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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.V. Αριθ.καταχώρησης 6788
Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα:
α. Το όνομα του Συλλόγου είναι :
Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.
β. Η έδρα του Συλλόγου είναι το Μόναχο.
γ. Ο Σύλλογος είναι καταχωρημένος στο Πρωτοδικείο Μονάχου με αριθμό καταχώρησης
6788 18.04.1966 .
δ. Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή και φέρει την επιγραφή
“ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ “,
έχει δε στο κέντρο το μονοκέφαλο αετό της Σινώπης, σύμβολο του Πόντου.

Άρθρο 2. Σκοποί και επιδιώξεις του Συλλόγου:
α. Οι σκοποί και επιδιώξεις του Συλλόγου είναι κοινωφελείς.
β. Να προωθήσει την πνευματική, καλλιτεχνική και πολιτιστική δραστηριότητα των Ποντίων.
γ. Να διατηρήσει και καλλιεργήσει την ιστορία, λαογραφία, ήθη και έθιμα των Ελλήνων
του Πόντου και να τα προβάλλει σ‘ όλους τους Έλληνες και άλλους λαούς.
δ. Να συμβάλλει στην προώθηση και λύση των προβλημάτων των Ελλήνων του Πόντου, που
σχετίζονται με την παραμονή τους στο Μόναχο και γενικά στην Γερμανία.
ε. Να καλλιεργήσει τις προσωπικές και φιλικές σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών
και άλλων εθνικοτήτων.
στ. Nα ιδρύσει τμήμα νεολαίας, η οποία θα έχει την δική της οργάνωση, θα ψηφίζει Διοικούσα
Επιτροπή και θα διατηρεί ταμείο.

Άρθρο 3. Μέσα για την επίτευξη των καθορισμένων σκοπών.
α. Συγκεντρώσεις, διεξαγωγή συζητήσεων, διαλέξεις, πολιτιστικές, μορφωτικές εκδηλώσεις,
εκδρομές και θέατρο.
β. Ίδρυση και λειτουργία χώρου στέγασης και βιβλιοθήκης.
γ. Ο Σύλλογος είναι μέλος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων της Γερμανίας
(ΟΣΕΠΕ ).
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δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 5. Μέλη και φίλοι του Συλλόγου.
α. Τακτικά μέλη: Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν υποβάλλοντας γραπτή
αίτηση, όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες που έχουν Ποντιακή καταγωγή, όπως επίσης και οι
σύζυγοι αυτών (ανεξάρτητα της εθνικότητάς τους), κατοικούν στο Μόναχο ή στα
περίχωρα κι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η αίτηση πρέπει να εγκριθεί
από το Δ. Σ. του Συλλόγου. Μετά την έγκριση αίτησης ή αιτήσεων, ανακοινώνεται η
εγγραφή νέου μέλους ή νέων μελών στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Αν η απόφαση που
αφορά την αίτηση είναι αρνητική, πρέπει να κοινοποιηθεί γραπτά μέσα σε 4 εβδομάδες
στον ενδιαφερόμενο. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση μέσα
σ‘ ένα μήνα από την ημέρα που πήρε την κοινοποίηση. Το Δ. Σ. υποχρεούται να φέρει
την ένσταση στην επόμενη τακτική η έκτακτη Γ. Σ., η οποία και αποφασίζει οριστικά.
β. Αντεπιστέλλοντα μέλη: Αντεπιστέλλοντα μέλη γίνονται μέλη που δεν κατοικούν πλέον στο
Μόναχο ή στα Περίχωρα.
γ. Φίλοι του Συλλόγου: Φίλοι του Συλλόγου γίνονται όλοι, ανεξάρτητα από καταγωγή και
εθνικότητα.
δ. Επίτιμα μέλη: Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται τα πρόσωπα εκείνα, που προσέφεραν τις
υπηρεσίες τους στην ανθρωπότητα, στην Ελλάδα, στον Ποντιακό Πολιτισμό και στο Σύλλογο.
Επίτιμα μέλη μπορεί να ανακηρύξει το Δ. Σ. με ομόφωνη απόφαση την οποία και
ανακοινώνει στην επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 6. Δικαιώματα μελών:
α. Με την εγγραφή παίρνει κάθε μέλος το καταστατικό του Συλλόγου.
β. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
γ. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα ελέγχου οποιουδήποτε εγγράφου ή βιβλίου
περιουσιακών στοιχείων και Ταμείου του Συλλόγου.
δ. Τα επίτιμα, αντεπιστέλλοντα μέλη και οι φίλοι, έχουν το δικαίωμα λόγου και προτάσεων.
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α. Κάθε νέο μέλος υποχρεούται κατά την εγγραφή του να πληρώσει το ποσό των 5 Ευρώ και
τις συνδρομές το λιγότερο για τους έξι πρώτους μήνες.
β. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν την συνδρομή ανελλειπώς.
γ. Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής καθορίζεται από την Γ. Σ., ωστόσο δεν μπορεί να είναι
μικρότερο από 1,00 Eυρώ. Ο τρόπος είσπραξης της συνδρομής καθορίζεται από το Δ. Σ.
δ. Να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ.
ε. Να τηρούν το καταστατικό. Να εκτελούν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν κάθε φορά ,
να σέβονται και διεκπεραιώνουν τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 8. Απώλεια της ιδιότητας του μέλους:
Η ιδιότητα του μέλους λήγει:
α. Με εθελοντική αποχώρηση κατόπιν γραπτής αιτήσεως ή σε περίπτωση θανάτου.
β. Με διαγραφή από το Δ.Σ., για δράση που αντιβαίνει τους σκοπούς του Συλλόγου.
Για απρεπή συμπεριφορά και αντικαταστατική ενέργεια.
γ. Εάν το μέλος στο διάστημα δύο χρόνων δεν έχει καταβάλει την συνδρομή του.
δ. Το Δ.Σ. προκειμένου να διαγράψει μέλος του Συλλόγου, είναι υποχρεωμένο να καλέσει
αυτό, τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα. Η απόφαση του Δ. Σ. κοινοποιείται εγγράφως το
αργότερο μέσα σε μία εβδομάδα. Εναντίον της απόφασης του Δ. Σ. έχει δικαίωμα το
διαγραμμένο μέλος να υποβάλει ένσταση μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα που του
γνωστοποιείται η απόφαση διαγραφής του. Το Δ. Σ. είναι υποχρεωμένο να φέρει την
ένσταση στην επόμενη Γ. Σ.

Άρθρο 9. Οικονομικοί πόροι του Συλλόγου:
α. Οι εισπράξεις από τις εγγραφές.
β. Οι συνδρομές των μελών και εισφορές φίλων.
γ. Δωρεές και επιχορηγήσεις.
δ. Ενδεχόμενα κέρδη από εκδηλώσεις και δραστηριότητες του.

Άρθρο 10. Όργανα του Συλλόγου:
α. Η Γενική Συνέλευση.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
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δ. Η Εφορευτική Επιτροπή.
ε. Οι Αντιπρόσωποι για το συνέδριο της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 11. Η Γενική Συνέλευση:
α. Η τακτική Γ. Σ. συγκαλείται από το Δ. Σ. μια φορά μέσα σ‘ ένα χρόνο και κατά το δυνατόν το
μήνα Νοέμβριο. Εκλογική είναι η Γ.Σ. κάθε δύο χρόνια. Το Δ. Σ. υποχρεούται να ειδοποιήσει
τα μέλη εγγράφως 2 εβδομάδες νωρίτερα, με γνωστοποίηση της ημερομηνίας, της ώρας, του
τόπου και θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γ. Σ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μιας
τακτικής Γ. Σ. καθορίζονται από το Δ.Σ., αλλά σ‘ αυτά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται
οπωσδήποτε τα ακόλουθα:
1. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.
2. Έκθεση της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου
3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και Ε.Ο.Ε. ( Κάθε δεύτερο χρόνο )
4. Εκλογή Νέου Δ.Σ. ( Κάθε δεύτερο χρόνο )
β. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται:
1. Από το Δ.Σ. όταν υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά θέματα για τα οποία
το Δ.Σ. δεν μπορεί μόνο του να αποφασίσει.
2. Αν ζητηθεί από το 1/3 των μελών. Μόνο τα θέματα αυτά αποτελούν το
περιεχόμενο της ημερήσιας διατάξης της Γ. Σ. Η έκτακτη Γ.Σ.
πρέπει να συγκαλείται εγγράφως το αργότερο 4 εβδομάδες μετά την
απόφαση του Δ. Σ. ή την παραλαβή του αιτήματος του 1/3 των μελών.
Η προθεσμία των δύο εβδομάδων ισχύει και σ΄αυτή την περίπτωση.
γ. Κάθε Γ.Σ. μπορεί να πάρει απόφαση, όταν τουλάχιστον το 1/3 των μελών είναι παρόντα.
Αν δεν υπάρχει αυτή η αριθμητική απαρτία, τότε παρατείνεται για μία ώρα η έναρξη
της Γ. Σ. οπότε έχει το δικαίωμα η Γ. Σ. να πάρει αποφάσεις, χωρίς να λάβει υπ‘ όψη της τον
αριθμό μελών που είναι παρόντα. Στην πρόσκληση για τη Γ. Σ. πρέπει να γίνεται γνωστή
αυτή η διάταξη.
(Οι αποφάσεις της Γ. Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών.)
δ. Για να γίνει τροποποίηση άρθρων του καταστατικού, πρέπει στη Γ.Σ. να είναι παρόντα
τουλάχιστον 50% συν 1 των μελών. Οι τροποποιητκές αποφάσεις παίρνονται από την
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται να είναι παρόντα
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ε. Προτάσεις για συμπληρωματικά θέματα στην ημερήσια διάταξη πρέπει να υποβάλλονται
εγγράφως το αργότερο πριν 6 ημέρες στο Δ.Σ. Η συζήτηση στη Γ. Σ. διευθύνεται από τον
Πρόεδρο και δύο Γραμματείς οι οποίοι προτείνονται και εκλέγονται από τη Γ. Σ.

Άρθρο 12. Αρμοδιότητες μιας τακτικής Γ. Σ. :
Η τακτική Γ.Σ. είναι αρμόδια:
α. Να δεχθεί τον απολογισμό και τις δράσεις του Δ. Σ., την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικού
Ελέγχου, για τον ισολογισμό και να αποφασίζει γι‘ αυτό.
β. Να απαλλάξει το απερχόμενο Δ. Σ. και να εκλέξει υποχρεωτικά ένα νέο Δ. Σ. και νέα
Επιτροπή Οικονομικού ελέγχου και ενδεχομένως αντιπροσώπους για το Συνέδριο της
Ομοσπονδίας.
γ. Να εκλέξει την Εφορευτική Επιτροπή.
δ. Να πάρει αποφάσεις πάνω σε πλαίσια προγραμματισμού δράσης.

Άρθρο 13. Εκλογή του Δ. Σ.
α. Η εκλογή του Δ.Σ. και γενικά όλων των Οργάνων του Συλλόγου, γίνεται με μυστική
ψηφοφορία. Η ψηφοφορία γίνεται με βάση ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων και μάλιστα αναγράφονται με αλφαβητική σειρά. Το
ψηφοδέλτιο φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου. Κάθε μέλος παίρνει ένα και μόνο ψηφοδέλτιο
και έχει δικαίωμα να δώσει τόσους σταυρούς προτίμησης, όσους είναι ο αριθμός των μελών
που αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο.
( H εκλογή όλων των Οργάνων του Συλλόγου γίνεται με το σύστημα απλής αναλογικής ).
Έτσι στα αντίστοιχα όργανα εκλέγονται εκείνοι οι υποψήφιοι, που συγκεντώνουν τους
περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας δυο ή και περισσοτέρων
υποψηφίων, (για τις τελευταίες θέσεις ενός οργάνου) γίνεται τότε μεταξύ αυτών των
υποψηφίων, κλήρωση. Εκτός εάν ένας ή περισσότεροι παραιτηθούν.
β. Η Γενική Συνέλευση ορίζει μία τριμελή Έφορευτική Επιτροπή, που διεξάγει τις εκλογές.
Η Έφορευτική Επιτροπή διεξάγει τις εκλογές σύμφωνα με τον κατάλογο των τακτικών μελών
του Συλλόγου που παίρνει από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τη λήξη των εκλογών πρέπει
να ανακοινώσει τα αποτελέσματα και να ρωτήσει όλους τους υποψήφιους που έχουν εκλεγεί
για όργανα του Συλλόγου, αν αποδέχονται ή όχι την εκλογή τους και να παραδώσει τα
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αποδοχή της εκλογής τους ο πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της Γ. Σ.
γ. Τα ψηφοδέλτια μπορούν να ελεγχθούν ξανά, μόνο ύστερα από αίτηση 15 τουλάχιστον μελών
προς το Δ.Σ. και μόνο, όταν είναι παρόντες, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής και δύο
άλλα μέλη. Η θητεία της Εφορευτικής Επιτροπης λήγει με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών.
δ. Το νέο Δ. Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση το αργότερο μέσα σε δύο (2) εβδομάδες από την
εκλογή του, με Πρόεδρο ( το μέλος που πήρε τους περισσότερους ψήφους ) και με μυστική
ψηφοφορία εκλέγει (τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία και τα υπόλοιπα
μέλη για τις υπόλοιπες δραστηριότητες.

Άρθρο 14. Διοίκηση του Συλλόγου:
α. Το Δ. Σ. εκλέγεται από τη Γ. Σ. και αποτελείται από εφτά (7) μέλη με τις εξής αρμοδιότητες:
1. Τον Πρόεδρο
2. Τον Αντιπρόεδρο
3. Τον Γραμματέα
4. Τον B‘ Γραμματέα
5. Τον Ταμία
6. Τον Υπεύθυνο Πολιτιστικού, Δημοσίων Σχέσεων.
7. Τον Υπεύθυνο Καλλιτεχνικού.
Ο Β‘ Γραμματέας και τα άλλα δύο μέλη δρούν σαν εισηγητές για τις διάφορες δραστηριότητες του Συλλόγου.
β. Η θητεία του Δ. Σ. διαρκεί δύο (2) χρόνια. Τα μέλη του απερχoμένου Δ. Σ. υποχρεούνται, αν
είναι αναγκαίο, να συνεργασθούν τις πρώτες 50 ημέρες, μετά την παρέλευση της υπηρεσίας
τους, με το νέο Δ. Σ.
γ. Το Δ. Σ. μπορεί να αναθέσει διάφορες εργασίες σε επιτροπές μελών.
δ. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. συγκαλούνται από τον Πρόεδρο, ο οποίος και καθορίζει τα θέματα
της ημερησίας διάταξης. Σε περίπτωση απουσίας του, από τον Αντιπρόεδρο. Το Δ. Σ.
μπορεί να συνεδριάσει, όταν έχουν προσκληθεί όλα τα μέλη του και έχει απαρτία. Έχει δε
απαρτία, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος και άλλα 3 μέλη.
Σε περίπτωση που δεν εκπληρώνονται αυτές οι προυποθέσεις, η συνεδρίαση αναβάλλεται.
Για τις αποφάσεις του Δ. Σ. αρκεί η απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.
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πάρουν το λόγο αν αυτό το επιτρέψει το Δ. Σ., μπορεί να συνεδριάσει χωρίς ακροατήριο αν
αυτό ζητηθεί από την πλειοψηφία των παρόντων μελών του.
ε. Σε περίπτωση που παραιτηθεί ένα (1) μέλος του Δ. Σ. η θέση του συμπληρώνεται από τον
πρώτο επιλαχόντα των εκλογών. Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, είναι υποxρεωμένο το
Δ.Σ.να καλέσει έκτακτη Γ. Σ. για συμπληρωματικές εκλογές το αργότερο σε τρείς (3) μήνες
από την ημέρα της τελευταίας παραιτήσεως.
στ. Παραιτούμενα μέλη του Δ.Σ. λογοδοτούν στην επόμενη Τακτική ή έκτακτη Γ.Σ.

Άρθρο 15. Αρμοδιότητες του Δ.Σ. :
Στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. υπάγονται ιδιαίτερα οι παρακάτω δραστηριότητες:
α. Η διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.
β. Η εγγραφή, η διαγραφή και επανεγγραφή μελών.
γ. Κάθε άλλη υπόθεση, αν δεν έχει ανατεθεί σ‘ άλλα όργανα του Συλλόγου.
δ. Η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων Γ.Σ.
ε. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα της παραιτήσεως. Το Δ.Σ. παραιτείται μόνο σ‘ έκτακτη
η τακτική Γ. Σ., η οποία εκλέγει αμέσως το νέο Δ.Σ.

Άρθρο 16. Καθήκοντα των μελών του Δ.Σ.
α. Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει τον Σύλλογο προς τα έξω σύμφωνα με την παράγραφο 26 του
BGB ( Αστικού Κώδικα ).
β. Στον Αντιπρόεδρο μεταβιβάζονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Προέδρου σε
περίπτωση που αυτός εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του. Ο Αντιπρόεδρος βοηθεί τον
Πρόεδρο στην εργασία του και είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση των διαφόρων Επιτροπών του Συλλόγου.
γ. Όλες οι αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου, επικυρώνονται ενυπόγραφα από τόν
Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
δ. Ο Γραμματέας ευθύνεται για την τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ. και την φύλαξη των
βιβλίων του Συλλόγου, για την τήρηση των πρακτικών του Συλλόγου, υποχρεούται να
κρατά ένα βιβλίο, οπου θα καταγράφονται περιληπτικά οι αποφάσεις του Δ.Σ.
Ο Γραμματέας είναι ακόμα υπεύθυνος για τη διαξαγωγή της αλληλογραφίας, σε συνεργασία
πάντοτε με τον Πρόεδρο. Ο Γραμματέας Β‘ βοηθά τον Γραμματέα και σε περίπτωση
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ε. Ο Ταμίας ευθύνεται για την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου, φροντίζει για την έγκαιρη
καταβολή των συνδρομών και την τήρηση των απαιτουμένων ταμιακών βιβλίων και
αποδείξεων. Ο Ταμίας υποχρεούται την πρώτη συνεδρίαση κάθε μήνα, να παρουσιάζει τις
αποδείξεις εσόδων και εξόδων, στο Δ. Σ. προς επικύρωση. Επίσης πρέπει να ενημερώνει
για την οικονομική κατάσταση του φορέα. Αυτός κρατάει ένα (1) ακόμη βιβλίο, όπου
καταγράφει κανονικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου.
στ. Στα τρία (3) μέλη του Δ.Σ. καθορίζονται αρμοδιότητες από τον εσωτερικό κανονισμό του
Συλλόγου.
ζ. Το Δ.Σ. υποχρεούται πριν από την Γεν. Συνέλευση να συντάξει πρωτόκολλο ισολογισμού, το
οποίο θα παρουσιάσει ο Ταμίας στη Γεν. Συνέλευση.
η. Το απερχόμενο Δ. Σ. είναι υποχρεωμένο, το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες να παραδώσει
όλο το Αρχείο της Γραμματείας, το Ταμείο και τα αντίστοιχα βιβλία, τη σφραγίδα και όλα τα
περιουσικά στοιχεία του Συλλόγου στο νέο Δ. Σ. Είναι ακόμα υποχρεωμένο να το κατατοπίσει σ‘όλα τα θέματα του Συλλόγου. Κατά την παράδοση και παραλαβή των περιουσιακών
στοιχείων του Συλλόγου, συντάσσεται και υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο, αντίγραφο του
οποίου αποστέλλεται και στην Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 17. Ελεγκτική Επιτροπή:
Στην τακτική Γ. Σ. εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος β‘
η Ελεγκτική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία (3) μέλη. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εχει
υποχρέωση να ελέγχει τα οικονομικά και τα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και τον ταμιακό
ισολογισμό.

Άρθρο 18. Διάλυση του Συλλόγου:
Ο Σύλλογος διαλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγρ.δ‘. Σε περίπτωση
διάλυσης δίνονται τα υπάρχοντα περιουσικά στοιχεία του Συλλόγου στην Ομοσπονδία
Ποντιακών Συλλόγων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας η στην Ελλάδα.

-9Η πρώτη τροποποίηση αυτή του Καταστατικού του Συλλόγου έγινε από τη Γ.Σ.στις
16.11.1991.
Η δεύτερη τροποποίηση αυτή του Καταστατικού του Συλλόγου έγινε από τη Γ.Σ.στις
17.11.2002.

