Καταστατικό
της

Ένωσης τών Γερµανo-Ελληνικών Εταιρειών ε.σ.
έκδοση 1η Απριλίου 2000

Εγγεγραµµένη στον πίνακα συλλόγων του Ειρηνοδικείου Βόννης
µε αριθµό πρωτοκόλλου 2981 (28ου Φεβρουαρίου 2001)
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§1
Ονοµασία καί έδρα
(1)

Η Ένωση φέρει τήν ονοµασία Ένωση τών Γερµανο-Ελληνικών Εταιρειών ε.σ.,
στο εξής ονοµαζόµενη Ένωση.

(2)

Η Ένωση έχει την έδρα της στη Βόννη.

(3)

Η Ένωση είναι εγγεγραµένη στον πίνακα εγγραφής συλλόγων του Ειρηνοδικείου Βόννης.

§2
Σκοπός
(1)

Σκοπός τής Ένωσης είναι νά δηµιουργήσει στενούς δεσµούς προς τις
Εταιρείες που υπάρχουν στην Γερµανία, καθώς και µεταξύ τών ίδιων των Εταιρειών, νά ενισχύσει τίς προσπάθειες τους καί
διατηρώντας τήν ανεξαρτησία τους νά τίς υποστηρίξει νά επιδιώξουν
τούς εξής σκοπούς:
. καλλιέργεια της Γερµανo-Ελληνικής φιλίας µέσω φιλικών συναντήσεων
και εκδηλώσεων,
. καλλιέργεια συνεταιρικών δεσµών, ιδιαίτερα µεταξύ των νέων γενεών
και των δύο χωρών,
. παροχή βοήθειας στην κοινωνική υπόθαλψη των Ελλήνων, που είναι
εγκατεστηµένοι στην Γερµανία,
. παρακίνηση προς εκπλήρωση του Γερµανο-Ελληνικού συµβολαίου της
17ης Μαίου 1956 και των εκει προβλεποµένων µέτρων και προς εµβάθυνση της επιστηµονικής συνεργασίας µεταξύ των δύο χωρών,
. παρακίνηση και στήριξη της έρευνας καί δηµοσιευµάτων σχετικά µε
τις δύο χώρες,
. αποτελεσµατική αντιπροσώπευση αυτών των στόχων απέναντι στη δηµοσιότητα και στις αρµοδίες δηµοσίες υπηρεσίες.

(2)

Σκοπός του καταστατικού είναι εκτός αυτού η προώθηση της κατανόησης
µεταξύ των λαών. Αυτό θα πραγµατοποιηθεί ιδιαίτερα µε την οργάνωση
εκδηλώσεων γιά τήν νεολαία καί ειδικών συνεδριάσεων για την ανάπτυξη
τών φιλικών σχέσεων µεταξύ τής Γερµανικής Οµοσπονδίας καί τής
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.

(3)

Η Ένωση είναι πολιτικά ανεξάρτητη, καθώς οικονοµικά καί
θρησκευτικά µή δεσµευµένη.
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§3
Χρήση των οικονοµικών πόρων,
κοινωφελής ρόλος
(1)

Η Ένωση ακολουθεί αποκλειστικά καί άµεσα κοινωφελείς σκοπούς µε
την έννοια του κεφαλαίου „Φορολογικά ευνοούµενοι σκοποί“ των διατάξεων για φορολόγηση.

(2)

Η Ένωση δραστηριοποιέιται από µή εγωιστικούς λόγους; δέν ακολουθεί
κατά πρώτη γραµµή οικονοµικούς σκοπούς.

(3)

Χρηµατικά µέσα της Ένωσης επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν µόνο για
σκοπούς σύµφωνους µε το καταστατικό. Τα µέλη δεν λαβαίνουν καµµία
αποζηµίωση από τα χρηµατικά µέσα της Ένωσης.

(4)

∆έν επιτρέπεται να ευνοηθεί κανένα πρόσωπο µε το να γίνουν έξοδα,
που υπηρετούν σκοπούς ξένους πρός αυτούς του σωµατείου, ή να ευνοηθεί µε το να εισπράξει υψηλές ανταµοιβές.

§4
Οικονοµικό έτος
Οικονοµικό έτος είναι το ηµερολογιακό έτος.

§5
Συµµετοχή µελών
(1)

Μέλη της Ενωσης είναι οί Γερµανο-Ελληνικές Εταιρείες που υπάρχουν στην
Οµοσπονδία της Γερµανίας, αντιπροσωπευόµενες µέσω του διοικητικού συµβουλίου τους. Εταιρείες µε την έννοια αυτού του καταστατικού είναι οι τοπικοί σαν σύλλογοι οργανωµένοι Γερµανο-Ελληνικοί οργανισµοί, των οποίων οι
σκοποί είναι οι ίδιοι µε αυτούς της Ενωσης (§ 2).

(2)

Ενισχύοντα µέλη µπορούν να γίνουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία
α) έχουν προσφέρει στην Ενωση ή σε µια από τις Εταιρείες-µέλη πολλές
υπηρεσίες ή
β) µέσω τής επαγγελµατικής ή ιδιωτικής τους απασχόλησης προώθησαν ιδιαίτερα τις γερµανο-ελληνικές σχέσεις σε πολιτικό, πολιτιστικό ή οικονοµικό επίπεδο.
Μέ εξαίρεση της § 8, χωρίο 7 δεν έχουν τα ενισχύοντα µέλη δικαίωµα ψήφου.

(3)

Η συµµετοχή σαν µέλος γίνεται µε γραπτή αίτηση που απευθύνεται στο
διοικητικό συµβούλιο της Ένωσης. Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει
µε απλή πλειοψηφία, αν θα γίνει η αίτηση αποδεκτή. Εναντίον της απόφασης του διοικητικού συµβουλίου µπορεί κάθε µέλος της Ενωσης να
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συγκαλέσει την επόµενη γενική συνέλευση των µελών.
(4)

Η συµµετοχή σάν µέλος µπορεί νά τερµατισθεί µέ γραπτή δήλωση σε τρίµηνη προθεσµία πριν τη λήξη του ηµερολογιακού έτους.

(5)

Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να αποκλείσει µετά από ακρόαση και µε
αναφορά των λόγων προσωρινά ένα µέλος, αν η συµπεριφορά του ή η
δραστηριότητα του εναντιώνονται στις προσπάθειες της Ένωσης ή βλάπτουν
τήν υπόληψη της. Την τελική απόφαση λαβαίνει η γενική συνέλευση
των µελών.

(6)

Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να αποκλήσει ένα µέλος για πάντα, αν
αυτό δεν πληρώσει την ετήσια εισφορά του µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους, αν καί έλαβε δύο φορές γραπτή προειδοποίηση.

§6
Χρηµατική εισφορά των µελών
(1)

Σχετικά µε το ύψος της χρηµατικής εισφοράς των µελών αποφασίζει η γενική
συνέλευση των µελών.

(2)

Η ετήσια χρηµατική εισφορά ενός ενισχύοντος µέλους καθορίζεται από το
διοικητικό συµβούλιο.

§7
Όργανα της Ένωσης
(1)

Όργανα της Ένωσης είναι
α) η γενική συνέλευση των µελών
β) το διοικητικό συµβούλιο

(2)

Η εργασία των οργάνων είναι εθελοντική.

§8
Γενική συνέλευση των µελών
(1)

Ο / Η πρόεδρος συγκαλεί την κανονική γενική συνέλευση των µελών µια
φορά το χρόνο. Η πρόσκληση των µελών γίνεται γραπτά και γνωστοποιείται
µαζί µε την ηµερήσια διάταξη τουλάχιστον έξη εβδοµάδες πριν από την
ηµεροµηνία της συνέλευσης.

(2)

Μια έκτακτη γενική συνέλευση των µελών συγκαλεί ο / η πρόεδρος, αν κρίνει
ότι το επιβάλλουν τα συµφέροντα της Ένωσης ή αν το 1/5 των µελών µε αναφορά του σκοπού και των συγκεκριµένων λόγων το απαιτήσει γραπτά από το
διοικητικό συµβούλιο.
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(3)

Συµπληρωµατικές αιτήσεις ή αιτήσεις αλλαγής της ηµερήσιας διάταξης πρέπει
να υποβληθούν στα µέλη γραπτά και µε δικαιολογία τουλάχιστον µιά εβδοµάδα πριν από τη συνέλευση. Αν θα περιληφθεί εκ των υστέρων ένα θέµα στην
ηµερήσια διάταξη το αποφασίζει η ίδια η συνέλευση.

(4)

Στη γενική συνέλευση στέλνουν τα µέλη τον / την πρόεδρο τους ή ένα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο.

(5)

Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις µπορεί το διοικητικό συµβούλιο να επιτρέψει , να
λάβει µέρος στη γενική συνέλευση ένας επιπλέον αντιπρόσωπος.
Ο διευθύνων τήν συνέλευση µπορεί µε την συγκατάθεση των µελών της γενικής συνέλευσης να του προσφέρει το λόγο.

(6)

Τη γενική συνέλευση διευθύνει ο / η πρόεδρος, στη περίπτωση που εµποδίζεται ένας από τους / τις αντιπροσώπους του / της.

(7)

Κάθε µέλος έχει µία ψήφο στη γενική συνέλευση.

(8)

Η γενική συνέλευση αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών
που έχουν δικαίωµα ψήφου. Αλλαγές του καταστατικού αποφασίζονται
σύµφωνα µε τη § 10.

(9)

Σχετικά µε την εξέλιξη της γενικής συνέλευσης, τις αποφάσεις και τα αποτελέσµατα των εκλογών κρατάει ο διαχειριστής ένα πρωτόκολλο, το οποίο
συνυπογράφει ο διευθύνων τή συνέλευση.

(10)

Η γενική συνέλευση έχει τα εξής κύρια καθήκοντα:
-

Συνδιάσκεψη και λήψη αποφάσεων για την δραστηριότητα της Ένωσης
και τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει το διοικητικό συµβούλιο,
εκλογή του διοικητικού συµβουλίου,
αποδοχή της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων,
ψήφηση του οικονοµικού αποτελέσµατος,
ελάφρυνση του διοικητικού συµβουλίου,
καθορισµός της ετήσιας χρηµατικής εισφοράς,
λήψη απόφασης σχετικά µε τον αποκλεισµό µελών.

§9
Το διοικητικό συµβούλιο
(1)

Το διοικητικό συµβούλιο εκλέγεται από την γενική συνέλευση των µελών
για τη διάρκεια τριών ετών. Κατέχει το αξίωµα µέχρι τις επόµενες εκλογές.
Επανεκλογή επιτρέπεται.

(2)

Το διοικητικό συµβούλιο αποτελείται από
τον πρόεδρο / την πρόεδρο,
δύο αντιπροέδρους,
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τον / την ταµία,
τον / την επιτετραµµένο για την νεολαία,
τον διαχειριστή / την διαχειρίστρια,
και µέχρι άλλα έξη µέλη του διοικητικού συµβουλίου.
Ο / Η πρόεδρος ή ένας / µία αντιπρόεδρος πρέπει να είναι συγχρόνως πρόεδρος ενός µέλους. Τα υπόλοιπα µέλη τού διοικητικού συµβουλίου (εκτός του
ταµία, του επιτετραµµένου για την νεολαία και του διαχειριστή) θα συνιστώταν
να ανήκουν στο διοικητικό συµβούλιο ενός µέλους ή να είναι πρώην πρόεδρος
ενός µέλους.
(3)

Το διοικητικό συµβούλιο καθοδηγεί τις δραστηριότητες της Ένωσης. Είναι
υπεύθυνο γιά την υλοποίηση των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης καθώς
και για την διαχείρηση και χρήση των χρηµατiκών πόρων της Ένωσης.
Η εργασία του είναι εθελοντική, απαραίτητα έξοδα επιβαρύνουν, λαµβάνοντας
υπόψη την § 3, την Ένωση.

(4)

Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί µε συγκατάθεση της γενικής συνέλευσης να
περιλάβει στο συµβούλιο της Ένωσης εξαιρετικές προσωπικότητες της δηµόσιας ζωής ή τέτοιες, που συνδέουν το αξίωµα τους µε τους σκοπούς και στόχους της Ένωσης ή τέτοιες, που προσφέρανε στην Ένωση ιδιαίτερα θετικές
υπηρεσίες ή που έχουν µεγάλη σηµασία για τις δραστηριότητες της Ένωσης,
εφόσον λάβουν προηγουµένως την συγκατάθεση τους.
Τα µέλη του συµβουλίου έχουν το δικαίωµα να λαβαίνουν µέρος σε όλες τις
εκδηλώσεις της Ένωσης και να συµβουλεύουν το διοικητικό συµβούλιο.

(5)

Το διοικητικό συµβούλιο δίνει στον εαυτό του µια ηµερήσια διάταξη σύµφωνα
µε το καταστατικό. Προσκαλείται να συνεδριάσει όταν θεωρείται αναγκαίο,
τουλάχιστον όµως µια φορά το χρόνο. Μπορεί να λάβει αποφάσεις , όταν σε
όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου έχει ανακοινωθεί το αντικείµενο της
αποφάσεως τουλάχιστον µια εβδοµάδα προηγουµένως.
Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία των παρόντων
µελών. Μια απόφαση µπορεί να ληφθεί και τηλεφωνικώς ή γραπτώς.

(6)

Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει στα πλαίσια του καταστατικού πια καθηκοντα αναλαµβάνει κάθε µέλος. Το διοικητικό συµβούλιο µπορει για
εκπλήρωση των καθηκόντων του να επονοµάσει συνεργάτες και να σχηµατίσει επιτροπές καθώς και τοπικές οµάδες εργασίας.

(7)

Η Ένωση αντιπροσωπεύεται προς τα έξω νόµιµα από τον / την πρόεδρο ή
ένα αντιπρόεδρο µαζί κάθε φορά µε ένα άλλο µέλος του διοικητικού
συµβουλίου.
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§ 10
Αλλαγή του καταστατικού
(1)

Προτάσεις για αλλαγή του καταστατικού πρέπει να γνωστοποιηθούν στα µέλη
µαζί µε την ηµερήσια διάταξη για µια κανονική γενική συνέλευση έξη εβδοµάδες πρίν.

(2)

Αλλαγές του καταστατικού απαιτούν µιά πλειοψηφία των 3 / 4 από τα
παρόντα µέλη µε δικαίωµα ψήφου.
Η πλειοψηφία των 3 / 4 πρέπει όµως να φθάνει τουλάχιστον την απλή πλειοψηφία όλων των µελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία στη γενική συνέλευση, τότε
υπάρχει στην επόµενη γενική συνέλευση απαρτία µε µία πλεοψηφία των 3 / 4
των παρόντων µελών µε δικαίωµα ψήφου.

(3)

Για να αλλάξει ο σκοπός της Ένωσης είναι απαραίτητη η συγκατάθεση όλων
των µελών. Η συγκατάθεση όσων µελών δεν εµφανίσθηκαν πρέπει να ληφθεί
γραπτώς.

§ 11
∆ιάλυση
(1)

Η Ένωση µπορεί να διαλυθεί µε απόφαση της γενικής συνέλευσης. Γιά να
ληφθεί η απόφαση ειναι απαραίτητη µιά πλειοψηφία των 3 / 4 των εµφανισθέντων µελών. Αυτή η πλειοψηφία των 3 /4 πρέπει όµως να φθάνει τουλάχιστον την απλή πλειοψηφία όλων των µελών.

(2)

Σε περίπτωση διάλυσης ή κατάργησης της Ένωσης ή παραίτησης από τους
µέχρι τότε σκοπούς της πέφτει η περιουσία της Ένωσης σε ίδια τµήµατα στά
µέλη που ευνοούνται φορολογικά και τα οποία πρέπει να την διαθέσουν άµεσα
και αποκλειστικά για κοινωφελείς σκοπούς.

§ 12
Έναρξη της ισχύος
Το καταστατικό ψηφίσθηκε από την γενική συνέλευση στο Würzburg την
1η Απριλίου 2000. Ισχύει άµεσα.

Μεταφραστηκε στις 30 Ιανουαρίου 2004
από την Ευθυµία Graßmann-Gratsia,
πρόεδρο της Γερµανο-Ελληνικής Εταιρείας Σάαρ
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