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§1
Όνομα, Έδρα, Πεδίο δραστηριότητας, Ετήσια χρήση
Ο σύλλογος φέρει το όνομα «Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe
e.V.».
Ο σύλλογος έχει την έδρα του στην πόλη Neustadt στην οδό Weinstraße.
Πεδίο δραστηριότητας του συλλόγου είναι το πεδίο εφαρμογής του συντάγματος.
Ως ετήσια χρήση ορίζεται το ημερολογιακό έτος.
§2
Σκοποί του Συλλόγου
Ο σύλλογος είναι ένας οργανισμός αυτοβοήθειας μισθωτών εργαζόμενων. Παρέχει
στα μέλη του υποστήριξη σε φορολογικά θέματα στο πλαίσιο της αδείας κατά το § 4
αρ. 11 StBerG.
Στην ανώτατη οικονομική περιφέρεια, στην οποία ο σύλλογος έχει την έδρα του,
πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον ένα γραφείο συμβουλευτικής υποστήριξης. Η
λειτουργία των γραφείων συμβουλευτικής υποστήριξης σε άλλες οικονομικές
περιφέρειες επιτρέπεται.
Η παροχή βοηθείας επιτρέπεται να ασκείται αποκλειστικά από άτομα, τα οποία
ανήκουν σε ένα γραφείο συμβουλευτικής υποστήριξης.
Ως διευθυντές των γραφείων υποστήριξης μπορούν να διορίζονται αποκλειστικά
άτομα, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του νόμου όπως προβλέπονται στο § 23
StBerG.
Η παροχή βοηθείας οφείλει να εκτελείται με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία,
εχεμύθεια και χωρίς καταχρηστική διαφήμιση. Η άσκηση άλλης οικονομικής
δραστηριότητας σε συνδυασμό με την παροχή βοηθείας απαγορεύεται στα πλαίσια
της αδείας λειτουργίας συμβουλευτικής δραστηριότητας όπως προβλέπεται από το
νόμο.
Όλα τα άτομα, τα οποία ο σύλλογος χρησιμοποιεί κατά την παροχή βοηθείας σε
θέματα φορολογίας, οφείλουν να τηρούν τις ως άνω υποχρεώσεις.
Ο σύλλογος δεν διατηρεί καμία κερδοσκοπική επιχειρηματική δραστηριότητα.
§3
Απόκτηση ιδιότητας μέλους, Δικαιώματα μελών
Μέλος του συλλόγου μπορεί να γίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο
διατηρεί μόνιμο τόπο κατοικίας στο πεδίο δραστηριότητας του συλλόγου ή διαμένει
εκεί προσωρινά δικαιούται ή υποχρεούται να υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας στη
Γερμανία. Άτομα που αποκτούν το εισόδημά τους από μη εξαρτημένη εργασία,
μπορούν να γίνουν μέλος μόνον, εφόσον η απόκτηση ιδιότητας μέλους από αυτά
συνεισφέρει στην προαγωγή του σκοπού του συλλόγου.
Για την εγγραφή υποβάλλεται δήλωση βούλησης γραπτώς ή ηλεκτρονικά. Η
ηλεκτρονική δήλωση θεωρείται επαρκής για την εγγραφή, εφόσον το μέλος
αναφέρει την ηλεκτρονική του διεύθυνση και η ιδιότητα μέλους βεβαιωθεί
ηλεκτρονικά από τον σύλλογο.
Εάν ένα μέλος κάνει εκ νέου χρήση της παρεχόμενης βοήθειας στο ημερολογιακό
έτος που έπεται της λήξης της ιδιότητας μέλους, με αυτό η ιδιότητα μέλους
αναβιώνει μόνον κατόπιν πρόσθετης γραπτής ή ηλεκτρονικής δήλωσης. Η ιδιότητα
μέλους μπορεί να θεμελιώνεται και για παρελθόντα χρόνο με αναδρομική ισχύ.
Τα μέλη δύνανται εντός των ορίων του σκοπού του συλλόγου κάνουν χρήση της
βοηθείας σε θέματα φορολογίας εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες χωρίς
χρέωση, για τη δήλωση του διαστήματος που προηγήθηκε της καταβολής της
συνδρομής. Τα μέλη έχουν δικαίωμα λήψης συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα
φορολογίας όπως ορίζεται στο § 4 αρ. 11 StBerG για όλα τα φορολογικά θέματα
που αφορούν για το έτος εγγραφής καθώς και για τα έτη που έπονται και για το
ημερολογιακό έτος που προηγήθηκε της εγγραφής.
Με την εγγραφή τους στο σύλλογο και την γνωστοποίηση της διεύθυνσής του
ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου τα μέλη αποδέχονται τη δυνατότητα αποστολής
ανακοινώσεων που εξυπηρετούν την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου, και
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), χωρίς χαρτί.
Στην περίπτωση που τα μέλη προτίθενται να προβάλλουν αξιώσεις αποζημίωσης
κατά του συλλόγου, αρχικά πρέπει να υποβληθεί στο Δ.Σ. του συλλόγου μία γραπτή
αναφορά των πραγματικών περιστατικών και των συνεπαγόμενων ζημιών. Η αγωγή
ενώπιον τακτικών δικαστηρίων επιτρέπεται μόνον, εφόσον εκ μέρους του συλλόγου
δεν υπάρξει αντίδραση στην γραπτή αναφορά εντός προθεσμίας 6 εβδομάδων ή
αρνηθεί να προβεί σε διευθέτηση της ζημίας.
§4
Παύση ιδιότητας μέλους
Η ιδιότητα μέλους παύει με το θάνατο του μέλους, την αποχώρησή του, τη
διαγραφή του από τον κατάλογο μελών ή τον αποκλεισμό του από τον σύλλογο.
Η αποχώρηση είναι δυνατή μόνο στο τέλος του ημερολογιακού έτους και
πραγματοποιείται με γραπτή δήλωση με προς το Δ.Σ. του συλλόγου, η οποία
πρέπει να παραδοθεί το αργότερο έως την 30. Σεπτεμβρίου.
Στην περίπτωση που η αλλαγή του κανονισμού συνδρομών έχει ως συνέπεια μία
μέση αύξηση του ύψους των άνω του 15 %, τότε τα μέλη διατηρούν, ανεξάρτητα
από την προβλεπόμενη στο § 4 παρ. 2 προθεσμία το δικαίωμα παραίτησης
γραπτώς από την ιδιότητας μέλους στο τέλος του ημερολογιακού έτους. Αυτή η
παραίτηση πρέπει να περιλαμβάνει μία αιτιολόγηση και να παραδοθεί στο Δ.Σ.
εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη γνωστοποίηση της αύξησης του ύψους της
συνδρομής.
Με απόφαση του Δ.Σ. ένα μέλος μπορεί να διαγραφεί από τον κατάλογο μελών, εάν
παρά σχετική προειδοποίηση καθυστερήσει την καταβολή της συνδρομής του για
περισσότερους από τρεις μήνες και από την αποστολή της ειδοποίησης έχει
παρέλθει ένας μήνας. Η διαγραφή πρέπει να κοινοποιηθεί στο μέλος, ενώ η αξίωση
του συλλόγου για την καταβολή της συνδρομής δεν θίγεται από αυτό.
Ένα μέλος μπορεί, σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης των συμφερόντων του
συλλόγου, να αποκλειστεί από το σύλλογο μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. Η
αξίωση του συλλόγου για την καταβολή της συνδρομής δεν θίγεται από αυτό.
Το μέλος που θίγεται από τη διαγραφή του από τον κατάλογο μελών ή από τον
αποκλεισμό του από τον σύλλογο έχει δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση εναντίον της
απόφασης του Δ.Σ. προς το Εποπτικό Συμβούλιο. Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί
εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παράδοση της απόφασης. Το Διοικητικό
Συμβούλιο οφείλει να ενημερώσει το θιγόμενο από τη διαγραφή του από τον
κατάλογο μελών ή τον αποκλεισμό του μέλος, για αυτό του δικαίωμα υποβολής
ένστασης. Η απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου είναι οριστική.
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§5
Τέλος εγγραφής και Συνδρομές μελών
Το Δ.Σ. αποφασίζει με συναίνεση του Εποπτικού Συμβουλίου την κατάρτιση
Κανονισμού Συνδρομών, από τον οποίο προκύπτουν το ύψος της συνδρομής και
του εφάπαξ καταβαλλόμενου τέλους εγγραφής των μελών. Στην περίπτωση
τροποποίησης του νόμιμου συντελεστή ΦΠΑ το Δ.Σ έχει το δικαίωμα να προβεί σε
ανάλογη προσαρμογή του ύψους της συνδρομής και του τέλους εγγραφής των
μελών. Πέρα από τη συνδρομή μέλους δεν επιβάλλεται καμία πρόσθετη χρέωση
για την παροχή της βοήθειας σε θέματα φορολογίας. Στον Κανονισμό συνδρομών
μπορεί, ωστόσο, να οριστεί η επιστροφή δαπανών στα πλαίσια διαδικασίας
φορολογικού δικαστηρίου.
Κατά την εγγραφή η συνδρομή μέλους καθίσταται μαζί με το τέλος εγγραφής άμεσα
πληρωτέα, διαφορετικά έως την 02. Ιανουαρίου του εκάστοτε τρέχοντος
ημερολογιακού έτους. Εφόσον η πληρωμή δεν έχει πραγματοποιηθεί έως την 30.
Ιουνίου ενός ημερολογιακούς έτους, το μέλος βρίσκεται σε καθυστέρηση
πληρωμής, δεν απαιτείται εκ νέου σχετική ειδοποίηση.
Μια αλλαγή του Κανονισμού Συνδρομών πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη το
αργότερο έναν μήνα πριν την αρχή του ημερολογιακού έτους, στο οποίο ο τροποποιημένος Κανονισμός Συνδρομών πρόκειται να τεθεί σε ισχύ.
Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα σε αιτιολογημένες ειδικές περιπτώσεις να προβεί σε
μείωση του τέλους εγγραφής και της συνδρομής μέλους ή σε απαλλαγή από αυτά.
§6
Υποχρεώσεις μελών, Φάκελοι μελών, Παραγραφή
Τα μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν ενεργά στην εκπλήρωση των φορολογικών
τους υποθέσεων στα πλαίσια της εκπλήρωσης του σκοπού του συλλόγου,
οφείλουν ιδίως να ταξινομούν και να προετοιμάζουν τα φορολογικά τους έγγραφα,
να φροντίζουν εγκαίρως για το κλείσιμο ραντεβού συμβουλευτικής και να
διευθετούν άμεσα για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων. Τα μέλη
υποχρεούνται, στην περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας να ενημερώνουν
άμεσα το σύλλογο σχετικά με τη νέα τους διεύθυνση.
Οι φάκελοι ενός μέλους σχετικά με την παροχή βοήθειας σε θέματα φορολογίας στο
πλαίσιο της άδειας κατά το § 4 αρ. 11 StBerG φυλάσσονται μετά την ολοκλήρωση
των ενεργειών του συλλόγου στην φορολογική υπόθεση του μέλους για διάστημα
δέκα ετών στο τοπικό γραφείο συμβουλευτικής υποστήριξης ή κατόπιν αιτήματος
του Δ.Σ. στην έδρα του συλλόγου. Η υποχρέωση φύλαξης των φακέλων ενός
μέλους λήγει, εν τούτοις, πριν την παρέλευση του διαστήματος των δέκα ετών, εάν
ο σύλλογος ζητήσει από το μέλος να παραλάβει το φάκελο και το μέλος δεν
ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημα εντός διαστήματος έξι μηνών από την παραλαβή
του αιτήματος. Εφόσον ο σύλλογος δεν υποχρεούται να επιστρέψει το φάκελο, ένα
μέλος μπορεί να ζητήσει την παράδοση αντιγράφων μερών του φακέλου μόνον
έναντι αποζημίωσης της δαπάνης για τη δημιουργία τους.
Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του σκοπού του, ο σύλλογος έχει το δικαίωμα
αποθήκευσης των δεδομένων ενός μέλους σε ηλεκτρονικά μέσα.
Αξιώσεις αποζημίωσης των μελών από βοήθεια που έχει παράσχει ο σύλλογος σε
φορολογικά θέματα παραγράφονται σε τρία χρόνια από το χρόνο γέννησης της
αξίωσης. Η αξίωση γεννάται με τη βασική ισχύ του εκάστοτε εκκαθαριστικού.
§7
Όργανα Συλλόγου
Όργανα του συλλόγου είναι
α) το Διοικητικό Συμβούλιο
β) το Εποπτικό Συμβούλιο
γ) η Συνέλευση των Αντιπροσώπων
Η συμμετοχή ως μέλος σε περισσότερα από ένα όργανα, δεν είναι δυνατή, με
εξαίρεση τους από θέσεως (ex officio) αντιπροσώπους των μελών. Τα μέλη των εν
λόγω οργάνων δεν επιτρέπεται να είναι μέλη σε κανέναν άλλο σύλλογο
φοροτεχνικής βοήθειας ούτε και να δραστηριοποιούνται για κανέναν άλλο σύλλογο
φοροτεχνικής βοήθειας, ανεξαρτήτως θέσης.
Τα μέλη των οργάνων του συλλόγου κατέχουν μία ιδιαίτερη, προεξέχουσα και
υπεύθυνη θέση. Εάν και εφόσον ένα μέλος οργάνου συμπεριφέρεται, καθ‘
οιονδήποτε τρόπο που προκαλεί σημαντική βλάβη στο σύλλογο ή/και στη φήμη
του, μπορεί να αποκλειστεί από την εκάστοτε θέση που κατέχει εντός του οργάνου.
§8
Διοικητικό Συμβούλιο
Το Δ.Σ. του συλλόγου αποτελείται από έως τέσσερα μέλη, έκαστο με δικαίωμα
εκπροσώπησης του συλλόγου μόνο του, ήτοι από τον πρόεδρο και έως τρεις
αναπληρωτές προέδρους. Εκλέγεται από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων με
σχετική πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου με θητεία οκτώ πλήρων
ημερολογιακών ετών. Σε μέλη του Δ.Σ. που έχουν εκλεγεί σε ύστερο χρόνο, η
εντολή λήγει κατά το χρόνο λήξης της θητείας των μελών των προγενέστερα
εκλεγμένων μελών. Η επανεκλογή επιτρέπεται.
Ο διορισμός του Δ.Σ. και των επιμέρους μελών του να ανακληθεί μόνο για σοβαρή
αιτία από την Συνέλευση των Εταίρων με πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου.
Σοβαρή αιτία θεωρούνται βαριές παραβάσεις των υποχρεώσεων ή ανικανότητα
ορθής διαχείρισης.
Προς τα έσω ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σύλλογο δικαστικά και εξωδικαστικά. Σε
περίπτωση κωλύματος ο σύλλογος εκπροσωπείται από τον 1. αναπλ. πρόεδρο, σε
περίπτωση κωλύματος αυτού, από τον 2. αναπλ. πρόεδρο και σε περίπτωση
κωλύματος και αυτού από τον 3. αναπλ. πρόεδρο. Το Δ.Σ. αποφασίζει απλή
πλειοψηφίας. Εξασφαλίζει απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστο δύο μέλη του.
Μεταξύ αυτών πρέπει να είναι ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση
ισοψηφίας βαρύνουσα για τη λήψη απόφασης είναι η ψήφος του εν ενεργεία
προέδρου.
Το Δ.Σ. ευθύνεται ιδίως για τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) την ορθή άσκηση της παροχής βοήθειας σε φορολογικά θέματα μέσω των
διευθυντών και των εργαζομένων στα γραφεία συμβουλευτικής υποστήριξης,
β) την ίδρυση γραφείων συμβουλευτικής υποστήριξης και το διορισμό διευθυντών
γ) την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών των γραφείων συμβουλευτικής
υποστήριξης,
δ) τη σύναψη και καταγγελία συμβάσεων εργασίας,
την κοινοποίηση στην εκάστοτε αρμόδια ανώτατη οικονομική διεύθυνση της
έναρξης ή αναστολής λειτουργίας ενός γραφείου συμβουλευτικής υποστήριξης,
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του διορισμού ή της παύσης ενός διευθυντή γραφείου καθώς γνωστοποίηση
των ατόμων που χρησιμοποιεί ο σύλλογος κατά την παροχή βοηθείας,
στ) πλήρη και συνεχή καταγραφή όλων των εσόδων και εξόδων,
ζ) το διορισμό οικονομικών ελεγκτών εντός έξι μηνών από τη λήξη μιας ετήσιας
χρήσης. Ως οικονομικοί ελεγκτές μπορούν να διορίζονται πρόσωπα ή εταιρείες
με άδεια απεριόριστης παροχής βοήθειας σε φορολογικά θέματα κατά το § 3
StBerG,
η) την υποβολή της έκθεσης ελέγχου στην αρμόδια Ανώτατη Οικονομική
Διεύθυνση εντός ενός μήνα από την παραλαβή της, το αργότερο 9 μήνες από
τη λήξη της ετήσιας χρήσης,
ι)
τη γραπτή γνωστοποίηση των βασικών διαπιστώσεων της έκθεσης ελέγχου
προς τα μέλη εντός έξι μηνών από την παραλαβή της έκθεσης ελέγχου,
κ) την προετοιμασία και γραπτή σύγκληση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων
εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση των βασικών διαπιστώσεων της
έκθεσης ελέγχου προς τα μέλη και άλλων Συνελεύσεων των Αντιπροσώπων
κατά το § 11 παρ. 1 καθώς και κατάρτιση της ημερήσιας τους διάταξης,
λ) την υποβολή στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων έκθεσης πεπραγμένων
σχετικά με την εξέλιξη και την κατάσταση του συλλόγου,
μ) τη μεταφορά της έδρας του συλλόγου για σοβαρή αιτία σε άλλο τόπο εντός του
πεδίου δραστηριότητας του συλλόγου,
ν) την εκκαθάριση του συλλόγου.
Τα μέλη του Δ.Σ. δικαιούνται αποζημίωσης ανάλογης του έργου που επιτελούν και
αποζημίωσης όλων των δαπανών που προκύπτουν κατά την άσκηση των
προβλεπόμενων από το καταστατικό καθηκόντων τους. Λεπτομέρειες ορίζονται στις
συμβάσεις εργασίας.
§9
Εποπτικό Συμβούλιο
Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από 6 μέλη, τα οποία εκλέγονται με πρόταση
του προέδρου του συλλόγου από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων με θητεία 8
πλήρων ημερολογιακών ετών, αρχής γενομένης την 1. Ιανουαρίου του
ημερολογιακού έτους που έπεται της εκλογής τους. Η επανεκλογή των μελών του
Εποπτικού Συμβουλίου επιτρέπεται. Έως την εκλογή νέου Εποπτικού Συμβουλίου
παραμένει εν ενεργεία το παλαιό Εποπτικό Συμβούλιο.
Το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του έναν πρόεδρο και έναν αναπλ.
πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου σε
περίπτωση κωλύματος του προέδρου. Η ιδιότητα μέλους του Εποπτικού
Συμβουλίου μπορεί να ανακληθεί μόνο λόγω σοβαρής αιτίας με πρόταση του
προέδρου του Δ.Σ. και της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. Σοβαρές αιτίες
θεωρούνται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθήκοντος ή η ανικανότητα ορθής
εκπλήρωσης των καθηκόντων.
Κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου ή το Δ.Σ. μπορεί αναφέροντας το σκοπό και
τους λόγους να ζητήσει την άμεση σύγκληση του Εποπτικού Συμβουλίου από τον
πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου. Το Εποπτικό Συμβούλιο οφείλει να
συγκαλείται μία φορά ετησίως. Το Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του
Εποπτικού Συμβουλίου με συμβουλευτική ψήφο.
Το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία. Έχει απαρτία, εφόσον 3
από τα μέλη του είναι παρόντα. Σε αυτά πρέπει να βρίσκεται και ο πρόεδρος του
Εποπτικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση ισοψηφίας
βαρύνουσα για την απόφαση είναι η ψήφος του εν ενεργεία προέδρου.
Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εκπλήρωση των καθηκόντων που του
έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το καταστατικό, στα οποία συγκαταλέγονται
− η εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ.,
− η υποβολή έκθεσης στην Συνέλευση των Αντιπροσώπων για το είδος και το
εύρος του ελέγχου, στον οποίο υπέβαλε τη διαχείριση του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια
του οικονομικού έτους. Στην έκθεση οφείλει να γνωμοδοτήσει σχετικά με την
έκθεση ελέγχου,
− η σύναψη συμβάσεων εργασίας και λοιπών συμβάσεων μεταξύ του συλλόγου και
του Δ.Σ. .
Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου Τα μέλη του Δ.Σ. δικαιούνται αποζημίωσης
ανάλογης του έργου που επιτελούν και αποζημίωσης όλων των δαπανών που
προκύπτουν κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από το καταστατικό
καθηκόντων τους. Το ύψος της αποζημίωσης εγκρίνεται από τη Συνέλευση των
Αντιπροσώπων με πρόταση του Δ.Σ.
§ 10
Εκλογή Αντιπροσώπων των Μελών
Οι αντιπρόσωποι των μελών διασφαλίζουν τα δικαιώματα των μελών στη
Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Μόνο μέλη μπορούν να προταθούν και να
εκλεγούν αντιπρόσωποι των μελών. Επίσης μπορούν να προταθούν ή να εκλεγούν
και φυσικά πρόσωπα, τα οποία υπό την ιδιότητα τους ως διευθυντές ενός γραφείου
συμβουλευτικής υποστήριξης βρίσκονται σε συμβατική σχέση με το σύλλογο και
έχουν δηλωθεί στην αρμόδια εποπτική αρχή. Οι αντιπρόσωποι των μελών δεν
μπορούν να εκπροσωπούνται από τρίτους.
Κάθε 6.000 μέλη εκπροσωπούνται από έναν εκλεγμένο αντιπρόσωπο, ενώ ο
αριθμός των εκλεγμένων αντιπροσώπων των μελών δεν μπορεί να υπερβεί τους
99. Στους αντιπροσώπους των μελών ανήκουν οι «από θέσεως» αντιπρόσωποι
των μελών και οι από τα μέλη για μία θητεία 5 ετών εκλεγόμενοι αντιπρόσωποι των
μελών.
Για τον αριθμό των εκλεγόμενων αντιπροσώπων σημαντικός είναι ο αριθμός των
μελών την 31.12. του έτους, που προηγείται του έτους διεξαγωγής της εκλογικής
διαδικασίας για την ανάδειξη των αντιπροσώπων.
Από κάθε Ομόσπονδο Κρατίδιο πρέπει να εκλέγεται τουλάχιστον ένας
αντιπρόσωπος των μελών, ενώ οι Πόλεις-Κρατίδια κατατάσσονται σε ένα
Ομοσπονδιακό Κρατίδιο. Κατ‘ αυτό τον τρόπο το Βερολίνο και το Βρανδεμβούργο,
το Αμβούργο και το Σλέσβιχ-Χόλσταϊν καθώς και η Βρέμη με τη Βόρεια ΡηνανίαΒεστφαλία αποτελούν από ένα Ομόσπονδο Κρατίδιο κατά την έννοια της παρούσας
διάταξης.
Οι εκλεγόμενοι αντιπρόσωποι ορίζονται κατά τρόπο, ώστε το 3ο ή 4ο τρίμηνο του
έτους που προηγείται της εκλογικής διαδικασίας, να υπάρξει γραπτή επικοινωνία με
όλα τα μέλη με την παράκληση να αποστείλουν τα ονόματα των προτεινόμενων
προς εκλογή υποψηφίων. Οι προτάσεις πρέπει εντός προθεσμίας, όχι μικρότερης
των δύο εβδομάδων και όχι μεγαλύτερης των τριών εβδομάδων, να αποστέλλονται
στα γραφεία της κεντρικής διοίκησης του συλλόγου, με αναγραφή του ονόματος και
της διεύθυνσης του μέλους καθώς και της υπογραφής του. Εφόσον οι
υποβληθείσες προτάσεις δεν επαρκούν, για την κατάρτιση επαρκούς αριθμού
υποψηφίων, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συμπληρώνει αντίστοιχα την λίστα των
προτεινόμενων.
Από τις κανονικά και εγκαίρως αποσταλείσες λίστες των προτεινόμενων
υποψηφίων το 1,3 του αριθμού των υποψηφίων προς εκλογή αντιπροσώπων
περιλαμβάνεται στο ψηφοδέλτιο κατά τη σειρά του αριθμού υπογραφών των μελών
που τους υποστηρίζουν. Το ψηφοδέλτιο αποστέλλεται στα μέλη το 3ο ή το 4ο
τρίμηνο του έτους διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας. Το ψηφοδέλτιο πρέπει να
συμπληρώνεται από τα μέλη με το όνομα, τη διεύθυνση και την υπογραφή και να
επιστρέφεται εντός προθεσμίας, που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη ή
μεγαλύτερη των τριών εβδομάδων, στα γραφεία της κεντρικής διοίκησης σε
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σφραγισμένους εκλογικούς φακέλους. Εκλέγονται οι υποψήφιοι που
συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους.
Στην περίπτωση ισοψηφίας εκλέγεται ο υποψήφιος αντιπρόσωπος που είναι μέλος
του συλλόγου για περισσότερο χρόνο. Το εκλογικό αποτέλεσμα πρέπει να
γνωστοποιείται γραπτώς στα μέλη.
7. Οι «από θέσεως» αντιπρόσωποι των μελών είναι ιδρυτικά μέλη, αποχωρήσαντα
μέλη του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και αντιπρόσωποι το 1995, οι
οποίοι είναι μέλη του συλλόγου για τουλάχιστον 10 έτη, εφόσον δεν υφίσταται
καμία περίπτωση κατά το § 7 παρ. 3 του καταστατικού.
8. H άσκηση του δικαιώματος ψήφου δεν επιτρέπεται, εάν το προς ψήφιση θέμα
αφορά προσωπικά έναν αντιπρόσωπο.
9. Ένας αντιπρόσωπος είναι δυνατόν να αποχωρήσει υποβάλλοντας γραπτώς στο
Δ.Σ. δήλωση παραίτησης, μέσω απόφασης της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων με
πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για σοβαρή αιτία (αντικειμενικά βαριά
παράβαση υποχρέωσης ή ανικανότητα ορθής εκπλήρωσης ανειλημμένου
καθήκοντος) ή αυτόματα, στις προβλεπόμενες από το § 7 παρ. 2 του καταστατικού
περιπτώσεις.
10. Στην περίπτωση τερματισμού της υφιστάμενης συμβατικής σχέσης ή σχέσης
μέλους που ο εκλεγμένος αντιπρόσωπος διατηρεί με το σύλλογο, αυτό έχει ως
συνέπεια και την παύση της θέσης του ως αντιπροσώπου των μελών την ίδια
ημερομηνία, εκτός εάν το αντιπρόσωπος εγγραφεί μέλος του συλλόγου εντός 14
ημερών από τον τερματισμό της συμβατικής τους σχέσης. Ο θιγόμενος
αντιπρόσωπος πρέπει να ενημερώνεται γραπτώς σχετικά από το σύλλογο. Από
την παρούσα διάταξη εξαιρούνται οι «από θέσεως» αντιπρόσωποι.
11. Στην περίπτωση πρόωρης αποχώρησης εκλεγμένων μελών λόγω θανάτου ή των
όρων της παρ. 10, το Δ.Σ. αναπληρώνει τον αποχωρήσαντα αντιπρόσωπο από
τον κατάλογο προτεινομένων υποψηφίων της τελευταίας εκλογικής διαδικασίας,
κατά τη σειρά των ψήφων που έχουν συγκεντρώσει. Εφόσον ο κατάλογος
προτεινομένων δεν επαρκεί, το Δ.Σ, υποχρεούται να συμπληρώσει τους
αντιπροσώπους των μελών.
§ 11
Συνέλευση Αντιπροσώπων των Μελών
1. Τουλάχιστον μία φορά ετησίως και εντός των πρώτων δέκα μηνών κάθε
ημερολογιακού έτους, το αργότερο δε, εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση
της έκθεσης ελέγχου, λαμβάνει χώρα η Συνέλευση των Αντιπροσώπων των μελών
υπό την προεδρεία του προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή
του. Η Συνέλευση συγκαλείται με γραπτή πρόσκληση του Δ.Σ. με προθεσμία ενός
μηνός και αναφορά της ημερήσιας διάταξης. Αιτήσεις θεμάτων για την ημερήσια
διάταξη υποβάλλονται στο Δ.Σ. γραπτώς από τους Αντιπροσώπους το αργότερο 14
ημέρες – ημερομηνία παράδοσης στα γραφεία της κεντρικής διοίκησης – πριν την
ημερομηνία της Συνέλευσης, με αιτιολόγηση και αναφορά της εκάστοτε σχετικής
διάταξης του καταστατικού. Το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλέσει τη Συνέλευση των
Αντιπροσώπων των μελών με την ίδια προθεσμία ακόμα και στην περίπτωση, που
αυτό απαιτηθεί από το ένα πέμπτο των μελών ή των Αντιπροσώπων των μελών.
2. H Συνέλευση των Αντιπροσώπων των εξασφαλίζει απαρτία, όταν παρίσταται
τουλάχιστον ένα τέταρτο των αντιπροσώπων των μελών. Στην περίπτωση, που η
Συνέλευση των Αντιπροσώπων των μελών δεν εξασφαλίζει απαρτία λόγω
ανεπαρκούς αριθμού παρόντων αντιπροσώπων, ο πρόεδρος μπορεί ήδη με τη
σύγκληση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων να συγκαλέσει μία πρόσθετη
Συνέλευση των Αντιπροσώπων, η οποία λαμβάνει χώρα την ίδια ημέρα, αλλά
τουλάχιστον 2 ώρες μετά από την πρώτη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Αυτή η
Συνέλευση των Αντιπροσώπων εξασφαλίζει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό
των παριστάμενων αντιπροσώπων των μελών. Σχετική αναφορά πρέπει να γίνεται
στην πρόσκληση.
3. H Συνέλευση των Αντιπροσώπων λαμβάνει τις αποφάσεις της με απλή πλειοψηφία
των καταμετρημένων έγκυρων ψήφων. Για την τροποποίηση του καταστατικού, τη
διάλυση του συλλόγου και για την απόφαση χρήσης του πλεονάσματος της
εκκαθάρισης απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων των καταμετρημένων έγκυρων
ψήφων..
4. H Συνέλευση των Αντιπροσώπων είναι αρμόδια για την εκπλήρωση των
καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί σύμφωνα με το καταστατικό, στα οποία
ανήκουν
α) η παραλαβή της έκθεσης ελέγχου του ελεγκτή κατά το § 22 StBerG καθώς και
των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου,
β) η συζήτηση για τα αποτελέσματα του οικονομικού ελέγχου χρήσης,
γ) η απαλλαγή του Δ.Σ. λόγω της διαχείρισης του κατά το ελεγμένο οικονομικό έτος,
δ) η απαλλαγή του Εποπτικού Συμβουλίου,
ε) η αποζημίωση μελών του Εποπτικού Συμβουλίου,
στ) η αποδοχή ή έγκριση συμβάσεων του συλλόγου με μέλη του Δ.Σ. ή των
συγγενών,
ζ) διάλυση του συλλόγου και χρήση πλεονάσματος εκκαθάρισης.
Οι αντιπρόσωποι των μελών έχουν, με σχετική τους απόφαση ή βάσει του
καταστατικού του συλλόγου, έχουν το δικαίωμα μετάθεσης επιμέρους καθηκόντων
τους στο Εποπτικό Συμβούλιο. Το εν λόγω δικαίωμα αφορά μόνο σε καθήκοντα,
εκπλήρωση των οποίων από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων δεν είναι
υποχρεωτική κατά το § 14 παρ. 1 StBerG.
Οι αντιπρόσωποι των μελών δικαιούνται αποζημίωσης όλων των δαπανών που
προκύπτουν κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από το καταστατικό
καθηκόντων τους.
§ 12
Επικύρωση αποφάσεων
1. Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου οφείλουν, για αποδεικτικούς σκοπούς να
καταγράφονται γραπτώς και να υπογράφονται από όλα τα συμμετέχοντα μέλη του
Εποπτικού Συμβουλίου.
2. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων οφείλουν, για αποδεικτικούς
σκοπούς να καταγράφονται γραπτώς και να υπογράφονται από τον προεδρεύοντα
της Συνέλευσης και τον υπεύθυνο τήρησης πρωτοκόλλου.
§ 13
Ανακοινώσεις
1. Οι ανακοινώσεις του συλλόγου πραγματοποιούνται με μεμονωμένες επιστολές ή
εγκυκλίους του Δ.Σ. προς κάθε μέλος.
2. Η ανακοίνωση των βασικών μερών του ελέγχου χρήσης προς τα μέλη πρέπει να
πραγματοποιείται εντός προθεσμίας 6 μηνών από την παραλαβή της έκθεσης
ελέγχου με επιστολή προς κάθε μέλος.
3. Όλες οι ανακοινώσεις μπορούν να πραγματοποιούνται και με δημοσίευση στην
εφημερίδα των μελών. Ως χρόνος πραγματοποίησης της ανακοίνωσης θεωρείται ο
χρόνος παράδοσης της εφημερίδας μελών στο ταχυδρομείο.
§ 14
Τόπος δωσιδικίας
Για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από το καταστατικό, με τα όργανα του
συλλόγου ή μεταξύ αυτών και των μελών ή από απαιτήσεις αποζημίωσης που εγείρουν
τα μέλη εναντίον του συλλόγου, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία
ο σύλλογος διατηρεί την έδρα του. Τα εν λόγω δικαστήρια είναι επίσης αρμόδια στην
περίπτωση έγερσης αξιώσεων για καταβολή της συνδρομής από τον σύλλογο.

