
Καταστατικό της Eλληνικής Κοινότητας Σικελίας ΤΡΙΝΑΚΡΙΑ 
 
Άρθρο 1. Ιδρύθηκε στο Παλέρµο, σύµφωνα µε το Αρθρο 14 και επόµενα του Αστικού Κώδικα, 

ένας σύλλογος που ονοµάζεται «Ελληνική Κοινότητα Σικελίας Trinacria" µε έδρα στο 
Παλέρµο. 

Άρθρο 2. Ο σύλλογος είναι απεριόριστης διάρκειας. Το οικονοµικό έτος συµπίπτει µε το 
ηµερολογιακό έτος. 

Άρθρο 3. Ο σύλλογος είναι δηµοκρατικός, µη κοµµατικός, µη θρησκευτικός, δεν δέχεται 
διακρίσεις φύλου, φυλής, θρησκείας και αποκλείει οποιαδήποτε εµπορική χρήση ή 
οικονοµικό κέρδος. 

Άρθρο 4. Τακτικά µέλη του συλλόγου µπορούν να είναι όλοι οι ενήλικοι πολίτες ελληνικής 
καταγωγής που ζουν στη Σικελία, καθώς και οι σύζυγοι και οι απόγονοί τους τους. Σε 
ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει την αποδοχή 
τακτικών µελών που δεν έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Συνεισφέροντα µέλη 
µπορούν να ονοµάζονται όλοι όσοι αποδέχονται τους στόχους του Συλλόγου και έχουν 
συµβάλει οικονοµικά στις δραστηριότητές του. Επίτιµα µέλη µπορούν να ονοµάζονται 
όλοι όσοι, λόγω εξαιρετικών επιτευγµάτων στους τοµείς της επιστήµης, λογοτεχνίας, 
τέχνης, πολιτισµού και κοινωνίας έχουν δώσει, κατά τη γνώµη του Διοικητικού 
Συµβουλίου, µια σηµαντική συµβολή για τη ζωή ή τους σκοπούς του Συλλόγου. 

Άρθρο 5. Η "Ελληνική Κοινότητα Σικελίας Trinacria" έχει τους παρακάτω στόχους:  
α) Την προώθηση φιλικών σχέσεων και αλληλεγγύης µεταξύ των µελών της.  
β) Την διατήρηση και την διάδοση των ελληνικών παραδόσεων, της γλώσσας και του 
ελληνικού πολιτισµού. 
γ) Την διατήρηση και ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ των µελών και της Ελλάδας. 
δ) Την δηµιουργία προϋποθέσεων έτσι ώστε τα µέλη της να µπορούν να διατηρούν, να 
εκφράζουν ελεύθερα τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και να καλύπτουν τις 
θρησκευτικές ανάγκες τους.  
ε) Την προώθηση σχέσεων στον κοινωνικό, πολιτιστικό, τουριστικό, αθλητικό και 
καλλιτεχνικό τοµέα µεταξύ των µελών και την Ελλάδας καθώς και της Ιταλίας. 
στ) Την παροχή βοήθειας στους Έλληνες πολίτες που έχουν ανάγκη απο ηθική 
υποστήριξη.  
ζ) Την  διατήρηση και την ανάπτυξη σχέσεων µε τις ενώσεις των Ελλήνων φοιτητών 
στη Σικελία και, ενδεχοµένως, συνεργασίας στις δραστηριότητές τους. 
η) Την προώθηση και ανάπτυξη δεσµών µε άλλες ελληνικές κοινότητες στην Ιταλία 
και το εξωτερικό, καθώς και τη δηµιουργία επαφών µε άλλους πολιτιστικούς 
συλλόγους, προκειµένου να διευκολυνθεί η επίτευξη των κοινωνικών στόχων. 

Άρθρο 6. Τα διοικητικά όργανα είναι:  
- Η συνέλευση των µελών.  
- Το Διοικητικό Συµβούλιο του συλλόγου  
- Το Συµβούλιο Οικονοµικού Ελέγχου  
- Το Συµβούλιο των Probiviri. 

Άρθρο 7. Η Γενική Συνέλευση του συλλόγου αποτελείται από όλα τα τακτικά µέλη που έχουν 
εγγραφεί στις καταστάσεις και έχουν πληρώσει την ετήσια συνδροµή.  
Κάθε µέλος έχει µία ψήφο και µπορεί να παραστεί στη συνεδρίαση είτε απευθείας είτε 
µε έγγραφη εξουσιοδότηση σε άλλο µέλος.  
Κανένα µέλος δεν µπορεί να λάβει εξουσιοδότηση απο περισσότερα από δύο µέλη.  
Η Γενική Συνέλευση οργανόνεται υπό την προεδρία του Προέδρου που εκλέγεται από 
τη ίδια τη συνέλευση. Οι λειτουργίες γραµµατείας εκτελούνται από τον Γενικό 
Γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου ή, σε περίπτωση απουσίας του, από ένα µέλος 
που εκλέγεται από τη Συνέλευση. 



Άρθρο 8. Τα Συνεισφέροντα µέλη και τα Επίτιµα Μέλη δεν έχουν δικαίωµα ψήφου, ούτε µπορούν 
να εκλέγονται στα Διοικητικά Όργανα. 

Άρθρο 9 Η Τακτική Συνέλευση ευθύνεται για:  
- την προσδιόρηση των γενικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου 
- την εκλογή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, του Συµβούλιο Οικονοµικού 
Ελέγχου και του Συµβουλίου των Probiviri  

- την έγκριση κάθε υποκατάστασης στα Διοικητικά Όργανα  
- την έγκριση του προϋπολογισµύ και του ισολογισµού  
- τον προσδιορισµό των ετήσιων συνδροµών των µελών 
- την απόφαση πάνω σε οποιοδήποτε θέµα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος καταστατικού 

- την έγκριση των κανόνων διαδικασίας του Συλλόγου. 
Άρθρο 10 Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκροτείται εγκύρως από την πρώτη κλήση όταν ειναι 

παρών περισσότερο από το ήµισυ των µελών της. Στην δεύτερη κλήση είναι έγκυρη, 
ανεξαρτήτως του αριθµού των παρόντων µελών.  
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει µε πλειοψηφία των παρόντων και 
αντιπροσωπευοµένων µελών. 

Άρθρο 11 Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή, σε περίπτωση απουσίας 
του, από τον Αντιπρόεδρο µε επιστολή που πρέπει να σταλεί τουλάχιστον 10 ηµέρες 
πριν από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης, η οποία θα φέρει την Ηµερήσια Διάταξη, 
τον χώρο όπου θα γίνει η συνεδρίαση και την ηµεροµηνία της πρώτης και της δεύτερης 
κλήσης. 

Άρθρο 12 Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι δεσµευτικές για όλα τα µέλη, 
περιλαµβανοµένων των απόντων ή των διαφωνούντων και θα καταχωρούνται στα 
πρακτικά που θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα. 

Άρθρο 13 Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει:  
α) τις τροποποιήσεις των άρθρων του καταστατικού που µπορούν να προταθούν στη 
Συνέλευση.  

β) θέµατα που από το νόµο ή από τον Εσωτερικό Κανονισµό, ἐχουν αποδοθεί στη 
δικαιοδοσία της.  

γ) την πιθανή διάλυση του Συλλόγου και τον διορισµό εκκαθαριστών. 
Άρθρο 14 Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκροτείται εγκύρως από την πρώτη κλήση όταν 

εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα των µελών και στη δεύτερη κλήση, όταν 
εκπροσωπείται τουλάχιστον το ήµισυ σύν ενός των µελών, εκτός στην περίπτωση 
διάλυσης του Συλλόγου, στην οποία θα πρέπει να τα τρία τέταρτα των παρόντων µελών. 

Άρθρο 15 Οι προτάσεις για τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού πρέπει να υποβάλλονται 
από το Διοικητικό Συµβούλιο ή τουλάχιστον από το ένα δέκατο των τακτικών µελών 
και θα πρέπει να εγκριθούν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση µε την έγκριση των 
δύο τρίτων τουλάχιστον των παρόντων µελών. 

Άρθρο 16 Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο και όποτε 
κρίνεται σκόπιµο από το Διοικητικό Συµβούλιο, είτε µετά από αίτηση υπογεγραµµένη 
από το ένα τρίτο τουλάχιστον των µελών του ή το ένα τρίτο των µελών του Διοικητικού 
Συµβουλίου, ακόµα και σε χώρο διαφορετικό από εκείνον της έδρα του Συλλόγου. 

Άρθρο 17 Το Διοικητικό Συµβούλιο διατηρεί το αξίωµα αυτό για δύο χρόνια και τα µέλη του 
µπορούν να επανεκλεγούν.  
Αποτελείται από τουλάχιστον έξι µέλη, τα οποία εκλέγονται µεταξύ των τακτικών 
µελών.  
Ο αριθµός αυτός µπορεί να αυξηθεί σε ένα µέγιστο των 22 µελών, και σ´αυτήν την 
περίπτωση θα εκλεγούν σε αριθµό 2 για κάθε µία από τις υπόλοιπες επαρχίες της 
Σικελίας.  



Το Συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών του έναν Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, έναν 
Ταµία και έναν Γραµµατέα. 
Το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ή τη 
χρησιµότητα µπορεί να µεταβιβάσει τις εξουσίες του για τη διεξαγωγή ενιαίων πράξεων 
ή κατηγοριών πράξεων σε µια εκτελεστική επιτροπή που θα αποτελείται από τον 
Πρόεδρο του Συλλόγου και δύο µέλη. Η εκτελεστική επιτροπή αυτή θα πρέπει να 
λογοδοτεί για τις δραστηριότητές της στο Διοικητικό Συµβούλιο και µπορεί να 
ανακληθεί από τον τελευταίο.  
Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να σχηµατίσουν επιτροπές για συγκεκριµένες 
υποθέσεις και να εκδίδει εσωτερικούς κανονισµούς. 

Άρθρο 18 Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο τουλάχιστον µία φορά το µήνα ή κάθε φορά 
που ο πρόεδρος κρίνει αναγκαίο ή κατόπιν γραπτού αιτήµατος του ενός τρίτου των 
µελών του διοικητικού ή του ενός δεκάτου των τακτικών µελών.  
Για την εγκυρότητα των αποφάσεων του Συµβουλίου απαιτείται η πλειοψηφία των 
παρόντων και, σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.  
Το µέλος του Συµβουλίου που απέχει αδικαιολόγητα για τρεις συνεχόµενες 
συνεδριάσεις χάνει το αξίωµά του και θα αντικαταστίθεται από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση. 

Άρθρο 19 Το Διοικητικό Συµβούλιο ευθύνεται για:  
α) τις αποφάσεις πάνω σε όλα τα θέµατα γενικόυ χαρακτήρα που αφορούν το Σύλλογο  
β) την προετοιµασία και την υλοποίηση κοινωνικών προγραµµάτων  
γ) την κατάρτιση νοµικών ρυθµίσεων που δεν διαφωνούν µε το παρόν καταστατικό και 
την εγκατάσταση γραφείων και διοικητικών εδρών  
δ) τις αποφάσεις σχετικά µε την αποδοχή νέων µελών  
ε) τις αποφάσεις σχετικά µε την αναστολή της ιδιότητας µέλους 
στ) την κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  
ζ) την κατάρτιση πρόγραµµα των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων  
η) την απόφαση σχετικά µε την αποδοχή οικονοµικών συνεισφορών  
την σύσταση επιτροπών για την εξέταση συγκεκριµένων θεµάτων ή πρωτοβουλιών  
ιβ) την έγκριση εγγραφής στοv κατάλογο των επιτίµων  
ιγ) την έγκριση εγγραφής στοv κατάλογο των αξιεπαίνων 

Άρθρο 20 Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, εκλέγεται απο το Διοικητικό Συµβούλιο, είναι ο νόµιµος 
εκπρόσωπος του Συλλόγου και λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για τη διεξαγωγή τω 
κοινωνικών δραστηριοτήτων που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο. Εκλέγεται 
από το Συµβούλιο µε πλειοψηφία των ψήφων. 

Άρθρο 21 Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, αναλαµβάνει τις ευθύνες ο Αντιπρόεδρος. 
Εκλέγεται από το Συµβούλιο µε πλειοψηφία των ψήφων. 

Άρθρο 22 Ο Ταµίας φροντίζει για τη διαχείριση των κεφαλαίων που έχουν κατατεθεί σύµφωνα µε 
τον προϋπολογισµό και τις εκθέσεις στο Διοικητικό Συµβούλιο για την προετοιµασία 
του τελικού ισολογισµού.  
Εκλέγεται από το Συµβούλιο µε πλειοψηφία των ψήφων. 

Άρθρο 23 Ο Γραµµατέας είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και την προώθηση των 
δραστηριότητες του Συλλόγου και εφαρµόζει τα µέτρα που εγκρίθηκαν από το 
Διοικητικό Συµβούλιο. Είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση και την τήρηση βιβλίων και 
αρχείων. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συµβουλίου και των Συνελεύσεων, 
τα οποία θα υπογραφονται στο τέλος των συναντήσεων. 

Άρθρο 24 Το Συµβούλιο Οικονοµικού Ελέγχου αποτελείται από τρία µέλη και δύο 
αναπληρωµατικά µέλη, που µπορούν και να µην είναι µέλη εκλεγµένα απο τη 
συνέλευση, που έχουν διοικητικές και λογιστικές λειτουργίες ελέγχου. Παραµένουν στη 
θέση τους για δύο χρόνια και να λαµβάνουν µέρος στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου. 



Άρθρο 25 Το Συµβούλιο των Probiviri απαρτίζεται από τρία µέλη που εκλέγονται από τη 
Συνέλευση και η θητεία τους διαρκεί δύο χρόνια. Έχει το καθήκον να αποφασίσει σε 
δίκαιη βάση, πάνω στις διαφορές µεταξύ των µελών ή µεταξύ µελών και 
αντιπροσωπευτικών οργάνων. Το Συµβούλιο των Probiviri ενεργεί µε δική του 
πρωτοβουλία ή ύστερα από ένδειξη του κάθε µέλους ή εξ ονόµατος των µερών. 

Άρθρο 26 Το Συµβούλιο των Probiviri δύναται να επιβάλει τις ακόλουθες κυρώσεις:  
α) γραπτή προειδοποίηση 
β) την αποδοκιµασία 
γ) η αναστολή των δραστηριοτήτων των µελών από τρεις έως δώδεκα µήνες 
δ) η αποβολή από τον Σύλλογο. 

Άρθρο 27 Το Συµβούλιο των Probiviri εντός εξήντα ηµερών από την παραλαβή της αίτησης ή της 
εκχώρησης, προχωρά στην ανακοίνωση των κατηγοριών, εκτελεί όλες τις έρευνες που 
κρίνει σκόπιµες και µετά από διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, αποφασίζει µε 
απλή πλειοψηφία. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου των Probiviri είναι έγκυρες ὀταν είναι 
παρόντα όλα τα µέλη του, το µέλος του Συµβουλίου απών για τρεις συνεχόµενες 
συνεδριάσεις χάνει το αξίωµά του και θα αντικαταστίθεται από την συνέλευση, το 
µέλος µε σύγκρουση συµφερόντων θα αντικαταστίθεται προσωρινά από τη Συνέλευση. 
Το Συµβούλιο των Probiviri ενηµερώνει εγγράφως τα ενδιαφερόµενα µέρη και τον 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου εντός 5 ηµερών από την απόφαση.  
Ενάντια της αποφάσεως αυτής, τα ενδιαφερόµενα µέρη, εντός προθεσµίας 30 ηµερών, 
µπορούν να προσφύγουν στο Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει ανεπίσηµα, 
µε απλή πλειοψηφία.  
Η έφεση αναστέλλει την αποτελεσµατικότητα της απόφασης. 

Άρθρο 28 Η περιουσία του Συλλόγου αποτελείται από τα έσοδα των συνδροµών των µελών, τις 
εκταµιεύσεις που πραγµατοποιούνται µε οποιαδήποτε ιδιότητα για λογαριασµό του 
Συλλόγου και τα ετήσια πλεονάσµατα του προϋπολογισµού.  

Άρθρο 29 Ο Σύλλογος µπορεί να διαλυθεί µε ψήφισµα που εγκρίθηκε από την  Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των µελών, µε πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων των µελών του.  
Η περιουσία του Συλλόγου, µετά τη διάλυση, θα διατεθεί σε ελληνικά φιλανθρωπικά 
ιδρύµατα.  

Άρθρο 30 Για όλα τα θέµατα που δεν προβλέπονται στο παρών καταστατικό θα γίνεται αναφορά 
στους Νόµους. 


