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FOUNDATION OF HELLENISM OF AMERICA
FOUNDATION OF HELLENISM OF AMERICA
BYLAWS

I. PREAMBLE, NAME AND OBJECTIVES

SECTION 1. PREAMBLE

The following constitutes the Bylaws of the FOUNDATION OF HELLENISM OF AMERICA
(hereinafter referred to as the FOUNDATION), a nonprofit Corporation organized under the
Laws of the State of Florida, USA. The Foundation is organized for Educational purposes with
the meaning of section 501©3 of the Internal Revenue Service Code of 1986, as amended, or
successor provisions (the Code), including, for such purposes, the making of distributions to
Organizations that qualify as exempt Organizations under Section.

SECTION 2. NAME

The Name of the FOUNDATION shall be the FOUNDATION OF HELLENISM OF AMERICA
and the Seat is in Clearwater, Florida, United States of America.

SECTION 3. OBLECTIVES

The objectives of the FOUNDATION OF HELLENISM OF AMERICA shall be:

To promote the Hellenic Culture World Wide.
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To provide recognition of Greek Americans.

To build a web site with a name WWW.HELLENES.COM

II. BOARD OF DIRECTORS

SECTION 1. COMPOSITION

The Board of Directors shall be the Governing Body of the FOUNDATION and shall establish
policy, direct activities and approve all actions pertaining to the business of the FOUNDATION
OF HELLENISM OF AMERICA.

The FOUNDATION OF HELLENISM OF AMERICA Board of Directors will be made up of no
fewer that five (5) and no more than (15) Directors. The FOUNDATION OF HELLENISM OF
AMERICA Board of Directors will be comprised of the FOUNDATION Members at-large, and
the immediate Past President of the FOUNDATION. All Directors of the FOUNDATION will be
appointed by the President of the FOUNDATION with the approval of the FOUNDATION Board
of Directors.

The Board of Directors shall have the responsibility the fiduciary affairs of the FOUNDATION in
a prudent manner in accord with its Laws and the Laws under which it is governed.

The Board of Directors shall approve and authorize the official acts of the elected officials and
its committee.

SECTION 2. TERM OF OFFICE

The term of office for the FOUNDATION Board Members will be for five (5) years and may be
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re-appointed for successive terms. The initial Board of Directors will be appointed equally to
more than two (2) terms.

SECTION 3. ELECTIONS OF OFFICERS

The officers of the FOUNDATION shall be a President, a Vice-President, a Secretary and a
Treasurer. All officers will be elected by the FOUNDATION Board of Directors for a term of five
(5) years. The officers may be re-elected for additional terms in same office.

SECTION 4. COMPENSATION

The FOUNDATION Board of Directors shall not be compensated for their service to the
FOUNDATION, except for reimbursement of usual and proper expenses incurred in the
attendance of Board meetings and those other necessary activities in the course of duties in
accordance with the policies set forth by the Board.

SECTION 5. EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee of the Board of Directors shall consist of the officers of the
FOUNDATION: President, Vice-President, Secretary and Treasurer. The Executive Committee
shall be empowered to act for the Board of Directors at its next scheduled meeting shall
approve all actions of the Executive Committee.

III. MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

SECTION 1. MEETINGS

The FOUNDATION Board of Directors will meet at least biannually, subject to the call of the
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President.

SECTION 2. QUORUM

A quorum shall consist of 51 percent of those appointed and duly serving on the FOUNDATION
Board of Directors. There shall be no proxy or cumulative voting.

IV. COMMITTEES

The President shall appoint such Committees as are deemed appropriate to carry out the
objectives of the FOUNDATION. Standing Committees shall include the Education, Finance,
Culture and Building Committee.

V. INDEMNIFICATION

The FOUNDATION shall indemnify any and all persons who may serve or who have served at
any time as a Director, Officer, Committee Chairperson or staff member of the FOUNDATION
and their respective heirs, Administrators, Successors and assigns, against any and all
expenses incurred by such a person in connection with any action, suit or other proceedings,
including any settlement thereof approved by the Board of Directors, by reason of such person.
having
been the Director or Officer of the FOUNDATION. The Director or Officer shall not be liable to
the FOUNDATION or its Members for any reason except in the case of bad faith or willful
misconduct on the part of any such person. The Officers or Directors shall have no personal
liability for any contract or other commitment made by them, in good faith, and the
FOUNDATION shall indemnify and forever hold each Officer or Directors harmless against any
and all liability to others on account of any contract or commitment.

VI. DISSOLUTION
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In the event of the dissolution of the FOUNDATION, all assets shall be disposed of in keeping
with tax exempt status and governing laws.

VII. AMENDMENTS

These Bylaws may be amended by the FOUNDATION Board of Directors provided the
amendment is submitted in writing to the FOUNDATION Board of Directors at least Thirty (30)
days prior to a Business Meeting and is approved by the FOUNDATION Board of Directors.

ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΤΜΗΜΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το ακόλουθο αποτελεί το καταστατικό του Ιδρύματος Ελληνισμού Αμερικής ( στο εξής
αναφέρεται ως το Ίδρυμα ) μία μη κερδοσκοπική εταιρεία οργανωμένη σύμφωνα με τους
νόμους της Πολιτείας της Φλώριδας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το Ίδρυμα
οργανώθηκε γιά εκπαιδευτικούς σκοπούς με την έννοια του τμήματος 501© 3 του εφοριακού
κώδικα του 1986, όπως τροποποιήθηκε ή διαδοχικές παροχές του ( κώδικα )
συμπεριλαμβανομένων, γιά τους σκοπούς αυτούς, η οικονομική διανομή προς τις
οργανώσεις που χαρακτηρίζονται ως οργανισμοί που απαλλάσσονται βάσει του τμήματος.

ΤΜΗΜΑ 2. ΟΝΟΜΑ
Το όνομα του Ιδρύματος είναι: ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ και η Έδρα είναι το Clea
rwater
της Φλώριδας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
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ΤΜΗΜΑ 3. ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι του Ιδρύματος Ελληνισμού Αμερικής είναι:

Προώθηση του Ελληνικού Πολιτισμού Παγκοσμίως.

Παροχή αναγνώρηση των Ελληνο Αμερικανών.

Κατασκευή ιστοχώρου με το όνομα www.HELLENES.com

II. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΜΗΜΑ 1. ΣΥΝΘΕΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το Διοικητικό όργανο του Ιδρύματος και καθορίζει την
πολιτική, τις άμεσες δραστηριότητες και εγκρίνει όλες τις δράσεις που προκύπτουν από
τις εργασίες του Ιδρύματος Ελληνισμού Αμερικής.

Το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται όχι
λιγότερους απο πέντε (5) και δεν θα υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) Συμβούλους. Το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος θα αποτελείται και από τον τέως Πρόεδρο. Όλοι οι
Σύμβουλοι από το Ίδρυμα θα διορίζονται από τον Πρόεδρο με την έγκριση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη του διαχειριστή στις υποθέσεις του Ιδρύματος, σε
ένα συνετό τρόπο, σύμφωνα με τους νόμους που κυβερνάται.
Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να επιτρέπει και να εγκρίνει τις πράξεις της επιτροπής και
των εκλεγμένων αξιοματούχων.
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ΤΜΗΜΑ 2. ΘΗΤΕΙΑ

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος θα είναι για πεντε (5) έτη και δύναται
να ανανεωθεί με διαδοχικές θητείες. Το αρχικό Διοικητικό Συμβούλιο θα διορίζεται επίσης
γιά πάνω από δύο (2) θητείες.

ΤΜΗΜΑ 3. ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΞΙΟΜΑΤΟΥΧΩΝ

Οι αξιοματούχοι του Ιδρύματος είναι ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και Ταμίας.
Όλοι οι αξιοματούχοι θα πρέπει να εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος
γιά θητεία πέντε (5) ετών. Οι αξιοματούχοι μπορούν να επανεκλεγούν γιά επιπλέον θητείες
στην ίδια θέση.

ΤΜΗΜΑ 4. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος δεν πρέπει να αποζημιωθούν γιά τις υπηρεσίες τους
προς το Ίδρυμα, εκτός από την επιστροφή εξόδων που συνηθίζεται γιά την φροντίδα του
Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων δραστηριοτήτων που απαιτούνται κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις πολιτικές που προσδιορίζονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο.

ΤΜΗΜΑ 5. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η εκτελεστική επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου του Διοικητικού Συμβουλίου θα
αποτελείται από τους αξιοματούχους του Ιδρύματος : Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα
και Ταμία. Η εκτελεστική επιτροπή είναι εξουσιοδοτημένη να ενεργήσει και να εγκρίνει την
επόμενη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.
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ΙΙΙ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ 1. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος θα συνέρχεται τουλάχιστον δύο (2) φορές τον
χρόνο, με πρόσκληση του Προέδρου.

ΤΜΗΜΑ 2. ΑΠΑΡΤΙΑ

Απαρτία αποτελείται το 51 τοις εκατό των διορισμένων που υπηρετούν στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Ιδρύματος. Δεν πρέπει να υπάρχει ψήφος μέσω πληρεξουσίου ή
συσσωρευτικά.

IV. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Ο Πρόεδρος διορίζει τις επιτροπές που κρίνονται κατάλληλες γιά την επίτευξη των στόχων
του Ιδρύματος. Μόνιμες επιτροπές πρέπει να περιλαμβάνει Παιδείας, Οικονομικών,
Πολιτισμού και Κτιρίου.

V. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Το Ίδρυμα θα αποζημιώσει οποιοδήποτε και όλα τα πρόσωπα που μπορούν να υπηρετήσουν
ή αυτοί που έχουν υπηρετήσει ως Διευθηντής, Αξιοματούχος, Πρόεδρος επιτροπής ή Μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και οι αντίστοιχοι κληρονόμοι, διαχειριστές και
διάδοχοι που ορίζουν ενάντια σε οποιεσδήποτε δαπάνες που υφίστανται από ένα τέτοιο
πρόσωπο σχετικά με οποιαδήποτε δράση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε
τακτοποίησης που εγκρίνεται επ αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω τέτοιου
προσώπου που ήταν διευθυντής ή αξιοματούχος του Ιδρύματος. Οι αξιοματούχοι δεν θα
είναι εκτεθειμένοι στο Ίδρυμα, εκτός από την περίπτωση της κακής πίστης ή την σκόπιμη
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κακή μεταχείριση εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου. Οι αξιοματούχοι δεν θα έχουν καμία
προσωπική ευθήνη γιά οποιαδήποτε σύμβαση και το Ίδρυμα θα αποζημιώσει και θα κρατήσει
γιά πάντα κάθε αξιοματούχο αβλαβή ενάντια σε οποιεσδήποτε ευθήνες και σε
οποιασδήποτε σύμβασης ή υποχρέωσης.

VI. ΔΙΑΛΥΣΗ

Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύματος, όλα τα στοιχεία θα είναι στην διάθεση της εφορίας,
σύμφωνα με την απαλλαγμένη από τον φορολογική θέση και τους κυβερνώντας νόμους.

VIII. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος
υπό την προϋπόθεση ότι η τροπολογία υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Ιδρύματος τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν από την τακτική Συνάντηση και είναι
εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
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