
Καταστατικό του Συλλόγου „«Respekt für Griechenland» (Σεβασμός για την 
Ελλάδα)

Νέα εκδοχή από 2ας Φεβρουαρίου 2016 
με τις τροποποιήσεις της 13ης Μαΐου 2016
με τις τροποποιήσεις της 4ης Δεκεμβρίου 2018

Εγγεγραμμένο στους καταλόγους σωματείων στις 14 Ιουνίου 2016
Εγγραφή τροποποιήσεων στις 23 Σεπτεμβρίου 2019
Στην εγκεκριμένη εκδοχή της 8ης Ιανουαρίου 2020

§ 1 Επωνυμία και έδρα

1. Ο Σύλλογος φέρει την επωνυμία «Respekt für Griechenland» (Σεβασμός για την Ελλάδα).
Πρόκειται να εγγραφεί στους καταλόγους σωματείων. Κατόπιν τούτου θα ονομάζεται 
«Respekt für Griechenland e. V.» (Σεβασμός για την Ελλάδα εγγεγραμμένο σωματείο)

2. Η έδρα του συλλόγου βρίσκεται στο Βερολίνο.

§ 2 Σκοπός του Συλλόγου

1. Ο Σύλλογος έχει σκοπούς αποκλειστικά και άμεσα κοινωφελείς, όπως αυτό ορίζεται 
στην παράγραφο «Σκοποί ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος» του Γερμανικού 
Φορολογικού Κώδικα (Abgabenordnung). Ο Σύλλογος δραστηριοποιείται ανιδιοτελώς. 
Είναι κατ’ αρχήν μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

2. Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να αποκομίσει κέρδος μέσω δαπανών που δεν 
σχετίζονται με τους σκοπούς του σωματείου ή μέσω υπέρμετρα υψηλών αμοιβών.

3. Σκοπός του Συλλόγου είναι

1) η προώθηση της παιδείας,
2) η προώθηση του πνεύματος διεθνισμού, της ανοχής σε όλα τα πεδία του πολιτισμού, 

και του πνεύματος συνεννόησης των λαών,
3) η υποστήριξη της προστασίας του περιβάλλοντος
4) η υποστήριξη πρωτοβουλιών των πολιτών προς όφελος των στόχων ευνοϊκού 

φορολογικού καθεστώτος που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό 
5) Εκτός τούτων, ο Σύλλογος υποστηρίζει φιλανθρωπικές δραστηριότητες όπως ορίζονται 

στην § 53 του Γερμανικού Φορολογικού Κώδικα (AO).

Η επίτευξη των στόχων του Συλλόγου επιδιώκεται κυρίως μέσα από:

σχετικά με το 1) την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων (διαλέξεις,
βιβλιοπαρουσιάσεις, εργαστήρια κ. ά.), οι οποίες ενισχύουν την αλληλεγγύη και τους 
πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ Γερμανών και Ελλήνων
σχετικά με το 2) την υλοποίηση προγραμμάτων ελληνογερμανικών συναντήσεων

σχετικά με το 3) την υλοποίηση ελληνογερμανικών προγραμμάτων προστασίας του 
περιβάλλοντος (π. χ. σε συνεργασία με ελληνικά κέντρα προστασίας του 
περιβάλλοντος,  σεμινάρια για την προστασία του κλίματος για ελληνικές κοινότητες
και ομάδες που ασχολούνται με το περιβάλλον, εκπαιδευτικές επισκέψεις Ελλήνων 
ειδικών στο θέμα εξοικονόμησης ενέργειας μεταξύ άλλων σε σχολεία, αποστολή 



ειδημόνων προς υποστήριξη ενεργειακού εκσυγχρονισμού δημόσιων κτηρίων στην 
Ελλάδα, ανάπτυξη ιδεών προς αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας στην Ελλάδα 
και τη Γερμανία)
σχετικά με το 4) την εξασφάλιση αφιλοκερδούς συνεργασίας προσώπων προς 
υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων στην Ελλάδα
σχετικά με το 5) παροχή βοηθημάτων σε πρόσωπα χρήζοντα βοηθείας στην Ελλάδα, 
μεταξύ των οποίων σε μετανάστες και μετανάστριες, καθώς και υποστήριξη 
προγραμμάτων αυτοβοήθειας για άτομα άνεργα ή απειλούμενα από ανεργία και 
άτομα άστεγα ή απειλούμενα από έλλειψη στέγης.

Ο Σύλλογος δεν περιορίζεται στην έμπρακτη δραστηριοποίησή του, αλλά επιτυγχάνει τους 
σκοπούς του και μέσα από την στήριξη (συγκέντρωση πόρων) άλλων φορέων ευνοϊκού 
φορολογικού καθεστώτος της ημεδαπής, καθώς και φορέων της αλλοδαπής εφόσον αυτοί 
επιδιώκουν την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων ευνοϊκού φορολογικού 
καθεστώτος.  Ως εκ τούτου, ο Σύλλογος έχει και χαρακτήρα συλλόγου στήριξης κατά την 
έννοια της § 58 αρ. 1 του Γερμανικού Φορολογικού Κώδικα.

4. Οι πόροι του Συλλόγου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνον για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην § 2 αρ. 3. του παρόντος καταστατικού. Τα μέλη του Συλλόγου 
δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από τους πόρους του Συλλόγου.

§ 3 Οικονομικό έτος

Το οικονομικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος.

§ 4 Μέλη

1. Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο κατόπιν έγγραφης αίτησης.
2. Για την αποδοχή της αίτησης αποφασίζει το προεδρείο. Σε περίπτωση που το προεδρείο 

αποτελείται από περισσότερα του ενός πρόσωπα, η απόφαση λαμβάνεται κατά 
πλειοψηφία.

3. Συνδρομές μελών δεν εισπράττονται.

§ 5 Λήξη της ιδιότητας μέλους

1. Η ιδιότητα μέλους λήγει με τον θάνατο, την αποβολή ή την αποχώρηση του μέλους από 
τον Σύλλογο.

2. Το μέλος μπορεί να αποχωρήσει από τον Σύλλογο με έγγραφη δήλωσή του 
απευθυνόμενη προς ένα μέλος του Προεδρείου. Η αποχώρηση μπορεί να δηλωθεί ανά 
πάσα στιγμή με προθεσμία έξι εβδομάδων.

3. Ένα μέλος μπορεί να αποβληθεί από τον Σύλλογο, αν συντρέχει σοβαρός λόγος. Την 
απόφαση για την αποβολή λαμβάνει το προεδρείο.

§ 6 Προεδρείο

1. Το προεδρείο του Συλλόγου αποτελείται από ένα έως έξι μέλη που εκλέγονται από τη 
συνέλευση των μελών. Το προεδρείο εκλέγεται για δύο έτη. Παραμένει, ωστόσο, ενεργό 
και μετά το πέρας της θητείας του μέχρι την εκλογή νέου προεδρείου.



2. Ενόσω το προεδρείο αποτελείται από ένα μέλος, αυτό έχει κατ’ αποκλειστικότητα την 
εξουσία εκπροσώπησής του. Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός μέλη προεδρείου, 
καθένα από αυτά μαζί με ένα άλλο έχει την εξουσία εκπροσώπησης (δικαίωμα 
συνολικής εκπροσώπησης). Εξουσία εκπροσώπησης σε ένα πρόσωπο μπορεί να 
παραχωρηθεί και σε περίπτωση πολυμελούς προεδρείου.

3. Σε περίπτωση πολυμελούς προεδρείου καθένα από τα μέλη έχει την υποχρέωση να 
εκθέτει ενώπιον των άλλων μελών, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τη δραστηριότητα που
ανέπτυξε στο πλαίσιο της θέσης του στο προεδρείο.

4. Μέλη του Συλλόγου μπορεί να αμειφθούν για δραστηριότητά τους που σχετίζεται με τον 
Σύλλογο εφόσον το επιτρέπουν οι πόροι του Συλλόγου. Το ίδιο ισχύει για μέλη του 
προεδρείου. Η § 27 (3) εδάφιο 2 του γερμανικού Αστικού Κώδικα (BGB) δεν 
εφαρμόζεται. Κατά τον ορισμό του ύψους της αμοιβής πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν 
κάθε φορά η § 55 (1) αρ. 3 του Γερμανικού Φορολογικού Κώδικα (AO).

5. Το προεδρείο μπορεί να τοποθετεί σε επιτελικές θέσεις μέλη ή μη μέλη του Συλλόγου με
στόχο την εκτέλεση του έργου του Συλλόγου, μπορεί επίσης να αναθέτει στα 
προαναφερθέντα πρόσωπα την αυτόνομη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών, 
εφόσον το επιτρέπουν οι πόροι του Συλλόγου.

§ 7 Συνέλευση μελών

1. Η τακτική συνέλευση των μελών του Συλλόγου λαμβάνει χώρα μία φορά ανά έτος. 
Έκτακτες συνελεύσεις μελών πραγματοποιούνται όταν αυτό απαιτείται από το συμφέρον
του Συλλόγου ή σε περίπτωση που τη σύγκληση μιας τέτοιας συνέλευσης ζητήσει από το 
προεδρείο, εγγράφως και με αναφορά του σκοπού και του αιτίου, το ένα δέκατο των 
μελών.

Την συνέλευση των μελών διευθύνει το προεδρείο, το οποίο ορίζει επίσης το πρόσωπο 
που θα τηρήσει τα πρακτικά.

Εκτός των τακτικών συνελεύσεων μελών, αποφάσεις μπορούν να ληφθούν και μέσω 
έγγραφης ψηφοφορίας (με επιστολή, φαξ, ηλεκτρονική επιστολή), υπό τον όρον ότι το 
ήμισυ τουλάχιστον των μελών συμμετέχει στην έγγραφη ψηφοφορία. Οι όροι για τη 
σύγκληση έκτακτης συνέλευσης μελών, για τη λήψη αποφάσεων και για την τεκμηρίωση 
του αποτελέσματος της ψηφοφορίας ισχύουν κατ’ αναλογίαν σύμφωνα με την § 7 και § 
8.

2. Η συνέλευση μελών έχει δικαίωμα λήψης αποφάσεων, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 
τα μισά από τα μέλη. Αν η συνέλευση μελών δεν έχει δικαίωμα λήψης αποφάσεων, ο 
πρόεδρος οφείλει να κηρύξει τη λήξη της συνέλευσης. Σε αυτήν την περίπτωση ο 
πρόεδρος πρέπει να ορίσει νέα ημερομηνία συνέλευσης εντός χρονικού διαστήματος 
τεσσάρων εβδομάδων, κατ’ εφαρμογήν της § 8 εδαφίου 1. Η συνέλευση αυτή έχει 
δικαίωμα λήψης αποφάσεων, αν είναι παρόν το 30% τουλάχιστον των μελών. Το 
στοιχείο αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητώς εντός του κειμένου της σχετικής 
πρόσκλησης.



3. Αποφάσεις, που δεν αφορούν την τροποποίηση του καταστατικού § 9 και τη διάλυση 
του Συλλόγου § 10, λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

Οι αποφάσεις καταγράφονται από τον τηρούντα τα πρακτικά με αναφορά  του τόπου και
του χρόνου της συνέλευσης καθώς και του αποτελέσματος της ψηφοφορίας. Τα 
καταγεγραμμένα πρακτικά υπογράφονται από τον προεδρεύοντα της συνέλευσης και 
από τον τηρούντα τα πρακτικά.

4. Ένα μέλος μπορεί να διαβιβάσει την ψήφο του σε άλλο μέλος μέσω έγγραφης 
εξουσιοδότησης (επιστολή, φάξ, ηλεκτρονική επιστολή).

§ 8 Σύγκληση συνέλευσης μελών

Η συνέλευση μελών συγκαλείται από το προεδρείο εγγράφως (επιστολή, φαξ, ηλεκτρονική 
επιστολή) διά απλής επιστολής. Η πρόσκληση συνοδεύεται από την ημερήσια διάταξη που 
έχει καταρτισθεί από το προεδρείο. Η προθεσμία σύγκλησης ανέρχεται σε δύο εβδομάδες.  
Για την τήρηση της προθεσμίας αρκεί η έγκαιρη αποστολή της πρόσκλησης στην εκάστοτε 
τελευταία διεύθυνση μέλους που έχει γνωστοποιηθεί στον Σύλλογο.

§ 9 Τροποποίηση καταστατικού

Για αποφάσεις που αφορούν τροποποιήσεις του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία δύο 
τρίτων. Το ίδιο ισχύει για τροποποιήσεις του σκοπού του Συλλόγου.

§ 10 Διάλυση του Συλλόγου

Σε περίπτωση διάλυσης ή κατάργησης του σωματείου ή σε περίπτωση εγκατάλειψης των 
στόχων ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος, η περιουσία του σωματείου παραχωρείται σε 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή σε άλλο σωματείο ευνοϊκού φορολογικού 
καθεστώτος, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί προς υποστήριξη της παιδείας.

Για τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται πλειοψηφία 75%.

§11 Έναρξη ισχύος

1.  Το καταστατικό τίθεται σε ισχύ αμέσως.

2. Το προεδρείο έχει το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις του καταστατικού οι οποίες 
απαιτούνται για την αναγνώριση του κοινωφελούς χαρακτήρα του ή για την εγγραφή 
του ως σωματείου, αν κάτι τέτοιο ζητηθεί από το αρμόδιο δικαστήριο ή την Οικονομική 
Αρχή. Οι τροποποιήσεις αυτές γνωστοποιούνται στη συνέλευση μελών.

Το παρόν καταστατικό ψηφίστηκε στις 29 Απριλίου 2015 στο Βερολίνο.


