ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
§ 1.

Επωνυµία, έδρα και οικονοµικό έτος
α.

Ο Σύλλογος φέρει την επωνυµία „Σύλλογος για την υποστήριξη της
ανοικοδόµησης της Εκκλησίας του Προφήτη Ηλία Φραγκφούρτης-Μάϊν
α. Σ.“,
-κατωτέρω ονοµαζόµενος „Σύλλογος“.

§2

β.

O Σύλλογος έχει την έδρα του στη Φραγκφούρτη-Μάϊν και πρόκειται να
καταχωρηθεί στο Πρωτοδικείο Φραγκφούρτης.

c.

Οικονοµικό έτος είναι το ηµερολογιακό έτος.

Σκοπός
α.

Σκοπός του Συλλόγου είναι η προώθηση εκκλησιαστικών σκοπών δια της
καταβολής πάντων των προς τον σκοπόν αυτόν συγκεντρωθέντων πόρων υπό
την έννοια της § 58, αριθµός 1 της Διατάξεως περί Καταβολής Τελών
(Abgabenordnung AO), προς έναν άλλο κοινωφελή Οργανισµό ή Οργανισµό
Δηµοσίου Δικαίου, ο οποίος έχει σκοπό την υποστήριξη της ανοικοδόµησης
της Εκκλησίας του Προφήτη Ηλία Φραγκφούρτης-Μάϊν της Ελληνικής
Ορθοδόξου Μητροπόλεως Γερµανίας. Ανοικοδόµηση υπό την έννοιαν της
παρούσας διάταξης είναι η αποπεράτωση της ήδη αρξαµένης ανοικοδόµησης
της Εκκλησίας, συµπεριλαµβανοµένης και της αγιογράφισης αυτής.

β.

Ο Σύλλογος δρα ανιδιοτελώς και έχει αποκλειστικά και άµεσα
εκκλησιαστικούς σκοπούς σύµφωνα µε την έννοια του Τµήµατος „Φορολογικά
ευνοούµενοι σκοποί“ της Διάταξης περί Καταβολής Τελών (Abgabenordnung
AO) στην εκάστοτε ισχύουσα διατύπωση. Ο Σύλλογος δρα και ενεργεί σαν
Σύλλογος Υποστήριξης σύµφωνα µε την§ 58, αριθµός 1 της Διάταξης περί
Καταβολής Τελών (Abgabenordnung AO), ο οποίος διαθέτει τους πόρους του
αποκλειστικά και µόνο για την υποστήριξη των εις την § 2a του παρόντος
Καταστατικού αναφεροµένων φορολογικά ευνοουµένων σκοπών.

γ.

Ο Σύλλογος δρα ανιδιοτελώς και δεν αποβλέπει κατά πρώτο και κύριο λόγο σε
ίδιους οικονοµικούς σκοπούς.

δ.

Πόροι του Συλλόγου επιτρέπεται να διατίθενται µόνον για σκοπούς, οι οποίοι
είναι σύµφωνοι µε το παρόν Καταστατικό. Τα µέλη του Συλλόγου δεν
λαµβάνουν υπό την ιδιότητα τους αυτή οικονοµικά οφέλη από πόρους του
Συλλόγου.
Κανείς δεν επιτρέπεται να αποκοµίσει οφέλη δι΄εξόδων ή δυσανάλογα υψηλών
αποδοχών, οι οποίες είναι ξένες προς τους σκοπούς του Συλλόγου.

ε.
ζ.

Ο Σύλλογος είναι κοµµατικά και θρησκειολογικά ουδέτερος.

η.

Η προσφορά υπηρεσιών σύµφωνα µε τους σκοπούς του Καταστατικού τελείται
αφιλοκερδώς.
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§3

Μέλη
Μέλος του Συλλόγου µπορεί να γίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και κάθε ένωση
προσώπων, τα οποία έχουν τη διάθεση να υπηρετούν ενεργά τους από το
Καταστατικό προβλεπόµενους σκοπούς του Συλλόγου.
Επίτιµα µέλη του Συλλόγου γίνονται εκείνοι, ο οποίοι έχουν βοηθήσει ιδιαίτερα το
Σύλλογο. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη µια σχετική απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του Συλλόγου.
Επίτιµα µέλη του Συλλόγου απαλλάσσονται από την ετήσια εισφορά, έχουν όµως τα
ίδια δικαιώµατα και καθήκοντα, όπως και τα τακτικά µέλη και ιδιαιτέρως µπορούν να
παίρνουν µέρος σε όλες τις Συνελεύσεις και Συνεδριάσεις του Συλλόγου.

§4

Δικαιώµατα και καθήκοντα των µελών
Τα µέλη έχουν το δικαίωµα να παίρνουν µέρος σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου.
Πέραν τούτου έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν στο Διοικητικό Συµβούλιο και στη
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αιτήσεις. Το δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση
µπορεί να ασκηθεί µόνον προσωπικά.
Τα µέλη είναι υποχρεωµένα να υπηρετούν το Σύλλογο και τους σκοπούς του
δηµοσίως και σύµφωνα µε το Καταστατικό.

§ 5.

Αρχή και τέλος της ιδιότητας µέλους
Η ιδιότητα µέλους πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στο Διοικητικό Συµβούλιο. Επί της
αιτήσεως αποφασίζει το Διοικητικό Συµβούλιο µε απλή πλειοψηφία. Τό Διοικητικό
Συµβούλιο δεν είναι υποχρεωµένο να κοινοποιήσει στόν αιτούντα τούς λόγους
απόρριψης της αίτησης. Δικαίωµα έφεσης δεν υφίσταται.
Η ιδιότητα µέλους λήγει µετά από προσωπική αίτηση αποχώρησης από το Σύλλογο,
λόγω θανάτου του µέλους ή λόγω απώλειας της νοµικής ικανότητας προκειµένου περί
νοµικών προσώπων.
Η εκούσια λήξη της ιδιότητας µέλους πρέπει να υποβληθεί στο Διοικητικό Συµβούλιο
γραπτώς για το τέλος του εκάστοτε οικονοµικού έτους και µε την τήρηση προθεσµίας
τριών µηνών.
Ο αποκλεισµός µέλους µπορεί να γίνει αµέσως ή και όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι,
εάν το εν λόγω µέλος έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα απέναντι στο
Καταστατικό, τις διατάξεις, τους σκοπούς και τα συµφέροντα του Συλλόγου. Για τον
αποκλεισµό ενός µέλους αποφασίζει το Διοικητικό Συµβούλιο µε απλή πλειοψηφία.
Στο µέλος δίνεται προθεσµία δύο εβδοµάδων για να πάρει θέσει σχετικά µε τις
προβαλόµενες κατηγορίες.
Με το τέλος της ιδιότητας µέλους και ανεξάρτητα για ποιό λόγο λήγουν και τα από
την ιδιότητα µέλους προβλεπόµενα δικαιώµατα. Επιστροφή εισφορών, δωρεών ή και
άλλων παροχών αποκλείεται. Ανεξάρτητο από αυτό παραµένει το δικαίωµα του
Συλλόγου για την διεκδίκηση καθυστερηµένων εισφορών.

§ 6.

Οικονοµικές εισφορές των µελών
΄Οσον αφορά το ύψος των ετήσιων εισφορών των µελών, ενισχυτικών εισφορών,
εισφορών πρόσληψης κτλ., αυτές καθορίζονται από τη σχετική διάταξη εισφορών, η
οποία αποφασίζεται από τη γενική Συνέλευση.

2

§ 7.

΄Οργανα του Συλλόγου
΄Οργανα του Συλλόγου είναι:
α.
β.
γ.

§ 8.

Η Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συµβούλιο
Οι Ελεγκτές Ταµείου

Γενική Συνέλευση
α.

Ανώτατο Όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση. Αυτή έχει ιδίως τα
εξής καθήκοντα:
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Την αποδοχή, συζήτηση και αξιολόγηση των ετήσιων απολογισµών,
Την απαλλαγή του Διοικητικού Συµβουλίου,
Την εκλογή του Διοικητικού Συµβουλίου,
Την απαλλαγή των Ελεγκτών,
Την εκλογή των Ελεγκτών,
Τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε το Καταστατικό, αλλαγές του Καταστατικού
καθώς επίσης και µε τη διάλυση του Συλλόγου.

β.

Tακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συµβούλιο όταν
υπάρχει ανάγκη, τουλάχιστον όµως µιά φορά στη διάρκεια του οικονοµικού
έτους και, εάν είναι δυνατόν, το πρώτο ήµισυ του οικονοµικού έτους. Η
πρόσκληση αποστέλλεται από το Διοικητικό Συµβούλιο στά µέλη του
Συλλόγου και στην τελευταίως γνωστή τους διεύθυνση γραπτώς 14 ηµέρες
πρίν από τη Συνέλευση µε ταυτόχρονη γνωστοποίηση και της προσωρινής
Ηµερησίας Διάταξης.

γ.

Η Ηµερησία Διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οφείλει να
περιλαµβάνει τα εξής θέµατα:
Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου,
Έκθεση των Ελεγκτών,
Απαλλαγή του Διοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών,
Εκλογή του Διοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών,
΄Εγκριση του από το Διοικητικό Συµβούλιο κατατεθέντος προϋπολογισµού για
το τρέχον οικονοµικό έτος,
Καθορισµός των εισφορών και των κοινοχρήστων για το τρέχον οικονοµικόν
έτος, τουτέστιν απόφαση σχετικά µε τις διατάξεις εισφορών.
Λήψη αποφάσεων επί υποβληθέντων αιτήσεων.

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
δ.

Αιτήσεις των µελών του Συλλόγου επί της Ηµηρεσίας
κατατεθούν στο Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου
µια εβδοµάδα πριν από τη Γενική Συνέλευση. Εκ των
θέµατα Ηµηρεσίας Διάταξης γνωστοποιούνται στα
εγκαίρως πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Διάταξης οφείλουν να
γραπτώς τουλάχιστον
υστέρων υποβληθέντα
µέλη του Συλλόγου

ε.

To Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει αµέσως έκτακτη Γενική
Συνέλευση, εάν τούτο απαιτούν τα συµφέροντα του Συλλόγου ή εάν η
σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ζητηθεί από τουλάχιστον ένα τρίτον
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(1/3) των µελών του Συλλόγου των εχόντων δικαίωµα ψήφου. Η αίτηση αυτή
πρέπει να γίνει γραπτώς προς το Διοικητικό Συµβούλιο και να αναφέρεται
σ΄αυτήν ο σκοπός και ο λόγος της αίτησης για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης.
ζ.

§9

Η/Ο Πρόεδρος, και σε περίπτωση κωλύµατος, η/ο Αντιπρόεδρος διευθύνει τη
Συνέλευση. Με πρόταση της/του Προέδρου µπορεί η Συνέλευση να ορίσει ένα
ιδιαίτερο µέλος να διευθύνει τη Συνέλευση.
Αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται σε ένα Πρωτόκολλο εντός δύο
µηνών µετά τη Συνέλευση και υπογράφονται από ένα εξουσιοδοτηµένο προς
αντιπροσώπευση µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου και από τον γράφοντα το
Πρωτόκολλο. Κάθε µέλος µπορεί να λάβει γνώση του Πρωτοκόλλου στα
γραφεία του Συλλόγου.

Δικαίωµα ψήφου/ Λήψη αποφάσεων
α.

Δικαίωµα ψήφου έχει κάθε τακτικό µέλος, το οποίο έχει πληρώσει την
οικονοµική εισφορά, καθώς επίσης και τα τιµητικά µέλη. Κάθε µέλος, το
οποίο έχει συµπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας, έχει µία ψήφο, η οποίο µόνον
προσωπικά µπορεί να ασκηθεί. Ανάθεση ψήφου σε άλλο µέλος αποκλείεται.

β.

Η Συνέλευση έχει απαρτία, εάν είναι παρόν το 50 % συν 1 των εχόντων
δικαίωµα ψήφου µελών. Σε περίπτωση µή απαρτίας συγκαλείται 7 ηµέρες
αργότερα µια δεύτερη Συνέλευση και µάλιστα στον ίδιο χώρο και µε την ίδια
Ηµερησία Διάταξη. Η δεύτερη αυτή Συνέλευση έχει απαρτία ανεξάρτητα από
τον αριθµό των παρόντων µελών, των εχόντων δικαίωµα ψήφου. Αυτό οφείλει
να αναφέρει ρητά το Διοικητικό Συµβούλιο στην πρόσκληση του για την
πρώτη Γενική Συνέλευση.

γ.

Η Συνέλευση παίρνει τις αποφάσεις της µε απλή πλειοψηφία. Λευκά ή άκυρα
ψηφοδέλτια δεν λαµβάνονται υπ΄όψιν. Σε περίπτωση ισοψηφίας η τεθείσα σε
ψηφοφορία αίτηση θεωρείται ως απορρηφθείσα.

δ.

Ψηφοφορίες στη Συνέλευση µπορεί να γίνουν τότε µόνον γραπώς και µυστικά,
εάν αυτό ζητηθεί ρητά από την πλειοψηφία των µελών, που παίρνουν µέρος
στην ψηφοφορία.

ε.

Για αιτήσεις που αφορούν αλλαγές του Καταστατικού ή διάλυση του
Συλλόγου απαιτείται πλειοψηφία 4/5 των παρόντων και εχόντων δικαίωµα
ψήφου µελών του Συλλόγου.
Αλλαγές του Καταστατικού κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη του Συλλόγου
γραπτώς.

ζ.

§ 10 Διοικητικό Συµβούλιο
α.
•  
•  
•  
•  
•  

Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από
µία/έναν Πρόεδρο,
µία/έναν Αντιπρόεδρο,
µία/εναν Γραµµατέα,
µία/έναν Ταµία,
και τρία µέλη
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Τα Μέλη του Διοπικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για δύο
(2) χρόνια. Η εκλογή διεξάγεται επί τη βάσει ενός ενιαίου ψηφοδελτίου υποψηφίων.
Κάθε µέλος έχει τέσσερες ψήφους. Μετά την εκλογή των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου, αυτά εκλέγουν στην συντακτική συνεδρίαση του Διοικητικού
Συµβουλίου εκ των εκλεγέντων µελών την/τον Πρόεδρο, την/τον Αντιπρόεδρο,
την/τον Γραµµατέα και την/τον Ταµία. Η απεριόριστη επανεκλογή µελών του
Διοικητικού Συµβουλίου είναι επιτρεπτή. Μετά την εκπνοή της θητείας τους τα µέλη
του Διοικητικού Συµβουλίου παραµένουν στα αξιώµατά τους µέχρι την εκλογή των
διαδόχων τους.

§ 11

β.

Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την λειτουργία του Συλλόγου.
Αυτό µπορεί να επεξεργασθεί έναν Κανονισµό Λειτουργίας και ιδιαιτέρως
µπορεί να αναθέσει ιδιαίτερα καθήκοντα σε µέλη ή σε Επιτροπές του
Συλλόγου.

γ.

Διοικητικό Συµβούλιο µε την έννοια της § 26 BGB είναι η/o Πρόεδρος, η/ο
Αντιπρόεδρος η/ο Γραµµατέας και η/ο Ταµίας. Δύο µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου αντιστοίχως εκπροσωπούν το Σύλλογο δικαστικά και
εξωδικαστικά.

δ.

Το Διοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει της αποφάσεις του µε απλή πλειοψηφία.
Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει απαρτία εάν είναι παρόντα τουλάχιστον
τέσσερα µέλη ή εάν αυτά έχουν συµφωνήσει µε γραπτή δήλωση στη
συγκεκριµένη απόφαση. Η λήψη µιας απόφασης µε γραπτή δήλωση µπορεί να
γίνεται και µε χρήση ηλεκτρονικών και τεχνικών µέσων (ΦΑΞ, Εµάϊλ κτλ.). Σε
περίπτωση ισοψηφίας η τεθείσα σε ψηφοφορία αίτηση θεωρείται ως
απορριφθείσα.

ε.

Αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλιου καταχωρούνται σε ένα Πρωτόκολλο
Συνεδρίασης και υπογράφονται τουλάχιστον από δύο προς τούτο
εξουσιοδοτηµένα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου.

ζ.

Εάν ένα µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου αποχωρήσει από το Διοικητικό
Συµβούλιο πριν από τη λήξη της θητείας του, τότε παίρνει τη θέση του ο
πρώτος επιλαχών κατά τις εκλογές.

Ελεγκτές Ταµείου
Η ετήσια Γενική Συνέλευση εκλέγει για δύο χρόνια τρείς Ελεγκτές ταµείου. Η εκλογή
διεξάγεται µε βάση έναν ενιαίο κατάλογο υποψηφίων. Κάθε µέλος του Συλλόγου έχει
δύο ψήφους.
Οι Ελεγκτές δεν επιτρέπεται να είναι µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, ενός
Οργάνου ή υπάλληλοι του Συλλόγου.
Οι Ελεγκτές έχουν το καθήκον να επιβλέπουν και να ελέγχουν τις αποδείξεις
λογαριασµών, τη σωστή τήρηση του Βιβλίου Οικονοµικών, να ελέγχουν τη διάθεση
των πόρων και να ελέγχουν τουλάχιστο µια φορά το χρόνο το Ταµείο του Συλλόγου
για το παρελθόν έτος. Ο έλεγχος δεν επεκτείνεται και στούς σκοπούς για τους οποίους
το Διοικητικό Συµβούλιο έχει κάνει τα έξοδα. Οι Ελεγκτές έχουν την υποχρέωση να
ενηµερώνουν τη Γενική Συνέλευση σχετικά µε το αποτέλεσµα του ελέγχου του
Ταµείου.
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§ 12

Διάλυση του Συλλόγου
Ο Σύλλογος διαλύεται αυτοµάτως µε την εκπλήρωση του σκοπού, ο οποίος
αναφέρεται στην § 2a του Καταστατικού.
Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου µετά από απόφαση ή µετά την εκπλήρωση ενός
φορολογικά ευνοουµένου σκοπού, η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στο στην
§ 2 του Καταστατικού αναφερόµενο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, δηλαδή στην
Εκκλησιαστική Ενορία του Προφήτου Ηλία της Φραγκφούρτης-Μάϊν της Ελληνικής
Ορθοδόξου Μητροπόλεως Γερµανίας, η οποία υποχρεούται να χρησιµοποιήσει αυτήν
άµεσα και αποκλειστικά για κοινοφελείς και εκκλησιαστικούς σκοπούς.

§ 13

Εκκαθάριση
Σαν εκκαθαριστές ορίζονται τα στο Διοικητικό Συµβούλιο εκλεγέντα µέλη, τα οποία
έχουν το δικαίωµα εκπροσώπησης, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση λάβει επ΄αυτού
άλλη απόφαση.

Φραγκφούρτη-Μάϊν, 9 Νοεµβρίου 2008
==================================================================
Ο συνηµµένος κατάλογος των ιδρυτικών µελών του Συλλόγου είναι αναπόσπαστον µέρος του
ανωτέρω Καταστατικού και του Πρωτοκόλλου της ιδρυτικής συνεδρίασης του Συλλόγου.
Τόσο το Καταστατικό, όσο και το Πρωτόκολλο ανεγνώσθησαν ενώπιον όλων των µελών, τα
οποία συνεφώνησαν µε το περιεχόµενο του Καταστατικού και του Πρωτοκόλλου.
Πιστή και επικυρωµένη µετάφραση από το πρωτότυπο γερµανικό κείµενο,
Αναστάσιος Λεωνίδας, ορκωτός διερµηνέας και εξουσιοδωτηµένος µεταφραστής,
Goethestrasse 9, 65795 Hattersheim, Tηλ: 0049- 6190- 4271
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