
 
 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ IΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ Συν. Π.Ε.  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΟΥ» Συν. Π.Ε.  

 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Με την από 31/01/2020 απόφαση με αρ. 597 του ΔΣ του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε.  

συστάθηκε Αστικός Συνεταιρισμός Αποκλειστικού Σκοπού με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΟΥ» Συν Π.Ε.  στην οποία συμμετέχει και ο  συνεταιρισμός του Ικάρου Συν. 

Π.Ε., με μέλη του που έχουν ιδιοκτησίες στην περιοχή της Νοτίου Ευβοίας σύμφωνα με το τα 

ν.1667/86 και τις διατάξεις του ν. 4513/18, με προσωρινό διοικητικό συμβούλιο.  

Η Ε. Κοιν. θα αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση του καταστατικού της 

στο Μητρώο Ε. Κοιν. του Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το  ν. 3419/2005 (Α΄ 267), και το άρθρο 8 του 

ν. 4513/2018. 

Δεν απαιτείται καταχώρηση στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου ως αναφέρεται 

στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986, ούτε οι κοινοποιήσεις του τελευταίου εδαφίου 

της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του 

ν.4513/2018. 

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την καταχώρηση στο Μητρώο Ε. 

Κοιν., θα προσκομισθεί στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  το πρακτικό του προσωρινού 

διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής του συνεταιριστικού κεφαλαίου 

που ορίζεται στο καταστατικό. Αν δεν προσκομιστεί το ανωτέρω μέσα στην αποκλειστική 

προθεσμία των τριών (3) μηνών, το Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε διαγραφή της Ε.Κοιν. από το 

Μητρώο Ε. Κοιν.  

Το πρακτικό της γενικής συνέλευσης για την εκλογή του κανονικού διοικητικού συμβουλίου 

και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα και για την 

κατανομή αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης θα υποβληθούν μέσα σε ένα (1) μήνα για 

καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. 
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ΑΡΘΡΟ 1 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ,  ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΣΗΜΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός Αποκλειστικού Σκοπού Ενεργειακής Κοινότητας 

Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Αστικός Συνεταιρισμός ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΙΚΑΡΟΥ Συν.Π.Ε.» 

Ο διακριτικός τίτλος – σήμα του Συνεταιρισμού είναι ο εξής: «Ε.ΚΟΙΝ. ΙΚΑΡΟΥ Συν. Π.Ε.» με 

την κάτωθι απεικόνιση. 

 
Ο Συνεταιρισμός χρησιμοποιεί δική του σφραγίδα στρογγυλή που φέρει περιμετρικά την 

επωνυμία του και στο κέντρο το διακριτικό τίτλο και το έτος ιδρύσεως 2020, η οποία 

φυλάσσεται από το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΕΔΡΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Ο Συνεταιρισμός έχει την έδρα του στην Κάρυστο του Ν. Ευβοίας  (Δημοτική Ενότητα Αετού, 

του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας) και περιφέρεια ολόκληρη την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και δύναται να διατηρεί παράρτημα στην Αθήνα. 

 Έχει εμπορική ιδιότητα, οι δε σχέσεις μεταξύ του Αστικού Συνεταιρισμού και των 

συνεταίρων διέπονται από τις διατάξεις των νόμων  ν. 4513/18 και τα ν.1667/86 και του 

παρόντος Καταστατικού. 

ΑΡΘΡΟ 3  

ΣΚΟΠΟΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο Συνεταιρισμός είναι αποκλειστικού σκοπού, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), 

και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και 

την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, την αποθήκευση, την 

ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής 

αυτάρκειας και ασφάλειας στον οικείο δήμο, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της 

δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της 

Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της 

ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, 

της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας. 

Ο συνεταιρισμός ως ενεργειακή κοινότητα ασκεί υποχρεωτικά τουλάχιστον μία από τις 

κατωτέρω δραστηριότητες:  
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α) Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή 

ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς 

εγκατεστημένους εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε. Κοιν. ή και εντός 

όμορης Περιφέρειας για Ε. Κοιν. με έδρα εντός της Περιφέρειας Αττικής,  

β) Διαχείριση, όπως συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση, πρώτης 

ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή 

βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος 

αστικών αποβλήτων,  

γ) Προμήθεια για τα μέλη του συνεταιρισμού ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και 

εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης 

συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας,  

δ) Προμήθεια για τα μέλη του ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υβριδικών ή μη, και εν γένει 

οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα,  

ε) Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα του.  

στ) Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες, 

σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η 

έδρα του,  

ζ) Παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας εντός της 

Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα του,  

η) Διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας 

και εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,  

θ) Ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, 

σύμφωνα με το ν. 4439/2016 (Α΄ 222) ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών εντός της 

Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα του,  

ι) Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας ή αφαλάτωσης νερού με χρήση 

Α.Π.Ε. εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα του. 

ια) Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Δ6/13280/7.6.2011 

(Β΄1228) απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.  

 

Επίσης ο συνεταιρισμός μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε από τις κατωτέρω δραστηριότητες:  

α) Προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των 

Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης εντός της 

Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε. Κοιν.,  

β) Σύνταξη μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή της Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υλοποίησης 

παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή παροχή στα μέλη της τεχνικής 

υποστήριξης στους ανωτέρω τομείς,  

γ) Διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους 

ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς του,  

δ) Παροχή συμβουλών για τη διαχείριση ή συμμετοχή των μελών του σε προγράμματα 

χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους 

σκοπούς του,  
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ε) Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 

για θέματα ενεργειακής αειφορίας,  

στ) Δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της 

ενεργειακής ένδειας πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εντός της 

Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα του συνεταιρισμού, ανεξάρτητα αν είναι μέλη του, 

όπως παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλες δράσεις 

που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των ανωτέρω.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΝΑΡΞΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η έναρξη λειτουργίας του συνεταιρισμού γίνεται όταν αποκτά νομική προσωπικότητα, 

δηλαδή με την καταχώρηση του καταστατικού της στο Μητρώο Ε.Κοιν. του Γ.Ε.ΜΗ. του ν. 

3419/2005 (Α΄ 267), το οποίο συνιστάται με το άρθρο 8 του ν. 4513/2018. Για την έναρξη 

απαιτείται η προσκόμιση στο Ειρηνοδικείο των παρακάτω δικαιολογητικών πλην του 

καταστατικού: 

A. Συμβολαιογραφικά έγγραφα ή δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα φυσικά 

πρόσωπα - μέλη που να αποδεικνύουν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε 

ακίνητο εντός της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας,  ή τα πιστοποιητικά 

οικογενειακής κατάστασης των φυσικών προσώπων - μελών τους που είναι δημότες 

δήμου της Περιφέρειας αυτής. 

B. Τα καταστατικά των νομικών προσώπων- μελών του συνεταιρισμού. 

 

Η χρονική διάρκεια του Συνεταιρισμού ορίζεται απεριόριστη. 

 

 

Α’ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική 

ικανότητα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπως 

ο ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. και ο ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Μ.ΙΚΕ, καθώς και  ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθμού της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. 

Ο ελάχιστος αριθμός μελών της Ε. κοιν είναι πέντε (5) μέλη αν πρόκειται για ΝΠΔΔ εκτός των 

ΟΤΑ ή ΝΠΙΔ, ή φυσικά πρόσωπα. 

Τουλάχιστον το πενήντα (50%) συν ένα των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον 

οποίο βρίσκεται η έδρα της Ε. Κοιν., δηλαδή την Κάρυστο και συγκεκριμένα τα φυσικά 

πρόσωπα – μέλη να έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο εντός της 

Περιφέρειας της έδρας της Ε. Κοιν., ή πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης (των 

φυσικών προσώπων - μελών) που είναι δημότες δήμου της ίδιας περιφέρειας.  

Δεν μπορεί να είναι μέλος του συνεταιρισμού:  
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 α) όποιος υπήρξε μέλος του Συνεταιρισμού ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. και εξήλθε 

αυτού ή διαγράφηκε χωρίς να έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του προς τον ΙΚΑΡΟ 

Συν. Π.Ε.  

 β) 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 και να αποκτήσει συνεταιριστική μερίδα, 

απαιτείται να υποβάλει σχετική Αίτηση προς το ΔΣ συνοδευόμενη με τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στον ΚΟΛ του συνεταιρισμού.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αποδοχή σε ειδική συνεδρίαση άπαξ του έτους.  

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την απόφαση της αποδοχής της αίτησης από το 

Διοικητικό Συμβούλιο, την καταβολή του συνεταιριστικού κεφαλαίου και την ενημέρωση του 

ΓΕΜΗ.  

Ε.Κοιν. στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέλη και το 50% συν ένα εξ 

αυτών είναι φυσικά πρόσωπα, μπορούν να διανέμουν στα μέλη τους τα πλεονάσματα της 

χρήσης μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού της, εφόσον υπάρχει σχετική 

πρόβλεψη στο καταστατικό.  

Η προϋπόθεση της πλειοψηφικής συμμετοχής φυσικών προσώπων του προηγούμενου 

εδαφίου, πρέπει να πληρούται κατά τη σύσταση της Ε.Κοιν. και καθ’ όλη τη διάρκειά της 

Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα 

ανάδειξής τους σε όργανα του Συνεταιρισμού επιτρέπεται  μετά την έγκριση της εγγραφής 

και καταχώρησής των στο Μητρώο Ε. Κοιν. Του ΓΕΜΗ.  

 

ΑΡΘΡΟ 6  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

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. 

 

Οι Συνέταιροι υποχρεούνται: 

 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), 
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 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 μεριδίου εκ των διανεμομένων από τον Συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις 

αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις δυνάμει ειδικότερων συμφωνιών συναπτόμενων μεταξύ των 

μελών και του Συνεταιρισμού, 

 ε)  να συμμορφώνονται στο Καταστατικό, τον κανονισμό των εργασιών και τις 

αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και να προστατεύουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. 

  

ΑΡΘΡΟ 7  

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 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). 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη  απαρτία  και  

πλειοψηφία  των άρθρων 17 και 18 του παρόντος, ο  συνεταίρος μπορεί να αποκλειστεί από 

το Συνεταιρισμό αν, από παράβαση των υποχρεώσεών του, βλάπτονται  τα συμφέροντα   του   

Συνεταιρισμού ή εάν: 

 α) καθυστερεί την καταβλητέα εισφορά του πλέον των έξι (6) μηνών, 

 β) καθυστερεί εκτός από την καταβλητέα εισφορά του άλλη οφειλή προς τον 

Συνεταιρισμό, για την είσπραξη της οποίας άρχισε εκτέλεση κατ’ αυτού, 

 γ) απώλεσε κάποια από τις απαιτούμενες ιδιότητες για την εγγραφή του.  

 δ) 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  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). 
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ΑΡΘΡΟ 8  

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 9 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ 

Κάθε μέλος μπορεί να κατέχει πέραν της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας και μία ή 

περισσότερες προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, με ανώτατο όριο συμμετοχής στο 

συνεταιριστικό κεφάλαιο το 20%, με εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. που μπορούν να συμμετέχουν στο 

συνεταιριστικό κεφάλαιο με ανώτατο όριο:  

α) Το πενήντα τοις εκατό (50%) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού νησιωτικών περιοχών με 

πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία 

απογραφή,  

β) το σαράντα τοις εκατό (40%) για τους λοιπούς Ο.Τ.Α..  

Η μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας σε μέλος ή σε τρίτο πρόσωπο γίνεται μόνο ύστερα 

από συναίνεση του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο δεν συναινεί στη 

μεταβίβαση, όταν εξαιτίας αυτής της μεταβίβασης παύει να συντρέχει μία από τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 2 ή του άρθρου 6 παράγραφος 4 του ν. 4513, (όπως αυτές 

περιγράφονται στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού).  

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας 

καταχωρείται στο Μητρώο Ε. Κοιν. του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). 

Η αρχική συνεταιρική μερίδα συνίσταται στο χρηματικό ποσό των 100 € 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  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 ΓΕΜΗ. 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). 
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ΑΡΘΡΟ 10  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

Από τα πλεονάσματα εκάστης χρήσης της Ε. Κοιν. παρακρατείται τουλάχιστον το δέκα τοις 

εκατό (10%) για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η παρακράτηση δεν είναι 

υποχρεωτική όταν το ύψος του αποθεματικού είναι τουλάχιστον ίσο με το ύψος του 

συνεταιριστικού κεφαλαίου της Ε. Κοιν..  

Τα πλεονάσματα της χρήσης δεν διανέμονται στα μέλη, αλλά παραμένουν στην Ε.Κοιν. υπό 

τη μορφή αποθεματικών και διατίθενται για τους σκοπούς της με απόφαση της γενικής 

συνέλευσης.  

Ειδικά, για Ε.Κοιν. στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού της 

Περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα της η Ε.Κοιν. και για Ε.Κοιν. που έχουν την έδρα τους 

σε νησιωτικό δήμο με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, σύμφωνα 

με την τελευταία απογραφή, εφόσον συμμετέχει στην Ε.Κοιν. Ο.Τ.Α α΄ ή β΄ βαθμού της 

Περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα της η Ε.Κοιν., μπορεί μέρος ή το σύνολο των 

πλεονασμάτων χρήσης της Ε.Κοιν. να διατίθεται για δράσεις κοινής ωφέλειας τοπικού 

χαρακτήρα που σχετίζονται με την επάρκεια και τον ανεφοδιασμό πρώτων υλών, καυσίμων 

και νερού μετά την παρακράτηση του τακτικού αποθεματικού της παραγράφου 1. 4. Ε. Κοιν. 

στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέλη ή δέκα (10) προκειμένου για 

Ε.Κοιν. με έδρα σε νησιωτικό δήμο με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) 

κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, και το 50% συν ένα εξ αυτών είναι φυσικά 

πρόσωπα, μπορούν να διανέμουν στα μέλη τους τα πλεονάσματα της χρήσης μετά την 

αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού της παραγράφου 1, εφόσον υπάρχει σχετική 

πρόβλεψη στο καταστατικό. Η προϋπόθεση της πλειοψηφικής συμμετοχής φυσικών 

προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, πρέπει να πληρούται κατά τη σύσταση της Ε.Κοιν. 

και καθ’ όλη τη διάρκειά της. 

 

 

Β΄ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 11  

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

 Όργανα του Συνεταιρισμού είναι: Η Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο 

και το Εποπτικό Συμβούλιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12  

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.  
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Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως (αρ. 5 ν. 1667/1986). 
Κάθε Συνέταιρος έχει μόνο μία (1) ψήφο, ανεξάρτητα των συνεταιριστικών μερίδων που 
διαθέτει. 

ΑΡΘΡΟ 13  

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»,  «Τα Νέα του ΙΚΑΡΟΥ» και τοπικό τύπο της Καρύστου. 
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 14  
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  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  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 15  

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
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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). 
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 16 

 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. 
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   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) 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. 

δ) 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. 

ε) Καθορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιβάλλει στο Προσωπικό του 

Συνεταιρισμού πρόστιμα και τα επιβάλλει. 

Στ) 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 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 . 
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ΑΡΘΡΟ 17  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) 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. 

 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 Συνεταιρισμός διοικείται από το 

υφιστάμενο  Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18  

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 19 

 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 
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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 20 

 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  21 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το  Εποπτικό  Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη που  εκλέγονται από τη Γενική 

Συνέλευση. Το  ίδιο  πρόσωπο  δεν  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 
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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 22 

 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.  

   

 

Γ΄ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

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 Γενική 

Συνέλευση. 

ΑΡΘΡΟ 24  

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  
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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 25  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.  

 

ΑΡΘΡΟ 26  

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 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 27  

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 μελών όπου αναγράφονται: το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η 

διεύθυνση και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) των φυσικών προσώπων- μελών, 

καθώς και η επωνυμία, η έδρα, ο ΑΦΜ και, εφόσον υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο 

Γ.Ε.ΜΗ., ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών προσώπων- μελών της, 
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     στ) Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. 

Ο Συνεταιρισμός τηρεί επιπλέον: 

    α) Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών. 

    β) Ημερολόγιο. 

    γ) Βιβλίο αποθήκης. 

    δ) Βιβλίο Ταμείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 28  

ΛΥΣΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

Κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1667/1986, η Ε.Κοιν. λύεται:  

          α) Αν μειωθεί ο αριθμός των μελών της κάτω από τα όρια του άρθρου 5 ή αν πάψουν 

να ισχύουν οι προϋποθέσεις  του ίδιου άρθρου και δεν αντικατασταθούν ή συμπληρωθούν 

τα μέλη σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις εντός τριμήνου,  

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης, 

γ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση.  

Τη λύση της Ε.Κοιν. ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν η Ε.Κοιν. κηρυχθεί σε πτώχευση, 

ακολουθείται η διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα. Την εκκαθάριση διενεργούν δύο (2) 

εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση. Η Ε.Κοιν. λογίζεται ότι εξακολουθεί να 

υφίσταται και μετά τη λύση της για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση 

διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, 

ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της Ε.Κοιν. Από το τυχόν θετικό 

υπόλοιπο της εκκαθάρισης, επιστρέφονται στα μέλη οι δοθείσες συνεταιριστικές μερίδες και 

οι εισφορές τους. Το υπόλοιπο που απομένει διανέμεται σε κοινότητες παραγωγών ή 

σωματεία ή συλλόγους ή φορείς ή ενώσεις προσώπων ή οργανώσεις ή άλλα νομικά 

πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται στους τομείς ενέργειας 

και προστασίας περιβάλλοντος εντός της Περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν.. Για τις Ε.Κοιν. 

του άρθρου 6 παράγραφος 4 το υπόλοιπο που απομένει διανέμεται στα μέλη, αναλογικά με 

τη συμμετοχή τους στο συνεταιριστικό κεφάλαιο.  

Αν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης δεν καταστεί δυνατή η μεταβίβαση αδειών ή σταθμού 

παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υβριδικού σταθμού της Ε.Κοιν., σύμφωνα 

με την παράγραφο 2 του άρθρου 12, παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως η Άδεια Παραγωγής, η 

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η Προσφορά Όρων Σύνδεσης, η Άδεια 

Εγκατάστασης και γενικά όλες οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί για τον εν λόγω 

σταθμό.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε σταθμούς που έχουν τεθεί σε δοκιμαστική 

ή κανονική λειτουργία κατά το χρόνο λύσης της Ε.Κοιν. Οι σταθμοί αυτοί επιτρέπεται να 

μεταβιβαστούν σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο νέος κάτοχος που αποκτά το σταθμό, σύμφωνα με 

τα παραπάνω και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 12, δεν λαμβάνει 

Λειτουργική Ενίσχυση, αλλά αποζημιώνεται:  

α) μόνο στο πλαίσιο της συμμετοχής του σταθμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

κατά τα οριζόμενα στην παρ. 19 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) για σταθμό 

εγκατεστημένο στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή  
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β) κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 4414/2016 για σταθμό 

εγκατεστημένο σε Μη Διασυνδεδεμένο Νησί. 5. Δύο ή περισσότερες Ε. Κοιν. μπορούν να 

συγχωνευθούν, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 1667/1986, υπό την προϋπόθεση ότι 

οι υπό συγχώνευση Ε.Κοιν. εφαρμόζουν όμοιο τρόπο διάθεσης των πλεονασμάτων χρήσης 

σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 6 και έχουν έδρα εντός της ίδιας 

Περιφέρειας. 6. Επιπλέον των δυνατοτήτων μετατροπής του άρθρου 16 του ν. 1667/1986, 

επιτρέπεται η μετατροπή κάθε τύπου συνεταιρισμού σε Ε.Κοιν. σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος νόμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 29 

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 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 30  

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

Ο συνεταιρισμός δύναται να συμμετάσχει σε ένωση ή ομοσπονδία Ενεργειακών Κοινοτήτων, 

μετά από πρόταση του ΔΣ και έγκριση από την ΓΣ σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο 

ν.4513/2018. 

ΑΡΘΡΟ 31  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 



- 18 - 
 

 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 32  

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 33  

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Το παρόν Καταστατικό καταρτίστηκε σύμφωνα με το ν. 4513/2018, οι διατάξεις του οποίου 

ισχύουν και στις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται ρητά από αυτό. 

Το παρόν Καταστατικό καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο  

του Αστικού Συνεταιρισμού αποκλειστικού σκοπού με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα 

Ικάρου Συν. Π.Ε. στην Αθήνα, στις 31 Ιανουαρίου 2020 και θα υποβληθεί προς έγκριση στην 

Γ.Σ. και καταχώρηση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών,  η δε ισχύς του αρχίζει από την καταχώρησή 

του στο Μητρώο του ΓΕΜΗ.  

 
ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

             

                                

 Γ. Γερούλης Απτχος (Ι) ε.α.                                                       Δημ. Λαζάρου Υπτχος (Ι) ε.α. 
             

            

 

 

 

 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                              Ο ΤΑΜΙΑΣ 

        

 

 

Δημ. Γιάνναρος Απτχος (Ι) ε.α.                                      Επαμ. Παπαδόπουλος Ασμχος (Ι) ε.α.                               
                                                                                         

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
Δημήτριος Βαξεβανάκης Υπτχος (Ι) ε.α.  
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