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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Όπως καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΙΚΑΡΟΥ
με την απόφαση 545 στις 8-03-2016 και από την Γ’ Γενική Συνέλευση της 3-04-2016
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Ημερομηνία καταχώρησης
Στο μητρώο συνεταιρισμών Ειρηνοδικείου Αθηνών
22-02-2017

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Με το από 24/09/1968 Συμφωνητικό συστήθηκε ο Αστικός Οικοδομικός
Συνεταιρισμός των μονίμων εν ενεργεία αξιωματικών της Βασιλικής
Αεροπορίας με την επωνυμία «ΙΚΑΡΟΣ» και καταρτίστηκε το Καταστατικό του,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 602/1915 (ΦΕΚ 53 τ.Α’) «περί
Συνεταιρισμών», όπως τροποποιήθηκε από το αρ. 4 του Ν.Δ. 690/1948, το αρ.
3 παρ. 8 του Ν.Δ. 4546/1966 (ΦΕΚ 190 τ. Α’), το υπ’ αρ. 1059/1966 Β.Δ. (ΦΕΚ
287 τ. Α’) και τον Α.Ν. 201/1967 (ΦΕΚ 215/1967 τ. Α’). Το ανωτέρω
Καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Δ4δ/12495/ Φ.1778/14.10.68 (ΦΕΚ
567/Β`1968) απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Εν συνεχεία εκδόθηκε το ΝΔ 505/1970 (ΦΕΚ Α 91/ 17.4.1970) «Περί
διατάξεων αφορωσών εις τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς των
Αξιωματικών του Ναυτικού και της Αεροπορίας» στο άρθρο 1 του οποίου
ορίζοντα επί λέξει τα εξής: «1. Οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί των μονίμων
εν ενεργεία Αξιωματικών του Ναυτικού και της Αεροπορίας υπό την
Επωνυμίαν "ΟΣΑΒΝ` ΚΑΙ "ΙΚΑΡΟΣ" ων τα καταστατικά έχουν εγκριθεί δια των
υπ` αριθ. Δ4δ/12496/Φ.1777/14.10.1968 και Δ4δ/12495/ Φ.1778/14.10.68
(ΦΕΚ 567/Β`1968) αντιστοίχως αποφάσεων του Υπουργού Κοινωνικών
Υπηρεσιών διέπονται εφεξής υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου. 2. Οι
Συνεταιρισμοί ούτοι αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
υπαγόμενα υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον του Υπουργού Εθνικής
Αμύνης δια των Αρχηγών των οικείων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων
(Ναυτικού ή Αεροπορίας). Είναι δε περιορισμένης ευθύνης και δεν
κέκτηνται την εμπορικήν ιδιότητα.»
Σε συνέχεια των ανωτέρω με το ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α΄249/25/11/2011), όπως
τροποποιήθηκε με τους ν. 4067/2012 (ΦΕΚ Α΄ 79/09.04.2012), 4223/2013
(ΦΕΚ Α 287/31.12.2013) και Ν.4280/2014 (ΦΕΚ Α 159/ 08-08-2014) οι
Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί αδιακρίτως υπήχθησαν στην Εποπτεία του
Υπουργείου Οικονομικών και κλήθηκαν να προσαρμόσουν τα καταστατικά
τους στις διατάξεις του ν. 1667/1986, (ΦΕΚ 52Α/16.4.8).
Με την παρούσα το ανωτέρω Καταστατικό όπως τροποποιήθηκε και με το ΝΔ
505/1970 τροποποιείται σήμερα και προσαρμόζεται, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον ν. 1667/1986 και κωδικοποιείται ως ακολούθως:
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ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΣΗΜΑ
Συνιστάται
Αστικός
Οικοδομικός
Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης με
την
επωνυμία
«Οικοδομικός
Συνεταιρισμός των Μονίμων Στελεχών
Πολεμικής Αεροπορίας Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν.
Π.Ε.»
Ο διακριτικός τίτλος – σήμα του
Συνεταιρισμού είναι ο εξής: «Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α.
Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε.» με την κάτωθι
απεικόνιση.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Ο Συνεταιρισμός έχει την έδρα του στην
Αθήνα και περιφέρεια ολόκληρη την
επικράτεια, έχει εμπορική ιδιότητα, οι δε
σχέσεις
μεταξύ
του
Οικοδομικού
Συνεταιρισμού και των συνεταίρων
διέπονται από τις διατάξεις των σχετικών
νόμων και του παρόντος Καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ
Ο Συνεταιρισμός έχει κύριο σκοπό του
την απόκτηση είτε έτοιμης οικίας ή
κατοικίας, η οποία να πληροί τους όρους
δομήσεως που καθορίζονται από τις
οικείες διατάξεις και τη βελτίωση του
περιβάλλοντος χώρου των κατοικιών είτε
την απόκτηση οικοπέδου αρτίου αστικής ή
εξοχικής εκτάσεως για την ανέγερση
οικοδομής ή με την οποιοδήποτε τρόπο
στεγαστική ή μη εξυπηρέτηση αυτών.
Γενικότερα επιλαμβάνεται και μεριμνά για
τα ζητήματα στεγάσεως των συνεταίρων.
Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο
Συνεταιρισμός δύναται να προβαίνει
ενδεικτικά στις εξής ενέργειες:
Στην αγορά ή απόκτηση με άλλο νόμιμο
τρόπο και διάθεση αποκλειστικώς στα
μέλη του :

α) ετοίμων κατοικιών κατάλληλων
για τη στέγαση των συνεταίρων,
β) άρτιων οικοπέδων ή ακινήτων
οικοπεδικής αξίας κατάλληλων για την
ανέγερση οικιών για τους συνεταίρους,
γ) οικοπεδικών εκτάσεων για την
πολεοδόμηση και δημιουργία οικισμού
και τη διανομή αυτών σε άρτια και
κατάλληλα για την ανέγερση οικιών
οικόπεδα, βάσει αρμοδίως εγκεκριμένου
σχεδίου,
δ) την ανέγερση πολυκατοικιών ή
οποιουδήποτε ακινήτου κατάλληλου για
τη στέγαση των συνεταίρων,
ε) την απόκτηση ή ανέγερση
έτοιμων οικιών σε οικόπεδα των
συνεταίρων για την εγκατάσταση αυτών,
σύμφωνα
με
τις
προβλεπόμενες
διαδικασίες και τις οικείς διατάξεις.
1.
Στην εξεύρεση και εξασφάλιση με
ειδικές
συμβάσεις
και
με
τα
προσφορότερα
μέσα
οικοπεδικών
εκτάσεων προς κατάτμηση, βάσει
αρμοδίως εγκεκριμένου σχεδίου, σε άρτια
οικόπεδα και διανομή των οικοπέδων
στους συνεταίρους ή προς ομαδική
ανοικοδόμηση γι’ αστικό ή θερινό
Συνεταιρισμό
τηρουμένης
της
προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας.
2.
Στην
ανοικοδόμηση
κατοικιών
κατάλληλων για τη στέγαση των
συνεταίρων, η οποία θα συντελείται είτε
με την ανέγερση οικισμών αστικών ή
θερινών, είτε με την ανέγερση οικιών επί
οικοπέδων των αιτούντων συνεταίρων
ώστε να καταστούν κατάλληλοι και
επαρκείς για τη στέγαση αυτών και των
οικογενειών τους, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
3.
Στην κατάρτιση κανονισμών, εντός
των πλαισίων του νόμου, που θα γίνονται
αποδεκτοί από τους συνεταίρους στις
περιπτώσεις
α) ανεγέρσεως πολυκατοικιών και
διανομής διαμερισμάτων,
β) δημιουργίας αστικών ή θερινών
συνοικισμών
και
διανομής
οικοπέδων.

4.
Στη
σύναψη
συμβάσεων
με
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου με
διαγωνισμούς ή αναθέσεις, στους
οποίους θα ανατίθεται η μελέτη, η
τοπογράφηση,
ρυμοτόμηση
και
κατάτμηση οικοπεδικών εκτάσεων σε
οικόπεδα και κοινόκτητους χώρους και η
ανοικοδόμηση κατοικιών και κτιρίων
κοινής χρήσης και ωφελείας, καθώς και η
μελέτη και η ανέγερση πολυκατοικιών,
τηρουμένων των διαδικασιών του νόμου.
5.
Στη μελέτη και εκτέλεση των
απαιτούμενων έργων για τη βελτίωση και
συμπλήρωση
των
κατοικιών
των
συνεταίρων ή των ιδιόκτητων κατοικιών
αυτών, στη μελέτη, εκτέλεση και
συντήρηση έργων κοινής χρήσεως,
ωφέλειας και εξωραϊστικών έργων του
συνοικισμού και γενικά στη σύναψη
συμφωνιών οικοδομικής φύσεως.
6.
Στην προμήθεια χονδρικώς των
απαιτούμενων για τις οικοδομικές
ανάγκες των συνεταίρων οικοδομικών
υλικών και τη διανομή αυτών στους
συνεταίρους, με βάση τις ανάγκες
εκάστου εξ αυτών, τοις μετρητοίς ή και
επί πιστώσει.
7.
Στη
σύναψη
συμβάσεων
προμήθειας
με
βιομηχανικούς,
βιοτεχνικούς και εμπορικούς οίκους ή
άλλους ανάλογους
οργανισμούς
ή
πρόσωπα φυσικά ή νομικά , για την
παροχή απευθείας στα μέλη του
Συνεταιρισμού και με συμφέροντες όρους
οικοδομικών υλικών.
8.
Στην αγορά ή μίσθωση αποθηκών
και μεταφορικών μέσων, χρήσιμων για
την εναποθήκευση, μεταφορά και
διάθεση των προς διανομή υλικών.
9.
Στη χορήγηση, σε περίπτωση
υπάρξεως
επαρκών
διαθεσίμων
κεφαλαίων και εντός των ορίων και
περιορισμών που θέτει η Γενική
Συνέλευση, δανείων και πιστώσεων στους
συνεταίρους με ανάλογες εγγυήσεις.
10. Στη σύναψη πάσης φύσεως δανείων
ή αναλόγων συμβάσεων με οποιαδήποτε

τράπεζα ή με οποιοδήποτε άλλο
χρηματοδοτικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου για τη
χορήγηση δανείων για την εξυπηρέτηση
των αναγκών στεγάσεως των συνεταίρων.
11. Εν γένει μπορεί να προβαίνει με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε κάθε
σύμβαση, ενέργεια και εργασία που
κρίνεται αναγκαία για την εκπλήρωση των
γενικών και ειδικών σκοπών του
Συνεταιρισμού,
τηρουμένων
των
διατάξεων του νόμου.
Κατά την εκπλήρωση του σκοπού ο
Συνεταιρισμός
υποχρεούται
να
προσαρμόζει τα προγράμματά του
σύμφωνα με το γενικότερο στεγαστικό και
οικιστικό πρόγραμμα του Κράτους, όπως
αυτό εκάστοτε καθορίζεται από τους
κείμενους νόμους ή τις σε εκτέλεση αυτών
εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η χρονική διάρκεια του Συνεταιρισμού
ορίζεται απεριόριστη.
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Α΄ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να
γίνουν φυσικά πρόσωπα που έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,
μόνιμοι αξιωματικοί & υπαξιωματικοί της
Πολεμικής Αεροπορίας, εν ενεργεία, σε
πολεμική
διαθεσιμότητα
ή
εν
αποστρατεία, εφ’ όσον δεν τελούν υπό
απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Δεν
επιτρέπεται να γίνει μέλος του
Συνεταιρισμού:
α) όποιος μετέχει σε άλλο
Συνεταιρισμό, που έχει την ίδια έδρα και
τον ίδιο σκοπό,
β) όποιος υπήρξε μέλος άλλου
Συνεταιρισμού και εξήλθε αυτού ή
διαγράφηκε χωρίς να έχει εκπληρώσει
όλες τις υποχρεώσεις του προς τον άλλο
Συνεταιρισμό,
γ) όποιος έχει καταδικαστεί για
απιστία,
κλοπή,
υπεξαίρεση,
πλαστογραφία, παραχάραξη σφραγίδων,
απάτη σε βάρος
της
περιουσίας
Συνεταιρισμού ή του Δημοσίου.
Για να γίνει κάποιος μέλος του
Συνεταιρισμού απαιτείται να υποβάλει
γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό
Συμβούλιο που αποφασίζει για την
αποδοχή της στην πρώτη του συνεδρίαση.
Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται
από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Η
ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την
απόφαση της αποδοχής της αίτησης από
το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα
ανωτέρω. Η συμμετοχή των νέων μελών
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η
δυνατότητα ανάδειξής τους σε όργανα
του Συνεταιρισμού επιτρέπεται μετά την
έγκριση της εγγραφής από τη Γενική
Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση
αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής των
μελών, που δεν έγιναν δεκτές από το
Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των

εργασιών της στον ενδιαφερόμενο. Κατά
της απόφασης επιτρέπεται προσφυγή
στο Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του
οποίου εδρεύει ο Συνεταιρισμός, μέσα
σε δέκα (10) ημέρες
από
την
κοινοποίησή
της.
Το Ειρηνοδικείο
δικάζει κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του
Ειρηνοδικείου υπόκειται μόνο σε έφεση
που
ασκείται
στο
Μονομελές
Πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου
εδρεύει ο Συνεταιρισμός μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης
απόφασης
και
εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του
Μονομελούς
Πρωτοδικείου
δεν
υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο (αρ. 2 ν.
1667/1986).
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ
Οι Συνέταιροι έχουν δικαίωμα:
α) Να λαμβάνουν μέρος στις
γενικές συνελεύσεις και να μετέχουν στις
συζητήσεις, ψηφοφορίες, εκλογές και
αποφάσεις. Ο συνεταίρος συμμετέχει στη
Γενική Συνέλευση με μία μόνο ψήφο
ανεξάρτητα από τον αριθμό των
συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτει
(αρ. 4 ν. 1667/1986),
β) Να λαμβάνουν γνώση των
πρακτικών των γενικών συνελεύσεων
οποτεδήποτε και του ισολογισμού και του
απολογισμού πέντε (5) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την υποβολή τους στη
γενική συνέλευση,
γ) Να συμμετέχουν σε όλα από
τον Συνεταιρισμό λαμβανόμενα μέτρα
υπέρ των συνεταίρων, σύμφωνα με το
Καταστατικό και τις αποφάσεις της
γενικής συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ
Οι Συνέταιροι υποχρεούνται:
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α) Να συμμετέχουν και να
συνεργάζονται στη λειτουργία του
Συνεταιρισμού και να μην προβαίνουν σε
ενέργειες που βλάπτουν τα δικαιώματα
και συμφέροντα του Συνεταιρισμού (αρ. 4
ν. 1667/1986),
β) Να καταβάλουν, εκτός από το
ποσό της μερίδας τους και εισφορά
ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του
Συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από
τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η
εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό
αποθεματικό (αρ. 4 ν. 1667/1986),
γ) Να ευθύνονται εις ολόκληρον
για τα χρέη του Συνεταιρισμού έναντι
τρίτων, για ποσό ίσο προς το διπλάσιο του
ποσού στο οποίο ανέρχεται το σύνολο των
συνεταιριστικών μερίδων για τις οποίες
ενεγράφησαν. Η ευθύνη των εταίρων
υφίσταται και για τα χρέη που είχαν
δημιουργηθεί πριν γίνουν μέλη και δεν
περιλαμβάνει
τα
χρέη
που
δημιουργήθηκαν μετά την έξοδό τους. Η
σχετική αξίωση παραγράφεται μετά την
παρέλευση ενός (1) έτους από την έξοδο
του συνεταίρου ή από την περάτωση της
πτώχευσης ή της εκκαθάρισης (αρ. 4 ν.
1667/1986),
δ) Να πληρώνουν στο ταμείο του
Συνεταιρισμού τις εισφορές, συνδρομές
και τα δικαιώματα εγγραφής που
ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση,
καθώς και τις δόσεις για την απόκτηση
από αυτούς κατοικίας ή εκτάσεως εκ των
διανεμομένων από τον Συνεταιρισμό,
σύμφωνα με τις αναλαμβανόμενες
υποχρεώσεις
δυνάμει
ειδικότερων
συμφωνιών συναπτόμενων μεταξύ των
μελών και του Συνεταιρισμού,
ε) Να επιστρέφουν εμπροθέσμως
και εγκαίρως τα λαμβανόμενα από το
Συνεταιρισμό δάνεια και πιστώσεις,
στ) Να συμμορφώνονται στο
Καταστατικό, τον κανονισμό των εργασιών
και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης
και να προστατεύουν τα συμφέροντα του
Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Ο συνεταίρος μπορεί, εφ’ όσον έχει
παρέλθει ένα (1) έτος από την εγγραφή
του, να αποχωρήσει από το Συνεταιρισμό
με γραπτή δήλωσή του που υποβάλλεται
στο Διοικητικό Συμβούλιο τρεις (3)
μήνες τουλάχιστον πριν από το τέλος της
οικονομικής χρήσης (αρ. 2 ν. 1667/1986).
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που
λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία
και πλειοψηφία των άρθρων 16 και 17
του παρόντος, ο συνεταίρος μπορεί να
αποκλειστεί από το Συνεταιρισμό αν, από
παράβαση των υποχρεώσεών του,
βλάπτονται
τα συμφέροντα
του
Συνεταιρισμού ή εάν:
α) Ασκεί επιχείρηση όμοια προς
τον από τον Συνεταιρισμό επιδιωκόμενο
σκοπό,
β) Καθυστερεί την καταβλητέα
εισφορά του πλέον των έξι (6) μηνών,
γ) Καθυστερεί εκτός από την
καταβλητέα εισφορά του άλλη οφειλή
προς τον Συνεταιρισμό, για την είσπραξη
της οποίας άρχισε εκτέλεση κατ’ αυτού,
δ) Απώλεσε κάποια από τις
απαιτούμενες ιδιότητες για την εγγραφή
του, πλην της περιπτώσεως αποστρατείας,
ε) Καταδικάσθηκε
για το
κακούργημα ή πλημμέλημα της απιστίας,
κλοπής, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας,
παραχάραξης σφραγίδων, απάτης σε
βάρος της περιουσίας Συνεταιρισμού ή
του Δημοσίου.
Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται με
κοινοποίηση
αποσπάσματος
της
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που
περιέχει και τους λόγους αποκλεισμού.
Μέσα σε δύο (2) μήνες από την
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ο
συνεταίρος μπορεί να προσφύγει στο
Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του
οποίου εδρεύει ο Συνεταιρισμός. Η
απώλεια της ιδιότητας του μέλους
Σελίδα - 6 -από σελίδες 19

επέρχεται
από
την
ημέρα
που
δημοσιεύεται η τελεσίδικη απόφαση
που απορρίπτει την προσφυγή ή από την
ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία
(αρ. 2 ν. 1667/1986).
ΑΡΘΡΟ 10
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ
Η Συνεταιριστική μερίδα κληρονομείται ή
κληροδοτείται. Σε περίπτωση θανάτου
συνεταίρου
οι κληρονόμοι
του
υπεισέρχονται στη μερίδα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις του. Πλείονες
κληρονόμοι ορίζουν έναν εξ αυτών να
εκπροσωπεί την συνεταιριστική μερίδα
έναντι του Συνεταιρισμού.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ
Στο συνεταίρο που αποχωρεί ή
αποκλείεται από το Συνεταιρισμό
αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα
που εισέφερε το αργότερο τρεις (3) μήνες
από την έγκριση του ισολογισμού της
χρήσης μέσα στην οποία έγινε
η
αποχώρηση ή ο αποκλεισμός (αρ. 2 παρ. 9
ν. 1667/1986).

Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό
Συμβούλιο αρνείται τη μεταβίβαση, εφ`
όσον στο πρόσωπο του τρίτου δεν
συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για
την είσοδο του συνεταίρου κατά το άρθρο
5 του παρόντος. Η μεταβίβαση γίνεται με
γραπτή συμφωνία και συντελείται με την
καταχώρισή
της
στο
μητρώο
συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου στην
περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο
Συνεταιρισμός.
Προϋπόθεση
της
μεταβίβασης είναι η αποχώρηση του
μεταβιβάζοντος.
Η συνεταιριστική μερίδα δεν υπόκειται σε
κατάσχεση για χρέη των συνεταίρων προς
τρίτους.
Για τη μεταβολή του ποσού της
συνεταιριστικής
μερίδας
απαιτείται
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία
βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται
σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) των μελών και
η οποία απόφαση λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών του Συνεταιρισμού (αρ. 5 ν.
1667/1986).

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ - ΤΡΟΠΟΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ
Κάθε συνεταίρος εγγράφεται για μία
υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και
μπορεί
περαιτέρω
να
αποκτήσει
οικειοθελώς
μέχρι
και
τρεις
συνεταιριστικές μερίδες κατ’ ανώτατο
όριο. Η αρχική συνεταιρική μερίδα
συνίσταται στο χρηματικό ποσό των 2,93
€ , και η εισφορά της γίνεται μέσα σε ένα
μήνα από την καταχώριση του
Συνεταιρισμού ή από την εγγραφή του
συνεταίρου.
Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη
και ίση για όλους τους συνεταίρους.
Η συνεταιριστική μερίδα μεταβιβάζεται
μόνο σε συνεταίρο. Η μεταβίβαση της
συνεταιριστικής μερίδας σε τρίτο γίνεται
μόνο ύστερα από συναίνεση του
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Β΄ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 13
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Όργανα του Συνεταιρισμού είναι: Η
Γενική Συνέλευση των μελών, το
Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό
Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 14
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση των μελών του
Συνεταιρισμού είναι το ανώτατο όργανό
του, με δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε
θέμα που αφορά τον Συνεταιρισμό,
δεσμεύοντας με τις αποφάσεις της και
απόντα ή διαφωνούντα μέλη και
απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που
συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη
συνεδρίαση, όπως ορίζει το παρόν
Καταστατικό και ο ν. 1667/1986.
Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη
Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως (αρ. 5
ν. 1667/1986). Κάθε Συνέταιρος έχει μόνο
μία (1) ψήφο.
Επειδή ο Συνεταιρισμός έχει περισσότερα
από χίλια μέλη, τα οποία διαμένουν σε
διαφορετικά σημεία της Ελλάδος, ή είναι
εν ενεργεία μέλη που υπηρετούν ανά
περιόδους σε διαφορετικές περιοχές της
χώρας και δεν προσέρχονται στην ετήσια
Τακτική (ή Έκτακτη) Γενική Συνέλευση που
διεξάγεται στην Αθήνα, προκειμένου να
εκπροσωπηθούν στην Γενική Συνέλευση
θα εκλέγουν αντιπροσώπους – μέλη του
Συνεταιρισμού
σε
περιφερειακές
συνελεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5,
παρ. 1, ν. 1667/86.
Οι
περιφερειακές
συνελεύσεις
διεξάγονται σε ένδεκα (11) πόλεις, όπου
υφίστανται γραφεία της Ενώσεως
Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας
(ΕΑΑΑ), ήτοι:
1. Στην Αθήνα, για τα μέλη που
κατοικούν στην περιφέρεια Αττικής, αλλά
και εκείνα τα μέλη που κατοικούν σε

περιφέρειες όπου δεν υφίσταται γραφείο
της ΕΑΑΑ.
2.
Στη Θεσσαλονίκη, για τα μέλη
που
κατοικούν
στις
περιφέρειες
Ανατολικής, Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας.
3. Στην Κομοτηνή, για τα μέλη που
κατοικούν στην περιφέρεια της Θράκης.
4. Στην Πρέβεζα, για τα μέλη που
κατοικούν στην περιφέρεια της Ηπείρου.
5. Στην Λάρισα, για τα μέλη που
κατοικούν στην Βόρεια Θεσσαλία.
6. Στον Βόλο, για τα μέλη που κατοικούν
στην Νότια Θεσσαλία.
7. Στην Χαλκίδα, για τα μέλη που
κατοικούν στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα.
8. Στην Πάτρα, για τα μέλη που κατοικούν
στις περιφέρειες Δυτικής Στερεάς, Ιονίων
Νήσων, και Βόρειας Πελοποννήσου.
9. Στην Καλαμάτα, για τα μέλη που
κατοικούν στην Νότια Πελοπόννησο.
10.
Στο Ηράκλειο, για τα μέλη που
κατοικούν στην Ανατολική Κρήτη.
11.
Στα Χανιά, για τα μέλη που
κατοικούν στην Δυτική Κρήτη.
Ο αριθμός των αντιπροσώπων, καθώς και
ο κατάλογος των μελών που θα ψηφίζουν
σε κάθε περιφέρεια θα ορίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τον
αριθμό των μελών που δηλώνουν μόνιμη
κατοικία σε κάθε μία από τις ένδεκα
περιφέρειες. Ο κάθε αντιπρόσωπος
δύναται να εκπροσωπεί στην Γενική
Συνέλευση έως και πενήντα (50) μέλη της
περιφέρειάς του. Η διάρκεια της θητείας
των αντιπροσώπων, καθώς και των
αναπληρωματικών αυτών για την
περίπτωση κωλύματος, είναι ενός έτους.
Ωστόσο, οι Συνεταίροι που δεν επιθυμούν
να
εκλέξουν
κάποιο
μέλος
ως
αντιπρόσωπό
τους,
δύνανται
να
παρευρεθούν
αυτοπροσώπως
στην
εκάστοτε Τακτική ή Έκτακτη Γενική
Συνέλευση.
Οι
περιφερειακές
συνελεύσεις
συνέρχονται μετά από πρόσκληση του
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Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μήνα
πριν από την διεξαγωγή της Γενικής
Συνέλευσης. Η πρόσκληση αναγράφει τον
τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα
συνέλθει η περιφερειακή συνέλευση με
αποκλειστικό
θέμα
την
εκλογή
αντιπροσώπων,
καθώς
και
των
αναπληρωματικών αυτών για την
περίπτωση κωλύματος, οι οποίοι θα
εκπροσωπήσουν με δικαίωμα ψήφου τα
αντιπροσωπευόμενα μέλη κατά την
Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η
πρόσκληση
γνωστοποιείται στους
Συνεταίρους δύο (2) μήνες τουλάχιστον
πριν από την ημέρα διεξαγωγής της
Γενικής Συνέλευσης με προσωπικές
επιστολές ή με άλλο πρόσφορο μέσο (αρ.
5 ν. 1667/1986), δηλαδή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email, ή
τηλεγραφήματος σε διευθύνσεις που
είναι καταχωρημένες στα μητρώα μελών
του Συνεταιρισμού, καθώς και με
δημοσίευση
της πρόσκλησης στις
εφημερίδες «Ηχώ των Αιθέρων» και «Τα
Νέα του ΙΚΑΡΟΥ». Η διαδικασία εκλογής
των αντιπροσώπων πραγματοποιείται
μετά από εκλογή τριμελούς εφορευτικής
επιτροπής μεταξύ των μελών της κάθε
περιφέρειας. Στην περίπτωση που τα
εγγεγραμμένα μέλη σε εκάστη περιφέρεια
είναι πάνω από πεντακόσια (500),
παρίσταται σε κάθε μία από αυτές
δικηγόρος ως δικαστικός αντιπρόσωπος,
διοριζόμενος από τον σχετικό κατάλογο
των εγγεγραμμένων δικηγόρων από τον
αρμόδιο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας
του
τόπου
όπου
διεξάγεται
η
περιφερειακή συνέλευση (άρθρο 52, παρ.
5, ν. 4446/2016 που τροποποίησε άρ. 5,
παρ. 7, 1667/86).
ΑΡΘΡΟ 15
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική
συνεδρίαση μία φορά το έτος ύστερα από
πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου
και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της

διαχειριστικής χρήσης (αρ. 5 ν.
1667/1986).
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα
όποτε τη συγκαλέσει το
Διοικητικό
Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει εγγράφως,
ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για
συζήτηση, το εποπτικό συμβούλιο ή το
1/10 των μελών του Συνεταιρισμού, αλλά
όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη (αρ. 5 ν.
1667/1986).
Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την
ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η
συνέλευση και τα θέματα που θα
συζητηθούν.
Η
πρόσκληση
γνωστοποιείται στους συνεταίρους επτά
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη μέρα
της γενικής συνέλευσης με προσωπικές
επιστολές ή με άλλο πρόσφορο μέσο (αρ.
5 ν. 1667/1986), δηλαδή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email, ή
τηλεγραφήματος σε διευθύνσεις που
είναι καταχωρημένες στα μητρώα μελών
του Συνεταιρισμού καθώς και με
δημοσίευση
της πρόσκλησης στις
εφημερίδες «Ηχώ των Αιθέρων» και «Τα
Νέα του ΙΚΑΡΟΥ».
Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν
συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε
δεκαπέντε ημέρες από την υποβολή της
αίτησης του εποπτικού συμβουλίου ή των
συνεταίρων, τη σύγκληση διατάζει το
Ειρηνοδικείο ύστερα από αίτησή τους,
εκτός αν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος
(αρ. 5 ν. 1667/1986).
ΑΡΘΡΟ 16
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Γενική Συνέλευση συζητά και
αποφασίζει για τα
θέματα
που
περιλαμβάνονται
στην
ημερήσια
διάταξη. Βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την
έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα
μισά
τουλάχιστον
μέλη
του
Συνεταιρισμού.
Αν
δεν
υπάρχει
απαρτία,
η
γενική
συνέλευση
συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες
χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και
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την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα
τα
θέματα της αρχικής
ημερήσιας
διάταξης, εφ` όσον κατά την έναρξη
της συνεδρίασης παρίσταται το ένα
πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών του
Συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρξει και πάλι
απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται
ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη
πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια
ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα
της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσα μέλη
και αν παρίστανται, ο αριθμός των
οποίων στην περίπτωση αυτή δεν
επιτρέπεται να είναι κατώτερος των επτά
(7) (αρ. 5 ν. 1667/1986). Για τη λήψη
αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή
του σκοπού ή της
έδρας του
Συνεταιρισμού, στη μεταβολή του ποσού
της συνεταιριστικής μερίδας ή της
ευθύνης
των
συνεταίρων,
στον
αποκλεισμό συνεταίρου, στην παράταση,
στη διάλυση, στην αναβίωση, στη
συγχώνευση του Συνεταιρισμού ή στη
μεταβολή του τρόπου διανομής των
κερδών και στην
ανάκληση και
αντικατάσταση μελών του διοικητικού ή
του εποπτικού συμβουλίου και των κατά
το άρθρο 12 του ν. 1667/1986
αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού, η
συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν
παρίστανται σ’ αυτή τα δύο τρίτα των
μελών (απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών, αρ. 5, παρ. 4 και 6, ν.
1667/1986).
ΑΡΘΡΟ 17
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από
τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της
συνέλευσης.
Έως την εκλογή του
Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ή, αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος ή
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν
δεν παρευρίσκεται κανένα από αυτά, ένα
μέλος
του
Συνεταιρισμού
που
υποδεικνύεται από τη συνέλευση. Ο
Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της

συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα
πρακτικά που υπογράφονται από τον
Πρόεδρο και από τον ίδιο. Οι
αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 16 περί
απαρτίας. Αν παρίσταται το σύνολο των
συνεταίρων, η γενική συνέλευση μπορεί
να αποφασίζει και για θέματα που δεν
περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην
περίπτωση αυτή, η συζήτηση για τα
θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά
αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των
μελών, αλλά όχι λιγότερα από τρία (3)
(αρ. 5, παρ. 5, ν. 1667/1986).
Η ψηφοφορία γίνεται δια ανατάσεως της
χειρός, εκτός εάν το ένα τέταρτο (1/4) των
παρόντων μελών ζητήσει να γίνει με
ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια.
Ειδικά για αρχαιρεσίες,
παροχή
εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη,
έγκριση απολογισμού και ισολογισμού
και
για
προσωπικά
θέματα
η
ψηφοφορία είναι μυστική. Τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου και εποπτικού
συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να
ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από
την ευθύνη τους (αρ. 5 ν. 1667/1986).
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία
του αριθμού των ψηφισάντων μελών.
Ειδικά για τη λήψη αποφάσεων που
αφορούν στη μεταβολή του σκοπού ή της
έδρας του Συνεταιρισμού, στη μεταβολή
του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας
ή της ευθύνης των συνεταίρων, στον
αποκλεισμό συνεταίρου, στην παράταση,
στη διάλυση, στην αναβίωση, στη
συγχώνευση του Συνεταιρισμού ή στη
μεταβολή του τρόπου διανομής των
κερδών και στην
ανάκληση και
αντικατάσταση μελών του διοικητικού ή
του εποπτικού συμβουλίου και των κατά
το άρθρο 12 του ν. 1667/1986
αντιπροσώπων
του
Συνεταιρισμού,
απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία (2/3) του
συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού
(αρ. 5 ν. παρ. 4 και 6 1667/1986).
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Απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης
αντίθετη στο νόμο ή στο καταστατικό
είναι άκυρη. Την ακυρότητα κηρύσσει το
δικαστήριο, αν εγείρει σχετική αγωγή
ένα μέλος που δε συμφώνησε ή
οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η
αγωγή αποκλείεται όταν περάσει ένας
μήνας από τότε που ελήφθη η απόφαση.
Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα
ισχύει έναντι όλων (αρ. 5 ν. 1667/1986).
ΑΡΘΡΟ 18
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο
όργανο και αποφασίζει για όλα
τα
θέματα του Συνεταιρισμού.
Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της
Γενικής Συνέλευσης υπάγονται ιδίως:
α)
Η
τροποποίηση
του
καταστατικού.
β) Η συγχώνευση, η παράταση
της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση
του Συνεταιρισμού.
γ) Η έγκριση των ειδικών
κανονισμών εργασίας του προσωπικού.
δ) Οι γενικοί όροι της
δραστηριότητας
του
Συνεταιρισμού,
ανάλογα με τους σκοπούς του.
ε) Η έγκριση του ισολογισμού και
των αποτελεσμάτων χρήσης.
στ)Η εκλογή και η απαλλαγή
από κάθε ευθύνη του διοικητικού και
εποπτικού συμβουλίου.
ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη
για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών ή
άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.
η)
Η
έγκριση
αιτήσεων
συνεταίρων για την απόδοση της αξίας
της συνεταιριστικής τους μερίδας κατά
την
αποχώρησή
τους
από
τον
Συνεταιρισμό.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση
της να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα
του εδ. δ` της ανωτέρω παραγράφου
στο
Διοικητικό Συμβούλιο (αρ. 6 ν.
1667/1986).
Ειδικότερα
η
Γενική
Συνέλευση έχει την εξής δικαιοδοσία:

α) Ελέγχει τη δράση του
Διοικητικού
και
του
Εποπτικού
Συμβουλίου και των οργάνων του
Συνεταιρισμού και ανακαλεί τα μέλη
αυτών.
β) Αποφασίζει για την έγκριση
του προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων,
του Ισολογισμού παρελθόντος έτους, για
τη χρησιμοποίηση των κερδών ή την
κάλυψη των ζημιών, για την απαλλαγή
του Διοικητικού και του Εποπτικού
Συμβουλίου από την ευθύνη, για την
επιβολή εισφοράς και για τη διάλυση του
Συνεταιρισμού.
γ) Καθορίζει τα ανώτατα όρια
του ποσού και των τόκων για τη λήψη
δανείων από τον Συνεταιρισμό, καθώς και
τα όρια των πιστώσεων που δύνανται να
χορηγηθούν σε έκαστο των συνεταίρων.
δ)
Αποφασίζει
για
την
υποθήκευση και εκποίηση ακινήτων τα
οποία αποτελούν τη διαρκή περιουσία
του Συνεταιρισμού και εγκρίνει όλες τις
συμβάσεις μισθώσεων και οποιωνδήποτε
συμφωνιών οι οποίες συνεπάγονται
διαρκείς
υποχρεώσεις
για
τον
Συνεταιρισμό, επιφυλασσομένων πάντοτε
των διατάξεων του Νόμου.
ε) Αποφασίζει εάν τα καθήκοντα
του βοηθού Ταμεία και βοηθού
Γραμματέα, καθώς και του Λογιστή θα
ανατεθούν σε υπαλλήλους με μισθό και
εγκρίνει τη μισθοδοσία αυτών.
στ) Καθορίζει τις περιπτώσεις
κατά τις οποίες επιβάλλει στο Προσωπικό
του Συνεταιρισμού πρόστιμα και τα
επιβάλλει. Αποφασίζει για τον αριθμό των
υπαλλήλων που θα προσληφθούν από τον
Συνεταιρισμό και των αποδοχών τους,
καθώς
και
εγκρίνει
ειδικώς
τα
καταβαλλόμενα από τον Συνεταιρισμό στα
μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού
Συμβουλίου οδοιπορικά έξοδα και την
ημερήσια αποζημίωση.
ζ) Αποφασίζει για όλα τα
υποβαλλόμενα παράπονα κατά του
Εποπτικού και Διοικητικού Συμβουλίου ή
μελών αυτού για την διεξαγωγή των
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υπηρεσιών τους, καθώς και για την
αποδοχή κάποιου ως Συνεταίρου, του
οποίου η αίτηση εγγραφής δεν έγινε
δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.
η) Αποφασίζει να επιδιώξει
αξιώσεις κατά των μελών του Διοικητικού
και του Εποπτικού Συμβουλίου και εκλέγει
πληρεξουσίους για την τυχόν διεξαγωγή
ενεργειών κατά των μελών του Εποπτικού
Συμβουλίου.
θ) Εκλέγει το Διοικητικό και
Εποπτικό Συμβούλιο και απαλλάσσει αυτά
ή μέλη αυτών από τα καθήκοντά του.
ι) Τροποποιεί και συμπληρώνει
το Καταστατικό και αποφασίζει επί
διαφορών κατά την ερμηνεία αυτού,
καθώς και προηγούμενων αποφάσεως
αυτής.
ια) Εγκρίνει τον κανονισμό
εργασιών του Διοικητικού και του
Εποπτικού Συμβουλίου
και του
Συνεταιρισμού.
ιβ) Καθορίζει τις μηνιαίες δόσεις
που αναλογούν σε ένα έκαστο των
συνεταίρων για την αγορά ειδών ή την
εξόφληση οφειλής.
ιγ) Καθορίζει την τιμή διαθέσεως
στους συνεταίρους των αποκτηθέντων
από τον Συνεταιρισμό ακινήτων .
ΑΡΘΡΟ 19
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από
επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη
Γενική Συνέλευση. Αν στο Συνεταιρισμό
εργάζονται περισσότερα από είκοσι μη
μέλη του Συνεταιρισμού, το ένα
τουλάχιστον από τα Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου
εκλέγεται
από
τους
εργαζόμενους αυτούς. Το μέλος αυτό
χάνει τη θέση του στο Διοικητικό
Συμβούλιο αν πάψει να εργάζεται στο
Συνεταιρισμό.
Ομοίως
εκλέγονται
και
ισάριθμα
αναπληρωματικά
μέλη,
τα
οποία
καλούνται στη Διοίκηση σε περίπτωση

κωλύματος ή απουσίας μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση θανάτου, αποχωρήσεως,
διαγραφής ή διαρκούς κωλύματος μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν
υπάρχει
αναπληρωματικό
μέλος
συγκαλείται αμέσως η Γενική Συνέλευση
για τη διενέργεια αναπληρωματικών
εκλογών.
Τα
νεοεκλεγέντα
μέλη
εργάζονται μέχρι τη λήξη της εντολής των
μελών, τα οποία αναπληρούν.
Με πρόσκληση του Συμβούλου που
πλειοψήφησε, το Διοικητικό Συμβούλιο
συνέρχεται και εκλέγει με μυστική
ψηφοφορία
τον
Πρόεδρο,
τον
Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον
Ταμία.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
συγκροτείται η προβλεπόμενη από το
άρθρο 37 του ν. 3693/2008 τριμελής
επιτροπή ελέγχου, που αποτελείται από
τον Πρόεδρο που είναι ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος με επαρκείς γνώσεις σε
θέματα λογιστικής και ελεγκτικής και δύο
Μέλη που είναι μη εκτελεστικά. Η
απόφαση
αυτή
του
Διοικητικού
Συμβουλίου εισάγεται προς έγκριση στην
επόμενη Γενική Συνέλευση. Μέχρι τότε η
επιτροπή ασκεί κανονικά τα καθήκοντα
της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα
μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του
για καταχώρηση στο οικείο Μητρώο
Συνεταιρισμών.
Η διάρκεια της θητείας των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής
(αρ. 7 ν. 1667/1986) και λήγει όταν
εκλεγεί νέο.
Μέχρι την έγκριση και καταχώρηση του
παρόντος από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο
και την εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου με βάση το παρόν,
ο
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Συνεταιρισμός
διοικείται
από
υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

το

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
– ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε
τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία
φορά το μήνα και σε έκτακτη όταν το
συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσει το
ένα τρίτο των μελών του αλλά όχι
λιγότερα από δύο (2) μέλη. Βρίσκεται σε
απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα
παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα
απόντα. Εκπροσώπηση μέλους
δεν
επιτρέπεται.
Οι
αποφάσεις
λαμβάνονται
με
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί
η
ψήφος του προέδρου. Οι αποφάσεις
καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του
διοικητικού συμβουλίου.
Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν
συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει
δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για
θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, ή
συγγενή πρώτου βαθμού (αρ. 7 ν.
1667/1986).
ΑΡΘΡΟ 21
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για
θέματα διοίκησης και διαχείρισης της
περιουσίας
του
Συνεταιρισμού,
εκπροσώπησής του καθώς και για ό,τι
αφορά την εν γένει επιδίωξη του σκοπού
του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
1667/1986, του παρόντος Καταστατικού
και των αποφάσεων της Γενικής
Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το
Συνεταιρισμό σε όλες τις δικαστικές και

εξώδικες αυτού σχέσεις και αναλαμβάνει
δικαιώματα και υποχρεώσεις για τις
καταρτιζόμενες από αυτό δικαιοπραξίες
επ’ ονόματι του Συνεταιρισμού στα όρια
των διατάξεων του νόμου, του παρόντος
Καταστατικού και των αποφάσεων της
Γενικής Συνέλευσης.
Τα
έγγραφα
του
Συνεταιρισμού
υπογράφονται από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό
Γραμματέα ή από ένα μέλος που ορίζεται
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
μεταβιβάζει αρμοδιότητες του σε ένα ή
περισσότερα μέλη του ή σε άλλον
υπάλληλο του Συνεταιρισμού.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
οφείλουν
να
καταβάλλουν
την
επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές
τους υποθέσεις κατά τη διαχείριση των
υποθέσεων του Συνεταιρισμού (αρ. 7 ν.
1667/1986).
ΑΡΘΡΟ 22
ΑΞΙΩΜΑ ΜΕΛΟΥΣ
Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο.
Κατ` εξαίρεση στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου μπορεί με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης να παρέχεται
αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο
απασχόλησης τους. Η αποζημίωση αυτή
δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί
δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις
της
εργατικής
ή
ασφαλιστικής
νομοθεσίας (αρ. 7 ν. 1667/1986).
ΑΡΘΡΟ 23
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από
πέντε (5) μέλη που εκλέγονται από τη
Γενική Συνέλευση. Το ίδιο πρόσωπο δεν
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μπορεί να μετέχει και στο Διοικητικό
και στο Εποπτικό Συμβούλιο. Τα μέλη του
Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου
δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους
συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού. Αν
τα μέλη του Συνεταιρισμού είναι λιγότερα
από είκοσι πέντε (25) δεν απαιτείται η
εκλογή εποπτικού Συμβουλίου, οπότε ο
ελάχιστος αριθμός των μελών μπορεί να
είναι και δύο (2).
Μείωση για οποιονδήποτε λόγο του
αριθμού των μελών κάτω των είκοσι
πέντε (25) δε θίγει τη σύνθεση και
λειτουργία του εποπτικού συμβουλίου
μέχρι τη λήξη της θητείας του.
Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τις
πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
την τήρηση των διατάξεων του νόμου,
του καταστατικού και των αποφάσεων
της Γενικής Συνέλευσης. Το Εποπτικό
συμβούλιο έχει δικαίωμα και καθήκον να
λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου,
εγγράφου
ή
στοιχείων
του
Συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικό
και
διαχειριστικό έλεγχο και να
παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων
του Συνεταιρισμού. Για τη διενέργεια
λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου
μπορεί να διορίσει έως τρεις ειδικούς
συμβούλους ή εμπειρογνώμονες. Το
Εποπτικό Συμβούλιο αν διαπιστώσει
παραβάσεις
του
νόμου,
του
καταστατικού και των αποφάσεων της
Γενικής Συνέλευσης ή παρατυπίες ως
προς τη διαχείριση υποδεικνύει στο
Διοικητικό Συμβούλιο την επανόρθωση
τους και συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση,
όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές
παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να
βλάψουν
τα
συμφέροντα
του
Συνεταιρισμού. Τα μέλη του εποπτικού

συμβουλίου ευθύνονται για
κάθε
πταίσμα (αρ. 8 ν. 1667/1986).
Μέχρι την έγκριση και καταχώρηση του
παρόντος από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο
και την εκλογή νέου Εποπτικού
Συμβουλίου με βάση το παρόν ο έλεγχος
των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου
διενεργείται από το υφιστάμενο Εποπτικό
Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 24
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών
των οργάνων του Συνεταιρισμού διενεργεί
Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από
τη Γενική Συνέλευση των μελών και
αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον
μέλη (αρ. 5 ν. 1667/1986). Στις εκλογές
συνεταιρισμών με πάνω από πεντακόσια
(500) μέλη παρίσταται δικαστικός
αντιπρόσωπος διοριζόμενος από τον
προϊστάμενο του πρωτοδικείου της
περιφέρειας
της
έδρας
του
Συνεταιρισμού.
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Γ΄ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Το
κεφάλαιο
του
Συνεταιρισμού
αποτελείται από:
Α. τις συνεταιριστικές μερίδες,
Β. το τακτικό αποθεματικό,
Γ το έκτακτο αποθεματικό.
Πόροι του Συνεταιρισμού είναι οι εξής:
α. Τακτικές και έκτακτες συνδρομές
των μελών
β. Τόκοι δανείων και καταθέσεων
γ. Μισθώματα τυχόν εκμισθωμένων
ακινήτων
δ. Κάθε έσοδο από δικαιώματα
ε. Δωρεές κάθε είδους
στ. Εισφορές των μελών
ζ. Προμήθειες
η.
Κάθε άλλη πρόσοδος από
οποιαδήποτε εργασία ενεργείται από τον
Συνεταιρισμό.
Το ποσό των εισφορών, συνδρομών και
δικαιωμάτων εγγραφής ορίζεται από την
Γ. Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 26
ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
Τα καθαρά κέρδη του Συνεταιρισμού
διατίθενται για το σχηματισμό τακτικού,
έκτακτων ή ειδικών αποθεματικών και
για διανομή στους συνεταίρους. Για το
σχηματισμό
τακτικού αποθεματικού
παρακρατείται
τουλάχιστον το ένα
δέκατο (1/10) των καθαρών κερδών της
χρήσης. Η παρακράτηση δεν είναι
υποχρεωτική όταν το
ύψος
του
αποθεματικού έχει εξισωθεί με τη
συνολική αξία των συνεταιριστικών
μερίδων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί ν`
αποφασίζει για το σχηματισμό ειδικών
και έκτακτων αποθεματικών.

Τα μισά από τα κέρδη αυτά διανέμονται
ανάλογα με τις συνεταιριστικές μερίδες
και τα άλλα μισά ανάλογα με την
ποσοστιαία
συμμετοχή
τους
στις
συναλλαγές
του Συνεταιρισμού. Το
μέρος των κερδών που δε διανέμεται
διατίθεται με απόφαση της γενικής
συνέλευσης για τους σκοπούς του
Συνεταιρισμού (αρ. 9 ν. 1667/1986).
ΑΡΘΡΟ 27
ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Οι συμβάσεις δανείων συνάπτονται από
το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, εντός
των ορίων του ποσού και των τόκων ή των
λοιπών όρων τους οποίους θέτει η Γενική
Συνέλευση και ανάλογα με τις ανάγκες
του Συνεταιρισμού.
ΑΡΘΡΟ 28
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια και
λήγει την 31η Δεκεμβρίου.
ΑΡΘΡΟ 29
ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το
Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον
ισολογισμό
και
το
λογαριασμό
αποτελεσμάτων
χρήσης
και
τους
υποβάλλει
στην τακτική Γενική
Συνέλευση για έγκριση. Στη Γενική
Συνέλευση υποβάλλεται και η έκθεση
του
Εποπτικού
Συμβουλίου.
Το
Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τον
ισολογισμό
και
το
λογαριασμό
αποτελεσμάτων χρήσης στο Εποπτικό
Συμβούλιο για έλεγχο τριάντα
(30)
ημέρες τουλάχιστον
πριν από την
ημέρα σύγκλησης της τακτικής γενικής
συνέλευσης. Το Εποπτικό Συμβούλιο
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συντάσσει έκθεση μέσα σε δεκαπέντε
(15) ημέρες από την υποβολή των
παραπάνω στοιχείων. Ο ισολογισμός, ο
λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και
η έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου
πρέπει να είναι στη διάθεση των
συνεταίρων δεκαπέντε (15) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης
της συνέλευσης. Ο ισολογισμός και ο
λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης
δημοσιεύονται μέσα σε ένα μήνα από
την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση
σε εφημερίδα του νομού, όπου ο
Συνεταιρισμός έχει την έδρα του (αρ. 9 ν.
1667/1986).
ΑΡΘΡΟ 30
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που
προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και
επιπλέον:
α) Βιβλίο μητρώου των μελών στο
οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική
σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το
ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η
διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των
μερίδων και η αξία τους και η χρονολογία
τυχόν διαγραφής των μελών. Σε
περίπτωση εγγραφής περισσότερων από
χιλίων (1.000) Μελών, το μητρώο των
μελών τηρείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.
Η τήρηση του ηλεκτρονικού μητρώου
ελέγχεται από την Επιτροπή Ελέγχου του
Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής
Συνέλευσης.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων
του Εποπτικού Συμβουλίου.

ε)
Βιβλίο
πρακτικών
άλλων
οιωνδήποτε τυχόν υφιστάμενων ειδικών
επιτροπών.
στ) Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων
και εξερχομένων εγγράφων.
ζ) Κτηματολόγιο.
Τα βιβλία υπό στοιχεία α΄ έως δ΄
θεωρούνται πριν από τη χρήση τους από
τον ειρηνοδίκη στην περιφέρεια του
οποίου εδρεύει ο Συνεταιρισμός.
Ο Συνεταιρισμός τηρεί επιπλέον:
α) Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.
β) Ημερολόγιο.
γ) Καθολικό.
δ) Βιβλίο Ισοζυγίων.
ε) Βιβλίο αποθήκης.
στ) Βιβλίο Ταμείου.
ΑΡΘΡΟ 31
ΛΥΣΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:
α) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω
των 10. Σε περίπτωση διάλυσης του
Συνεταιρισμού για το λόγο αυτό, η
αναβίωση είναι δυνατή, αν μέσα σε τρεις
(3) μήνες
συμπληρωθεί
ο
απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών
και ακολουθήσει μέσα σε ένα (1) μήνα
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που
συγκαλείται
εκτάκτως
για
να
αποφασίσει για την αναβίωση του
Συνεταιρισμού. Σε περίπτωση αναβίωσης
λογίζεται ότι ο Συνεταιρισμός δεν έχει
ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται
όταν έχει αρχίσει η διανομή υπολοίπου
στους συνεταίρους.
β) Αν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
γ) Αν κηρυχτεί σε πτώχευση.
Η διάλυση καταχωρίζεται στο Μητρώο
Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου στην
περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο
Συνεταιρισμός.
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Τη
διάλυση
του
Συνεταιρισμού
ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν ο
Συνεταιρισμός κηρυχθεί σε πτώχευση,
ακολουθείται
η διαδικασία του
εμπορικού
νόμου.
Η
εκκαθάριση
διενεργείται από τρεις (3) εκκαθαριστές
που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση,
σε περίπτωση δε έλλειψης εκκαθαριστών
ή μέχρι τον ορισμό αυτών από το
Διοικητικό
Συμβούλιο,
το
οποίο
αποφασίζει σύμφωνα με το Νόμο και το
παρόν Καταστατικό. Ο Συνεταιρισμός
λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται
και μετά τη διάλυσή του, εφ` όσον
διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την
εκκαθάριση
διεκπεραιώνονται
οι
εκκρεμείς
υποθέσεις, και ιδίως
εισπράττονται
οι
απαιτήσεις,
ρευστοποιείται
η
περιουσία
και
πληρώνονται
τα
χρέη
του
Συνεταιρισμού. Το υπόλοιπο διανέμεται
στους συνεταίρους ανάλογα με τις
μερίδες τους.
Αν ο Συνεταιρισμός διαλυθεί λόγω
πτώχευσής
του,
η
οποία
όμως
ανακλήθηκε
ή
περατώθηκε
με
συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωση
του με
απόφαση
της
Γενικής
Συνέλευσης που καταχωρίζεται στο
μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου
στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο
Συνεταιρισμός (αρ. 10 ν. 1667/1986).
Ο Συνεταιρισμός μπορεί να συγχωνευτεί
με άλλον Συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρ. 10 του ν. 1667/1986. Για
τη συγχώνευση απαιτείται απόφαση των
Γενικών Συνελεύσεων και καταχώριση
του νέου καταστατικού στο μητρώο
συνεταιρισμών
του Ειρηνοδικείου
εκείνου, στην περιφέρεια του οποίου θα
έχει την έδρα
του
ο
μετά
τη
συγχώνευση Συνεταιρισμός. Από την

καταχώριση αυτήν ο νέος Συνεταιρισμός
υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα
και
τις
υποχρεώσεις
των
συνεταιρισμών που συγχωνεύτηκαν. Οι
εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται απ` αυτόν
χωρίς διακοπή (αρ. 10 ν. 1667/1986).
ΑΡΘΡΟ 32
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ
Αν ο Συνεταιρισμός αδυνατεί να
πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του
ή άν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού
διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει
το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο (1/3)
του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων
των συνεταίρων, το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να συγκαλέσει χωρίς
υπαίτια
καθυστέρηση
τη
Γενική
Συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης
εισφοράς στους συνεταίρους. Στη
Γενική
Συνέλευση
υποβάλλεται
ισολογισμός και έκθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου για την
περιουσιακή
κατάσταση του Συνεταιρισμού και την
προτεινόμενη έκτακτη εισφορά. Η
έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα μέλη
κατ’ αναλογία των
συνεταιριστικών
μερίδων αν το αποφασίσει η Γενική
Συνέλευση με την απαρτία των δύο
τρίτων (2/3) των μελών και απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του
Συνεταιρισμού. Πίνακας για τις έκτακτες
εισφορές που επιβλήθηκαν και τις
τυχόν
καθυστερούμενες
τακτικές
εισφορές υποβάλλεται αμέσως από το
Διοικητικό Συμβούλιο στο Ειρηνοδικείο
και κηρύσσεται απ` αυτό εκτελεστός (αρ.
11 ν. 1667/1986).
Συνεταιρισμός που αδυνατεί να πληρώσει
τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή που
κατά τη σύνταξη του ισολογισμού του
διαπιστωθεί ότι
το
παθητικό του
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υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα
τρίτο (1/3) του συνολικού ποσού της
ευθύνης
όλων
των
συνεταίρων
κηρύσσεται σε πτώχευση:
α) Με αίτηση οποιουδήποτε
δανειστή, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δε
συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση για την
επιβολή έκτακτης εισφοράς.
β)
Με
αίτηση
του
Συνεταιρισμού ή οποιουδήποτε δανειστή,
αν η επιβολή
έκτακτης
εισφοράς
αποτύχει. Αρμόδιο για την πτώχευση
δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο της
έδρας του Συνεταιρισμού (αρ. 11 ν.
1667/1986).
ΑΡΘΡΟ 33
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Ο Συνεταιρισμός δύναται να ενωθεί με
άλλους Συνεταιρισμούς σύμφωνα με τις
διατάξεις και τη διαδικασία του αρ. 12 του
ν. 1667/1986.
ΑΡΘΡΟ 34
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ο Συνεταιρισμός χρησιμοποιεί δική του
σφραγίδα
στρογγυλή
που
φέρει
περιμετρικά την επωνυμία του και στο
κέντρο το διακριτικό τίτλο και το έτος
ιδρύσεως 1968, η οποία φυλάσσεται από
το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού
Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 35
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Για οποιαδήποτε μεταβολή στο παρόν
Καταστατικό απαιτείται τροποποίησή του
με απόφαση της ειδικά γι' αυτό
συγκαλούμενης Γενικής Συνέλευσης.
Τα
άρθρα
που
πρόκειται
να
τροποποιηθούν πρέπει να αναγράφονται
λεπτομερώς στην ημερήσια διάταξη, η δε

σχετική απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη
πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μελών.
ΑΡΘΡΟ 36
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
Η εποπτεία της λειτουργίας του
Συνεταιρισμού ανήκει στο Υπουργείο
Οικονομικών,
ενώ
το
Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής διατηρεί τις αρμοδιότητές του
μόνο για τις διαδικασίες χωροθέτησης,
πολεοδόμησης, τον καθορισμό όρων και
περιορισμών δόμησης, έγκρισης μελετών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θέματα
ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ.
3α του ν. 4067/2012 που τροποποίησε τις
προϊσχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 37
ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Εκτός της κοινής ποινικής ευθύνης
υφίσταται και ειδική ποινική ευθύνη
σκοπούσα
στη
εξασφάλιση
του
Συνεταιρισμού έναντι των διοικούντων
αυτόν, των υπαλλήλων, των συνεταίρων
και τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
αρ. 15 του ν. 1667/1986.
ΑΡΘΡΟ 38
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το παρόν Καταστατικό καταρτίστηκε
σύμφωνα με το ν. 1667/1986, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, οι
διατάξεις του οποίου ισχύουν και στις
περιπτώσεις που δεν προβλέπονται ρητά
από αυτό.
Το τροποποιημένο τούτο Καταστατικό
καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από το
Διοικητικό Συμβούλιο
Οικοδομικού
Συνεταιρισμού
με
την
επωνυμία
«Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων
Στελεχών
Αεροπορίας
Ο
ΙΚΑΡΟΣ
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Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης»,
στην Αθήνα, στις 8 Μαρτίου 2016 με την
απόφαση του Δ.Σ. 545/8-03-2016 και θα
υποβληθεί προς έγκριση στην Γ.Σ. και
καταχώρηση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, η

δε ισχύς του αρχίζει από τη δημοσίευση
της απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. Γερούλης Απτχος (Ι) ε.α.

Δημ. Λαζάρου Υπτχος (Ι) ε.α.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Επαμ. Παπαδόπουλος Ασμχος (Ι) ε.α.

Δημ. Γιάνναρος Απτχος (Ι) ε.α.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Καπίρης Σμχος (ΥΓ)

Βασιλική Μαναγλιώτη

Κων/νος Κουρέλης Σμχος (YΓ)
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