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ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 

HAMBURG-HARBURG α.σ. 

 

 
Άρθρο 1: Όνοµα, έδρα και περιοχή. 
 

α) Ο Σύλλογος φέρει το όνοµα "Σύλλογος Ελλήνων Γονέων και Κηδεµόνων 

Hamburg-Harburg α.σ." 

β) Ο Σύλλογος έχει έδρα την πόλη του Hamburg και είναι δηλωµένος στο 

Ειρηνοδικείο της πόλης. 

γ) Γεωγραφικά η περιοχή δράσης εκτείνεται στην παροικία του Hamburg- Harburg. 

 

 

Άρθρο 2: Σκοποί του Συλλόγου. 
 

α) Ο Σύλλογος αποσκοπεί στη συσπείρωση όλων των γονέων και κηδεµόνων της 

παροικία του Harburg για την πληροφόρηση και την προώθηση των 

προβληµάτων που αφορούν τη σχολική και παραπέρα επαγγελµατική, τεχνική 

και πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και µόρφωση των παιδιών τους. 

β) Η προβολή των αιτηµάτων τους στις Γερµανικές και Ελληνικές αρχές, καθώς 

και στην κοινή γνώµη. 

γ) Η δηµιουργία όλων των προϋποθέσεων που θα βοηθήσουν τα ελληνόπουλα που 

ζουν στην Γερµανία να µορφωθούν σωστά και ολοκληρωµένα, ώστε να µη 

διαφέρουν στις γνώσεις και γλωσσικά από τα ελληνόπουλα της πατρίδας. 

δ) Η διατήρηση των κοινωνικών και πολιτιστικών µας παραδόσεων µέσα από 

αποτελεσµατική σχολική µόρφωση. 

ε) Η ανάπτυξη πνεύµατος αλληλεγγύης και συνεργασίας και στην καλλιέργεια 

δηµοκρατικής συνείδησης ανάµεσα στα ελληνόπουλα. 

στ) Η σύσφιγξη των σχέσεων ανάµεσα στα παιδιά Ελλήνων, Γερµανών και άλλων 

ξένων γονέων. 



ζ) Η επισήµανση των ελλείψεων στα σχολεία και στον εφοδιασµό τους µε 

σύγχρονα µέσα διδασκαλίας, ανάλογες αίθουσες και αριθµό κατάλληλων 

εκπαιδευτικών, στην ίδρυση και οργάνωση βιβλιοθήκης κτλ.. 

η) Ο Σύλλογος εργάζεται ανιδιοτελής, και δεν επιδιώκει δικούς του οικονοµικούς 

σκοπούς. 

 

 

Άρθρο 3: Μέσα για την επιτυχία των σκοπών. 
 

α) Για την επιτυχία των σκοπών του ο Σύλλογος στηρίζεται στη συµµέτοχη και 

ενότητα των γονέων. 

β) Ο Σύλλογος συνεργάζεται µε αντίστοιχους φορείς Ελλήνων και αλλοδαπών 

άλλων εθνικοτήτων για την κοινή προώθηση των προβληµάτων, που αφορούν 

την προσχολική και σχολική εκπαίδευση και µόρφωση και το επαγγελµατικό 

µέλλον των παιδιών τους. 

γ) Ο Σύλλογος διοργανώνει εκδηλώσεις και διαλέξεις µε σκοπό την προβολή και 

επεξεργασία των εκπαιδευτικών προβληµάτων καθώς επίσης και ψυχαγωγικές, 

καλλιτεχνικές και µορφωτικές εκδηλώσεις για τη διατήρηση και καλλιέργεια του 

λαϊκού µας πολιτισµού. 

δ) Τα µέσα του Συλλόγου επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν µόνο για τους σκοπούς 

που ορίζει το καταστατικό. 

ε) Τα µέλη του Συλλόγου δεν επιτρέπεται να δέχονται καµία δωρεά από τα µέσα 

του Συλλόγου. 

στ) ∆εν επιτρέπεται να ευνοηθεί µε έξοδα του Συλλόγου κανένα πρόσωπο είτε για 

λόγους ξένους προς τους σκοπούς του Συλλόγου είτε µε υπέρµετρες 

αποζηµιώσεις. 

 

 

Άρθρο 4: Μέλη του Συλλόγου. 
 

α) Μέλη του Συλλόγου, αφού υποβάλουν γραπτή αίτηση, µπορούν να γίνουν όλοι 

οι γονείς και κηδεµόνες παιδιών ελληνικής καταγωγής ή παιδιών που έχουν ένα 

τουλάχιστον γονέα ελληνικής καταγωγής, είναι κάτοικοι του Αµβούργου µε 

νόµιµη παραµονή και εφόσον τα παιδιά τους παρακολουθούν τµήµατα 

ελληνόγλωσσης παιδείας σε Γερµανικά ή Ελληνικά σχολεία, ή ακόµη όλα τα 

άτοµα που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του Συλλόγου. Οι κηδεµόνες 

µπορούν να είναι ενήλικες ελληνικής καταγωγής εφόσον έχουν γραπτή 

συγκατάθεση των γονέων οι οποίοι δεν διαµένουν στην πόλη του Αµβούργου. 



β) Τακτικά είναι τα µέλη του Συλλόγου που είναι οικονοµικά τακτοποιηµένα 

απέναντι στο Σύλλογο. 

 

 

Άρθρο 5: ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών. 
 

α) Τα µέλη του Συλλόγου έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις. 

β) Τα µέλη έχουν το δικαίωµα να εκλεγούν και να εκλέγονται στα όργανα του  

Συλλόγου. Στις εκλογές για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) και το Εποπτικό 

Συµβούλιο (Ε.Σ.) µπορούν να εκλέξουν µόνο τα τακτικά µέλη του Συλλόγου. 

γ) Τα µέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωµένα να τηρούν τις καταστατικές αρχές και 

τους σκοπούς του Συλλόγου, να παίρνουν µέρος όσο είναι δυνατό στις 

εκδηλώσεις του Συλλόγου και να πληρώνουν τακτικά τη συνδροµή τους. 

δ) Το ύψος της συνδροµής καθορίζεται από Γενική Συνέλευση. Σε καµία 

περίπτωση δεν µπορεί να είναι κάτω από 2 Γ.Μ. ή πάνω από 10 Γ.Μ. το µήνα. 

ε) Τα µέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωµα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις 

τους και να κανουν προτάσεις στα όργανα του Συλλόγου για οποιοδήποτε θέµα 

αφόρα το Σύλλογο. 

στ) Οι γονείς και κηδεµόνες Ελλήνων µαθητών σε σχολεία στην περιοχή του 

Συλλόγου συµµετέχουν στις αντίστοιχες σχολικές επιτροπές και φροντίζουν για 

την επιβολή µιας ενιαίας γραµµής στη λύση των προβληµάτων που τους αφόρα. 

 

 

Άρθρο 6: Απώλεια της ιδιότητας του µέλους. 
 

α) Με αίτηση του µέλους. 

β) Με οριστική αποχώρηση του µέλους από τη περιοχή του Συλλόγου. 

γ) Σε κοινή συνεδρίαση ∆.Σ. και Ε.Σ. και µε πλειοψηφια 2/3 των µελών των δυο 

οργάνων, µπορεί να ανασταλεί η ιδιότητα του µέλους του Συλλόγου για 

ενέργειές του ενάντια στις αρχές και στους σκοπούς του Συλλόγου και οι οποίες 

δυσφηµούν ή εκθέτουν τον Σύλλογο. Η αναστολή ισχύει µέχρι την έναρξη της 

επόµενης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, η οποία πρέπει να αποφασίσει 

σχετικά. Αν η επόµενη Γ.Σ. δεν ασχοληθεί µε το θέµα, η αναστολή παύει 

αυτόµατα να ισχύει. 

δ) Η ιδιότητα του µέλους µπορεί να αφαιρεθεί µε απόφαση της Γ.Σ. µετά από 

γραπτή και αιτιολογηµένη καταγγελία ενός ή περισσότερων µελών του 

Συλλόγου. Η καταγγελία κατατίθεται στο ∆.Σ. το οποίο υποχρεούται να τη 



συµπεριλάβει στην Ηµερήσια ∆ιάταξη (Η.∆.) της επόµενης Γ.Σ. Καταγγελίες ή 

ενστάσεις µπορούν να ληφθούν υπόψη στην επόµενη Γ.Σ. αν έχουν κατατεθεί το 

αργότερο δυο βδοµάδες πριν από τη Γ.Σ. Η καταγγελία κοινοποιείται στον 

καταγγελλόµενο όπου του γνωστοποιείται η διαδικασία που προβλέπει το 

καταστατικό σ' αυτή την περίπτωση. 

ε) Ο καταγγελλόµενος έχει το δικαίωµα να υπερασπίσει τον εαυτό του. 

 

 

Άρθρο 7: Όργανα του Συλλόγου 
 

α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) 

β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) 

γ) Το Εποπτικό Συµβούλιο (Ε.Σ.) 

 

 

Άρθρο 8: Λειτουργία των οργάνων. 
 

α) Η Γενική Συνέλευση 

1. Η Γ.Σ. των µελών είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Αναθέτει για το 

χρονικό διάστηµά µεταξύ δυο Γ.Σ. του Συλλόγου την πραγµατοποίηση των 

αποφάσεων της, την υλοποίηση του προγράµµατος δράσης που ενέκρινε. Η Γ.Σ. 

καθορίζει επίσης τα πλαίσια µέσα στα οποία κινείται και δρα το ∆.Σ. στις 

σχέσεις του προς τα έξω. Μετά από προτάσεις η Γ.Σ. συγκροτεί ειδικές 

επιτροπές µελέτης και προώθησης προβληµάτων εκπαίδευσης των 

Ελληνόπουλων. Συµπεράσµατα και προτάσεις των επίτροπων µπαίνουν στην 

κρίση της επόµενης Γ.Σ. 

2. Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά µια φορά το χρόνο στις αρχές της σχολικής 

περιόδου, το αργότερο µέχρι τέλη Σεπτέµβρη. Η σύγκληση της Γ.Σ. γίνεται από 

το ∆.Σ. το οποίο είναι υποχρεωµένο να ανακοινώσει γραπτώς την ηµερήσια 

διάταξη της συνέλευσης δυο βδοµάδες πριν. Στην τακτική Γ.Σ. γίνεται 

απολογισµός και απαλλαγή του ∆.Σ. για ένα χρόνο. Κάθε δεύτερη τακτική Γ.Σ. 

έκτος από απολογισµό και απαλλαγή του ∆.Σ. γίνονται και εκλογές για την 

ανάδειξη νέου ∆.Σ. Η διάρκεια της θητείας του ∆.Σ. είναι διετής. 

3. Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται: 

i. Από το ∆.Σ. 

ii. Εφόσον το ζητήσει το 1/3 των µελών του Συλλόγου µε αίτηση προς το ∆.Σ. 

η οποία θα πρέπει να περιέχει και την ηµερήσια διάταξη. Στην περίπτωση 



αυτή το ∆.Σ. είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. και µε την 

ηµερήσια διάταξη που ζητήθηκε το αργότερο σε 15 µέρες. 

4. Η Γ.Σ. µπορεί να λειτουργήσει σαν όργανο όταν βρίσκεται σε απαρτία. Έχει δε 

απαρτία, αν δηλωθεί στους καταλόγους και βρίσκεται στην αίθουσα το 40% των 

τακτικών µελών. Σε περίπτωση µη απαρτίας η Γ.Σ. συγκαλείται αυτόµατα και µε 

ευθύνη του ∆.Σ. σε 8 µέρες και υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθµό των 

παρευρισκόµενων µελών. 

5. Η Γ.Σ. εκλέγει τον πρόεδρο της Γ.Σ. και τον πρακτικογράφο. Ο πρόεδρος 

διευθύνει τη συζήτηση και έχει την ευθύνη για την οµαλή διεξαγωγή της. Ο 

παρκτικογράφος κρατά συνοπτικά πρακτικά της διαδικασίας όπου γράφονται 

απαραίτητα τα αποτελέσµατα των ψηφοφοριών και οι αποφάσεις. Μέχρι να 

εκλεγεί το προεδρείο της Γ.Σ. τη διαδικασία κρατά ο πρόεδρος του Συλλόγου, σε 

περίπτωση απουσίας του ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας και των 

δυο ο γραµµατέας. 

6. Τα πρακτικά της Γ.Σ. υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον πρακτικογράφο 

της Γ.Σ. και παραδίνονται στο ∆.Σ. το αργότερο την επόµενη συνεδρίαση του. 

7. Ολες οι αποφάσεις παίρνονται µε απλή πλειοψηφία έκτος από τις περιπτώσεις 

που ορίζονται ρητά από το καταστατικό. 

8. Για την διεξαγωγή της εκλογής του ∆.Σ. και Ε.Σ. καθώς και αντιπρόσωπων του 

Συλλόγου για δευτεροβάθµια όργανα, ορίζεται από τη Γ.Σ. τριµελής Εφορευτική 

Επιτροπή (Ε.Ε.). Εφόσον ζητηθεί από τρία µέλη της Γ.Σ. έγγραφα εκλέγεται η 

Ε.Ε. µε τη διαδικασία εκλογής ∆.Σ. και Ε.Σ. Οι εκλογές για το ∆.Σ. και το Ε.Σ. 

γίνονται µε µυστική ψηφοφορία. Ταυτόχρονα µε την καταµέτρηση η Ε.Ε. 

σφραγίζει και µονογραφεί τα ψηφοδέλτια. Με την ανακοίνωση των 

αποτελεσµάτων συντάσσει αµέσως πρωτόκολλο διεξαγωγής των εκλογών και το 

παραδίνει µαζί µε τα ψηφοδέλτια στον πρόεδρό της Γ.Σ. ο οποίος υποχρεούται 

να τα παραδώσει στο ∆.Σ. το αργότερο στην επόµενη συνεδρίαση του. 

 

β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

1. Το ∆.Σ. εκλέγεται µε µυστική ψηφοφορία. Η θητεία του διαρκει δυο χρονιά. Η 

Γ.Σ. ή το ίδιο το ∆.Σ. κανονίζει τις κανονικές του συνεδριάσεις. 

2. Το ∆.Σ. αποτελείτε από 5 µέλη. 

3. Το ∆.Σ. είναι όργανο αποφασιστικό και εκτελεστικό στα πλαίσια του 

καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 

4. Ο πρόεδρός του και οι αναπληρωτές του είναι το ∆.Σ. σύµφωνα µε τον §26 

BGB. Ο καθένας µόνος του εκπροσωπεί τον Σύλλογο. 

5. Το νεοεκλεγόµενο ∆.Σ. συνέρχεται µέσα σε 10 µέρες µετά τη Γ.Σ. µε ευθύνη 



πλειοψηφιάζοντος σύµβουλου για να συγκροτηθεί σε σώµα. Οι ψηφοφορίες για 

την ανάληψη των υπευθυνοτήτων είναι µυστικές. Το ∆.Σ. εκλέγει µεταξύ των 

µελών του µε απλή πλειοψηφία και κατά σειρά: 

• τον Πρόεδρο, 

• τον Γραµµατέα, 

• τον Ταµία, 

• τα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. 

Ο Γραµµατέας και ο Ταµίας µπορούν να καθοριστούν αντικαταστάτες. 

6. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και µπορεί να παίρνει αποφάσεις όταν είναι 

παρόντα πάνω από τα µισά µέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται µε απλή 

πλειοψηφία και οι ψηφοφορίες είναι µυστικές. 

7. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο και προς τα έξω (§26 BGB), καλεί και 

διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. και συνυπογράφει µε το Γραµµατέα τα 

πρακτικά και τα διάφορα έγγραφα. 

8. Ο Αντιπρόεδρος -σε περίπτωση β' Αντιπροέδρου αναπληρώνει ο ένας τον άλλον- 

αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή ασθένειας. 

9. Ο Γραµµατέας έχει την ευθύνη της αλληλογραφίας, συνυπογράφει µαζί µε τον 

Πρόεδρο τα εξερχόµενα έγγραφα και έχει την ευθύνη του Αρχείου. 

10. Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος για το βιβλίο οικονοµικών και για τις συνδροµές των 

µελών καθώς και τις πληρωµές του Συλλόγου. Εισπράττει και πληρώνει µόνο 

βάσει αποδείξεων. Όταν πρόκειται να πληρώσει µεγάλο ποσό, πάνω από 2.000,- 

Γ.Μ., πρέπει να έχει απόφαση της Γ.Σ. 

 

γ) Το Εποπτικό Συµβούλιο 

1. Το Ε.Σ. αποτελείται από τρία µέλη. Εκλέγει τον Πρόεδρό του στην πρώτη 

σύγκληση του σε σώµα. Εκλέγεται µαζί µε το ∆.Σ. για δυο χρόνια. 

2. Το Ε.Σ. ελέγχει και εποπτεύει τα οικονοµικά του Συλλόγου, ελέγχει τον ταµία, 

όποτε αυτό κρίνει σκόπιµο και υποχρεούται να παρουσιάσει έκθεση για τα 

οικονοµικά µετά από σχετικό έλεγχο κατά τον απολογισµό και την απαλλαγή 

του απερχοµένου ∆.Σ. 

3. Ο Πρόεδρος του Ε.Σ. καλείται και µπορεί να παίρνει µέρος στις συνεδριάσεις 

του ∆.Σ. µε δικαίωµα λόγου. 

4. Σε περίπτωση παραίτησης ή καθαίρεσης της πλειοψηφίας ή όλου του ∆.Σ. το 

Ε.Σ. υποχρεούται µέσα σε 14 µέρες να συγκαλέσει Γ.Σ. για εκλογή νέου ∆.Σ. 

  



Άρθρο 9: Εκλογή οργάνων του Συλλόγου. 
 

α) Οι εκλογές για την ανάδειξη του ∆.Σ. και του Ε.Σ. γίνονται µε ενιαίο 

ψηφοδέλτιο. Επιτρέπονται 1-5 σταυροί προτίµησης. 

β) Οι αµέσως επόµενοι µη εκλέγεντες και κατά σειρά των ψήφων που πήραν είναι 

αναπληρωµατικοί των αντίστοιχων οργάνων. 

γ) Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα 3 φορές συνέχεια από 

συνεδριάσεις του ∆.Σ. χάνει αυτόµατα την ιδιότητα του και αντικαθίσταται από 

τον αµέσως επόµενο αναπληρωµατικό. 

 

Άρθρο 10: Οικονοµικά. 
 
Τα έσοδα του Συλλόγου προέρχονται: 

α) Από τις συνδροµές των µελών. Το ύψος της συνδροµής καθορίζεται από τη Γ.Σ. 

Η συνδροµή δεν µπορεί να είναι κάτω από 2- Γ.Μ. ή πάνω από 10- Γ.Μ. το 

µήνα. 

β) Από κάθε νόµιµη δραστηριότητα του Συλλόγου. 

γ) Από δωρεές. Ο Σύλλογος δέχεται δωρεές από κάθε κατεύθυνση χωρίς καµία 

δέσµευση. 

 

Άρθρο 11: Αλλαγή Καταστατικού. 
 

Για την αλλαγή του καταστατικού συγκαλείται Γ.Σ. που πρέπει για να έχει απαρτία 

να παραβρίσκονται τουλάχιστον τα 2/3 των τακτικών µελών και η πρόταση αλλαγής 

να πάρει την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων µελών. Τα υπό αλλαγή άρθρα θα 

πρέπει να αναφέρονται στη πρόσκληση. 

 

Άρθρο 12: ∆ιάλυση του Συλλόγου. 
 

Η διάλυση του Συλλόγου µπορεί να αποφασιστεί από ειδικά γι' αυτό το λόγο Γ.Σ. µε 

πλειοψηφία των 5/6 των τακτικών µελών του Συλλόγου. Σε περίπτωση διάλυσης του 

Συλλόγου ή σε περίπτωση παύσης επιδίωξης φορολογικά ευνοούµενων σκοπών 

διατίθεται η περιουσία του Συλλόγου στο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ, ο 

οποίος είναι υποχρεωµένος να την διαθέσει άµεσως και µόνο σε κοινωφελείς, 

ευεργετικούς ή εκκλησιαστικούς σκοπούς. 

Στις 24 Ιουλίου 1989 αποφασίστηκε η αλλαγή του καταστατικού. 

Στις 5 Οκτωβρίου 1989 καταγράφτηκε η αλλαγή στο µητρώο συνεταιρισµών.  

Αρθρο 2,3,4. 

Υπογραφή: ο επί των εγγράφων υπάλληλος της γραµµατείας. 


