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§1 ΌΝΟΜΑ, Έ∆ΡΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ
1)

Ο Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ.»
2)

Ο Σύλλογος είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Συλλόγων στο Ειρηνοδικείο της Βαµβέργης
και γι’ αυτό φέρει την προσθήκη «ε.Σ.».
3)

Ο Σύλλογος έχει την έδρα του στη Βαµβέργη.
4)

Ως τόπος αρµοδιότητας ισχύει η Βαµβέργη.
§2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1)

Σκοπός του Συλλόγου είναι η προώθηση της γερµανοελληνικής συνεννόησης στο πλαίσιο της
από κοινού αναπτυσσόµενης Ευρώπης και η αµοιβαία ανοχή σε όλους τους τοµείς του
πολιτισµού.
2)

Σκοπός του Συλλόγου, ευρύτερα, είναι η ευηµερία των Γερµανών και Ελλήνων συµπολιτών
µας, µε ιδιαίτερη προσήλωση στα παιδιά, στους νέους, στους ηλικιωµένους και στους
οικονοµικά µειονεκτούντες.
3)

Σκοπός του Συλλόγου είναι επίσης η προώθηση της επαφής µεταξύ Ελλήνων και Γερµανών
παιδιών και νέων. Στα πλαίσια αυτά, επιδιώκεται η γνωριµία και εξοικείωση των παιδιών και
νέων µε διάφορες εκφάνσεις των δύο πολιτισµών, ελληνικού και γερµανικού (ήθη και έθιµα,
ιστορία και παράδοση, σύγχρονος τρόπος ζωής, τέχνη, αθλητισµός, κ.ο.κ.).
4)

Ο Σύλλογος λειτουργεί σε υπερκοµµατική και διαδογµατική βάση.

5)

Ο Σύλλογος διοργανώνει και εκτελεί όλες τις ενέργειες που κρίνει κατάλληλες για την
επίτευξη του σκοπού του.
§3 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΑ
1)

Ο Σύλλογος εξυπηρετεί αποκλειστικά και άµεσα κοινωφελείς σκοπούς, σύµφωνα µε το
κεφάλαιο «φορολογικά ευνοούµενοι σκοποί» της Φορολογικής ∆ιάταξης.
2)

Ο Σύλλογος ενεργεί αλτρουιστικά και δεν επιδιώκει ιδιοτελείς σκοπούς.
3)

Οι πόροι του Συλλόγου επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο για τους σκοπούς που
αναφέρονται στο Καταστατικό. Τα µέλη δεν λαµβάνουν χορηγήσεις από τους πόρους του
Συλλόγου. Κανείς δεν δικαιούται να επωφεληθεί από δαπάνες που είναι ξένες προς το σκοπό
του Συλλόγου ή από δυσανάλογα υψηλές αποζηµιώσεις. Τα µέλη, στα οποία έχει ανατεθεί
τιµητικό αξίωµα, δικαιούνται αντιστάθµισµα για δαπάνες που έχουν γίνει στην
πραγµατικότητα.
§4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ

Το οικονοµικό έτος του Συλλόγου αντιστοιχεί στο ηµερολογιακό έτος.
§5 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
1)

Μέλος του Συλλόγου µπορεί να γίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο του ιδιωτικού και
δηµόσιου δικαίου.
2)

Για τη γραπτή αίτηση αποφασίζει το Προεδρείο.

3)

Η ιδιότητα του µέλους αποκτιέται µε την παράδοση της Κάρτας Μέλους και µε την
ταυτόχρονη καταβολή της πρώτης ετήσιας συνδροµής.
4)

Τυχόν απόρριψη της αίτησης εγγραφής δεν χρειάζεται αιτιολόγηση. Ο υποψήφιος για την
ιδιότητα του µέλους, του οποίου η αίτηση έχει απορριφθεί από το Προεδρείο, έχει το
δικαίωµα, µέσα σε ένα µήνα από τη γνωστοποίηση της απορριπτικής απόφασης, να
συγκαλέσει τη Συνέλευση των Μελών (ΣτΜ), η οποία θα αποφασίσει οριστικά στην επόµενη
Σύνοδό της για την αίτηση του υποψηφίου. Αξίωση για εγγραφή δεν δύναται να υπάρξει.
5)

Η Συνέλευση των Μελών, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προεδρείου, µπορεί να ονοµάσει
επίτιµα µέλη άτοµα τα οποία έχουν προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στο Σύλλογο.
§6 ΛΗΞΗ ΤΗΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Η ιδιότητα µέλους λήγει:
α) µε το θάνατο την ηµέρα του θανάτου
β) µε αποχώρηση
Η επιθυµία για αποχώρηση µπορεί να δηλωθεί γραπτώς µόνο µέχρι και τις 30 Σεπτεµβρίου
ενός ηµερολογιακού έτους, για το τέλος του ηµερολογιακού έτους στο οποίο υποβάλλεται. Η
δήλωση υποχώρησης πρέπει να απευθύνεται στο Προεδρείο και να έχει παραδοθεί σε αυτό
µέχρι και τις 30 Σεπτεµβρίου.
γ) µε αποκλεισµό
Ο αποκλεισµός είναι επιτρεπτός όταν η συµπεριφορά του µέλους του Συλλόγου αντιτίθεται
απροκάλυπτα στα συµφέροντα του Συλλόγου ή όταν συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι. Για
τον αποκλεισµό αποφασίζει το Προεδρείο. Στο αποκλεισµένο µέλος δίνεται η ευκαιρία να
λάβει θέση. Στη διάρκεια ενός µηνός από τη γνωστοποίηση του αποκλεισµού, το µέλος έχει
τη δυνατότητα να καταθέσει στο Προεδρείο γραπτώς αιτιολογηµένη ένσταση. Για την
ένσταση αποφασίζει η επόµενη Συνέλευση των Μελών. Ως αυτή τη ΣτΜ παύουν τα
δικαιώµατα µέλους του αποκλεισµένου. Σε περίπτωση που το µέλος δεν κάνει χρήση της
ένστασης εντός της διαθέσιµης διορίας, υπόκειται στην απόφαση του αποκλεισµού.

§7 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

Συνδροµή µέλους πρέπει να καταβάλλεται. Το ύψος της συνδροµής µέλους καθορίζεται
από τη Συνέλευση των Μελών, η οποία µπορεί να αποφασίζει για τη λήψη δανείων για
αγορές, για τη µίσθωση ή ενοικίαση οικοπέδων και υποστατικών (σπιτιών, διαµερισµάτων,
γραφείων ή άλλων χώρων), για την επίπλωση των υποστατικών, όπως και για την καταβολή
ειδικής αµοιβής γι’ αυτούς τους σκοπούς. Τα τελευταία πρέπει να εξυπηρετούν την επίτευξη
του σκοπού του Συλλόγου.
1)

Η συνδροµή είναι χρέος συνδροµικό. Πρέπει να καταβάλλεται εξ ολοκλήρου για το κάθε
οικονοµικό έτος στο οποίο ισχύει η ιδιότητα του µέλους. Η συνδροµή είναι πληρωτέα το
αργότερο µέχρι την 1η Μαρτίου του εκάστοτε οικονοµικού έτους.

2)

3) Τέλος εγγραφής δεν εισπράττεται.
4) Το Προεδρείο είναι εξουσιοδοτηµένο να απαλλάσσει, τελείως ή εν µέρει, από τη συνδροµή

µεµονωµένα µέλη, κατόπιν σχετικής αιτιολογηµένης πρότασης.
§8 ΌΡΓΑΝΑ

Όργανα του Συλλόγου είναι:
α) το Προεδρείο
β) το Συµβούλιο
γ) η Συνέλευση των Μελών.
§9 Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΣτΜ)
1)

Η Συνέλευση των Μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Πρέπει να συγκαλείται
όποτε κρίνεται σκόπιµο, τουλάχιστον όµως µία φορά το ηµερολογιακό έτος, από τον
Πρόεδρο, µε τήρηση προθεσµίας δέκα (10) ηµερών. Η σύγκληση γίνεται µε γραπτή
πρόσκληση και δήλωση της ηµερησίας διάταξης. Εκτός αυτού, η Συνέλευση πρέπει να
συγκαλείται όταν (τουλάχιστον) το δέκα τοις εκατόν (10%) των µελών του Συλλόγου
καταθέσει γραπτώς σχετική εισήγηση, µε παρουσίαση των λόγων που επιβάλλουν τη
σύγκληση.

2)

Αρµοδιότητες της Συνέλευσης των Μελών είναι:
α) Η εκλογή του Προεδρείου και των Συµβούλων (του Συµβουλίου), όπως και δύο (2)
Ελεγκτών.
β) Η απαλλαγή του Προεδρείου.
Η ΣτΜ δέχεται προηγουµένως τη λογοδοσία του απερχόµενου Προεδρείου και των
Ελεγκτών.
γ) Αποφάσεις για αλλαγές στο Καταστατικό.
δ) Αποφάσεις για την ένσταση κάποιου µέλους κατά του αποκλεισµού του (βλ. §6/1γ)
ε) Καθορισµός του ύψους της συνδροµής ή αλλαγές αυτής.
στ) Ορισµός επίτιµων µελών κατόπιν σχετικής πρότασης του Προεδρείου.
ζ) Οι υποθέσεις του Συλλόγου που κατατίθενται σε αυτήν για ψηφοφορία από το
Προεδρείο.
η) Απόφαση για την ιδιότητα µέλους (βλ. §5/4).
3)

Κάθε κανονικά συγκαλεσµένη ΣτΜ έχει, ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρευρισκόµενων
µελών, απαρτία.
4)

Η ψηφοφορία γίνεται µε ανάταση χειρός, εκτός εάν ένα ή περισσότερα µέλη της ΣτΜ
προτείνουν µυστική ψηφοφορία. Στην ψηφοφορία αποφασίζει η απλή πλειοψηφία.
5)

Μόνο η εκλογή του Προεδρείου τελείται µε µυστική ψηφοφορία. Λευκές και άκυρες ψήφοι
δεν υπολογίζονται.
6)

Για κάθε ΣτΜ πρέπει να κρατούνται πρακτικά από τους Γραµµατείς, στα οποία να
παρουσιάζεται η ακριβής εξέλιξη της Συνέλευσης µε το ακριβές κείµενο των διατυπωµένων
προτάσεων και αποφάσεων. Τα πρακτικά πρέπει να υπογράφονται από το ∆ιευθύνοντα της
Συνέλευσης και από τους Γραµµατείς.

§10 ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
1)

Το Προεδρείο αποτελείται από:
α) τον/την Πρόεδρο
β) τον/την Αντιπρόεδρο
γ) τον/την 1ο/η Ταµία
δ) τον/την 2ο/η Ταµία
ε) τον/την 1ο/η Γραµµατέα
στ) τον/την 2ο/η Γραµµατέα
2)

Το Προεδρείο, όπως και ο Σύλλογος, αντιπροσωπεύεται ατοµικά από τον/την Πρόεδρο και
από τον/την Αντιπρόεδρο. Άλλα µέλη του Προεδρείου µπορούν να αντιπροσωπεύσουν το
Σύλλογο µόνο (τουλάχιστον) ανά τρία µαζί.
3)

Το Προεδρείο εκλέγεται από τη ΣτΜ για διάστηµα τριών (3) ηµερολογιακών ετών.
Παραµένει στην υπηρεσία του έως το διορισµό του επόµενου Προεδρείου, που γίνεται
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Καταστατικού.
4)

Η υπηρεσία ενός µέλους του Προεδρείου λήγει µε την αποχώρησή του από το Σύλλογο. Όταν
ένα µέλος του Προεδρείου παραιτείται ή αποχωρεί για διάφορους λόγους, τότε το
υπολειπόµενο Προεδρείο ορίζει στη θέση αυτού ένα διευθύνον µέλος του Προεδρείου.
5)

Το Προεδρείο είναι αρµόδιο για τη διεύθυνση του Συλλόγου.
Είναι υπεύθυνο για όλες τις υποθέσεις του Συλλόγου που δεν προβλέπονται για τη ΣτΜ ή που
αυτή δεν αναλαµβάνει. Μπορεί να σχηµατίζει οµίλους εργασίας ή επιτελεία.
6)

Το Προεδρείο παίρνει τις αποφάσεις του µε απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας
αποφασίζει η ψήφος του Προέδρου.

§11 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΣτΜ, µετά την εκλογή του Προεδρείου, εκλέγει ένα Συµβούλιο για διάστηµα τριών (3)
ηµερολογιακών ετών. Οι Σύµβουλοι που το απαρτίζουν έχουν ως αποστολή να υποστηρίζουν
την εργασία του Προεδρείου και να το συµβουλεύουν.
Το Συµβούλιο αποτελείται από ένα ελάχιστο αριθµό τριών (3) µελών και από ένα µέγιστο
αριθµό εννέα (9) µελών.
§12 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
1)

Αλλαγές του Καταστατικού µπορούν να πραγµατωθούν µόνο στη ΣτΜ, όταν η επιδιωκόµενη
νέα διατύπωση έχει ανακοινωθεί και αιτιολογηθεί στην πρόσκληση.
2)

Όλες οι αλλαγές του Καταστατικού πρέπει να αποφασιστούν στη ΣτΜ µε πλειοψηφία τριών
τετάρτων (¾) των ψήφων των παρόντων µελών. Αλλαγές του Καταστατικού, σύµφωνες µε
υποδείξεις δηµόσιας Αρχής, µπορούν να αποφασιστούν από το Προεδρείο.
§13 ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1)

Ο Σύλλογος µπορεί να διαλυθεί µε απόφαση της ΣτΜ. Για αυτό απαιτείται πλειοψηφία τριών
τετάρτων (¾) των παρόντων µελών.
2)

Με τη διάλυση ή κατάργηση του Συλλόγου, είτε κατόπιν αποτυχίας στην πραγµατοποίηση
του σκοπού του, η περιουσία του Συλλόγου επέρχεται στην πόλη της Βαµβέργης, η οποία
οφείλει να τη χρησιµοποιήσει, αποκλειστικά και άµεσα, για κοινωφελείς σκοπούς, σύµφωνα
µε την §2 του παρόντος Καταστατικού, και µε τη συγκατάθεση της αρµόδιας Οικονοµικής
Υπηρεσίας.
Υπάρχοντα αρχεία πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να προσφερθούν δωρεάν στη διεύθυνση του
Αρχείου της πόλης της Βαµβέργης.

