
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
του

"Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων
στη Γερμανία α. Σ."

§ 1

Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος

(1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών 
Κοινοτήτων στη Γερμανία α.Σ."

(2) Έδρα του είναι η Βόννη.

(3) Οικονομικό έτος του Ιδρύματος είναι το ημερολογιακό έτος.

(4) Το ίδρυμα πρέπει να καταχωρηθεί στο Μητρώο Συλλόγων του Ειρηνοδικείου 
Βόννης.

|
§ 2

Σκοποί

Το Ίδρυμα επιδιώκει τους ακόλουθους σκοπούς:
(1) Παροχή συμβουλών και βοήθειας στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και 

πολιτιστικών προβλημάτων των Ελλήνων που ζουν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
της Γερμανίας.

(2) Προγραμματισμός και λήψη μέτρων για την καλύτερη κοινωνική και πολιτιστική 
ανάπτυξη των παιδιών και νέων που ζουν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας, των γυναικών και ηλικιωμένων ατόμων και μελών άλλων ομάδων 
ελληνικής εθνικότητας, οι οποίοι δε θα μπορούσαν χωρίς τη βοήθεια άλλων να 
εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή ζωή.

(3) Συντονισμός και εξειδικευμένη προώθηση των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται 
στα τοπικά Πολιτιστικά και Κοινωνικά Ιδρύματα των Ελληνικών Κοινοτήτων. 

(4) Δημιουργία και διατήρηση θεσμών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Ελλήνων 
στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας σε κοινωνικά και πολιτιστικά 
θέματα.

(5) Συγκέντρωση, επεξεργασία και αρχειοθέτηση (τεκμηρίωση) ιστορικών μαρτυριών 
των Ελλήνων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, ιδιαίτερα των 
Ελληνικών Κοινοτήτων και των άλλων αυτοοργανωμένων ομάδων της πολιτιστικής 
και κοινωνικής ζωής.

(6) Βελτίωση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των Ελλήνων στην Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας με την προαγωγή της κατανόησης και του αμοιβαίου 
σεβασμού μεταξύ Γερμανών και Ελλήνων, διαφύλαξη και προάσπιση των 
κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων των Ελλήνων που ζουν στην 
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Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, εντατικοποίηση των διαπολιτιστικών 
συναντήσεων και εξάλειψη των κοινωνικών προκαταλήψεων.

(7) Το Ίδρυμα νοείται ως δευτεροβάθμια οργάνωση των πολιτιστικών και κοινωνικών 
ιδρυμάτων των τοπικών Ελληνικών Κοινοτήτων. Εκτός αυτού το Ίδρυμα επιδιώκει 
άμεσα την πραγματοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών.

§ 3

Ιδιότητα του μέλους

(1) Μέλη του Ιδρύματος μπορούν να γίνουν τα Πολιτιστικά και Κοινωνικά Ιδρύματα των 
κατά  τόπους  Ελληνικών  Κοινοτήτων,  οι  οποίες  είναι  μέλη  της  Ομοσπονδίας 
Ελληνικών Κοινοτήτων (ΟΕΚ) και έχουν αποδεχτεί το καταστατικό - πρότυπο που 
έχει επεξεργαστεί το Ίδρυμα. Στην περιοχή κάθε Κοινότητας μπορεί να ιδρυθεί και να 
αναγνωριστεί  μόνο  ένα  Πολιτιστικό  και  Κοινωνικό  Ίδρυμα.  Τα  Πολιτιστικά  και 
Κοινωνικά Ιδρύματα των τοπικών Κοινοτήτων πρέπει  να είναι  αναγνωρισμένα ως 
κοινωφελή σωματεία.

(2) Εκτός  αυτού οι  κατά  τόπους  Ελληνικές  Κοινότητες  μπορούν να αποκτήσουν την 
ιδιότητα του μέλους, αν δηλωθούν στο Μητρώο Συλλόγων και αναγνωριστούν ως 
κοινωφελή σωματεία.

(3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στην 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας α.Σ. είναι για τη διάρκεια της θητείας τους 
αυτοδίκαια μέλη του Ιδρύματος.

(4) Αρωγόν μέλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μπορεί να γίνει κάθε 
φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  που  υποστηρίζει  τους  σκοπούς  της  §  2  αυτού  του 
Καταστατικού.

(5) Για την  εγγραφή των μελών αποφασίζει  το Διοικητικό Συμβούλιο.  Σε  περίπτωση 
ενστάσεων αποφασίζει οριστικά η επόμενη Γενική Συνέλευση.

(6) Για το ύψος της συνδρομής των μελών αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

(7) Η ιδιότητα του μέλους σύμφωνα με το εδάφιο 1 και 2 παύει, αν ένα Ίδρυμα-μέλος δεν 
εκπληρώνει  πια  τις  φορολογικές  προϋποθέσεις  της  κοινωφέλειας  σύμφωνα με  τις 
§§ 51 επ. της φορολογικής νομοθεσίας.

§ 4

Παύση της ιδιότητας του μέλους

(1) Η ιδιότητα του μέλους παύει με το θάνατο, τη διάλυση, αποχώρηση ή διαγραφή.

(2) Η αποχώρηση γίνεται με γραπτή καταγγελία της ιδιότητας του μέλους προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος του οικονομικού έτους.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει μέλος, αν
α) ενεργεί ενάντια στους σκοπούς που έχουν καθοριστεί στην § 2,
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β) καθυστερεί να πληρώσει τις συνδρομές του ένα χρόνο μετά από προειδοποίηση    
  στην οποία αναφέρεται απειλή διαγραφής.

Το μέλος μπορεί να υποβάλλει ένσταση κατά της διαγραφής στη Γενική Συνέλευση,
η οποία τότε αποφασίζει οριστικά για την περαιτέρω ιδιότητα του μέλους.

§ 5

Κοινωφέλεια

(1) Το Ίδρυμα επιδιώκει αποκλειστικά και άμεσα κοινωφελείς σκοπούς κατά την έννοια 
του κεφαλαίου "σκοποί ευμενούς φορολογικής μεταχείρισης" της φορολογικής 
νομοθεσίας.

(2) Το Ίδρυμα εργάζεται ανιδιοτελώς. Δεν επιδιώκει κατά κύριο λόγο ιδιοτελείς 
οικονομικούς σκοπούς.

(3) Τα χρήματα του Ιδρύματος πρέπει να διατίθενται μόνο για σκοπούς που αναφέρονται 
στο καταστατικό.

(4) Τα μέλη δεν λαμβάνουν παροχές από τους πόρους του Ιδρύματος.

(5) Με την αποχώρησή τους ή τη διάλυση του Ιδρύματος τα μέλη δεν λαμβάνουν μερίδιο 
από την περιουσία του Ιδρύματος.

(6) Δεν επιτρέπεται να ευνοηθεί κανένα άτομο με δαπάνες, που είναι ξένες προς τους 
σκοπούς του Ιδρύματος ή με δυσανάλογα μεγάλες αμοιβές.

(7) Το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα να σχηματίζει από τυχόν πλεόνασμα ή και δωρεές
αποθεματικά για την εκπλήρωση των σκοπών του που αναφέρονται στο καταστατικό.

§ 6

Όργανα του Ιδρύματος

Όργανα του Ιδρύματος είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η 
Συμβουλευτική Επιτροπή.

§ 7

Γενική Συνέλευση

(1) Κάθε μέλος έχει στη Γενική Συνέλευση μία ψήφο.

(2) Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να συγκαλούνται, αν το απαιτεί το συμφέρον 
του Ιδρύματος ή το ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον το 1/4 των 
μελών της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία έχουν το δικαίωμα ψήφου, αναφέροντας και 
τους λόγους.

(3) Η σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης γίνεται γραπτά από το Διοικητικό 
Συμβούλιο το οποίο αποστέλλει τις προσκλήσεις τουλάχιστον 20 μέρες πιο πριν 
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ανακοινώνοντας ταυτόχρονα και την Ημερήσια Διάταξη. Αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις για έκτακτη Γενική Συνέλευση τότε αυτή πρέπει να συγκληθεί άμεσα 
και οι προσκλήσεις πρέπει να σταλούν 20 μέρες πιο πριν.

(4) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με πλειοψηφία των ψηφισάντων, 
εφόσον το καταστατικό δεν καθορίζει άλλο τρόπο.

(5) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν 
καθορίσει τίποτα άλλο η Γενική Συνέλευση.

(6) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Ιδρύματος. Έχει ιδιαίτερα τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) ψήφιση του προϋπολογισμού,
β) απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) καθορισμός της συνδρομής των μελών,
δ) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
ε) εκλογή 3 ελεγκτών ταμείου, οι οποίοι συντάσσουν ετησίως μια έκθεση για το
λήξαν οικονομικό έτος και την υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση,
στ) αποφάσεις για αλλαγή καταστατικού και τη διάλυση του Ιδρύματος,
ζ) αποφάσεις σχετικά με την ιδιότητα του μέλους του Ιδρύματος,
η) αποφάσεις για κανονισμούς λειτουργίας.

§ 8

Το Διοικητικό Συμβούλιο

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 15 μέλη, τον πρόεδρο, τον πρώτο 
αντιπρόεδρο, τον δεύτερο αντιπρόεδρο, τον γραμματέα, τον ταμία και 10 συμβούλους. 
Νόμιμοι εκπρόσωποι του Ιδρύματος σύμφωνα με την § 26 BGB (Αστικού Κώδικα) 
είναι ο πρόεδρος και οι δύο αντιπρόεδροι και μάλιστα ανά δύο από κοινού 
ενεργούντες.

(2) 10 από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για 
ένα έτος. Η επανεκλογή επιτρέπεται.

(3) Τα πέντε μέλη του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας 
Ελληνικών Κοινοτήτων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας α.Σ. είναι 
αυτοδίκαια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία (ΟΕΚ) είναι ο ένας από τους τρείς στο εδάφιο 1 
αναφερόμενους νόμιμους εκπροσώπους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για 
τις αρμοδιότητές του στο Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

(4) Τα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά 
τους και μετά την παρέλευση της θητείας τους μέχρι να εκλεγούν οι διάδοχοί τους ή 
μέχρι να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση την επανεκλογή τους.

(5) Έμμισθοι συνεργάτες του Ιδρύματος δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Δεν μπορούν επίσης να εκλεγούν ως ελεγκτές Ταμείου από την Γενική 
Συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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§ 9

Συμβουλευτική Επιτροπή

(1) Τα αρωγά μέλη του ιδρύματος αποτελούν τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Αν ο αριθμός 
των αρωγών μελών υπερβαίνει τους 500, τότε μπορούν με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης να δημιουργηθούν περιφερειακές Συμβουλευτικές Επιτροπές.

(2) Έργο της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι να συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(3) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 
μια φορά το χρόνο. Οι προσκλήσεις στέλνονται τουλάχιστον 20 ημέρες πιο πριν.

§ 10

Διεύθυνση

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο διευθύνει τις εργασίες του Ιδρύματος στα πλαίσια των 
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει τη διεύθυνση εν μέρει ή στο σύνολό της 
σε συνεργάτες έναντι αμοιβής. Περιεχόμενο και έκταση αυτής της μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων καθορίζονται με υπηρεσιακή εντολή.

(3) Παρά την στο εδάφιο 1 καθορισμένη ρύθμιση λήψεως αποφάσεων με πλειοψηφία το 
Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να προσπαθεί για την κατά το δυνατό ομόφωνη λήψη 
των αποφάσεων.

§ 11

Διάρθρωση

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να δημιουργεί τμήματα ή επιτροπές π.χ. 
ομάδες εργασίας, αν αυτό το απαιτούν οι δραστηριότητες του Ιδρύματος.

(2) Οι δραστηριότητες των τμημάτων ή επιτροπών θα κανονίζονται με εσωτερικό 
κανονισμό, ο οποίος χρειάζεται την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

§ 12

Ιδιότητα μέλους του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα γίνεται μέλος του αναγνωρισμένου ως Κεντρικού Οργανισμού της Ελεύθερης 
Κοινωνικής Μέριμνας "Γερμανικού Οργανισμού Ισότιμης Κοινωνικής Μέριμνας-Κεντρική 
Ομοσπονδία α.Σ." (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Gesamtverband e.V.). Για 
το αν θα γίνει μέλος και άλλων φορέων αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
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§ 13

Συνεργασία με την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων (ΟΕΚ)

(1) Το Ίδρυμα συνεργάζεται στενά σε όλες τις περιπτώσεις που εξυπηρετούν άμεσα και 
αποκλειστικά τους σκοπούς που αναφέρονται στην § 2 με την Ομοσπονδία Ελληνικών 
Κοινοτήτων α.Σ.(ΟΕΚ).

(2) Αν εργαστούν στα πλαίσια της εκπλήρωσης αυτών των καθηκόντων συνεργάτες του 
Ιδρύματος για την ΟΕΚ και αντίστροφα, αυτό θα γίνεται χωρίς απαίτηση πληρωμής 
εξόδων προσωπικού. Έξοδα υλικού που προκύπτουν μπορούν να καταβάλλονται.

§14

Αλλαγή καταστατικού

(1) Για αλλαγές καταστατικού αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Γι' αυτό απαιτείται η 
πλειοψηφία των 2/3 των ψηφισάντων. Ψηφοφορία μπορεί να γίνει μόνο γι' αυτές τις 
προτάσεις αλλαγής του καταστατικού, που έχουν ανακοινωθεί στα μέλη γραπτά μαζί 
με την πρόσκληση για Γενική Συνέλευση. Για τυπικές αλλαγές του καταστατικού που 
απαιτούνται από τα δικαστήρια ή τις αρχές αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

(2) Για αλλαγές του καταστατικού, οι οποίες αλλοιώνουν ή συμπληρώνουν τους σκοπούς 
του Ιδρύματος, πρέπει προηγουμένως να ακουστεί η γνώμη της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής.

(3) Αλλαγές του καταστατικού, οι οποίες αλλοιώνουν ή συμπληρώνουν τους σκοπούς του 
Ιδρύματος, τις διατάξεις για την ιδιότητα του μέλους και τη συνεργασία με την 
Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων, χρειάζονται προτού να τεθούν σε ισχύ τη 
συγκατάθεση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία (ΟΕΚ).

§ 15

Τήρηση πρακτικών

Οι αποφάσεις που παίρνονται στη Γενική Συνέλευση και στις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται στα πρακτικά, υπογράφονται από τον πρακτικογράφο 
και τον πρόεδρο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και στέλνονται στα μέλη 
του εκάστοτε οργάνου.

§ 16

Διάλυση του Ιδρύματος

(1) Η διάλυση του Ιδρύματος μπορεί να αποφασιστεί μόνο από Γενική Συνέλευση που 
συγκλήθηκε γι' αυτό το σκοπό. Για τη διάλυση του Ιδρύματος απαιτείται πλειοψηφία 
3/4 των ψηφισάντων.

(2) Σε περίπτωση διάλυσης ή άρσης των μέχρι τώρα επιδιωκόμενων σκοπών, η περιουσία 
του Ιδρύματος περιέρχεται σ ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή σ άλλο με 
ευμενή φορολογική μεταχείριση Οργανισμό πολιτιστικών δραστηριοτήτων ή της 
αμοιβαίας κατανόησης των λαών.
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Έναρξη της ισχύος

Αυτό το καταστατικό τίθεται σε ισχύ με την καταχώρισή του στο Μητρώο Συλλόγων.

Υπογραφές

Καταχωρίστηκε στο Μητρώο Συλλόγων του Ειρηνοδικείου Βόννης
υπό τον αριθμό μητρώου

20 VR 5826
στις 18 Μαΐου 1988

Βόννη 18 Μαΐου 1988
Υπογραφή 

Δικαστικός υπάλληλος
ως προϊστάμενος Γραφείου Μητρώων

Σφραγίδα του Ειρηνοδικείου Βόννης.

Εκδόθηκε στις 12.11.1988 στη Βόννη
Παρατήρηση: Περιέχονται και οι αλλαγές καταστατικού από 9.9.1989 και 13.10.1991.
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