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Ελληνικός Σύλλογος Kronoberg/Grekiska Föreningen i Kronoberg 

Καταστατικό 

 

Άρθρο 1. 

Ονομασία  
Ελληνικός Σύλλογος Kronoberg/Grekiska Föreningen i Kronoberg  

 

Έδρα  

Växjö 

 

Περιοχή δράσης  

Νομός Kronoberg/Kronoberg Län 

Ο νομός Kronoberg βρίσκεται στο νοτιότερο τμήμα της επαρχίας Småland και 

συνορεύει με τους νομούς Skåne, Halland, Jönköping, Kalmar και Blekinge. 

Περιλαμβάνει τους δήμους Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, 

Uppvidinge (Åseda), Växjö και Älmhult. Πρωτεύουσα του νομού είναι η πόλη του 

Växjö, όπου και παραμένει η έδρα του Ελληνικού Συλλόγου. 

 

Άρθρο 2. 

Χαρακτήρας 

Ο Ελληνικός Σύλλογος Kronoberg είναι το μαζικό όργανο που εκφράζει και 

εκπροσωπεί τα μέλη της ελληνικής κοινότητας που διαμένουν στο Νομό 

Kronoberg/Kronobergs Län/Kronoberg County. Μπορεί να είναι μέλος Ομοσπονδιών 

με κοινούς σκοπούς, όπως η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων 

Σουηδίας (ΟΕΣΚΣ) και έχει άμεση σύνδεση με το κίνημα των Ελλήνων και των 

μειονοτήτων στη Σουηδία.  

 

Ο Ελληνικός Σύλλογος Kronoberg δεν ανήκει σε καμία πολιτική παράταξη, κίνηση ή 

κόμμα και η δραστηριότητά του είναι κοινωνικού και όχι πολιτικού ή κομματικού 

χαρακτήρα. Διατηρεί πάντα την ανεξαρτησία και αυτονομία του απέναντι σε 

κυβερνήσεις, διοικητικές αρχές, θρησκευτικούς οργανισμούς και ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Λειτουργεί, δρα και εκφράζεται στο πλαίσιο της δημοκρατικής 

διαδικασίας και της συλλογικότητας των οργάνων του. 

 

Άρθρο 3.  

Σκοποί του  Ελληνικού Συλλόγου Kronoberg  
1. Η συγκέντρωση της ελληνικής κοινότητας του νομού Kronoberg. 

2. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων της Σουηδίας, η αλληλοβοήθεια 

των μελών του, η προσφορά καθοδήγησης, η μελέτη και προώθηση επίλυσης 

των προβλημάτων που απασχολούν τους Έλληνες του Νομού Kronoberg. 

3. Η διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των Ελλήνων στην τοπική κοινωνία. 

4. Η ανάπτυξη και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και λοιπών κατοίκων 

της Σουηδίας. 

5. Η καλλιέργεια, η διατήρηση και η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και της 

ελληνικής παράδοσης. 

6. Η παροχή βοήθειας στα παιδιά των Ελλήνων για την εκμάθηση της ελληνικής 

γλώσσας και τη σύνδεσή τους με την ελληνική παράδοση. 

7. Η προβολή και προώθηση των εθνικών προβλημάτων της πατρίδας μας. 
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8. Η καταπολέμηση των διακρίσεων τόσο σε κοινωνικό επίπεδο όσο και στην 

αγορά εργασίας για την επίτευξη της ισότητας με τον ντόπιο πληθυσμό. 

 

Άρθρο 4. 

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του  Ελληνικού Συλλόγου Kronoberg 

1. Τακτικές και έκτακτες Συνελεύσεις. 

2. Δημιουργία, έκδοση και παροχή πληροφοριακού υλικού.  

3. Διοργάνωση εκδηλώσεων. 

4. Επαφή και συνεργασία με υπηρεσίες, φορείς, ιδρύματα, οργανώσεις και άτομα 

στη Σουηδία και την Ελλάδα, καθώς και η συνεργασία με άλλες εθνικές 

μειονότητες. 

5. Μέσα μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης. 

6. Η χρήση κάθε άλλου μέσου που θεωρείται σκόπιμο για την προώθηση των 

θεμάτων και προβλημάτων μας. 

 

Άρθρο 5. 

Μέλη του  Ελληνικού Συλλόγου  Kronoberg 

Μέλη του Συλλόγου γίνονται όσοι: 

1.  Έχουν συμπληρώσει το 7ο έτος της ηλικίας τους.   

2. Αποδέχονται το παρόν καταστατικό. 

3. Κατοικούν στο νομό Kronoberg. 

4. Εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον  Ελληνικό Σύλλογο 

Kronoberg. Η συνδρομή μέλους ισχύει για ημερολογιακό έτος (1 Ιανουαρίου - 

31 Δεκεμβρίου) και το ύψος της καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ). 

 

Άρθρο 6. 

Δικαιώματα μελών 
1. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου από το 18ο έτος της 

ηλικίας τους. Το δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλα τα μέλη έξι (6) μήνες μετά 

την εγγραφή τους. Το δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλα τα μέλη, εφόσον 

πληρώσουν τη συνδρομή τους το αργότερο την ημέρα των εκλογών. 

2. Να παίρνουν μέρος σε κάθε ψηφοφορία που γίνεται στις Γενικές και έκτακτες 

Συνελεύσεις. 

3. Να υποβάλλουν γραπτές και επώνυμες προτάσεις στο ΔΣ  και στις Συνελεύσεις. 

4. Να έχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης των πρακτικών και των οικονομικών μετά 

από υποβολή αίτησης στο ΔΣ. 

 

Άρθρο 7. 

Υποχρεώσεις μελών  

1. Η τήρηση του παρόντος Καταστατικού.  

2. Η δραστήρια συμμετοχή για την προώθηση και ανάπτυξη  του Ελληνικού 

Συλλόγου Kronoberg. 

3. Η διαφύλαξη της περιουσίας του. 

4. Η συμμετοχή στις  Συνελεύσεις. 

Άρθρο 8. 

Άρση ιδιότητας μέλους 

Η ιδιότητα μέλους αίρεται όταν:  

1. Το μέλος αποχωρεί εθελοντικά. 

2. Το μέλος αλλάζει τόπο κατοικίας εκτός των ορίων του νομού Kronoberg. 
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3. Το μέλος διαγραφεί. Προτάσεις για διαγραφή μέλους γίνονται στο ΔΣ το οποίο 

προτείνει, αφού ειδοποιήσει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο να παραβρεθεί στη 

Συνέλευση που θα συζητηθεί η υπόθεσή του, και η ΓΣ αποφασίζει τη διαγραφή 

μέλους στην περίπτωση που η δράση και η συμπεριφορά του αντιβαίνει ή 

βλάπτει τους σκοπούς του Ελληνικού Συλλόγου Kronoberg. 

 

Άρθρο 9.  

Τα όργανα του Ελληνικού Συλλόγου Kronoberg 

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις, ετήσια και έκτακτες (ΓΣ). 

2. Το Δοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ). 

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ). 

4. Η Εφορευτική Επιτροπή (ΕφΕ). 

Άρθρο 10.  

Ετήσια Γενική Συνέλευση 

1. Γίνεται συνήθως κατά τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο και συγκαλείται από 

το ΔΣ. Τα μέλη ενημερώνονται εγγράφως δύο (2) εβδομάδες πριν για τον τόπο, 

τον χρόνο και την ημερήσια διάταξη. 

2. Η Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται σε αυτήν τα μισά συν ένα 

οικονομικά τακτοποιημένα μέλη (50% +1). Σε αντίθετη περίπτωση 

αναβάλλεται για 15 λεπτά και εν συνεχεία διεξάγεται στον ίδιο τόπο με την ίδια 

ημερήσια διάταξη ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων. 

3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. 

4. Προτάσεις των μελών για την ημερήσια διάταξη πρέπει να κατατίθενται στο ΔΣ 

δυο (2) εβδομάδες πριν. Οι προτάσεις είναι πάντα γραπτές και επώνυμες. 

5. Τη διεξαγωγή της Συνέλευσης αναλαμβάνει το ΔΣ. 

6. Η έγκριση των πρακτικών γίνεται από το ΔΣ και από δύο (2) μέλη που ορίζονται 

από τη Συνέλευση. 

7. Στη Συνέλευση επιτρέπεται να παραβρεθούν προσκεκλημένοι του ΔΣ ως 

παρατηρητές. 

 

Αρμοδιότητες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης. 

2. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και Ελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ). 

3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής (ΕφΕ). 

4. Συζήτηση και ψηφοφορία πάνω στην έκθεση δράσης του ΔΣ και της ΕΕ. 

 

Άρθρο 11. 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
Συγκαλείται από το ΔΣ: 

1. Όταν αυτό κριθεί σκόπιμο. 

2. Κατόπιν απόφασης ΓΣ. 

3. Όταν ζητηθεί γραπτώς και ενυπόγραφα από το 10% των οικονομικά 

τακτοποιημένων μελών και συγχρόνως αναφερθεί το θέμα που θα εξεταστεί 

στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.  

4. Η σύγκληση κάθε έκτακτης γενικής συνέλευσης γίνεται μέσα σε τέσσερις (4) 

εβδομάδες από την ημέρα υποβολής της γραπτής αίτησης στη Γραμματεία του 

Ελληνικού Συλλόγου Kronoberg. 
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Αρμοδιότητες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

1. Εκλογή διμελούς προεδρείου και ενός (1) επικυρωτή. 

2. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης. 

3. Λήψη αποφάσεων. 

 

Άρθρο 12. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) 

1. Το ΔΣ είναι το εκτελεστικό όργανο του Ελληνικού Συλλόγου Kronoberg και 

αποτελείται από επτά (7) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. 

2. Διαρθρώνεται σε σώμα ως εξής:  

Πρόεδρος & Υπεύθυνος/η Εκδηλώσεων (ή άλλη υπευθυνότητα αν κρίνεται 

σκόπιμo),  

Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος/η Νέων Τεχνολογιών,   

Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος/η Οικονομικών,  

Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, 

Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος/η Προώθησης & Ανάπτυξης, 

Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος/η Ομάδων & Δραστηριοτήτων, 

Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνος/η Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. 

3. Έχει δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον 

τέσσερα (4) μέλη του. Την προεδρία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έχει η/ο 

Πρόεδρος ή η/ο Αντιπρόεδρος ή η/ο Γραμματέας α’. 

4. Όλες οι αποφάσεις του ΔΣ παίρνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας, η ψήφος της/του προεδρεύοντος θεωρείται διπλή. Σε περίπτωση 

νέας ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος της/του προεδρεύοντος. 

5. Το ΔΣ συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον μία φορά το μήνα. 

6. Μέλη του ΔΣ που αδικαιολόγητα δεν παίρνουν μέρος σε τέσσερις (4) συνεχείς 

συνεδριάσεις, χάνουν την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ. 

7. Παραίτηση μέλους του ΔΣ γίνεται γραπτά. Τακτικό μέλος που παραιτείται 

αντικαθίσταται από το αμέσως επόμενο αναπληρωματικό. 

8. Αν παραιτηθούν ταυτόχρονα τρία (3) ή περισσότερα μέλη του ΔΣ, αλλά όχι 

όλο, τότε η/ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να συγκαλέσει ΓΣ για την εκλογή 

νέων μελών ΔΣ. 

9. Αν όλο το ΔΣ παραιτηθεί, οφείλει να γνωστοποιήσει την απόφαση του ένα μήνα 

πριν με γράμμα προς τα μέλη του Ελληνικού Συλλόγου Kronoberg και να 

συγκαλέσει ταυτόχρονα ΓΣ. 

10. Το ΔΣ συνεδριάζει μετά από πρόσκληση της/του Προέδρου ή μετά από 

πρόταση τουλάχιστον τριών (3) τακτικών μελών του ΔΣ. Σε κάθε συνεδρίαση 

κρατούνται πρακτικά από τον Γραμματέα α’ ή β’ και υπογράφονται από τον 

ίδιο και τον προεδρεύοντα. 

11. Υποψηφιότητα για το ΔΣ μπορεί να βάζουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο 

έτος της ηλικίας τους, είναι εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου για τουλάχιστον 

έξι (6) μήνες και είναι οικονομικά ενήμεροι. 

 

Τμήματα του Ελληνικού Συλλόγου Kronoberg 

Το ΔΣ, μετά από σύμφωνη απόφαση της ΓΣ, μπορεί να δημιουργεί τμήματα που 

αποτελούν βοηθητικά όργανά του. Τμήματα δημιουργούνται κατά κατηγορίες. Για τα 

τμήματα ισχύουν τα παρακάτω: 

1. Μέλη τμημάτων γίνονται όσοι πληρούν τα χαρακτηριστικά του και 

αποδέχονται τον εσωτερικό κανονισμό του. 
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2. Τα τμήματα λειτουργούν στο πλαίσιο του καταστατικού του Ελληνικού 

Συλλόγου Kronoberg, των αποφάσεων των ΓΣ και του προγραμματισμού τους 

που κατατίθεται στο ΔΣ για έγκριση. 

3. Υπάγονται στο ΔΣ που είναι υπεύθυνο για τη δράση τους στη ΓΣ. Οι διοικούσες 

επιτροπές των τμημάτων εκλέγονται από τα μέλη του τμήματος και εγκρίνονται 

από το ΔΣ. 

4. Για σοβαρά θέματα η διοικούσα επιτροπή του τμήματος έρχεται σε επαφή με 

το ΔΣ. 

5. Το ΔΣ επεμβαίνει όταν η δραστηριότητα του τμήματος αντιβαίνει το εδάφιο 

δύο (2). 

6. Το ΔΣ μπορεί, αν το θεωρεί αναγκαίο, να ορίζει μέλος του ως σύνδεσμο με το 

αντίστοιχο τμήμα για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους. 

 

Άρθρο 13 

Ελεγκτική Επιτροπή (EE) 

1. Αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Εκλέγει 

πρόεδρο που έχει την ευθύνη της σύγκλισής της. Η θητεία της είναι ετήσια. 

2. Έχει δικαίωμα να διενεργεί έλεγχο στα οικονομικά του Ελληνικού Συλλόγου 

Kronoberg κάθε έξι (6) μήνες, όταν αυτό θεωρείται αναγκαίο. Γνωστοποιεί 

γραπτώς την απόφασή της στον Ταμία τέσσερις (4) εβδομάδες πριν. 

Παρουσιάζει γραπτή οικονομική έκθεση. 

3. Παραίτηση μέλους της ΕΕ θεωρείται έγκυρη εφόσον υποβληθεί γραπτώς στην 

ΕΕ και στο ΔΣ. 

 

Άρθρο 14. 

Εκλογές για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και Ελεγκτικής Επιτροπής 

(EE)  

1. Οι εκλογές γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου τα 

οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Ελληνικού Συλλόγου Kronoberg μέσω 

σταυροδότησης, επιλέγουν το ανώτερο πέντε (5) ονόματα για το ΔΣ και δύο (2) 

ονόματα για την ΕΕ. 

2. Η ενημέρωση σχετικά με τις εκλογές και η κλήση για κατάθεση 

υποψηφιοτήτων γίνεται μέσω mail και με ανακοίνωση στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Συλλόγου δύο (2) εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη 

ημερομηνία των εκλογών. 

3. Οι υποψήφιοι δηλώνουν την υποψηφιότητά τους γραπτώς (ιδιοχείρως ή μέσω 

mail) στο/η Γραμματέα του Συλλόγου κατά τη διάρκεια των αναφερόμενων 

ημερομηνιών.  

4. Ο/Η Γραμματέας του Συλλόγου οφείλει να στείλει στους υποψηφίους 

απαντητικό μήνυμα ότι έχει λάβει την υποψηφιότητά τους και να τους 

ενημερώσει για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών. 

5. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο συντάσσεται από το/η Γραμματέα του Συλλόγου και 

ανακοινώνεται μία (1) εβδομάδα πριν τις εκλογές στα μέλη του ΔΣ και στους 

υποψηφίους. 

6. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο δεν περιέχει κομματικούς τίτλους ή άλλα εμβλήματα, 

παρά μόνο τα ονόματα των εκάστοτε υποψηφίων. 

7. Υπεύθυνο για την εκτύπωση, αναπαραγωγή των ψηφοδελτίων και την 

προετοιμασία των εκλογών ορίζεται το ΔΣ. 

8. Οι εκλογές λαμβάνουν χώρα σε χρόνο, τόπο και ώρα που ορίζει το ΔΣ. 

9. Για τη διεξαγωγή των εκλογών ευθύνεται η Εφορευτική Επιτροπή (EφΕ). 
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10. Η ΕφΕ συντάσσει τα πρακτικά των εκλογών εντός 48 ωρών από τη διεξαγωγή 

των εκλογών, τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη της ΕφΕ. 

11. Μέλη του ΔΣ γίνονται οι επτά (7) πρώτοι που έχουν πάρει τις περισσότερες 

ψήφους. Οι επόμενοι είναι αναπληρωματικοί με σειρά ανάλογη με τον αριθμό 

ψήφων που έχουν πάρει. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση για την 

σειρά αυτών που ισοψήφισαν, εκτός κι αν κάποιος από τους ισοψηφίσαντες 

παραχωρήσει τη θέση του. 

12. Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των εκλογών ή εντός οκτώ (8) ημερών από την 

ημέρα των εκλογών, συγκαλείται το πρώτο συμβούλιο του νέου ΔΣ, όπου 

αποφασίζεται ο ρόλος και η υπευθυνότητα που ανατίθεται σε κάθε ένα από τα 

μέλη του. 

 

Άρθρο 15.  

Εφορευτική Επιτροπή (ΕφΕ) 

1. Η ΕφΕ εκλέγεται από τη ΓΣ και είναι το ανώτερο τριμελής. Έχει την ευθύνη 

διεξαγωγής των εκλογών για το ΔΣ και την ΕΕ. 

2. Οι εκλογές διεξάγονται βάσει καταλόγου των οικονομικά ενήμερων μελών με 

την επίδειξη της ταυτότητας τους. Η ΕφΕ συντάσσει πρακτικό που υπογράφεται 

από τα μέλη της. 

3. Η ΕφΕ καλεί σε πρώτη συνεδρίαση το νεοεκλεγέν ΔΣ αμέσως μετά τη 

διεξαγωγή των εκλογών ή εντός οκτώ (8) ημερών από την ημέρα των εκλογών. 

4. Ένσταση κατά της εγκυρότητας των εκλογών μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς 

κατά τις ώρες διεξαγωγής των εκλογών και μέχρι το κλείσιμο της κάλπης. Η 

ΕφΕ δίνει απάντηση μέσα σε 48 ώρες από την κατάθεση της ένστασης. 

Άρθρο 16.  

Εκλογές αντιπροσώπων για το Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων 

και Κοινοτήτων Σουηδίας (ΟΕΣΚΣ)  
1. Για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΟΕΣΚΣ εφαρμόζεται το 

εκάστοτε εκλογικό σύστημα που ισχύει σύμφωνα με το καταστατικό της 

Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (ΟΕΣΚΣ). 

2. Οι εκλογές διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και σταυροδότηση ενός (1) έως 

και τριών (3) ονομάτων. 

3. Η κλήση για κατάθεση υποψηφιοτήτων γίνεται μέσω mail και με ανακοίνωση 

στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου. 

4. Οι υποψήφιοι δηλώνουν την υποψηφιότητά τους γραπτώς (ιδιοχείρως ή μέσω 

mail) στο/η Γραμματέα του Συλλόγου κατά τη διάρκεια των αναφερόμενων 

ημερομηνιών.  

5. Ο/Η Γραμματέας του Συλλόγου οφείλει να στείλει στους υποψηφίους 

απαντητικό μήνυμα ότι έχει λάβει την υποψηφιότητά τους και να τους 

ενημερώσει για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών. 

6. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο συντάσσεται από το/η Γραμματέα του Συλλόγου και 

ανακοινώνεται μία (1) εβδομάδα πριν τις εκλογές στα μέλη του ΔΣ και στους 

υποψηφίους. 

7. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο δεν περιέχει κομματικούς τίτλους ή άλλα εμβλήματα, 

παρά μόνο τα ονόματα των εκάστοτε υποψηφίων. 

8. Υπεύθυνο για την εκτύπωση, αναπαραγωγή των ψηφοδελτίων και την 

προετοιμασία των εκλογών ορίζεται το ΔΣ. 

9. Οι εκλογές λαμβάνουν χώρα σε χρόνο, τόπο και ώρα που ορίζει το ΔΣ. 
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10. Για τη διεξαγωγή των εκλογών ευθύνεται η Εφορευτική Επιτροπή (EφΕ), η 

οποία μπορεί να είναι ίδια με αυτή που έχει την ευθύνη διεξαγωγής των 

εκλογών του ΔΣ και της ΕΕ . 

11. Η ΕφΕ συντάσσει τα πρακτικά των εκλογών εντός 48 ωρών από τη διεξαγωγή 

των εκλογών, τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη της ΕφΕ. 

12. Στην περίπτωση που εκλεγμένος υποψήφιος παραιτείται, αντικαθίσταται από 

τον αμέσως επόμενο υποψήφιο του ενιαίου ψηφοδελτίου. 

 

Άρθρο 17.  

Οικονομικοί πόροι  του Ελληνικού Συλλόγου Kronoberg 
1. Συνδρομές μελών (Η οικογενειακή συνδρομή συμπεριλαμβάνει το ζεύγος και 

τα παιδιά εφόσον κατοικούν στην ίδια διεύθυνση και είναι ηλικίας έως και 18 

ετών). 

2. Δωρεές και επιδόματα από σουηδικές και ελληνικές αρχές. 

3. Εισπράξεις από τις δραστηριότητες του Ελληνικού Συλλόγου Kronoberg. 

4. Ενισχύσεις από την Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων 

Σουηδίας (ΟΕΣΚΣ) και άλλους οργανισμούς. 

5. Οποιοδήποτε άλλο μέσο που θεωρείται ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με τους 

στόχους του Ελληνικού Συλλόγου Kronoberg. 

Άρθρο 18. 

Αλλαγές ή τροποποιήσεις άρθρων του Καταστατικού 

1. Αλλαγή ή τροποποίηση άρθρου ή άρθρων του Καταστατικού μπορεί να γίνει 

στην ετήσια ΓΣ ή σε ΓΣ που έχει συγκλιθεί για αυτόν το σκοπό. 

2. Ειδοποιήσεις για ετήσια ΓΣ ή καταστατική ΓΣ πρέπει να έχουν σταλεί στα μέλη 

δύο (2) εβδομάδες πριν και προτάσεις μελών πρέπει να έχουν έρθει στο ΔΣ 

τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν την οποιαδήποτε Συνέλευση. 

3. Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις άρθρων του Καταστατικού γίνονται με την 

πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών. 

Άρθρο 19.  

Διάλυση του Ελληνικού Συλλόγου Kronoberg 

1. Η διάλυση του Ελληνικού Συλλόγου Kronoberg πραγματοποιείται όταν αυτό 

αποφασιστεί σε δύο (2) κατά σειρά Συνελεύσεις, όπου παρευρίσκονται το 50% 

συν ένα (1) των μελών και την απόφαση πάρουν τα 2/3 των παρευρισκομένων 

και τις δύο φορές. 

2. Τα περιουσιακά στοιχεία διατίθενται όπως αποφασίσει η τελευταία Γενική 

Συνέλευση. 

  

Το παρόν Καταστατικό τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε στο σύνολό του στη ΓΣ του 

Ελληνικού Συλλόγου Växjö Kronoberg την 9η Δεκεμβρίου 2017. 

Το παρόν Καταστατικό τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε στο σύνολό του στη ΓΣ του 

Ελληνικού Συλλόγου Kronoberg την 1η Ιουνίου 2019. 

 


