
                                             Καταστατικό  

Άρθρο 1 (Ονομασία) 

Υπό την ονομασία: 

στην ελληνική γλώσσα «Ελληνική Κοινότητα Ζυρίχης» (ΕΚΖ) 

στη γερμανική γλώσσα «Griechische Gemeinde Zürich» (GGZ) 

κι ακολούθως στη γαλλική γλώσσα «Communauté Grecque de Zurich» (CGZ) 

υφίσταται και λειτουργεί σύλλογος ως Νομικό Πρόσωπο σύμφωνα με τα Άρθρα 60ff  

του Ελβετικού Αστικού Κώδικα. 

 

Άρθρο 2 (Έδρα) 

Η Ελληνική Κοινότητα Ζυρίχης έχει ως έδρα την πόλη της Ζυρίχης. 

 

Άρθρο 3 (Στόχοι) 

Α. Οι στόχοι της ΕΚΖ είναι οι εξής: 

1. Η προώθηση κάθε κοινωφελούς έργου που εξυπηρετεί τους Έλληνες. 

2. Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και υποστήριξης στους Έλληνες της περιοχής.  

3. Η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, των ελληνικών εθίμων και παραδόσεων και 

η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και Ελβετών καθώς και Ελλήνων με 

αλλοεθνείς στην Ελβετία.    

Β.  Για την προώθηση των στόχων της, η ΕΚΖ συνεργάζεται με: 

1. Ελληνικές, Διπλωματικές, Προξενικές, Σχολικές και Εκκλησιαστικές Αρχές 

2. Ελβετικές Αρχές 

3. Κάθε οργάνωση σε Ελλάδα και Ελβετία που υποστηρίζει τους στόχους της ΕΚΖ ή 

έχει παρόμοιους στόχους. 

Γ.  Η ΕΚΖ είναι θρησκευτικά και πολιτικά ανεξάρτητη.  



Άρθρο 4 (Μέλη) 

Η ΕΚΖ αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη. 

Α. Ως τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν άτομα άνω των 18 ετών, με ελληνική 

υπηκοότητα ή καταγωγή, καθώς και ενήλικα άτομα που ενώ δεν πληρούν τις 

ανωτέρω προϋποθέσεις, συμβάλλουν σημαντικά στην πραγματοποίηση των στόχων 

της ΕΚΖ.  

Β. Ως επίτιμα μέλη μπορούν να θεωρηθούν άτομα που δεν πληρούν μεν τις 

προϋποθέσεις των τακτικών μελών, αλλά συμβάλλουν ή συνέβαλαν σημαντικά στην 

πραγματοποίηση των στόχων της ΕΚΖ. Σε περίπτωση ύπαρξης ατόμων που πληρούν 

τις παραπάνω προϋποθέσεις, το Δ.Σ. θέτει τους υποψηφίους σε ψηφοφορία στη Γ.Σ. 

και το θετικό αποτέλεσμα καθορίζεται από την απλή πλειοψηφία. 

 

Άρθρο 5 (Εγγραφή μελών) 

Α. Τακτικό μέλος γίνεται αυτόματα κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τους όρους του 

άρθρου 4Α αμέσως μετά την υποβολή έγγραφης δήλωσής του. 

Β.  Η παραίτηση τακτικού μέλους γίνεται με έγγραφη δήλωσή του κι έχει άμεση ισχύ. 

Γ. Τα μέλη που δεν πληρώνουν την ετήσια συνδρομή για τρία συναπτά έτη, 

διαγράφονται. 

 

Άρθρο 6 (Υποχρεώσεις μελών, αντιπροσώπευση, δικαίωμα ψήφου) 

Α.  Τα τακτικά μέλη της ΕΚΖ υποχρεούνται: 

1. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΚΖ και να συμβάλλουν στην  

πραγματοποίηση των στόχων της. 

2. Να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και  

τις έκτακτες συνδρομές που εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. 

Β.  Η ψήφος κάθε τακτικού μέλους στις Γενικές Συνελεύσεις είναι προσωπική και δεν        

επιτρέπεται η ψήφος δι’ αντιπροσώπου. 



Γ. Δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν τα τακτικά μέλη που έχουν 

πληρώσει την ετήσια συνδρομή, τις έκτακτες εισφορές κι έχουν εγγραφεί στην ΕΚΖ 

τριάντα (30) ημέρες πριν από την εκάστοτε Γενική Συνέλευση. 

Δ. Τα επίτιμα μέλη έχουν μόνο συμβουλευτική γνώμη, δεν εκλέγουν και δεν       

εκλέγονται.  

 

Άρθρο 7 (Πόροι) 

Οι πόροι της ΕΚΖ προέρχονται από συνδρομές μελών, έκτακτες εισφορές που 

εγκρίνει η Γενική Συνέλευση, έσοδα από εκδηλώσεις και δωρεές.  

 

Άρθρο 8 (Όργανα) 

Τα όργανα της ΕΚΖ είναι: 

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ.) 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο  (Δ.Σ.) 

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) 

4. Οι Επιτροπές που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση 

 

Άρθρο 9 (Γ.Σ., σύγκλιση) 

Α. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά κατ’ έτος.  

Β. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση Γ.Σ. ή Δ.Σ. κατόπιν 

έγγραφης αίτησης τουλάχιστον του 1/5 των τακτικών μελών. Σε αυτή την περίπτωση 

το Δ.Σ. υποχρεούται να πραγματοποιήσει τη Γ.Σ. εντός εξήντα (60) ημερών από τη 

λήψη της αίτησης. 

Γ. Το Δ.Σ. απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε όλα τα μέλη, τουλάχιστον δεκαπέντε 

(15) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημέρα σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης. 

Στην πρόσκληση καθορίζονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης.  



Άρθρο 10 (Γ.Σ., αρμοδιότητες) 

Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της ΕΚΖ και έχει την πλήρη αρμοδιότητα να: 

1. Εκλέγει το Δ.Σ. 

2. Εγκρίνει τον προγραμματισμό του Δ.Σ. 

3. Εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. και την έκθεση της Ε.Ε. 

4. Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΚΖ 

5. Εκλέγει με ανοιχτή ψηφοφορία την Εφορευτική Επιτροπή που εποπτεύει τις 

εκλογές για Δ.Σ. ή Ε.Ε. 

6. Ανακηρύσσει επίτιμα μέλη 

7. Καθορίζει την ετήσια συνδρομή και τις έκτακτες συνδρομές των μελών 

 

Άρθρο 11 (Γ.Σ., απαρτία) 

Α. Η Γ.Σ. τελεί σε απαρτία όταν το ένα τέταρτο (¼) των οικονομικά τακτοποιημένων 

μελών παρίσταται. 

Β. Όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία πλην εκείνων που 

αναφέρονται σε αλλαγές του καταστατικού. 

 

Άρθρο 12 (Δ.Σ., ευθύνες) 

Α. Το Δ.Σ. διοικεί και εκπροσωπεί την ΕΚΖ και είναι υπόλογο στη Γ.Σ. 

Β. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής εκτός αν διακοπεί νωρίτερα βάσει Γ.Σ., σύμφωνα με 

τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12Γ.   

Γ. Το Δ.Σ. υποβάλλει προς έγκριση έκθεση όσον αφορά στο έργο του σε κάθε 

τακτική Γ.Σ. Σε περίπτωση απόρριψης της έκθεσης από τη Γ.Σ., το Δ.Σ. αυτομάτως 

παύεται και η Γ.Σ. εκλέγει με ανοιχτή ψηφοφορία πενταμελή Προσωρινή Διοικητική 

Επιτροπή με μοναδική εντολή να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. εντός εξήντα (60) ημερών, 

με θέμα την εκλογή νέου Δ.Σ. Τα μέλη της Προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής δεν 

έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. 

 



Άρθρο 13 (Δ.Σ., οργάνωση) 

Α. Το Δ.Σ. αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, 

Γραμματέας, Ταμίας, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Σύμβουλοι.  

Β. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. τελούν σε απαρτία εφόσον υφίσταται απλή πλειοψηφία. 

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και σε περίπτωση 

ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου μετράται εις διπλούν.  

Γ. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί βοηθητικές ή συμβουλευτικές επιτροπές για τις 

οποίες έχει πλήρη ευθύνη.  

 

Άρθρο 14 (Εκλογές Δ.Σ.) 

Α. Η προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη νέου Δ.Σ. ανακοινώνεται στα μέλη εξήντα 

(60) ημέρες πριν από τις εκλογές. 

Β. Οι υποψηφιότητες για το νέο Δ.Σ. υποβάλλονται γραπτώς στο εν ενεργεία Δ.Σ. ή 

προφορικώς την ημέρα των εκλογών.  

Γ.  Για την εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε. ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

1. Σχηματίζεται κοινό ψηφοδέλτιο υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. 

2. Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίσει έως και εννέα (9) υποψηφίους για το Δ.Σ. και 

τρεις (3) για την Ε.Ε. 

3. Βάσει του αριθμού ψήφων εκλέγονται οι εννέα (9) πρώτοι για το Δ.Σ. και οι τρεις 

(3) πρώτοι για την Ε.Ε. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.  

 

Άρθρο 15 (Ε.Ε.) 

Α. Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία (3) μέλη. Ελέγχει τα βιβλία της ΕΚΖ (αρχείο, 

έγγραφα, αλληλογραφία, λογιστικά βιβλία) και υποβάλλει έκθεση προς έγκριση στην 

τακτική Γ.Σ. και σε κάθε Γ.Σ. που συγκαλείται με θέμα τον έλεγχο ή την εκλογή Δ.Σ. 

Β.  Η θητεία της Ε.Ε. είναι διετής, εκτός αν διακοπεί νωρίτερα από τη Γ.Σ. 



Γ. Σε περίπτωση που η Γ.Σ. δεν εγκρίνει την έκθεση της Ε.Ε., η Ε.Ε παύεται άμεσα 

και η Γ.Σ. εκλέγει εν συνεχεία νέα Ε.Ε. 

 

Άρθρο 16 (Επιτροπές) 

Η Γ.Σ., κατόπιν αιτιολογημένης γραπτής εισήγησης, μπορεί να εκλέξει Επιτροπές με 

ειδικούς στόχους, ειδική εντολή και με χρονικά περιορισμένη θητεία.  

 

Άρθρο 17 (Σφραγίδα) 

Η σφραγίδα της ΕΚΖ έχει την ελληνική σημαία στο κέντρο της.  

 

Άρθρο 18 (Αλλαγή καταστατικού, διάλυση ΕΚΖ) 

Α. Οι διατάξεις του καταστατικού της ΕΚΖ μπορούν να μεταβληθούν κατόπιν 

αποφάσεως της Γ.Σ. στην οποία παρίστανται τα δύο τρίτα (2/3) των οικονομικά 

τακτοποιημένων μελών, με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των έγκυρων ψήφων. 

Β.  Η πρόταση για διάλυση της ΕΚΖ γίνεται δεκτή μόνο με τη συγκατάθεση όλων 

των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση διάλυσης της ΕΚΖ, η 

περιουσία της περιέρχεται στο Ίδρυμα Ανιάτων στην Αθήνα.  

 

Άρθρο 19 (Λειτουργία) 

Α.  Για τη λειτουργία της ΕΚΖ προβλέπεται Εσωτερικός Κανονισμός. 

Β.  Το Καταστατικό και ο Εσωτερικός Κανονισμός μοιράζονται υποχρεωτικά σε όλα 

τα μέλη.  

 

 

 



Άρθρο 20 

Για τα σημεία που δεν αναφέρονται στο Καταστατικό της ΕΚΖ ισχύουν οι σχετικές 

διατάξεις της Ελβετικής Νομοθεσίας (Schweizerisches Zivilgesetzbuch, ZGB, Artikel 

60 ff). 

 

Το παρόν καταστατικό της ΕΚΖ αποτελεί αναθεωρημένη έκδοση του καταστατικού 

της 30ης Σεπτεμβρίου 1990. Συζητήθηκε κατ’ άρθρο στη Γ.Σ. της 1ης Απριλίου 2012 

και κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. ψηφίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 4, 6 και 

13. 

 

                                               Ελληνική Κοινότητα Ζυρίχης  

                                                 Ζυρίχη, 1 Απριλίου 2012 

 

                                               Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                                                                                  Η Γενική Γραμματέας  

Χ. Χατζηκωνσταντίνου                                                                Ι. Καμμένου 

 

 

 


