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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ν  

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ  Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ  

Α Μ Σ Τ Ε Ρ Ν Τ Α M και  Π Ε Ρ Ι Χ Ω Ρ Ω Ν  

 

Σήµερον την (3) τρίτην Σεπτεµβρίου 1980 εµφανίσθηκαν παρ' εµού Mr. Jacob Jozef Elias Stuijt 

συµβολαιογράφου µε έδρα το Άµστερνταµ, 

1. Ο Θεόδωρος Γρηγορίου, επιχειρηµατίας, γεννηθείς σύµφωνα µε δήλωση του στην Αθήνα την 

29ην Σεπτεµβρίου 1929, κάτοικος Άµστερνταµ, οδός Churchillaan 67, δρων υπό την ιδιότητα του 

Προέδρου της υπό κατονοµασµό ενώσεως 

2. Ο Νικόλαος Βλάχος, επιχειρηµατίας, κάτοικος Άµστερνταµ, Tweede Jansteenstraat 78(II), δρων 

ως έγγραφος εντολοδόχος του: Ιωάννη Βασσάλου,  εργοστασιακού εργάτη, γεννηθέντος την 27ην 

Νοεµβρίου 1936 στην Κέα (Ελλάς), κατοίκου Άµστερνταµ A. van Horststraat 4, ο οποίος και έδωσε την 

εντολή υπό την ιδιότητα του ταµία της προς κατονοµασµόν ενώσεως όπως προκύπτει από έγγραφη 

εξουσιοδότηση, η οποία προσάπτεται σε αυτό, το έγγραφο αφού προέκυψε ότι είχε συνταχθεί σύµφωνα 

µε τις νόµιµες προϋποθέσεις. Οι συµβαλλόµενοι δήλωσαν υπό την ονοµασθείσα ιδιότητα και όπως 

προκύπτει από προσηµµένο απόσπασµα των πρακτικών και Φωτοτυπίας του καταλόγου παρουσιών, 

ότι θα προχωρήσουν στην καταχώρηση των ακολούθων άρθρων του καταστατικού της ενώσεως  

"Ελληνική Κοινότης Άµστερνταµ και Περιχώρων" ιδρυθείσας την 16ην Φεβρουαρίου 1975 στο 

Άµστερνταµ µε συµβολαιογραφικήν πράξην. 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ - Ε∆ΡΑ -  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ 

Άρθρον 1: 

1. Η ένωσης φέρει το όνοµα: "Ελληνική Κοινότητα Άµστερνταµ και Περιχώρων 

2. Εδρεύει στο Άµστερνταµ, ταχυδροµική θυρίδα 11456, και λειτουργεί για  

απεριόριστο χρονικό διάστηµα. 

ΣΚΟΠΟΣ 
 

Άρθρον 2: 

Η εκπροσώπηση των συµφερόντων της Ελληνικής Κοινότητας του Άµστερνταµ και περιχώρων µε την 
ευρείαν έννοια του όρου. 

 

ΜΕΣΑ 

Άρθρον 3: 

Η ένωσης επιδιώκει  την πραγµατοποίηση του σκοπού της µε νόµιµα µέσα και συγκεκριµένα µέσω:  

1. Εκπαίδευσης. 

Συνεργασία µε την επιτροπή γονέων του Ελληνικού Σχολείου του Άµστερνταµ, της παροχής ηθικής και 

υλικής συµπαράστασης σ’ αυτό το σχολείο µέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της(ένωσης) 

2. Κοινωνικών Εκδηλώσεων. 

Εκπροσώπηση των νοµικών συµφερόντων των Ελλήνων της περιοχής της (ένωσης) δια της παροχής 

πληροφοριών και νοµικών συµβουλών, της ίδρυσης ενός κέντρου συµπαράστασης για τους Έλληνες 

και βοήθειας προς τους εργαζοµένους Έλληνες σε σχέση µε τα κοινωνικά ή εργασιακά προβλήµατα τους. 

3. Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. 

Επιδίωξη της διατήρησης των πολιτιστικών και κοινωνικοί παραδόσεων των Ελλήνων δια της 

οργανώσεως πολιτιστικών, εθνικών, καλλιτεχνικών, και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, προβολής ταινιών, 

και διατήρησης πολιτιστικών σχέσεων µε την Ολλανδική Κοινωνία.  
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4. ∆ηµοσιότητος. 

Έκδοση ενός πληροφοριακού δελτίου δια τους εργαζοµένους 

Έλληνες όπως και της έκδοσης και διαµοιρασµού ενηµερωτικών έντυπων γύρω από τις εργασιακές 

συνθήκες, τις συνήθειες στην Ολλανδία και τις δυνατότητες επαγγελµατικού προσανατολισµού στην 

ιδία αυτή χωρά. 

Η ένωση επιδιώκει περαιτέρω την πραγµατοποίηση των σκοπών της µέσω της διατήρησης σχέσεων µε 

άλλες οργανώσεις όπως τα Ολλανδικά εργατικά σωµατεία και οµάδες αλλοδαπών µε τις οποίες έχει 

κοινά συµφέροντα και µέσω κάθε άλλων νοµίµων ενεργειών που προωθούν τα συµφέροντα της. 

ΜΕΛΗ 

Άρθρον 4: 

1. Η ένωση περιλαµβάνει: Τακτικά µέλη, Επίτιµα µέλη & ∆ωρητές. 

2. Τακτικά µέλη µπορούν να γίνουν, αυτοί που έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας 

τους και: 

α) είναι κάτοχοι της Ελληνικής Υπηκοότητας.  

β) έχουν συγγένεια εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µε Έλληνες υπήκους. 

γ) συζούν επίσηµα µε Έλληνες υπήκοους για κα’ ελάχιστον δύο (2) συνεχή έτη, σύµφωνα µε το 

δηµοτολόγιο. 

3. Επίτιµα µέλη είναι αυτοί που κατονοµάζονται σαν τέτοιοι από την Γενική Συνέλευση µετά από 

πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τουλάχιστον πέντε (5) απλών µελών, µε βάση το σύστηµα 

της απόλυτης πλειοψηφίας, λόγω της παροχής εξαιρετικών υπηρεσιών προς την ένωση. 

4. ∆ωρητές είναι όσοι έχουν δηλώσει ότι είναι διατιθέµενοι να συµπαρασταθούν στην ένωση µε µια 

ελάχιστη συνεισφορά η οποία καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΛΩΝ 

Άρθρον 5: 

1. Αυτοί που επιθυµούν να γίνουν µελή πρέπει να πληροφορήσουν γραπτώς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

(Γραµµατέα). Υποχρεούνται περαιτέρω να καταβάλουν την ετήσια εισφορά µέλους, η οποία 

καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση, στον ταµία. 

2.  Μέλη τα οποία έχουν αντιρρήσεις ως προς την εγγραφή κάποιου (νέου µέλους) πρέπει να 

ειδοποιήσουν γραπτώς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός ενός µηνός µετά την αίτηση εγγραφής του 

αναφεροµένου (υποψηφίου) µέλους. 

3.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει την είσοδο µελών λαµβάνοντας υπ' όψη την παράγραφο 4 του 

άρθρου 5. 

4.  Σε περίπτωση που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λάβει περισσότερες από είκοσι (20) 

 ενστάσεις µελών είναι υποχρεωµένο να υποβάλλει το θέµα της ένταξης 

 (του υποψηφίου µέλους)  στην Γενική Συνέλευση. 

5.  Σε περίπτωση που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίσει να µην δεχτεί την ένταξη κάποιου µέλους 

µπορεί η απόφαση αυτή να ανατραπεί από την Γενική Συνέλευση. 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 

Άρθρον 6: 

Όλα τα µελή έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

Άρθρον 7: 

Τα µελή έχουν τα παρακάτω δικαιώµατα: 

1.  Να υποβάλλουν γραπτές προτάσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και σε περίπτωση όπου το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο 6εν τις αποδεχτεί, να επικαλούνται την αµετάκλητη γνώµη της Γενικής Συνέλευσης εφ’ 

όσον υπάρχει (ενυπόγραφη) υποστήριξη της προτάσεως από το ένα δέκατο (1/10) των µελών της 

ένωσης, που έχουν δικαίωµα ψήφου. 
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2.  Να ελέγχουν τα βιβλία εσόδων - εξόδων της ενώσεως, µετά από γραπτή αίτηση στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. 

3.  Να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβούλιου. 

4.  Να χρησιµοποιούν όλους τους γενικούς χώρους της ενώσεως και να συµµετέχουν  

 σε όλες της τις δραστηριότητες. 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ 

Αρθρον 8: 

Τα µέλη υποχρεούνται να υπακούουν στο καταστατικό και περιστασιακά τον εσωτερικό κανονισµό της 

ενώσεως καθώς και να σέβονται τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Τα τακτικά µελή είναι 

υποχρεωµένα να καταβάλουν την εισφορά τους. 

ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ 

Άρθρον 9: 

1. Κάποιος παύει να είναι µέλος όταν: 

ι)  υπάρχει περίπτωση θανάτου 

ιι)  το ίδιο το µέλος αναιρέσει την ιδιότητα του  

ιιι)   αναχωρήσει οριστικά από την Ολλανδία η για µια περίοδο ενός έτους ή για περισσότερο 

ιν)   η ίδια η ένωση αναιρέσει την ιδιότητα µέλους κάποιου.  

Αυτό µπορεί να συµβεί όταν το συγκεκριµένο µέλος έχει πάψει να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της ιδιότητας του, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο καταστατικό, και όταν 

δεν είναι δυνατόν µέσα στα πλαίσια της λογικής, να απαιτηθεί από την ένωση να του 

επιτρέψει την συνέχεια της ιδιότητας µέλους. Η αναίρεση λαµβάνει χωράν µέσω του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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ν)   Λόγω αποβολής.  

Λυτό µπορεί να αποφασιστεί µονό όταν κάποιο µέλος ενεργεί ενάντια στο καταστατικό, 

στους κανονισµούς και τις αποφάσεις της ενώσεως ή όταν βλάπτει την ένωση µε 

παράτυπο (αθέµιτο) τρόπο. 

2. Αναίρεση της ιδιότητας µέλους µπορεί να λάβει χωράν µόνο προς το τέλος της ετήσιας λειτουργίας 

της ενώσεως και µε συνυπολογισµό µιας περιόδου αναίρεσης διάρκειας τεσσάρων εβδοµάδων. 

Παρ’ όλα αυτά µπορεί να διακοπεί η ιδιότητα 

µέλους ανά πάσα στιγµή, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν από την ένωση η 

από το µέλος να απαιτηθεί µέσα στα πλαίσια της λογικής να επιτραπεί η συνέχεια της. 

3. Η περίπτωση αναίρεσης ιδιότητας µέλους που αντιτίθεται στην προηγουµένη παράγραφο έχει σαν 

συνέπεια ότι αυτή π ιδιότητα παύει να υφίσταται στο ελάχιστα επιτρεπτό χρονικό διάστηµα που 

ακολουθεί την ηµεροµηνία αναίρεσης. 

4.  ∆εν είναι δυνατόν για ένα µέλος να καταστήσει άκυρη για τον εαυτόν του απόφαση που συµπίπτει 

µε οικονοµικές υποχρεώσεις των µελών, µέσω αναίρεσης της 

 ιδιότητας του. 

5.  Αποβολή µέλους λαµβάνει χωράν µέσω του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ο ενδιαφερόµενος 

πληροφορείται όσο το δυνατόν πιο σύντοµα, εγγράφως, για την απόφαση και τους 

συγκεκριµένους λογούς που οδήγησαν σ' αυτήν. Το ίδιο άτοµο έχει δικαίωµα να υποβάλει ένσταση 

στην γενική συνέλευση, µέσα σε διάστηµα ενός µηνός από την 

ήµερα λήψεως της γνωστοποίησης, της οποίας (γενικής συνέλευσης) η απόφαση είναι 

αµετάκλητη. 

6.  Σε περίπτωση που η ιδιότητα µέλους παύει να υφίσταται κατά την διάρκεια του έτους λειτουργίας 

της ένωσης, το µέλος υποχρεούται να καταβάλει το σύνολα της ετήσιας εισφοράς. 
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ΠΕΡΑΤΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ∆ΩΡΗΤΩΝ 

Άρθρον 10: 

1.  Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις ενός δωρητού µπορούν να περατωθούν σε 

 οποιαδήποτε χρονική στιγµή µέσω αµοιβαίας αναίρεσης. 

2.  Αναίρεση στο όνοµα της ενώσεως λαµβάνει χωράν µέσω του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Άρθρον 11: 

1.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως και για τη 

διάρκεια δύο ετών. 

2.  Τα µελή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να συνεδριάσουν µέσα σε τρεις ήµερες από την εκλογή 

τους, για να αποφασίσουν την κατανοµή των διοικητικών θέσεων µεταξύ τους, 

συµπεριλαµβανοµένης και αυτής του προέδρου. 

3.   Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβούλιου εκλέγονται κατά τη διάρκεια της  

Γενικής  Συνέλευσης από τα µέλη που έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και πρέπει 

και τα ίδια να έχουν αυτό το δικαίωµα. 

4.  Η εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πραγµατοποιείται µέσα από εκείνα τα µέλη που 

δήλωσαν υποψηφιότητα και έχουν δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

5.  Σε περίπτωση παραίτησης ολοκλήρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποχρεώνεται το (απερχόµενο) 

∆ιοικητικό Συµβούλιο να καλέσει Γενική Συνέλευση εντός ενός µηνός. Το απερχόµενο  ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο παραµένει εν υπηρεσία έως την εκλογή του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

6.  Σε περίπτωση σύγχρονης παραίτησης της πλειοψηφίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Υφίσταται η υποχρέωση σύµφωνα µε την παράγραφο 5. για την σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως και 

την διεξαγωγή εκλογών. 

7.  Σε περίπτωση παραιτήσεως, µεµονωµένου, µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

Αυτό αντικαθίσταται από το πρώτο σε σειρά, εκλεγµένο αναπληρωµατικό µέλος. 

8.  Η ιδιότητα µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παύει να ισχύει Όταν: 

 ι) τερµατίζεται η ιδιότητα µέλους της ένωσης,  

 ιι)  το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποχωρήσει ευχαριστώντας 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  -  ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Άρθρον 12: 

1. Οι λειτουργίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι;  

ι)    πρόεδρος  

ιι)     γραµµατέας  

ιιι)    ταµίας 

ιν)  σύµβουλος παιδείας πολιτιστικών και κοινωνικών σχέσεων 

ν)    σύµβουλος τύπου, εξωτερικών σχέσεων και συµµετοχής  

στη συνεργασία µε άλλες οργανώσεις. 

2. Ο γραµµατέας κρατάει πρακτικά των θεµάτων κάθε συνεδρίασης τα οποία επικυρώνονται και 

υπογράφονται από τον ίδιο και τον πρόεδρο. Με  εξαίρεση των περιπτώσεων που καθορίζονται, 

διαφορετικά από τον νόµο, είναι η γνώµη του προέδρου όσον αφόρα την σύνταξη και το περιεχόµενο 

καθοριστική. 

3. Μέσω του εσωτερικού κανονισµού µπορούν να γνωστοποιηθούν περαιτέρω όροι που αφορούν τις 

συνεδριάσεις και τον τρόπο, λήψεως αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 

Άρθρον 13: 

1. Λαµβάνοντας υπ' όψη τους περιορισµούς που αναφέρονται στο καταστατικό, 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιφορτίζεται µε την διοίκηση της ενώσεως. 

2. Σε περίπτωση που ο αριθµός των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπολείπεται αυτού που 

καθορίζει το καταστατικό δεν θίγεται η δικαιοδοσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Παρ’ όλα αυτά 

υποχρεούται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να καλέσει Γενική Συνέλευση, όσο το δυνατόν πιο σύντοµα για να 

ασχοληθεί µε την κάλυψη της κενής η των κενών θέσεων. 

3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δικαιούται µε δίκια του ευθύνη να µεταβιβάσει την εκτέλεση ορισµένων 

καθηκόντων του, σε επιτροπές που το ίδιο ονοµάζει. 

4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δικαιούται, εφ’ όσον έχει την επικύρωση της Γενικής Συνελεύσεως, να 

συνάπτει συµφωνίες αγοράς πώλησης ή υποθήκης καταγραµµένων ειδών, να συνάπτει συµφωνία ως 
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εγγυητής ή  συνυπόχρεος καθώς και ως εγγυητής τρίτων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ανωτέρω 

επικύρωση µπορεί να υποβληθεί ένσταση απο τρίτους και εναντίον τρίτων.  

5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να έχει την επικύρωση της Γενικής Συνελεύσεως  για αποφράσεις 

που αφορούν:  

ι)  την διάπραξη νοµικών ενεργειών και επενδύσεων που ξεπερνούν την άξια των δυόµιση χιλιάδων 

(2500) φιορινιών, χωρίς να εξαιρούνται τα αναφερόµενα στην υποπαράγραφο (ιι). 

ιι)   α)  την ενοικίαση για ιδία χρήση, ενοικίαση σε τρίτους καθώς και για οποιαδήποτε άλλη µορφή 

χρήσης ακίνητων,  

β)  την σύναψη συµφωνιών οπού παρέχεται στην ένωση τραπεζική πίστης,  

γ)  τον δανεισµό από και σε τρίτους εξαιρουµένης της 

τραπεζικής πίστης που έχει παραχωρηθεί στην ένωση,  

δ) την σύναψη συµφωνιών, 

ε)  την νοµική δράση συµπεριλαµβανοµένης της εκτέλεσης διαιτητικών ενεργειών µε εξαίρεση την 

λήψη προστατευτικών µέτρων και δικαστικών µέτρων που επείγουν. Σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει η ανωτέρω επικύρωση δεν µπορεί να υποβληθεί ένσταση από τρίτους η εναντίον 

τρίτων. 

στ)  Η ένωση αντιπροσωπεύεται νοµικά από δυο µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µη 

εξαιρουµένου αυτού που καθορίζεται στην τελευταία πρόταση της παραγράφου δ. Τα 

ανωτέρω µέλη δύνανται να εξουσιοδοτήσουν γραπτώς κάποιον για να τα αντιπροσωπεύσει. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Άρθρον 14: 

Οι οικονοµικοί πόροι της ενώσεως αποτελούνται από εισφορές µελών, έγγραφες, κληρονοµιές, δωρεές 

και τυχαία έσοδα. Τα επίτιµα µέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής της εισφοράς. 

Το ύψος της εισφοράς καθορίζεται ετησίως από την Γενική Συνέλευση. 

 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Άρθρον 15: 

1. Το έτος λειτουργίας της ενώσεως αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και τελειώνει 

την 31ην ∆εκεµβρίου. 

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο φέρει την ευθύνη των εσόδων και εξόδων της ενώσεως. Ο ταµίας 

φροντίζει την παραλαβή εισφορών, συνδροµών και επιδοτήσεων. Ο ίδιος παρουσιάζει τα 

αποτελέσµατα των διοικητικών του καθηκόντων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάθε δυο µήνες. 

Το διοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει ετησίως τον απολογισµό η υπεράσπιση του οποίου 

συµβαδίζει µε µια εµπεριστατωµένη έκθεση µιας επιτροπής οικονοµικού ελέγχου, όπου 

αποτελείται από τουλάχιστον δυο µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου. Ο ετήσιος απολογισµός 

πρέπει να στέλνεται στα µέλη της ενώσεως δεκαπέντε ήµερες πριν την συνεδρίαση της 

Γενικής Συνέλευσης. Τα έξοδα της ενώσεως πρέπει να δικαιολογούνται πλήρως και να 

καταγράφονται µαζί µε τις συναφείς αποδείξεις. Ιδιαίτερα καθορίζεται η εγκυρότητα εξόδων 

τα οποία καταγράφτηκαν µε τις συναφείς αποδείξεις και αφορούν προσωπικά έξοδα µελών 

που έγιναν προς όφελος της ενώσεως, οπως καθορίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Αν 

το ενδιαφερόµενο µέλος διαφωνεί µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να 

απευθυνθεί στην Γενική Συνέλευση της οποίας η απόφαση είναι αµετάκλητη. 
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ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Άρθρον 16: 

1. Η Γενική Συνέλευση ανήκουν όλες οι αρµοδιότητες οι οποίες, συµφωνά µε τον νόµο ή το 

καταστατικό, δεν έχουν παραχωρηθεί στο διοικητικό Συµβούλιο.  

2. Τον µηνά Φεβρουάριο κάθε χρόνου συγκαλείται η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.  Στην ετήσια 

τακτική Γενική Συνέλευση τα θέµατα τα οποία αναφέρονται είναι µεταξύ άλλων : 

ι) 0 ετήσιος απολογισµός και η υπεράσπιση του όπως περιγράφονται στο άρθρο 15 µε την έκθεση 

της επιτροπής οικονοµικού ελέγχου που αναφέρεται στο ίδιο άρθρο. 

ιι) Προτάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η µελών που ανακοινώθηκαν κατά την σύγκληση  της Γενικής 

Συνελεύσεως,  

3.  κάθε δύο (2) χρόνια εκλέγεται κατά τη διάρκεια τη ετήσιας τακτική Γενική Συνελεύσεως το νέο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. 

4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να καλεί την γενική συνέλευση όσο συχνά αυτό θεωρείται 

αναγκαίο.  

5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται, µέσα σε περίοδο τριάντα (30) ηµερών από την παρέλευση Γενικής 

Συνελεύσεως να αποστείλει στα µέλη τα πρακτικά των αποφάσεων που λήφθηκαν στην γενική συνέλευση 

αυτή. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 

Άρθρον 17:  

1. ∆ικαίωµα συµµέτοχης στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα µέλη της ενώσεως και οι δωρητές. ∆εν έχουν δικαίωµα 

συµµέτοχης αποβληθέντα µέλη και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που έχουν αποβληθεί. 

2. Για την συµµέτοχη άλλων από αυτούς που ορίζει η παράγραφος (1) ανωτέρω, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. 

3.  Κάθε µη αποβληθέν µέλος της ενώσεως έχει µια ψήφο. 

4 .  Ένα µέλος µπορεί να εξουσιοδότηση γραπτώς ένα άλλο µέλος να ψηφίσει εκ µέρους του. 
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Σελίδα 12 από 15 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε. Κ. Α.& Π. – Ι∆ΡΥΣΗ 16/02/1975 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

Άρθρον 18: 

1.  Στην Γενική Συνέλευση είναι αποφασιστική η ανακοίνωση της γνώµης του προέδρου ως προς την λήψη 

κάποιας απόφασης από την ιδία την Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και για το περιεχόµενο µιας σπαρθείσας 

απόφασης εφ’ όσον έλαβε χωρά ψηφοφορία γύρω από µια µη έγγραφη πρόταση. 

2.  Σε περίπτωση που αµέσως µετά την ανακοίνωση της ανωτέρω γνώµης αµφισβητηθεί η ορθότητα της, 

επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία εφόσον η πλειοψηφία της Συνέλευσης επιθυµεί κάτι τέτοιο. Η νέα ψηφοφορία 

ακυρώνει τις νοµικές συνέπειες της πρωταρχικής ψηφοφορίας. 

3.  Εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται διαφορετικά από τον νόµο ή το καταστατικό, Όλες οι 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε βάση το σύστηµα της απλής πλειοψηφίας των 

εκφεροµένων ψήφων. 

4.  Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο προσώπων η εκλογή γίνεται µε κλήρωση. 

5.  5. Σε περίπτωση ισοψηφίας γύρω από κάποια πρόταση που δεν αφορά την εκλογή προσώπων, η 

πρόταση απορρίπτεται. 

6.  Για άπλες υποθέσεις γίνεται λεκτική ψηφοφορία έκτος και αν τουλάχιστον δέκα (10)  µελή επιθυµούν 

γραπτή ψηφοφορία. Ψηφοφορία γύρω από την εκλογή προσώπων γίνεται εγγράφως µέσω 

ανυπόγραφων κλειστών φακέλων. Ψηφοφορία δια βοής είναι δυνατή, έκτος αν κάποιο µέλος µε 

δικαίωµα ψήφου επιθυµεί προσωπική ψηφοφορία. 

7.  Λευκοί ψήφοι θεωρούνται άκυροι. 

8.  Μια οµόφωνη απόφαση όλων των µελών ακόµα και αν δεν παρευρίσκονται σε µια συνεδρίαση, 

έχει την ίδια ισχύ όπως µια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εφόσον έχει ενηµερωθεί από 

προηγουµένως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

9.  Εφόσον όλα τα µελή παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε µια Γενική Συνέλευση, µπορούν να 

παρθούν έγκυρες αποφάσεις εφόσον έχει γίνει ψηφοφορία σε σχέση µε όλα τα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης, συνεπώς έκτος άλλων και προτάσεις αλλαγής του καταστατικού ή διάλυσης 

ακόµα και αν δεν έχει γίνει ανακοίνωση, ή αν αυτή δεν έχει γίνει µε τον καθορισµένο τρόπο η αν 

κάποιος τυπικός κανονισµός που άφορα το κάλεσµα και την λειτουργία της συνεδρίασης, έχει 

παραγνωριστεί 

 

. 

 



4 

Σελίδα 13 από 15 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε. Κ. Α.& Π. – Ι∆ΡΥΣΗ 16/02/1975 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Άρθρον 19: 

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Η πρόσκληση, αποστέλλεται δι’ αλληλογραφίας στις διευθύνσεις των µελών που  

έχουν καταγραφεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Η προθεσµία κλήσεως είναι τουλάχιστον 14 ήµερες. Σε επείγουσες περιπτώσεις (µε βάση την 

γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου) είναι δυνατόν η ανωτέρω προθεσµία να µειωθεί στις 4 

ήµερες µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου σε µια Γενική Συνέλευση αναφέρονται θέµατα 

µεταβολής του καταστατικού η διάλυσης της ενώσεως. Σε αυτές τις περιπτώσεις διατηρείται η 

προθεσµία των 14 ήµερων.  

2.  Στην πρόσκληση αναφέρονται ο τόπος, ηµεροµηνία και ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης όπως αναφέρονται στο άρθρο 16. 

3. Για να παρθούν έγκυρες αποφάσεις σε µία γενική συνέλευση θα πρέπει να βρίσκονται παρόντα ή 

να εκπροσωπούνται, µέσω εξουσιοδότησης, από παρόντα µέλη οι «πενήντα συν ένας» από τα 

οικονοµικά τακτοποιηµένα µέλη της ένωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση η συνεδρίαση 

επαναλαµβάνεται µε τα ίδια θέµατα εντός τεσσάρων (4) εβδοµάδων όπου πλέον µπορούν να 

ληφθούν αποφάσεις ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρόντων, οικονοµικά τακτοποιηµένων, 

µελών (µε δικαίωµα ψήφου).  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

Άρθρον 20: 

1. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να καταρτίσει έναν Εσωτερικό Κανονισµό που να δίνει κατευθυντήριες 

γραµµές γύρω από θέµατα τα οποία καθορίζονται από το καταστατικό καθώς και περαιτέρω 

θέµατα εφόσον η Γενική Συνέλευση επιθυµεί κάτι τέτοιο. 

2. 0 Εσωτερικός Κανονισµός δεν επιτρέπεται να εναντιώνεται στον νόµο  (ακόµα και εκεί που δεν είναι 

καθοριστικός) ούτε και στο το καταστατικό. 
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Σελίδα 14 από 15 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε. Κ. Α.& Π. – Ι∆ΡΥΣΗ 16/02/1975 

 

ΑΛΛΑΓΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Άρθρον 21: 

1.  Το καταστατικό της ενώσεως δύναται να µεταβληθεί µόνο µέσω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 

εφόσον έχει προηγηθεί πρόσκληση η οποία ανακοινώνει ότι στην ανωτέρω συνεδρίαση θα 

προταθεί αλλαγή του καταστατικού. 

2.  Αυτοί που καλούν την Γενική Συνέλευση σε σχέση µε µια πρόταση αλλαγής του καταστατικού, 

υποχρεούνται, τουλάχιστον δεκατέσσερις ήµερες πριν την συνεδρίαση, να παραθέσουν αντίγραφο 

της πρότασης όπου, θα αναφέρεται η προτεινοµένη µεταβολή, σε κάποιο προσιτό, για όλα τα µελή, 

χώρο,µέχρι το τέλος της ηµέρας που θα λάβει, χώρα η συνεδρίαση. Εκτός αυτού πρέπει να σταλεί 

αντίγραφο της πρότασης {όπως καθορίζεται ανωτέρω) σε όλα τα µελή. 

3. Για µια απόφαση αλλαγής του καταστατικού είναι αναγκαία η 

απόλυτη πλειοψηφία των εκφεροµένων ψήφων, σε µια συνεδρίαση 

που παρευρίσκονται η αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τα δύο 

τρίτα (2/3)  των µελών. Σε κάθε άλλη περίπτωση  συγκαλείται και λαµβάνει 

 χωράν δεύτερη συνεδρίαση εντός τεσσάρων εβδοµάδων όπου αποφασίζεται γύρω 

 από την ίδια πρόταση άσχετα µε τον αριθµό των παρευρισκοµένων η  

 εκπροσωπουµένων µελών, εφόσον υπάρχει πλειοψηφία τουλάχιστον δυο τρίτων 

 (2/3) των παρευρισκοµένων και αντιπροσωπευόµενων µελών µε δικαίωµα ψήφου. 

4, Αλλαγή του καταστατικού ισχύει µόνο εφόσον καταγράφει µε συµβολαιογραφική πράξη. Κάθε 

µέλος του διοικητικού Συµβουλίου έχει δικαιοδοσία να συνάψει την συµβολαιογραφική πράξη. 
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Σελίδα 15 από 15 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε. Κ. Α.& Π. – Ι∆ΡΥΣΗ 16/02/1975 

 

∆ΙΑΛΥΣΗ 

Άρθρον 22: 

1.  Η ένωση δύναται να διαλυθεί µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε αυτήν την περίπτωση 

ισχύουν εκ νέου αυτά που καθορίζονται από τις παραγράφους 1,2 & 3 του προηγουµένου άρθρου 

2.  Με την απόφαση της διάλυσης καθορίζεται και κάποιος προορισµός του υπάρχοντος 

πλεονάσµατος ισοζυγίου. Αυτός ο προορισµός θα πρέπει να είναι ένα κοινωνικό ίδρυµα στην 

Ολλανδία που θα υπηρετεί τον Ελληνισµό της Ολλανδίας. 

 

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

Άρθρον 23: 

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά γνώµης σε σχέση µε όσα καθορίζονται σε αυτό το καταστατικό η 

για ορισµένα θέµατα που δεν έχει ληφθεί πρόνοια, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση; Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο δικαιούται, να διαπράττει προσωρινές ενέργειες σε επείγουσες περιπτώσεις. 

 

 

Οι συµβαλλόµενοι µου είναι γνωστοί. Ο συµβολαιογράφος. Για τα ανωτέρω συνάπτεται 

συµβολαιογραφική πράξη, στο Άµστερνταµ και την εις την πρώτη σελίδα αναγραφοµένη ηµεροµηνία. 

Μετά από την επίσηµη επίδοση του περιεχοµένου αυτής της πράξης στους παρόντες αυτοί δήλωσαν 

ότι γνωρίζουν το ανωτέρω περιεχόµενο και ότι δεν επιθυµούν πλήρη ανάγνωση του. 

Στην συνέχεια και µετά από επί µέρους ανάγνωση, υπεγράφη αυτή η πραξη από τους συµβαλλοµένους 

και έµενα τον συµβολαιογράφο. 

Θ. Γρηγοριου 

Ι. Βασαλος 

J.J.E. Stuijt 

 


