προσωπικά στην  
             κοινότητα, αλλά γενικά προσφέρουν για την προώθηση των συμφερώντων 
             της κοινότητας. 
 ζ)   Υποστηρικτηκά μέλη, είναι άτομα που υποστηρίζουν οικονομικά την  
             κοινότητα. Υποστηρικτηκά μέλη, μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα. 
  
2.   Για την απόκτηση της ιδιότητας µέλους απαιτείται γραπτή αίτηση προς το  

∆.Σ. της ΕΚΓΚ και η πληρωµή της ετήσιας συνδροµής (ηµερολογιακό έτος).  



ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΚΕΡΛΙΝΓΚΕΝ 

_____________________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________________________ 
Αλλαγή καταστατικού ΕΚΓΚ  από τις 29. Νοεμβρίου 2009 
Εγκριθει απο το Πρωτοδικείο του Ludwigsburg στις  21.01.2010 

Σελίδα 4 από 11 

Για την αίτηση αποφασίζει το ∆.Σ. Σιωπή του ∆.Σ. επί 15ήµερο µετά την υποβολή της 
αίτησης σηµαίνει αποδοχή της αίτησης. Η απόκτηση της ιδιότητας µέλους ισχύει 
αναδροµικά από την µέρα της υποβολής της αίτησης στο ∆.Σ..  

3.   Σε περίπτωση της εµπρόθεσµης απόρριψης (γραπτή και αιτιολογηµένη) µιάς αίτησης, 
µπορεί το άτοµο, που η αίτησή του απορρίφθηκε, να υποβάλλει ένσταση στην αµέσως 
επόµενη Γ.Σ..  
Η ένσταση πρέπει να κατατεθεί γραπτώς στο ∆.Σ. τουλάχιστο επτά (7) µέρες πριν από την 
Γ.Σ.. Η απόφαση της Γ.Σ. είναι οριστική.  

4.   Μέλη που δεν πλήρωσαν την συνδροµή τους για τρία (3) χρόνια µπορούν να 
επαναδραστηριοποιηθούν πληρώνοντας την συνδροµή των τελευταίων δύο (2) χρόνων.  

5.   Το µέλος αποδέχεται µε την προσχώρησή του το καταστατικό της κοινότητας και τους 
σκοπούς της.  

6.   Η κοινότητα προσφέρει στα µέλη της και σε αναξιοπαθούντες Έλληνες την βοήθειά της 
στο µέτρο που τούτο κρίνεται δυνατό από τα όργανά της.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μελών 
 

1. Τακτικά μέλη, επίτιμα μέλη, έφηβα μέλη με την ολοκλήρωση του 16° έτους της ηλικίας 
τους και τα παθητικά μέλη ανευ διακοπής της ιδιότητας μέλους τουλάχιστον για ένα 
χρόνο, έχουν δικαίωμα ψήφου στην γενική συνέλευση. 

2. Υποστηρικτικά μέλη δεν έχουν δικαίωμα ενεργής και παθητικής ψήφου. 
3. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα, να κάνουν αιτήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο, την 

εξελεγκτική επιτροπή και τη γενική συνέλευση. Έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος 
σε όλες τις εκδηλώσεις της κοινότητας. 

4. Τα μέλη υποχρεούνται, 
α) να υποστηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις τους σκοπούς της κοινότητας. 
β) να φροντίζουν και να διαχειρίζονται την περιουσία της κοινότητας με σύνεση. 
γ) να πληρώνουν έγκαιρα την ετήσια συνδρομή. 
δ) να εργάζονται και να συνδράμουν στις εκδηλώσεις της κοινότητας. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΠΩΛΕΙΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

Η ιδιότητα µέλους παύει:  
α. µε γραπτή δήλωση αποχώρησης, που απευθύνεται προς το ∆.Σ. της κοινότητας.  
β. µε διαγραφή, που κοινοποιείται µε συστηµένη επιστολή.  
γ. λόγω θανάτου  
δ. λόγω μετακόμησης. 

      ε.  λόγω καθυστέρησης της συνδροµής τους πάνω από τρία (3) χρόνια. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΙΣΦΟΡΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ  

 
1.  Η Κοινότητα χρεώνει τέλος εγγραφής και μια ετήσια συνδρομή, το ύψος αυτών                                      
 αποφασίζεται  απο την Γ.Σ.. Η αποδοχή του τέλους εγγραφής και της συνδρομής 
 καταβάλεται με την έναρξη της ιδιότητας μέλους. Η ετήσια συνδρομή πρέπει να 
 καταβληθεί έως τις 31 03. του τρέχοντος οικονομικού έτους. 

2.  Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται ολόκληρη σε περίπτωση αποχώρησης, αποκλεισμού ή 
 όταν η εγγραφή γίνει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους.  

3.  Τα νέα εγγραφόμμενα μέλη, παθητικά ή ενεργά αποκτούν όλα τα δικαιώματα και τις 
 υποχρεώσεις, εάν η ετήσια συνδρομή και το τέλος εγγραφής έχουν καταβληθεί στο 
 ακέραιο. Εξαιρέσεις μπορεί να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.  

4.  Τα έφηβα μέλη απαλλάσσονται της ετήσιας συνδρομής.  

5.  Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα κατ 'εξαίρεση σε περίπτωση ανάγκης, να απαλλάξει το νέο 
 μέλος απο την καταβολλή του τέλους εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής, εν μέρει, ή εξ 
 ολοκλήρου. 

6. Η ετήσια συνδρομή είναι € 20,00 ανά οικογένεια  και για τα άτομα που είναι μόνοι τους 
10,00 €. Η οικογένεια περιλαμβάνει τα παιδιά έως 18 ετών που ζουν με τους γονείς τους 
μαζί. 

ΑΡΘΡΟ 10  

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.  Ένα µέλος µπορεί να διαγραφεί όταν αναπτύσσει δραστηριότητες που στρέφονται  
     ενάντια της Κοινότητας και των σκοπών της ή παραβιάζει το καταστατικό της.  
2.  Αίτηση διαγραφής μέλους µπορεί να υποβάλλει κάθε µέλος της Κοινότητας όταν η αίτησή 
     του υποστηρίζεται από τις υπογραφές δέκα (10) επιπλέον µελών.  
3.  Για τις αιτήσεις διαγραφής αποφασίζει οµόφωνα το ∆.Σ..  
4.  Κατά την διάρκεια της διαδικασίας διαγραφής πρέπει να παρέχεται στο προς 
     διαγραφή µέλος η δυνατότητα υπεράσπισής του.  
5.  Κατά της απόφασης διαγραφής του ∆.Σ. µπορεί να υποβληθεί ένσταση στην επόµενη Γ.Σ. 
     της Κοινότητας. Η ένσταση πρέπει να κατατεθεί γραπτώς στο ∆.Σ. τουλάχιστο επτά (7) 
     µέρες πριν από την Γ.Σ.. Η απόφαση της Γ.Σ. είναι οριστική.  
6.  Μέχρι την απόφαση της Γ.Σ. αναστέλλονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του προς  
     διαγραφή µέλους, εφόσον έχει υποβάλλει ένσταση.  
7.  Κάθε διαγραφή πρέπει να επικυρώνεται από την αµέσως επόµενη Γ.Σ..  
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ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ  

1.  Για την επανεγγραφή διαγραµµένου µέλους αποφασίζει η Γ.Σ. της Κοινότητας.  
2.  Η επανεγγραφή ισχύει ως νέα εγγραφή. Γι αυτήν ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 
     αυτού του καταστατικού.  

 

ΑΡΘΡΟ 12  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

1. Όλες οι εισφορές, συνδρομές, συνεισφορές και η περιουσία της κοινότητας 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες και τους σκοπούς της κοινότητας. 

 
2. Κανείς δεν μπορεί να ευνοηθεί, με δαπάνες που δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς της 

Κοινότητας ή με δυσανάλογα υψηλές αποδοχές.  
 

ΑΡΘΡΟ 13  

ΟΡΓΑΝΑ 

Όργανα της κοινότητας είναι:  
α. Γενική συνέλευση (Γ.Σ.)  
β. Διοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) 
γ. Εξελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε.) 

δ. Διακανονιστική επιτροπή  (ΔΕ) 

ΑΡΘΡΟ 14  

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Ανώτατο όργανο της κοινότητας είναι η γενική συνέλευση των µελών, που  
αποφασίζει για όλα τα ζητήµατα. 

  
1. Στις αρµοδιότητες της Γ.Σ. ανήκουν:  

α.  η αποδοχή ή η απόρριψη του απολογισµού του ∆.Σ. και της Ε.Ε.  
β.  η απαλλαγή ή µη απαλλαγή του απερχόµενου ∆.Σ. και της Ε.Ε.  
γ.  αποφασίζει σε προτάσεις προς ψήφιση του ∆.Σ. και µεµονοµένων µελών της Γ.Σ. 
δ.  η αλλαγή του καταστατικού ή άρθρων του  
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ε.   η εκλογή των µελών του ∆.Σ., της Ε.Ε., της Εφορευτικής Επιτροπής και  
      των αντιπροσώπων για την Οµοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων (Ο.Ε.Κ.).  

 
 
2. Η Γ.Σ. συγκαλείται:  

α.  τουλάχιστο µια φορά το χρόνο, κατά κανόνα τους τρείς (3) πρώτους µήνες του  
      ηµερολογιακού έτους  

 β.  µε απόφαση του ∆.Σ.  
γ.  όταν το ζητήσει µε γραπτή αίτηση προς το ∆.Σ. το 1/4 των οικονοµικά  

      τακτοποιηµένων µελών. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι  
                σύγκλησης και η ηµερήσια διάταξη της Γ.Σ.. Στην περίπτωση αυτή, το ∆.Σ.  

    υποχρεώνεται να συγκαλέσει το αργότερο µέσα σ’ ένα µήνα από την υπο- 
     βολή της αίτησης Γ.Σ. µε τα προτεινόµενα θέµατα ηµερήσιας διάταξης (Η.∆.).  

3.   Η σύγκληση και τα θέµατα της Η.∆. της Γ.Σ. γνωστοποιούνται από το ∆.Σ. γραπτώς, 
τουλάχιστο τέσσερις (4) βδοµάδες πριν από την ηµεροµηνία που θα συνέλθει η Γ.Σ.. Η 
ηµερήσια διάταξη (Η.∆.) της Γ.Σ. καθορίζεται από το ∆.Σ.. Προτάσεις για την Η.∆. που 
έγιναν έγκαιρα από µέλη της κοινότητας, αλλά δεν συµπεριλήφθηκαν στην 
προτεινόµενη από το ∆.Σ. ηµερήσια διάταξη, µπορούν να τεθούν στην Γ.Σ. προς ψήφιση.  

4.   Η Γ.Σ. έχει απαρτία, εφόσον έχει συγκλιθεί κανονικά, σύµφωνα µε το άρθρο 14, 
παράγραφος 2 και 3 αυτού του καταστατικού και είναι παρόντα τα 50 % + 1 από τα µέλη 
της κοινότητας που είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα. Αν δεν υπάρχει απαρτία, 
διεξάγεται ξανά µετά από µία (1) ώρα και η Γ.Σ. µπορεί να αποφασίσει ανεξάρτητα από 
τον αριθµό των παρόντων οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών.  

5.    Τις εργασίες της Γ.Σ. ανοίγει το ∆.Σ., αφού διαπιστωθεί από την Ε.Ε. η εγκυρότητα και η 
απαρτία της. Για την διεύθυνση των εργασιών της Γ.Σ. εκλέγεται τριµελές προεδρείο µε 
το σύστηµα της απλής αναλογικής. Το προεδρείο είναι υπεύθυνο για την κράτηση των 
πρακτικών της Γ.Σ.. Τα πρακτικά υπογράφονται από το προεδρείο της Γ.Σ. και µπορεί να 
τα δει κάθε µέλος της κοινότητας.  

      Ακολούθως το προεδρείο παραδίνει τα πρακτικά στο παλιό ∆.Σ..  
6.   Οι ψηφοφορίες γίνονται µε ανάταση του χεριού. Αν ζητηθεί τουλάχιστο από το 1/5 των 

παρόντων δικαιούµενων ψήφου µελών, γίνεται γραπτή, µυστική ψηφοφορία.  
7.   Η εκλογή των οργάνων της κοινότητας και των αντιπροσώπων για την Ο.Ε.Κ. γίνεται 

κάθε δύο (2) χρόνια, ταυτόχρονα με τη Γ.Σ. µε το σύστηµα της απλής αναλογικής.  
8.   Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων δικαιούµενων ψήφου 

µελών. 
9.   Το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι καθώς και το δικαίωµα ψήφου στις Γ.Σ.     
 έχουν µόνο τα οικονοµικά τακτοποιηµένα µέλη. Νέα µέλη έχουν το δικαίωµα 
      του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθώς και δικαίωµα ψήφου στις Γ.Σ., εφόσον 
    έγιναν µέλη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) µέρες πριν την Γ.Σ..  
10. Απόφαση για αλλαγή του καταστατικού προϋποθέτει πλεοψηφεία τριών τετάρτων  
      (¾) των ψηφισάντων μελών. 
   
11. Τη Γ.Σ. µπορεί να παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Ο.Ε.Κ. µε δικαίωµα λόγου. 

 



ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΚΕΡΛΙΝΓΚΕΝ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
Αλλαγή καταστατικού ΕΚΓΚ από την Γενική Συνέλευση στις  05 Απριλίου 2009 

 

Σελίδα 8 από 11 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (∆.Σ.)  

Το ΔΣ της Κοινότητας αποτελείται απο 7 μέλη, εξ αυτών ο Πρόεδρος, ο Αντιπτόεδρος,            
ο Γραμματεύς και ο Ταμίας. 
1.   Η συγκρότηση του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. ως θεσμικό όργανο πρέπει να   
 πραγματοποιηθεί  εντός δέκα 10 ημερών από την εκλογή του. Η συγκρότηση           
 ξεκινά με την παρουσία όλων των νεοεκλεγέντων μελών του διοικητικού συμβουλίου.  
2.  Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Η αποχή δεν συνυπολογίζεται.  
 Σε περίπτωση ισοψηφίας, καθοριστική είναι η ψήφος του προέδρου.  
3.   Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης μέλους απο το Δ.Σ., τότε το Δ.Σ. ορίζει ένα   
 αναπληρωματικό μέλος μέχρι τις επόμενες εκλογές, κατά την επόμενη Γενική 
 Συνέλευση.  
4.  Το Δ.Σ. μπορεί να ιδρύσει επιτροπές για την διεκπεραίωση ειδικών εργασιών. Οι 
 επιτροπές επεξεργάζονται σχέδια, κανονισμούς και άλλα έγγραφα για το Δ.Σ.  και 
 δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τις προεπιλογές του  Δ.Σ. και συμβάλουν στην 
 εφαρμογή τους.  
5.  Η επανεκλογή μέλος στο  Δ.Σ. είναι δυνατή, αλλά η συνεχόμενη θητεία του 
 περιορίζεται σε (3) χρονικές περιόδους.  
6.   Το Δ.Σ. συνέρχεται κατά κανόνα μία φορά το μήνα, και έχει απαρτία εφόσον   
 είναι παρόντα πάνω από το ήμισυ των μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με 
 απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, καθοριστική είναι η ψήφος του 
 προέδρου.  
7.   Μέλη του Δ.Σ. που απουσιάζουν αδικαιολόγητα για τρείς (3) μήνες από την 
 συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή σε περίπτωση παραίτησης, αντικαθίστανται από τα 
 αναπληρωματικά μέλη.  
8.   Πολλαπλά καθήκοντα Δ.Σ.  δεν μπορούν να  αναληφθούν απο  ένα άτομο.  
9.   Περαιτέρω ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν σε έναν Κανονισμό λειτουργείας, χωρίς  
 να είναι απόσπασμα του καταστατικού. 

 
ΑΡΘΡΟ 16 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (ΠΡ) 
1.   Toν Προεδρείο αποτετελείται από:  
 
α)  τον πρόεδρο 
β)  τον αντιπρόεδρο  
γ)  τον γραµµατέα 
δ)  τον ταµία  
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Το Προεδρείο αντιπροσωπεύει την Κοινότητα και σχηματίζει το ΔΣ σύμφωνα με την  
§ 26 BGB. 
Κάθε μέλος του προεδρείου αντιπροσωπεύει μόνο του την Κοινότητα.  
 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ  
 
α)  Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις.  
      Η πρόσκληση γίνεται γραπτώς, αναφέρεται η ημερήσια διάταξη (ΗΔ) και  
 αποστέλλεται τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η Η.Δ. μπορεί να 
 επεκταθεί. Ο Πρόεδρος ηγείται των συνεδριάσεων και υπογράφει τα πρακτικά μαζί
 με τον πρακτικογράφο. 
β)   Ο Αντιπρόεδρος αντιπροσωπεύει τον Προέδρο σε περίπτωση απουσίας του.   
γ)   Ο γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, τηρεί τα πρακτικά των 

 συνεδριάσεων και  διαχειρίζεται το αρχείο της κοινότητας.  
      δ)   Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, για τις εισφορές 
 /συνδρομές  των μελών και για την εγκυρη πληρωμή των λογαριασμών  της
 κοινότητας. 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.) 

1.   Η Ε.Ε. ελέγχει το ταµείο της κοινότητας. Για το αποτέλεσµα κάθε ελέγχου οφείλει να 
ενηµερώνει το ∆.Σ.. Αν διαπιστωθούν ανωµαλίες, καλεί τα µέλη του ∆.Σ. σε συνεδρίαση.  
Αν η συνεδρίαση δεν επιφέρει ικανοποιητική ρύθµιση των ανωµαλιών, η Ε.Ε. έχει την 
υποχρέωση να συγκαλέσει Γ.Σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού. Η 
απερχόµενη Ε.Ε. παρουσιάζει έκθεση ελέγχου στην Γ.Σ..  

2.   Η Ε.Ε. υποχρεούται ανά διαστήµατα έξι (6) µηνών να παρουσιάζει έκθεση για τα 
οικονοµικά της κοινότητας στις συνεδριάσεις του ∆.Σ.. Υποχρεούται επίσης στα ίδια 
διαστήµατα να ενηµερώνει και να ελέγχει το βιβλίο ταµείου της κοινότητας.  

3.   Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία (3) µέλη και εκλέγεται για δύο (2) χρόνια από την Γ.Σ. µε το 
σύστηµα της απλής αναλογικής. Τα µέλη της δεν µπορούν να ανήκουν ταυτόχρονα και 
στο ∆.Σ..  

4.   Η Ε.Ε. εκλέγει πρόεδρο, αναπληρωτή πρoέδρου και γραµµατέα  

 
ΑΡΘΡΟ 18  

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΦ.Ε.)  

 

1.   Η ΕΦ.Ε εκλέγεται από την Γ.Σ.. 
2.   Ο αριθµός των µελών της ΕΦ.Ε. είναι τρία (3) και ορίζονται από την Γ.Σ..  
3.   Η ΕΦ.Ε. είναι αρµόδια για την διεξαγωγή των εκλογών.  
4.   Οι αρµοδιότητές της παύουν µε την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσµατος. 
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5.   Τις εργασίες της κοινότητας διευθύνει µέχρι την συγκρότηση του ∆.Σ. σε σώµα,  
 το παλιό ∆.Σ..  
 
6.   Η ΕΦ.Ε δεν έχει κατά την διάρκεια της θητείας της το δικαίωµα εκπροσώπησης 

της κοινότητας προς τα έξω.  

ΑΡΘΡΟ 19  

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  

1.   Για την επιτυχία των σκοπών και τον καλύτερο συντονισµό των δραστηριοτήτων του, το 
∆.Σ. έχει το δικαίωµα να δηµιουργεί επιτροπές (π.χ. επιτροπή νεολαίας,  επιτροπή 
γυναικών, πολιτιστική επιτροπή, αθλητική επιτροπή κ.ο.κ.), οι οποίες οφείλουν να 
ενεργούν σύµφωνα µε το καταστατικό και στα πλαίσια των αποφάσεων του ∆.Σ. Οι 
επιτροπές στηρίζονται οικονοµικά και ηθικά απο το Δ.Σ.. 

2.   Την ευθύνη λειτουργίας των επιτροπών εχει το ∆.Σ., για την μεταξύ τους συνεργασία 
επεξεργάζονται απο κοινού κανονισµούς λειτουργίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΔΕ)  
 
      1.  Η Κοινότητα ιδρύει, για την εξώδικη διευθέτηση των διαφορών με τα μέλη της μια 
 διακανονιστική επιτροπή και είναι απαραίτητο να ζητηθεί η συμβουλή της πριν γίνει 
 προσφυγή σε τακτικό δικαστήριο. Η συμβουλή της ΔΕ δεν περιορίζει την μετέπειτα  
 προσφυγή σε  τακτικό δικαστήριο. Η ΔΕ δραστηροποιήται κυρίως σε παραβάσεις του 
 καταστατικού της Κοινότητας και για άλλες παραβιάσεις των κανονισμών της 
 Κοινότητας, όπου δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις.  
      2.    Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων επεξεργάζεται και προτείνει λύσεις για την επίλυση 
 διαφορών, και υποβάλλονται γραπτώς προς το διοικητικό συμβούλιο.  
      3.    Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνιστά το ύψος μέτρων κύρωσης.  
      4.    Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποτελείται από τρία μέλη που διορίζονται από τη 
 γενική συνέλευση των μελών και απαρτίζεται από τον πρόεδρο και 2 μέλη. 
 Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορούν να ανήκουν στην ΕΝΘ.  
      5.    Προσφυγή στο αρμόδιο όργανο για νομικά ζητήματα δικαιούται να κάνει:  
 Α) κάθε μέλος (άρθρο 5 της Καταστατικού)  
 Β) το διοικητικό συμβούλιο της Κοινότητας. 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο.Ε.Κ. 

Η κοινότητα είναι µέλος της Οµοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων (Ο.Ε.Κ.) στην Γερµανία 
και αναγνωρίζει και αποδέχεται το καταστατικό και τους σκοπούς της.  
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ΑΡΘΡΟ 22  

∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  

1.  ∆ιάλυση της κοινότητας µπορεί να αποφασίσει µόνον η Γ.Σ. που συγκλήθηκε κανονικά 
και ιδιαίτερα για το σκοπό αυτό.  

2.   Για την απόφαση διάλυσης απαιτείται πλειοψηφία των 4/5 των  δικαιούµενων ψήφου 
µελών. 

3.   Εαν δεν προσέλθουν στη Γ.Σ. τα 4 /5 των δικαιούμενων ψήφου μέλη, συγκαλείται νέα 
Γ.Σ. και τότε αποφασίζουν τη διάλυση τα 4 /5 των παρόντων μελών. 

4.   Για την τύχη της περιουσίας της κοινότητας αποφασίζει η Γ.Σ.. Η περιουσία  διατίθεται 
για κοινωφελείς σκοπούς. Η Αποφάση για την µελλοντική διάθεση της περιουσίας 
απαιτεί την σύμφωνη συγκατάθεση της εφορίας του Λούντβιγκςμπουργκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παρών Καταστατικό εγκρίθει απο το Πρωτοδικείο του Λούντβιγκσμπουργκ 

και κατχωρήθηκε στις 21.01.2010 


