
 

Καταστατικό 

του εγγεγραμμένου Συλλόγου 

«Κύκλος Φίλων Ενίσχυσης  του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ (Hachinger Bach)  

"Κωνσταντίνος Kαραθεοδώρή" 

 

 
§1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος 

Ο Σύλλογος φέρει το όνομα 

"Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή" - Κύκλος Φίλων ενίσχυσης του Ελληνικού Σχολείου Μονάχου (Χάχιγκερ 
Μπάχ/Hachinger Bach)". Μετά από την εγγραφή του στα μητρώα συλλόγων φέρει στη συνέχεια την προσθήκη 
"σ.Α. /e.V." 

(1) Έδρα του συλλόγου είναι το Μόναχο 

(2) Οικονομικό έτος είναι το ημερολογιακό έτος. 

 

§2 Σκοπός 

(1) Σκοπός του συλλόγου είναι η προώθηση της μόρφωσης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στο Ελληνικό 
Σχολείο Μονάχου - (Hachinger Bach 19) - υπό την μορφή της ενίσχυσης  του εξοπλισμού του σχολικού κτιρίου, 
της διαμόρφωσης των χώρων διδασκαλίας, της εξασφάλισης εκπαιδευτικού υλικού καθώς και της υλικής 
υποστήριξης των σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων. Επιπλέον σκοπό αποτελεί η 
ενίσχυση ασθενέστερων ατόμων υπό την έννοια του άρθρου 53 ΑΟ (των φορολογικών Διατάξεων). 

(2) Συγκεκριμένα ο σύλλογος επιδιώκει τους εξής σκοπούς: 

• Προώθηση της ελληνικής γλώσσας, του πολιτισμού, της παράδοσης και των ελληνικών ιδεωδών 
εκπαίδευσης, με σεβασμό λαμβανομένων υπ' όψη των εκπαιδευτικών και διδακτικών στόχων του 
κρατιδίου της Βαυαρίας 

• Προώθηση της κοινωνικής συναναστροφής / των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητριών και μαθητών, 
• Προώθηση του μαθήματος στην μητρική και την γερμανική γλώσσα και χρηματοδότηση σχολικών 

προγραμμάτων 
• Προώθηση μαθησιακά ασθενέστερων μαθητών, ενίσχυση οικογενειών με χαμηλό εισόδημα σε σχολικές 

δραστηριότητες, 
• Δημιουργία της αίσθησης του "εμείς" και της καλύτερης συνύπαρξης στο σχολείο, 
• Ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης των παιδιών και των νέων, 
• Ενημέρωση των γονέων σε θέματα εκπαίδευσης και μόρφωσης, 
• Βελτίωση της επαφής του σχολείου με την κοινότητα, τη γειτονιά και τα παρακείμενα βαυαρικά σχολεία 

και αθλητικούς συλλόγους 
• Επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών τα απογεύματα και κατά τον ελεύθερο χρόνο, 
• Υποστήριξη του μετασχηματισμού σε ολοήμερο σχολείο, 
• Πρόληψη βίας, ναρκωτικών ουσιών και συγκρούσεων, 
• Υποστήριξη της ταύτισης των μαθητών, των γονέων και των καθηγητών με το σχολείο τους, 
• Περαιτέρω εκπαίδευση (μετεκπαίδευση) διδακτικού προσωπικού 

Οι σκοποί αυτοί, καθώς και τα μέσα και οι δυνατότητες υλοποίησης που ακολουθούν αναφέρονται ενδεικτικά. 

(3) Οι σκοποί αυτοί θα υλοποιηθούν κυρίως μέσω των εξής 

• Διοργάνωση μουσικών και μουσειακών εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, τσίρκου παιδιών και 
νέων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κάθε είδους, όπως θεατρικών, μουσικών προγραμμάτων και 
προγραμμάτων με καλλιτέχνες 

• Βιβλιοθήκη σχολείου και προγράμματα γύρω από την ανάγνωση, την ορθή για τους μαθητές χρήση των 
ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών μέσων και του διαδικτύου. 

• Συνδιαμόρφωση των χώρων του σχολείου, εσωτερικά και εξωτερικά και προμήθεια σύγχρονου 
εκπαιδευτικού υλικού 

• Συλλογή δωρεών μετά από σχετική υπηρεσιακή έγκριση, εφ' όσον αυτό απαιτείται από τον νόμο και 
οικονομική υποστήριξη οικονομικά ασθενέστερων μαθητών σχετικά με συμμετοχή σε εκδρομές, 
καταλύματα μαθητών και διαμονή στην ύπαιθρο (κατασκήνωση) και διάφορα άλλα σχολικά προγράμματα 



 

• Διοργάνωση εκπαιδευτικών και αθλητικών αγώνων 

• Μεσημεριανό φαγητό / σχολική εστία καθώς και λειτουργία καφετέριας ως επιχείρηση βάσει του άρθρου 

65 της ΑΟ (των φορολογικών διατάξεων) 

• Διεθνής ανταλλαγή μαθητών / εκπαιδευτικά ταξίδια στο εσωτερικό και εξωτερικό 

• Ενημερωτικά απογεύματα για γονείς και / ή καθηγητές (Ακαδημία γονέων και καθηγητών) 

• Ομάδες εργασίας στους τομείς επαγγελματικός προσανατολισμός, μαθησιακές δυσκολίες, ψυχολογική 
ενημέρωση, προληπτική ευαισθητοποίηση για τα ναρκωτικά και την βία στο σχολικό περιβάλλον. 

 

§3 Χρήση των πόρων 

(1) Ο σύλλογος επιδιώκει αποκλειστικά και άμεσα φορολογικά προνομιακούς (κοινωφελείς)  σκοπούς κατά την 
έννοια της παραγράφου "Φορολογικά προνομιακοί (κοινωφελείς) σκοποί" του Κώδικα Φορολογικών Δαπανών. 
(2) Ο σύλλογος λειτουργεί μη κερδοσκοπικά. Δεν επιδιώκει κατά πρώτον ίδιους οικονομικούς σκοπούς. Οι πόροι 
του συλλόγου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο για λόγους που συνάδουν με τους σκοπούς του 
καταστατικού. 
(3) Τα μέλη του συλλόγου δεν λαμβάνουν κανενός είδους οικονομική παροχή από πόρους του συλλόγου. 
(4) Οι πόροι για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών προέρχονται από εισφορές μελών, δωρεές και άλλα έσοδα. 
Δεν επιτρέπεται να ευνοηθεί κανένα άτομο μέσω εξόδων, που είναι ξένα προς τους σκοπούς του συλλόγου ή μέσω 
υπερβολικών αποδοχών. Τα μέλη δεν λαμβάνουν παροχές από πόρους του συλλόγου. Τα αξιώματα του συλλόγου 
είναι τιμης ένεκεν. 

 

 

§ 4 Μέλη 

1. Ο σύλλογος έχει τακτικά και αρωγά μέλη. 
2. Τακτικό μέλος του συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας άνω των 18 χρόνων, που είναι 
διατεθειμένο να προωθήσει τους σκοπούς και τα καθήκοντα του συλλόγου. 
3. Αρωγό μέλος μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών και κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι 
διατεθειμένο να προωθήσει τους σκοπούς και τα καθήκοντα του συλλόγου. Τα αρωγά μέλη υποστηρίζουν τη 
δουλειά του συλλόγου μέσω εισφορών και δωρεών. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. 
4. Η αίτηση μέλους γίνεται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για 
την αποδοχή μελών. 
5. Η απόρριψη της αίτησης μέλους είναι απρόσβλητη.  Δεν υπάρχει δυνατότητα απαίτησης εγγραφής. Η 
απόρριψη δεν είναι υποχρεωτικό να αιτιολογηθεί. 
6. Επίτιμα μέλη είναι εκείνα τα άτομα, που διακρίθηκαν για την ιδιαίτερη προσφορά τους στις δραστηριότητες 
του συλλόγου. Προσδιορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μελών και ανακηρύσσονται σε επίτιμα μέλη από 
το Διοικητικό Συμβούλιο. 
(7) Η ιδιότητα μέλους λήγει λόγω θανάτου του μέλους, οικειοθελούς αποχώρησης, αποκλεισμού και απώλειας 
της δικαιοπρακτικής ικανότητας του νομικού προσώπου. 
(8) Η οικειοθελής αποχώρηση υλοποιείται μέσω γραπτής δήλωσης προς ένα εξουσιοδοτημένο μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι δυνατή μόνο στο τέλος του ημερολογιακού έτους υπό την προϋπόθεση της τήρησης 
διαστήματος προειδοποίησης 3 μηνών από το τέλος του μήνα. 
(9) Ο αποκλεισμός ενός μέλους μπορεί να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν το μέλος έχει έρθει 
σε σοβαρή σύγκρουση με τα συμφέροντα του συλλόγου ή έχει καθυστερήσει την καταβολή εισφοράς μέλους 
περισσότερο από τρεις μήνες. Προ του αποκλεισμού πρέπει να γίνει προσωπική ή έγγραφη ακρόαση του 
θιγόμενου μέλους. Το αποκλεισθέν μέλος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της απόφασης στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, για την οποία θα αποφασίσει η επόμενη Γενική Συνέλευση. 
(10) Σε περίπτωση αποχώρησης δεν υφίσταται καμία απαίτηση αναλογικής επιστροφής της καταβληθείσας 
ετήσιας συνδρομής  
 
 
§ 5 Συνδρομή Μελών 
 
Τα μέλη καταβάλουν ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθώς και η ημερομηνία καταβολής ορίζονται από την 
Γενική Συνέλευση. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο 
τα ενεργά μέλη. 
 



 

§ 6 Όργανα του συλλόγου 
 
Τα όργανα του συλλόγου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, οι Επίτροποι και η Γενική Συνέλευση. 

§ 7 Διοικητικό Συμβούλιο 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου διαμορφώνεται ως εξής: 
a) Προεδρος (Ως εκπρόσωπος του Προεδρείο υπό την έννοια της παρ. 26 BGB (Α.Κ.)) 
b) Αναπληρωματικός/ή Προεδρος (Ως εκπρόσωπος του Προεδρείου υπό την έννοια της παρ. 26 BGB (Α.Κ.)) 
c) Ταμίας (Ως εκπρόσωπος του Προεδρείου υπό την έννοια της παρ. 26 BGB (Α.Κ.)) 
d) Αναπληρωματικός/ή ταμίας 
e) Γραμματέας 
f) Πάρεδροι, που ορίζονται αν είναι απαραίτητο. Διοικητικό Συμβούλιο και πάρεδροι αποτελούν το διευρυμένο 
Διοικητικό Συμβούλιο. 
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν υπό την έννοια της παρ. 26 BGB (Αστ. Κώδ.) να 
εκπροσωπούν τον Σύλλογο ενώπιον του δικαστηρίου ή εξωδίκως από μόνοι τους, δεσμευόμενοι όμως από τις 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για διάρκεια 4 ετών και παραμένουν στο αξίωμά τους μέχρι 
τις νέες εκλογές. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ξεχωριστά. Σε περίπτωση, που ένα μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει κατά τη διάρκεια της θητείας του, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει 
αναπληρωματικό μέλος μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση. 
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την εκπροσώπηση και διαχείριση του συλλόγου συμπεριλαμβανομένης 
της λήψης αποφάσεων για τη διάθεση των πόρων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει συγκεκριμένο 
Κανονισμό Λειτουργίας με σκοπό τον προσδιορισμό του τρόπου λειτουργίας του. 
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία μέλη του, 
συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, στη συνεδρίαση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας αποφασιστική είναι η ψήφος του/της Προέδρου. Κατά τις συνεδριάσεις θα πρέπει να 
τηρούνται πρακτικά. 
6. Οι αποφάσεις μπορούν να ληφθούν και εγγράφως με τη μορφή  εγκυκλίου. 
7. Οι πάρεδροι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για διάστημα ενός έτους και πρέπει να εγκριθούν από 
την επόμενη Γενική Συνέλευση. Ο διορισμός τους είναι ανά πάσα στιγμή ανακλητός. Η Γενική Συνέλευση μπορεί 
να προτείνει παρέδρους. 
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει εργασίες στους παρέδρους. Πρέπει να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις 
του διευρυμένου Διοικητικού Συμβουλίου και μπορούν να λαμβάνουν μέρος σ' αυτές με συμβουλευτική ψήφο. 
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εκτός αυτών επιφορτισμένο με 

• τον διορισμό των Επιτρόπων για τα επόμενα 4 έτη 
• την προετοιμασία του εκάστοτε προϋπολογισμού, την τήρηση λογιστικών βιβλίων, 
• την δημιουργία ετήσιας έκθεσης, την παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος, 
• τις αποφάσεις σχετικά με την εγγραφή ή την αποβολή μελών 
• επιλογή και εποπτεία των ατόμων, που εργάζονται για τον σύλλογο (π.χ. ελεύθεροι επαγγελματίες με 
σύμβαση). 

 

§ 8 Σώμα Επιτρόπων ( Φροντιστήριον) 

Το Σώμα Επιτρόπων αποτελείται από συνολικά πέντε (5) μέλη. Ειδικότερα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του 
εκπαιδευτικού ιδρύματος της ορθοδόξου θεολογίας στο LM Πανεπιστήμιο του Μονάχου (Λουδοβίκου 
Μαξιμιλιανού-ΛΜ), από την εκάστοτε σχολική διεύθυνση του ελληνικού σχολείου, τον εκάστοτε εκπαιδευτικό 
ακόλουθο του ελληνικού Γενικού Προξενείου Μονάχου, έναν εκπρόσωπο της Βαυαρικής αντιπροσωπείας της 
Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Γερμανίας και έναν εκπρόσωπο του ιδρύματος Παλλάδιον στο Μόναχο. 

Οι Επίτροποι μπορούν να υποστηρίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο σε όλα τα ζητήματα και να το συμβουλεύουν 
ανά πάσα στιγμή, ψηφίζοντας γι’ αυτά τα θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού που αφορούν το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

 
§ 9 Η Γενική Συνέλευση 

1. Ανώτατο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση, που πρέπει να συγκαλείται ανά έτος. 
a) Την πρόσκληση την λαμβάνουν τα μέλη υπό μορφή κειμένου (π.χ. Email, Fax ή επιστολή) δύο εβδομάδες 
προ της ημερομηνίας σύγκλησης και με ενημέρωση για τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης. 
b) Αιτήσεις για θέματα Ημερήσιας Διάταξης πρέπει να αποστέλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο 
μία εβδομάδα προ της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 



 

2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο ή όταν το 
ζητήσει εγγράφως τουλάχιστον το ένα τέταρτο των μελών.Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο/η Πρόεδρος ή 
ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
a) Κάθε Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε κανονικά έχει απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού των 
παρευρισκομένων  μελών . Αποφασίζει για τα θέματα με απλή πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων, εφ' όσον δεν 
ορίζεται κάτι διαφορετικό από το Καταστατικό. 
b) Η εκλογή γίνεται με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση, που ένα τέταρτο των παρευρισκομένων  μελών που 
έχουν δικαίωμα ψήφου  το ζητήσει, η ψηφοφορία πρέπει να γίνει μυστικά. 
c) Κάθε ενεργό μέλος έχει μία ψήφο. Μη ενήλικα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου μέσω ενός νομίμου εκπροσώπου, 
ο οποίος θα πρέπει να παρευρίσκεται στην ψηφοφορία. Η εκπροσώπηση ενός μέλους από ένα άλλο είναι 
δυνατή μέσω εγγράφου πληρεξουσίου, ένα μέλος μπορεί όμως να εκπροσωπήσει το πολύ έως τρία άλλα μέλη. 
d) Εάν σε μία Γενική Συνέλευση γίνουν αιτήσεις κατεπείγουσας συζήτησης, η Συνέλευση αποφασίζει κατ' 
αρχήν με πλειοψηφία δύο τρίτων για το κατεπείγον των θεμάτων αυτών. Σε περίπτωση επικύρωσης του 
κατεπείγοντος του θέματος, μπορεί σχετικά μ' αυτό να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση στην Συνέλευση. 
Δεν επιτρέπονται αιτήσεις κατεπείγουσας συζήτησης που αφορούν την τροποποίηση του Καταστατικού. 

(4) Τα καθήκοντα της Γενικής Συνέλευσης είναι κυρίως: 

• Εκλογή, καθαίρεση και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού λογιστή, 

• Λήψη απόφασης για αλλαγή του καταστατικού (εξαίρεση άρθρο 9 παρ. 3) και λύση του συλλόγου, 

• Αποδοχή της οικονομικής έκθεσης ταμείου και της ετήσιας έκθεσης, 

• Καθορισμός τελών συνδρομής και συζήτηση γύρω από την προγραμματιζόμενη χρήση των πόρων 

• Έγκριση του ετήσιου σχεδίου και του ισολογισμού, που παρουσιάζει το Διοικητικό Συμβούλιο, 

• Απόφαση σχετικά με την ένσταση μέλους, το οποίο αποκλείστηκε από το Διοικητικο Συμβουλιο. 

• Έγκριση του διορισμού των μελών του Σώματος Επιτρόπων. 

• Καθορισμός του ελαχίστου ύψους συνδρομής μέλους 

(5) Για την Γενική Συνέλευση και τις αποφάσεις της πρέπει να τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον 
πρακτικογράφο και επικυρώνονται από το Προεδρείο της Συνέλευσης. 

§ 10 Οικονομικός Ελεγκτής 

1. Το ταμείο και τα βιβλία του συλλόγου ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο από τουλάχιστον δύο 
άτομα, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για το σκοπό αυτό για ένα έτος. Οι οικονομικοί 
ελεγκτές/τριες δεν επιτρέπεται να είναι ούτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε υπάλληλοι του Συλλόγου. 
2. Παρουσιάζουν την έκθεσή τους στη Γενική Συνέλευση, που έπεται του οικονομικού έτους και σε περίπτωση 
ορθής διαχείρισης οικονομικών προτείνουν την απαλλαγή από τη Γενική Συνέλευση. 

§ 11 Τροποποιήσεις Καταστατικού 
1. Τροποποίηση καταστατικού μπορεί να αποφασιστεί μόνο εάν αναφέρεται ρητώς ως θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. 
2. Για αλλαγή του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων των έγκυρων ψήφων της ψηφοφορίας. 
3. Τροποποιήσεις ή προσθήκες του καταστατικού ως αποτέλεσμα επιβεβλημένης από την Εφορία ή το 
Πρωτοδικείο υποχρέωσης μπορούν να αποφασιστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά την επόμενη Γενική 
Συνέλευση θα πρέπει να αναφερθούν. 

§ 12 Λύση του Συλλόγου και χρήση των περιουσιακών του στοιχείων 

1. Η λύση του Συλλόγου είναι δυνατό να αποφασιστεί μόνο από μια Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που 
συγκαλείται γι’ αυτό το σκοπό με πλειοψηφία ενός τρίτου των εγκύρων ψήφων της ψηφοφορίας. 
2. Σε περίπτωση λύσης του Συλλόγου ή απώλειας των φορολογικά προνομιούχων σκοπών, η περιουσία του 
Συλλόγου διατίθεται για λογαριασμό ενός άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορολογικά 
κοινωφελούς οργανισμού, με σκοπό την διάθεση για την προώθηση της μόρφωσης και της εκπαίδευσης και της 
βοήθειας νέων. 
 

  



 

Το παρόν Καταστατικό 

του Κύκλου Φίλων για την ενίσχυση του  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ 

 Hachinger Bach) e.V.(εγγ.Σύλ.) "Κ.Καραθεοδωρή" 

αποφασίστηκε στις 30/01/2016, ημέρα σχολικής εορτής (σύμφωνα με το ελληνορθόδοξο εκκλησιαστικό 
ημερολόγιο) των Τριών Αγίων Ιεραρχών (πατέρων της εκκλησίας) Ιωάννη Χρυσοστόμου, Γρηγορίου Ναζιανζηνού 
και Βασιλείου του Μέγα, προστατών του σχολείου και της εκπαίδευσης, στο Μόναχο από την Ιδρυτική Συνέλευση 
και τίθεται άμεσα σε ισχύ. 
 
(Σημ: Για τις συναλλαγές με τα Μέλη και τρίτους ισχύει αποκλειστικά το καταχωρημένο και αναγνωρισμένο 
Καταστατικό στην γερμανική γλώσσα) 


